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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 5/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  7  มีนาคม 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    แจงผลการคัดเลือกสํานักงานทะเบียนดีเดนและบุคลากรดีเดนทางการ 

   ทะเบียน ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจงขอมูลขาวสารเปนเรื่องดีๆใหทุก
ทานไดรับทราบกอนคือไดมีการแจงผลการคัดเลือกสํานักงานทะเบียนดีเดนและบุคคลากรดีเดนทางการ
ทะเบียนป 2560 คณะกรรมการคัดเลือกสํานักงานทะเบียนดีเดนระดับจังหวัดไดพิจารณาคัดเลือกสํานักงาน
ทะเบียนดีเดนระดับจังหวัดป 2560 เรียบรอยแลวมีดังนี้ 1.ประเภทสํานักงานทะเบียนอําเภอจํานวนราษฎร
ไมเกิน 50,000 คน  ไดแก  สํานักงานทะเบียนอําเภอหวยผึ้ง   2.ประเภทสํานักงานทะเบียนอําเภอท่ีมี
จํานวนราษฎรตั้งแต 51,000 คน แตไมเกิน 80,000 คน ไดแก  สํานักงานทะเบียนอําเภอหนองกรุงศรี 3.
ประเภทสํานักงานทะเบียนทองถ่ินเทศบาล  ท่ีมีจํานวนราษฎรตั้งแต 31,000 คน แตไมเกิน 70,000 คน 
ไดแก  สํานักงานทะเบียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และบุคลากรดีเดนระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกจากขอมูล 
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เฉพาะบุคคลดานความรูความสามารถการอุทิศเวลาใหกับราชการในการปฏิบัติงานทะเบียน มนุษยสัมพันธ ผล
การปฏิบัติงานและการยอมรับของบุคคลอ่ืนในสํานักงานและนอกสํานักงานโดยพิจารณาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมการปกครองนั้น บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสํานักงานทะเบียนดีเดนและบุคลากร
ดีเดนระดับจังหวัดประจําป 2560 ไดคัดเลือกใหนางพิมชนก พิงพิณ ตําแหนงนักจัดการงานทะเบียนชํานาญ
การของสํานักงานทะเบียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนบุคลากรดีเดนทางการทะเบียนระดับจังหวัดป 2560  

 เร่ืองที่  2    จังหวัดกาฬสินธุประกาศกําหนดเขตควบคุมไฟปาทองที่จังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนนี้จังหวัดกาฬสินธุประกาศกําหนด
เขตควบคุมไฟปาทองท่ีจังหวัดกาฬสินธุท้ังจังหวัด  และกําหนดวาใครก็ตามท่ีจะเผาทรัพยสินของตัวเองเผา
หญาหรือเผาอะไรก็ตามมีความผิดถาไมไดปฏิบัติตามประกาศ  คือหามเผาตอ เผาหญาจนกวาจะไดรับอนุญาต
ถาจะใหอนุญาตตองไปทําแนวกันไฟ เตรียมน้ําใหเรียบรอยกอนถึงจะดําเนินการเผาได  ถาหากวาคุณเผาโดย
ไมไดรับอนุญาตถือวาผิดทันทีแมกระท่ังเผาหญาของตัวเองหรือทรัพยสินท่ีอยูในบริเวณบานตัวเองก็ตาม  การ
ขออนุญาตนั้นใหขออนุญาตจากกํานัน ผูใหญบาน หรือผูปกครองทองถ่ินทองท่ี  แลวถาหากเกิดความเสียหาย
จะตองรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญา  กฎหมายวาผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมแกวัตถุใดๆแมเปนของตนเอง
หรือจนนาจะเปนอันตรายนี่คือองคประกอบถือวาเปนความผิด  กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตร
กํานัน  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหถือเปนหนาท่ีตอง
สอดสองดูแลแกประชาชนในทองท่ีปฏิบัติตามประกาศอยางเขมงวดเม่ือวานผมเลยไดมอบใหกับทางงาน
ประชาสัมพันธของเราไดนําประกาศนี้ไปประกาศใหกับพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ  กําชับไปท่ีงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและผูนําชุมชนดวย  

 เร่ืองที่  3   การทิ้งขยะในพ้ืนที่สาธารณะ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือแจงมายังเทศบาลเมือง
กาฬสินธุของเราเก่ียวกับการท้ิงขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะหลังแฟตโรงพยาบาลกาฬสินธุหลังใหมซ่ึงอยูติดกับ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ มีขยะเกิดจากความมักงายของผูคนและชุมชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้นเอาไปท้ิงไม
ทราบวาพนักงานเก็บขยะท่ีเก็บขยะตามถังนั้นสังเกตเห็นหรือไมอยากใหไปเก็บขยะบริเวณนั้นใหและสําคัญ
ตรงท่ีเสนทางบริเวณนี้เปนทางท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินจะวางศิลาฤกษในวันท่ี 9 มีนาคม 2560 ชวงเชา 
ผมอยากฝากสํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องตัดหญาและเรื่องขยะเรื่องความสะอาดและนําปายหามท้ิงขยะไป
ติดบริเวณดังกลาวดวย  ถาเราดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวทําหนังสือแจงตอบ นางณิสราวรณ รักษโคตร พัก
ท่ีแฟตของโรงพยาบาลกาฬสินธุ  

 เร่ืองที่  4   มอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพ้ืนเมืองโปงลาง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เย็นวันนี้เขาเชิญนายกไปมอบรางวัล
การประกวดวงดนตรีพ้ืนเมืองโปงลางและหลังจากนั้นก็จะมีพิธีหมุนจับรางวัลฉลากงานกาชาด 

 เร่ืองที่  5  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
                            ของบานเมืองฉบับที่ 2 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจงใหทราบวาพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฉบับท่ี 2 ป 2560 มีผลใชแลว  หนังสือฉบับนี้เปน
หนังสือท่ีกําชับมาในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย กําหนดใหการจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานเนนเปนขยะของโรงงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงานเวนแตใน
กรณีท่ีเปนของเสียและของอันตรายท่ีปะปนอยูกับสิ่งปฏิกูลมูลฝอยท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดเก็บใหสวนราชการ
สวนทองถ่ินท่ีดูแลรับผิดชอบแจงพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยโรงงานตอไป เริ่มดําเนินงานภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวพนักงาน 
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เจาหนาท่ีนั้นยังมิไดดําเนินการใหราชการสวนทองถ่ินดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนั้นตามท่ีเห็นสมควรและ
ใหสนันิฐานวาเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีไดรับแจงจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบกอใหเกิด
ความเสียหาย 

  เร่ืองที่  6    ขอตอใบอนุญาตการใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือขอตอใบอนุญาตการใช
อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ วันท่ี  9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เพ่ือไปตรวจโรงภาพยนตรอยู
ท่ีอาคารโรงมหรสพซ่ึงใชอาคารศูนยการคาบิ๊กซี กาฬสินธุ  มอบทานผอ.ภานุเดชไปแทนนายก 

  เร่ืองที่  7      สํานักงานสถิติจงัหวัดเชิญประชุม 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันท่ี 16 มีนาคม 2560 สํานักงาน
สถิติจังหวัดเชิญประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในระดับพ้ืนท่ีภายใตโครงการพัฒนาขอมูลสถิติ
สารสนเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงขอเรียนเชิญทานหรือผูแทนปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการดูแลขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานของทาน  มอบกองวิชาการและแผนงานไปประชมุ  
  เร่ืองที่  8     เชิญสมัครเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายวทิยากรชุมชนปลอดขยะ   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 ทํา
หนังสือมาเชิญสมัครเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายวิทยากรชุมชนปลอดขยะ  โดยกรอกใบสมัครเขาไปใครมี
ความสามารถผมวาเปนเรื่องดีๆควรท่ีจะเขารวมโครงการ จัดข้ึนวันท่ี 23 – 24 มีนาคม 2560 ท่ีจังหวัด
ขอนแกน       

เร่ืองที่  9    ขอความรวมมือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที ่
   สาธารณะ   

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความรวมมือจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานท่ีราชการหรือสถานท่ีสาธารณะ  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยบอกวานโยบายของนายกรัฐมนตรีในการจัดทํางบประมาณรายจายป 2561 เนน
การพัฒนาคนเปนตัวตั้งโดยใหความสําคัญกับคนตั้งแตวัยเด็ก วัยผูสูงอายุ ตลอดจนผูพิการและไดมอบนโยบาย
ป 2560 เสนอใหสวนราชการเรงรัดจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานใหแกคนพิการและผูสูงอายุอยาง
ท่ัวถึงใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง  โดยเริ่มจากสถานท่ีราชการ 
สถานท่ีสาธารณะ เชน ทางลาด หองน้ํา ปายบอกทาง  ท่ีจอดรถ  ผมทราบวาเราทํามามากพอสมควรแลวแต
วันท่ีจะไปประเมินสวนสาธารณะของเรานั้นผมอยากใหทําความสะอาดและเปดหองน้ําคนพิการ  เขากําชับใน
เรื่องนี้มาผมขอฝากหัวหนาสวนการงานทุกทานใหคํานึงวารัฐบาลมีนโยบายมาแบบนี้ถาสถานท่ีตรงไหนยังไมมี
สิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการและผูสูงอายุใหทําหนังสือข้ึนมาเพ่ือขอใหไปปรับปรุง  แจงใหทุกทานได
รับทราบโดยท่ัวกัน 

 เร่ืองที่  10   การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 
                             การทํางาน   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญใครเปนหัวหนา
งานและระดับผูบริหารฟงไวใหดีเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน  ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับการประสานจากกระทรวงมหาดไทยแจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 
16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบรางมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทํางานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยแจงวาไดรับขอสังเกตจากกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติพบขอปญหาเก่ียวกับการลวงละเมิดคุกคามทางเพศเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึง
ขอความรวมมือกับจังหวัดไดประสานหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการตามแนวทางดังนี้ 1.
จัดทําแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานท่ีครอบคลุม 
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บุคลากรทุกคนท่ีทํางานในหนวยงานรวมท้ังผูท่ีดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน เชน นักศึกษาฝกงาน  ผูรับ
จาง รวมท้ังการประชาสัมพันธใหทุกคนในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติเรื่องนี้เปนหนาท่ีสํานักปลัดเทศบาล  
2.เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศและแนว
ทางแกไขของหนวยงานในกรณีท่ีเกิดปญหา  3.เสริมสรางพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหา เชน การให
เกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา  ดานการลดความเสี่ยงจากปญหา เชน การแตงกาย
ใหเหมาะสม การจัดหองทํางานท่ีเปดเผย โลง มองเห็นชัดเจน หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางาน 2 ตอ 2 
เปนตน ควรสอดสองและรายงานพฤติกรรมลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานตอผู ท่ี
เก่ียวของรวมท้ังหากพบปญหาเกิดข้ึนกับผูรวมงานตองไมเพิกเฉย  สําหรับผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัว
เปนแบบอยางท่ีดีและมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกันและแกไขปญหาบุคคลากรในหนวยงานควรมีจิตสํานึกรัก
ศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเองและเห็นคุณคาการทํางานของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธี
อ่ืน  4.มีกระบวนการแกไขปญหาและจัดการปญหาอยางจริงจัง ทันที รวดเร็ว รวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการ
ท่ีเหมาะสมในการสอบขอเท็จจริง โดยอาจมีบุคคลท่ีเปนเพศเดียวกันกับผูเสียหายหรือบุคคลท่ีผูเสียหายไวใจให
รวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงดวย  

 เร่ืองที่  11   ตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตักบาตรถนนสายบุญ วันพุธท่ี 15 
มีนาคม 2560 เวลา 06.30 น. ท่ีบริเวณถนนภิรมยขอใหทุกทานมารวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกัน 

 เร่ืองที่  12   งานวางศิลาฤกษสํานักงานการตรวจเงินแผนดินแหงใหม 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนนี้เรามีผูอํานวยการตรวจเงินแผน
คนใหมและมาเปนผูดําเนินการจัดงานวางศิลาฤกษสํานักงานการตรวจเงินแผนดินแหงใหมของจังหวัดกาฬสินธุ
ในท่ีดินท่ีเราใหเขา จํานวน 5 ไร วันท่ี 9 มีนาคม 2560 ขอแจงใหทุกทานไดทราบถาวางก็ขอใหไปรวมงาน
วางศิลาฤกษนี้ดวยกัน  และเรื่องความสะอาดบริเวณ 2 ขางทางท่ีจะเดินทางไปมอบใหสํานักการสาธารณสุข
ดูแลดวย 

 เร่ืองที่  13   กิจกรรมตรวจชองปากฟนดีมีสุข 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะมีกิจกรรมตรวจชองปากฟนดีมี
สุข ในวันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2560 ชุมชนวัดเหนือ   

  เร่ืองที่  14     การจัดงานวันทองถิ่นไทย 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากทราบรายละเอียดการจัดงานวัน
ทองถ่ินไทย 

นายฉลอง    ฆารเลิศ    ปลัดเทศบาล     งานวันทองถ่ินไทย ในวันท่ี 18 มีนาคม 2560  ผมไดไป
ประชุมกับจาเอกภราดรแทนทานนายก  สถานท่ีใชในการจัดงานคือหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและการเดิน
สวนสนามของ อปพร.  ภารกิจท่ีเราไดรับมอบหมายคือเก่ียวกับเรื่องการจัดสถานท่ีประดับตกแตงไดมอบให
ผอ.ภานุเดชเรียบรอยแลว  และจะมีการจัดนิทรรศการ ชวงเชาการแตงกายใหใสชุดสีกากีแขนยาวเพ่ือไปวาง
พานพุมท่ีสํานักปลัดเทศบาลของเราไดจัดไวใหทานนายกหรือจะเปนชุด อปพร. ก็ไดเพราะหลังจากเสร็จพิธี
ดานในหอประชุมแลวจะมีการเดินสวนสนามบริเวณสนามศาลากลางจังหวัด  ในเรื่องการจัดนิทรรศการเรา
ไดรับมอบหมายใหจัด 1 เตนท ของเราเอง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการจัดนิทรรศการทานปลัด
มอบหมายใคร 
นายฉลอง    ฆารเลิศ    ปลัดเทศบาล     มอบสํานักการศึกษาแตอุปกรณการจัดนิทรรศการเรามี
ของเดิมท่ีเราจัดผานมาแลว  ในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 ในงานครบรอบ 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  แลว
เราคอยนําของโรงเรียนมาเพ่ิมเติมตามความสวยงาม 
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นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การเดินสวนสนามเริ่มเวลาเทาไหร 

จาเอกภราดร    เนตวงษ    หน.ฝายรักษาความสงบฯ    เสร็จพิธีวางพานพุมจากหอประชุม 80 
พรรษา ครับ 

  เร่ืองที่  15   งานเครือขายสตรี 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 15 มีนาคม 2560 เปนวัน
เครือขายสตร ี
นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม     งานเครือขายสตรี  มี 2 กิจกรรม 1.เดินรณรงค
รวมกับทาง พมจ.และทางจังหวัด  เวลา 09.00 น. ทานนายกเปนผูกลาวรายงานตอผูวาฯท่ีวิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ  และหลังจากนั้นกลุมเครือขายสตรีก็เดินสวนสนามออกมาเพ่ือจัดอบรมตอท่ีหอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

  เร่ืองที่  16    การบรรยายหัวขอสภาวะขยะจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันท่ี 13 – 14 มีนาคม 2560 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเชิญใหไปเปนวิทยากรบรรยายเก่ียวกับเรื่องขยะในประเทศไทย ณ หองประชุมสัมมนา 
ลําปาวท่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พิธีเปด เวลา 08.30  – 09.00 น.  โดยทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
หลังจากนั้นบรรยายหัวขอสภาวะขยะจังหวัดกาฬสินธุวิทยากรคนท่ี 1 ทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 
10.00 – 12.00 น.  และบรรยายเรื่องขยะในประเทศไทยโดยดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ  มอบสํานักการ
สาธารณสุขเตรียมขอมูลใหผมเพ่ือบรรยายเปนพาวเวอรพอยและฝากทานผอ.เพ็ญพรประสานทานดร.ไพบูลย
ดวยเผื่อท่ีวาเราอาจจะไดเชิญทานรวมรับประทานอาหารดวยกัน     

เร่ืองที่  17    ประชุมอนุกรรมการระดมทุนจัดหาเงินเขากองทุนสงเสริมคนดี 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมอนุกรรมการระดมทุนจัดหาเงิน
เขากองทุนสงเสริมคนดีสงเคราะหคนดี  จะจัดแกไขปญหา วันท่ี 28 มีนาคม 2560  แตจะจัดประชุมเตรียม
เปดงาน  ในวันท่ี 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. มอบทานเลขาฯอดิศักดิ์ไปแทนนายก 

 เร่ืองที่  18    พลังประชารัฐสูภัยแลง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พลังประชารัฐสูภัยแลงงานนี้เปนงาน
ของ ปภ.จะจัดท่ีหวยโพธิ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.  มอบใหจาเอกภราดรไปแทนนายก 

 เร่ืองที่  19   ประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองรางประกาศกระทรวงมหาดไทย 
                          วาดวยคาปลีกคาสงอาคารพาณิชยกรรม 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในวันอังคารท่ี 21 มีนาคม 2560 ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จะมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องรางประกาศ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาปลีกคาสงอาคารพาณิชยกรรม  เตรียมขอมูลท่ีเราประสบปญหามันไมชัดเจนหรือ
ปฏิบัติยากใหเตรียมขอมูลมอบฝายควบคุมอาคารสํานักการชางไปประชุม  

 เร่ืองที่  20  ประชุมการจัดทําหนังสือจดหมายเหต ุ
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดทําหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะ
เรื่องงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กําหนดประชุมคณะกรรมการฝาย
ตางๆ วันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 มอบทานเลขาอดิศักดิ์ไปประชุมแทนนายก 

 เร่ืองที่  21   งานสงเสริมสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานักงาน ป.ป.ช. จะจัดงานสงเสริม
สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  ท่ีโรงแรมริมปาว   ในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 
เวลา 08.30 น.  
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นายอภิวัฒน  ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    ขอใหเราสงเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการในการจัดซ้ือจัด
จางเขารวมโครงการ 1 ทาน  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสํานักการคลังจัดเจาหนาท่ีไปอบรม 

  เร่ืองที่  22    การประเมินพ้ืนที่โครงการ LA21 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงนี้จะมีการตอนรับคณะกรรมการ
ประเมินพ้ืนท่ีโครงการ LA21  จะมีคนมาคือ 1.นางสุณี ปยะพันธุพงศ  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดลอม  2.นายศิริทัน ไพโรจนบริบูรณ  ผูทรงคุณวุฒิ  3.นายพนัส พฤกษสุนันท ผูทรงคุณวุฒิ 4.นางสาว 
ภัทรนิษฐ ชีววรนันท  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษของคณะกรรมการกระจายอํานาจ 5. 
นายวีรวัฒน ปภุสสโร  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 6.นาง
กมลรัตน โพธิ  ผูจัดการโครงการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  และมีทีมเลขามาดวย 2 ทาน จากกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม  กําหนดการวันท่ี 8  มีนาคม 2560  มอบรองปลัดอภิวัฒนไปรับคณะกรรมการจาก
โรงแรมไดโน สตูดิโอ ลักชัวรี่ โฮมสเตย  โดยมีรถนําเสนทางโดยจาเอกภราดรและเดินทางมาถึงเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เวลา 09.00 น. มอบทานผอ.เพ็ญพรเปนผูนําเสนอแนะนําตัว  และหลังจากนั้นรับฟงการนําเสนอ
ดําเนินงานของเทศบาลพรอมซักถาม เวลา 09.00 – 12.00 น.  และเวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทาน
อาหารกลางวันมอบสํานักปลัดเทศบาลดูแลเรื่องอาหารและของวาง  ในสวนการแสดงมอบโรงเรียนเทศบาล 2  
เวลา 13.00 – 17.30 น.  เยี่ยมชมโครงการกิจกรรมของเทศบาลสภาพท่ัวไปของเมืองพรอมการซักถาม  จุด
แรกท่ีจะไปดูงานคือ CCTV และตอดวยกองทุนจิตอาสา กลุมคนรักถุง บานม่ันคงมอบใหนางสาวพัชรินทร
ประสานงานแลวในสวนเรื่องบอบําบัดน้ําเสียเราคุยกันไววาถามีเวลาเพียงพอก็จะดูบอบําบัดน้ําเสียแตถาไมมี
เวลาพอก็ตองตัดออก  ตองมอบผอ.ภานุเดชกําชับเรื่องบอบําบัดน้ําเสียใหดีแลวเสนทางท่ีจะเดินทางไปตองตัด
หญาและดูแลเรื่องขยะใหดีมอบสํานักการสาธารณสุข  หลังจากนั้นเราจะเดินทางไปไซสขยะโดยใชเสนทาง
ถนนแกงสําโรง ผานหนาวัดกลางและผานอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  ตรงไปเสนถนนภิรมย  และผานแยกน้ําพุ   
ผานวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแลวเลี้ยวซาย  ตรงไปไซสขยะเกาและไซสขยะใหม  หลังจากนั้นจะมาแกงดอน
กลางโดยมาถึงหนาวัดประชานิยมแลวเลี้ยวขวาจนถึงแยกใหเลี้ยวขวาอีกครั้งเพ่ือตรงมายังแกงดอนกลางทาง
ขางเรือนจําจังหวัดเพ่ือใชสนทางไปบานหนองบัวเพ่ือเขาไปดูศาลา 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พอเราพา
คณะกรรมการออกจากริมแกงดอนกลางก็จะมาแวะรานกาแฟและจะมีกิจกรรมของจักรยานจะมีกิจกรรมอะไร
นั้นใหทุกทานคิดเลยแลวเราจะเดินทางตอไปท่ีสวนสาธารณะกุดน้ํากิน เวลา 18.00 น. ก็จะเดินทางมาท่ีตลาด
โตรุงเราจะใชเวลาอยูตลาดโตรุงจนถึง เวลา 19.00 น. การแตงกายในวันท่ี 8 มีนาคม 2560 คือชุดภูไท  
และกําหนดการวันท่ี 9 มีนาคม 2560  เราตองไปรับคณะกรรมการ เวลา 08.30 น. หลังจากนั้นเราจะพา
คณะกรรมการไปสนามกีฬาโดยใชเสนทางตรงจากโรงแรมไดโน สตูดิโอ ลักชัวรี่ โฮมสเตย  ใชเสนทางถนนธน
ผล เลี้ยวเขาสูถนนถีนานนท ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  เสร็จเรียบรอยแลวเราจะไปเยี่ยมชมชุมชน
ไรถังนั้นคือชุมชนหนองไชยวานจะใชเสนทางถนนบายพาสเขาทางหนองน้ําของชุมชนหนองไชยวาน  และ
หลังจากนั้นจะเดินทางไปศูนยพัฒนาเด็กเล็กกุดยางสามัคคีแลวเดินทางไปคลินิกหมอปุยวัดใตเพ่ือดู CCTV ภาค
ประชาชน  มอบจาเอกภราดรขับรถนําเสนทางและมอบใหเทศกิจดูความเรียบรอยตามแยกท่ีเราจะขับรถผาน
เพ่ือความปลอดภัย  เราจะออกจากคลินิกหมอปุยโดยใชเสนทางถนนสุรินทรเพ่ือพาคณะกรรมการกลับมา
สรุปผลท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เวลา 11.00 น. สรุปผลประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นเวลา 
11.30 น. ตองเดินทางไปรับประทานอาหารท่ีรานอาหารชวนฉวี  เวลา 12.30 น. ตองออกเดินทางไปข้ึน
เครื่องบินท่ีจังหวัดขอนแกนเพ่ือเดินทางกลับ  ใหเตรียมของฝากไวดวย และเรื่องการนั่งรถเพ่ือแนะนําเสนทาง
และบรรยายพูดคุยกับคณะกรรมการขณะเดินทางไปดูงานตามสถานท่ีตางๆนั้นมอบผอ.เพ็ญพร รองปลัด
อภิวัฒน และทานปลัด ทานรองนายกฯ ก็นั่งรถตูของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราอีก 1 คัน  เพ่ือรวมเดินทางไป
ดวย  ตอนนี้ผมอยากใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรท่ีตองไปดูแลในเรื่องท่ีเราคุยกันไปตามงานของทานและดู
ความเรียบรอย  

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjn5bH4jdjSAhVLI5QKHW2UB0wQBQgVKAA
https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj8hvW6jtjSAhUFKJQKHdEuDxgQBQgVKAA
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  เร่ืองที่  23    งานครบรอบ 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานครบรอบ 80 ป เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันท่ี 14 มีนาคม 2560 ผมเปนหวงเรื่องเอกสารและการนําเสนอวีดีทัศนท่ีนําเสนอถึงอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต  การทําหนังสือและเอกสารขอใหทําเหมือนตอนท่ีเราทํางานครบรอบ 70 ป เทศบาลเมือง
กาฬสินธุท่ีเราเคยทําผานมาแลว    
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน    ตอนนี้เราไดปรับเพ่ิมเติม
แลวท่ีเปนเรื่องอดีตจนถึงปจจุบัน ในหนังสือ 80 ป ในสวนของวีดีทัศนนั้นเราไดปรับแกไขแลวและใหเขา
เตรียมผลงานของโครงการแตละโครงการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแลว 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถึงอยางไรผมเองก็ยังไมคอยม่ันใจแต
ไมเปนไรยังพอมีเวลาในการเตรียมงาน  

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   เรื่องการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกตนไมท่ี
ทานนายกบอกจะมีการเปลี่ยนแปลง 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานปลัดเทศบาลบอกวาจะไปปลูก
ตนไมอยูบริเวณทุงสระ ชวงบายของ วันท่ี 14 มีนาคม 2560 แตทานเลขาฯเกรงวาจะเตรียมพ้ืนท่ีทุงสระไม
ทันและไมเหมาะสม  ผมเลยบอกวาเราจะเปลี่ยนไปปลูกตนไมบริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลางท่ีศาลาธรรมะ
ศาลา ซ่ึงเราตั้งชื่อศาลานี้วา ศาลา 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กําหนดการท่ีเราจะไปปลูกตนไมคือ วันท่ี 
14 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.     

  เร่ืองที่  24   แนะนํา ผจก.สถานธนานุบาลคนใหม 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอใหทานผูจัดการสถานธนานุบาลคน
ใหมแนะนําตัวใหทุกทานในท่ีประชุมดีรูจัก     
นายสมบัติ    สันคํา    ผจก.สถานธนานุบาล   กราบเรียนทานนายกฯ ทานคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนการงานทุกทาน  กระผมนายสมบัติ สันคํา ยายมาจากเทศบาลตําบลหนองไผลอม อําเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือมารับตําแหนงผจก.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560    

 เร่ืองที่  25   นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตามประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานท่ีดี พ.ศ.
2546  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560 – 2564) และ
นโยบายของรัฐบาล  ขอท่ี  10  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิ-บาลและการปองกันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม  จริยธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต  ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความตองการ  พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติ  
และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหยึดถือ  และปฏิบัติควบคูกับกฎ  
ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืน ๆ โดยม่ังม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส  
บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ  ดังกลาวจึง
กําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุถือปฏิบัติและดําเนินการ  1.บริหารงานและ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุงตอบสนองความตองการของ ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว  
ถูกตอง  เสมอภาค  โปรงใส  และเปนธรรม  2.ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความ 
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เขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิต  3.ดําเนินการจัดซ้ือ  จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปดโอกาสให
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินการทุกรูปแบบ  4.ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร  เบาะแสการ
ทุจริต  รองเรียนรองทุกข  ผาน  ตู ปณ 100 ปณจ.กาฬสินธุ  สายดวน  1559  หรือทางโทรศัพทหมายเลข  
0-4382-1354-6 ตอ 202 งานรับเรื่องราวรองทุกข  5.กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและ
ลงโทษข้ันสูงสุดกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจังจึงแจงใหทุกทานในท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกัน 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ 2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ  2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  ขอใหทุกสํานัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  16.00 น. 
(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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