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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   แนะนำตัวพนักงานใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอใหพนักงานที่โอนยายมาใหมแนะนำตัว  

นางสาวพัชรี   ภูครองนาค   นักจัดการงานท่ัวไป    กราบเรียนทานผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ทุกทาน  ดิฉันนางสาวพัชรี ภูครองนาค  มาจากองคการบริหารสวนตําบลเบิด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร  
ยายมาสังกัดที่สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป 

เรื่องท่ี  2    ระเบียบการเขาบานพักขาราชการและแฟลตของทางราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขออนุญาตยกเอาเรื่องหอพักมาคุยกัน
เพราะวันน้ีนิติกรเขามาประชุมกับเราและหลังจากพูดคุยกันเรียบรอยนิติกรจะไดไปทำงานตอ ถาหากใครได
อานสำนวนของศาลปกครองระหวางนายธงชัย แกวเจริญ ผูฟองคดีและนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุที่ 1 กับ 
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พวกรวม 2 คน คือกทจ.เปนผูถูกฟองคดีถาใครไดอานเปนสุดยอดผลงานวิชาการงานนิพนธที่นายกพูดยังไมได
ตัดสินนะแตนายกเช่ือวาอานแลวคือดีทุกทานในที่ประชุมลองเอาไปอานดูครับ  นิติกรชาติชายเรามีการ
ปรับปรุงระเบียบการเขาหอพักมีปญหาสืบเน่ืองผมขอพูดถึงปญหาคือระเบียบเกาของเรามีมานานมากแลวที่เขา
ทำขึ้นมาแลวเราก็ยึดถือระเบียบน้ันมาใชในการพิจารณาขาราชการที่ยายมาใหมแลวเขามาอยูในบานพัก
ขาราชการหรือแฟลตของทางราชการที่ทางเทศบาลฯไดจัดเอาไวใหพนักงาน  แตพอปลัดธงชัยที่ยายมาไมยอม
เขาบานพักและมาแกระเบียบการเขาบานพักเพ่ือใหเอ้ือใหเขาไมตองเขาบานพักโดยไมผิดระเบียบแตผลสุดทาย
ไมวาจะพิจารณาในแงมุมไหนทางคณะกรรมการสอบสวนก็ถือวาเขาปฏิบัติผิดระเบียบสงเอกสารไปที่
คณะกรรมการอนุพิจารณาอุทธรณรองทุกขของ กทจ. เขาก็บอกวาผิดระเบียบ  เมื่อผิดระเบียบทุกสิ่งทุกอยาง
แลวขอตอสูของปลัดธงชัยเขาก็อางถึงระเบียบที่เขาขอแกแตเปนการแกเพ่ือที่จะใหตัวเองไมผิดเพราะฉะน้ัน
เพ่ือใหเกิดความสมบูรณและถูกตองตามระเบียบใหมในการเขาอยูอาศัยบานพักราชการทางนิติกรเลยไดยกราง
ระเบียบขึ้นมาใหมและจะใหนายกลงนาม  เผอิญผมเห็นวาเรื่องน้ีเก่ียวของกับพนักงานทุกคนเลยไดนำเรื่องน้ี
เขาที่ประชุมเพ่ือใหนิติกรเขามาอธิบายใหทุกทานไดฟงวามีการปรับปรุงอะไรบาง   

นายชาติชาย  คำกอน    หน.ฝายนิติการ    กราบเรียนคณะผูบิหารและหัวหนาสวนการงานทุกทาน  
สืบเน่ืองมาจากทางกระทรวงมหาดไทยไดมีกฎเกณฑเก่ียวกับการวิธีปฏิบัติในการเขาพักอาศัยในบานพักของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งทานแจงมาตามหนังสือลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 โดยสงกฎเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการเขาพักในบานพักขาราชการสวนทองถิ่นมาดวยเมื่อสงมาแลวสำนักปลัดเทศบาลเสนอไปถึงนายก
และรางระเบียบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาไปดวยในช้ันตนปรากฏวาเกิดขอพิพาทนิดหนอยในบันทึกน้ัน
สำนักปลัดเทศบาลฯบอกวาใหฝายนิติกรตรวจสอบกอนแตปรากฏวาทานนายกก็ลงนามทันที  ทานหัวหนา
สำนักปลัดฯทานเลยไมสบายใจเพราะวารางที่ทานเสนอขึ้นไปน้ันเปนรางที่จะตองผานการตรวจสอบกอนทานก็
ประสานยืนยันมาวาใหฝายนิติกรตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงซึ่งกระผมก็ไดนำมาตรวจสอบดูก็ปรากฏวารางที่ทาน
นายกลงนามไปแลวน้ันผิดพลาดเปนรางที่คัดลอกของเดิมมาและเปนชองทางหน่ึงของผูที่ไมหวังดีกับทาง
เทศบาลคือไมอยากเขาพักในบานพักที่เทศบาลจัดเตรียมไวให  พอผมดูแลวเห็นวาเปนการคัดลอกมาจากฉบับ
เดิมผมเลยนำมาแกไขปรับปรุงแลวก็ไดนำเสนอไปถึงนายกอีกครั้งหน่ึงและทานเลยใหนำเขาที่ประชุมแหงน้ีเพ่ือ
มาอธิบายใหทุกทานไดฟงดวย  เทาที่ผมดูกฎเกณฑตางๆดีแลวจากกระทรวงมหาดไทยแตมีรายละเอียด
บางอยางที่เทศบาลเราก็ตองออกระเบียบมารองรับเน่ืองจากวาในรายละเอียดของเขาบอกวาการจัดขาราชการ
เขาบานพักจะตองใหผูมีอำนาจจัดคำวาผูมีอำนาจน้ันหมายถึงใครแลววิธีปฏิบัติเราจะทำอยางไรเราก็ต้ังขึ้นมา  
ผมเลยแยกระเบียบออกเปน 2 สวน สวนแรกคือคำวาบานพักของเทศบาลคืออะไร สวนที่ 2 การจัดคนเขา
บานพักทำอยางไร สวนกฎเกณฑวาการไดสิทธ์ิเสียสิทธ์ิคนไมเขาเสียสิทธ์ิอยางไรไดสิทธ์ิอยางไรเปนไปตาม
กฎเกณฑอยูแลวเราจะไมเอามาบัญญัติไวในระเบียบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุฉบับน้ี  ใหทุกทานดูตามเอกสาร
ในขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวาระเบียบการเขาบานพักของเทศบาล 2561 ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบที่เราเคยมีมา
สมัยปลัดอารีย  พ.ศ.2540 , พ.ศ. 2551 และที่มีปญหาคือ พ.ศ. 2552  ขอ 4 ระเบียบน้ีบานพักของ
เทศบาลหมายความวาอยางไร หมายความวาบานพักอาศัยที่เทศบาลไดสรางขึ้นไวเพ่ือใหเปนบานพักสวนกลาง
และบานพักประจำตำแหนงมี 2 สวน บานพักสวนกลางหมายความวาบานพักที่จัดไวเพ่ือใหเปนที่พักอาศัยแก
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยทั่วไปแลวไปดูบานพักประจำตำแหนง 2 อยางตองดูควบคูกันไปหมายความ
วาบานพักที่จัดไวเพ่ือเปนที่พักอาศัยของปลัดเทศบาลและผูอำนวยการสำนัก แลวทานหัวหนาสำนักปลัดก็บอก
วาทำไมไมเอาหัวหนาสำนักหรือกองเขาไปดวย  ขออธิบายวาระเบียบน้ีสามารถแกไขไดถาหากวาเรามีบานพัก
มากขึ้นก็สามารถแกไขระเบียบไดแตตอนน้ีเรามีแค 5 หลังเราก็กำหนดระบุเขาไปเลยกันไมใหผูมีตำแหนงใหญ
มาอางมาวาไมเขาพักบานพักไดหรือไมแตตองการเบิกคาเชา    

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล    ขออนุญาตจากขอเมื่อสักครูถาไมมีบานรองปลัดฯ
แลวถาหากมีรองปลัดฯยายมาแลวขอพักจะทำอยางไร 
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นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไมเปนไรก็เบิกคาเชาได  คือถาหากเรามี
บานพักใหเขาเราจะใหเขาเขาพักที่บานพักแนๆเพ่ือกันไมใหเบิกคาเชาขางนอก  แตเราตองรอใหมีบานพักเพ่ิม
กอนจึงคอยมาแกไขเพ่ิมเติมได  

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล    สวนเรื่องคณะกรรมการสามารถเพ่ิมขึ้นมากกวาน้ี
ไดหรือไมผมวาตอนน้ีนอยไป  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เพ่ิมไดหรือไมชาติชาย 

นายชาติชาย  คำกอน    หน.ฝายนิติการ    สุดแลวแตที่ประชุมแตวาดวยความเห็นของผมคือถาคน
เยอะการทำงานจะไมสะดวกและชา  ทำงานตองอาศัยความรวดเร็วถาคณะกรรมการมากเกินไปจะตองรอคน
น้ันคนน้ีในการทำงานก็จะลาชา ผมวา 3 ทาน ก็พอดีและเหมาะสมแลวถาหากคลองตัวดีแลวเราอยากจะเพ่ิมก็
สามารถเพ่ิมเติมภายหลังได  คณะกรรมการหมายความวาคณะกรรมการพิจารณาใหพนักงานเทศบาลเขาพัก
อาศัยในบานพักสวนกลางโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเพราะฉะน้ันคณะกรรมการที่ต้ัง
ขึ้นน้ีประกอบดวย 1.ทานปลัดเทศบาลฯ 2.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 3.หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯ ผมวา
ทั้ง 3 ทานน้ีเหมาะสมแลว สวนขอตอไปน้ีกันเอาไวเพราะเคยมีปญหามีการฟองรองกับเทศบาลแลวคือ ขอ 5 
ใหพนักงานเทศบาลตำแหนงตอไปน้ีเขาพักอาศัยในบานพักประจำตำแหนงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุหากไม
เขาพักอาศัยใหถือวาสละสิทธ์ิการเขาพักอาศัยและใหถือวาเทศบาลฯไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลวตามขอ 6 อนุ 
1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข
เพ่ิมเติม  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการในการจัดบานพักใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานเขา
พักอาศัยกอนถาหากพนักงานเทศบาลผูน้ันไมเขาพักใหถือวาสละสิทธ์ิในการเขาพักอาศัย ขอ 6 กรณีที่จัด
พนักงานเทศบาลเขาพักอาศัยมีจำนวนหลายคนในคราวเดียวกันจะจัดไดอยางไรคืออยางเชนยายมาหลายคน
และมีคำสั่งเดียวก็ใหพิจารณาลำดับกอนหลังอัตราคาเชาบานตามสิทธ์ิที่ไดรับระดับตำแหนงและการโอนยายมา
รับราชการในเทศบาลเมืองกาฬสินธุหากเทากันใหจับฉลาก ขอ 7 บานพักประจำตำแหนงกรณีวางลงเน่ืองจาก
หัวหนาสวนราชการสละสิทธ์ิการเขาพักอาศัยหรือยังไมมีผูดำรงตำแหนงหรือยังไมมีผูดำรงตำแหนงหัวหนา
หนวยงานหรือสวนราชการน้ันใหหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลเสนอนายกรัฐมนตรีจัดใหหัวหนาสวนราชการ
พนักงานเทศบาลซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาสวนราชการตำแหนงอ่ืนหรือพนักงานเทศบาลระดับ
เดียวกันกับหัวหนาหนวยงานรายอ่ืนซึ่งมีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานเขาพักอาศัย ใหเขาไปอยูเปนการช่ัวคราวถาหาก
เจาของตำแหนงที่สามารถเขาพักบานพักน้ีมาขอเขาพักคนที่อยูช่ัวคราวตองรีบยายออกภายใน 3 วัน  นับแต
วันที่หัวหนาสวนราชการประจำตำแหนงบานพักน้ันมารายงานตัวเขารับหนาทีราชการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และใหหัวหนาสวนราชการประจำตำแหนงที่จะเขาพักบานพักน้ันมารายงานตัวเพ่ือเขาพักอาศัยภายใน 7 วัน 
นับแตวันที่รายงานตัว  ขอ 8 บานพักสวนกลางเมื่อจัดที่พักใหผูที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานแลวยังมีบานพักคงวาง
อยูใหคณะกรรมการพิจารณาจัดพนักงานเทศบาลที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรกและเดือดรอนในเรื่องที่อยู
อาศัยใหเขาพักอาศัยในบานพักกลางเปนการช่ัวคราวโดยเห็นชอบจากทานนายกเทศมนตรีเปนไปตามกฎเกณฑ
เลยสำหรับขอน้ี  8.1 ในกรณีที่มีการใชดุลพินิจจัดพนักงานเทศบาลที่บรรจุครั้งแรกเขาพักอาศัยในที่พักของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุแลวหากกระทบตอเงินงบประมาณของเทศบาลก็สามารถจัดใหพนักงานเทศบาลน้ันออก
จากบานพักสวนกลางของเทศบาลได  8.2 เมื่อจัดที่พักใหพนักงานเทศบาลที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรกแลว
ยังคงมีที่พักวางเหลืออยูใหคณะกรรมการพิจารณาจัดใหผูที่ไมมีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานเขาพักอาศัยเปนการ
ช่ัวคราวโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีทั้งน้ีการจัดลำดับเขาพักอยูอาศัยใหพิจารณาถึงความเดือดรอน
ในเรื่องที่อยูอาศัยเปนสำคัญ  กรณีผูไมมีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานไดเขาพักอาศัยในบานพักสวนกลางอยูกอนแลว
ทำใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานซึ่งยายมาใหมไมสามารถเขาอยูอาศัยบานพักสวนกลางได
คณะกรรมการตองดำเนินการจัดใหผูไมมีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานยายออกจากบานพักสวนกลางและจัดใหผูที่มี
สิทธ์ิไดรับคาเชาบานยายเขาอยูอาศัยแทนภายใน 7 วัน นับแตวันที่รายงานตัวแตในระหวางที่ ยังไมได
ดำเนินการดังกลาวหากผูมีสิทธ์ิไดรับคาเชาบานจำเปนตองเชาบานภายนอกและไดอาศัยอยูจริงก็ยอมนำสิทธ์ิ 
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หลักฐานมาเบิกคาเชาบานจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดในชวงระยะเวลาที่ไมสามารถเขาพักอาศัยอยูในบานพัก
สวนกลางได  ขอ 10 ถาหากผูเขาบานพักยายไปอยูที่สำนักงานอ่ืนตองขนยายสิ่งของภายใน 3 วัน  ขอ 11 ผู
ที่ไดรับอนุญาตเขาพักอาศัยจะทำการตอเติมดัดแปลงอาคารไมได ขอ 12 ตองไมกระทำการใดๆที่เกิดความ
เสียหายใหแกบานพัก ขอ 13 ถาหากผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอาศัยอยูบานพักฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบน้ีให
ผูบังคับบัญชาน้ันเสนอผานคณะกรรมการเพ่ือเสนอใหนายกเทศมนตรีสั่งการตามสมควรหรืออาจสั่งใหผูน้ัน
ออกจากบานพักของเทศบาลก็ได  ขอ 14 ใหคณะกรรมการที่เทศบาลแตงต้ังขึ้นมีหนาที่ควบคุมดูแลแนะนำ
ตักเตือนผูไดรับอนุญาตเขาบานพักอาศัยใหถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด ขอ 15 ในการจัดพนักงาน
เทศบาลเขาพักอาศัยในที่พักอาศัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหจัดเปนคำสั่งของเทศบาลฯและใหหัวหนาสำนัก
ปลัดเทศบาลเปนผูจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเขาพักอาศัยในบานพักของเทศบาลทั้งบานพักประจำตำแหนง
และบานพักสวนกลางใหเปนปจจุบันเสมอ ในการเขาพักตองทำเปนคำสั่งไวดวยเพ่ือไมใหเกิดปญหาขึ้นภายหลัง 
ขอ 16 หากมีกรณีใดไมไดกำหนดไวในระเบียบน้ีใหใชหลักเกณฑที่ปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยน้ี ขอ 17 ให
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุรักษาการตามระเบียบน้ีมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการใหปฏิบัติตามระเบียบน้ี  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีใครอยากจะขอปรับปรุงอะไรหรือไม
เชิญครับ 

นายพงษธร     โพธิแทน      หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      ผมขอเพ่ิมผูชวยเลขาฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไดครับไมเปนไร  ความจริงเปนเรื่องที่
หัวหนาสำนักปลัดฯจะจัดต้ังเองเพราะทานเปนคณะกรรมการและเลขานุการอยูแลวจะต้ังใครปฏิบัติหนาที่ก็วา
ไปเปนงานหนังสือไมมีปญหาเพียงแตคณะกรรมการ 3 ทาน น้ันเปนหลักของเทศบาลในการพิจารณาการเขา
ไปอยูในบานพัก  จริงๆแลวเราก็ทำใหถูกตองถาหากเกิดขอถกเถียงกันขึ้นมาก็จะไดหยิบยกมาเปนขอวินิจฉัย
ตัดสินแคน้ันเองเพ่ือความชัดเจนผมเลยอยากนำมาช้ีแจงใหทุกทานไดรับทราบ  ระเบียบน้ีจะเริ่มใชวันที่ 19 
กรกฎาคม 2561  ถาไมมีขอสงสัยอะไรนายกจะลงนามแลวเราจะไดพูดคุยเรื่องอ่ืนกันตอ 

เรื่องท่ี  3    โครงการเครือขายตำบลเขมแข็งไรความรุนแรง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ติดตามงานเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่อง
รางวัลพระปกเกลาจะลงพ้ืนที่จัดเก็บขอมูล โครงการเครือขายตำบลเขมแข็งไรความรุนแรง วันที่ 24 – 26  
กรกฎาคม 2561 ใครมีหนาที่รับผิดชอบ 

นายวรวิทย   ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองวิชาการฯเปนผูประสานงานกับคณะกรรมการ  
สวนกองสวัสดิการสังคมเปนผูประสานกับชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในการเตรียมความพรอมรวบรวม
เอกสารและการตอนรับมอบกองวิชาการฯเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด สวนพ้ืนที่มอบกองสวัสดิการฯเปนผูพาไปดู
งานและเตรียมใหดีและทำใหเต็มที่ 

นายวรวิทย   ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ขออนุญาตไดประสานรายงานกับนางสาวอภิญญา
แลววาไดประสานกับกองวิชาการแลววาเขาจะไมลงพ้ืนที่จะสอบถามแตเอกสารอยางเดียวครับ 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    วันแรกเขาจะเดินมาถึงประมาณ เวลา 12.00 น. จะขอ
สัมภาษณนายก , ปลัดเทศบาล และผอ.กองสวัสดิการฯ  สวนวันที่สองจะสัมภาษณทุกสำนัก/กองที่เหลือและ
วันสุดทายจะสัมภาษณเจาหนาที่เครือขาย   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากใหผอ.ทุกสำนัก/กองเตรียมตัวใน
การใหสัมภาษณใหดีใหอยูในเน้ือความเดียวกันทุกสำนัก/กอง  และเตรียมความพรอมใหดี 
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เรื่องท่ี  4   ขอพระราชทานความชวยเหลือในกรณีนายจี ศรีแพงมล   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอพระราชทานความชวยเหลือใน
กรณีนายจี ศรีแพงมล  เรื่องน้ีฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการฯรับผิดชอบผมอยากสอบถามวาไดวางแผน
เตรียมในการลงพ้ืนที่เพ่ือดูแลนายจีอยางไร  

นายวรวิทย   ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    นายพัฒพงษและนางสาวพัชรินทรบอกวาสวนน้ีไม
อยากคุยแลวเพราะทางสนง.อัยการและสวนอ่ืนๆเอือมระอากับเคสน้ี 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะพูดแบบน้ันไมไดเพราะหนังสือ
ฉบับน้ีเขียนวา  จังหวัดกาฬสินธุพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือในเบ้ืองตนดังน้ัน
เพ่ือใหผูรองสามารถชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองไดรวมทั้งสามารถฟนฟูคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นจึงขอใหทานได
ติดตามและพิจารณาใหความชวยเหลือเพ่ิมเติมตามอำนาจหนาที่ตอไป  เขาใหเรารับผิดชอบเรื่องน้ีแลวเราจะ
ปดความรับผิดชอบไมไดอยางนอยตองเขาไปดูแล เชน นำไก หรือปลาไปใหเลี้ยง หรือทำสวนผักใหปลูกผักไว
กินไวขาย  ทำบันทึกการลงพ้ืนที่ไปตรวจ ครั้งที่ 1,2,3 แลวรายงานไปใหจังหวัดทราบ  ถาทานผูวาฯถูกทาง
สำนักพระราชวังสอบถามมาทานก็ตองใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรายงานไปอยางแนนอนเพราะน้ันเราจะบอก
ปดเรื่องน้ีไมได   ผมอยากใหออกคำสั่งใหนายจีคูกับผอ.วรวิทยเพ่ือเปนครอบครัวอุปถัมภฝากผอ.วรวิทยดวย  

เรื่องท่ี  5    สอนโรงเรียนผูสูงอายทุำดอกไมจันทนดวยล็อตเตอรรี่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องโรงเรียนผูสูงอายุมอบใหผอ.สวนฯ
จีรนันทไปเอาล็อตเตอรรี่เกาที่หองนายกผมเก็บไวใหคอยขางเยอะพอสมควรอยากใหนำไปใหโรงเรียนผูสูงอายุ
เพราะผมอยากไดภาพของผูสูงอายุสอนการทำดอกไมจันทนดวยล็อตเตอรรี่เวลาที่เราพาคณะกรรมการลงพ้ืนที่
ไปดูในการประเมินจะไดเห็นวิธีการลงมือทำและขั้นตอนตางๆไมใชมีแคดอกไมจันทนที่ทำเสร็จเรียบรอยแลว
เทาน้ัน   

เรื่องท่ี  6    การประชุมนานาชาติการดูแลสุขภาพถวนหนา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 มี
การประชุมที่หองมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน เก่ียวกับเรื่องการประชุมนานาชาติการดูแล
สุขภาพถวนหนา  มอบสำนักการสาธารณสุขไปประชุม 

เรื่องท่ี  7    การจอดรถหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการจอดรถหนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุเปนอยางไรบางเอาเขาอนุกรรมการจราจร 

จาเอกภราดร    เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ     ตอนน้ีประสานกับตำรวจจราจรเรียบรอย
แลวกำลังเสนอเรื่องน้ีไปยังอธิการบดีครับ 

เรื่องท่ี  8   ขอความรวมมือสำรวจขอมูลคนพิการเพื่อเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐ   
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความรวมมือสำรวจขอมูลคนพิการ
เพ่ือเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐ  ดวยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดดำเนินการสำรวจ
ขอมูลคนพิการเพ่ือใหเขาถึงระบบสวัสดิการแหงรัฐพบวาจังหวัดกาฬสินธุมีคนพิการ จำนวน 16,218 คน ที่ยัง
เขาไมถึงสวัสดิการแหงรัฐ 

นายวรวิทย   ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    น่ีเปนภาพรวม แตในเขตของเรามี จำนวน 800 
คน ครบทุกคนเพราะเราไดทำหนังสือแจงไปยังชุมชนใหสำรวจทุกพ้ืนที่และทุกคนเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากสอบถามทานผอ.วรวิทยวาเรา
จะเช่ือถือประธานชุมชนบางชุมชนไดอยางไร  
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นายวรวิทย   ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เขาจะมีทีมของเขาอยูแลวเราก็ไดรวบรวมสง
รายงานน้ีไปยังสนง. พมจ.เรียบรอยแลวสำหรับขอมูล  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหทานผอ.วรวิทยประสานไป
ยังหมอจีใหอสม.ลงคุยและขอรายช่ือมาจากน้ันใหประธานชุมชนลงไป  ผอ.วรวิทยจะไดขอมูลทั้ง 2 ทางเพ่ือมา
ดูวาขอมูลน้ันๆจะตรงกันหรือไม 

เรื่องท่ี  9   แกไขเรื่องถนนหนทาง น้ำทวม น้ำขัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเนนย้ำเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทาง น้ำ
ทวม ทานผอ.ภานุเดชเน่ืองจากฤดูฝนน้ำทวมถนนหนทางมีบอขังใหเรงรีบในการแกไขถาไดรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขขึ้นมา 

เรื่องท่ี  10   การปลูกตนไม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการปลูกตนไมกำชับใหเตรียมตัว
เตรียมสถานที่และหลุมใหเรียบรอย ฝากสำนักการชางทั้งที่บริเวณแกงดอนกลางและถนนสายหลักสายรอง
ทางเขาศูนยเครื่องจักรกลฯของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี  11   กองทุนแมของแผนดิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีการประเมินคัดเลือกแมของแผนดิน
หัวหนาเจี๊ยบก็ไดมารายงานนายกวาไดคัดเลือกของชุมชนสุขสบายใจผมเห็นดวยยังไงก็ชวยกันลงไปขับเคลื่อน  
แตปญหาอยูที่วาที่เขามีกองทุนแมของแผนดินอยูแลวผมยังไมเห็นเขาขับเคลื่อนอะไรตอมามีอยูกองทุนเดียวที่
เขาขับเคลื่อนคือกองทุนของชุมชนดงปอ  อยากฝากทานผอ.วรวิทยลองไปทบทวนวาเราจะเอาเขามาเคาะสนิม
หรือไม ถาหากตองการเคาะสนิมใหเขาก็ใหเอาคณะกรรมการกองทุนแมเขามาแลวก็ไปเชิญวิทยากรจาก
สนง.ปปส.เขามาเพราะจะสอดคลองพอดีกับชวงน้ีเปนชวงยุทธการฟาแดดสงยางฝากทานผอ.วรวิทยในเรื่องน้ี
ดวย 

เรื่องท่ี  12   ขุดคลองเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องที่ดินที่เราจะขุดคลองผมไดรับ
คำแนะนำจากทางจ.ส.อ.สมชายใหเราเชิญมา 5 ฝาย อบจ. , สนง.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ , สนง.เทศบาลตำบล
โพนทอง , ชลประทาน , สนง.โยธาธิการฯ แลวเราก็มาทำบันทึกขอตกลงรวมกันเพ่ือที่จะแกไขปญหาน้ำทวม
นำเสนทางมาช้ีแจงสวนภารกิจในการดำเนินการทั้งหมดจะยกให อบจ. เปนผูดำเนินการดวยงบประมาณของ 
อบจ. แตถาหาก อบจ. ขัดของในเรื่องอะไรเราก็คอยชวยเสริมกันอีกแรง 

นายชาติชาย  คำกอน    หน.ฝายนิติการ    ผมขอเสนอใหเชิญนายอำเภอเมืองกาฬสินธุและสนง.
ปองกันจังหวัดกาฬสินธุดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เห็นดวยครับที่จะให เชิญทาน
นายอำเภอเมืองฯแตผมอยากใหเชิญสนง.ปภ. แทนสนง.ปองกันฯ เพราะสนง.ปองกันฯเก่ียวของกับการรักษา
ความสงบซึ่งเรามีจาเอกภราดรอยูแลว  

เรื่องท่ี  13   ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาฝาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเตรียมตัวใหพรอม  ที่อ่ืนมีปญหาแตของเรายังไมไดรับการทักทวงจาก สตง.  แตขอให
ยึดถือแนวทางที่เขาตรวจดูแลวและประเมินแลวไมเปนอะไรนะ 

เรื่องท่ี  14   ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯฝาก
ผอ.สวนฯจีรนันทปรับปรุงทุกอยางที่ดูแลวขัดหูขัดตาอยาใหกรรมการเขาติติงไดเราตองดูและติกันเองกอนและ 
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ทำการแกไข  และผมเห็นนองมาขอทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนใหรีบดำเนินการจายไปเลยถาเบ้ืองตนเราแกไข
อะไรดวยงบประมาณของเราไมทันก็ใชเงินของโรงเรียนเพราะจะสะดวกและคลองตัวกวา ปหนาผมให
งบประมาณ จำนวน 2 แสนบาท เพราะถือวาเราเปดทำการแลวก็ใหเขียนโครงการเขามาเพ่ือที่จะขอรับเงิน
งบประมาณ จำนวน 2 แสนบาท ในการดูแล 

เรื่องท่ี  15   การกำจัดแมลงวัน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การกำจัดแมลงวันฝากทางสำนักการ
สาธารณสุขเรงดำเนินการแกไขเรื่องน้ีใหดวย 

เรื่องท่ี  16   รายงานการใชไฟฟา   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สถิติการใชไฟฟาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเปนอยางไรทานผอ.ภานุเดช  

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

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาหลังจากน้ี 3 เดือน เราลดการใช
ไฟฟาไมไดเราอาจจะตองจายหน้ีหนักแนนอนฝากทุกทานชวยกันประหยัดการใชไฟฟาชวยกันดวย 

เรื่องท่ี  17   รูปพระฉายาลักษณ รชักาลท่ี 10 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ที่จังหวัดกาฬสินธุทำหนังสือมาใหเรา
ไปทำรูปพระฉายาลักษณของรัชกาลที่ 10 ที่หนาศาลากลางหลังเกาจะเสร็จเรียบรอยเมื่อไหร และอยากใหดู
บริเวณดวยเพราะคอนขางสกปรกมากทั้งดานในและดานนอก หญารก และขยะฝากดำเนินการดวย 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนกัการชาง    วันน้ีก็เรียบรอยครับ 

เรื่องท่ี  18   โรคขาดสารไอโอดีน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหรณรงคเกี่ยวกับเรื่องโรคขาด
สารไอโอดีน เห็นไดรับรายงานมาวามีโครงการอยู 

นายอภิวัฒน   ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    โครงการเงินอุดหนุนของเทศบาลชุมชนละ 20,000 
บาท   1 ใน 3 ก็จะเปนโครงการน้ี 

เรื่องท่ี  19   โครงการประชารัฐขุดลอกผักตบชวา 
นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     โครงการประชารัฐขุดลอกผักตบชวาได
ประสานกับ สนง.ปภ.เมื่อวานเขาจะกำหนด วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมก็เหมือนเดิม   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบใหทุกทานที่เก่ียวของเตรียมความ
พรอมและมอบหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบดูแลงานน้ี 

เรื่องท่ี  20   การประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีป 61 
                          และการประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจงขาวดวนจะมีการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีป 2561 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะเขาวันเสารที่ 4 สิงหาคม 
2561  

นายอภิวัฒน   ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    หนังสือเขาวันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561  แตเบ้ืองตน
เห็นเจาหนาที่ประสานมาวาอาจจะขอเลื่อนมาเปนวันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561  ชวงบาย  ตอนน้ีกำลังเสนอ
คณะกรรมการอยู  ยังไมไดประสานกับมาหาเรา 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะมีการคุยปรึกษาหารือและซอมซัก
กันกอนวันไหนอยางไร 
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นายอภิวัฒน   ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    จะเกี่ยวโยงไปถึงการประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำ
ดวยในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองวิชาการเตรียมการไวอยางไรในการ
รองรับการประเมินทั้ง 2 รางวัลน้ี   

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน      สำหรับการประเมิน
รางวัลพระปกเกลาทองคำเขากำหนดใหเรานำเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการบวกนวัตกรรมและลงพ้ืนที่
ใน 3 สวนน้ีใหใชเวลาไมเกิน 3 ช่ัวโมง  เพราะฉะน้ันตองมีการซักซอมใหดี 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และสวนการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีป 61  ก็ใชเวลาไมเกิน 3 ช่ัวโมงเหมือนกันแลวเรื่องที่เรานำเสนอก็เปน
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  หลังจากน้ันจะมีการประเมินรางวัลธรรมาภิบาลฯ ในวันศุกรที่ 3 
สิงหาคม 2561 และหลังจากที่ประเมินเรียบรอยแลวเราจะทำการซอมใหญรางวัลพระปกเกลาทองคำตอใน
วันเสารหรือวันอาทิตยเพ่ือรอรับการประเมินในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561   ฝากทุกสำนัก/กองที่
รับผิดชอบในการที่จะเปนผูนำเสนอใหเริ่มตนเตรียมการนำเสนอและความพรอมต้ังแตตอนน้ีเลย    

เรื่องท่ี  21   เจ็บไขไดปวยฉุกเฉินเรียกใชบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1132 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เน่ืองจากวาเรามีรถกูชีพกูภัยของ  
อปพร.รุนที่ 11 ที่เขาอบรมใหมเขาเอารถเอาเครื่องมือเขามารวมใชงานกับเราแลวใชช่ือเราวาศูนยกูชีพกูภัย
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็ปรากฏวาช่ือกูชีพกูภัยน้ันไปซ้ำซอนกับกูชีพกูภัยของมูลนิธิตางๆ  พอเกิดเหตุก็
อาจจะเกิดการไปแยงกันในการรับผูที่ไดรับบาดเจ็บทางสำนักการสาธารณสุขเลยไดมาปรึกษานายกวาเราจะ
ยกระดับการกูชีพกูภัยขึ้นเปนการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินโดยเราจะไมยุงเกี่ยวกับเรื่องกูชีพกูภัยแลวถา
หากวาเราไปเลนเรื่องกูชีพกูภัยจะไดเฉพาะเขตที่เขาแบงให  แตถาหากเราเลนเรื่องการแพทยฉุกเฉินเราเลนทั้ง
เขต 16.96 ตารางกิโลเมตร  ผมฝากใหทางกองวิชาการไปประชาสัมพันธแลววาเจ็บไขไดปวยชวงกลางดึกหรือ
เจ็บไขไดปวยฉุกเฉินไมมีคนชวยเหลือสามารถเรียกใชบริการเราไดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1132 (ฟรี)  เราจะ
ทำอยางไรเพ่ือที่จะสื่อสารใหพ่ีนองประชาชนไดรับรูรับทราบถึงบริการน้ีและฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไป
กำหนดวาวันไหนที่เราจะเปดบริการการแพทยฉุกเฉินน้ีอยางเปนทางการ  ทานรองนพสิทธ์ิทานแนะนำวาทุก
หัวซอยและทายซอยถนนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราใหไปติดประกาศวาเจ็บไขไดปวยฉุกเฉินเรียกใช
บริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1132 (ฟรี)  เบอรโทร 4 หลักไมมีการเสียคาบริการไดรับยกเวนเพราะฉะน้ัน
โทรฟรีนะไมมีคาใชจาย 

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ตอนน้ีวาจะทำสต๊ิกเกอรติดทุกบานและจะ
ทำประกาศประชาสัมพันธติดทุกชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ฝากทุกทานชวยกันคิดวาเราจะทำ
อยางไรใหพ่ีนองประชาชนไดรูจักกับบริการ 1132 น้ีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

เรื่องท่ี  22   ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลและควบคุมกำกับ 
                           ของ อปท. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ศูนยอนามัยที่ 7 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลและควบคุมกำกับของ อปท. ขอเชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 1 คน เขา 
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รวมประชุม ณ โรงแรมแซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี  มอบสำนักการสาธารณสุขจัด
เจาหนาที่ไปรวมประชุม 

เรื่องท่ี  23    แจงเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุใหจัดทำบอบำบัดน้ำเสีย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราเคยไปแจงเรื่องน้ำเสียของเรือนจำ
เราฟองไปที่สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 วา เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุไดปลอยน้ำเสียลงสูแหลงน้ำสาธารณะ
แลวเราก็ไปแนะนำใหเรือนจำทำซึ่งเรือนจำก็ทำตามที่เราบอกซึ่งทำไดแคน้ันไมไปเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องบอ
บำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียกอนออกสูที่สาธารณะ  ตอนน้ีสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 ไดลงมา
ตรวจประเมินน้ำเสียที่ออกจากเรือนจำแลวก็บอกวาเกินกวาคามาตรฐานใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุไป
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่  กำชับนายธนัญชัยตามหนังสือฉบับน้ีแลวแจงไปที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุให
รีบเรงในการจัดการทำบอบำบัดน้ำเสียของเรือนจำใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  24   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุใหเปนเขตปลอดแชรลูกโซ  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมกับจังหวัดฯ
จะมาประกาศจังหวัดกาฬสินธุใหเปนเขตปลอดแชรลูกโซ คณะทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดลง
พ้ืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ 18 อำเภอ เพ่ือจัดกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุเขตปลอดแชรลูกโซมีกลุมเปาหมาย กำนัน 
ผูใหญบาน ผูนำชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 8 – 21 กรกฎาคม 2561  สวนเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่บรรยายและเชิญ 
สท. และผูนำชุมชนฝากกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ  

เรื่องท่ี  25    รองเรียนเรื่องการกอสรางเสาสญัญาณโทรศัพทดีแทค 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องเสาอากาศเสาสัญญาณโทรศัพท
ดีแทคเราไดดำเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ตอนน้ีเราไดแจงทางผูกอสรางใหระงับการ
กอสรางแลวตอไปจะนัดผูรองเรียนและผูที่ตองการกอสรางเสาฯน้ันใหมาคุยกันวาจะดำเนินการอยางไรตอไป 

เรื่องท่ี  26   งานสอบสวนอุบัติเหต ุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานสอบสวนอุบัติเหตุของจาเอกภราดร
เรียบรอยแลวรึยัง 

จาเอกภราดร    เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ    ยังเหลืออีกหน่ึงงานคือวันที่ 17 – 18 
กรกฎาคม 2561 อจร.ทั่วประเทศจะมาประชุมและดูงานของจังหวัดกาฬสินธุอยูโรงแรมริมปาว เชิญนายกไป
รวมเปนเกียรติฯดวยครับ 

เรื่องท่ี  27    ทางระบายน้ำของศูนยราชการแหงใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบทานผอ.ภานุเดชเรื่องทางระบาย
น้ำของศูนยราชการแหงใหม หนาสนง.ปปช. หนาสนง.สตง. บรรจุเขาไปในแผนฯงบประมาณป 2562 เลย 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ตอนน้ีแจงเจาหนาที่ลงไปสำรวจแลวครับ 

เรื่องท่ี  28    การประเมินสำนักงานทะเบียนทองถ่ินดีเดนป 2561  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หัวหนาลิขิตเสนอขึ้นมาวาเขาจะมีการ
มาประเมินระดับประเทศงานสำนักงานทะเบียนทองถิ่น จะมีการไปประเมินวันที่เทาไหร 

นายลิขิต     ไชยภ ู หน.ฝายปกครอง   ผูที่จะลงมาประเมินมาทั้งหมด 4 ทาน จากกรมการปกครองฯ
ผมไดประสานกับทางสำนักปลัดเทศบาลขอใชหองประชุมสภาฯ วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 
09.00 – 12.00 น.  และจะมีหัวหนาไพรัตนจากศูนยจังหวัดกาฬสินธุจะมารวมดวยอีก 2 ทาน รวมทั้งหมด
ประมาณ 6 ทาน ในโครงสรางผมไดประสานกับสำนักปลัดเทศบาลใหนำกระถางดอกไมที่แตกพังยายออกและ 
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ใหจัดตนไมใหสวยงามและอยากนำเรียนใหทุกทานในที่ประชุมไดทราบวามีเทศบาลอยู 6 แหง ที่เขามาในรอบ
สุดทายน้ีคือ 1.เทศบาลนครระยอง 2.เทศบาลเมืองสระบุรี 3.เทศบาลเมืองชัยภูมิ 4.เทศบาลเมืองลำปาง 5.
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 6.เทศบาลเมืองยะลา  ตามที่เขามาใหแนวแนะนำที่เราทำเพ่ิมขึ้นคือ 1.โครงการสำรวจ
ผูพิการโดยประสานกับกองสวัสดิการสังคมมีขอมูลคนพิการประมาณ จำนวน 700 คน เราประสานกับชุมชน
ในแตละชุมชนวาเรารูวามีผูพิการเทาไหรแลวผูพิการเหลาน้ีทำบัตรแลวรึยังถายังไมทำตองการอะไรบาง หรือ
ตกหลนหรือไม  ผูปวยติดเตียงเราก็ออกไปดำเนินการแตตอนน้ีที่ชาก็คือชาอยูที่ศูนยภาค 2.โครงการสำรวจ
พระภิกษุ สามเณร ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกวัดประมาณ 242 รูป ไดนิมนตมาและถายบัตรประชาชน
ไปแลวประมาณ 50% ที่ยังไมถายเพราะเน่ืองจากวาบางคนยังไมยายออกจากบานเกิดตัวเองในกรณีน้ีเราก็มี
คำตอบใหกับเขา 3.เรารวมมือกับอาสาสมัครทะเบียนราษฎรที่เราอบรมไปชุมชนละ 1 คน เพ่ือที่จะหาคนที่ตก
หลนแลวเอามาสำรวจการเพ่ิมช่ือต้ังแตตอนที่ทานสท.จินตนา ผองพันธ ยังอยู สวนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุรถ
เราว่ิงผานไปมาสวนทางกันไมมีความเปนระเบียบระบบเรามาบูรณาการกันกับจาเอกภราดรและหัวหนา 
ฝายกฤษณะไดงานที่ ชัดเจนขึ้น  ทั้ง 3 ขอ ที่พูดมาน้ันถือวาเปนนวัตกรรมที่ เราตอยอดขึ้นมาได  ตอง
ขอขอบคุณทุกสำนัก/กองดวย  และมีอีกหน่ึงเรื่องคือเขาจะใหเราไปรับคณะกรรมการที่จะมาประเมินที่
สนามบิน ชวงเชาวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  และอยากขอใหหัวหนาศศิญาไปรวมตอนรับดวย  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหหัวหนาลิขิตทำบันทึกขึ้นมาหัวหนา
สำนักปลัดเทศบาลจะดำเนินการจัดรถเอง จะใหใครไปตอนรับอยางไรทานเสนอทำบันทึกขึ้นมาใหหัวหนา
สำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่งให 

นายลิขิต     ไชยภ ู หน.ฝายปกครอง     ปที่แลวเรามีขอผิดพลาดคือเรื่องของการแนะนำและการเขา
สูกระบวนการพรีเซนเทช่ันปน้ีเลยจะใหทางพิธีกรกลาวแนะนำและทานนายกกลาวตอนรับเสร็จก็เขาสูการดู
พาวเวอรพอยทบรรยายสรุปกอน และเชิญตรวจสำนักงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หัวหนาลิขิตอยากใหทางสำนัก/กองของ
เราชวยเหลืออะไรดานไหนบางใหทานทำบันทึกเสนอหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลเพ่ือที่ใหนายกลงนามไดเลย 
อยางเชน ใหสำนักการสาธารณสุขลงไปดูแลความสะอาดรอบๆบริเวณ ใหสำนักการชางเขาไปตรวจสอบอะไรก็
แจงมาได ฯลฯ  และเรื่องตลาดช่ัวคราวของเราที่อยูหนาสำนักงานทะเบียนก็ฝากดารุณีใหไปซักซอมแมคาและ
อธิบายใหคณะกรรมการที่มาประเมินไดทราบวาเราต้ังตลาดน้ีขึ้นมาเพ่ือขึ้นมาช่ัวคราวเพ่ือซอมแซมตลาดเดิม
เทาน้ันเพราะนายกเกรงวาภาพที่ออกมาจะไมสวยงามเพราะมีตลาดช่ัวคราวเราไปต้ังอยูหนาสำนักงานทะเบียน
เพราะฉะน้ันก็ใหแจงคณะกรรมการดวย  การบริการของพนักงาน การแตงตัวตอนรับ การจัดเอกสาร การจัด
พ้ืนที่   และการที่สอบถามเจาหนาที่แลวเจาหนาที่สามารถตอบไดก็เปนเรื่องที่สำคัญ  แลวบนสำนักงานเรา
เตรียมการไวอยางไรใครเปนผูนำเสนอ ใครจัดทำพาวเวอรพอยทอยาใหติดขัดในการนำเสนอ และในการพูด
นำเสนอของหัวหนาลิขิตตองไปซักซอมในการพูดเพ่ือไมใหเกินกำหนดเวลาที่เขาใหมาคือ 20 นาที พูดให
กระชับไดเน้ือหาที่ครบถวน  

นายลิขิต     ไชยภ ู หน.ฝายปกครอง     ถามีอะไรขาดเหลือยังไงผมจะประสานกับทางทานหัวหนา
สำนักปลัดเทศบาลอีกครั้ง   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานปลัดเทศบาลเปนผูดูแลและ
รับผิดชอบเรื่องของฝาก ไมวาจะเปนการประเมินรางวัลสำนักงานทะเบียนดีเดน ประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
ประเมินรางวัลพระปกเกลาทองคำ  เชน สินคาพ้ืนเมืองที่ราคาไมเกิน 3,000 บาท ตามกฎหมาย ปปช. ราคา
หามเกินน้ี  หัวหนาศศิญาจากการที่เราจะทำบริการเจ็บไขไดปวย โทร 1132 อยากใหไปปรับปรุงแอพพิเคช่ัน
ของเราโดยติดตอสารวัตรปอคือใหลงแอพพิเคช่ันที่มีแผนที่ระบบ GPS เพ่ือความสะดวกรวดเร็วเวลาที่พ่ีนอง
ประชาชนเรียกใชบริการ 1132 โดยสงแผนที่ที่จะใหเราไปรับผานแอพพิเคช่ันน้ีเราก็จะไดรูพิกัดที่แนชัดแลว
สามารถไปรับไดโดยเร็วฝากใหไปปรึกษากับสารวัตรปอดู  และอีกขอคือพ่ีนองประชาชนจะไดโหลดแอพพิเคช่ัน
ของทางเทศบาลไวในสมารทโฟนของเขาเพ่ือความสะดวกในทุกๆเรื่องทั้งการรองเรียนรองทุกข ติดตอกับ 
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เทศบาล  ติดตามขาวสาร และขอความชวยเหลือเจ็บไขไดปวย กด 1132 ผมมองถึงความเปนไปไดฝาก
หัวหนาศศิญารีบประสานงานเลย  ผอ.สวนฯจีรนันทนายกอยากฝากไปบอกโรงเรียนผูสูงอายุวาถาเราไดรับ
รางวัลติด 1 ใน 5 ของรางวัลธรรมาภิบาลรอบน้ีผมจะจัดครึ่งหน่ึงไปสนับสนุนโรงเรียนผูสูงอายุและอีกครึ่งหน่ึง
ถึงจะนำมาใหสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพราะถือวานวัตกรรมของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีบอกไว
เพ่ือจะไดมีกำลังใจใหโชวฝมือใหเต็มที่  เราไมไดไปรองรับการประเมินเองคนรองรับการประเมินคือภาค
ประชาชนถาเปนไปไดจะใหนำเสนอเองไมใชวาใหนายกหรือเจาหนาที่ของเรานำเสนอ  ผมอยากซักซอมภาค
ประชาชนของเราใหนำเสนอเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดของคนที่นำเสนอและอุปกรณที่ใชนำเสนอ เชน เครื่อง
เสียง ฯลฯ  รางวัลน้ีเปนรางวัลใหญผมไมอยากใหพลาดและอยาลืมดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนผูสูงอายุ
และติดพระบรมฉายาลักษณในหลวง รัชกาลที่ 10 ถาเราไดรับรางวัลธรรมาภิบาลน้ีผมจะไดนำเงินรางวัล
ครึ่งหน่ึงมอบใหเพ่ือไปปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุและคนพิการ 

เรื่องท่ี  29    ประชุมเรื่องรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักร ี  
นางสาวสุนสิา   บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    จากที่ไดรับมอบหมายใหไปประชุมเรื่อง
รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี  ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบผอ.สวนฯสุนิสาไปประชุมแทน
นายก 

เรื่องท่ี  30    วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 
นายวรวิทย   ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 น้ีเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จังหวัดฯจะมีตักบาตรเชา 
แตงชุดเต็มยศ และชวงเย็นจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร  ในสวนของชุมชนเราจะจัดกิจกรรมวันไหน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันไหนก็ไดที่ไมใชวันเสารที่  28 
กรกฎาคม 2561  มอบกองสวัสดิการสังคมใหไปปรึกษาหารือกัน 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่  26 มิถุนายน  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.20  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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