
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  26/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  27 ธันวาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

7. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

8. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

9. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

10. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

11. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
12. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

13. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
14. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

15. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

16. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
17. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที ่
18. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
19. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
20. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
21. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
22. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
23. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
24. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
25. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
26. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
27. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
28. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
29. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
30. นางสายสวาท พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน 
31. นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน 

 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 
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4. นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

5. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
6. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

7. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

8. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
10.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

11.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
12.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
13.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
14.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
15.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
16.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
17.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
18.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
19.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
20.  นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
21.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
22.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
23.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
24. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
25.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
26.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
27.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
28. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
29. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
30.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
31.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
32.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  27 
ธันวาคม 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
 

เรื่องที่  1  โครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
โครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะและพิธีตักบาตร  จะจัดขึ้นในวันพุธที่  28  ธันวาคม  2559  เวลา  
07.00 น.  ณ  บริเวณวัดเหนือ  จังหวัดกาฬสินธุ  
เชิญชวนคณะผูบริหารพนักงานเทศบาลและโรงเรียนเขารวม 



 
- 3  - 

เรื่องที่  2  วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เชิญเขารวมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ในวันที่  28  ธันวาคม  2559  ณ  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  การแตงกายชุดปกติขาวไวทุกข  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวม  
สําหรับชุมชนตางๆมอบกองสวัสดิการเชิญชวนประชาชนเขารวม  

เรื่องที่  3  เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  ในวันที่  28  มกราคม  2560  เวลา  09.30 น.  ณ  
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เหตุผลที่เขาเชิญประชุมคณะกรรมการ  คือ  ตอนนี้เขามีเงินอยู  
180,000  บาท  ทํางานมาแลว  5  ป  จะเขาปที่  6  ตัวประธานกองทุนกลัววาจะเกิดปญหา  
เพราะตามระเบียบเขาบอกไววาถาใครเปนสมาชิกมา  6  ป  จะตองไดรับเงินเมื่อตายจํานวน  25,000  บาท  
เหตุที่เขากลัวเพราะมีสมาชิกที่จะเขาสูการเปนสมาชิกในปที่  6  ประมาณ  1,000  คน  
ในปหนึ่งๆสมาชิกฌาปนกิจเสียชีวิตประมาณ  50  คน  เพราะฉะนั้นก็เปนไปไดวาในป  2560  ที่จะเขาปที่  
6  ถาเสียชีวิตเงินจํานวน  180,000  บาท  ก็อาจไมพอถาไมมีการวางแผนเรื่องรายรับ  
มอบผอ.วรวิทยเขารวมและเชิญทานสท.สุโรจนเขารวม 

เรื่องที่  4  ประชุมกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมไดเปนกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  เขตรอยแกนสารสินธุ  
ตอนนี้สถาบันอาชีวศึกษาเขาตั้งขึ้นเปนสถาบันเพื่อที่จะกํากับเกี่ยวกับเรื่องการเปดการเรียนการสอนระดับปริญ
ญาตรี  การพิจารณาหลักสูตร  
เหมือนกับมหาวิทยาลัยแตยังไมไดขึ้นเปนมหาวิทยาลัยจึงใชคําวาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเห
นือ 3  สิ่งที่พบเห็นคือ  1.  
เขาจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคเนนชั่วโมงการฝกปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  2.  
เอาผูเรียนไปฝกกับผูประกอบการ  ณ  สถานที่จริง  ไดรับเงินเดือนตั้งแตยังเรียนไมจบ  3.  
เมื่อจบการศึกษาจะไดรับเขาทํางานทันที  
จากประสบการณนี้ตอนหลังผมไดเขาประชุมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขาก็เพิ่งจะมีในป  2559  
และใหเริ่มปฏิบัติในป  2560  นั่นคือ  
ใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงผลิตนักเรียนที่ไปประกอบอาชีพไดเลย  
ไมไดมุงผลิตนักเรียนเขามหาวิทยาลัยเนื่องจากโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทยตอนนี้สูงมาก  
ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเขาเนนใหนักเรียนที่จบ ม.6  ออกไปทําไดเลย  ซึ่ง  ม.6  
เปรียบเทียบกับสายอาชีพเทากับ ปวช.  ตอนนี้เขตพื้นที่กําลังจัดทําหลักสูตรในสวนของเราก็  SBMLD  คือ  
การสรางใหนักเรียนออกไปประกอบอาชีพไดเองหรือชวยเหลือผูปกครองได  
สิ่งที่ผมประทับใจคือเขามีหลักสูตรกอนจบของสถาบันอาชีวศึกษาคือเขาใหนักเรียนไปสอบ TOEIC 
ถึงจะจบการศึกษา  ซึ่งคาสมัครสอบ  1,600  บาท  
ซึ่งกําหนดเปนเงื่อนไขเลยวาจะตองผานการทดสอบทางดานภาษาจากสถาบันภาษาที่เชื่อถือไดหรือถาใครจะไป
ตางประเทศตองไปสอบ TOEIC สามารถเอาผลสอบมาขอจบการศึกษาได  ผลการเรียนของเขาเทาที่ไปสอบ  
60 %  สอบไดทั้งหมด  ถาเปนอยางนี้สามารถสงแรงงานสูตลาดอาเซียนได 
สิ่งที่เขามุงเนนคือการเรียนการสอนตองเอาครูเปนศูนยกลาง  
ถาครูใสใจก็สามารถผลิตนักเรียนออกมาไดดีแนนอน 



เรื่องที่  5  เจาภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กระทรวงมหาดไทยไดแจงวาสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดรอบการเปนเจาภาพในพิธีสวดพระอภิธร
รมพระบรมศพฯ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  9  ในวันอาทิตยที่  8  มกราคม  2559  เวลา  
19.00 น.  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ  
จังหวัดกาฬสินธุจึงขอความรวมมือจากทาน  ดังนี้  1.  จังหวัดขอเรียนเชิญทานพรอมคณะของทานจํานวน  2  
ราย  รวมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ  และสงรายชื่อใหทราบภายในวันที่  26  ธันวาคม  
2559  2.  ขอรับ 
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สนับสนุนรถยนตตูพรอมพนักงานขับรถและน้ํามันเชื้อเพลิง  3.  
ขอเชิญชวนทานรวมสมทบปจจัยและรวมถวายเปนพระราชกุศลในการรวมพิธีดังกลาว  
ขอใหทานสงปจจัยไปที่สํานักงานจังหวัดเพื่อจะไดรวบรวมและโอนเงินเขาบัญชีเงินทูลเกลาถวายพระบรมศพฯ  
มอบผอ.ศศิพรรณและผอ.มานิตเขารวม 

เรื่องที่  6  การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ  ประจําป  2560   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559  
ทานผูวาราชการฯเชิญรวมประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ  ประจําป  
2560  ลักษณะงานในปนี้ก็คงจะเหมือนกับทุกๆปที่ผานมา  เชน  กิจกรรมบวงสรวง  
การจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ  การจัดเวที  ปนี้ทานผูวาราชการตั้งงบไวในงบ กบจ. จํานวน  
3,000,000  บาท  อาจไมไดรบกวนเราในเรื่องเงิน  และในวันที่  14  กุมภาพันธ  เปนวันรวมน้ําใจสูกาชาด  
เริ่มตั้งแตตอนเชามีการขอรับบริจาคเงินสด  ทองคํา  และหมอหุงขาวเพื่อเปนของรางวัลสลากกาชาด  
เขาจะเนนเกี่ยวกับเรื่องการขายสลากกาชาด  
ในเรื่องการแขงขันกีฬาเซปกตระกรอมอบสํานักการศึกษาดูแลเรื่องนี้  
การจัดทําเวทีเล็กและเวทีใหญมอบสํานักการชาง 

เรื่องที่  7  กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กิจกรรมออกกําลังกายตามนโยบายของรัฐบาล  เราจะเริ่มในวันพุธที่  28  ธันวาคม 2559  เวลา  15.30 น.  
ณ  บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใหทุกสํานัก/กองเขารวม 

เรื่องที่  8  โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุทางถนน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  จะจัดขึ้นในวันที่  28  ธันวาคม  2559  
เวลา  15.30 น.  ณ  สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวม 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  กิจกรรมจะเริ่มตั้งแตเวลา  15.30 น.  
หนวยงานทุกหนวยงานมาลงทะเบียนและเริ่มจัดขบวน  
หลังจากนัน้ทานผูวาราชการฯเดินทางมาถึงและทานนายกฯกลาวรายงานโครงการตอจากนั้นหัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะกลาวรายงานตอจากทานนายกและเปดพิธี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมรถจักรยานยนตแปลอักษรเปนเลข 
9  เรียบรอยหรือยัง 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
เรียบรอยแลวครับและจาเอกภราดรกําลังเตรียมงานอยูศาลากลาง 

เรื่องที่  9  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในที่ประชุมเขาใหนายกฯชี้แจงเรื่องโครงการ  
เรื่องทอระบายน้ําในจุดที่ทวมขังยานเศรษฐกิจ  จํานวน  26,800,000  บาท  
เมื่อไดมาแตเปนโครงการที่ไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดภายในวันที่  30  ธันวาคม  2559  
ถาจัดซื้อจัดจางไมทันเงินจะถูกเรียกคืนทั้งหมด  
ถาใครอยากไดกลับคืนตองอุทรณเรื่องไปแตไมรูวาจะไดอีกหรือไม จะตองทํา TOR  ประกาศเขากรมบัญชีกลาง  
และมีคนไปโพสวาโครงการนี้ผานประชาพิจารณหรือยังถึงไปทําในยานเศรษฐกิจ  ก็เทากับวา  TOR  
ไมผานตองกลับลงมาที่สํานักงานจังหวัดใหมาทําเรื่องประชาพิจารณซึ่งเปนโครงการของแผนชุมชนไมนาจะตอง
มาทําการประชาพิจารณอีกเพราะบรรจุในแผน  4  ป  แลวก็เทากับวาผานการประชาพิจารณแลว  
ถาเปนอยางนี้ก็ไมสามารถจัดซื้อจัดจางได  เมื่อเชาในงานประชุมกาแฟจังหวัดกาฬสินธุ  
ผมไดนั่งกับทานรองมงคล  อดทน  ผมก็บอกทานวาทําแบบนี้ไมได  ไมใชความผิดของผม  
ผมสงมาตลอดแตไมแจงผม  ผมจึงใหผอ.ภาณุเดชสงรูปน้ําทวมไปอีกครั้งเพราะมันไมชัด  
ฝากผอ.ภาณุเดชติดตามเรื่องนี้ดวย  
เขาออกแบบทอหนาสนง.ที่ดินตรงไปที่ลําน้ําปาวผานวัดกลางแตชางบอกวาทอกลมพัง 
ผอ.ธนวัฒนจึงบอกใหเอาบล็อกคอนเวิรสมาทําแตพอมาดูที่ถนนบุญกวางแลวไมทรุดลงไป  
จึงคิดวาจะเอาบล็อกคอนเวิรสมาทําอาจมีราคาสูงกวาแคก็คุมคา  เปน 
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บล็อกคอนเวิรสตอจาก 1 เมตร 20 เซนติเมตร  
ผานศาลหลักเมืองและครั้งแรกจะเอาไปลงที่โรงฆาสัตวแตมีทอน้ําเสียมากจึงเอาไปลงที่แกงสําโรงและลงขางโร
งเลื่อย 

เรื่องที่  10  กิจกรรมถนนสายบุญ 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กิจกรรมถนนสายบุญชวงปใหมจะตรงกับวันที่  4  มกราคม  
2559  แตทางจังหวัดขอกําหนดการนําเขาหารือกับทานผูวาราชการฯเพื่อมาจัดในวันที่  1  มกราคม  2559   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องปใหมและวันเด็กผมไมหวง  
แตอยาจัดแบบเปนแถวเพราะประชาชนมาเยอะแตพระมานอยใหเอาโตะไปตั้งเหมือนเดิม 

เรื่องที่  11  เชิญรับรางวัลผูทําคุณประโยชนดานกีฬา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในวันที่  29  ธันวาคม  2559  
เปนวันประชุมจังหวัดเขาเชิญนายกฯไปรับรางวัลผูทําคุณประโยชนทางดานกีฬาฝากหน.ศศิญาสงเจาหนาที่ไปถ
ายภาพใหนายกฯ 

เรื่องที่  12  สมัครมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้เปนอยางไรบาง 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  
ศูนยราชการสะดวกเปนหนวยงานที่ใหบริการประชาชนที่มุงเนนการอํานวยความสะดวกโดยมีมาตรฐานระบบง
านเชื่อมโยงการทํางานรวมกันสงมอบภารกิจดวยใจเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว  
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการภาครัฐ  เขามีคําถามวาใหแยกทําบริการตางๆไดหรือไม  
จึงมีมาตรฐานของสํานักงานเขตที่กรุงเทพฯเพราะสํานักงานเขตของกรุงเทพฯมีงานบริการประชาชนรวม  10  
ฝายแตหากประสงคจะยื่นแคฝายทะเบียนจะไดหรือไม  เขาก็บอกวา  
ในการติดตอบริการศูนยราชการสะดวกของประชาชนเพื่อใหเกิดภาพลักษณในการปองกัน  
ประชาชนไมเขาใจผิดในการจะตองไดรับบริการมาตรฐานยอยตองทําทุกหนวยงานในสํานักงานเขตเราจะทําเฉ
พาะทะเบียนไมไดตองทําทั้งหมด  มุมมองที่เขาประเมินในศูนยบริการสะดวกจะมีดานสถานที่ตองเขาถึงงาย  
สะดวกติดตอในการขอรับบริการ  ไมสรางภาระใหแกประชาชน  ดานบุคลากรตองมีจิตบริการ  
การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  และดานอื่นๆ  เชน  ภารกิจสนับสนุน  เกณฑการบริการจะมีทั้งหมด  



26  ขอ  และมีเกณฑพื้นฐาน  40  ขอ  สวนราชการที่จะขอประเมินตองผานทุกขอ  
ปญหาของเรามีแตขาดสถานที่และขาดผูบริการแบบศูนยราชการแบบเบ็ดเสร็จ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สรุปแลวจะทําไดหรือไม  
ถาเกิดไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องศูนยราชการสะดวกซึ่งจะมีเงื่อนไขตองใหคุณวิเคราะหวาจะทําอะไรบาง 
ถาทําไดก็แสดงวาคุณเขาใจแลวและสามารถปฏิบัติการไดแตผลจะเปนอยางไรก็อีกเรื่องหนึ่ง  
แตถามองวาขาดสถานที่หรือขาดในเรื่องอื่นๆก็ไมสามารถทําไดจะมาตอบวาทําไดอยางไรเพราะไมมีสถานที่ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  
ศูนยราชการสะดวกจะตองใหประชาชนติดตองายถาจะทําที่ทะเบียนของเราศูนยจะตองอยูชั้นลางกับทะเบียน  
ในสวนของเทศบาลก็ตองทําเชนเดียวกัน  ตองจัดสถานที่ใหเสร็จภายในวันที่  31  มกราคม  2560  
เพราะตองสงรูปไปประกอบการประเมิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาปนี้เราไมพรอมก็ใหเสนอแผน 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ผมก็คิดวาตองเสนอแผนปนี้เพื่อเสนอปหนา   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ที่ผมออกแบบไวคือหองทางดานซายผมจะทําเปนศูนยบริการรวมแตปรากฏวาไมไดทําสักครั้งแลวกลายเปนหอ
งเก็บของงานทะเบียน  ถาจะเอาศูนยสะดวกมาอยูดานลางเทานั้นผมคิดวามันไมใช  
ผมวาขึ้นไปอยูชั้นบนก็ไดหรือจะมาอยูดานหนา  
มอบรองอภิวัฒนจัดทําแผนและเตรียมการใหพรอมในปนี้เพื่อในปหนาสามารถดําเนินการได 
ที่คุยกันเมื่อวานไดเรื่องอยางไร 
 
 

- 6  - 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล  เราเนนในเรื่องการเตรียมการและรับคําชี้แนะและคําแนะนําจากเขา  
ไมไดหวังวาเราจะได  แตถาเราจะทําจริงๆเราจะตองมาคุยกันในเรื่องสถานที่  
ตอนนี้เราทําอยูแลวกับชาวบานแตในเรื่องการประสานงานและจุดประสานงานในจุดเดียวที่สามารถแกไขปญห
าใหกับชาวบานไดจะทําอยางไร  
ผมมองวาใหสงไปกอนทําไดหรือไมไดก็อีกเรื่องหนึ่งเราไมไดตองการมาตรฐานแตตองการบริการที่รวดเร็ว  
ถาปนี้เราไมไดปหนาก็ตองไดแนนอนใหเราดูวางานบริการของประชาชนแตละกองมีอะไรบางและรวบรวมเปนเ
อกสารสงใหกองวิชาการรวบรวม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาเราติดอินเตอรเน็ต Wifi 
ที่สํานักงานทะเบียนและถาเราทําแอพพลิเคชั่นเสร็จแลวถาใครมีปญหาอะไรก็สามารถใชแอพพลิเคชั่นสั่งงานได
ทุกกองฝายจะมีผูรับผิดชอบทันที 

เรื่องที่  13  กิจกรรมสวดมนตขามป 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมสวดมนตขามปจะจัดขึ้นในวันเสารที่  
31  ธันวาคม  2559  ณ  วัดกลางพระอารามหลวงและวัดประชานิยมเราออกคําสั่งอยางไร 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  แจงไปครั้งแรกคือใหแตละสํานัก/กองไปแหงละ  5  
คนหรือแบงกันไป  แตจะแจงใหมคือกําหนดใหแตละสํานัก/กองเขารวมตามวัดที่ตนเองไดรับมอบหมาย 

เรื่องที่  14  การประมูลขายอุปกรณของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อวานโรงเรียนผูสูงอายุประชุมกันสรุปวาอยางไรบาง  

นางจีรนันท ธารไชย     ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ     
จากที่ไดประชุมกันมีคณะกรรมการครบวาระและไดมีการตั้งกรรมการขับเคลื่อนใหม  



คนไหนไมมาเขาก็เอาออก  
และจะมีโครงการไปถวายสักการะพระบรมศพจึงบอกใหทําโครงการเขามาเพื่อประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง  
การจัดงานปใหมจะจัดในวันที่  12  มกราคม  2559  
ในสวนคณะกรรมการของโรงเรียนจะดํารงตําแหนงตอเนื่อง  มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการเหรัญญิก   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
โรงเรียนใชเงินไมจําเปนตองอิงระเบียบราชการแตขอใหอธิบายไดวามีคาใชจายอะไรบางตามความจริง  
ผมไดพาผูสูงอายุไปที่ดูโรงเรียนเทศบาล 4  เมื่อดูเรียบรอยผมก็บอกวาผมใหเวลาถึงสิ้นป  วันที่  1  มกราคม  
2559  ผมจะเขาไปอันไหนที่ไมเอาผมจะขนออกมาใชประโยชนใหหมด  
ถาจะเอาอะไรก็ใหขนไปใหเรียบรอยและเอาไปไวที่โรงเรียนใหม  อันไหนที่จะรื้อ  เชน  ราว  
ระเบียงใหบอกผอ.จําลอง  และใหผอ.จําลองทําการประมูลขายในเดือนมกราคม  2560 

นายมานิต  เหล่ือมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  
ในสวนที่จะสงมอบคืนคือคอมพิวเตอรพรอมโตะและครุภัณฑที่ติดอยูกับอาคารทั้งหมด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แลวในสวนที่จะจําหนาย  
จะจําหนายเองหรือไม  ใหทําหนังสือมาสงผอ.จําลอง  
และใหผอ.จําลองประมูลขายในสวนของแอรที่ยังใชงานไดใหใชวิธีการโอน  แลวในเรื่องกระปรับปรุงหอประชุม  
บันไดและหองน้ําดําเนินการถึงไหนแลว 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  
รูสึกวาจะเปนโครงการเกี่ยวกับโรงฆาสัตวและโครงการของสํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
หลังปใหมผมจะใหสํานักการศึกษาประกาศหาผูมาประมูลซากตึกของโรงเรียนเทศบาล 4  
ตอนนี้ทานผอ.มานิตสงหนังสือมาวาไมเอาแลว  และอยากทําเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาล 5  ผมอยากไดรั้ว  
หองประชุมและถนนผมถามผอ.จําลองแลววาสามารถทําไดหรือไมก็ตอบวาทําได  
แตพอถามวาทําหรือยังผอ.จําลองก็ตอบวารอสํานักการชาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  สงไปเรียบรอยแลว 
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นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ของโรงเรียนเทศบาล 5 ยังไมมี  
รูสึกวาจะมีแตอาคารเกาของโรงเรียนเทศบาล 4 ที่กําลังประกาศขายทอดตลาด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  รั้วและถนนออกแบบหรือยังครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ถนนออกแบบเสร็จแลว  แตรั้วตัวใหมหรือตัวเกา  
เพราะจะมีรั้วในที่ประชุมกาแฟบอกวาใหทําทั้งหมดเลย  ตองเขียนแบบและสํารวจกอนเพราะยังไมมีเงิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมจะใหใชเงินรางวัลในการดําเนินการ  
สรุปแลวตอนนี้ไดแคถนนแตรั้วยังไมไดทํา  มอบผอ.ภาณุเดชเรงดําเนินการเรื่องนี้  
และในเรื่องถนนของวัดประชานิยมก็ใหเรงดําเนินการในชวงหลังปใหม 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  อยากใหสํานักการชางไมตองคํานึงวามีเงินหรือไม  
ใหทานทําแบบสงมาเลย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอใหเรงดําเนินการในสวนที่เรงดวน  
ในสวนของโรงเรียนผูสูงอายุก็ยังไมเห็นใชหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ที่ออกแบบไปผิดพลาดตอนนี้กําลังทําใหมใกลเสร็จแลวครับ 

เรื่องที่  15  โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชันราชินี 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ดวยจังหวัดกาฬสินธุแจงเรื่องการดําเนินงานโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชันราชินี  
โดยไดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนแกนหลักสรางพลังประชารัฐทั้งหนวยงานภาครัฐและผูนําทองที่ภา
คธุรกิจเอกชน  ประชาชน  องคกรศาสนา  สถาบันการศึกษา  
องคกรชุมชนและภาคสวนอื่นๆที่เกี่ยวของเขารวมดําเนินการกอสรางซอมแซมและปรับปรุงที่อยูอาศัยและพัฒ
นาคณุภาพชีวิตใหแกผูดอยโอกาส  
ผูยากไรหรือผูพิการหรือผูยากจนและพิจารณาดําเนินงานดวยความรอบคอบมิใหเกิดขอรองเรียน  
โดยใหจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมเปนประจําทุกเดือนอยางเรงดวน  
หนังสือเรื่องนี้เขาสํานัก/กองไหน 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
ผมเคยนําเรียนตอที่ประชุมการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  
ไดสั่งการใหหน.พัฒนพงษตรวจสอบดูหมูบานจารุพัฒนาที่เราจะซอมแซมและใหรายงานแตตอนนี้หาหนังสือเรื่
องนี้ไมเห็น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องนี้เราตองรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนา  
มอบหน.พัฒนพงษหาหนังสือเรื่องนี้และตรวจดูวาเราตองทําอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องนี้และมอบกองสวัสดิการดําเ
นินการตอไป 

เรื่องที่  16  ขอเขาดําเนินการปรับปรุงหองพักนักกีฬา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องการขอเขาดําเนินการปรับปรุงหอพักนักกีฬา  หองกรรมการและหองพยาบาล  ในเรื่องนี้ฟุตบอลกาฬสินธุ 
FC  เขาเอาแบบที่ทานออกแบบไวแลวเขาจะเขาดําเนินการและเราบอกเขาวาเรามีชางควบคุมงาน  2  คน  
เขามาถามผมวามีชางควบคุมงานตองทําอยางไร  
ผมจึงบอกเขาวาใหทําหนังสือมาวาจะเขาวันไหนและใหเขาไปทําเลยโดยใหชางผูควบคุมงานเปนฝายดูแลวาจะ
ตองทําอะไรบาง  ฝากผอ.สํานักการชางดูแลเรื่องนี้  

เรื่องที่  17  แตงต้ังคณะทํางานดานวิชาการจากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ในเรื่องนี้ฝากทานรองประเสริฐพิจารณาและดําเนินการ 
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เรื่องที่  18  ไลนชุมชนทองถิ่นและวิธีปองกันไฟไหมบอขยะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ฝากทุกทานใหดูเรื่องที่ปรากฏอยูในไลนของชุมชนทองถิ่น  
ถาใครไมไดอยูในกลุมก็ใหเขารวมกลุมเพราะจะไดรูวาใครขออะไรอยางไร  
เมื่อวานเรื่องไฟไหมบอขยะก็มีคนรูมากมายเพราะมีคนเอาเรื่องนี้ไปลงในไลนและเผยแพรออกไปอยางรวดเร็ว  
ซึ่งเรื่องนี้ไมใชเรื่องใหญเปนเรื่องที่สามารถแกไขปญหาได  ใหพิจารณาดวยวาเรื่องไหนควรลงหรือไมควรลง  
มันไมใชเรื่องโดงดังแตเปนเรื่องนาอาย  
บอขยะของเรามีพนักงานตอนกลางวันที่เปนเจาหนาที่แยกขยะแตพอเขาเลิกงานเขาก็กลับบาน  
ตอนกลางคืนไมมีคนเฝาเพราะไมมีทรัพยสินอะไร  จะตองจางยามไปเฝาหรือติดกลองวงจรปดดวยหรือไม  
เมื่อกอนก็เคยเกิดไฟไหมมาแลวแตเราก็ไปดับเมื่อดับแลวก็จบ  แตครั้งนี้มันไมใช  

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  เมื่อคืนที่เกิดเหตุมีมูลนิธิกูภัยและ อปพร.  เขาไปชวย 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาไมมีเขาเราทําไดหรือไม 
นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  ไดครับ  แตเขาอยากไปชวย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมอยากบอกวาเรื่องนี้ทาง คสช.  
เขาบันทึกไวแลว  นายกฯตองรายงาน  ถาคิดในทางที่ดีก็ไมมีอะไรแตถาคิดในทางที่ไมดีผมก็ตองเปลี่ยนงาน  
แลวมีทรัพยสินเสียหายหรือไม 

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  ไมมีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขยะฝงกลบมา  9  ปแลว  
แตเราเอาเศษกิ่งไมที่ชาวบานตัดไปทิ้งเพราะไมอยากขนไปไกล  
เมื่อเชามีคนเขาเขาไปดูเหตุเพลิงไหมก็พบวามีคนไปแอบจุด  ตอนแรกผมคิดวาไหมหญาแลวลามเขามา 

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  
ผมสํารวจแลวพบวาเพลิงไหมเริ่มจากปาไมยูคาลิปตัสทางดานหลังแลวเกิดพลัดเขามาเพราะลมแรง  
แตคนที่ไปจุดไฟผมไมทราบครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กอนหนานี้  2  วัน  
ปายูคาลิปตัสของคุณตุนก็ถูกไฟไหมและโทรมาบอกใหเราไปดับ  เราก็ไปดับให  
ชวงนี้จะมีคนไปจุดและจุดในบอขยะของเรา  
เราจะทําอยางไรใหคนเหลานี้มีจิตสํานึกวาสิ่งไหนควรลงหรือไมควรลง  
สมมุติวาตอนนี้ผมไดรับแจงวากระจกหองน้ําที่แกงดอนกลางแตก  
ผมรูผมก็ตอวากับผูรับผิดชอบนั่นก็คือหน.พงษธร  ทําไมผมไมไดใหเขาเอาไปทําขาว  
เพราะเมื่อเปนขาวขึ้นมาคนที่เสียหายก็เปนนายกฯเหมือนเดิม  ในเรื่องนี้เตรียมตอบคําถามในสภาดวย  
เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ถาเขาใหผมชี้แจงวาจะมีมาตรการอยางไรไมใหเกิดเหตุอีก  จะตอบวาอยางไร 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ตองกําชับเจาหนาที่และมีคนเขาไปเฝาระวังพื้นที่ตรงนั้นในเวลากลางคืนโดยใหสํานักการสาธารณสุขฯเปนผูรับ
ผิดชอบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สํานักการสาธารณสุขฯ  
คิดวาจะมีแนวทางแกไขหรือมาตรการปองกันอยางไร   

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  นาจะเอารถน้ําไปจอดไวที่นั่นประมาณ 1 คัน  
เพื่อเตรียมพรอมเมื่อเกิดเหตุเพราะในชวงนี้มีลมแรงอาจเกิดไฟไหมขึ้นไดอีก 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาเราเอาดับเพลิงไปตั้งสถานีอยูที่นั่นไดหรือไม  ใหมีเจาหนาที่เฝาเวรยามตั้งแตเวลา  18.00 น. – 06.00 น.  
พรอมรถดับเพลิง 1 คัน   

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  ผมวาใชวิธีการตรวจตราดีหรือไม   
โดยการสงรถตรวจการณเขาไปตรวจประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง/ครั้ง  
ซึ่งบริเวณโดยรอบบอขยะของเราจะมีแนวกันไฟอยูถาเราจะไปดําเนินการปรับปรุงก็จะมีแนวกันไฟ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบสํานักการสาธารณสุขฯและฝายปองกันไปเสนอแผนมาวา  1.  
ไปปรับปรุงแนวปองกันไฟใหมเพื่อไมใหไฟลุกลามเขามา  2.  จะมีรถตรวจการณทุก 
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ชั่วโมง  จะเริ่มวันไหน  ใหเสนอและรายงานเขามา  
ถามีใครถามจะไดตอบวาเราไดมีการเตรียมการปองกันอยางไร  ในสวนเรื่องนักขาวเราคงไปหามเขาไมได 

เรื่องที่  19  การจัดซื้อจัดจางงบประมาณในงานวันเด็กแหงชาติและงานปใหม 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบหน.กันติพงษ  
ศึกษาเรื่องนี้ใหดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในงานวันเด็กและงานปใหม 

เรื่องที่  20  สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 9   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ในวันที่เราไปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 9  ณ  วัดประชานิยม  
เขาทําหนังสือมาหานายกฯวาไมไดหวังวานายกฯจะพาคณะไปเทานั้น  เขาหวังอยากใหแตละกองฝาย  
แตละครอบครัวหรือใครก็ตามที่มีใจอยากจะปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศลใหกับในหลวงก็ใหชวนกันไปก็ได  
ตอไปโรงเรียนเทศบาล 1 , เทศบาล2 , เทศบาล3 ก็ใหนัดกันไปเงินก็ไมไดใชมาก  
กองฝายตางๆก็ไปไดถือเปนการทําบุญใหในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา 

เรื่องที่  21  ถนน คสล.หนาโรงสีบุญสมดุล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่องถนนและทอระบายน้ําหนาโรงสีบุญสมดุลที่มีปญหากันเปนอยางไรบาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง   
ถนนและทอระบายน้ําดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  สงเรื่องนี้ใหทานรองอภิวัฒนดําเนินการแลว 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  มีแตผูรองคนเดียวที่มีปญหาแตผูอื่นไมมีปญหาอะไร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีหนังสือเซ็นตยินยอมหรือไม  
ใหเอาไปใหเขาเซ็นตยินยอมเพื่อเปนการปองกันไว 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ใน  3  คนที่เขาไปคุยกับเขาประมาณ  2 – 3 รอบ  
คนแรกตอนแรกวาจะเซ็นตใหแตใหไปปรึกษากับอีก  2  คน  ที่อยูในซอยนี้กอน  
เมื่อไปขอรองแลวแตเขาก็ไมยอมเซ็นต  ปญหาคือไมอยากใหคนที่อยูดานขางมาใชดวยแคนั้น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถนนแอสฟสติกถนนอนรรฆนาคชวงที่เหลือทําเรื่องขอกรมสงเสริมฯไปแลวใชหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  สงเรื่องไปแลวงบประมาณ  7  ลานกวาบาท 

เรื่องที่  22  สถานที่กราบไหวในงานกาชาด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ทางเทศบาลตําบลนาจารยจะมาเจรจากับเราเรื่องสถานที่กราบไหวในงานกาชาด  
เราเคยชวยอะไรเขาในครั้งกอน 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ของเทศบาลตําบลนาจารยเขาดําเนินการเอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มีคนเอาเทศบาลเมืองไปรวมกับเขาจึงไดเปนคณะทํางานรวมกัน  
ผมจึงคิดวาถาจะทําผมจะเอาพระที่ฝากไวกับทานรองอุบลรัตนไปขาย  ถาจะเอาไปขายตองทําโปสเตอร  
มอบหน.ศศิญาหาแนวทางรูปลักษณของเกาที่พระอาจารยหนูอินทรปลุกเสกและมีพระจําหนายในราคาเทานี้เมื่
อปที่แลว  สถานที่เขาจะมาหารือกับเราอีกครั้งฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเรื่องนี้   

เรื่องที่  23  การทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตามที่ไดตั้งโครงการไวครั้งแรกมีกําหนดการในวันที่  3 
– 5 กุมภาพันธ  2560  จะไปดูงานที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี  
แตมปีญหาวาทางโรงเรียนติดสอบโอเน็ตจึงไดเลื่อนไปในวันที่  10 – 12  กุมภาพันธ  2560  
และไดมีการเปลี่ยนโรงแรม  สถานที่ที่เราจะไปคือไปดูหมูบานจํารุง  อาวคุงกระเบน ฯลฯ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เคยไปมาหมดแลว  
อยูจังหวัดจันทบุรีเขามีโครงการพระราชดําริอะไรบางที่เรายังไมเคยไป 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เราจะไป  3  ที่  
สวนขากลับเราจะกลับทางตลาดโรงเกลือ  จังหวัดบุรีรัมย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมอยากใหไปบานแหลมที่เปนโครงการบําบัดน้ําเสียตามธรรมชาติของในหลวงที่จังหวัดจันทบุรี   

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  มอบหน.พงษธร  
ศึกษาโครงการพระราชดําริของในหลวงวามีอะไรบางในจังหวัดจันทบุรีแลวไปประสานกับเขา  
อยากใหไปในที่ที่เรายังไมเคยไป 

นางสายสวาท  พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน  อยากใหหน.พงษธรชี้แจงดวยวา  
จากที่ไดหารือกันทางโรงเรียนอยากสอบถามวาในกรณีขอแยกสามารถทําไดหรือไม  
แตทางสภาแจงแลววาไดถามทานที่ทําโครงการแลวตอบวาแยกไมไดเนื่องจากวัตถุประสงคของทางโครงการ  
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
โครงการนี้เราตั้งไวเพื่อพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งองคกร  เรื่องนี้เปนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนองคกรรวมที่ไปไดทั้งหมด  
ตั้งไวที่สํานักปลัดเทศบาลเพื่อพัฒนาบุคลากรและยังใชในพัฒนาบุคลากรดานอื่นๆ เชน  
การอบรมพนักงานขับรถ ฯลฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เราเคยไปดวยกันแลวเขาไมสนุกเขาจึงอยากแยก  
ผมคิดวานาจะแยกไดแตขอใหคุยกันไดในเรื่องเงินวาจะแยกกันอยางไร 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ถาจะแยกไปจริงๆก็ใหไดประมาณ  300,000  บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหดูวาพนักงานของเราและครูที่จะไปมีกี่คน  
คาใชจายเทาไหร  และลองมาคละกัน 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ในการพัฒนาบุคลากร  
ผมมององคกรรวมคือพนักงานทั้งหมด  ลูกจาง  พนักงานจาง   ในสวนของครูมีประมาณ  100  กวาคน  
และเขามีเงินอีกสวนหนึ่งที่ตั้งไวแลวเพียงแตเขาไมไดระบุวาไปศึกษาดูงาน 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  
ในสวนของโรงเรียนผมขอไปหารือกันกอนแลวจะเอายอดเงินมาคละกัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  นาจะเฉลี่ยรายหัว 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตอนนี้เฉลี่ยหัวละ  3,000  บาท  
ถาครูจะแยกโครงการนี้ผมก็จะกําหนดแยกออกไป  ผมก็จะใหศึกษาไปตั้งโครงการและโอนเงินไปดําเนินการเอง 

เรื่องที่  24  ชื่อโรงเรียนเทศบาล 4  และการจัดต้ังโรงเรียนเทศบาล 5 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องชื่อโรงเรียนเทศบาล 4  
และการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5  ที่เราประสานกับทางกรมฯเปนอยางไรบาง 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5  ของโรงเรียนเทศบาล 5  
ตอนนี้โทรไปประสานที่กรมฯเขาบอกวาขอหนังสือขออนุญาตใชสถานที่ที่ตั้งโรงเรียน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สถานที่ก็เปนของเทศบาล  
มอบทานปลัดเทศบาลใหทําเรื่องขอผูวาราชการตามมาตรา 9  แลวของโรงเรียนเทศบาล  4  เปนอยางไรบาง 

นายมานิต  เหล่ือมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  ติดตรงทีผู่วาเชนเดียวกัน  
ทานทักทวงเราตรงที่ตองขอพระราชทาน  ทานอางมติ ครม.  



ในเรื่องกรณีที่จะขอพระราชทานนามทานและสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่แตของเราไมไดขอ  
ถาตามหลักเกณฑของกระทรวงไมไดเขาขายแตทองถิ่นเสนอไป 2 รอบแลวแตทานก็ยังไมเซ็นตให 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบผอ.มานิตประสานเรื่องนี้ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่25/2559 เมื่อวันที่  13 ธันวาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 25/2559 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ     -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   
   
 

ปดประชุม  16.15 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


