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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 19/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  20 
กันยายน 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่  1   พิธีเปดศาลเจาพอโสมพะมิตร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานทุกทานที่ไดรวมชวยกันทํางานพิธีเปดศาลเจาพอโสมพะมิตรใหสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี  
จนทานผูวาราชการจังหวัดทานปลื้มใจและทานก็ยังพูดอีกวาการที่ทานไดมาอยูจังหวัดกาฬสินธุทานมีความภา
คภูมิใจที่ไดมาทํางานรับใชชาวจังหวัดกาฬสินธุแตที่ทานภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องศาลเจาพอโสมพะมิตร  
เมื่อเชามีการประชุมจังหวัดทานผูวาฯบอกวาพระ 222 ป ที่ทานสรางแลวจําหนายไมหมดทานก็มอบออกเปน 
7 สวน มอบใหวัดพระอาจารยหนูอินทรสวนหนึ่ง  มอบใหสํานักงานเหลากาชาดสวนหนึ่ง 



มอบใหหนวยงานที่เกี่ยวกับเรื่องสงเคราะหทุกสวน และมอบใหสํานักงานจังหวัดไวแบงออกเปนทั้งหมด 7 สวน 
หนึ่งใน 7 สวนนี้มอบใหสํานักงาน 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุดวยถาหากวาจําหนายหมดจะเปนเงินประมาณ 5 แสนบาท  
ทานผูวาฯบอกวามอบใหเทศบาลไปจัดจําหนายในราคาเดียวกันกับที่ทานเปดใหจองตั้งแตแรกและนําเงินรายไ
ดไปเปนคาใชจายในการทํานุบํารุงศาลเจาพอโสมพะมิตรเหมือนกับเปนกองทุน  และเงินจํานวน 6 แสนบาท 
ที่ทานใหนั้นเปนเฉพาะคารูปเหมือน  
เงินทั้งหมดที่ไดรับมานั้นลวนแลวแตเปนเงินที่เกิดจากการใหเชาบูชาเหรียญพระ 222 ป ทั้งสิ้น  
และทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุคนใหมจะมารับตําแหนงในวันที่ 1 ตุลาคม 2559  
และในวันนั้นยังไมแนใจวาจะมีทานรองผูวาฯมาดวยหรือไมแตก็อยากใหเตรียมการตอนรับไวลําดับแรกที่จะให
ทานกราบไหวคือศาลหลักเมือง  เจาพอโสมพะมิตร  หอเจาบาน และอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  
และในชวงที่ทานผูวาฯคนใหมมากราบไหวนั้นใหเราทําพิธีมอบกายถวายตัวเปนลูกเจาเมืองใหทานดวย  
ผมไมรูวาเจาพอโสมพะมิตรเปนขาราชการชั้นผูใหญหรือเชื้อเจาของประเทศลาว  
จากที่ผมอานประวัติของทานที่รองสุนิสาทํายังดูผิดเพี้ยนอยู 

นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
การหลอรูปเหมือนและเททองหลอที่หนาศาลากลางฯ  จะมีการปกเสาหลักเมืองในวันเดียวกัน  
โดยผูจัดการธนาคารกรุงไทย  สาขาตากสิน  เปนผูบริจาค  และยกทานขึ้นแทนในวันที่  13  กันยายน  
2559  วันนั้นจะเปนวันที่เราไหวแตเห็นประกาศทางโทรทัศนวาเปนวันวางศิลาฤกษ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มอบหน.กันติพงษไปชําระประวัติศาสตรใหสมบูรณเปนหลักสูตรทองถิ่น  
เมื่อเรามีศาลเจาพอโสมพะมิตรและเปดในวันที่  19  กันยายน  2559  แลววันที่  13  กันยายน  2559  
ก็บอกวาเปนวันบวงสรวงอนุสาวรียผานมาแค  6  วันจะมาเปนแบบนี้ก็คงจะไมดีนัก  
ผมจึงถือวาใหเอาวันวางศิลาฤกษคือวันที่  6  เมษายน  2559  เราทํากอนวันสงกรานตมีการบวงสรวง  1  
ครั้ง  ไมใชเอาวันเปดศาลและวันประเพณีเจาพอพระยาแล  ทานบวงสรวงใหญในเดือนกันยายน  เชนเดียวกัน  
อยากฝากใหหน.กันติพงษ เอาขอมูลมาใหหมดการชําระประวัติศาสตรจะไดไมผิดเพี้ยน  
เรามีงบประมาณในการพิมพหนังสือหรือไม  มอบรองสุนิสาดูแลเรื่องนี้ 

เรื่องที่  2  หนังสือแอบอางเพ่ือขอรับบริจาค 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่องหนังสือแอบอางชื่อนายกฯเพื่อขอรับบริจาคเงินเปนอยางไรบาง 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  
ชวงกอนเที่ยงผมไดไปที่รานสุกี้เฮาสและไดสอบถามพนักงานประมาณ 2 – 3 คน  
เขาบอกวามีคนถือหนังสือมาประมาณเวลา  21.00 น. ของวันอาทิตย  
และเด็กเสริฟในรานเปนคนรับหนังสือมีการสอบถามกันนิดหนอยเพราะตองรอเจาของรานกอน  
หลังจากนั้นเขาก็กลับ  เขาเขาทางถนนถีนานนทไดภาพที่ชัดเจนมาเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มอบฝายนิติกรเตรียมเอกสารทั้งหมดที่มีและไปแจงความดําเนินคด ี

เรื่องที่  3  ความสะอาดบริเวณศาลากลางฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ทานผูวาราชการฯทานใหมไดมาที่จังหวัดกาฬสินธุและไดฝากไววาศาลากลางของเราสกปรก  
ผมดูแลวก็สกปรกจริงตรงลานจอดรถผมวาที่สกปรกเปนเพราะตลาดถนนคนเดิน  
มอบผอ.สมชายประสานกบัเลขาฯอดิศักดิ์ในเรื่องนี้และจัดคนเขาไปทําความสะอาดใหเรียบรอย 



เรื่องที่  4  การขอรับเงินจากงบผูวา  CEO และจัดทําผังเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เนื่องจากถนนในเขตเศรษฐกิจของเราน้ําทวม  ผมจึงรวบรวมมาได  5  สาย  และขอรับเงินจากงบผูวา CEO  
และเขาไดเชิญไปเสนอเรื่องนี้ตอรัฐสภาโดยไมไดตัดงบประมาณ  เราจะไดทอขนาด  1  เมตร  20  เซนติเมตร  
ตอตรงจากถนน  1155  ลงไปผานวัดกลาง  
ศาลเจาพอหลักเมืองและจะไปลงที่ดับเพลิงแตชางไปตรวจสอบแลวบอกวากลัวไปทับกันกับทอตางๆที่อยูดานล
างจึงไดเลี้ยวเขาถนนแกงสําโรงตรงลงไปทางบานรองอธิบดีวัฒนาและจะมีซอยขางถนนอนรรฆนาค 
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และลงลําน้ําปาว  และถนนอีก  4  เสน จะทํารองเปดตรงถนนพรอมพรรณ  ทํารองเปดหนาโรงซอม รพช. 
ซอยอภัย  ทํารองเปดหนาบานแมเจี๊ยบและไปลงทุงสระ 

นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
ผมเปนหวงถนนหนาวิทยาลัยนาฏศิลปที่ไปลงบึงไฮ  ไปทางบานหลุบหรือบานเตาไหน้ําไมมีทางลง  
มีทางเดียวที่น้ําจะลงไดคือบึงไฮของบานทานปลัดฉลอง     
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ตอนนี้ทางตําบลหลุบทําหนังสือมาบอกวาไมใหเราไปทําบอประดิษฐเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียที่บึงไฮ  
เนื่องจากชาวบานไมใหทํา  น้ําเสียของตําบลหลุบก็ไหลลงสูบึงไฮ  
เขาบอกเพียงวาไมใหน้ําจากบานจัดสรรของปลัดฉลองไหลลงไปเทานั้น 

นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ผมอยากใหตรวจสอบใหแนชัดวาเนื้อที่ของเขตเทศบาลและตําบลหลุบแยกกันออกอยางไร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มอบสํานักการชางเอาผังเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตอนที่ไดรับการขยายเขตใหมป  2524  
เอาไปลงในสัดสวนของมาตราสวนที่เขาใหทําเทากันทั่วประเทศ  
ถายังไมไดทําก็ใหทําตามมาตราสวนในหนังสือที่เขาแจงเวียนมา  และใหปกเขตใหมตามมาตราสวน 

เรื่องที่  5  การประเมินรางวัล อปท. ที่มีความเปนเลิศในภาคอีสาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องการประเมินรางวัล อปท. 
ที่มีความเปนเลิศในภาคอีสานเปนอยางไรบางครับรองอภิวัฒน 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  
ทานอาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดทําวิจัยและตั้งเปนรางวัลในระดับภาคอีสาน  เราสงเขาประกวด  
5  อยางคือ  ระบบผูสูงอายุ  กองทุนจิตอาสา  โรงเรียน  SBMLD  ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
เขาจะมาถอดบทเรียนของระบบดูแลผูสูงอายุและจิตอาสา  และใหเราเลือกอีกหนึ่งอยางซึ่งไดเลือกโรงเรียน  
SBMLD  ทําหนังสือแจงเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เขาจะมาวันที่  21  กันยายน  2559  
เวลา  13.00 น.   

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เขาจะมาซักถามไมไดมีการนําเสนอและไมไดลงพื้นที่ 
เรื่องที่  6  LA 21 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   LA 21  จะเปดในวันที่  26  กันยายน  
2559  เวลา  09.00 น.  ณ  โรงเรียนเซนยอแซฟกาฬสินธุ  มอบรองนพสิทธิ์ปฏิบัติหนาที่แทนนายกฯ  
เนื่องจากวันนั้นผมตองไปรับปายทองจาก  ปปช.  วันที่  27  กันยายน  2559  ผมวาง  แตในวันที่  28  
กันยายน  2559  ปปท.  เชิญไปทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการปองกันการทุจริต  อาจตองอยูวันที่  26 -28  
กันยายน  2559  ถึงจะไดกลับ  ผมจะรีบกลับเพราะทานอาจารยจะเห็นวาเราไมใสใจ  
การมาครั้งนี้ทานจะมาดูเรื่องความสะอาดของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อสรางจิตสํานึก   



เรื่องที่  7  เชิญประชุมเรื่องส่ิงปฏิกูล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เชิญประชุมเรื่องสิ่งปฏิกูล  วันที่  27  
กันยายน  2559  มอบ ผอ.สวนสมชายเขารวม 

เรื่องที่  8  รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องเงินเปนอยางไรบาง 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  เงินติดลบคะ  ถาทานดูตามยอดวันที่  16  
กันยายน  2559  รับจริง  3,315,928.18  บาท  รายจายเดือนกันยายน  2559  จํานวน  49,000,000  
บาท  จายไปแลว  จํานวน  256,000,000  บาท  เราจะติดลบ  ณ  ปจจุบัน  วันที่  16  กันยายน  2559  
ประมาณ  2,400,000  บาท  ถามีเขามาอีกหลังจากวันที่  16  กันยายน  2559  จะไมติดลบ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เราจะไดเงินภาษีมูลคาเพิ่มอีก  
3,100,000  บาท  ก็ถือวาเราปลอดภัย   

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  ขอความรวมมือทุกสํานัก/กอง  วาหลังจากวันที่  25  
กันยายน  2559  เราจะไมรับฎกีาและขอใหผูรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ E-LAAS  
ของทุกกองฝายตรวจสอบรวมกับระบบบัญชีดวยวาตรงกันหรือไม  โดยเฉพาะสํานักการศึกษา 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  เขาจะปดระบบอัตโนมัติในวันที่  30  กันยายน  
2559   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฝากมนธิดาดําเนินการใหเรียบรอย 
เรื่องที่  9  งานเกษียณอายุราชการของทานผูวาฯสุวิทย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   จัดขึ้นในวันที่  24  กันยายน  2559  ณ  
รานขนุนเงิน  เรารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องพานบายศรีและหมอสูตรเพื่อสูขวัญใหทาน  
มอบรองนพสิทธิ์ประสานงานกับรานขนุนเงินและเชิญขอหัวหนาสวนราชการทุกทานเขารวม 

เรื่องที่  10  รูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตรองคเล็ก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
รูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตรองคเล็กผมอยากจัดใหเฉพาะทานผูวาฯ  
ของทานรองสุรพจนและทานรองอโณทัยก็ใหเอาไปใหทานดวยเพราะทานจองเอาไว   
นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  
ดิฉันถามทานรองมานิตในสวนคนที่สั่งจองจะรับของไปไดเลยหรือไม  
ทานก็บอกวารับไดเลยแตมีบางสวนที่ทานจะเอาไปใหทานอาจารยหนูอินทรปลุกเสกตอ  
ในสวนของรูปเหมือนที่ปลุกเสกอีกครั้งจะมีผายัณฑกับเหรียญใสไวใตฐานใหดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มอบรองนพสิทธิ์หารือกับทานรองมานิตวาจะจัดใหทานผูวาฯกี่องค 

เรื่องที่  11  หองนํ้าริมแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มอบสํานักการชางซอมหลังคาหองน้ําริมแกงดอนกลางใหไดมาตรฐานสวนสาธารณะ 

เรื่องที่  12  รางวัลธรรมาภิบาล  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   รางวัลธรรมาภิบาลจะประกาศผลหลังวันที่  
29  กันยายน  2559  แตตอนนี้คณะอนุกรรมการที่ลงมาประเมินเขาพอใหคําตอบวาพอไดอยู  
ตองรอดูผลอยางเปนทางการวาจะไดรับเงินรางวัลเทาไหรเพราะผมยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไมเรียบรอย 



เรื่องที่  13  การเชารถยนตของหนวยราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมไดยินวามีทองถิ่นเราหลายแหงไปเชารถ  
โดยใหตนเองเปนผูเชาซื้อและใหผูขับเปนคูสัญญาเชาซื้อ  หลังจากนั้นนายกฯก็เอารถตูคันนั้นมาเชากับเทศบาล  
เทศบาลจายคาเชาตามระเบียบและเขาเอาเงินคาเชาไปจายคางวดรถ  
รถที่เอามาเชาเปนรถเกาแตคาเชาเทากับรถใหม  สตง.เขาไปตรวจเขาบอกวา  
ไดตรวจสอบการเชารถของสวนราชการพบวารถยนตที่เชาดังกลาวไมใชทรัพยสินของผูใหเชาแตอยางใด  
เนื่องจากผูเชาไมใชผูถือกรรมสิทธิ์และไมไดเปนผูครอบครองรถยนตที่เชาตามรายการจดทะเบียนรถยนตกับอง
คการขนสง  
ซึ่งหนวยราชการผูเชาอาจไดรับความเสียหายจากผูถือกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองรถยนตที่มีสิทธิดีกวา  
ของเราคงไมนาเปนหวงเพราะเราถือปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอด 
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เรื่องที่  14  ประชุมกรรมการกีฬา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ในวันที่  22  กันยายน  2559  
มอบรองประเสริฐเขาประชุม 

เรื่องที่  15  ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลโครงการรางวัลเมืองจักรยาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
มหิดลเมืองจักรยานขอความอนุเคราะหลงพื้นที่เยี่ยมชมและเก็บขอมูล  
มอบหน.ดารุณีประสานงานเรื่องนี้และรายงานใหนายกฯทราบ 

เรื่องที่  16  เชิญประชุมแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  อปท. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เขาเชิญนายกฯและทานปลัดเทศบาลเขารวม  มอบหน.พงษธร ศึกษาเรื่องนี้วาตองขออนุญาตหรือไม 

เรื่องที่  17  สํานักงานสถิติจังหวัดเชิญประชุม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อสัปดาหที่แลวสํานักงานสถิติเชิญผมเขารวมประชุม  ในที่ประชุมชี้แจงวาตอนนี้กระทรวง ICT  
ถูกยกเลิกใหเปนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)  
ทานสถิติจังหวัดทานไดพูดเกี่ยวกับแนวนโยบายของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในอีก  20  ปขางหนา  
เปนการพัฒนาดานมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน   จะมีการเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  
ในวันที่  1  ตุลาคม  โดยเนนเรื่องการพัฒนาดานดิจิทัล 

เรื่องที่  18  โรคไวรัสซิกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   โรคนี้มาจากประเทศแถบแอฟริกา  
คนที่ไปอยูแอฟริกาไปแลวเอาโรคนี้มาดวย   พาหะโรคนี้คือยุง  
คนในตลาดและหองแถวอาคารพาณิชยเขาอยากใหเราไปฉีดยากันยุงให  มอบผอ.สวนสมชายดูแลเรื่องนี้  
และฝากผอ.โรงเรียนทั้ง 4 โรง  ดูแลเด็กนักเรียนในเรื่องนี้ดวย 

เรื่องที่  19  โครงการตักบาตรถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่  21  กันยายน  2559  เวลา  
06.30 น.  ณ  บริเวณถนนภิรมย  สํานักการศึกษาเปนเจาภาพเชิญทุกสํานักกองรวมทําบุญตักบาตร 

เรื่องที่  20  ที่ทําการชุมชนโรงซอม  รพช.   



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตรงที่ทําการชุมชนผมเอาโฉนดที่ดินมาดูแลว  
อนุญาตใหเทศบาลใชเพื่อเปนที่ทําการชุมชน  เจาของที่ดินคือกรมธนารักษ  ผูไดรับอนุญาตใหใชคือเทศบาล  
ผูสั่งการในนามเทศบาลคือนายกฯ  แตนายธนพล เกียรติพุฒิรักษเอาเงิน  500,000  บาท  
ในฐานะประธานกองทุนหมูบานไปทําโรงผลิตน้ําดื่มในที่ของเรา  ผมอยากถามวาเขาขออนุญาตใคร 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน    
ตอนนั้นเขาเขามาหาผมและบอกวาจะทําในนามชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ถาจะทําในนามชุมชนตองขออนุญาตกอน  
ไมไดขออนุญาตปลูกสรางมันเขาขายผิด พรบ.หรือไม  ฝากหน.สังวาล  เมืองโคตร  
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรายงานใหนายกฯ ทราบผมจะสั่งการในขั้นตอนตอไป 

เรื่องที่  21  ผักตบชวา   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอนนี้ดําเนินการถึงไหนแลว 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล   ตอนนีเ้รืออยูที่อําเภอกันทรวิชัย  
เขาจะเขามาประมาณตนเดือนตุลาคมครับ 
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 เรื่องที่  22  เชิญประชุมการปองกันและแกไขปญหารถบรรทุก   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันศุกรที่  23  กันยายน  2559  
ทางสํานักงานขนสงเชิญประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปองกันและแกไขปญหารถบรรทุก  
ผมจะเขารวมประชุมเองครับ    

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่18/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที ่6 กันยายน 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม    

นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายอํานวยการ    ขอแกไขรายงานการประชุมในหนาที่ 5 เรื่องที่ 8  
เดิมคือเรื่องกําหนดการพิธีทําบุญศาลากลางจังหวัด 9 ชั้น 
ขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนกําหนดการพิธีทําบุญศาลากลางจังหวัด 7 ชั้น  
และขอแกไขรายงานการประชุมในหนาที่ 7 เรื่องที่ 19  ในจํานวนผูมาใชสิทธิของอําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ เดิมคือ อําเภอกมลาไสยผูมีสิทธิ 55 คน มีผูมาใชสิทธิ 33 คน คิดเปน 59% 
ขอใหแกไขรายงานการประชุมเปน อําเภอกมลาไสยผูมีสิทธิ 55,458 คน มีผูมาใชสิทธิ 33,024 คน คิดเปน 
59.55 % 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ขอใหแกไขรายงานการประชุมตามที่ที่ประชุมเสนอใหถูกตอง  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมอีก   
ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 



นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    
รายงานการจับกุมยาเสพติดในเขตจังหวัดกาฬสินธุของเราในรอบเดือนสิงหาคม 2559 
นี้ไดมีการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็พบวามีผูที่ตรวจพบสารเสพติด จํานวน 19 
ราย และไดนําสงเขาคายบําบัด จํานวน 17 ราย  อีก 2 ราย เหตุที่ไมเขารับการบําบัดเพราะ 1 ราย 
นั้นพิการหูหนวกทางคายไมรับใหไปบําบัดและอีก 1 ราย ไดยื่นใบลาออก  
ซึ่งการเขาคายบําบัดยาเสพติดนั้นเริ่มวันที่ 12 – 23 กันยายน 2559  รวมกับอําเภอเมืองกาฬสินธุ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนสิงหาคม  2559  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม  2559  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนสิงหาคม  2559   จํานวน 5,137 รายการ จํานวนเงิน 82,028,200 บาท 
เงินสดคงเหลือ จํานวน 81,588.88 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,418.85 บาท 
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -828,062.49  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  
กระแสรายวัน  จํานวนที่ใชไป  -55,701,815.92 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนมีนาคม 2559 จํานวน 46 
ราย จํานวนเงิน 543,800 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนสิงหาคม 2559  จํานวน  82,666 บาท  
กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 – 31 ส.ค. 59  จํานวน 1,170,361  บาท รับจํานํา  1,824 ราย 
จํานวนเงิน  
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27,712,600บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค. 59  จํานวน 178 ราย  จํานวนเงิน  2,315,400  บาท  ไถถอน 
จํานวน 1,661  ราย จํานวนเงิน 25,722,400 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค.  59  จํานวน 223 ราย 
จํานวนเงิน 3,331,850 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 807,087 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค. 59  จํานวน 
129,323.50 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 31 ส.ค. 59 จํานวน 8,029,350.50 บาท    

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม  2559  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวมทั้งหมด  612 คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1.  
รายงานขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีอายุครบ 
60 ป บริบูรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  2.  
จัดทําคําสั่งแกไขอัตราเงินเดือนกรณีการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ประจําป ๒๕๕7 และประจําป 2558 
(กรณีพิเศษ) ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด จํานวน 2 ราย ดังนี ้ - ประจําป 2557  
นางสาวณัฐภาส  การรินทร ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
ระดับตน)  - ประจําป 2558 นางอบุลรัตน  กิตติยุทธโยธิน ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น  
ระดับสูง)  3. จัดทําคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลราย นางรัศมี  พลเทียน ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสํานักการศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม  4. 
จัดทําแกไขคําสั่งกําหนดหนาที่ใหพนักงานเทศบาลรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  5. 



แกไขคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงใหมเฉพาะราย นางสาวสุนิสา  บุญศิลป ตําแหนง 
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง) เลขที่ตําแหนง 03-2-08-2107-
002 สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง) เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม   ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  
หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนสิงหาคม  2559  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
รวมเปนเงิน  20,400 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  2,900 บาท  รวม 23,300 บาท  
ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  16/2559  
เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2559  ครั้งที่  17/2559  เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2559  
มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันที่ 2 
สิงหาคม 2559  และวันที่ 16 สิงหาคม 2559  มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 
สิงหาคม 2559  ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2559  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ฝายเทศกิจงานรักษาความสงบ  
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก/จัดการจราจรพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรเนื่องใน
งานวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม ประจําป  2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2559ดําเนินการเก็บบอรดติดประกาศหนวยออกเสียงประชามติ ทั้ง 50 หนวย  เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 
2559  เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก/จัดการจราจรงานกิจกรรมวันแมโรงเรียนเทศบาล 
1 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2559 
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก/จัดการจราจรงานพิธีปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ
ด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การเตรียมความพรอม - วันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๙  
โครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนแกประชาชน  ณ  
อาคารฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ๒. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๒๕ น. ออก 
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ระงับเหตุไฟฟาช็อตตูเย็นและมีไฟลุกไหม ที่รานวิเศษวิทยุ เลขที่ ๑๓๙ ถ.อนรรฆนาค ชุมชนคุมหวย 
เจาของบานชื่อนายวิเศษ  สิ่งรวมใจ  - เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘๙.๐๐ น. 
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณสถานปฎิบัติธรรมแกงดอนกลาง  - เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๑.๓๐ น. ออกระงับเหตุรถบรรทุกสิบลอพวงพลิกคว่ํา และเกิดมีแกสรั่วไหลออกมา 
ที่บริเวณสามแยกหวยสีทน   ๓. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  - เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๔.๒๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่งานทะเบียน นําสงใบมรณะบัตรที่ถนนคําผลพัฒนา  - เมื่อวันที่ 
๔,๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ สุวรรณรังสี จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ สงที่ 
บานเลขที่ ๗๕  ถนนกุดยางสามัคคี ตรงขามกับรานพรชัยอะไหลยนต  - เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๖.๑๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อ บี ถนนแกงสําโรง สงที่โรงพยาบาลจังหวัดขอนแกน  - เมื่อวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับ-สง ผูปวยชื่อนายรัชชานนท จันทวงค จากบานเลขที่ 
๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒  ไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ และสงกลับบาน  - เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๘.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่นําคนเมานอนขางถนน สงที่ชุมชนหัวโนนโก  - เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนตชนกับรถจักรยานยนต ที่บานวังเกาะเหล็ก  - 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ 



น.ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนตชนกับรถจักรยานยนต ที่บริเวณหนารานจุมผัดไทย 
ถนนสุจินดา  - เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ 
น.ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนตชนกับรถจักรยานยนต ที่บริเวณหนาสนามเทนนิส  
๔. เหตุอุทกภัย  - เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สูบน้ําที่ทวมขังบานเรือนประชาชน 
ชุมชนดอนสวรรค  - เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สูบน้ําที่ทวมขังบานเรือนประชาชน 
ที่ซอยอนรรฆนาค ๒๘  - เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สูบน้ําที่ทวมขังบานเรือนประชาชน 
ที่ชุมชนซอยน้ําทิพย   ๕. งานบริการอื่นๆ  - จับสัตวเลื้อยคลานที่เขาบานเรือนประชน ที่ราน เพ็ญประภา 
เลขที่ ๑๐/๓ ถนนสุจินดา  - จับสัตวเลื้อยคลานที่เขาบานเรือนประชน ที่ชุมชนวัดเหนือ  - วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙  ตัดตนไมที่พาดติดกับสายไฟฟา ที่บานเลขที่ ๘/๑๐ ถนนสนามบิน ใกลกับโรงแรมเดอะเกส  
งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  -  วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕ คน 
ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกการจราจรงานแสดงดนตรี   ที่รานริมปาวริเวอรไซด ซอยน้ําทิพย  -  วันที่ ๔-
๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาที่จัดการจราจรและความสงบเรียบรอย  ณ  วัดชัยสุนทร   -  
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค “ ดิวิชั่น ๒ ” ๒๐๑๖   ณ  
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  -  วันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
จัดเวรยาม จํานวน ๑๐ คน รักษาความปลอดภัย เฝาสิ่งของสัมภาระ  
ในการจัดพิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ  บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  -  วันที่  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประชุมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  
อาคารฝายปองกันฯ  -  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
(สายตรวจจักรยาน อปพร.)  ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  -  วันที่  
๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๙  สมาชิก อปพร. 
เขารวมโครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนแกประชาชน  ณ  
อาคารฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   งานทะเบียน  
จํานวนประชากรเดือนสิงหาคม 2559  จํานวน 33,996 คน  จํานวนครัวเรือน  14,939 ครัวเรือน 
จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนสิงหาคม 2559 ยายเขาจํานวน 148 ราย ยายออกจํานวน 68 ราย 
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 801 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,454 ราย 
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 12 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  8 ราย  
ตรวจสอบขอมูลลูกคาใหกับธนาคาร  ธ.ก.ส. จํานวน  1,416  ราย  
ออกตรวจเยี่ยมใหคําแนะนําและแกไขปญหาทะเบียนบานในชุมชนหนองลิ้นจี่  จํานวน  4  ราย 
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สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ 
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนสิงหาคม 2559  เบนซิน  จํานวนที่ใช 766.27 ลิตร 
ลดการใชพลังงาน  78.24 ลิตร  ดีเซล  จํานวนที่ใช 16,639 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน  1,406 ลิตร  LPG 
จํานวนที่ใช 1,031.8  ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน  130.46 ลิตร ดานความสะอาด 
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  8  ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง  
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  35  ครั้ง  



ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  66 จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 11 
คัน/12 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 25  ฝา  
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  3.1  รักษาความสะอาดงานวิจิตรแพรวาฯ  - 
จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดงานวิจิตรแพรวาฯระหวางวันที่ 7-18 ส.ค. 59  ๔. ดานสิ่งแวดลอม  ๔.๑ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  28 ก.ค.59 – 29 ส.ค. 59  
- ปริมาณขยะที่คัดแยกได  9.01 ตัน  - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,148 บาท  ๔.๒ 
นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก  จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือน ส.ค. 59 
รวม 2.6 ตัน  รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 22.7 ตัน ๔.๓ กําจัดมูลฝอย  กําจัดมูลฝอยในเดือนส.ค. รวม 
2,906.82 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,026.45 ตัน  - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 
1,880.37 ตัน   คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาว กุดยางสามัคคีและสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
คุณภาพน้ํา หนองไชยวาน  ผานเกณฑมาตรฐาน  5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 สิงหาคม 2559  5.1 
ตอใบอนุญาต  1. ใบอนุญาตปดปายโฆษณา 5 ราย 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
35 ราย  3. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 35 ราย  4. ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ -  4. 
จายถังดักไขมัน 1 ราย   5.2 จัดงาน “อาหารวิถีภูไทกาฬสินธุ” ในงานวิจิตรแพรวา ประจําป 2559  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกัน เทศบาลตําบลนาคู  เทศบาลตําบลกุดสิม เทศบาลตําบลกุดหวา  
เทศบาลตําบลเหลาใหญ รวมจัดนิทรรศการ “อาหารวิถีภูไทกาฬสินธุ” ในงานวิจิตรแพรวา ประจําป 2559 ณ 
สนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ระหวางวันที่ 8-12 สิงหาคม 2559  
มีการนําอาหารพื้นบานถิ่นภูไทมาใหชิมและเลือกซื้อ เชน กอยหวาย ขาวโจ ขาวตมมะสาลี่ ออมหวาย 
แกงหนอไมสมใสหอย   ขาวแดกงา เมี่ยงนาคู  5.3 ออกบริการตอสัญญาใบอนุญาตเรขาย  วันที่ 4-5 
สิงหาคม 2559 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขฯ รวมกับสํานักการคลัง 
ออกตออายุใบอนุญาตเรขายแกพอคาแมคา ตลาดหนาโรงซอม รพช. และ หนาโรงเรียน กสส. รวมทั้งสิ้น 58 
ราย  5.4 ตรวจอายัดผาขี้ริ้ววัวที่ปนเปอนฟอรมาลีน   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 
ไดรับแจงจากสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
มีการตรวจพบฟอรมาลีนในอาหารที่ซื้อจากตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับศูนยอนามัยขอนแกน 
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกเก็บตัวอยางอาหารในตลาด  
พบการปนเปอนในผาขี้ริ้ววัวจํานวนมาก 
จึงไดทําการอายัดสินคาและสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตอไป   5.5 
ตรวจรานนวดแผนโบราณ   วันที่ 23 สิงหาคม 2559  เจาหนาที่รวมออกตรวจประเมินรานนวดแผนโบราณ 
กับคณะกรรมการระดับจังหวัด  เพื่อออกใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาตรานนวดแผนโบราณ จํานวน 17 
แหง ผานมาตรฐานตามเกณฑประเมิน จํานวน 4 แหง  5.6 ตรวจแนะนํารานจําหนายเครื่องสําอาง  วันที่ 
24-25 สิงหาคม 2559 เจาหนาที่รวมกับสาธารณสุขจังหวัด      สาธารณสุขอําเภอ 
ออกตรวจและใหคําแนะนํารานจําหนายเครื่องสําอาง  บริเวณหางสรรพสินคากาฬสินธุพลาซา, บิ๊กซี 
และตลาดทุงนาทอง ตรวจแนะนํา   จํานวน 11 แหง 
พบบางรานมีการจําหนายเครื่องสําอางหามจําหนายจึงไดทําการตักเตือน  6. ดานปองกันและควบคุมโรค   
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา ที่ชุมชนดอนสวรรค 
และชุมชนทาสินคา ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน  
สรุปผลการดําเนินงาน   ผูปวยรายเกา ๑ ราย รักษาโรควัณโรคดื้อยา มาฉีดยา ทุกวันอยางตอเนื่อง  
มีสุขภาพแข็งแรง สวนผูปวยรายเกาที่ทานยาทั้ง ๓ ราย  
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จะครบหลักสูตรการรักษาเดือนสิงหาคมนี้  6.2 กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. 
พรอมกันทุกชุมชน ประจําเดือนสิงหาคม  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน 



สิงหาคม ๒๕๕๙ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๓ ชุมชน   มีความเสี่ยงนอย  
คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๖ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐  มี ๒ ชุมชน 
มีความเสี่ยงปานกลาง  คือ ชุมชนซอยน้ําทิพย และ ชุมชนทุงมน คิดเปนรอยละ ๕.๕๕  
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี๑ชุมชน คือ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 
คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง  - 
สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ 
มี  ๑ แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ CI = ๔.๔  
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด   
วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี  ๒ 
แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดกลาง มีคา CI = ๔.๓ และวัดประชานิยมมีคา CI =๕.๗  
**มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม – สิงหาคม ๕๙ จํานวน ๘ ราย **  
สําหรับเดือนมิถุนายนมีผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน ๓ ราย  1.  นายสิทธิพงษ  นันบุรมย อายุ ๒๑ ป 
อยูบานเลขที่ ๑๒๖/๑๒๑๖ ชุมชนซอยน้ําทิพย  ปวยวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๒. 
นายพฤหัส  ฆารเจริญ อายุ ๒๘ ป อยูบานเลขที่ ๒๐๑/๑๘ ชุมชนทุงมน ปวยวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙ 
ปจจุบันหายเปนปกติแลว  ๓. ด.ญ. ดารินทร  ภารสุวรรณ อายุ ๓ ป อาศัยอยูตลาดทุงนาทอง 
เรียนโรงเรียนอนุบาลทุงมน  ปวยวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  
**งานปองกันและควบคุมโรคไดทําการควบคุมโรคเรียบรอยแลว**  7. ดานสงเสริมสุขภาพ   7.๑ 
โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  มารดาหลังคลอด  9 ราย   ไดรับการเยี่ยม 9 ราย - บุตร 
เพศชาย  5 ราย  - บุตร เพศหญิง  4 ราย  มารดาอายุนอยกวา 20 ป  2 ราย  บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 
กรัม  1 ราย  8. ดานรักษาพยาบาล  งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่  1  ซอยน้ําทิพย  
มีผูมารับบริการทั้งหมด 1,782 ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ มีผูมารับบริการทั้งหมด 497 ราย  
งานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน  วันที่ 2 สิงหาคม 2559 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับทันตแพทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
ออกใหบริการตรวจสุขภาพ ชองปาก /ทาฟลูออไรดวานิช นักเรียนปฐมวัย อนุบาล 1 -2 ร.ร. อนุบาลกาฬสินธุ   
วันที่ 3 สิงหาคม 2559  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุออกใหบริการตรวจสุขภาพชองปากนักเรียนชั้นปร
ะถมศึกษาปที่ 1 ร.ร. อนุบาลกาฬสินธุ  วันที่ 9 สิงหาคม 2559  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหทันตสุขศึกษา ตรวจเหา 
ตรวจความสะอาด มือ เล็บ และมอบรางวัลหนูนอยฟนสวย แกเด็ก ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
1  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาล เมืองกาฬสินธุ 
ออกใหบริการตรวจสุขภาพชองปากนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  ชวงบาย วันที่ 
23 สิงหาคม 2559 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาล เมืองกาฬสินธุ 
ออกใหบริการตรวจสุขภาพชองปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  ชวงบายวันที่ 
24 สิงหาคม 2559  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาล 
เมืองกาฬสินธุออกใหบริการตรวจสุขภาพชองปาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน อนุบาลกาฬสินธุ   
รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่  1  ซอยน้ําทิพย เงินคงเหลือในบัญชี 
1,670,360.92 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ  เงินคงเหลือในบัญชี 322,008.43 บาท  ดานสัตวแพทย 
ในคลินกิรักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 227 ราย เปนจํานวนสัตว 361 ตัว สุนัข 307 ตัว แมว 54 ตัว 
กระตาย - ตัว  คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 18,195 บาท 
โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต  จํานวน 21 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ  2,044 ตัว 
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 205,384 บาท  
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห  10 เรื่อง   



กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 11 สิงหาคม 2559  
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 7  วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00  
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น. เวทีรับรองรางธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ชุมชุนดอนสวรรค  ชวงเชา วันที่ 27 สิงหาคม 2559  
เวทีรับรองรางธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ  ชุมชนสงเปลือยกลาง ณ ศาลาวัดชัยสุนทร  วันที่ 30 ส.ค.59 
เวลา 17.00น.  เวทีรับรองรางธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา ณ 
ที่ทําการชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 4 สิงหาคม 2559 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฟงบรรยายธรรม    ในหัวขอสรางสุข (พนทุกข) ทันใชในชาตินี้ 
บรรยายธรรมโดย ภิกขุ วัฒธนา ปุญญนาโค   วันที่ 10 สิงหาคม 2559 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนรับคณะศึกษาดูงานการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ 
จากเทศบาลตําบลหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเรื่อง การใชยาที่เหมาะสม 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพและการเฝาระวังสื่อโฆษณาทางวิทยุ วิทยากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ ภญ. 
สุดารัตน ศรีพุทธา  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุบลราชธานี รุนที่ 1 
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุบลราชธานี รุนที่ 2   วันที่ 24 สิงหาคม 2559 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี รุนที่ 3  วันที่ 25 
สิงหาคม 2559 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รุนที่ 4   วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนรับคณะศึกษาดูงาน 
เทศบาลนครอุบลราชธานี รุนที่ 5 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ 
หนังสือเขา 400 หนังสือออก 151 ขออนุญาตลา 8 มาตรการประหยัดพลังงานเดือนสิงหาคม 2559  น้ํามัน 
ใชไป 202 ลิตร เพิ่มขึ้น 34 ลิตร  โครงการเดน ประจําเดือนสิงหาคม 2559  
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
เนื่องในงานวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ในวันที่  8 สิงหาคม 2559  ณ  
บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 8 สิงหาคม 2559  
สํานักการศึกษารวมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุพิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเปนศิริมงคลในการจัดงาน “วิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา 
พระบมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา”  งานกีฬาและนันทนาการ  
การแขงขันวอลเลยบอลวันรพี ประจําป 2559   ระหวางวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559  ณ 
โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  
ประชุมเตรียมการจัดการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประจําป 2559  วันที่  5 
สิงหาคม 2559  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
การจัดการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประจําป 2559  วันที่  26 สิงหาคม 
2559  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  
สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส  ประจําเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ ไดปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  สวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา 



ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนวยศึกษานิเทศก  
เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 24  ประจําป 2559  ระหวางวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559  ณ 
ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
สรุปผลการประกวดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการครู/นักเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจําป 2559  
ชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมนาฏศิลปไทยสรางสรรค   (ท.4)  -ชนะเลิศเหรียญทอง  
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6  (ท.1)  - รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
กิจกรรมแขงขันรําวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา  (ท.1)  - รองชนะเลิศ 
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อันดับ 1 เหรียญทอง   กิจกรรมเริงเลนเตน Dancer ระดับปฐมวัย  (ท.3)  - รองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง    กิจกรรมฮูลาฮูปประกอบเพลง ระดับปฐมวัย  (ท.3)  - รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง   
ประกวดสื่อครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (นางอรุณรัตน ระวิโชติ ท.4)  - รองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทอง   กิจกรรมหุนยนตอัตโนมัติ (บังคับมือ) ระดับประถมฯ  (ท.1)   - รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน   
การประกวดสื่อครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับประถมฯ (ท.4)  งานการเจาหนาที ่ 
ดําเนินการสอบคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาแทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ณ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา ดังนี ้ 1. ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา   
จํานวน 1 อัตรา  2. ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา   จํานวน  2 อัตรา  โครงการเดน 
ประจําเดือนสิงหาคม 2559  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 
2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559 จังหวัดขอนแกน   โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียนชั้น ป.1 เขาคายกิจกรรมทัศนาธรรม   วันที่ 21 
กรกฎาคม 2559  ณ วัดกลางพระอารามหลวง  คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียนชั้น ป.2 
เขาคายกิจกรรมตามรอยวิถีชีวิตเมืองน้ําดํา  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  ณ พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียนชั้น ป.3 เขาคายกิจกรรมศิลปะ พาสุข  วันที่ 22 
กรกฎาคม 2559  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  งามหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2559   จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559  
รับการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาทองถิ่น  (SBMLD) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 สิงหาคม 2559  กิจกรรมปนดินใหเปนดาว ปการศึกษา 2559 วันที่ 5 
สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  กิจกรรมเปดหองขายของ ปการศึกษา 2559  
วันที่ 5 สิงหาคม 2559  กิจกรรมปลูกปาทาฝนและปลอยปลา วันที่ 11 สิงหาคม 2559   ณ  
ศูนยสาธารณแกงดอนกลาง  ผูบริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียนทําบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม 
รับทุนการศึกษา จํานวน 20 ทุน เนื่องในวันแมแหงชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ  
วัดกลางพระอารามหลวง  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา   วันที่ 11 สิงหาคม 2559  
ตัวแทนนักเรียนและตัวแทนครู เขารวมกิจกรรมคุณธรม – จริยธรรม  
รวมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธุ  ณ วัดประชานิยม วันที่ 17 สิงหาคม 2559 
คณะครู นักเรียน รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร   ณ  อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 รับการประเมิน3D จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 19 สิงหาคม 
2559 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร ณ อาคารอเนกประสงค  วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
ตัวแทนนักเรียนที่เรียนดี เขารับทุนการศึกษา   เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2559  ณ หองประชุม 80 
พรรษา  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ    การประชุมคณะกรรมการสถานศ฿กษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 3 สิงหาคม 
2559  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  รวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 



วันที่ 12 สงิหาคม 2559   ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา    
กิจกรรมรณรงคออกเสียงประชามติ  วันคลายวันพระราชสมภาพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   ณ  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559   วันที่ 11 สิงหาคม 2559  
โครงการวนัภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปการศึกษา 2559   ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 
วัดใตโพธิ์ค้ํา  กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1   
โรงพยาบาลกาฬสินธุออกประเมินพัฒนาเด็กอายุ 30 เดือน และ 42 เดือน  ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 6,7 
กรกฎาคม 2559   โครงการสงเสริมสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559  
โครงการสงเสริมวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559  ณ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  เด็กๆ 
รวมทําบุญกอนวันเขาพรรษา  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  ณ วัดบานดงปอ  งานที่จะดําเนินการตอไป   - 
วันที่ 2 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - วันที่ 7 
กันยายน 2559  จัดแสดงนิทรรศการสรุปผลการดําเนินงานโรงเรียนนํารอง  

- 14  - 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”   วันที่ 9 กันยายน 2559  รับการตรวจติดตามโครงการสงเสริมจริยธรรมใหแก 
อปท.และเยาวชนในสถานศึกษา จาก สนง.ปปช.  วันที่ 13 กันยายน 2559   
พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   วันที่ 13-15 กันยายน 2559  
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด   วันที่ 
19 กันยายน 2559   พิธีเปดบวงสรวงและพิธีเปดศาลเจาพอโสมพะมิตร  วันที่ 27 กันยายน 2559   
งานมุทิตาจิตพนักงานครูเทศบาลในสังกัด 

สํานักการชาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 44 
โครงการ  งบประมาณรวม 19,862,000 บาท  งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา  
ขยายรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี ซอยหลังแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ  ตอเติมศาลาชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  
ปรับปรุงสนามเทนนิส งานควบคุมการกอสราง  กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  แบบฝงกลบ  ระยะที่ 2  
โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชน  ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนสิงหาคม 2559 
ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  15 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 52 
งาน  ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  67 งาน  
ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน  ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 6 
งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 23 งาน   ติดตั้งไฟสปอตไลทและติดตาขายสนามฟุตซอลแกงดอนกลาง  
ยายเสาไฟฟาและหัวจายน้ําประปา  มุมโคงสวนริมแกงดอนกลาง เตรียมขยายผิวจราจร  สรุปผลงาน 
งานสวนสาธารณะ  ประจําเดือนสิงหาคม 2559   1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ  - 
บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท  - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ  - 
บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  - 
สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา  - สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน    
สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนสิงหาคม 2559 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 178 ลิตร 
สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 690 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 1,406 ลิตร 
สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 8 ลิตร สํานักการศึกษา  ใชเพิ่มขึ้น 41 ลิตร  
กองวิชาการ ใชลดลง 13 ลิตร  ยืมเครื่องจักรจากสวนราชการอื่น  ใชเพิ่มขึ้น 300 ลิตร  
ผลสรุปการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 2,674 ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ   ฝายบริหารงานทั่วไป  
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนสิงหาคม 2559 งบประมาณตั้งไว 1,569,000 บาท  รวมคาใชจาย  
126,364.50  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  265,107.10 บาท  2.หนังสือเขา 99  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 
61 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 15 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 35 เรื่อง  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ  พ.ศ. 2559  1. 
โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
ครั้งที่ 47 – 51 มีรายการ ดังนี้   - โอนครั้งที่ 47/2559 จํานวน 11 รายการ เปนเงิน 684,440 บาท 
สํานักการชาง  - โอนครั้งที่ 48/2559 จํานวน 4 รายการ  เปนเงิน 428,810 บาท งานรักษาความสงบฯ  - 
โอนครั้งที่ 49/2559 จํานวน 5 รายการ  เปนเงิน 536,830 บาท สํานักปลัดฯ  - โอนครั้งที่ 50/2559 
จํานวน 14 รายการ เปนเงิน 521,000 บาท สํานักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 51/2559 จํานวน 2 รายการ 
เปนเงิน 160,000 บาท สํานักปลัดฯ  2. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2560  เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2559 ณ หองประขุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นายโฆษิต ธีรกุล  
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดเปดประชุมสภา 
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เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559  เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ.2560  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวาระที่ 2   และวาระที่ 3  
โดยที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบใหตราเทศบัญญัติงบประมาณดวยมติ 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ในวงเงินงบประมาณ 365,205,588 บาท 
ซึ่งประธานสภาเทศบาลจะไดนําสงใหผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุใหพิจารณาตอไป  3. 
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ.2559  
เขาตรวจประเมินฯ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยเทศบาลไดนําเสนอนวัตกรรม คือ 
โครงการจัดระบบบริการรองรับสังคมผูสูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
และโครงการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โครงการกาฬสินธุ 3 ดี  
รายงานผลการดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี   ณ บริเวณถนนภิรมย  จังหวัดกาฬสินธุ  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)   
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม)  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(สวดมนตไหวพระ)   ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  
การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 9/๒๕๕9  
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕9 ณ 
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 36 งาน 
2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 4 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  
จํานวน 50 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 40 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 14 งาน 
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  5 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 12 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล 
แผนพับ - ฉบับ จดหมายขาว -  ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 
2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25 ขาว 4.Facebook จํานวน 50 งาน  
5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 8 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝายนิติการ  ประจําเดือนสิงหาคม 2559  เรื่องรองเรียนรองทุกข จํานวน 16  
เรื่อง  

กองสวัสดิการสังคม 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 
นายวรวิทย    ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนสิงหาคม 2559  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  
ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 142 ลิตร เพิ่มขึ้น 2 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน   
โครงการวันแมแหงชาติ   ๒๕๕๙  เมื่อวันที่   ๑๒ สิงหาคม   ๒๕๕๙  กองสวัสดิการสังคม   
ไดจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติมีพิธีมอบโลและเกียรติบัตรใหกับแมดีเดนพรอมดวยพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล
ะวางพานพุมเงิน-พุมทอง ทั้ง ๓๖ ชุมชน ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๓ 
เดอืนสิงหาคม ๒๕๕๙  โดยกองสวัสดิการสังคม    
ไดจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน   ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ประจําเดือน สิงหาคม 
๒๕๕๙ ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล โครงการชุมชนรวมใจรักษาศิล ๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
กองสวัสดิการสังคมไดจัดประชุมชุมชนรวมใจรักษาศิล ๕ และไดลงนามบันทึกขอตกลง (mou) จํานวน ๘ 
คุมวัด  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  การประชุมเลือกตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม 
ไดจัดประชุมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภาองคกรชุมชนตําบลกาฬสินธุ 
ชุดใหมแทนชุดเกาที่หมดวาระ (ผลการเลือกตั้งไดประธานคนใหมชื่อ นางดวงฤดีศรี กาญจันดา) ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม  
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ฝายสังคมสงเคราะห  กองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูติดเชื้อ HIV. 
ณ หอประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยเบิกจายแบบขั้นบันได   แยกเปนรายละเอียดดังนี ้ 
๑.ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ   จํานวน   
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๓,๐๔๗ ราย  เปนเงิน ๑,๖๘๔,๒๒๐ บาท   เสียชีวิต ๘ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร)  ๒. 
ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ  จํานวน ๖๔๔ ราย  เปนเงิน ๑,๒๑๘,๔๐๐ บาท    ๓.ผูติดเชื้อ 
HIV. จํานวน  ๒๐ ราย  เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท  ลงพื้นที่จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ตามบาน 
ลงพื้นที่สํารวจสิทธิ์การเชาที่ดินราชพัสดุของ นายจี ศรีแพงมล  
โครงการเฝาระวังกลุมสตรีเพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ฝายสังคมสงเคราะห  กองสวัสดิการสังคม 
ไดจัดอบรมโครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน ๓๖ ณ หอประชุม  
พวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  
รายงานผลการประเมินความเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ระดับหมูบาน/ชุมชน ครั้งที่ ๒  
รายงานผลการประเมินความเข็มแข็งเอาชนะเสพติดระดับหมูบาน/ชุมชน ครั้งที่ ๒ ป ๒๕๕๙ 
ในการจัดเวทีประชาคมเพื่อประเมินความเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง 
๓๖ ชุมชน โดยกองสวัสดิการสังคมไดลงพื้นที่ประเมินสถานะชุมชนรวมกับคณะกรรมการชุมชน  ๒๕ 
ตาสับปะรด อสม. และแจงขาวในชุมชน ซึ่งมีผลการประเมินสถานะชุมชนแยกตามระดับปญหาดังนี้  ๑. 
ชุมชนสีขาว     จํานวน  ๒๓  ชุมชน  ๒. ชุมชนสีเขียว    จํานวน ๖  ชุมชน  ไดแก ๑. ชุมชนกุดยางสามัคคี  ๒. 
ชุมชนโพธิ์ไทร   ๓. ชุมชนทาสินคา  ๔. ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา   ๕. ชุมชนสงเปลือยกลาง  ๖. ชุมชน ก.ส.ส  
๓. ชุมชนสีเหลือง  จํานวน ๒   ชุมชน   ไดแก ๑. ชุมชนคุมหวย  ๒. ชุมชนเกษตรสมบรูณ  ๓. ชุมชนสีแดง  
จํานวน ๕    ชุมชน   ไดแก ๑. ชุมชนซอยน้ําทิพย ๒. ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช  ๓. ชุมชนวัดปา  ๔. 
ชุมชนดอนสวรรค  ๕. ชุมชนสงเปลือยนอก  ในการลงประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชนในครั้งนี้ 
เจาหนาที่รับผิดสอบไดนําเขาขอมูลในระบบ Nispa เรียบรอยแลว  
เพื่อประกอบการจัดทําเปาหมายระดับจังหวัดในการจัดทํางบประมาณป ๒๕๖o  



รายงานผลการดําเนินการติดตามใหชวยเหลือของศูนยประสานงานการดุแลชวยเหลือเทศบาลเมือง  
รายงานผลการดําเนินการติดตามใหการชวยเหลือของศูนยประสานงานการดูแลชวยเหลือ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กับผูที่ผานกระบวนการบําบัดฟนฟุเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพวงพะยอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน ๕o ราย ปรากฏผลการติดตามดังนี้  
๑. มีผูผานกระบวนการบําบัดฟนฟูมารายงานตัว จํานวน ๒๑ ราย ผลการตรวจปสสาวะ 
ไมพบสารเสพติดจํานวน ๒๑  ราย ๒. มีผูไมมารายงานตัวจํานวน ๒๙ ราย แยกเปน  - 
ไปรับราชการทหารเกณฑผลัดที่ ๒ จํานวน 1 ราย  - ตองโทษคดียาเสพติด จํานวน 2 ราย  - 
ไปทํางานตางจังหวัด จํานวน ๑๒ ราย  - ไมมารายงานตัวและไมแจงเหตุ ๑๔ ราย  
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในชวงเดือนตอไป  -
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ  และผูติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ   
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ  วันที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๙  ณ  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.  -โครงการประกวดชุมชนดีเดน ทั้ง ๓๖ ชุมชน  -
จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง 
อื่นๆ   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  

เรื่องที่  1  บทบาทหนาที่ของสภาองคกรชุมชนตําบลกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบให 
จ.ส.อ.สมชายไปศึกษาเรื่องบทบาทหนาที่ของสภาองคกรชุมชนตําบลกาฬสินธุ  
เรานาจะเอาขอที่เราไดคะแนนนอยมาคุยกันเพื่อปรับปรุงการทํางานใหไดตามตัวชี้วัดเหมือนตอนที่เรานําเสนอใ
หหนองกุงศรีฟง  ถาทําไดแบบนี้เหมือนกับเราเตรียมตัวเขาประกวดไดเลย  
ตนปงบประมาณมอบจ.ส.อ.สมชายเชิญหัวหนาสวนแตละสํานักกองมาคุยกัน  เชน  การวิเคราะหความคุมคา  
ถาไมเขาใจผมจะไปจางอาจารยมาอบรม  
หลังจากอบรมเสร็จก็จะใหแตละกองฝายนําความรูไปขับเคลื่อนงานของตนเองและสงผลประเมินความคุมคา   
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เรื่องที่  2  การติดตามแผนงานโครงการตางๆ  ป  2559  และแผนงานดําเนินการ   
ป  2560 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เรื่องการติดตามแผนงานโครงการตางๆในป  2559  
ขอใหทุกสํานัก/กองสรุปผลงานโครงการตางๆ  ถาจะสรุปผลวิเคราะหความคุมคาดวยก็ยิ่งดี  
และแผนดําเนินการในป  2560  ขอใหทุกสํานัก/กอง  เตรียมแผนดําเนินการวาจะทําอะไร  
ชวงไหนในปงบประมาณ  2560 

เรื่องที่ 3  การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  ในปงบประมาณ  2560  
ที่แตละสํานัก/กองตั้งงบประมาณซื้อโนตบุคและเครื่องปริ้นใหรีบทําเรื่องขออนุมัติผานสํานักการคลังเขียนโครง
การเพื่อสงใหคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ  
ถาสงเดือนตุลาคมนี้จะไดรับการพิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม  
เมื่อเขาอนุมัติเรียบรอยประมาณเดือนมกราคมเราถึงจะซื้อได  ถาไมรีบสงในปงบประมาณ  2560  
เขาจะมีมาตรฐานกลางที่ไมตรงกับสเปคในงบประมาณของเราอาจทําใหเสียเวลาในการแกไข 



นางสาวสุนิสา  บุญศิลป  รองผอ.สํานักการศึกษา  
มีหนังสือเขามาวาเทศบาลไดรับจัดสรรเครื่องคอมฯของโรงเรียนทั้ง 4 โรง  
ตามตารางใหดําเนินการสอบราคาและประกวดราคาแตของเรายอดรวมแลวไมถึงขั้นการสอบราคา  
เขาจึงบอกวาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกในป  2560   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่  1  ตุลาคม  2559  
ใหรีบดําเนินการได   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.15 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


