
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งท่ี  17/๒๕61  ประจำป  ๒๕61 

วันอังคารท่ี  21  สิงหาคม  2561   เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
 

ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
9. นายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุข 
10. นางบุษบา  สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง 
11. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
12. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
13. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
14. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายปกครอง 
15. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
16. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
17. นายกฤษณะ   จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
19. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
20. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
21. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
22. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
24. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.บริหารงานทั่วไป 
25. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
26. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
27. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
28. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
29. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
30. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
31. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
32. นางจริยา   พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
33. นางพนิดา   วิจารญปรีชา ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
34. นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน 
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 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
6. ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา 
7. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
8. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
10. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
11. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
12. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
13. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
14. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
15. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
16. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
17. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
18. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
19. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
20. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
21. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
22. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
23. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
24. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
25. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
26. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
29. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
30. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 21 สิงหาคม  
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    ปฏิทินงานเดือนสิงหาคมของทุกสำนัก/กอง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปฏิทินงานในเดือนสิงหาคมในสวนของ
สำนักการศึกษาเก่ียวกับเรื่องการบันทึกลงนามความรวมมือขอตกลงจัดการกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ
งานของกองวิชาการคือการประชุมกรรมการหอกระจายขาว วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมมะหาด  



- 3  - 
ใครมีอะไรจะฝากไปยังหอกระจายขาวหรือไมหรือใครสนใจเก่ียวกับเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอรเพราะพรุงน้ีทาง
ทานอัยการจะมาใหความรูดวย  และโครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  เขาวัดวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 
2561 ที่วัดดงปอ  และสำนักการสาธารณสุขมีโครงการดูแลรักษาโรคปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค
กระบือ  โครงการดาวทองถิ่นผมเห็นหนังสือไดรับเชิญจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ดผมมอบใหทานรองนพสิทธ์ิไป
รวมเรียบรอย  และการจัดระเบียบพอคาแมคาหนาเรือนจำผมอยากจะเชิญพอคาแมคามาประชุมมีทั้งหมดก่ี
คนไดสำรวจแลวรึยัง    

จาเอกภราดร    เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ    มีทั้งหมด 14 คน  จัดลอคเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญใหมาประชุม   วันที่ 22 สิงหาคม 
2561 เวลา 13.30 น.  ขอเอกสารและรายช่ือทั้งหมดผมจะดูรายละเอียด  เรื่องตอไปทานผอ.วรวิทย 
ทราบเรื่องอัยการประสานสหวิชาชีพชุมชนรวมขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรีหรือไมวาเขาจะจัดงานเมื่อไหร 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    วันที่  29 สิงหาคม 2561  ณ หองประชุม 80 
พรรษา  เวลา 09.00 น.   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องของการปรับปรุงตลาดสดลาน 3 
ตอนน้ีพอคาแมคาไดรองเรียนเรื่องที่ไดเก็บของเอาไวในตลาดแลวผูรับเหมาไปรื้อหลังคาแลวไมระวังปลอยใหมี
อะไรหลนลงมาทำใหสิ่งของพอคาแมคาไดรับความเสียหายผมไดใหนิติกรไปสำรวจแลวนิติกรเสนอขึ้นมาวาให
สำนักการชางไปประสานกับผูรับเหมาตอไป  สำนักการชางไดคุยเบ้ืองตนแลวรึยังวาจะทำเสร็จตามกำหนด
ระยะเวลาหรือไม 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง    ในรายละเอียดเรื่องการกอสรางคงไมทันครับ
เพราะตอนน้ีกำลังเช่ือมโครงเหล็กอยูและจะนำโครงเหล็กขึ้นหลังคาและมีรายละเอียดหลายอยางในการ
กอสรางคงไมทัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สรุปคือตองนำเรื่องเขาสภาแนนอนแลว
เขาสภาวันไหน 

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง    วันที่ 14 กันยายน 2561  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เปนการประชุมครั้งสุดทายแลวนะไมมี
การเปดสมัยประชุมอีกแลวเพราะฉะน้ัน การขออนุญาตสภาเพ่ือย่ืนญัตติกันเงินและการเบิกจายเงินตองทำกอน
หมดสัญญาและกอนสิ้นปงบประมาณฝากผอ.กองวิชาการดูเรื่องน้ีดวย   เรื่องตอไปเรื่องทำสถานกักกันสัตวของ
สถานพยาบาลสัตว 

นายสมชาย ไชยเดช     ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    กำลังเตรียมพ้ืนที่ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องการแกไขปญหาน้ำทวมขังฝนตกมา
เปนระยะตรงไหนที่ทวมซ้ำซากหรือทำใหถนนไมดีฝากสำนักการชางดำเนินการแกไขซอมแซมและปรับปรุงดวย  
เรื่องปริมาณน้ำคาดวาในเดือนกันยายนซึ่งเปนฤดูมรสุมฝากกำชับใหติดตามระดับน้ำอยูตลอดในชวงน้ี   
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สถิติเปนอยางไรบางหัวหนาพงษธรเทาที่ผานมา  

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ที่ผานมาประมาณ 2 เดือน มีผูใชบริการ
ประมาณ 50 กวาคน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปใหสรุปรายงานในที่ประชุม
ประจำเดือนดวยวามีคนใชบริการศูนยการแพทยฉุกเฉินเทาไหร 

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ใน  2 เดือนที่ผานมา จัดทำเรียบรอย
แลวครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเรา
มีหลายจุดที่จะตองดำเนินการแกไขฝากสำนักการสาธารณสุขเรื่องรื้อหองน้ำและปรับภูมิทัศนใหสวยงาม  และ
เรื่องตอไปการจำหนายแผนทองอยากฝากทุกสำนัก/กองใหชวยกันทำบุญชวยกันนำแผนทองไปจำหนายเพราะ
เทศบาลเราไดรับผิดชอบมาทั้งหมด 35,000 แผน คิดเปนเงินประมาณหน่ึงลานกวาบาทเพราะฉะน้ันเรื่องน้ี
เราตองชวยกันจำหนายฝากทุกสำนัก/กองครับ  งานเช็คอินกินเที่ยวของชุมชนเมืองเกาผมอยากฝากสำนักการ
ชางไปดูเรื่องภูมิทัศน ตนไม และอาคารเพ่ือใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยและสวยงาม  ฝากสำนักการสาธารณสุข
ดูแลเรื่องความสะอาด  งานเช็คอินกินเที่ยวจะจัดขึ้นวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 เวลา 16.00 – 
22.00 น.  ณ บริเวณรอบๆวัดกลางพระอารามหลวง ยานชุมชนเมืองเกา  มีรานคา รานอาหารทั้งหมด
ประมาณ 40 ราน  เรื่องตอไปที่อยากจะฝากเรื่องการนำสายไฟฟาลงใตดินฝากทานเลขาฯอดิศักด์ิติดตามเรื่อง
น้ีดวย  และเก่ียวกับเร่ืองสถิติขอมูลการใชไฟฟาของโรงเรียนผูสูงอายุผมใหสำนักการชางไปสำรวจแลว  แอร
หน่ึงตัว เปด 1 ช่ัวโมงจะใชไฟฟา 5 บาท อยูในหองประชุมมีทั้งหมด 8 ตัว ถาเปดแอรทุกตัวรวมหน่ึงช่ัวโมงจะ
ใชไฟฟา 40 บาท  เพราะฉะน้ันเวลาเปดตองคำนวณใหดีฝากจีรนันทกำชับบริหารจัดการการใชไฟฟาของ
โรงเรียนผูสูงอายุดวยเพราะสถิติการใชไฟฟาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราติดลบถาหากเดือนสุดทายสถิติ
ไฟฟาของเรายังสูงอยูเราจะไดเสียคาไฟฟาเองซึ่งเราไมเคยไดเสียเลยต้ังแตผมไดมาเปนนายก  เราควบคุมดูแล
อยางดีมาตลอดไมใหมีการใชไฟฟาเกินกำหนดเพราะฉะน้ันฝากกำกับดูแลและบริหารจัดการการใชไฟฟาใน
เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนดวย  เรื่องตอไปคือเรื่องสารตรวจยาเสพติดจัดซื้อมาแลวใหจาเอกภราดร
ประสานหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจหาสารเสพติดและพิจารณาวาจะใหสำนัก/กองไหนตรวจกอน
อยางไรก็พิจารณาตามความเหมาะสม   เรื่องการจัดระเบียบตลาดรวมใจการเกษตรดีขึ้นแลวแตเรื่องความ
สะอาดเราจะบริหารจัดการอยางไรในที่ดินของเอกชนเราตองทำหนังสือไปแจงเขาวาขอความรวมมือใหชวยกัน
รักษาความสะอาดบริเวณตลาดรวมใจการเกษตร  ถาเขาไมใหความรวมมือเรามีมาตรการอะไรหรือไมในการ
ดำเนินการตามพ.ร.บ.ความสะอาด     

นายสมชาย ไชยเดช    ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     ก็มีการคิดคาปรับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ก็ทำหนังสือแจงและหนังสือเตือนครั้งที่ 
1,2,3  ไปกอนผมวาเราตองดำเนินการเราจะน่ิงเฉยไมไดในเรื่องความสะอาด  เรื่องสุดทายที่อยากจะฝากคือ
เรื่องที่ทางเพจอีจันจะชวยประชาสัมพันธเก่ียวกับเรื่องการขอรับเงินบริจาคเพ่ือกอสรางพุทธมณฑลแกงดอน
กลางใหนำเพลงประกอบลงไปในแอนิเมช่ันที่สำนักการชางทำไวใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  2    ขอเชิญประชุมเตรียมความพรอมรับองคมนตรี 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญประชุมเตรียมความพรอมรับ
องคมนตรีและคณะนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามขับเคลื่อนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริมาที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  เชิญประชุมวันที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 
13.30 น.  ณ หองประชุมผาเสวย  มอบทานปลัดเทศบาลไปประชุม 

เรื่องท่ี  3   เวทีเปดแหลงเรียนรูถายทอดนวัตกรรมพัฒนาตนแบบเมืองสิ่งแวดลอม 
                         อาเซียน   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเขารวมเวทีเปดแหลงเรียนรู
ถายทอดนวัตกรรมพัฒนาตนแบบเมืองสิ่งแวดลอมอาเซียน  ในวันที่ 27 29 สิงหาคม 2561  ณ หนอง
ประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มอบผอ.สวนฯสมชายและนายธนัญชัยไปรวมงานน้ี 

เรื่องท่ี  4    กิจกรรมปลูกตนไม 1 คน 1 ฝน 1 ตน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กิจกรรม
ปลูกตนไม 1 คน 1 ฝน 1 ตน ผมไมอยูตองเดินทางไปประชุม ป.ป.ช.ซึ่งเขาระบุมาวาตองเปนนายกเทศมนตรี 
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และทานปลัดเทศบาลเทาน้ันแตผมจะเดินทางไปคนเดียวใหทานปลัดเทศบาลทำหนาที่ดูแลงานอยูที่เทศบาลฯ
เพราะฉะน้ันในโครงการปลูกตนไมน้ันมอบทานรองนพสิทธ์ิเปนประธานเปดงานแทนนายก 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    จะมีผูไปรวมกิจกรรมปลูกตนไม
ประมาณกี่คนเพราะผมจะไดเตรียมตนไมไวใหพอดีกับจำนวนคน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 
15.00 น.  มอบใหทุกสำนัก/กองจัดเจาหนาที่ไปรวมปลูกตนไมสำนัก/กองละ 10 คน  

เรื่องท่ี  5    ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและรณรงคการจัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับ 
    กิจการผลิตและจำหนายปลาราปลาสมปลาจอม   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและ
รณรงคการจัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับกิจการผลิตและจำหนายปลาราปลาสมปลาจอม  ขอเชิญทานและ
เจาหนาที่ในหนวยงานของทาน 1 คน เขารวมประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2561  มอบดารุณีไปประชุม 

เรื่องท่ี  6    ประชุมเตรียมความพรอมดำเนินกิจกรรมจักรยานทองเท่ียววิถีชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เปนหนังสือจากการทองเที่ยวและกีฬา
ขอเชิญประชุมเตรียมความพรอมดำเนินกิจกรรมจักรยานทองเที่ยววิถีชุมชนปนจักรยานในกลุมจังหวัด วันที่ 
22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.   มอบรองปลัดประเสริฐไปประชุม  

เรื่องท่ี  7   เชิญประชุมเรื่องกุดโงงและระบบำบัดน้ำเสีย 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงน้ีผมเชิญคณะกรรมการรวม
พิจารณาหลายๆฝายมาประชุมเรื่องกุดโงง เวลา 10.00 น. และประชุมระบบบำบัดน้ำเสีย เวลา 11.00 น.  
ขอเชิญคณะผูบริหารและหัวหนาสวนงานการที่เกี่ยวของทุกทานมาประชุมที่หองนายกในวันพรุงน้ีเราจะประชุม
กันถึงประมาณเที่ยง 

เรื่องท่ี  8   ศึกษาดูงานอาสาสมัครปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    องคการบริหารสวนตำบลจอม
ศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  จะมีการมาศึกษาดูงานอาสาสมัครปองกันบรรเทาสาธารณภัยของเรา วันที่ 
30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผูมาศึกษาดูงานจำนวน 50 คน  มอบหัวหนาพงษธรดูแลและ
รับผิดชอบ  

เรื่องท่ี  9   การจัดการแขงขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดการแขงขันทักษะวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษาที่จังหวัดภูเก็ต  คณะเราไปรวมประมาณ 70 คน เดินทางในวันที่ 7 กันยายน 
2561  ขอใหโชคดีไดรับรางวัลกลับมาครับ  

เรื่องท่ี  10   พิธีเปดศูนยเรียนรูความปลอดภัยทางถนน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมเปนเกียรติพิธีเปดศูนย
เรียนรูความปลอดภัยทางถนน  วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00 น. มอบจาเอกภราดรไปรวมพิธี
แทนนายก 

เรื่องท่ี  11   การกำจัดขยะอีเล็กทรอนิกสตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องขยะอีเล็กทรอนิกสตำบลโคก
สะอาด จังหวัดกาฬสินธุ ผมมอบใหผอ.สวนฯสมชายไปประชุมแทนเมื่อวานสรุปวาถาเปนไปตามที่นายก
คาดการณดูงายแตไมทำ  ผมจะเลาปญหาของตำบลโคกสะอาดใหฟงวาตำบลโคกสะอาดมีอยูประมาณ 200 – 
300 ครอบครัว มี 2 หมูบาน เอาขยะพิษขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกสมาคัดแยกมาเผาและหลอมเพ่ือเอา
ไปขายเปนวัสดุรีไซเคิลแตหลังจากคัดแยกเรียบรอยแลวไมมีที่ทิ้งขยะที่เหลือจากการคัดแยกก็เอาไปทิ้งตามที ่
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ตางๆในตำบล  มีนักวิชาการอาจารยมหาวิทยาลัยคณะวิจัยตางๆลงมาเก็บพืชสัตวน้ำ สัตวบก สัตวใตดินเปน
ขอมูลเอาไปวิจัยแลวพบวามีสารปนเปอนไมวาจะเปนโลหะหนัก ตะกั่ว ปนเปอนเกินกวาคามาตรฐานที่รับไดพอ
เปนปญหาขึ้นมาเขาเลยแจงไปยังสำนักการสาธารณสุข นายอำเภอและจังหวัดทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ตอไป  ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานไกรสรบอกวาจะให อจบ.ทำโรงเรือนไวเก็บขยะพวกน้ีแลวสิ้นปให 
อบจ.ขนไปกำจัดเหมือนกับของเทศบาลเราที่เก็บมาจากบานพ่ีนองประชาชนพอถึงสิ้นปทาง อบจ.ก็จะมีหนังสือ
มาบอกวารถจะออกมาเก็บขยะพิษพวกน้ีวันไหนอยางไรเพ่ือจะไดนำขยะพวกน้ีไปกำจัด  เพราะฉะน้ันเรื่อง
กำจัดและเรื่องการจางกำจัดจะเปนหนาที่ของ อบจ. แตการรวบรวมจะเปนหนาที่ของทองถิ่นฯ  และผม
นำเสนอเรื่องน้ีใหกับกลุมนักศึกษาที่ไปเรียนสถาบันพระปกเกลากับผมเพ่ือที่จะมาลงทำสานเสวนาสรางความ
เขาใจกับชาวบานจะมาประมาณเดือนหนาน้ีเราคงตองไดตอนรับและทำกิจกรรมเตรียมตัวไวดวย 

เรื่องท่ี  12   โครงการผาปาขยะรไีซเคิล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือตอบขอบคุณจากทานผูวา
ราชการจังหวัดกาฬสินธุเก่ียวกับเรื่องโครงการผาปาขยะรีไซเคิลสนับสนุนกองทุนขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทานรายงานมาวาขยะทั้งหมดที่ไดมี  จำนวน 15.293 ตัน เอาไปจำหนายไดเงิน จำนวน 46,155 
บาท  แลวทานผูวาราชการจังหวัดฯทานก็สมทบเงินเขาไปอีกรวมเปนเงิน จำนวน  210,000 บาท 
เพ่ือที่จะใหกองทุนขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดมีอยู 21 กองทุนรวมทั้งเราดวยจะไดกองทุนละ 
10,000 บาท  ผมฝากใหพนักงานทุกคนของเราเก็บขยะตอไปเหมือนเดิมอยาทิ้งนะ  

เรื่องท่ี  13   รองเรียนเรื่องการมาตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีเรื่องของการมาต้ังเสาวิทยุผมไมทราบ
วาพวกทานต้ังเสาสูงโทรศัพทแตผมเห็นพวกทานเสนอหนังสือเหมือนกับปดความรับผิดชอบตอนน้ีมีหลายเสา
และหลายพ้ืนที่รองเรียนเขามาหาเรา  การรองคือประชาชนรองเรียนเขามาวามีการไปต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท
ดีแทค ต้ังเสาสัญญาณโทรศัพททรูหรือต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท AIS อยูใกลบานเกรงวาจะมีคลื่นรบกวนที่
เก่ียวกับคลื่นมาทำใหเด็กๆและลูกหลานเกิดโรคสมาธิสั้นเลยอยากใหมีการระงับการกอสรางและติดต้ังเสา
ดังกลาวฯ  เขาทำหนังสือมาที่เทศบาลและศูนยดำรงธรรมหลังจากเรื่องไปที่อยูที่ศูนยดำรงธรรมยังไงก็ตองสง
มาที่เทศบาลอีกเหมือนเดิมเพราะฉะน้ันเราก็ตองรับผิดชอบเหมือนเดิมแตสำนักการชางบอกวาเขามาขอ
อนุญาตปลูกสรางตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารซึ่งเราไดอนุญาตไปแลวแตการที่เขาจะมาขออนุญาตการต้ังเสา
สัญญาณจะตองเปนการไดรับอนุญาตจาก กสทช. จึงใหผูดำเนินการหมายถึงบริษัททรู ดีแทค หรือ AIS ไป
ประชาคมกับชาวบานเอง  ผมจะบอกสำนักการชางวายังไงเรื่องน้ีก็ไมพนมือเราเหมือนเดิมครับผมคิดวาเมื่อ
ชาวบานรองเรียนมาทำไมผอ.สำนักการชางไมนัดชาวบานที่รองเรียนและบริษัทที่ถูกรองเรียนน้ันมาเจรจาและ
ไกลเกลี่ยอธิบายสรางความเขาใจใหกับผูขอปลูกสรางและผูรองเรียนเพราะถาทานปดความรับผิดชอบมันก็ไม
จบผลสุดทายเรื่องน้ีก็ตองวนมาที่เราเหมือนเดิมครับ    

เรื่องท่ี  14   รองเรียนเรือ่งการเปดบริการและความสะอาดหองน้ำหองสวมตลาดโตรุง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไดรับความเดือดรอนจากผูประมูล
หองน้ำหองสวมตลาดโตรุง กาฬสินธุ  ดวยพอคาแมคาตลาดโตรุงไดรับความเดือดรอนจากผูเชาประมูลดูแล
ความสะอาดหองน้ำหองสวมบริเวณตลาดโตรุงทั้งลานบนลานลางที่ดูแลความสะอาดไมทั่วถึงสกปรกโดยเฉพาะ
หองน้ำหองสวมตลาดโตรุงลานลางไมเปดใหบริการตามสัญญาบางวันไมมาเปดบริการหองน้ำเฉลี่ย 3 ครั้ง/
สัปดาห  หรือหากมาก็เปดใหบริการชาบางวันมาเปด เวลา 19.00 น. จึงขอใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมใหผู
ประมูลทำสัญญาตอ  สำนักการคลังตอบวาเรียกผูประมูลมารับทราบแลวและเขาก็จะทำการแกไขปรับปรุงผม
บอกวายังไมพอแตตองทำความเขาใจกับพอคาแมคาในตลาดโตรุงดวยวามีขอตกลงและขอปฏิบัติอยางไร และ
เขาจะทำการแกไขปรับปรุงเพราะฉะน้ันตองใหพอคาแมคาตลาดโตรุงรับรูดวย     
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เรื่องท่ี  15   กิจกรรมกาแฟยามเยน็ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมกาแฟยามเย็น วันที่ 23 
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชาลอง บรูทรีค กาฬสินธุ เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับ อบจ. 
รวมกับหนวยงานประชาสัมพันธกรมประชาสัมพันธรวมกันเปนเจาภาพเพราะฉะน้ันฝากทานรองนพสิทธ์ิและ
ปลัดเทศบาลฯรวมตอนรับฯในฐานะที่เราเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมกาแฟยามเย็นครั้งน้ี  และเชิญคณะ
ผูบริหารทุกทาน , ทานผอ.ทุกสำนัก/กองถาทานวางผมอยากใหทานไปรวมกิจกรรมน้ีดวยเชิญชวนทุกทานครับ 

เรื่องท่ี  16   กิจกรรมขายของโรงเรียนเทศบาล 1 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กิจกรรมขาย
ของโรงเรียนเทศบาล 1 มอบทานรองนพสิทธ์ิไปแทนนายก 

เรื่องท่ี  17    การแกไขอุบัติเหตุจราจรบริเวณปากทางเขาชุมชนดอนกลอย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความรวมมือเกี่ยวกับการแกไข
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนเปนหนังสือจากรองผูบังคับการตำรวจปฏิบัติการแทนผูบังคับการ
ตำรวจภูธรแจงใหเราดำเนินการแกไขปองกันมิใหอุบัติเหตุจราจรบริเวณปากทางเขาชุมชนดอนกลอยมอบจา
เอกภราดรลงพ้ืนที่ไปดูและแกไขเรื่องสัญญาณไฟกระพริบที่เปนสีสมเหลืองเปลี่ยนใหเปนสีแดงเพ่ือความชัดเจน  
และนำสีเทอรโมไปขีดทำเปนลูกระนาดบนถนนบริเวณทางรองเพ่ือใหเปนการเตือนใหรถชะลอตัวใหชาลงเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุ 

เรื่องท่ี  18   ประชุมอนุปองกันปราบปรามตัดไมทำลายปา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญประชุมอนุปองกันปราบปราม
ตัดไมทำลายปาเปนงานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมอบรองประเสริฐไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี  19   พิธีเปดโครงการดาวทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมเปนเกียรติพิธีเปดโครงการ
ดาวทองถิ่น  หองประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน จังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
มอบทานรองนพสิทธไปแทนนายก 

เรื่องท่ี  20   พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน 
                             การแพทยฉุกเฉิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 7 ประชุมวันที่ 10 – 
11 กันยายน 2561 ณ หองประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ  ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปด
พรอมสงแบบตอบรับเขารวมประชุมดวยมอบหัวหนาพงษธรไปประชุม 

เรื่องท่ี  21   พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชยัสุนทร 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ฝากสำนักการศึกษาดูแลและรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  22   ศึกษาดูงานเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม      ผอ.สำนักการสาธารณสุข    วันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 ที่เราจะ
เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมเช็คงานแลวในชวงวันที่ทานผอ.
เสนอมาน้ันผมไมวางเพราะตองเดินทางไปราชการหลายที่เพราะฉะน้ันอยากจะใหพิจารณาเลือกวันใหมที่
เหมาะสมที่นายกสามารถรวมเดินทางไปดวยไดเพราะผมอยากจะไปดวยอยากจะพาทุกคนไปดูงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพดวยตัวเองใหพิจารณาดูชวงหลังวันที่ 15 กันยายน 2561  
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เรื่องท่ี  23   มาสเตอรแพลนของริมแกงดอนกลาง 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี     อาทิตยที่ผานมาในการประชุม
ยุทธศาสตรภาคที่จังหวัดมหาสารคามผอ.ยุทธศาสตรของสำนักงานจังหวัดเลยโทรหาผมบอกวามาสเตอรแพลน
ของริมแกงดอนกลาง จำนวน 67 ลานบาท  พรอมที่จะสงกอนสิ้นเดือนน้ีหรือไม 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง     ขอดูเรื่องราคากอนครับถาเราจะสงตัวเกาก็
สามารถสงไดเรามีแปลนเรียบรอย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอไปเทาไหรนะ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี     ลดจาก 42 ลานบาท ลงมา
เหลือ 37 ลานบาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รีบดำเนินการดวยนะครับ 

เรื่องท่ี  24   คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจางตางๆ 
นางบุษบา   สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง    เรื่องคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจาง
ตางๆ  ทำประกาศและแจงเวียนไปแลวและจะแจงเพ่ิมเติมไปคือเจตนารมณของประกาศตัวน้ีตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงการคลังคือจะใหเฉพาะงานกอสรางที่มีวงเงินต้ังแต 500,000 บาท ขึ้นไป ของป 61 จะให
ทุกสำนัก/กองสงรายละเอียดมาพรอมทั้งแนบกับรายงานการประชุมมาดวยแลวทางสำนักการคลังจะทำการ
เบิกในงบประมาณของสำนักการคลังแตถาปตอไปก็จะเบิกของแตละสำนัก/กองเลย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เปนปแรกเราเขาใจเพราะตอนน้ีเราก็มี
การกันเงินไวแลวในสวนของรายงานการประชุมถาไมมีเราก็เบิกไมไดมันผิดระเบียบแตเรามีอยูแลวนะครับ
รายงานการประชุมแคเราตองมารวบรวมเทาน้ันเอง  ผมฝากทุกสำนัก/กองใหทานไปดูโครงการแตละสำนัก/
กองวางานไหนที่ยังไมทำใหหยิบขึ้นมาทำใหทันในปงบประมาณ 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ     รองปลัด เทศบาล   ที่ท านผอ.สำนักการคลังบอกวา จำนวน 
500,000 บาท  เราทำประกาศกำหนดวิธีการจายไปแลวจากการประชุมวาวงเงินเทาไหร  ถาเราจะทำตามที่
ทานผอ.วาเราจะตองมาคุยกันใหมอีกครั้ง   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนที่ผอ.สวนฯจำลองมานำเสนอตอน
น้ันเราคุยกันถึงเรื่องวงเงินหรือไม 

นายจำลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง      ไมมีวงเงินครับ 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ     รองปลัดเทศบาล    อยากใหทบทวนใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมจะขอดูประกาศกอนถาหากประกาศ
ผิดเราคอยประกาศเพ่ิมเติมแกไขเขาไป   

เรื่องท่ี  25   โอนงบประมาณเลือกตั้ง 

นายพงษธร     โพธิแทน   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  เรื่องที่ประชุมตอนน้ันที่ใหโอนงบประมาณ
ของเลือกต้ัง  ผมอยากใหทุกสำนัก/กองที่จะเอาเงินงบประมาณตัวน้ีทำบันทึกเขามาที่สำนักปลัดเทศบาลเพราะ
ผมจะไดรูวาโอนเขาแผนไหนหมวดไหนอยางไรครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราคุยกันและตกลงกันแลวเราต้ัง
งบประมาณเอาไวเพ่ือที่จะเลือกต้ัง จำนวน 2.5 ลานบาท  แลวแตละสำนัก/กองที่ยังตองการใชงบประมาณไป
เสริมศักยภาพในการทำงานของแตละสวนมีอะไรบางใหกลับไปดูแลวทำเรื่องเขามาเสนอใหกับทางสำนัก
ปลัดเทศบาลใหทุกสำนัก/กองลองไปทบทวนดู   
    

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 15/2561 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม  2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

เรื่องท่ี  2   การติดตามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
                         หนวยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสาร 
                         ราชการ (Zero Copy)  
นายลิขิต     ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง     ขออนุญาตนำเรียนทานนายกเรื่อง Citizen Feedback คือ
ไดรับการประสานจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐซึ่งตอไปน้ีหนวยงานภาครัฐที่มี
หนาที่ใหบริการประชาชนทุกองคกรจะตองไดรับการประเมินความพ่ึงพอใจกลับมาในทันทีหลังจากรับบริการ 
สวนอีกเรื่องคือการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) อันไดแกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ
สำเนาทะเบียนบาน ตอไปน้ีหนวยงานราชการทุกแหงจะเรียกสำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบานจากประชาชน
ผูมารับบริการไมไดเลยเปนหนาที่ที่จะตองจัดหาหรือจัดทำ  เมื่อวานไดรับการประสานงานกับสัตวแพทยไป
หารือกับผมวาจะทำลงทะเบียนสัตวกับเจาของสัตวแลวจะเอาสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบานจาก
ประชาชนไดหรือไม  ผมตอบวาไมได  มี 2 ทาง น้ันคือการเรียกรับและการรับ  การเรียกรับคือใหประชาชนไป
จัดหามาสวนการรับคือการที่เขาทำมาแลวก็ไมไดเชนกัน  เพราะตามนโยบายน้ีคือเมื่อตองการเอกสารเหลาน้ี
ทางหนวยงานตองเปนฝายไปจัดหาหรือจัดทำเอง  และถาหากเอกสารที่ตองการน้ันเปนเอกสารที่จัดทำโดย
ราชการสวนอ่ืนที่เก่ียวของใหหนวยงานของเราประสานเพ่ือขอรับเอกสารน้ันเองเพ่ือใหประชาชนไมประสบ
ปญหา  การดำเนินการคือ 1.เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดลงลงทะเบียนเพ่ือรับ Username และ Password เพ่ือ
เขารวมโครงการ Citizen Feedback  2.ดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันเพ่ือปกหมุด ณ จุดใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 3.ตอบแบบสำรวจในระบบสำรวจบริการภาครัฐ  จังหวัดจะเรงรัดตรวจสอบ อปท.ที่ยังไม
ดำเนินการเพ่ือใหปกหมุดใหเสร็จเรียบรอยตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ขอนำเรียน 2 
เรื่อง คือ 1.เราปกหมุด Citizen Feedback  แลวตอไปน้ีรัฐบาลจะดำเนินการใหประชาชนสามารถแสดงความ
พ่ึงพอใจการบริการหนวยงานของเรากลับไปในระบบน้ีไดเลยในอนาคต 2.ทุกองคกรที่ใหบริการประชาชน
จะตองไมเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานจากประชาชน ถาหนวยงานของเราอยาก
ไดเอกสารที่กาวมาขางตนใหทานแจงเลข 13 หลัก กับสำนักงานทะเบียนของเราเพ่ือขอรับเอกสารหามไปเรียก
รับจากพ่ีนองประชาชน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราไมตองไปขอสำเนาบัตรกับพ่ีนอง
ประชาชนแตทำอยางไรเราจะไดหลักฐานไววิธีการคือเรามีเครื่องถายเอกสารแลวเอาบัตรเขามาถายสำเนาแลว 
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ใหพ่ีนองประชาชนเซ็นเอกสารคือเราตองเปนฝายบริการ จัดหา ไมจำเปนตองไปเรียกจากสำนักงานทะเบียนขอ
แคทานมีเครื่องถายเอกสารที่สามารถบริการพ่ีนองประชาชนไดโดยที่ไมใหเขาประสบปญหาในการใชบริการ
จากเรา  คือเราตองจัดทำและจัดหาเอง  แตถาพ่ีนองประชาชนถายเอกสารมาแลวนำมาใหเราจะสามารถรับได
หรือไมเพราะเราไมไดเปนฝายเรียกเก็บเอกสารฉบับน้ันๆ 

นายลิขิต     ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง     รับไมได เพราะเขาบอกหามเรียกหามรับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    คูมือบริการประชาชนที่เราทำจะตอง
ไปปรับปรุงทุกสำนัก/กอง ใหทุกสำนัก/กองไปดูในสวนงานของตัวเอง 

นายลิขิต     ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง    สรุปวาในระหวางน้ีถาสำนัก/กองไหนตองการหาเรื่อง
หลักฐานที่กลาวมาขางตนใหติดตอประสานงานกับสำนักงานทะเบียนฯไดเลย  เราจะมีเทคนิคในการทำงานอยู
แตบางครั้งเราไมไดนำเสนอในที่ประชุมทั้งหมดเราคอยไปประสานกันอีกครั้ง 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   ขอเชิญรวมงานสัมมนางานเวทีทองถ่ินไทย ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานสัมมนาเวทีทองถิ่นไทยจัดโดย
สถาบันพระปกเกลา วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561  ผมเชิญชวนทานผอ.ทุกสำนัก/กองไปรวมงานน้ีเพราะตัว
ผมเองก็จะไปดวย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุเราเคยไปออกงานน้ีคำวานวัตกรรมเวทีทองถิ่นไทยน้ันก็คือเอา
นวัตกรรมของทองถิ่นทั่วประเทศที่ทางสถาบันพระปกเกลามองแลววามีประโยชนตอทองถิ่นอ่ืน  ปแรกที่เขาจัด
กิจกรรมน้ีเราไดรับเชิญเลยคือโครงการสายตรวจจักรยานจาเอกภราดรไปที่รวมที่ไบเทคบางนาปลาสุดผมไดไป
เปนวิทยากรบรรยายเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะพรอมกับไปจัดนิทรรศการ  เพราะฉะน้ันปน้ีเราไมไดไปเขา
ไมไดเชิญเราแตผมอยากใหทานผอ.ทุกสำนัก/กอง , หัวหนาสวนการงานหรือทานที่ยายมาใหมน้ันไดลองไป
เพ่ือที่จะไดไปศึกษาดูวามีงานไหนที่หนาสนใจและทานสนใจเรื่องอะไรก็เขาไปศึกษาแลวนำมาวิเคราะหดูวาเรา
สามารถนำมาทำงานของเราไดหรือไม  เรามีรถตู 2 คัน สามารถนำไปใชเพ่ือทัศนศึกษาดูงานในครั้งน้ีได   
งบประมาณในการศึกษาดูงานเราต้ังอยูที่สำนักปลัดเทศบาลใหหัวหนาพงษธรดำเนินการเรื่องงบประมาณและ
มอบใหทานรองปลัดรณยุทธเปนผูนำทีมงานเดินทางไปดูงานสัมมนาเวทีทองถิ่นไทยครั้งน้ี 
 

มติท่ีประชุม    - ใหหัวหนาพงษธรดำเนินการเรื่องงบประมาณและมอบให 
                                ทานรองปลัดรณยุทธเปนผูนำทีมงานเดินทางไปทัศนศึกษาดู 
                                งานสัมมนาเวทีทองถ่ินไทยในครั้งนี้  – 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 
            2561 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผล
การปฏิบัติงานไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.10  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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