
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
คร้ังที่  26/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  27 ธันวาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
๑. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
๒. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
๓. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๗. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๘. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๙. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

๑๐. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๑. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

๑๒. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๓. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 

๑๔. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๕. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

๑๖. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

๑๗. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
๑๘. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
๑๙. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
๒๐. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
๒๑. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
๒๒. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
๒๓. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๔. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
๒๕. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๒๖. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๒๗. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๒๘. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๙. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
๓๐. นางสายสวาท พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน 
๓๑. นายพัฒพงษ  พัฒนลกัษณ นักพัฒนาชุมชน 

 

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

5. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 

6. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

7. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

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

11.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
12.  นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
13.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
14.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
15.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
16.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
17.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
18.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
19.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
20.  นางสาวทัศนีย  ไรเก้ือ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
21.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
22.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
23.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
24. นายปญญา  หม่ันผดุง 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.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
30.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
31.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
32.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 26/2559  ประจําป 2559 ในวันท่ี  27 ธันวาคม 
2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
 

เร่ืองที่  1  โครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  โครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะและ
พิธีตักบาตร  จะจัดข้ึนในวันพุธท่ี  28  ธันวาคม  2559  เวลา  07.00 น.  ณ  บริเวณวัดเหนือ  จังหวัด
กาฬสินธุ  เชิญชวนคณะผูบริหารพนักงานเทศบาลและโรงเรียนเขารวม 
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เร่ืองที่  2  วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เชิญเขารวมพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช  ในวันท่ี  28  ธันวาคม  2559  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  การ
แตงกายชุดปกติขาวไวทุกข  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวม  สําหรับชุมชนตางๆมอบกองสวัสดิการเชิญชวน
ประชาชนเขารวม  

เร่ืองที่  3  เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  ในวันท่ี  28  มกราคม  2560  เวลา  09.30 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เหตุผลท่ีเขาเชิญประชุมคณะกรรมการ  คือ  ตอนนี้เขามีเงินอยู  180,000  บาท  ทํางานมาแลว  5  ป  จะ
เขาปท่ี  6  ตัวประธานกองทุนกลัววาจะเกิดปญหา  เพราะตามระเบียบเขาบอกไววาถาใครเปนสมาชิกมา  6  
ป  จะตองไดรับเงินเม่ือตายจํานวน  25,000  บาท  เหตุท่ีเขากลัวเพราะมีสมาชิกท่ีจะเขาสูการเปนสมาชิกใน
ปท่ี  6  ประมาณ  1,000  คน  ในปหนึ่งๆสมาชิกฌาปนกิจเสียชีวิตประมาณ  50  คน  เพราะฉะนั้นก็เปนไป
ไดวาในป  2560  ท่ีจะเขาปท่ี  6  ถาเสียชีวิตเงินจํานวน  180,000  บาท  ก็อาจไมพอถาไมมีการวางแผน
เรื่องรายรับ  มอบผอ.วรวิทยเขารวมและเชิญทานสท.สุโรจนเขารวม 

เร่ืองที่  4  ประชุมกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมไดเปนกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  เขตรอยแกนสารสินธุ  ตอนนี้สถาบันอาชีวศึกษาเขาตั้งข้ึนเปนสถาบันเพ่ือท่ีจะ
กํากับเก่ียวกับเรื่องการเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  การพิจารณาหลักสูตร  เหมือนกับมหาวิทยาลัย
แตยังไมไดข้ึนเปนมหาวิทยาลัยจึงใชคําวาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  สิ่งท่ีพบเห็นคือ  
1.  เขาจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคเนนชั่วโมงการฝกปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  2.  
เอาผูเรียนไปฝกกับผูประกอบการ  ณ  สถานท่ีจริง  ไดรับเงินเดือนตั้งแตยังเรียนไมจบ  3.  เม่ือจบการศึกษา
จะไดรับเขาทํางานทันที  จากประสบการณนี้ตอนหลังผมไดเขาประชุมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขาก็
เพ่ิงจะมีในป  2559  และใหเริ่มปฏิบัติในป  2560  นั่นคือ  ใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงผลิตนักเรียน
ท่ีไปประกอบอาชีพไดเลย  ไมไดมุงผลิตนักเรียนเขามหาวิทยาลัยเนื่องจากโอกาสทางการศึกษาของประเทศ
ไทยตอนนี้สูงมาก  ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเขาเนนใหนักเรียนท่ีจบ ม.6  ออกไปทําไดเลย  ซ่ึง  ม.6  
เปรียบเทียบกับสายอาชีพเทากับ ปวช.  ตอนนี้เขตพ้ืนท่ีกําลังจัดทําหลักสูตรในสวนของเราก็  SBMLD  คือ  
การสรางใหนักเรียนออกไปประกอบอาชีพไดเองหรือชวยเหลือผูปกครองได  สิ่งท่ีผมประทับใจคือเขามี
หลักสูตรกอนจบของสถาบันอาชีวศึกษาคือเขาใหนักเรียนไปสอบ TOEIC ถึงจะจบการศึกษา  ซ่ึงคาสมัครสอบ  
1,600  บาท  ซ่ึงกําหนดเปนเง่ือนไขเลยวาจะตองผานการทดสอบทางดานภาษาจากสถาบันภาษาท่ีเชื่อถือได
หรือถาใครจะไปตางประเทศตองไปสอบ TOEIC สามารถเอาผลสอบมาขอจบการศึกษาได  ผลการเรียนของ
เขาเทาท่ีไปสอบ  60 %  สอบไดท้ังหมด  ถาเปนอยางนี้สามารถสงแรงงานสูตลาดอาเซียนได สิ่งท่ีเขามุงเนน
คือการเรียนการสอนตองเอาครูเปนศูนยกลาง  ถาครูใสใจก็สามารถผลิตนักเรียนออกมาไดดีแนนอน 

เร่ืองที่  5  เจาภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่  9 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กระทรวงมหาดไทยไดแจงวาสํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีไดกําหนดรอบการเปนเจาภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9  ในวันอาทิตยท่ี  8  มกราคม  2559  เวลา  19.00 น.  ณ  พระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ  จังหวัดกาฬสินธุจึงขอ
ความรวมมือจากทาน  ดังนี้  1.  จังหวัดขอเรียนเชิญทานพรอมคณะของทานจํานวน  2  ราย  รวมในพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ  และสงรายชื่อใหทราบภายในวันท่ี  26  ธันวาคม  2559  2.  ขอรับ 
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สนับสนุนรถยนตตูพรอมพนักงานขับรถและน้ํามันเชื้อเพลิง  3.  ขอเชิญชวนทานรวมสมทบปจจัยและรวม
ถวายเปนพระราชกุศลในการรวมพิธีดังกลาว  ขอใหทานสงปจจัยไปท่ีสํานักงานจังหวัดเพ่ือจะไดรวบรวมและ
โอนเงินเขาบัญชีเงินทูลเกลาถวายพระบรมศพฯ  มอบผอ.ศศิพรรณและผอ.มานิตเขารวม 

เร่ืองที่  6  การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ  ประจําป  2560   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี  21  ธันวาคม  2559  ทานผูวา
ราชการฯเชิญรวมประชุมเก่ียวกับการเตรียมการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ  ประจําป  2560  
ลักษณะงานในปนี้ก็คงจะเหมือนกับทุกๆปท่ีผานมา  เชน  กิจกรรมบวงสรวง  การจัดการแขงขันกีฬาเซปก
ตะกรอ  การจัดเวที  ปนี้ทานผูวาราชการตั้งงบไวในงบ กบจ. จํานวน  3,000,000  บาท  อาจไมไดรบกวน
เราในเรื่องเงิน  และในวันท่ี  14  กุมภาพันธ  เปนวันรวมน้ําใจสูกาชาด  เริ่มตั้งแตตอนเชามีการขอรับบริจาค
เงินสด  ทองคํา  และหมอหุงขาวเพ่ือเปนของรางวัลสลากกาชาด  เขาจะเนนเก่ียวกับเรื่องการขายสลากกาชาด  
ในเรื่องการแขงขันกีฬาเซปกตระกรอมอบสํานักการศึกษาดูแลเรื่องนี้  การจัดทําเวทีเล็กและเวทีใหญมอบ
สํานักการชาง 

เร่ืองที่  7  กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมออกกําลังกายตามนโยบายของ
รัฐบาล  เราจะเริ่มในวันพุธท่ี  28  ธันวาคม 2559  เวลา  15.30 น.  ณ  บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ใหทุกสํานัก/กองเขารวม 

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

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  กิจกรรมจะเริ่มตั้งแตเวลา  15.30 น.  หนวยงานทุก
หนวยงานมาลงทะเบียนและเริ่มจัดขบวน  หลังจากนั้นทานผูวาราชการฯเดินทางมาถึงและทานนายกฯกลาว
รายงานโครงการตอจากนั้นหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะกลาวรายงานตอจากทานนายก
และเปดพิธ ี

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมรถจักรยานยนตแปลอักษรเปนเลข 
9  เรียบรอยหรือยัง 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เรียบรอยแลวครับและจาเอกภราดรกําลังเตรียมงาน
อยูศาลากลาง 

เร่ืองที่  9  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในท่ีประชุมเขาใหนายกฯชี้แจงเรื่องโครงการ  
เรื่องทอระบายน้ําในจุดท่ีทวมขังยานเศรษฐกิจ  จํานวน  26,800,000  บาท  เม่ือไดมาแตเปนโครงการท่ีไม
สามารถจัดซ้ือจัดจางไดภายในวันท่ี  30  ธันวาคม  2559  ถาจัดซ้ือจัดจางไมทันเงินจะถูกเรียกคืนท้ังหมด  
ถาใครอยากไดกลับคืนตองอุทรณเรื่องไปแตไมรูวาจะไดอีกหรือไม จะตองทํา TOR  ประกาศเขากรมบัญชีกลาง  
และมีคนไปโพสวาโครงการนี้ผานประชาพิจารณหรือยังถึงไปทําในยานเศรษฐกิจ  ก็เทากับวา  TOR  ไมผาน
ตองกลับลงมาท่ีสํานักงานจังหวัดใหมาทําเรื่องประชาพิจารณซ่ึงเปนโครงการของแผนชุมชนไมนาจะตองมาทํา
การประชาพิจารณอีกเพราะบรรจุในแผน  4  ป  แลวก็เทากับวาผานการประชาพิจารณแลว  ถาเปนอยางนี้ก็
ไมสามารถจัดซ้ือจัดจางได  เม่ือเชาในงานประชุมกาแฟจังหวัดกาฬสินธุ  ผมไดนั่งกับทานรองมงคล  อดทน  
ผมก็บอกทานวาทําแบบนี้ไมได  ไมใชความผิดของผม  ผมสงมาตลอดแตไมแจงผม  ผมจึงใหผอ.ภาณุเดชสงรูป
น้ําทวมไปอีกครั้งเพราะมันไมชัด  ฝากผอ.ภาณุเดชติดตามเรื่องนี้ดวย  เขาออกแบบทอหนาสนง.ท่ีดินตรงไปท่ี
ลําน้ําปาวผานวัดกลางแตชางบอกวาทอกลมพัง ผอ.ธนวัฒนจึงบอกใหเอาบล็อกคอนเวิรสมาทําแตพอมาดูท่ี
ถนนบุญกวางแลวไมทรุดลงไป  จึงคิดวาจะเอาบล็อกคอนเวิรสมาทําอาจมีราคาสูงกวาแคก็คุมคา  เปน 
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บล็อกคอนเวิรสตอจาก 1 เมตร 20 เซนติเมตร  ผานศาลหลักเมืองและครั้งแรกจะเอาไปลงท่ีโรงฆาสัตวแตมี
ทอน้ําเสียมากจึงเอาไปลงท่ีแกงสําโรงและลงขางโรงเลื่อย 

เร่ืองที่  10  กิจกรรมถนนสายบุญ 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กิจกรรมถนนสายบุญชวงปใหมจะตรงกับวันท่ี  4  มกราคม  
2559  แตทางจังหวัดขอกําหนดการนําเขาหารือกับทานผูวาราชการฯเพ่ือมาจัดในวันท่ี  1  มกราคม  2559   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องปใหมและวันเด็กผมไมหวง  แตอยาจัด
แบบเปนแถวเพราะประชาชนมาเยอะแตพระมานอยใหเอาโตะไปตั้งเหมือนเดิม 

เร่ืองที่  11  เชิญรับรางวัลผูทําคุณประโยชนดานกีฬา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในวันท่ี  29  ธันวาคม  2559  เปนวัน
ประชุมจังหวัดเขาเชิญนายกฯไปรับรางวัลผูทําคุณประโยชนทางดานกีฬาฝากหน.ศศิญาสงเจาหนาท่ีไป
ถายภาพใหนายกฯ 

เร่ืองที่  12  สมัครมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้เปนอยางไรบาง 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ศูนยราชการสะดวกเปนหนวยงานท่ีใหบริการประชาชนท่ี
มุงเนนการอํานวยความสะดวกโดยมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงการทํางานรวมกันสงมอบภารกิจดวยใจ
เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการภาครัฐ  เขามีคําถามวาให
แยกทําบริการตางๆไดหรือไม  จึงมีมาตรฐานของสํานักงานเขตท่ีกรุงเทพฯเพราะสํานักงานเขตของกรุงเทพฯมี
งานบริการประชาชนรวม  10  ฝายแตหากประสงคจะยื่นแคฝายทะเบียนจะไดหรือไม  เขาก็บอกวา  ในการ
ติดตอบริการศูนยราชการสะดวกของประชาชนเพ่ือใหเกิดภาพลักษณในการปองกัน  ประชาชนไมเขาใจผิดใน
การจะตองไดรับบริการมาตรฐานยอยตองทําทุกหนวยงานในสํานักงานเขตเราจะทําเฉพาะทะเบียนไมไดตองทํา
ท้ังหมด  มุมมองท่ีเขาประเมินในศูนยบริการสะดวกจะมีดานสถานท่ีตองเขาถึงงาย  สะดวกติดตอในการขอรับ
บริการ  ไมสรางภาระใหแกประชาชน  ดานบุคลากรตองมีจิตบริการ  การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
และดานอ่ืนๆ  เชน  ภารกิจสนับสนุน  เกณฑการบริการจะมีท้ังหมด  26  ขอ  และมีเกณฑพ้ืนฐาน  40  ขอ  
สวนราชการท่ีจะขอประเมินตองผานทุกขอ  ปญหาของเรามีแตขาดสถานท่ีและขาดผูบริการแบบศูนยราชการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สรุปแลวจะทําไดหรือไม  ถาเกิดไปคุยกัน
เก่ียวกับเรื่องศูนยราชการสะดวกซ่ึงจะมีเง่ือนไขตองใหคุณวิเคราะหวาจะทําอะไรบาง ถาทําไดก็แสดงวาคุณ
เขาใจแลวและสามารถปฏิบัติการไดแตผลจะเปนอยางไรก็อีกเรื่องหนึ่ง  แตถามองวาขาดสถานท่ีหรือขาดใน
เรื่องอ่ืนๆก็ไมสามารถทําไดจะมาตอบวาทําไดอยางไรเพราะไมมีสถานท่ี 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ศูนยราชการสะดวกจะตองใหประชาชนติดตองายถาจะทําท่ี
ทะเบียนของเราศูนยจะตองอยูชั้นลางกับทะเบียน  ในสวนของเทศบาลก็ตองทําเชนเดียวกัน  ตองจัดสถานท่ีให
เสร็จภายในวันท่ี  31  มกราคม  2560  เพราะตองสงรูปไปประกอบการประเมิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาปนี้เราไมพรอมก็ใหเสนอแผน 

นายอภิวัฒน  ปะกทิัง  รองปลัดเทศบาล  ผมก็คิดวาตองเสนอแผนปนี้เพ่ือเสนอปหนา   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ท่ีผมออกแบบไวคือหองทางดานซายผมจะทํา
เปนศูนยบริการรวมแตปรากฏวาไมไดทําสักครั้งแลวกลายเปนหองเก็บของงานทะเบียน  ถาจะเอาศูนยสะดวก
มาอยูดานลางเทานั้นผมคิดวามันไมใช  ผมวาข้ึนไปอยูชั้นบนก็ไดหรือจะมาอยูดานหนา  มอบรองอภิวัฒนจัดทํา
แผนและเตรียมการใหพรอมในปนี้เพ่ือในปหนาสามารถดําเนินการได ท่ีคุยกันเม่ือวานไดเรื่องอยางไร 
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นายฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล  เราเนนในเรื่องการเตรียมการและรับคําชี้แนะและคําแนะนําจากเขา  
ไมไดหวังวาเราจะได  แตถาเราจะทําจริงๆเราจะตองมาคุยกันในเรื่องสถานท่ี  ตอนนี้เราทําอยูแลวกับชาวบาน
แตในเรื่องการประสานงานและจุดประสานงานในจุดเดียวท่ีสามารถแกไขปญหาใหกับชาวบานไดจะทําอยางไร  
ผมมองวาใหสงไปกอนทําไดหรือไมไดก็อีกเรื่องหนึ่งเราไมไดตองการมาตรฐานแตตองการบริการท่ีรวดเร็ว  ถาป
นี้เราไมไดปหนาก็ตองไดแนนอนใหเราดูวางานบริการของประชาชนแตละกองมีอะไรบางและรวบรวมเปน
เอกสารสงใหกองวิชาการรวบรวม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาเราติดอินเตอรเน็ต Wifi ท่ีสํานักงาน
ทะเบียนและถาเราทําแอพพลิเคชั่นเสร็จแลวถาใครมีปญหาอะไรก็สามารถใชแอพพลิเคชั่นสั่งงานไดทุกกองฝาย
จะมีผูรับผิดชอบทันที 

เร่ืองที่  13  กิจกรรมสวดมนตขามป 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมสวดมนตขามปจะจัดข้ึนในวันเสารท่ี  
31  ธันวาคม  2559  ณ  วัดกลางพระอารามหลวงและวัดประชานิยมเราออกคําสั่งอยางไร 

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

เร่ืองที่  14  การประมูลขายอุปกรณของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เม่ือวานโรงเรียนผูสูงอายุประชุมกันสรุปวา
อยางไรบาง  

นางจีรนันท ธารไชย     ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ     จากท่ีไดประชุมกันมีคณะกรรมการครบ
วาระและไดมีการตั้งกรรมการขับเคลื่อนใหม  คนไหนไมมาเขาก็เอาออก  และจะมีโครงการไปถวายสักการะ
พระบรมศพจึงบอกใหทําโครงการเขามาเพ่ือประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง  การจัดงานปใหมจะจัดในวันท่ี  12  
มกราคม  2559  ในสวนคณะกรรมการของโรงเรียนจะดํารงตําแหนงตอเนื่อง  มีการปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการเหรัญญิก   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนใชเงินไมจําเปนตองอิงระเบียบ
ราชการแตขอใหอธิบายไดวามีคาใชจายอะไรบางตามความจริง  ผมไดพาผูสูงอายุไปท่ีดูโรงเรียนเทศบาล 4  
เม่ือดูเรียบรอยผมก็บอกวาผมใหเวลาถึงสิ้นป  วันท่ี  1  มกราคม  2559  ผมจะเขาไปอันไหนท่ีไมเอาผมจะ
ขนออกมาใชประโยชนใหหมด  ถาจะเอาอะไรก็ใหขนไปใหเรียบรอยและเอาไปไวท่ีโรงเรียนใหม  อันไหนท่ีจะ
รื้อ  เชน  ราว  ระเบียงใหบอกผอ.จําลอง  และใหผอ.จําลองทําการประมูลขายในเดือนมกราคม  2560 

นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  ในสวนท่ีจะสงมอบคืนคือคอมพิวเตอรพรอมโตะ
และครุภัณฑท่ีติดอยูกับอาคารท้ังหมด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แลวในสวนท่ีจะจําหนาย  จะจําหนายเอง
หรือไม  ใหทําหนังสือมาสงผอ.จําลอง  และใหผอ.จําลองประมูลขายในสวนของแอรท่ียังใชงานไดใหใชวิธีการ
โอน  แลวในเรื่องกระปรับปรุงหอประชุม  บันไดและหองน้ําดําเนินการถึงไหนแลว 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  รูสึกวาจะเปนโครงการเก่ียวกับโรงฆาสัตวและ
โครงการของสํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  หลังปใหมผมจะใหสํานักการศึกษาประกาศ
หาผูมาประมูลซากตึกของโรงเรียนเทศบาล 4  ตอนนี้ทานผอ.มานิตสงหนังสือมาวาไมเอาแลว  และอยากทํา
เก่ียวกับโรงเรียนเทศบาล 5  ผมอยากไดรั้ว  หองประชุมและถนนผมถามผอ.จําลองแลววาสามารถทําได
หรือไมก็ตอบวาทําได  แตพอถามวาทําหรือยังผอ.จําลองก็ตอบวารอสํานักการชาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  สงไปเรียบรอยแลว 
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นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ของโรงเรียนเทศบาล 5 ยังไมมี  รูสึกวาจะมีแตอาคาร
เกาของโรงเรียนเทศบาล 4 ท่ีกําลังประกาศขายทอดตลาด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  รั้วและถนนออกแบบหรือยังครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ถนนออกแบบเสร็จแลว  แตรั้วตัวใหมหรือตัวเกา  
เพราะจะมีรั้วในท่ีประชุมกาแฟบอกวาใหทําท้ังหมดเลย  ตองเขียนแบบและสํารวจกอนเพราะยังไมมีเงิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมจะใหใชเงินรางวัลในการดําเนินการ  สรุป
แลวตอนนี้ไดแคถนนแตรั้วยังไมไดทํา  มอบผอ.ภาณุเดชเรงดําเนินการเรื่องนี้  และในเรื่องถนนของวัดประชา
นิยมก็ใหเรงดําเนินการในชวงหลังปใหม 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  อยากใหสํานักการชางไมตองคํานึงวามีเงินหรือไม  
ใหทานทําแบบสงมาเลย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอใหเรงดําเนินการในสวนท่ีเรงดวน  ในสวน
ของโรงเรียนผูสูงอายุก็ยังไมเห็นใชหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ท่ีออกแบบไปผิดพลาดตอนนี้กําลังทําใหมใกลเสร็จ
แลวครับ 

เร่ืองที่  15  โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชันราชินี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ดวยจังหวัดกาฬสินธุแจงเรื่องการดําเนินงาน
โครงการบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชันราชินี  โดยไดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนแกน
หลักสรางพลังประชารัฐท้ังหนวยงานภาครัฐและผูนําทองท่ีภาคธุรกิจเอกชน  ประชาชน  องคกรศาสนา  
สถาบันการศึกษา  องคกรชุมชนและภาคสวนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเขารวมดําเนินการกอสรางซอมแซมและปรับปรุง
ท่ีอยูอาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูดอยโอกาส  ผูยากไรหรือผูพิการหรือผูยากจนและพิจารณา
ดําเนินงานดวยความรอบคอบมิใหเกิดขอรองเรียน  โดยใหจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมเปน
ประจําทุกเดือนอยางเรงดวน  หนังสือเรื่องนี้เขาสํานัก/กองไหน 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ผมเคยนําเรียนตอท่ีประชุมการพบปะหารือการปฏิบัติ
ราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ไดสั่งการใหหน.พัฒนพงษตรวจสอบดูหมูบานจารุพัฒนาท่ีเรา
จะซอมแซมและใหรายงานแตตอนนี้หาหนังสือเรื่องนี้ไมเห็น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้เราตองรายงานผลการดําเนินงานและ
ความคืบหนา  มอบหน.พัฒนพงษหาหนังสือเรื่องนี้และตรวจดูวาเราตองทําอะไรบางเก่ียวกับเรื่องนี้และมอบ
กองสวัสดิการดําเนินการตอไป 

เร่ืองที่  16  ขอเขาดําเนินการปรับปรุงหองพักนักกีฬา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการขอเขาดําเนินการปรับปรุงหอพัก
นักกีฬา  หองกรรมการและหองพยาบาล  ในเรื่องนี้ฟุตบอลกาฬสินธุ FC  เขาเอาแบบท่ีทานออกแบบไวแลว
เขาจะเขาดําเนินการและเราบอกเขาวาเรามีชางควบคุมงาน  2  คน  เขามาถามผมวามีชางควบคุมงานตองทํา
อยางไร  ผมจึงบอกเขาวาใหทําหนังสือมาวาจะเขาวันไหนและใหเขาไปทําเลยโดยใหชางผูควบคุมงานเปนฝาย
ดูแลวาจะตองทําอะไรบาง  ฝากผอ.สํานักการชางดูแลเรื่องนี้  

เร่ืองที่  17  แตงตั้งคณะทํางานดานวิชาการจากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในเรื่องนี้ฝากทานรองประเสริฐพิจารณาและ
ดําเนินการ 
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เร่ืองที่  18  ไลนชุมชนทองถิ่นและวิธีปองกันไฟไหมบอขยะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฝากทุกทานใหดูเรื่องท่ีปรากฏอยูในไลนของ
ชุมชนทองถ่ิน  ถาใครไมไดอยูในกลุมก็ใหเขารวมกลุมเพราะจะไดรูวาใครขออะไรอยางไร  เม่ือวานเรื่องไฟไหม
บอขยะก็มีคนรูมากมายเพราะมีคนเอาเรื่องนี้ไปลงในไลนและเผยแพรออกไปอยางรวดเร็ว  ซ่ึงเรื่องนี้ไมใชเรื่อง
ใหญเปนเรื่องท่ีสามารถแกไขปญหาได  ใหพิจารณาดวยวาเรื่องไหนควรลงหรือไมควรลง  มันไมใชเรื่องโดงดัง
แตเปนเรื่องนาอาย  บอขยะของเรามีพนักงานตอนกลางวันท่ีเปนเจาหนาท่ีแยกขยะแตพอเขาเลิกงานเขาก็กลับ
บาน  ตอนกลางคืนไมมีคนเฝาเพราะไมมีทรัพยสินอะไร  จะตองจางยามไปเฝาหรือติดกลองวงจรปดดวย
หรือไม  เม่ือกอนก็เคยเกิดไฟไหมมาแลวแตเราก็ไปดับเม่ือดับแลวก็จบ  แตครั้งนี้มันไมใช  

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  เม่ือคืนท่ีเกิดเหตุมีมูลนิธิกูภัยและ อปพร.  เขาไปชวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาไมมีเขาเราทําไดหรือไม 

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  ไดครับ  แตเขาอยากไปชวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมอยากบอกวาเรื่องนี้ทาง คสช.  เขาบันทึก
ไวแลว  นายกฯตองรายงาน  ถาคิดในทางท่ีดีก็ไมมีอะไรแตถาคิดในทางท่ีไมดีผมก็ตองเปลี่ยนงาน  แลวมี
ทรัพยสินเสียหายหรือไม 

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  ไมมีครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขยะฝงกลบมา  9  ปแลว  แตเราเอาเศษก่ิง
ไมท่ีชาวบานตัดไปท้ิงเพราะไมอยากขนไปไกล  เม่ือเชามีคนเขาเขาไปดูเหตุเพลิงไหมก็พบวามีคนไปแอบจุด  
ตอนแรกผมคิดวาไหมหญาแลวลามเขามา 

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  ผมสํารวจแลวพบวาเพลิงไหมเริ่มจากปาไมยูคาลิปตัสทาง
ดานหลังแลวเกิดพลัดเขามาเพราะลมแรง  แตคนท่ีไปจุดไฟผมไมทราบครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กอนหนานี้  2  วัน  ปายูคาลิปตัสของคุณตุน
ก็ถูกไฟไหมและโทรมาบอกใหเราไปดับ  เราก็ไปดับให  ชวงนี้จะมีคนไปจุดและจุดในบอขยะของเรา  เราจะทํา
อยางไรใหคนเหลานี้มีจิตสํานึกวาสิ่งไหนควรลงหรือไมควรลง  สมมุติวาตอนนี้ผมไดรับแจงวากระจกหองน้ําท่ี
แกงดอนกลางแตก  ผมรูผมก็ตอวากับผูรับผิดชอบนั่นก็คือหน.พงษธร  ทําไมผมไมไดใหเขาเอาไปทําขาว  
เพราะเม่ือเปนขาวข้ึนมาคนท่ีเสียหายก็เปนนายกฯเหมือนเดิม  ในเรื่องนี้เตรียมตอบคําถามในสภาดวย  เม่ือ
เกิดเหตุแบบนี้ถาเขาใหผมชี้แจงวาจะมีมาตรการอยางไรไมใหเกิดเหตุอีก  จะตอบวาอยางไร 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตองกําชับเจาหนาท่ีและมีคนเขาไปเฝาระวังพ้ืนท่ีตรง
นั้นในเวลากลางคืนโดยใหสํานักการสาธารณสุขฯเปนผูรับผิดชอบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สํานักการสาธารณสุขฯ  คิดวาจะมีแนว
ทางแกไขหรือมาตรการปองกันอยางไร   

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  นาจะเอารถน้ําไปจอดไวท่ีนั่นประมาณ 1 คัน  เพ่ือ
เตรียมพรอมเม่ือเกิดเหตุเพราะในชวงนี้มีลมแรงอาจเกิดไฟไหมข้ึนไดอีก 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาเราเอาดับเพลิงไปตั้งสถานีอยูท่ีนั่นได
หรือไม  ใหมีเจาหนาท่ีเฝาเวรยามตั้งแตเวลา  18.00 น. – 06.00 น.  พรอมรถดับเพลิง 1 คัน   

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  ผมวาใชวิธีการตรวจตราดีหรือไม   โดยการสงรถตรวจการณเขา
ไปตรวจประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง/ครั้ง  ซ่ึงบริเวณโดยรอบบอขยะของเราจะมีแนวกันไฟอยูถาเราจะไป
ดําเนินการปรับปรุงก็จะมีแนวกันไฟ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบสํานักการสาธารณสุขฯและฝายปองกัน
ไปเสนอแผนมาวา  1.  ไปปรับปรุงแนวปองกันไฟใหมเพ่ือไมใหไฟลุกลามเขามา  2.  จะมีรถตรวจการณทุก 
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ชั่วโมง  จะเริ่มวันไหน  ใหเสนอและรายงานเขามา  ถามีใครถามจะไดตอบวาเราไดมีการเตรียมการปองกัน
อยางไร  ในสวนเรื่องนักขาวเราคงไปหามเขาไมได 

เร่ืองที่  19  การจัดซื้อจัดจางงบประมาณในงานวันเด็กแหงชาติและงานปใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบหน.กันติพงษ  ศึกษาเรื่องนี้ใหดีเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางในงานวันเด็กและงานปใหม 

เร่ืองที่  20  สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 9   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในวันท่ีเราไปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี 9  ณ  วัดประชานิยม  เขาทําหนังสือมาหานายกฯวาไมไดหวังวา
นายกฯจะพาคณะไปเทานั้น  เขาหวังอยากใหแตละกองฝาย  แตละครอบครัวหรือใครก็ตามท่ีมีใจอยากจะ
ปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศลใหกับในหลวงก็ใหชวนกันไปก็ได  ตอไปโรงเรียนเทศบาล 1 , เทศบาล2 , เทศบาล3 ก็
ใหนัดกันไปเงินก็ไมไดใชมาก  กองฝายตางๆก็ไปไดถือเปนการทําบุญใหในหลวงรัชกาลท่ี 9 ของเรา 

เร่ืองที่  21  ถนน คสล.หนาโรงสีบุญสมดุล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องถนนและทอระบายน้ําหนาโรงสีบุญ
สมดุลท่ีมีปญหากันเปนอยางไรบาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง   ถนนและทอระบายน้ําดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลว  สงเรื่องนี้ใหทานรองอภิวัฒนดําเนินการแลว 

นายอภิวัฒน  ปะกทิัง  รองปลัดเทศบาล  มีแตผูรองคนเดียวท่ีมีปญหาแตผูอ่ืนไมมีปญหาอะไร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีหนังสือเซ็นตยินยอมหรือไม  ใหเอาไปให
เขาเซ็นตยินยอมเพ่ือเปนการปองกันไว 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ใน  3  คนท่ีเขาไปคุยกับเขาประมาณ  2 – 3 รอบ  
คนแรกตอนแรกวาจะเซ็นตใหแตใหไปปรึกษากับอีก  2  คน  ท่ีอยูในซอยนี้กอน  เม่ือไปขอรองแลวแตเขาก็ไม
ยอมเซ็นต  ปญหาคือไมอยากใหคนท่ีอยูดานขางมาใชดวยแคนั้น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถนนแอสฟสติกถนนอนรรฆนาคชวงท่ีเหลือ
ทําเรื่องขอกรมสงเสริมฯไปแลวใชหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  สงเรื่องไปแลวงบประมาณ  7  ลานกวาบาท 

เร่ืองที่  22  สถานที่กราบไหวในงานกาชาด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทางเทศบาลตําบลนาจารยจะมาเจรจากับเรา
เรื่องสถานท่ีกราบไหวในงานกาชาด  เราเคยชวยอะไรเขาในครั้งกอน 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ของเทศบาลตําบลนาจารยเขาดําเนินการเอง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีคนเอาเทศบาลเมืองไปรวมกับเขาจึงไดเปน
คณะทํางานรวมกัน  ผมจึงคิดวาถาจะทําผมจะเอาพระท่ีฝากไวกับทานรองอุบลรัตนไปขาย  ถาจะเอาไปขาย
ตองทําโปสเตอร  มอบหน.ศศิญาหาแนวทางรูปลักษณของเกาท่ีพระอาจารยหนูอินทรปลุกเสกและมีพระ
จําหนายในราคาเทานี้เม่ือปท่ีแลว  สถานท่ีเขาจะมาหารือกับเราอีกครั้งฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเรื่องนี้   

เร่ืองที่  23  การทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตามท่ีไดตั้งโครงการไวครั้งแรกมีกําหนดการในวันท่ี  3 
– 5 กุมภาพันธ  2560  จะไปดูงานท่ีจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี  แตมีปญหาวาทางโรงเรียนติดสอบ
โอเน็ตจึงไดเลื่อนไปในวันท่ี  10 – 12  กุมภาพันธ  2560  และไดมีการเปลี่ยนโรงแรม  สถานท่ีท่ีเราจะไป
คือไปดหูมูบานจํารุง  อาวคุงกระเบน ฯลฯ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เคยไปมาหมดแลว  อยูจังหวัดจันทบุรีเขามี
โครงการพระราชดําริอะไรบางท่ีเรายังไมเคยไป 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เราจะไป  3  ท่ี  สวนขากลับเราจะกลับทางตลาดโรง
เกลือ  จังหวัดบุรีรัมย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมอยากใหไปบานแหลมท่ีเปนโครงการ
บําบัดน้ําเสียตามธรรมชาติของในหลวงท่ีจังหวัดจันทบุรี   

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  มอบหน.พงษธร  ศึกษาโครงการพระราชดําริของใน
หลวงวามีอะไรบางในจังหวัดจันทบุรีแลวไปประสานกับเขา  อยากใหไปในท่ีท่ีเรายังไมเคยไป 

นางสายสวาท  พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน  อยากใหหน.พงษธรชี้แจงดวยวา  จากท่ีไดหารือกัน
ทางโรงเรียนอยากสอบถามวาในกรณีขอแยกสามารถทําไดหรือไม  แตทางสภาแจงแลววาไดถามทานท่ีทํา
โครงการแลวตอบวาแยกไมไดเนื่องจากวัตถุประสงคของทางโครงการ  
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  โครงการนี้เราตั้งไวเพ่ือพัฒนาบุคลากรในภาพรวมท้ัง
องคกร  เรื่องนี้เปนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เปนองคกรรวมท่ีไปไดท้ังหมด  ตั้งไวท่ีสํานักปลัดเทศบาลเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรและยังใชในพัฒนาบุคลากรดานอ่ืนๆ เชน  การอบรมพนักงานขับรถ ฯลฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เราเคยไปดวยกันแลวเขาไมสนุกเขาจึงอยาก
แยก  ผมคิดวานาจะแยกไดแตขอใหคุยกันไดในเรื่องเงินวาจะแยกกันอยางไร 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ถาจะแยกไปจริงๆก็ใหไดประมาณ  300,000  บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหดูวาพนักงานของเราและครูท่ีจะไปมีก่ีคน  
คาใชจายเทาไหร  และลองมาคละกัน 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ในการพัฒนาบุคลากร  ผมมององคกรรวมคือพนักงาน
ท้ังหมด  ลูกจาง  พนักงานจาง   ในสวนของครูมีประมาณ  100  กวาคน  และเขามีเงินอีกสวนหนึ่งท่ีตั้งไว
แลวเพียงแตเขาไมไดระบุวาไปศึกษาดูงาน 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  ในสวนของโรงเรียนผมขอไปหารือกันกอนแลวจะเอา
ยอดเงินมาคละกัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  นาจะเฉลี่ยรายหัว 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตอนนี้เฉลี่ยหัวละ  3,000  บาท  ถาครูจะแยก
โครงการนี้ผมก็จะกําหนดแยกออกไป  ผมก็จะใหศึกษาไปตั้งโครงการและโอนเงินไปดําเนินการเอง 

เร่ืองที่  24  ช่ือโรงเรียนเทศบาล 4  และการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องชื่อโรงเรียนเทศบาล 4  และการจัดตั้ง
โรงเรียนเทศบาล 5  ท่ีเราประสานกับทางกรมฯเปนอยางไรบาง 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5  ของโรงเรียนเทศบาล 5  ตอนนี้โทรไป
ประสานท่ีกรมฯเขาบอกวาขอหนังสือขออนุญาตใชสถานท่ีท่ีตั้งโรงเรียน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สถานท่ีก็เปนของเทศบาล  มอบทาน
ปลัดเทศบาลใหทําเรื่องขอผูวาราชการตามมาตรา 9  แลวของโรงเรียนเทศบาล  4  เปนอยางไรบาง 

นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  ติดตรงท่ีผูวาเชนเดียวกัน  ทานทักทวงเราตรงท่ี
ตองขอพระราชทาน  ทานอางมติ ครม.  ในเรื่องกรณีท่ีจะขอพระราชทานนามทานและสิ่งปลูกสรางหรือ
สถานท่ีแตของเราไมไดขอ  ถาตามหลักเกณฑของกระทรวงไมไดเขาขายแตทองถ่ินเสนอไป 2 รอบแลวแตทาน
ก็ยังไมเซ็นตให 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบผอ.มานิตประสานเรื่องนี้ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 25/2559 เมื่อวันที่  13 ธันวาคม ๒๕๕9 ประจําป 

2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 25/2559 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายวรวทิย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ     -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   
   
 

ปดประชุม  16.15 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธแิทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

