รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 14/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. ดร.ศิรินันท
3. นายอดิศักดิ์
4. นายฉลอง
5. นายประเสริฐ
6. นายอภิวัฒน
7. นายพงษธร
8. นายภาณุเดช
9. นายวรวิทย
10. นายสมบัติ
11. นายนิกร
12. นายลิขิต
13. จาเอกภราดร
14. นางสาวจันทรตรี
15. นางจีรนันท
16. นางสาวดารุณี
17. นางสาวสุนิสา
18. นายคงเดช
19. นางณัฐนันท
20. นางสาวนันทนา
21. นายจำลอง
22. นางมยุรา
23. นางเพ็ญประภา
24. นายชาติชาย
25. นางศศิญา
26. จ.ส.อ.สมชาย
27. นายสังวาล
28. นางวัชรี
29. นายสถิตพงษ
30. นางศศิพรรณ
31. นายมานิต
32. นางพัชรินทร
33. นายชัยวัฒน

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
สันคำ
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
ไชยภู
หน.ฝายปกครอง
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ภูนิลามัย
หน.บริหารงานทั่วไป
คำกอน
หน.ฝายนิติการ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
มณีศรี
เจาพนักงานปองกัน 9

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายกฤษณะ
6. นางสาววารัตน
7. นายสมชาย
8. นางสาคร
9. นายวันชัย
10. นายวุฒิไกร
11. นายกันติพงษ
12. นางมยุรี
13. นายพงษฤทธิ์
14. นางสุดารัตน
15. นางรัศมี
16. นายสนธยา
17. นายธนวัฒน
18. นายปญญา
19. นายอิงควัต
20. นายธนัญชัย
21. นายนัญธชัย
22. นางดวงใจ
23. นางสาวณัฐภาส
24. นางสาวพัชรินทร
25. นางมนธิดา

ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
รมไทรทอง
รัตนานิคม
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
ภูนาโท
เบาจังหาร
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
คำกอน
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รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายแผนงานและโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 10 กรกฎาคม
2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แนะนำตัวพนักงานใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอใหพนักงานที่โอนยายมาใหมแนะนำตัว
นางสาวพัชรี ภูครองนาค นักจัดการงานทั่วไป กราบเรียนทานผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ทุกทาน ดิฉันนางสาวพัชรี ภูครองนาค มาจากองคการบริหารสวนตําบลเบิด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ยายมาสังกัดที่สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป

เรื่องที่ 2 ระเบียบการเขาบานพักขาราชการและแฟลตของทางราชการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขออนุญาตยกเอาเรื่องหอพักมาคุยกัน
เพราะวันนี้นิติกรเขามาประชุมกับเราและหลังจากพูดคุยกันเรียบรอยนิติกรจะไดไปทำงานตอ ถาหากใครได
อานสำนวนของศาลปกครองระหวางนายธงชัย แกวเจริญ ผูฟองคดีและนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุที่ 1 กับ

- 3 พวกรวม 2 คน คือกทจ.เปนผูถูกฟองคดีถาใครไดอานเปนสุดยอดผลงานวิชาการงานนิพนธที่นายกพูดยังไมได
ตัดสิ น นะแต น ายกเชื่ อวาอ านแล วคื อดี ทุ กท านในที่ ป ระชุม ลองเอาไปอ านดู ค รับ นิ ติกรชาติ ชายเรามีก าร
ปรับปรุงระเบียบการเขาหอพักมีปญหาสืบเนื่องผมขอพูดถึงปญหาคือระเบียบเกาของเรามีมานานมากแลวที่เขา
ทำขึ้นมาแลวเราก็ยึดถือระเบียบนั้นมาใชในการพิ จารณาขาราชการที่ยายมาใหมแลวเขามาอยูในบานพั ก
ขาราชการหรือแฟลตของทางราชการที่ทางเทศบาลฯไดจัดเอาไวใหพนักงาน แตพอปลัดธงชัยที่ยายมาไมยอม
เขาบานพักและมาแกระเบียบการเขาบานพักเพื่อใหเอื้อใหเขาไมตองเขาบานพักโดยไมผิดระเบียบแตผลสุดทาย
ไม ว า จะพิ จ ารณาในแงมุ ม ไหนทางคณะกรรมการสอบสวนก็ ถื อ ว าเขาปฏิ บั ติ ผิ ด ระเบี ย บส งเอกสารไปที่
คณะกรรมการอนุพิจารณาอุทธรณรองทุกขของ กทจ. เขาก็บอกวาผิดระเบียบ เมื่อผิดระเบียบทุกสิ่งทุกอยาง
แลวขอตอสูของปลัดธงชัยเขาก็อางถึงระเบียบที่เขาขอแกแตเปนการแกเพื่อที่จะใหตัวเองไมผิดเพราะฉะนั้น
เพื่อใหเกิดความสมบูรณและถูกตองตามระเบียบใหมในการเขาอยูอาศัยบานพักราชการทางนิติกรเลยไดยกราง
ระเบียบขึ้นมาใหมและจะใหนายกลงนาม เผอิญผมเห็นวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับพนักงานทุกคนเลยไดนำเรื่องนี้
เขาที่ประชุมเพื่อใหนิติกรเขามาอธิบายใหทุกทานไดฟงวามีการปรับปรุงอะไรบาง
นายชาติชาย คำกอน หน.ฝายนิติการ กราบเรียนคณะผูบิหารและหัวหนาสวนการงานทุกทาน
สืบเนื่องมาจากทางกระทรวงมหาดไทยไดมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการวิธีปฏิบัติในการเขาพักอาศัยในบานพักของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งทานแจงมาตามหนังสือลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 โดยสงกฎเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการเขาพักในบานพักขาราชการสวนทองถิ่นมาดวยเมื่อสงมาแลวสำนักปลัดเทศบาลเสนอไปถึงนายก
และรางระเบียบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาไปดวยในชั้นตนปรากฏวาเกิดขอพิพาทนิดหนอยในบันทึกนั้น
สำนักปลัดเทศบาลฯบอกวาใหฝายนิติกรตรวจสอบกอนแตปรากฏวาทานนายกก็ลงนามทันที ทานหัวหนา
สำนักปลัดฯทานเลยไมสบายใจเพราะวารางที่ทานเสนอขึ้นไปนั้นเปนรางที่จะตองผานการตรวจสอบกอนทานก็
ประสานยืนยันมาวาใหฝายนิติกรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระผมก็ไดนำมาตรวจสอบดูก็ปรากฏวารางที่ทาน
นายกลงนามไปแลวนั้นผิดพลาดเปนรางที่คัดลอกของเดิม มาและเปนชองทางหนึ่งของผูที่ ไมหวังดีกับทาง
เทศบาลคือไมอยากเขาพักในบานพักที่เทศบาลจัดเตรียมไวให พอผมดูแลวเห็นวาเปนการคัดลอกมาจากฉบับ
เดิมผมเลยนำมาแกไขปรับปรุงแลวก็ไดนำเสนอไปถึงนายกอีกครั้งหนึ่งและทานเลยใหนำเขาที่ประชุมแหงนี้เพื่อ
มาอธิบ ายให ทุ ก ท านได ฟ งด วย เท าที่ ผ มดูกฎเกณฑ ตางๆดีแ ลวจากกระทรวงมหาดไทยแตมีรายละเอียด
บางอยางที่เทศบาลเราก็ตองออกระเบียบมารองรับเนื่องจากวาในรายละเอียดของเขาบอกวาการจัดขาราชการ
เขาบานพักจะตองใหผูมีอำนาจจัดคำวาผูมีอำนาจนั้นหมายถึงใครแลววิธีปฏิบัติเราจะทำอยางไรเราก็ตั้งขึ้นมา
ผมเลยแยกระเบียบออกเปน 2 สวน สวนแรกคือคำวาบานพักของเทศบาลคืออะไร สวนที่ 2 การจัดคนเขา
บานพักทำอยางไร สวนกฎเกณฑวาการไดสิทธิ์เสียสิทธิ์คนไมเขาเสียสิทธิ์อยางไรไดสิทธิ์อยางไรเปนไปตาม
กฎเกณฑอยูแลวเราจะไมเอามาบัญญัติไวในระเบียบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุฉบับนี้ ใหทุกทานดูตามเอกสาร
ในขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบการเขาบานพักของเทศบาล 2561 ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบที่เราเคยมีมา
สมัยปลัดอารีย พ.ศ.2540 , พ.ศ. 2551 และที่มีปญ หาคือ พ.ศ. 2552 ขอ 4 ระเบียบนี้บานพักของ
เทศบาลหมายความวาอยางไร หมายความวาบานพักอาศัยที่เทศบาลไดสรางขึ้นไวเพื่อใหเปนบานพักสวนกลาง
และบานพักประจำตำแหนงมี 2 สวน บานพักสวนกลางหมายความวาบานพักที่จัดไวเพื่อใหเปนที่พักอาศัยแก
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยทั่วไปแลวไปดูบานพักประจำตำแหนง 2 อยางตองดูควบคูกันไปหมายความ
วาบานพักที่จัดไวเพื่อเปนที่พักอาศัยของปลัดเทศบาลและผูอำนวยการสำนัก แลวทานหัวหนาสำนักปลัดก็บอก
วาทำไมไมเอาหัวหนาสำนักหรือกองเขาไปดวย ขออธิบายวาระเบียบนี้สามารถแกไขไดถาหากวาเรามีบานพัก
มากขึ้นก็สามารถแกไขระเบียบไดแตตอนนี้เรามีแค 5 หลังเราก็กำหนดระบุเขาไปเลยกันไมใหผูมีตำแหนงใหญ
มาอางมาวาไมเขาพักบานพักไดหรือไมแตตองการเบิกคาเชา
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตจากขอเมื่อสักครูถาไมมีบานรองปลัดฯ
แลวถาหากมีรองปลัดฯยายมาแลวขอพักจะทำอยางไร
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไมเปนไรก็เบิกคาเชาได คือถาหากเรามี

บานพักใหเขาเราจะใหเขาเขาพักที่บานพักแนๆเพื่อกันไมใหเบิกคาเชาขางนอก แตเราตองรอใหมีบานพักเพิ่ม
กอนจึงคอยมาแกไขเพิ่มเติมได
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล สวนเรื่องคณะกรรมการสามารถเพิ่มขึ้นมากกวานี้
ไดหรือไมผมวาตอนนี้นอยไป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เพิ่มไดหรือไมชาติชาย
นายชาติชาย คำกอน หน.ฝายนิติการ สุดแลวแตที่ประชุมแตวาดวยความเห็นของผมคือถาคน
เยอะการทำงานจะไมสะดวกและชา ทำงานตองอาศัยความรวดเร็วถาคณะกรรมการมากเกินไปจะตองรอคน
นั้นคนนี้ในการทำงานก็จะลาชา ผมวา 3 ทาน ก็พอดีและเหมาะสมแลวถาหากคลองตัวดีแลวเราอยากจะเพิ่มก็
สามารถเพิ่มเติมภายหลังได คณะกรรมการหมายความวาคณะกรรมการพิจารณาใหพนักงานเทศบาลเขาพัก
อาศัยในบานพักสวนกลางโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่ตั้ง
ขึ้นนี้ประกอบดวย 1.ทานปลัดเทศบาลฯ 2.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 3.หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯ ผมวา
ทั้ง 3 ทานนี้เหมาะสมแลว สวนขอตอไปนี้กันเอาไวเพราะเคยมีปญหามีการฟองรองกับเทศบาลแลวคือ ขอ 5
ใหพนักงานเทศบาลตำแหนงตอไปนี้เขาพักอาศัยในบานพักประจำตำแหนงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุหากไม
เขาพักอาศัยใหถือวาสละสิทธิ์การเขาพักอาศัยและใหถือวาเทศบาลฯไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลวตามขอ 6 อนุ
1 ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการในการจัดบานพักใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบานเขา
พักอาศัยกอนถาหากพนักงานเทศบาลผูนั้นไมเขาพักใหถือวาสละสิทธิ์ในการเขาพักอาศัย ขอ 6 กรณีที่จัด
พนักงานเทศบาลเขาพักอาศัยมีจำนวนหลายคนในคราวเดียวกันจะจัดไดอยางไรคืออยางเชนยายมาหลายคน
และมีคำสั่งเดียวก็ใหพิจารณาลำดับกอนหลังอัตราคาเชาบานตามสิทธิ์ที่ไดรับระดับตำแหนงและการโอนยายมา
รับราชการในเทศบาลเมืองกาฬสินธุหากเทากันใหจับฉลาก ขอ 7 บานพักประจำตำแหนงกรณีวางลงเนื่องจาก
หัวหนาสวนราชการสละสิทธิ์การเขาพักอาศัยหรือยังไมมีผูดำรงตำแหนงหรือยังไมมีผูดำรงตำแหนงหัวหนา
หนวยงานหรือสวนราชการนั้นใหหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลเสนอนายกรัฐมนตรีจัดใหหัวหนาสวนราชการ
พนักงานเทศบาลซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาสวนราชการตำแหนงอื่นหรือพนักงานเทศบาลระดับ
เดียวกันกับหัวหนาหนวยงานรายอื่นซึ่งมีสิทธิ์ไดรับคาเชาบานเขาพักอาศัย ใหเขาไปอยูเปนการชั่วคราวถาหาก
เจาของตำแหนงที่สามารถเขาพักบานพักนี้มาขอเขาพักคนที่อยูชั่วคราวตองรีบยายออกภายใน 3 วัน นับแต
วันที่หัวหนาสวนราชการประจำตำแหนงบานพักนั้นมารายงานตัวเขารับหนาทีราชการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และใหหัวหนาสวนราชการประจำตำแหนงที่จะเขาพักบานพักนั้นมารายงานตัวเพื่อเขาพักอาศัยภายใน 7 วัน
นับแตวันที่รายงานตัว ขอ 8 บานพักสวนกลางเมื่อจัดที่พักใหผูที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบานแลวยังมีบานพักคงวาง
อยูใหคณะกรรมการพิจารณาจัดพนักงานเทศบาลที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรกและเดือดรอนในเรื่องที่อยู
อาศัยใหเขาพักอาศัยในบานพักกลางเปนการชั่วคราวโดยเห็นชอบจากทานนายกเทศมนตรีเปนไปตามกฎเกณฑ
เลยสำหรับขอนี้ 8.1 ในกรณีที่มีการใชดุลพินิจจัดพนักงานเทศบาลที่บรรจุครั้งแรกเขาพักอาศัยในที่พักของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุแลวหากกระทบตอเงินงบประมาณของเทศบาลก็สามารถจัดใหพนักงานเทศบาลนั้นออก
จากบานพักสวนกลางของเทศบาลได 8.2 เมื่อจัดที่พักใหพนักงานเทศบาลที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรกแลว
ยังคงมีที่ พักวางเหลืออยูใหคณะกรรมการพิจารณาจัดใหผูที่ไมมีสิท ธิ์ไดรับคาเชาบานเขาพักอาศัยเปนการ
ชั่วคราวโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีทั้งนี้การจัดลำดับเขาพักอยูอาศัยใหพิจารณาถึงความเดือดรอน
ในเรื่องที่อยูอาศัยเปนสำคัญ กรณีผูไมมีสิทธิ์ไดรับคาเชาบานไดเขาพักอาศัยในบานพักสวนกลางอยูกอนแลว
ทำให พนั กงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบานซึ่งยายมาใหมไมสามารถเขาอยูอาศัยบานพักสวนกลางได
คณะกรรมการตองดำเนินการจัดใหผูไมมีสิทธิ์ไดรับคาเชาบานยายออกจากบานพักสวนกลางและจัดใหผูที่มี
สิ ท ธิ์ ได รับ ค า เช าบ านย า ยเข าอยู อ าศั ย แทนภายใน 7 วั น นั บ แต วั น ที่ ร ายงานตั ว แต ในระหว า งที่ ยั งไม ได
ดำเนินการดังกลาวหากผูมีสิทธิ์ไดรับคาเชาบานจำเปนตองเชาบานภายนอกและไดอาศัยอยูจริงก็ยอมนำสิทธิ์

- 5 หลักฐานมาเบิกคาเชาบานจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดในชวงระยะเวลาที่ไมสามารถเขาพักอาศัยอยูในบานพัก
สวนกลางได ขอ 10 ถาหากผูเขาบานพักยายไปอยูที่สำนักงานอื่นตองขนยายสิ่งของภายใน 3 วัน ขอ 11 ผู
ที่ไดรับอนุญาตเขาพักอาศัยจะทำการตอเติมดัดแปลงอาคารไมได ขอ 12 ตองไมกระทำการใดๆที่เกิดความ
เสียหายใหแกบานพัก ขอ 13 ถาหากผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอาศัยอยูบานพักฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ให
ผูบังคับบัญชานั้นเสนอผานคณะกรรมการเพื่อเสนอใหนายกเทศมนตรีสั่งการตามสมควรหรืออาจสั่งใหผูนั้น
ออกจากบานพักของเทศบาลก็ได ขอ 14 ใหคณะกรรมการที่เทศบาลแตงตั้งขึ้นมีหนาที่ควบคุมดูแลแนะนำ
ตักเตือนผูไดรับอนุญาตเขาบานพักอาศัยใหถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด ขอ 15 ในการจัดพนักงาน
เทศบาลเขาพักอาศัยในที่พักอาศัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหจัดเปนคำสั่งของเทศบาลฯและใหหัวหนาสำนัก
ปลัดเทศบาลเปนผูจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเขาพักอาศัยในบานพักของเทศบาลทั้งบานพักประจำตำแหนง
และบานพักสวนกลางใหเปนปจจุบันเสมอ ในการเขาพักตองทำเปนคำสั่งไวดวยเพื่อไมใหเกิดปญหาขึ้นภายหลัง
ขอ 16 หากมีกรณีใดไมไดกำหนดไวในระเบียบนี้ใหใชหลักเกณฑที่ปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยนี้ ขอ 17 ให
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุรักษาการตามระเบียบนี้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการใหปฏิบัติตามระเบียบนี้
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีใครอยากจะขอปรับปรุงอะไรหรือไม
เชิญครับ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ผมขอเพิ่มผูชวยเลขาฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดครับไมเปนไร ความจริงเปนเรื่องที่
หัวหนาสำนักปลัดฯจะจัดตั้งเองเพราะทานเปนคณะกรรมการและเลขานุการอยูแลวจะตั้งใครปฏิบัติหนาที่ก็วา
ไปเปนงานหนังสือไมมีปญหาเพียงแตคณะกรรมการ 3 ทาน นั้นเปนหลักของเทศบาลในการพิจารณาการเขา
ไปอยูในบานพัก จริงๆแลวเราก็ทำใหถูกตองถาหากเกิดขอถกเถียงกันขึ้นมาก็จะไดหยิบยกมาเปนขอวินิจฉัย
ตัดสินแคนั้นเองเพื่อความชัดเจนผมเลยอยากนำมาชี้แจงใหทุกทานไดรับทราบ ระเบียบนี้จะเริ่มใชวันที่ 19
กรกฎาคม 2561 ถาไมมีขอสงสัยอะไรนายกจะลงนามแลวเราจะไดพูดคุยเรื่องอื่นกันตอ

เรื่องที่ 3 โครงการเครือขายตำบลเขมแข็งไรความรุนแรง
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ ติดตามงานเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่อง
รางวัลพระปกเกลาจะลงพื้นที่จัดเก็บขอมูล โครงการเครือขายตำบลเขมแข็งไรความรุนแรง วันที่ 24 – 26
กรกฎาคม 2561 ใครมีหนาที่รับผิดชอบ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการฯเปนผูประสานงานกับคณะกรรมการ
สวนกองสวัสดิการสังคมเปนผูประสานกับชุมชน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ในการเตรียมความพรอมรวบรวม
เอกสารและการตอนรับมอบกองวิชาการฯเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด สวนพื้นที่มอบกองสวัสดิการฯเปนผูพาไปดู
งานและเตรียมใหดีและทำใหเต็มที่
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตไดประสานรายงานกับนางสาวอภิญญา
แลววาไดประสานกับกองวิชาการแลววาเขาจะไมลงพื้นที่จะสอบถามแตเอกสารอยางเดียวครับ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล วันแรกเขาจะเดินมาถึงประมาณ เวลา 12.00 น. จะขอ
สัมภาษณนายก , ปลัดเทศบาล และผอ.กองสวัสดิการฯ สวนวันที่สองจะสัมภาษณทุกสำนัก/กองที่เหลือและ
วันสุดทายจะสัมภาษณเจาหนาที่เครือขาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากใหผอ.ทุกสำนัก/กองเตรียมตัวใน
การใหสัมภาษณใหดีใหอยูในเนื้อความเดียวกันทุกสำนัก/กอง และเตรียมความพรอมใหดี
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เรื่องที่ 4 ขอพระราชทานความชวยเหลือในกรณีนายจี ศรีแพงมล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอพระราชทานความชวยเหลือใน

กรณีนายจี ศรีแพงมล เรื่องนี้ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการฯรับผิดชอบผมอยากสอบถามวาไดวางแผน
เตรียมในการลงพื้นที่เพื่อดูแลนายจีอยางไร
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายพัฒพงษและนางสาวพัชรินทรบอกวาสวนนี้ไม
อยากคุยแลวเพราะทางสนง.อัยการและสวนอื่นๆเอือมระอากับเคสนี้
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะพูดแบบนั้นไมไดเพราะหนังสือ
ฉบับนี้เขียนวา จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือในเบื้องตนดังนั้น
เพื่อใหผูรองสามารถชวยเหลือและพึ่งพาตนเองไดรวมทั้งสามารถฟนฟูคุณ ภาพชีวิตใหดีขึ้นจึงขอใหทานได
ติดตามและพิจารณาใหความชวยเหลือเพิ่มเติมตามอำนาจหนาที่ตอไป เขาใหเรารับผิดชอบเรื่องนี้แลวเราจะ
ปดความรับผิดชอบไมไดอยางนอยตองเขาไปดูแล เชน นำไก หรือปลาไปใหเลี้ยง หรือทำสวนผักใหปลูกผักไว
กินไวขาย ทำบันทึกการลงพื้นที่ไปตรวจ ครั้งที่ 1,2,3 แลวรายงานไปใหจังหวัดทราบ ถาทานผูวาฯถูกทาง
สำนักพระราชวังสอบถามมาทานก็ตองใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรายงานไปอยางแนนอนเพราะนั้นเราจะบอก
ปดเรื่องนี้ไมได ผมอยากใหออกคำสั่งใหนายจีคูกับผอ.วรวิทยเพื่อเปนครอบครัวอุปถัมภฝากผอ.วรวิทยดวย

เรื่องที่ 5 สอนโรงเรียนผูสูงอายุทำดอกไมจันทนดวยล็อตเตอรรี่
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องโรงเรียนผูสูงอายุมอบใหผอ.สวนฯ
จีรนันทไปเอาล็อตเตอรรี่เกาที่หองนายกผมเก็บไวใหคอยขางเยอะพอสมควรอยากใหนำไปใหโรงเรียนผูสูงอายุ
เพราะผมอยากไดภาพของผูสูงอายุสอนการทำดอกไมจันทนดวยล็อตเตอรรี่เวลาที่เราพาคณะกรรมการลงพื้นที่
ไปดูในการประเมินจะไดเห็นวิธีการลงมือทำและขั้นตอนตางๆไมใชมีแคดอกไมจันทนที่ทำเสร็จเรียบรอยแลว
เทานั้น

เรื่องที่ 6 การประชุมนานาชาติการดูแลสุขภาพถวนหนา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 มี

การประชุม ที่หองมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับเรื่องการประชุม นานาชาติการดูแ ล
สุขภาพถวนหนา มอบสำนักการสาธารณสุขไปประชุม

เรื่องที่ 7 การจอดรถหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ เรื่องการจอดรถหนามหาวิท ยาลัย
กาฬสินธุเปนอยางไรบางเอาเขาอนุกรรมการจราจร

จาเอกภราดร เนตวงษ

หน.ฝายรักษาความสงบฯ ตอนนี้ประสานกับตำรวจจราจรเรียบรอย

แลวกำลังเสนอเรื่องนี้ไปยังอธิการบดีครับ

เรื่องที่ 8 ขอความรวมมือสำรวจขอมูลคนพิการเพื่อเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอความรวมมือสำรวจขอมูลคนพิการ

เพื่อเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐ ดวยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดดำเนินการสำรวจ
ขอมูลคนพิการเพื่อใหเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐพบวาจังหวัดกาฬสินธุมีคนพิการ จำนวน 16,218 คน ที่ยัง
เขาไมถึงสวัสดิการแหงรัฐ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม นี่เปนภาพรวม แตในเขตของเรามี จำนวน 800
คน ครบทุกคนเพราะเราไดทำหนังสือแจงไปยังชุมชนใหสำรวจทุกพื้นที่และทุกคนเรียบรอยแลว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากสอบถามทานผอ.วรวิทยวาเรา
จะเชื่อถือประธานชุมชนบางชุมชนไดอยางไร

นายวรวิทย ภูอวด
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ผอ.กองสวั ส ดิ ก ารสั งคม เขาจะมี ที ม ของเขาอยูแ ล วเราก็ ได ร วบรวมส ง

รายงานนี้ไปยังสนง. พมจ.เรียบรอยแลวสำหรับขอมูล

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากใหทานผอ.วรวิทยประสานไป

ยังหมอจีใหอสม.ลงคุยและขอรายชื่อมาจากนั้นใหประธานชุมชนลงไป ผอ.วรวิทยจะไดขอมูลทั้ง 2 ทางเพื่อมา
ดูวาขอมูลนั้นๆจะตรงกันหรือไม

เรื่องที่ 9 แกไขเรื่องถนนหนทาง น้ำทวม น้ำขัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเนนย้ำเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทาง น้ำ
ทวม ทานผอ.ภานุเดชเนื่องจากฤดูฝนน้ำทวมถนนหนทางมีบอขังใหเรงรีบในการแกไขถาไดรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขขึ้นมา

เรื่องที่ 10 การปลูกตนไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการปลูกตนไมกำชับใหเตรียมตัว

เตรียมสถานที่และหลุมใหเรียบรอย ฝากสำนักการชางทั้งที่บริเวณแกงดอนกลางและถนนสายหลักสายรอง
ทางเขาศูนยเครื่องจักรกลฯของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เรื่องที่ 11 กองทุนแมของแผนดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีการประเมินคัดเลือกแมของแผนดิน

หัวหนาเจี๊ยบก็ไดมารายงานนายกวาไดคัดเลือกของชุมชนสุขสบายใจผมเห็นดวยยังไงก็ชวยกันลงไปขับเคลื่อน
แตปญหาอยูที่วาที่เขามีกองทุนแมของแผนดินอยูแลวผมยังไมเห็นเขาขับเคลื่อนอะไรตอมามีอยูกองทุนเดียวที่
เขาขับเคลื่อนคือกองทุนของชุมชนดงปอ อยากฝากทานผอ.วรวิทยลองไปทบทวนวาเราจะเอาเขามาเคาะสนิม
หรือไม ถาหากตองการเคาะสนิ มให เขาก็ใหเอาคณะกรรมการกองทุ นแมเขามาแลวก็ไปเชิญ วิท ยากรจาก
สนง.ปปส.เขามาเพราะจะสอดคลองพอดีกับชวงนี้เปนชวงยุทธการฟาแดดสงยางฝากทานผอ.วรวิทยในเรื่องนี้
ดวย

เรื่องที่ 12 ขุดคลองเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องที่ดินที่เราจะขุดคลองผมไดรับ

คำแนะนำจากทางจ.ส.อ.สมชายใหเราเชิญมา 5 ฝาย อบจ. , สนง.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ , สนง.เทศบาลตำบล
โพนทอง , ชลประทาน , สนง.โยธาธิการฯ แลวเราก็มาทำบันทึกขอตกลงรวมกันเพื่อที่จะแกไขปญหาน้ำทวม
นำเสนทางมาชี้แจงสวนภารกิจในการดำเนินการทั้งหมดจะยกให อบจ. เปนผูดำเนินการดวยงบประมาณของ
อบจ. แตถาหาก อบจ. ขัดของในเรื่องอะไรเราก็คอยชวยเสริมกันอีกแรง
นายชาติชาย คำกอน หน.ฝายนิติการ ผมขอเสนอใหเชิญ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุและสนง.
ปองกันจังหวัดกาฬสินธุดวย
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ เห็ น ด ว ยครั บ ที่ จ ะให เชิ ญ ท า น
นายอำเภอเมืองฯแตผมอยากใหเชิญสนง.ปภ. แทนสนง.ปองกันฯ เพราะสนง.ปองกันฯเกี่ยวของกับการรักษา
ความสงบซึ่งเรามีจาเอกภราดรอยูแลว

เรื่องที่ 13 ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ ประเพณี แห เที ยนเขาพรรษาฝาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเตรียมตัวใหพรอม ที่อื่นมีปญหาแตของเรายังไมไดรับการทักทวงจาก สตง. แตขอให
ยึดถือแนวทางที่เขาตรวจดูแลวและประเมินแลวไมเปนอะไรนะ

เรื่องที่ 14 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯฝาก
ผอ.สวนฯจีรนันทปรับปรุงทุกอยางที่ดูแลวขัดหูขัดตาอยาใหกรรมการเขาติติงไดเราตองดูและติกันเองกอนและ

- 8 ทำการแกไข และผมเห็นนองมาขอทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนใหรีบดำเนินการจายไปเลยถาเบื้องตนเราแกไข
อะไรด ว ยงบประมาณของเราไม ทั น ก็ ใช เงิน ของโรงเรี ย นเพราะจะสะดวกและคล อ งตั ว กวา ป ห น าผมให
งบประมาณ จำนวน 2 แสนบาท เพราะถือวาเราเปดทำการแลวก็ใหเขียนโครงการเขามาเพื่อที่จะขอรับเงิน
งบประมาณ จำนวน 2 แสนบาท ในการดูแล

เรื่องที่ 15 การกำจัดแมลงวัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การกำจัดแมลงวันฝากทางสำนักการ
สาธารณสุขเรงดำเนินการแกไขเรื่องนี้ใหดวย

เรื่องที่ 16 รายงานการใชไฟฟา
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สถิติการใชไฟฟาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเปนอยางไรทานผอ.ภานุเดช

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง การใชไฟฟาของสนง.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพิ่มขึ้น 8,055 หนวย แตภาพรวมทั้งหมดยังคงใชไฟฟาไมเกิน 10%

นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาหลังจากนี้ 3 เดือน เราลดการใช

ไฟฟาไมไดเราอาจจะตองจายหนี้หนักแนนอนฝากทุกทานชวยกันประหยัดการใชไฟฟาชวยกันดวย

เรื่องที่ 17 รูปพระฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่จังหวัดกาฬสินธุทำหนังสือมาใหเรา

ไปทำรูปพระฉายาลักษณของรัชกาลที่ 10 ที่หนาศาลากลางหลังเกาจะเสร็จเรียบรอยเมื่อไหร และอยากใหดู
บริเวณดวยเพราะคอนขางสกปรกมากทั้งดานในและดานนอก หญารก และขยะฝากดำเนินการดวย
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง วันนี้ก็เรียบรอยครับ

เรื่องที่ 18 โรคขาดสารไอโอดีน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากใหรณรงคเกี่ยวกับเรื่องโรคขาด
สารไอโอดีน เห็นไดรับรายงานมาวามีโครงการอยู

นายอภิวัฒน

ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล โครงการเงินอุดหนุนของเทศบาลชุมชนละ 20,000

บาท 1 ใน 3 ก็จะเปนโครงการนี้

เรื่องที่ 19 โครงการประชารัฐขุดลอกผักตบชวา
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล โครงการประชารัฐขุดลอกผักตบชวาได

ประสานกับ สนง.ปภ.เมื่อวานเขาจะกำหนด วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมก็เหมือนเดิม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบใหทุกทานที่เกี่ยวของเตรียมความ
พรอมและมอบหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบดูแลงานนี้

เรื่องที่ 20 การประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีป 61
และการประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แจงขาวดวนจะมีการประเมินองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีป 2561 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะเขาวันเสารที่ 4 สิงหาคม
2561
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล หนังสือเขาวันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561 แตเบื้องตน
เห็นเจาหนาที่ประสานมาวาอาจจะขอเลื่อนมาเปนวันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561 ชวงบาย ตอนนี้กำลังเสนอ
คณะกรรมการอยู ยังไมไดประสานกับมาหาเรา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราจะมีการคุยปรึกษาหารือและซอมซัก
กันกอนวันไหนอยางไร

- 9 นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล จะเกี่ยวโยงไปถึงการประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำ
ดวยในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการเตรียมการไวอยางไรในการ
รองรับการประเมินทั้ง 2 รางวัลนี้
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน สำหรับการประเมิน
รางวัลพระปกเกลาทองคำเขากำหนดใหเรานำเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการบวกนวัตกรรมและลงพื้นที่
ใน 3 สวนนี้ใหใชเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นตองมีการซักซอมใหดี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ และสวนการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีป 61 ก็ใชเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมงเหมือนกันแลวเรื่องที่เรานำเสนอก็เปน
เรื่องเดียวกันใชหรือไม
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล รางวัลธรรมาภิบาลเปนเรื่องการดูแลผูสูงอายุ รางวัล
พระปกเกลาทองคำเรื่องผูสูงอายุ ขยะ และเครือขายครอบครัว ความปลอดภัย รวม 4 นวัตกรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะทำการซักซอมเมื่อไหรและเตรียม
ความพรอมยังไง สรุปเราจะซอมใหญและจัดนิทรรศการดวย ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมธรร
มาภิบาลใหไปดูและจองหอประชุมใหพรอม หลังจากนั้นจะมีการประเมินรางวัลธรรมาภิบาลฯ ในวันศุกรที่ 3
สิงหาคม 2561 และหลังจากที่ประเมินเรียบรอยแลวเราจะทำการซอมใหญรางวัลพระปกเกลาทองคำตอใน
วัน เสารห รื อ วั น อาทิ ต ย เพื่ อ รอรั บ การประเมิ น ในวั น อั งคารที่ 7 สิ งหาคม 2561 ฝากทุ ก สำนั ก /กองที่
รับผิดชอบในการที่จะเปนผูนำเสนอใหเริ่มตนเตรียมการนำเสนอและความพรอมตั้งแตตอนนี้เลย

เรื่องที่ 21 เจ็บไขไดปวยฉุกเฉินเรียกใชบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1132
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เนื่องจากวาเรามีรถกูชีพกูภัยของ

อปพร.รุนที่ 11 ที่เขาอบรมใหมเขาเอารถเอาเครื่องมือเขามารวมใชงานกับเราแลวใชชื่อเราวาศูนยกูชีพกูภัย
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็ปรากฏวาชื่อกูชีพกูภัยนั้นไปซ้ำซอนกับกูชีพกูภัยของมูลนิธิตางๆ พอเกิดเหตุก็
อาจจะเกิดการไปแยงกันในการรับผูที่ไดรับบาดเจ็บทางสำนักการสาธารณสุขเลยไดมาปรึกษานายกวาเราจะ
ยกระดับการกูชีพกูภัยขึ้นเปนการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินโดยเราจะไมยุงเกี่ยวกับเรื่องกูชีพกูภัยแลวถา
หากวาเราไปเลนเรื่องกูชีพกูภัยจะไดเฉพาะเขตที่เขาแบงให แตถาหากเราเลนเรื่องการแพทยฉุกเฉินเราเลนทั้ง
เขต 16.96 ตารางกิโลเมตร ผมฝากใหทางกองวิชาการไปประชาสัมพันธแลววาเจ็บไขไดปวยชวงกลางดึกหรือ
เจ็บไขไดปวยฉุกเฉินไมมีคนชวยเหลือสามารถเรียกใชบริการเราไดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1132 (ฟรี) เราจะ
ทำอยางไรเพื่อที่จะสื่อสารใหพี่นองประชาชนไดรับรูรับทราบถึงบริการนี้และฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไป
กำหนดวาวันไหนที่เราจะเปดบริการการแพทยฉุกเฉินนี้อยางเปนทางการ ทานรองนพสิทธิ์ทานแนะนำวาทุก
หัวซอยและทายซอยถนนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราใหไปติดประกาศวาเจ็บไขไดปวยฉุกเฉินเรียกใช
บริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1132 (ฟรี) เบอรโทร 4 หลักไมมีการเสียคาบริการไดรับยกเวนเพราะฉะนั้น
โทรฟรีนะไมมีคาใชจาย
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตอนนี้วาจะทำสติ๊กเกอรติดทุกบานและจะ
ทำประกาศประชาสัมพันธติดทุกชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทุกทานชวยกันคิดวาเราจะทำ
อยางไรใหพี่นองประชาชนไดรูจักกับบริการ 1132 นี้ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เรื่องที่ 22 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลและควบคุมกำกับ
ของ อปท.
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ศู น ย อ นามั ย ที่ 7 จั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลและควบคุมกำกับของ อปท. ขอเชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 1 คน เขา

- 10 รวมประชุ ม ณ โรงแรมแซนด ดู น ส เจ าหลาว บี ช รีส อรท จั งหวัด จั น ทบุ รี มอบสำนั ก การสาธารณสุ ข จั ด
เจาหนาที่ไปรวมประชุม

เรื่องที่ 23 แจงเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุใหจัดทำบอบำบัดน้ำเสีย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราเคยไปแจงเรื่องน้ำเสียของเรือนจำ

เราฟองไปที่สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 วา เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุไดปลอยน้ำเสียลงสูแหลงน้ำสาธารณะ
แลวเราก็ไปแนะนำใหเรือนจำทำซึ่งเรือนจำก็ทำตามที่เราบอกซึ่งทำไดแคนั้นไมไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องบอ
บำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียกอนออกสูที่สาธารณะ ตอนนี้สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 ไดลงมา
ตรวจประเมิ น น้ ำ เสี ย ที่ อ อกจากเรื อ นจำแล ว ก็ บ อกว า เกิ น กว า ค า มาตรฐานให เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ไป
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กำชับนายธนัญชัยตามหนังสือฉบับนี้แลวแจงไปที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุให
รีบเรงในการจัดการทำบอบำบัดน้ำเสียของเรือนจำใหเรียบรอย

เรื่องที่ 24 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุใหเปนเขตปลอดแชรลูกโซ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมกับจังหวัดฯ

จะมาประกาศจังหวัดกาฬสินธุใหเปนเขตปลอดแชรลูกโซ คณะทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดลง
พื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ 18 อำเภอ เพื่อจัดกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุเขตปลอดแชรลูกโซมีกลุมเปาหมาย กำนัน
ผูใหญบาน ผูนำชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 8 – 21 กรกฎาคม 2561 สวนเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่บรรยายและเชิญ
สท. และผูนำชุมชนฝากกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ

เรื่องที่ 25 รองเรียนเรื่องการกอสรางเสาสัญญาณโทรศัพทดีแทค
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องเสาอากาศเสาสัญญาณโทรศัพท
ดีแทคเราไดดำเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ตอนนี้เราไดแจงทางผูกอสรางใหระงับการ
กอสรางแลวตอไปจะนัดผูรองเรียนและผูที่ตองการกอสรางเสาฯนั้นใหมาคุยกันวาจะดำเนินการอยางไรตอไป

เรื่องที่ 26 งานสอบสวนอุบัติเหตุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานสอบสวนอุบัติเหตุของจาเอกภราดร
เรียบรอยแลวรึยัง

จาเอกภราดร เนตวงษ

หน.ฝายรักษาความสงบฯ ยังเหลืออีกหนึ่งงานคือวันที่ 17 – 18

กรกฎาคม 2561 อจร.ทั่วประเทศจะมาประชุมและดูงานของจังหวัดกาฬสินธุอยูโรงแรมริมปาว เชิญนายกไป
รวมเปนเกียรติฯดวยครับ

เรื่องที่ 27 ทางระบายน้ำของศูนยราชการแหงใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบทานผอ.ภานุเดชเรื่องทางระบาย
น้ำของศูนยราชการแหงใหม หนาสนง.ปปช. หนาสนง.สตง. บรรจุเขาไปในแผนฯงบประมาณป 2562 เลย
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ตอนนี้แจงเจาหนาที่ลงไปสำรวจแลวครับ

เรื่องที่ 28 การประเมินสำนักงานทะเบียนทองถิ่นดีเดนป 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หัวหนาลิขิตเสนอขึ้นมาวาเขาจะมีการ

มาประเมินระดับประเทศงานสำนักงานทะเบียนทองถิ่น จะมีการไปประเมินวันที่เทาไหร
นายลิขิต ไชยภู หน.ฝายปกครอง ผูท่ีจะลงมาประเมินมาทั้งหมด 4 ทาน จากกรมการปกครองฯ
ผมไดประสานกับทางสำนักปลัดเทศบาลขอใชห องประชุมสภาฯ วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา
09.00 – 12.00 น. และจะมีหัวหนาไพรัตนจากศูนยจังหวัดกาฬสินธุจะมารวมดวยอีก 2 ทาน รวมทั้งหมด
ประมาณ 6 ทาน ในโครงสรางผมไดประสานกับสำนักปลัดเทศบาลใหนำกระถางดอกไมที่แตกพังยายออกและ

- 11 ใหจัดตนไมใหสวยงามและอยากนำเรียนใหทุกทานในที่ประชุมไดทราบวามีเทศบาลอยู 6 แหง ที่เขามาในรอบ
สุดทายนี้คือ 1.เทศบาลนครระยอง 2.เทศบาลเมืองสระบุรี 3.เทศบาลเมืองชัยภูมิ 4.เทศบาลเมืองลำปาง 5.
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 6.เทศบาลเมืองยะลา ตามที่เขามาใหแนวแนะนำที่เราทำเพิ่มขึ้นคือ 1.โครงการสำรวจ
ผูพิการโดยประสานกับกองสวัสดิการสังคมมีขอมูลคนพิการประมาณ จำนวน 700 คน เราประสานกับชุมชน
ในแตละชุมชนวาเรารูวามีผูพิการเทาไหรแลวผูพิการเหลานี้ทำบัตรแลวรึยังถายังไมทำตองการอะไรบาง หรือ
ตกหลนหรือไม ผูปวยติดเตียงเราก็ออกไปดำเนินการแตตอนนี้ที่ชาก็คือชาอยูที่ศูนยภาค 2.โครงการสำรวจ
พระภิกษุ สามเณร ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกวัดประมาณ 242 รูป ไดนิมนตมาและถายบัตรประชาชน
ไปแลวประมาณ 50% ที่ยังไมถายเพราะเนื่องจากวาบางคนยังไมยายออกจากบานเกิดตัวเองในกรณีนี้เราก็มี
คำตอบใหกับเขา 3.เรารวมมือกับอาสาสมัครทะเบียนราษฎรที่เราอบรมไปชุมชนละ 1 คน เพื่อที่จะหาคนที่ตก
หลนแลวเอามาสำรวจการเพิ่มชื่อตั้งแตตอนที่ทานสท.จินตนา ผองพันธ ยังอยู สวนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุรถ
เราวิ่งผานไปมาสวนทางกันไมมีค วามเป นระเบี ยบระบบเรามาบูรณาการกั นกั บจาเอกภราดรและหัวหน า
ฝ า ยกฤษณะได ง านที่ ชั ด เจนขึ้ น ทั้ ง 3 ข อ ที่ พู ด มานั้ น ถื อ ว า เป น นวั ต กรรมที่ เราต อ ยอดขึ้ น มาได ต อ ง
ขอขอบคุณ ทุ ก สำนั ก /กองด วย และมี อีกหนึ่ งเรื่องคื อเขาจะให เราไปรับ คณะกรรมการที่ จะมาประเมิน ที่
สนามบิน ชวงเชาวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และอยากขอใหหัวหนาศศิญาไปรวมตอนรับดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหหัวหนาลิขิตทำบันทึกขึ้นมาหัวหนา
สำนักปลัดเทศบาลจะดำเนินการจัดรถเอง จะใหใครไปตอนรับอยางไรทานเสนอทำบันทึกขึ้นมาใหหัวหนา
สำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่งให
นายลิขิต ไชยภู หน.ฝายปกครอง ปที่แลวเรามีขอผิดพลาดคือเรื่องของการแนะนำและการเขา
สูกระบวนการพรีเซนเทชั่นปนี้เลยจะใหทางพิธีกรกลาวแนะนำและทานนายกกลาวตอนรับเสร็จก็เขาสูการดู
พาวเวอรพอยทบรรยายสรุปกอน และเชิญตรวจสำนักงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หัวหนาลิขิตอยากใหทางสำนัก/กองของ
เราชวยเหลืออะไรดานไหนบางใหทานทำบันทึกเสนอหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลเพื่อที่ใหนายกลงนามไดเลย
อยางเชน ใหสำนักการสาธารณสุขลงไปดูแลความสะอาดรอบๆบริเวณ ใหสำนักการชางเขาไปตรวจสอบอะไรก็
แจงมาได ฯลฯ และเรื่องตลาดชั่วคราวของเราที่อยูหนาสำนักงานทะเบียนก็ฝากดารุณีใหไปซักซอมแมคาและ
อธิบายใหคณะกรรมการที่มาประเมินไดทราบวาเราตั้งตลาดนี้ขึ้นมาเพื่อขึ้นมาชั่วคราวเพื่อซอมแซมตลาดเดิม
เทานั้นเพราะนายกเกรงวาภาพที่ออกมาจะไมสวยงามเพราะมีตลาดชั่วคราวเราไปตั้งอยูหนาสำนักงานทะเบียน
เพราะฉะนั้นก็ใหแจงคณะกรรมการดวย การบริการของพนักงาน การแตงตัวตอนรับ การจัดเอกสาร การจัด
พื้นที่ และการที่สอบถามเจาหนาที่แลวเจาหนาที่สามารถตอบไดก็เปนเรื่องที่สำคัญ แลวบนสำนักงานเรา
เตรียมการไวอยางไรใครเปนผูนำเสนอ ใครจัดทำพาวเวอรพอยทอยาใหติดขัดในการนำเสนอ และในการพูด
นำเสนอของหัวหนาลิขิตตองไปซักซอมในการพูดเพื่อไมใหเกินกำหนดเวลาที่เขาใหมาคือ 20 นาที พูดให
กระชับไดเนื้อหาที่ครบถวน
นายลิขิต ไชยภู หน.ฝายปกครอง ถามีอะไรขาดเหลือยังไงผมจะประสานกับทางทานหัวหนา
สำนักปลัดเทศบาลอีกครั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทานปลัดเทศบาลเปนผูดูแลและ
รับผิดชอบเรื่องของฝาก ไมวาจะเปนการประเมินรางวัลสำนักงานทะเบียนดีเดน ประเมินรางวัลธรรมาภิบาล
ประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำ เชน สินคาพื้นเมืองที่ราคาไมเกิน 3,000 บาท ตามกฎหมาย ปปช. ราคา
หามเกินนี้ หัวหนาศศิญาจากการที่เราจะทำบริการเจ็บไขไดปวย โทร 1132 อยากใหไปปรับปรุงแอพพิเคชั่น
ของเราโดยติดตอสารวัตรปอคือใหลงแอพพิเคชั่นที่มีแผนที่ระบบ GPS เพื่อความสะดวกรวดเร็วเวลาที่พี่นอง
ประชาชนเรียกใชบริการ 1132 โดยสงแผนที่ที่จะใหเราไปรับผานแอพพิเคชั่นนี้เราก็จะไดรูพิกัดที่แนชัดแลว
สามารถไปรับไดโดยเร็วฝากใหไปปรึกษากับสารวัตรปอดู และอีกขอคือพี่นองประชาชนจะไดโหลดแอพพิเคชั่น
ของทางเทศบาลไวในสมารทโฟนของเขาเพื่อความสะดวกในทุกๆเรื่องทั้งการรองเรียนรองทุกข ติดตอกับ

- 12 เทศบาล ติดตามขาวสาร และขอความชวยเหลือเจ็บไขไดปวย กด 1132 ผมมองถึงความเปนไปไดฝาก
หัวหนาศศิญารีบประสานงานเลย ผอ.สวนฯจีรนันทนายกอยากฝากไปบอกโรงเรียนผูสูงอายุวาถาเราไดรับ
รางวัลติด 1 ใน 5 ของรางวัลธรรมาภิบาลรอบนี้ผมจะจัดครึ่งหนึ่งไปสนับสนุนโรงเรียนผูสูงอายุและอีกครึ่งหนึ่ง
ถึงจะนำมาใหสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพราะถือวานวัตกรรมของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีบอกไว
เพื่ อจะได มี ก ำลั งใจให โชวฝ มื อให เต็ ม ที่ เราไมได ไปรองรับ การประเมิ นเองคนรองรับ การประเมิ น คือภาค
ประชาชนถาเปนไปไดจะใหนำเสนอเองไมใชวาใหนายกหรือเจาหนาที่ของเรานำเสนอ ผมอยากซักซอมภาค
ประชาชนของเราใหนำเสนอเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดของคนที่นำเสนอและอุปกรณที่ใชนำเสนอ เชน เครื่อง
เสียง ฯลฯ รางวัลนี้เปนรางวัลใหญผมไมอยากใหพลาดและอยาลืมดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนผูสูงอายุ
และติดพระบรมฉายาลักษณ ในหลวง รัชกาลที่ 10 ถาเราไดรับรางวัลธรรมาภิบาลนี้ผมจะไดนำเงินรางวัล
ครึ่งหนึ่งมอบใหเพื่อไปปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุและคนพิการ

เรื่องที่ 29 ประชุมเรื่องรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
นางสาวสุนสิ า บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา จากที่ไดรับมอบหมายใหไปประชุมเรื่อง
รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม
นายก

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบผอ.สวนฯสุนิสาไปประชุมแทน

เรื่องที่ 30 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดฯจะมีตักบาตรเชา
แตงชุดเต็มยศ และชวงเย็นจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร ในสวนของชุมชนเราจะจัดกิจกรรมวันไหน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ วัน ไหนก็ ได ที่ ไม ใช วัน เสารที่ 28
กรกฎาคม 2561 มอบกองสวัสดิการสังคมใหไปปรึกษาหารือกัน

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 13/2561 เมื่ อ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถนุ ายน 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.20 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

