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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอแจงใหทุกทานในที่ประชุมได
ทราบวาวันน้ีทานนายกไมอยูทานเดินทางไปราชการเลยไดมอบหมายใหผมมาทำหนาที่เปนประธานในการ
ประชุมครั้งน้ีแทนเมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 
11/2562 ประจำป 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1   ยืนสงบนิ่งไวอาลัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทุกทานคงไดทราบจากขาวแลว
วาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ถึงแกอสัญกรรมแลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2562  ทานไดสรางอะไรเพ่ือประเทศชาติของเราเยอะเพราะฉะน้ันเพ่ือนอมรำลึกไวอาลัยทานผมขอใหทุก
ทานในที่ประชุมยืนสงบน่ิงหน่ึงนาท ี
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เรื่องท่ี  2    โครงการเฉลิมพระเกียรตฯิ ในหลวง รัชกาลท่ี 10 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอสอบถามผอ.สำนักการชาง
เรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินเราเตรียมอะไรไปแลวบาง  

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ตอนน้ีทำเรื่องขอรับงบประมาณไปที่จังหวัดสง
รายละเอียดไปที่จังหวัดเรียบรอยแลวคงจะเหลือขั้นตอนการพิจารณา  ซึ่งเราทำเรื่องปรับปรุงทางเทาที่ชำรุดไม
สวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ 1.9 ลานบาท   

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในเรื่องของประตูน้ำไดทำ
เรียบรอยแลวรึยัง  และเรื่องที่เขาใหทำฝายชะลอน้ำและเลือกวาจะทำที่ไหนน้ันผอ.สำนักการชางเลือกที่ไหน 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ออกแบบเรียบรอยแลว  แตสวนน้ีเปน
งบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ในการทำฝายชะลอน้ำเราเลือกที่แกงดอนกลางบริเวณสะพานที่งาน
ปองกันทำไวตอนน้ีกำลังรวบรวมสงจังหวัดเพ่ือขอรับงบประมาณครับ 

เรื่องท่ี  3     การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมินเมืองสิ่งแวดลอม
ย่ังยืนที่ทานนายกมอบหมายไวไดเตรียมการไปถึงไหนอยางไรแลว 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล    นายธนัชชัยพ่ึงสงรายละเอียดที่สรุปตามตัวช้ีวัดตาม
สำนัก/กองตางๆตามมาแลว เหลือตอนน้ีคือสรุปเปนดานๆ คือ  เมืองอยูดี คนมีสุข  สิ่งแวดลอมย่ังยืน และธรร
มาภิบาล ทั้ง 4 ดานน้ันขอใหเลขาของแตละดานสรุปใหมันสั้นและไดใจความเพ่ือจะไดนำไปทำวีดีทัศน  

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข    ทุกสำนัก/กองที่สงมาน้ันดานนายธนัชชัยไดทำ
สรุปไปแลวรอบหน่ึงแตเน่ืองจากวากระบวนการในการทำวีดีทัศนที่จะนำเสนอตอคณะกรรมการมันยังคอนขาง
ยาวมาก ตอนน้ีที่สำคัญเราตองการที่จะใหสรุปแบบเนนๆเพ่ือจะไดดำเนินการทำวีดีทัศนวาจะทำแบบไหน
อยางไรตอนน้ีปญหาคือถาเยอะและยาวเกินไปเปนปญหากับเวลาที่เราจะตองนำเสนอ 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล    ดานเมืองอยูดี เลขาคือสำนักการชาง ดานคนมีสุขและ
ดานสิ่งแวดลอมย่ังยืน เลขาคือสำนักการสาธารณสุข ดานธรรมาภิบาลเลขาคือกองวิชาการฯซึ่งผอ.สมชายสรุป
ไวเรียบรอยแลว  หลังจากสรุปเรียบรอยทั้ง 4 ดานก็ใหนำสงกองวิชาการเพ่ือที่จะนำไปคิดวิธีการนำเสนอใน
รูปแบบวีดีทัศนอีกครั้งหน่ึง 

เรื่องท่ี  4     การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การอบรมเชิงปฏิบัติการเปน
อยางไรบางผานไปแลวใชหรือไมทานผอ.สำนักการศึกษา 

ดร.พงษพิมล คำลอย     ผอ.สำนักการศึกษา    ผานไปเรียบรอยผูอบรมเราต้ังเปาไวประมาณ 120 
คน  จากเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตจริงๆแลวมีคนเขาอบรมประมาณ 200 คน  ใชโรงแรมชาลอง
และโรงแรมริมปาวเปนที่พัก  แตสถานที่อบรมคือโรงแรมชาลองประสบผลสำเร็จไปไดดวยดีครับ    

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่
ชวยกันทำงานจนสำเร็จลุลวงครับ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม  2562 ประจำป 

2562 
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นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่  14 
พฤษภาคม 2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติดนโยบายฟา
แดดสงยางของทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุยังเนนย้ำใหทุกหนวยงานตรวจหาสารเสพติดของบุคคลากรใน
องคกรอยู  เทศบาลเมืองกาฬสินธุน้ำยาตรวจปสสาวะยังเหลืออยูประมาณ 700 – 800  ชุด เพราะนโยบาย
ทานผูวาฯ ใหตรวจตลอดปซึ่งเราจะนัดหมายกันอีกครั้งวาจะมีการตรวจอีกวันไหนอยางไร  
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   ขอตออายุสัญญาอนุญาตใหรับจางเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เปนอยางไรบางสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     เก่ียวกับเรื่องการบริการรับจางเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลซึ่งมีทั้งหมดอยู 3 ราย  ซึ่งเราจะตอสัญญาใหปละ 1 ครั้ง  จะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ
จะตองเริ่มตนสัญญาใหม ในวันที่ 1 เมษายน 2562  เลยไดนำเขาหารือในที่ประชุมปกติที่เราทำสัญญามาโดย
ตลอดต้ังแตป 2560 เราปรับราคาจาก 3,800 บาท เปน 4,000 บาท  สวนในปน้ีเขาย่ืนคำรองมาขอราคา
เดิมคือ 4,000 บาท และมีคาธรรมเนียมใบอนุญาตอีก 5,000 บาท  รายละ 53,000/ป  รวมทั้ง 3 ราย 
159,000 บาท/ป  ในคำรองเราก็จะมีรายละเอียดแนบทายประกอบดวยวาในสวนสถานที่ราชการในที่
รับผิดชอบคือเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาจะตองรับผิดชอบในการดูดสิ่งปฏิกูลฟรีใหเราทั้ง 3 ราย ตกรายละ
ประมาณ 10 ที่  มีการแบงโซนไวเรียบรอย  ถาเราตอสัญญาใหรอบน้ีทานนายกบอกวาจะใหติดสต๊ิกเกอร
ดานขางดวยวาคาดูดสวมลูกบาศกเมตรละเทาไหรดวย  ซึ่งเราเอามาใหดูดวยวาเราบันทึกในตามสัญญาคือ
คาบริการดูดสวมลูกบาศกเมตรละ 100 – 160 บาท  

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทำไมใหเปนราคาน้ี 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     มันแลวแตขนาดทอและแตละที่น้ันไม
เหมือนกันเลยคิดราคาไดไมเทากัน 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง   คือสวมแตละที่ไมเหมือนกันอาจจะเปนสวมน้ำที่ดูด
งายและสวมแข็งซึ่งจะดูดคอนขางยาก 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     เราเลยไดกำหนดราคาลักษณะอยางน้ี
เพราะความยากงายในการใหบริการไมเหมือนกัน 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข    จากที่เคยไดทราบมาในการกำหนดอัตราตอง
กำหนดใหตายตัวคงไมกำหนดแบบใชดุลพินิจในการกำหนดคาบริการเพราะถาหากเกิดการรองเรียนมาจะมี
ปญหาได   

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    ขอเรียนใหทราบวาต้ังแตเราใหเอกชนมา
บริการที่ผานมาไมเคยมีปญหาการรองเรียนเลย  
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นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาเราติดสต๊ิกเกอร 100 – 160 
ผมเกรงวาปญหาจะตามมาเพราะกอนน้ันไมมีสต๊ิกเกอรติดใหเห็นราคาเราสามารถใชดุลพินิจไดแตถาหากติดให
เห็นแลวน้ันการใชดุลพินิจก็จะไมตรงกับเขาอาจจะมีการทะเลาะกันได  ผมอยากใหเลือกราคาเดียวไปเลย 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    ถาหากจะใหระบุราคาเดียวเราก็ติด
สต๊ิกเกอรไปวาลูกบาศกเมตรไมเกิน 160 บาท  

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะเอาราคาสูงสุดใหเขาเลย
เหรอเราจะไมเฉลี่ยใหเขาในราคา 130 บาท หรือ 150 บาท ผมวาจะดีกวาหรือไม 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนกัการคลัง    อยากขอมติที่ประชุม 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มติที่ประชุมใหต้ังราคาสูงสุดไวที่
ลูกบาศกเมตรละ 150 บาท   

นางจริยา   พงษพันธุนา   รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3    ขออนุญาตเน่ืองจากวาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดแจงวาโรงเรียนเทศบาล 3 ไดรับการบริการดูดสวมฟรี  แตเราติดตอทั้ง 3 รายน้ันไปหลายครั้งไมมี
การตอบรับกลับมาเลยไดโทรติดตอประสานไปที่นายวันชัยไดรับผลตอบกลับมาวาจะมาดูดสวมใหแตมีการ
เรียกเก็บคาน้ำมันรถจากทางโรงเรียน ประมาณ 400 – 500 บาท    

นางสุดารัตน   ศรีโยธา    หน.ฝายผลประโยชน    ตอไปถาหากทางโรงเรียนหรือสำนัก/กองไหนจะมี
การขอใชบริการรถดูดสวมใหติดตอประสานงานผานสำนักการคลังเราจะดำเนินการใหเพ่ือไมใหเกิดกรณีแบบน้ี
ขึ้นอีก   

มติท่ีประชุม    -  อนุญาตใหตอสัญญาเก็บขนสิ่งปฏิกูลไปอีก 1 ปและใหติดสติ๊กเกอร 
                      แจงราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลไวท่ีลูกบาศกเมตรละ 150 บาท – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องท่ี  1     สตง.เขามาตรวจภาษีปาย 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    สตง.เขามาตรวจภาษีปายโดยเฉพาะตอน
แรกน้ันเขาขอเอกสารทั้งหมดเก่ียวกับภาษีปายของเราที่เราจัดเก็บ  เราเลยแจงไปวาถาเอาทั้งหมดคือ 1,006 
ราย  เขาเลยบอกวามันเยอะถาอยางน้ันขอเปน 20% ของภาษีปายทั้งหมดก็เทากับ 200 ราย  และขอในยาน
เศรษฐกิจ เชน ถนนภิรมย  ถนนกาฬสินธุ  จะลงพ้ืนที่วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562  โดยขอทีมงานทั้งหมด 3 
ชุด  เราเลยตองจัดทีมงานวาทางงานจัดเก็บใหแบงทีมงานมา 3 ชุดเหมือนกันสวนแผนที่ภาษีตอนน้ีก็ลง
ภาคสนามเก่ียวกับภาษีใหมอยู 3 ชุดพอดีเพราะฉะน้ันสัปดาหน้ีและสัปดาหหนาเราไมออกสำรวจขอมูลเลยคือ
จะตองลงพ้ืนที่กับทาง สตง.และตอนน้ีเราก็กำลังเตรียมเอกสารให สตง. แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ   
  เรื่องท่ี  2     การประกวดรางวัลพระปกเกลาฯ 
จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสง
ประกวดรางวัลพระปกเกลาฯ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามี 2 ประเภท ที่เราจะสงประเภทที่ 1 ดาน
ความโปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งในประเภทน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเคยไดรับรางวัล
พระปกเกลาทองคำในดานน้ีมาแลวในป 2549 และป 2557  ประเภทที่ 2 ที่เราเตรียมไวคือดานการ
เสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันทในดานน้ีเราเคยไดใบประกาศเกียรติคุณในป 2552  ผมเลยไดคุยเรื่องน้ี
กับทานปลัดเทศบาลและรองปลัดอภิวัฒนวาเรานาจะสงในดานน้ีซึ่งเปนดานที่เรายังไมเคยไดรับรางวัลสูงสุด  
เราไดเตรียมโครงการนวัตกรรมอยู 3 ตัว ในดานของการเสริมสรางสันติสุขฯก็จะมีโครงการนวัตกรรมจุติสุขาวดี
ที่เราสงประกวดธรรมาภิบาลน้ันและอีกหน่ึงตัวคือโครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังของกองสวัสดิการ 
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สังคมสวนในเรื่องของการแกไขความขัดแยงตัวน้ีก็เปนเรื่องของนวัตกรรมเก่ียวกับการลดการขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับประชาชนมีอยูเรื่องหน่ึงที่ฝายนิติกรเราคือเรื่องการรองเรียนผานทางสื่อออนไลนเรื่องเทศบาลไมดูแล
เรื่องถนนหนทางซอยคาราบาวหลังตลาดรวมใจการเกษตร  ซึ่งในเรื่องน้ีเราก็ไดเขาไปดำเนินการแกไขสราง
ความเขาใจลดการขัดแยงไดในป 2561 มีนวัตกรรม 3 ตัวน้ีที่เราจะสงเขาประกวดในดานเสริมสรางสันติสุข
และความสมานฉันทตอนน้ีผมกำลังเช็คในรายละเอียดตัวช้ีวัดและโครงการนวัตกรรมเพ่ือที่จะนำเสนอใหกับ
รองมานิตซึ่งเปนผูรักษาราชการแทนทานนายกไดลงนาม 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   นำเสนอใหนายกทราบแลวใชไหม 

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เรียนไปแลวในเบ้ืองตนวาเรา
จะสงใน 2 ดานน้ีแตยังไมไดระบุวาจะสงดานไหนระหวาง 2 ดานน้ีครับ  และผมอยากจะสอบถามในที่ประชุม
ดวยวาในดานความโปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมเราเคยไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคำมาแลว 2 ครั้ง  ถา
เราเลือกสงดานน้ีอีกเราจะหานวัตกรรมยากแตเทาที่เสนอไปน้ันทานนายกก็อยากจะสงดานน้ีอีกครั้ง 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ดานการเสริมสรางสันติสุขและ
ความสมานฉันทผมมองวามันยังมองไมเห็นเปนรูปธรรมมากเทาไหรเรื่องขอขัดแยงที่หลังตลาดรวมใจ
การเกษตรก็มีแคเรื่องเดียวที่มีปญหาเพราะถนนบริเวณน้ันไมมีทางน้ำ  และผมคิดวามันเปนหนาที่เราที่ตอง
ดำเนินการแกไขอยูแลวไมใชเปนการลดการขัดแยงใหผอ.กองวิชาการลองไปปรึกษาหารือกับทานนายกอีกครั้ง  

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ขออนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติม
คือในดานการเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันทหลายคนจะคิดวาจะตองประสบปญหาความขัดแยงใน
พ้ืนที่เทาน้ันที่จะสงในดานน้ีไดซึ่งในความเปนจริงไมใชในลักษณะน้ันเขาถึงใชคำวาการเสริมสรางสันติสุขและ
ความสมานฉันท  คือการแกไขความขัดแยงเปนสวนหน่ึงในพ้ืนที่น้ันถามีความขัดแยงแลว อปท.สามารถที่จะ
จัดการความขัดแยงน้ันไดแตตัวหลักๆในการที่เขาเนนคือการเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่ซึ่งผมไดคุยกับทาน
ปลัดเทศบาลวาทานนายกก็ยังไมเขาใจในดานน้ีเทาที่ควรในภาพรวมเพราะทานนายกจะมองไปในเรื่องของ
ความขัดแยงวาเราไมมีความขัดแยงก็ไมสามารถที่จะสงในดานน้ีได  แตโดยหลักความจริงแลวน้ันคือการ
เสริมสรางความสันติสุขในเขตพ้ืนที่ อปท. เชน เราเสริมสรางความสันติสุขในการดูแลชีวิตของคนต้ังแตเกิดจน
ตาย คือ โครงการจุติสุขาวดีที่ธรรมาภิบาลไดลงมาประเมินเมื่อวานน้ีถาประเมินดูจากที่อาจารยไดมาซักถาม
แลวเราก็นาจะเขาตาอยูเพราะเปนการดูแลพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนที่ไมใหมีความทุกขยากหรือลดความทุกข
ยากของเขาลงไดน่ีคือนวัตกรรมตัวแรก สวนนวัตกรรมตัวที่ 2 คือโครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังของ
กองสวัสดิการสังคมมันก็เปนการเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่เราจึงมุงไปที่นวัตกรรมของการเสริมสรางสันติสุขมี 
2 นวัตกรรม สวนการแกไขปญหาความขัดแยงเปนสวนประกอบหน่ึงแคน้ันเองครับ 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ผมวายังไงเรื่องน้ีก็ตองปรึกษา
ทานนายกกอนเพราะฉะน้ันใหนายจักรพันธติดตอประสานไปยังทานนายกวาทานเห็นควรวาอยางไร  แลวผม
และคณะผูบริหารจะชวยกันพิจารณาอีกครั้ง 

เรื่องท่ี  3     ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำป 2562   
ดร.พงษพิมล คำลอย     ผอ.สำนักการศึกษา   ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเดินทาง
มาตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำป 2562  ซึ่งเราโดนสุมตรวจที่โรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ซึ่งอาหารเสริมนมของทางโรงเรียน
เทศบาลเราไดจัดซื้อเปนนมกลองซึ่งผูรับจางไดสงนมครบตามจำนวน 52 วันแลวและคุณภาพของนมก็คงไมมี
ปญหาเพราะเปนนมกลอง UFT   อยากสอบถามวาในวันน้ันจะมีใครไปรวมตอนรับผูตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณบางหรือไมครับ 

นายมานิต   ไชยศวิามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสำนักการศึกษาประสาน
ทานรองศิรินันทไปรวมตอนรับ 
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เรื่องท่ี  4     การจัดงานประเพณีบุญซำฮะและการเตรียมความพรอมงานมหกรรม 
                          วิชาการฯ 
ดร.พงษพิมล คำลอย     ผอ.สำนักการศึกษา     เมื่อเชาไดมีการประชุมประธานชุมชนในเรื่องของการ
จัดงานประเพณีบุญซำฮะตอนน้ีเราก็เตรียมความพรอมทุกอยางเรียบรอยแลว  ในการประชุมรอบหนาผมจะให
หัวหนากันติพงษมานำเรียนที่ประชุมอีกครั้งหน่ึงครับ  และการเตรียมความพรอมงานมหกรรมวิชาการที่เรา
เปนเจาภาพ  ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562  ตอนน้ีเราไดเตรียมความพรอมประมาณ 90% แลวเหลือ
แคเวทีและสถานที่อีกเพียงเล็กนอยสวนเรื่องรายละเอียดกองเลขาฯตางๆทางสำนักการศึกษาไดประชุมฝาย
กองเลขาฯทั้งหมดเพ่ือเตรียมความพรอมมีการแกไขหลักเกณฑเล็กนอยหลังจากที่ผมไปประชุมที่กรมสงเสริมฯ
มาเมื่อวันศุกรที่ผานมาทานรองนายกฯก็ไดลงนามเรียบรอยแลว  และเราจะสงไปทกุ อปท.ในพ้ืนที่ภาคอีสาน 

เรื่องท่ี  5     โปรแกรมโมบาย  OBS Service   
จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เกี่ยวกับโปรแกรมโมบาย  
OBS Service  ทานนายกเนนย้ำวาเมื่อมีพัฒนาโปรแกรมตัวน้ีแลวอยากใหพวกเราทุกคนไดใชงานซึ่งไดมี
หนังสือไปขอความรวมมือกับทุกสำนัก/กองและทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลแลววาใหโหลดโปรแกรมตัวน้ี
พรอมใชงาน  ที่เราวางแผนกันไวคืออยากใหมีสมาชิกมากที่สุดสวนวิธีการใชคอยเปนแผนการดำเนินการตอไป
ในโอกาสหนาตอนน้ีเราตองการยอดจำนวนสมาชิกโหลดระบบ OBS Service ซึ่งจะไปเช่ือมโยงกลุมของไดโน
ซิต้ี  ของงาน 1132 รถกูชีพกูภัยชวยเหลือพ่ีนองประชาชนหลังจากน้ันเราก็จะใหคณะกรรมการชุมชนโหลดใช
แอพฯตัวน้ีหลังจากน้ันก็จะใหผูสูงอายุ , คณะกรรมการหอกระจายขาวและรวมไปถึงพ่ีนองชุมชนเปนแผนที่เรา
จะเปดเชิงรุกที่จะใหแตละทานมาใชโปรแกรม  OBS Service 

เรื่องท่ี  6     สอบขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องเงินสนับสนุนชุมชนในการทำบุญคุม 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผอ.วรวิทยเงินที่เราสนับสนุน
ใหชุมชนทำบุญคุม จำนวน 5,000 บาท ที่งบประมาณต้ังอยูสำนักการศึกษาน้ันชุมชนมีการมาพูดถึงวาการที่มี
คนมารับเงินแลวไมไดเอาไปรวมบุญดวย  และมีคนในชุมชนมารองเรียนและสอบถามผมเลยแจงไปวาในเรื่องน้ี
ตองไปสอบถามที่ประธานชุมชนเพราะเรามอบหมายใหประธานชุมชนรับผิดชอบและดูแล  เพราะฉะน้ันผม
ฝากใหผอ.วรวิทยสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องน้ีดวยเพราะเราก็จะไดรับผลกระทบเพราะเราเปนผูสนับสนุนเงิน
จำนวนน้ัน   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  14.45  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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