
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  22/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  1 พฤศจิกายน ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

7. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

8. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

9. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

10.  นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

11.  นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

12.  นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
13.  นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

14.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
15.  จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

16.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

17.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

18.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

19.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
20.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
21.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที ่
22. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
23.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
24.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
25.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
26.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
27.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
29.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
30.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
31.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
32.  นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
33.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
34.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
35.  นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 

 



- ๒  - 
36.  นางพัชรินทร พิมพะจันทร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
37. นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
5. นายกฤษณะ           จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
7. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

8. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
9.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
10.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
11.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
12.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
13.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
14.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
15.  นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
16.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
17.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
18. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
19.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
20.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
21.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
22. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
23. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
24.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
25.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  1 
พฤศจิกายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่  1  ถวายสักการะพระบรมศพฯ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดชฯ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เราจะเดินทางไปคืนวันที่  4  พฤศจิกายน  
2559  และถึงเชาวันที่  5  พฤศจิกายน  2559  เราจะขอเขาเคารพพระบรมศพฯไดหรือไม  
ใหเผื่อเวลาในการเขาไปเคารพพระบรมศพฯไวไมเกินเวลา  12.00 น.  
ถาเราไปถึงเชาก็อาจไดเคารพพระบรมศพกอน  ใหทุกทานรวมตัวกันเวลาประมาณ  12.00 น. – 13.00 น.  



และเดินทางไปดูงานสักที่หนึ่ง  เชน  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร  
ไปรับประทานอาหารเย็นและเขาพักผอนในเชา 

- 3  - 
วันรุงขึ้นใหรวมตัวกันประมาณ เวลา 08.00 น.  
รับประทานอาหารเชาและเดินทางมาที่ศูนยประชุมสหประชาชาติใหทันในเวลา  10.00 น.  
และเขารับรางวัลพรอมทั้งรับประทานอาหาร  ถายรูปและเดินทางกลับ  รถที่เราจะใชนาจะใชรถบัสเพียง  1  
คัน  ที่เหลือก็นาจะเปนรถตู  รถบัสเราเผื่อไวสําหรับผูสูงอายุที่อยากเขารวมถวาย  
ผูที่จะไปจะตองเปนผูที่แข็งแรงเพราะสถานที่สําหรับจอดรถไกลมาก  จะตองเดิน  
ถารถไมพออาจไปอีกครั้งหนึ่งในวันที่  16  พฤศจิกายน  2559  - 18  พฤศจิกายน  2559  
การเขารับรางวัลพระปกเกลา  เราจะตองเขารับรางวัลในวันที่  6  พฤศจิกายน  2559  
รายงานตัวเพือ่รับรางวัลกอนเวลา  10.00 น.  
ผมจึงวางแผนไววากลุมที่จะไปกับเราคือกลุมที่ชวยเรานําเสนอโครงการพระปกเกลา  คือ  กลุมผูสูงอายุ  
หอกระจายขาว  
สวนของจาเอกภราดรและของสํานักการศึกษาผมจะจัดใหไปกันเองเพราะเปนพนักงานของเรา  
จะมีเฉพาะกลุมผูสูงอายุ  หอกระจายขาวถาผมจัดรถบัสให  1  คัน  และรถตู  2  คัน  ใหไปทั้งหมดประมาณ  
45  คน 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ    จาเอกภราดรจะมีสวนหนึ่งที่เปนชุมชน  เชน     
กลุมอปพร.  ใหแบงกันกลุมละ  10  คน  ที่เหลือใหเปนผูสูงอายุ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ในสวนของหน.ศศิญาและอปพร.ใหรวมทั้งหมด  15  คน  เจาหนาที่  5  คนและที่เหลือเปนผูสูงอายุ  20  คน  
ผมไปมาแลวครั้งหนึ่งตอนที่พาชุมชนไป  
ถึงเชาที่บานสวนและมาที่เมืองทองธานีทําภารกิจสวนตัวและรับประทานอาหารเชาแตการเปลี่ยนชุดไมสะดวก  
ไปครั้งหนาจึงอยากเปลี่ยนสถานที่ใหม  หลังจากนั้นคุณณัฐภาสไปถึงสี่แยกคอกวัวประมาณเวลา  08.00 น. 
และโทรมาหาผมวาถึงสนามหลวงแลวแตใชการเดินเทามา  
เมื่อมาถึงเราจึงจะมาลงทะเบียนที่สนามหลวงและนั่งรอเขาถวายสักการะตามลําดับภายในเตนทและเขาแถวตา
มถนนรอบสนามหลวงไปเรื่อยๆเขาไปในเตนทอีกครั้งจะจัดระเบียบจัดแถวเรียง  4  คน  
สักพักก็ใหเดินไปนั่งอีกเตนทดานหนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดถนนสนามหลวงและเขาประตูพระบรมหาราชวังฯ  
เมื่อเขาไปจะตองยืนเขาแถวตากแดดและรอเขาถวายสักการะ  
ฝากคุณณัฐภาสประสานวาเราจะตองไปลงทะเบียนเพื่อเขาถวายสักการะพระบรมศพฯที่ไหนและฝากทานผอ.เ
พ็ญพรพิจารณาวาเราจะไปพักที่ไหน  
มอบทานผอ.เพ็ญพรประสานกับหน.พงษธรในเรื่องนี้เนื่องจากงบประมาณเปนของสํานักปลัดเทศบาล   

เรื่องที่  2  รับรางวัลพระปกเกลา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดสงเขารับการประเมินรางวัลพระปกเกลาและไดรับรางวัลพระปกเกลา  
มีหนังสือใหเดินทางไปรับรางวัลในวันที่  6  พฤศจิกายน  2559  ลงทะเบียนเขารับรางวัลกอนเวลา  10.00 
น.  อยากใหทุกทานที่มีสวนรวมในรางวัลครั้งนี้รวมเดินทางไปรับรางวัลดวย  
ฝากทานผอ.เพ็ญพรประสานงานในเรื่องนี้โดยใชเงินงบประมาณในโครงการของสํานักปลัดเทศบาล  
ถามีการอบรมผมจะมอบใหทานรองปลัดอภิวัฒนเปนผูบรรยายแทน 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  
กรมสงเสริมมีหนังสือสั่งการมากอนแลววาเปนภารกิจที่อาจตองเพิ่มแผนและสั่งการเพิ่มเติมวาสอดคลองกับรัฐ
ธรรมนูญเปนนโยบายรัฐบาลและเปนหนาที่ของ อปท.  สามารถดําเนินการได 



นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  
ขออนุญาตหารือวาอาหารที่เราจะไปรับประทานระหวางทางเราจะจัดหาใหเขาหรือใหเงินเขาไปซื้อกินเองระหว
างทาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาเราเขาไปอยูที่นั่นตอนเชาเราจะไดรับประทานน้ําและอาหารฟรี  
ลองพิจารณาดูครับเอาเงินใหเขาไปรับประทานเองจะดีที่สุด  
ฝากทานรองอภิวัฒนดูระเบียบในเรื่องนี้และหน.พงษธรศึกษาระเบียบใหดีเพราะเปนเงินของสํานักปลัดเทศบาล  

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ  เจาหนาที่ที่จะเขารวมการรับรางวัลพระปกเกลา  
ดิฉันมีความคิดเห็นวา  อยากเสนอผูเขารวมรับรางวัล  ดังนี้  อาจารยมานิต  จาเอกภราดร  ดิฉัน  

คุณณัฐภาสและหน.สังวาล  อยากใหมีกองวิชาการ  1  คน  และขอรายชื่อเพราะตองออกคําสั่ง  
- 4  - 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ใหเรียบรอยทุกอยางในวันพรุงนี้เพราะจะตองจองโรงแรมและติดตอลงทะเบียนเพื่อเขารวมถวายสักการะพระบ
รมศพฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     การแตงกายใหสวมชุดขาว – ดํา  
วันที่เขารับรางวัลก็เชนเดียวกัน  

เรื่องที่  3  โรงเรียนเทศบาล 4 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมอยากใหเทคอนกรีตเพื่อใหเปนที่จอดรถของครูตรงขางกําแพงแตตอนนี้กําแพงชํารุดจึงอยากใหซอมกําแพง  
เราจะเอางบจากที่ไหน  อยากใหทาสีอาคารดานหนาของอาคารเอนกประสงคและตึกสีมวง  
เงินของสํานักการศึกษามีหรือไม  ถามีก็ใหเอาเงินของสํานักการศึกษา  
ฝากรองประเสริฐดูแลเรื่องนี้ถาเงินไมพอก็ใหบอกผมจะโอนเงินให  
ในสวนการเทคอนกรีตใหเปนที่จอดขางกําแพงผอ.มานิตบอกวาตนไมตาย  
ผมคิดวาถาตนไมตายก็ไมตองปลูกเพราะผมอยากไดที่จอดรถ  หากรถครูทั้งหมดมีประมาณ  10  
คันจะจอดไดทั้งหมด  
พื้นที่ตรงกลางจะไดเปนถนนและจัดสวนตามที่เลขาฯอดิศักดิ์ไดบอกไวซึ่งจะปลูกหญาทั้งหมดใชหรือไม 

นายอดิศักด์ิ  อะนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกฯ   พื้นที่สวนกลางที่วางแผนไวคือ  20 x 25  เมตร  
สวนแนวรอบสนามจะมีตนชาฮกเกี้ยนเปนไมดัดเพื่อไมใหรถเขาไปในสนาม  หลายๆอยางจะทําเฉพาะวันเสาร 
– อาทิตย     
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
หนาหองประชุมเอนกประสงคเราจะทําอยางไร 

นายอดิศักด์ิ  อะนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกฯ   
ตามแผนที่ประสานกับผอ.สุมิตราไวคือจะมีทางลาดเชื่อมทางเขาหอประชุมตรงกลางและเวนประมาณชวงละ  
4  เมตร  จะเปนตนขอยและหญาสีเขียว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตอนนี้เปนถนนและดินใหยกระดับขึ้นมาเพื่อเขาหองประชุมในสวนนี้เตรียมไวแลวใชหรือไม  
ถายังไมไดทําอะไรทําเปนฟุตบาทเหมือนกับโรงเรียนเทศบาล 2 ดีหรือไม  
แตถามีแผนการดําเนินงานไวแลวก็ไมเปนไร  
มอบใหทานรองประเสริฐจัดการทาสีมวงอาคารเอนกประสงคและอาคารอีกหลังหนึ่งเฉพาะดานหนา 



นายอดิศักด์ิ  อะนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกฯ   
ในสวนของประตูเดิมคอนขางอันตรายเวลาเปดจะมีปญหาเพราะไมมีเบรค  ถาเปดแลวอาจไปทับเด็กได  
ตอนนี้จะแกไขโดยทําประตูใหสั้นลงและพับใหเปน 2 สวนได 

เรื่องที่  4  ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การประชุมชุมชนจะจัดขึ้นในวันที่  3  
พฤศจิกายน  2559  ฝากหัวหนาสวนการงานและผูทีเ่กี่ยวของเขารวมประชุม 

เรื่องที่  5  ประชาสัมพันธการเขารวมถวายสักการะพระบรมศพฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อวานผมไดไปประชุม กทจ.  
โดยมีทานรองผูวาฯ ทานเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ  เปนประธานในที่ประชุม  
ทานพูดเกี่ยวกับเรื่องการนําพี่นองประชาชนไปถวายความเคารพพระบรมศพฯ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ทานพูดวาตอนนี้ชาวบานพูดกันวาไดมาเฉพาะญาติพี่นองของกํานันผูใหญบาน  
ขาราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการเสนอชื่อเทานั้น  คนนอกเหนือจากนี้ไมมีโอกาส  
ทานจึงฝากใหประชาสัมพันธวาพี่นองประชาชนทุกทานมีสิทธิไปไดทุกคน  หากจะไปกันเองก็ได  
ทางสหกรณจังหวัดเขาก็อยากไปผมจึงบอกใหเขาประสานกับทานปลัดจังหวัด  
ทานรองผูวาฯทานบอกวาใหเราติดตอไปที่จังหวัดและจังหวัดจะเปนผูประสานให  
หากไมสามารถไปไดดวยตนเองทาง อบจ. ก็จัดรถไวใหสามารถไปลงชื่อไวไดไปไดทุกคนครับ 
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เรื่องที่  6  ตรวจขอสอบนักธรรมชั้นตรี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ไดรับหนังสือจากเจาคณะอําเภอเมืองวัดสวาง คงคาวาจะมีการตรวจขอสอบนักธรรมชั้นตรี  จํานวน  250  รูป  
ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน  2559  ทานจึงขอภัตตาหารเพล  เชิญทุกสํานัก/กองรวมบริจาค  

เรื่องที่  7    การกําจัดผักตบชวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
จากการประชุมผลสรุปคือเรือผักตบชวาคงจะไมไดแลวเราจะใชวิธีไหน  
หน.พงษธรบอกวาอยากสูบน้ําออกและเอารถไปขุดลอกเลยเลขาฯอดิศักดิ์คิดเห็นอยางไร 

นายอดิศักด์ิ  อะนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกฯ   
พี่ชายของผมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็แนะนําใหทําแบบนี้จะเปนวิธีที่งายที่สุด  
สูบน้ําออกและขุดลอกเลยดีกวาเพราะหนองนอยมีปริมาณน้ํามากและลึกมาก 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ผมจะทําเปนแผนงานวาเราจะใชเวลาสูบน้ํากี่วัน  
หลังจากสูบน้ําเสร็จเราจะไปขุดลอกวันไหน  อยางไร  
ตอนนี้ผมกําลังวางแผนกับฝายปองกันฯวาจะเริ่มลงพื้นที่วันไหน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาไมมีเครื่องสูบน้ําใหขอยืมของทานรองมานิตและผอ.สมชาย  
ถาทําสําเร็จผมอยากใหทําที่กุดน้ํากินแตตองวางแผนใหดีเพราะจะตองวางแผนการรองรับน้ําดวย     

เรื่องที่  8  โครงการถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   
   ภูมิพลดุลยเดชฯ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทานดร.สม  นาสอาน  
เชิญชวนเขารวมโครงการถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ชื่องาน  
เปลี่ยนโทมนัสเปนพลังตามรอยพอ  ถวายเปนพระราชกุศล  
โครงการคายพระไตรปฎกและดูแลสุขภาพดวยแพทยวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมเปาหมาย  คือ  
ประชาชนทั่วไป  ผูปวยเปนโรคเรื้อรัง  เชน  เบาหวาน  ไตวาย  
บุคลากรเจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดกาฬสินธุและผูที่สนใจลงทะเบียนรวม  เปาหมายจํานวน  1,000  คน  
ระยะเวลาในการจัดงาน  9  วัน  ตั้งแตวันที่  22 – 30  มกราคม  2560  
ใชหอประชุมแกงดอนกลางของเราที่ยังไมไดตั้งชื่อ  ฝากรองประเสริฐไปคิดชื่อของหอประชุม  
จะมีการเสนอโครงการเปนโครงการรวมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
ประชาสัมพันธจังหวัดและมูลนิธิแพทยวิถีธรรม  งบประมาณคาอาหารและเครื่องดื่มไดจาก  อบจ.และสสจ.  
ของเทศบาลอาจเปนคาจัดสถานที่  ปญหาคืองบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเขาขอใชหองประชุม  
เครื่องเสียง  หองน้ําชั่วคราว  เตนทรับประทานอาหาร  เตนทนอน  เก็บขยะ  ระบบไฟฟา  
ผมอยากทราบวาตอนนี้หอประชุมที่แกงดอนกลางมีสภาพที่ใชงานไดมากนอยแคไหน 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เรื่องไฟฟาใชงานไดแลวหากตอเตนทก็คงไมมีปญหา  
เรื่องน้ํารอประมาณราคาจากประปาอยูผมจะเรงตามใหทันครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาไมทันในวันงานผมจะรบกวนใหเอารถดับเพลิงฝายปองกันฯและสํานักการชางจะตองตอทอประปามารับน้ําจ
ากรถดับเพลิงตลอดระยะเวลา  9  วัน  ในชวงเชา  บาย  เย็น  ใหทําทั้ง  3  ชวง  
ถาแกไขปญหาเรื่องน้ําไดก็คงจะไมมีอะไร  ที่เหลือก็จะทําในสวนของงานสถานที่  กางเตนท  ตัดหญา  
ทําความสะอาดบริเวณที่จอดรถในสวนนี้จะออกคําสั่งอีกครั้งหนึ่ง  ที่ผมเลาใหฟงเพราะอยากใหทําเพื่อในหลวง  
เราไดเงนิงบประมาณมากอสรางที่แกงดอนกลางแตไมมีงานเลยก็ไมรูจะกอสรางขึ้นมาทําไม  
มอบสํานักการศึกษาประสานกับดร.สม เพื่อเขารวมโครงการนี้  
เขาจะออกเปนคําสั่งจังหวัดเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติจากทานผูวาราชการฯ    
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เรื่องที่  9  โครงการถนนสายบุญและกิจกรรมสวดมนตวันพระ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรสวดมนตวันพระ  ณ  บริเวณชั้น 1 
อาคารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่  7 ,  14  ,  22  และวันที่  29  พฤศจิกายน  2559  
และกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ  วันที่  2  พฤศจิกายน  2559  และวันที่  16  พฤศจิกายน  2559  ณ  
บริเวณถนนภิรมย  เวลา  06.30 น.  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวม   

เรื่องที่  10  ขอมติเห็นชอบเก่ียวกับการจางพนักงานจางชั่วคราวและพนักงานจาง 
   ตาม ภารกิจ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อวานไดไปประชุม  กทจ.  
โดยมีทานรองผูวาฯ ทานเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ  
เปนประธานในที่ประชุมและไดขอมติเห็นชอบเกี่ยวกับการจางพนักงานจางชั่วคราวและพนักงานจางตามภารกิ
จของเรา  หลายๆเทศบาลก็ทําเรื่องเขาไปขอเปนการตอสัญญาสําหรับคนเกา  ของเราจํานวน  288  คน  
ทานบอกวาเยอะมาก  พนักงานจางตามภารกิจ  30  กวาคน  
เขาก็คงคิดวาพนักงานของเรามีเยอะอาจเอาเงินมาจมอยูกับคนงาน  แตเราคิดวาทํางานใหชาวบานไมทัน  
แตในเมื่อกฎหมายกําหนดไววาไมใหเกิน  40  เปอรเซ็นต ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไมเกิน  35  เปอรเซ็นต  
ตอนนีเ้รามีพนักงานใหมเชิญแนะนําตัวครับ 



นางวิภารัตน  กําจร  นักพัฒนาชุมชน  เรียนทานนายกฯ  ทานรองนายกฯและทานผูบริหารทุกทาน  
ดิฉันนางวิภารัตน  กําจร  ตําแหนงเดิมที่โอนมาคือนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด  รับผิดชอบงานที่อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด  
ดิฉันรูสึกดีใจที่ไดมาอยูกับครอบครัวของตนเอง  ในสวนที่ทานนายกฯพูดเมื่อสักครู  
เมื่อกอนดิฉันเปนคนนอกตอไปนี้จะเปนคนใน  จะมาศึกษาดูวาการจางคนเกิดปญหาอะไรบาง  
ตามที่คนนอกก็มองเหมือนกับที่ทานนายกฯพูดจริง  บานเกิดของดิฉันอยูที่อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุแตครอบครัวอยูที่นี่  ตอนแรกขอยายมาไมสามารถที่จะเปลี่ยนคนเกาที่อยูกอนได  
ตองแลวแตทานผูวาราชการฯจะมีคําสั่งภายในวาจะใหไปอยูที่อําเภอไหน  
จึงคิดไววาจะมาอยูในจังหวัดเพราะแฟนของดิฉันก็ทํางานที่สํานักงาน ปปช.  ขอฝากเนื้อฝากตัวดวย  
ขอบคุณคะ 

เรื่องที่  11  การสํารวจขอมูลจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นดาน 
   การเกษตรและแหลงนํ้า 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
กรมสงเสริมฯแจงใหจังหวัดมอบทองถิ่นอําเภอรวมกับ อปท. 
สํารวจขอมูลจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นดานการเกษตรป  2559  
ตลอดจนติดตามและประเมินผลนําขอมูลไปจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  มอบกองสวัสดิการสังคมศึกษาเรื่องนี้  
เทศบาลเราตั้งโครงการพอเพียงอยูแลวใชหรือไม 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  
สํารวจประชาชนแตละชุมชนที่ขาดแคลนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีเงินแค  30,000  บาท  
ผมจะใหประธานชุมชนสํารวจครอบครัวที่เขาขาดแคลนในเรื่องนี้และจะเชิญประธานชุมชนมาเพื่อมอบใหเขาดู
แลในแตละชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมอยากใหทําแปลงสาธิตอยูที่แกงดอนกลางในงบประมาณ  30,000  บาท 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  ตอนนี้มี  2  โครงการ  มีศูนยเทคโนโลยี  30,000  
บาท  และเศรษฐกิจพอเพียง  30,000  บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบหน.สังวาลศึกษาเอกสารเรื่องนี้และนํามาประยุกตใชกับโครงการของเรา 
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เรื่องที่  12    กฐินพระราชทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กฐินพระราชทาน  ณ  
วัดกลางพระอารามหลวง  จัดขึ้นในวันที่  2 – 3 พฤศจิกายน  2559  
เพื่อใหประกอบพิธีถวายผาพระกฐินเปนไปสมพระเกียรติจึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน  ดังนี้  
จัดบุคคลากรในสังกัดไปชวยจัดเตรียมสถานที่  
ประดับตกแตงพิธีและปรับแตงภูมิทัศนใหดูสวยงามมอบสํานักการชาง  
การจัดรถประชาสัมพันธพรอมพนักงานขับรถและเจาหนาที่ประชาสัมพันธ  
เชิญชวนพี่นองประชาชนมารวมถวายรอบเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มอบหน.ศศิญาดูแลเรื่องนี้  ในวันที่  4  
พฤศจิกายน  2559  ซึ่งเปนวันทอดกฐินผมจะไมอยูมอบทานรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ 

เรื่องที่  13    โครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เรื่องโครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะเปนอยางไร  หนังสือเขาสํานักปลัดเทศบาลหรือไม 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ในหนังสือเขาแจงกําหนดการวาเขาวัดวันไหนบาง  
เขาทําหนังสือเชิญชวนเราเขารวมและเปนเจาภาพตามตารางที่กําหนด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ในเขตเทศบาลเราวันไหนแลววันลอยกระทงจะใหเราทําอะไร  หนังสือเรื่องนี้เขาสํานัก/กองใด 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เขาสํานักปลัดเทศบาล  
เขาประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขาวัดโดยตองนุงผาไทยเปนวัดในเขตเทศบาลในสวนของเทศบาลเราเปนเจาภาพ
รวมที่วัดพุทธมงคล บานหลุบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  กําหนดการเวลา  07.30 น.  
หัวหนาสวนราชการ  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แขกผูมีเกียรติ  ผูนําทองที่  นักเรียน  
นักศึกษาและประชาชนเขารวมพรอมกันและรวมกันทําบุญตักบาตร  เจาหนาที่เตรียมภัตตาหารถวาย  เวลา  
08.00 น.  พิธีสงฆประจําอาจสงฆ  เวลา  08.09 น.  ประธานฆารวาสมาถึงรวมพิธีตักบาตร  
บูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆใหศีล  กําหนดการมีหมดถาถึงวันงานพวกเราไมไปจะยุงยาก  
มอบหน.พงษธรประสานกับสํานักงานวัฒนธรรมวาทําไมถึงใหเราไปที่วัดบานหลุบ 

เรื่องที่  14  งานประเพณีลอยกระทงประจําป  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  สํานักการศึกษาเตรียมการไวอยางไรบาง  
ตามที่ไดประกาศใหพี่นองประชาชนทราบวาเราจะงดกิจกรรมลอยกระทงแตเราจะยังจัดสถานที่ใหพี่นองลอยก
ระทงและมีการจัดนิทรรศการ  จัดโตะ  
แทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเพื่อใหพี่นองประชาชนรวมถวายอาลัย  
ขอสอบถามผูรับผิดชอบวาเตรียมงานถึงไหน  อยางไร  
และไดออกคําสั่งใหกองฝายอื่นไดเขาไปชวยเหลือในสวนไหน  อยางไรบาง 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  เมื่อวานไดประชุมและแบงงานกัน  
โดยอาจารยจากโรงเรียนทั้ง  4  โรงจะชวยกันและใชวัสดุสํานักงานจากสํานักการศึกษา  
ตอนนี้ทางโรงเรียนกําลังไปทํารายการมาใหเพื่อใชในการซื้อวัสดุอุปกรณ  จะทําใหเสร็จภายในวันที่  13  
พฤศจิกายน  2559  และจะขอความรวมมือจากสํานักการชางในเรื่องการประดับไฟ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
สํานักการสาธารณสุขไดชวยทําความสะอาดรอบบริเวณหรือยัง  สํานักการชางตัดหญาบริเวณกุดน้ํากินหรือยัง  
การประดับไฟประดับอยางไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
เบื้องตนไดมอบภารกิจไปแลวในเรื่องระบบไฟฟาแตอยากทราบวาจะใชไฟแสงสีหรือไฟธรรมดา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ผมคิดวาบริเวณเกาะกลางกุดน้ํากินจะตองสวางไสว  ตองมีการประดับตกแตงโดยรอบ  เชน  โคม  หรือดอกไม  
ทําใหสวางใหปลอดภัย  แลวในสวนของ 
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นิทรรศการและพิธีลงนามจัดตรงไหน  สถานที่ลงนามอยูตรงไหน  ใชตรงลานกลางจัดเปนนิทรรศการใชหรือไม  
บริเวณรอบนอกถาประชาชนเดินมาเราเตรียมไฟฟาสองสวางและปลอดภัยแคไหน  สถานที่ที่จะไปลอย  
มีทาน้ําลงไปลอยหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  นาจะใชทางเดิน – วิ่ง  
ที่อยูดานลางเปนจุดที่จะลงไปลอยกระทง 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เราจะทํายื่นออกไปใหลอยดีไหม   
รอบกุดน้ํากินกอนที่จะถึงลูวิ่งจะเปนถนนจะมีบันไดลงไป  
ถามีไฟแสงสวางใหเห็นวาเปนทางลงก็จะดีเพราะเขาจะไดไมตองเดินขามตนไมลงไป  
รองประเสริฐไดออกคําสั่งในการจัดกิจกรรมหรือยังครับ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  ยงัครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบรองประเสริฐออกคําสั่งใหเรียบรอยและมอบสํานักการชางประดับไฟทั้งรอบนอกและรอบในใหสวางและเกิ
ดความปลอดภัย  มอบฝายเทศกิจจัดเจาหนาที่ อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัย  
อยาใหมีเสียงประทัดและจุดโคม  ดูแลไมใหกระทําการใดๆที่ผิดระเบียบหรือขอบังคับของทางจังหวัด  
มอบสํานักการชางทําความสะอาดและดูแลสถานที่จอดรถในพื้นที่ของโรงแรมริมปาวสํานักการสาธารณสุขฯดูแ
ลเรื่องขยะ  
สํานักการศึกษาดูแลเรื่องการจัดนิทรรศการและประดับตกแตงบริเวณเกาะกลางกุดน้ํากินใหประชาชนไดถายรู
ป  มอบจาเอกภราดรตรงฝงริมน้ําจะตองไมมีรานขายกระทง  
ใหติดปายหามตั้งรานจําหนายเหมือนที่เราเคยทําและใหประสานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรตั้งแตที่จอดรถจนถึ
งที่ลอยกระทงใหเกิดความปลอดภัย 

เรื่องที่  15  การประชุมมอบนโยบายของการปฏิบัติราชการและการลงนาม  MOU 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล    
การประชุมมอบนโยบายของการปฏิบัติราชการและการลงนาม  MOU  จะจัดขึ้นในวันที่  2  พฤศจิกายน  
2559  โดยมีกําหนดดังนี้ เวลา  08.00 น. – เวลา  16.30 น.  เริ่มลงทะเบียน  
เมื่อพรอมแลวทุกคนจะยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย  เวลา  08.30 น. – 09.00 น.  พิธีลงนาม  MOU  
หลังจากนั้นทานนายกฯจะมอบนโยบายและทานปลัดเทศบาลจะกลาวรายงานเกี่ยวกับโครงการอบรมคุณธรรม  
ทานนายกฯกลาวเปดงานและใหโอวาทหลังจากนั้นจะเปนการบรรยายของทานพระครูปลัดบัญฑิต  
การแตงกายชุดดําไวทุกข  ผูที่จะขึ้นลงนาม  MOU  กับทานนายกฯสวมเสื้อสีขาวใสสูททั้งชายและหญิง 

เรื่องที่  16  การเสนอญัตติในประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เนื่องจากตอนนี้ไดมีการเปดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําป  2559  แลว  
พวกเรามีญัตติอะไรจะทําหรือไม  เชน  ขอกูเงินจะทําทันหรือไม  ถาไมมีอะไรก็ใหรีบประชุมเลยไดหรือไม 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  สามารถกําหนดการประชุมชวงปลายเดือนไดครับ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีกองไหนจะยื่นญัตติเพิ่มเติมหรือไม  
ถามีแตเรื่องกูเงินเราจะตองเตรียมตัว  เรื่องรถที่อยากไดเตรียมไวหรือยัง  แบบแปลนเรียบรอยหรือยัง  
ทานใดจะขอกูเงินมาทําอะไรใหเตรียมรายละเอียดไวใหเรียบรอย 

เรื่องที่  17  ขอความอนุเคราะหสถานที่ปลูกตนไม 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ดวยขาพเจานายสรนนท  แสงสิริมงคลกุล  
อดีตขาราชการครู  สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  อดีตหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร  
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  
ไดนอมนําและนําไปสูการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับการอนุรักษแล
ะพัฒนาปาไม  โดยทุกปจะมีการปลูกตนไมใหญใหนกกาไดอาศัยเพื่อเทิดไทองคราชัน  
โดยทุกปงบประมาณจะจัดสรรเงินเดือนของตนเองปลูกตนไมผล  ไมยืนตนขนาดใหญในที่ดินของตนเอง 
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จนกระทั่งหมดเนื้อที่ที่จะปลูกแตผลพวงคือตนไมที่ปลูกไดออกผลและเปนตนกลาจํานวนมาก  เชน  
ไมยืนตนขนาดใหญ  มะคา  ประดู  ไมแดง  ยางนา  ฯลฯ  ไมผล  มะขาม  มะมวงปาพันธุหวาน  



ซึ่งในประเทศไทยเทาที่พบมาไมมีที่ใดนอกจากสวนของขาพเจาเทานั้น  บัดนี้  
ขาพเจาไมมีที่ดินที่จะปลูกตนไมดังกลาวจึงมีความประสงคขอความอนุเคราะหสถานที่เพื่อปลูกตนไมเทิดไทองค
ราชัน  โดยมีความมุงหมายวาจะปลูกใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุปละประมาณ  100  ตน  โดยจะปลูก  3  
ชวงเวลา  คือ  สามปที่ 1  ปลูกบริเวณพุทธมณฑล  จํานวน  300  ตน  สามปที่  2  
ปลูกในที่ดินของเทศบาลที่วางเปลา  จํานวน  300  ตน  และสามปที่  3  
ปลูกสองฝากฝงลําน้ําปาวในสวนที่ไหลผานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเวลา  9  ป  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะมีตนไมใหญเปนสมบัติของเทศบาล  จํานวน  900  ตน  
คาใชจายในการดําเนินงานไดจากเงินบํานาญประจําเดือนละประมาณ  3,000  บาท  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ในเรื่องนี้ 
ใหทําหนังสือตอบเขาไปวายินดีใหความรวมมือและใหความอนุเคราะห  ทั้งนี้  หากทานจะปลูกเมื่อไหร  
อยางไร  ขอใหทานติดตอกับใครอยางไร  ใหระบุลงในหนังสือพรอมทั้งเบอรโทรศัพท  
หากจะปลูกที่แกงดอนกลางใหมาขอคําแนะนํากับเราวาเราเตรียมหลุมตนไมอยางไร  
ตนไมที่ปลูกควรเปนตนไมประเภทเดียวกันหรือไม   

เรื่องที่  18  ยายขอมูลไฟเสียงตามสาย (เครื่องกระจายเสียง) ออกจากสิทธิ 
  ไฟสาธารณะ  10 %   

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง   การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ  
ขอแจงใหทานทราบวา  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ  จะเขาดําเนินการยายขอมูลไฟเสียงตามสาย  
(เครื่องกระจายเสียง)  ออกจากสิทธิไฟสาธารณะ  10 %  
เนื่องจากหลักเกณฑการใหสิทธิใชไฟสาธารณะสําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สิทธิที่จะใชกับไฟอาคารของเทศบาลเพื่อใชในกิจการของเทศบาล (ไมรวมบานพัก) สถานีอนามัย  โรงพยาบาล  
สถานีดับเพลิง  โรงเรียนเทศบาล  สวนสาธารณะ  สวมสาธารณะ  เทานั้น  
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ  จะดําเนินการยายขอมูลไฟเสียงตามสายออกจากสิทธิไฟสาธารณะ  10 
%  ในรอบบิลเดือนตุลาคม  2559  จํานวน  14  จุด  
พรอมกับจะมีรายละเอียดแจงหนี้คาไฟฟามายังหนวยงานของทานตอไป  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มันตางกันตรงไหน  
เขาจะคิดตอนที่เราติดตั้งแลวอยางไร  ถาเราใชไฟฟรีเราจะไปติดมิเตอรทําไม  
เวนเสียแตวาคุณจะจายเงินคุณถึงติดมิเตอร 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ไฟสาธารณะป  2552  
เปนคาเสียงตามสายไมไดใชไฟฟรีอยูแลวครับ  เขาอาจเอาเขาแตก็ตองเอาออกตามหลักเกณฑ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เทาที่ฟงคือรองปลัดอภิวัฒนก็รูวาเสียงตามสายไมไดใชไฟฟรีจึงไดติดมิเตอร  
เมื่อติดมิเตอรทางไฟฟาก็เขาใจวาเปนไฟฟรีถาอยางนั้นก็ไมตองทําอะไรรอแคการจายเงิน 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่21/2559 เมื่อวันที่  18 ตุลาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 



ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     -  ไมมี  -   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายนและตุลาคม  2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกันยายนและตุลาคม  2559  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายนและตุลาคม    
2559  ทรัพยคงเหลือประจําเดือนกันยายน 2559   จํานวน 5,232 รายการ จํานวนเงิน 82,906,100 
บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 66,402.13 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,418.85 บาท 
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -1,404,516.96  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  
กระแสรายวัน  จํานวนที่ใชไป  -56,835,889.71 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนเมษายน 2558 จํานวน 45 
ราย จํานวนเงิน 481,100 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนกันยายน 2559  จํานวน  109,076 บาท  
กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59  จํานวน 1,279,437  บาท รับจํานํา  1,778 ราย 
จํานวนเงิน 27,184,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค. 59  จํานวน 46 ราย  จํานวนเงิน  528,600  บาท  
ไถถอน จํานวน 1,638  ราย จํานวนเงิน 25,825,000  บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค. 59  จํานวน 23 ราย 
จํานวนเงิน 102,600 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 819,867.25 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค 59  จํานวน 
12,780.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 30 ก.ย. 59 จํานวน 8,849,217.75 บาท   
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม  2559  ทรัพยคงเหลือประจําเดือนตุลาคม  2559   จํานวน 5,128 
รายการ จํานวนเงิน 80,504,200 บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 39,332.88 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย 
ออมทรัพย จํานวน 5,418.85 บาท เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -679,673.90 
บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนที่ใชไป  -54,516,247.24 บาท  
ทรัพยหลุดจํานําเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 51 ราย จํานวนเงิน 565,700 บาท  
กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนตุลาคม 2559  จํานวน  185,013 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 
– 31 ต.ค. 59  จํานวน 185,013  บาท รับจํานํา  1,674 ราย จํานวนเงิน 26,493,900 บาท 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย. 59  จํานวน 104 ราย  จํานวนเงิน  690,100  บาท  ไถถอน จํานวน 1,727  ราย 
จํานวนเงิน 28,330,100  บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย. 59  จํานวน 89 ราย จํานวนเงิน 2,505,100 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 887,637.75 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย. 59  จํานวน 67,770.50 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 31 ต.ค. 59 จํานวน 887,637.75 บาท    

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายนและตุลาคม   2559  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  
มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวมทั้งหมด  602 คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  
1. ขอความเห็นชอบตอ ก.ท.จ. และใหพนักงานเทศบาลโอน จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1.1 นางจิตตา  เสาวกุล 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับสูง) สังกัดสํานักการศึกษา 



เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โอนไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง) 
สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย 
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อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  1.2 นางสาวนวพร  ภูงามทอง ตําแหนง 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ  ฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โอนไปดํารงตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง 
องคการบริหารสวนตําบลลําชี  อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ  2.  ขอความเห็นชอบตอ ก.ท.จ. 
เลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลจํานวน 2 ราย ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  ดังนี ้ 2.1 นางสาวหทัยนุช  
ศรีพลหงษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดงานธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไปในตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม  2.2  นางสาวพิศมัย  อุบลเลิศ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
สังกัดงานธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป ในตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม   3. ขอความเห็นชอบตอ ก.ท.จ. และรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 1 
ราย ดังนี้   3.1 นางวิภารัตน  กําจร ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด มาดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ4.  
จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  เตรียมการประเมินใหกับสํานัก/กอง 
5.  ดําเนินการกรอกขอมูลในระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ระยะที่ 1  6.  
จัดทําประกาศการแบงโครงสรางสวนราชการภายในและการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของสวนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  7. รายงานตําแหนงอํานวยการทองถิ่นที่วาง ดังนี้  7.1 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)  7.2 
ตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง)   7.3 
ตําแหนงหัวหนาฝายควบคุมการกอสราง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  7.4 
ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)  8.จัดทําคําสั่ง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2)  9. 
จัดทําคําสั่งการตอสัญญาพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   
ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกันยายน  2559  
หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  15,400 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  
รวมเปนเงิน  1,400 บาท  รวม 16,800 บาท ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  
หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนตุลาคม  2559  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
รวมเปนเงิน  26,100 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  - บาท  รวม 26,100 บาท  
ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  4  ครั้ง  ครั้งที่  18/2559  
เมื่อวันที่  6 กันยายน 2559  ครั้งที่  19/2559  เมื่อวันที่  20 กันยายน  2559  ครั้งที่  20/2559  
เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2559  และครั้งที่  21/2559  เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2559  
มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันที่ 13 
กันยายน 2559  และวันที่ 27 กันยายน 2559   สํานักปลัดเทศบาลรวมงานและปฏิบัติหนาที่ดังนี้   
พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   วันที่ 13 กันยายน 2559  
งานปฏิคมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  วันที่ 20 กันยายน 2559  
งานปฏิคมพิธีเปดศาลเจาพอโสมพะมิตร  วันที่ 17 ตุลาคม 2559  



สํานักปลัดเทศบาลจัดสถานที่เพื่อถวายความอาลัย   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ 
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 21 ตุลาคม 2559  
สํานักปลัดเทศบาลรวมจัดพิธีและรวมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ  ณ วัดสวางคงคา  ฝายเทศกิจงานรักษาความสงบ  
ปรับปรุงปายจราจรถนนกาฬสินธุบริเวณแยกหนาธนาคารกรุงไทยสาขากาฬสินธุ  
ปรับปรุงปายจราจรถนนบริเวณโดยรอบสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ปรับปรุงชองจอดรถบริเวณหนาตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบพรอมดําเนินการแกไขเกาะกลางถนนวงเวียนวัดใตโพธิ์ค้ําเจาหนาที่เทศกิจปรับปรุง
ทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจรบริเวณรอบสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เจาหนาที่เทศกิจปรับปรุงทาสีตีเสนชองจอดรถจักรยานยนตตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบ 

- 1๒  - 
และจัดระเบียบผูคาหนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ   
เจาหนาที่เทศกิจปรับปรุงทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจรบริเวณแยกปาไมโดยรวมกับเจาหนาที่ตํารวจจราจร  
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   วันที่  ๓  ตุลาคม ๒๕๕๙  
เจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
เขารวมการฝกซอมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๕๙  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การเตรียมความพรอม - วันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙  
โครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนแกประชาชน ที่บริเวณวัดชุมชนดงปอ   - 
วันที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๕๙  วิทยากรจากงานปองกันฯ 
ปฎิบัติหนาที่อบรมใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนแก พนักงานของบริษัท คูโบตากาฬสินธุ 
จํากัด  วันที่  ๑๓  กันยายน ๒๕๕๙  เจาหนาที่ฝายปองกันฯ 
รวมกันทําความสะอาดและปรับภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  วันที่  ๑๕  กันยายน ๒๕๕๙  
เจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย รวมกับอปพร.ทําความสะอาดที่บริเวณวัดใตโพธิ์ค้ํา   วันที่  ๒๓  
ตุลาคม ๒๕๕๙  เจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
เขารวมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปยะมหาราช ประจําป ๒๕๕๙  ณ  สนามหนาศาลากลาง  
การออกระงับเหตุอัคคีภัย   - เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๕ น. 
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมสายไฟฟาที่บริเวณขางเต็นทรถเพชรยานยนต ถนนถีนานนท    เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๕๕ น. 
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมสายไฟฟาที่บริเวณดานหนาโรงเรียนเซนยอแซฟ   - เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ออกตรวจสอบเหตุเกิดกลุมควันไฟที่โกดังเก็บของรานมานทิพย ถนนทุงศรีเมือง    
การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน   - เมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ 
สุวรรณรังสี จากบานเลขที่ ๗๕ ถนนกุดยางสามัคคี  ตรงขามกับรานพรชัยอะไหล สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ    
- เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๒๒ น. ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือแมวตกทอน้ํา  ที่บานเลขที่ ๖๙  
ซอยสินทวี หนาประตูวัดหอไตรฯ เจาของชื่อนางวรรณภา  อัครนันทวัฒน   ๓. 
การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน   - เมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ 
สุวรรณรังสี จากบานเลขที่ ๗๕ ถนนกุดยางสามัคคี สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ   - เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ สงกลับบานที่ชุมชนดงปอ   - 
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่นําผูปวยจากศูนยสาธารณะสุข ๒ สงโรงพยาบาลกาฬสินธุ  - 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายสมพงษ  ออนสําอางค 
ที่บานเลขที่ ๕๙ ชุมชนดงปอ สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ   ๓. เหตุอุทกภัย  - เมื่อวันที่  ๕,๗  ตุลาคม ๒๕๕๙  
ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ําทวมขังถนนทางเขาบาน สท.กฤษฏา ที่ชุมชนซอยน้ําทิพย   - เมื่อวันที่   ๒๐  ตุลาคม 



๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ําทวมขังถนนทางเขาบานเรือนประชาชน ที่ถนนมาปราณีตเหตุวาตภัย   - 
เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไมที่ลมทับรานขายสมตํา 
ที่บริเวณตรงขามสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ ชุมชนเกษตรสมบูรณ  งานอื่นๆ  - เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม 
๒๕๕๙  ฉีดลางทําความสะอาดพื้นถนน ที่บริเวณสี่แยกพรอมพรรณ  - เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม ๒๕๕๙  
ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่เลื้อยเขาบานเรือนประชาชน ที่บริเวณซอยตรงขามสนามกีฬากลาง  - เมื่อวันที่  ๙  
ตุลาคม ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่เลื้อยเขาบานเรือนประชาชน ที่บริเวณหลังสนามกีฬากลาง  - เมื่อวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  รวมกับเจาหนาที่สํานักทะเบียน นําสงใบมรณะบัตร  - เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ฉีดน้ําลางทําความสะอาดบริเวณลานเอนกประสงค สถานีตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่เลื้อยเขาบานเลขที่ ๖๙/๔๒  หมูบานสันสุนีย  - เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ฉีดน้ําลางทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียน โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.)  -  วันที่ ๗  กันยายน ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
รวมการประชุมซักซอมแนวทางการดําเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศ   
เพื่อบริหารการจัดการกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ณ  หองประชุม ๔/๑ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  -  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณการจัดงานพุทธาภิเษก   รูปเหมือนเจาโสมพะมิตร (จําลอง) 
และพิธีเปดศาลเจาพอโสมพะมิตร -  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  
กองบังคับการกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

- 13  - 
กาฬสินธุ ขอสนับสนุนกําลังสมาชิก อปพร. จํานวน ๕๐ คน 
เขารวมพิธีสวนสนามอําลาตําแหนงราชการของผูบังคับบัญชากองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ  ณ  
สนามหนาศาลากลาง   -  วันที่ ๑๐,๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค  “  ดิวิชั่น ๒ ” ๒๐๑๖ ณ  
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  -  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สายตรวจจักรยาน อปพร.)  ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
-  วันที่ 20 กันยายน 2559  ประชุมคัดเลือกกรรมการประสานงานศูนย อปพร.  -  วันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมกับเจาหนาที่งานปองกันฯ 
ทําความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะรอบๆ  ศูนยดับเพลิงยอยแกงดอนกลาง  -  วันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร 
และอํานวยความสะดวกในงานพิธีเทศกาลกินเจ  ที่ชุมชนซอยน้ําทิพย  -  วันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕ นาย ปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร และอํานวยความสะดวก  
งานศพที่ชุมชนริมแกงดอนกลาง  -  วันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
รวมกับเจาหนาที่งานปองกันฯ ทําบุญถวายตนเงินและทํากิจกรรม           
บําเพ็ญประโยชนเนื่องในวันออกพรรษา ทําความสะอาด ลางพื้น บริเวณวัดใตโพธิ์ค้ํา   -  วันที่ ๒๐ ตุลาคม  
๒๕๕๙ ประธานคณะกรรมการศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายเชษฐา  ปทมารังกูล 
ไดเขารวมใหขอมูลตอคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกลา ประจําป ๒๕๕๙  ที่หอประชุมธรรมาภิบาล   
-  วันที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร 
และอํานวยความสะดวกในงานบุญกฐินที่ชุมชนวัดเหนือ   -  วันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร 
และอํานวยความสะดวกในงานบุญกฐินที่วัดปาทุงศรีเมือง -  วันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมในพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปยะมหาราช 
ที่สนามศาลากลาง  -  วันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 



ปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร และอํานวยความสะดวกในงานบุญกฐินที่ชุมชนวัดใต -  
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
(สายตรวจจักรยาน อปพร.)  ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ภาพสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมกับเจาหนาที่งานปองกันฯ 
ทําบุญถวายตนเงินและทํากิจกรรม           บําเพ็ญประโยชนเนื่องในวันออกพรรษา ทําความสะอาด ลางพื้น 
บริเวณวัดใตโพธิ์ค้ํา  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ออกกําลังกายเตรียมความพรอมดานรางกาย 
สัปดาหละ ๑ ครั้ง  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
รวมทําความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลางและวัดใต   งานทะเบียน  
จํานวนประชากรเดือนตุลาคม 2559  จํานวน 33,964 คน  จํานวนครัวเรือน  14,970 ครัวเรือน 
จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนตุลาคม 2559 ยายเขาจํานวน 100 ราย ยายออกจํานวน 44 ราย 
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 724 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,053 ราย 
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  6 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ 
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนตุลาคม 2559  เบนซิน  จํานวนที่ใช 782 ลิตร ลดการใชพลังงาน  
896 ลิตร  ดีเซล  จํานวนที่ใช 12,339 ลิตร ลดการใชพลังงาน 3,253 ลิตร  LPG จํานวนที่ใช 801.61  
ลิตร ลดการใชพลังงาน  324.90 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  5  ครั้ง 
ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง  
ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  33  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  
1 จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8 คัน/9 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 5 ใบ  
ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 19   
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ฝา  ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 
รักษาความสะอาดงานแปรรูปขบวนเพื่อไวอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเ
บศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 19 ต.ค.59 ณ 
ลานคอนกรีตบริเวณดานหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ๔. ดานสิ่งแวดลอม  ๔.๑ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ   คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 ก.ย. 59 – 28 ต.ค. 
59  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  7.2 ตัน  - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,625 บาท  
๔.2 กําจัดมูลฝอย  กําจัดมูลฝอยในเดือน ต.ค. 59 รวม 3,834.00 ตัน เปนมูลฝอยจาก   - 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,381.40 ตัน  - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 2,452.60 ตัน  
คุณภาพน้ําผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด  5. ดานสขุาภิบาล 1 – 31 ตุลาคม 2559  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุตอนรับคณะกรรมการประเมินเมืองจักรยาน  วันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองจักรยาน ชมรมจักรยานในเขตเทศบาล 
และประชาชนผูใชจักรยาน รวมตอนรับพรอมตอบขอซักถามแนวทางการพัฒนาเมืองจักรยาน 
และตรวจเยี่ยมเสนทางจักรยาน   5.1 ตอใบอนุญาต  1. ใบอนุญาตปดปายโฆษณา 10 ราย 2. 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  2 ราย  3. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 6 ราย  4. 
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ -  4. จายถังดักไขมัน 11  5. ปรับตาม พรบ. –  
ดานปองกันและควบคุมโรค  6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา 
ที่ชุมชนคุมหวย ทุกสัปดาห ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนา และตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน 
สรุปผลการดําเนินงาน - ลงเยี่ยมบานผูปวยวัณโรครายเกา ๒ ราย เดือนนี้ไมมีผูปวยที่ตองขึ้นทะเบียนรายใหม 



ดังนี้    - เปนผูปวยวัณโรคดื้อยาตองฉีดยาทุกวันจนครบ ๑ ป และผูปวยที่ตองทานยาจนครบ ๖ เดือน ๑ ราย 
ผูปวยรายนี้เขาสูกระบวนการในการรักษาแลว  ๒ เดือน ผูปวยที่รายงานมาแลวตั้งแตตนป ๔ ราย 
หายเปนปกติแลวใหออกจากระบบในการรักษา  6.๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดย อสม. 
พรอมกันทุกชุมชน ประจําเดือนตุลาคม  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน ตุลาคม 
๒๕๕๙  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๕ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  
คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒      - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐  มี ๑ ชุมชน 
มีความเสี่ยงปานกลาง  คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  
มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง  ไมมีชุมชนใด   ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง 
๒๓ แหง  - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด  
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด   
วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี  ๑ 
แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดกลาง มีคา CI =๑.๔    มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม – กันยายน ๕๙ 
จํานวน ๑๐ ราย    เดือนตุลาคม 2559 ไมมีผูปวยไขเลือดออก    7. ดานสงเสริมสุขภาพ   7.๑ 
โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  (ระหวางวันที่ 1 – 30 ตุลาคม ๒๕๕9)  มารดาหลังคลอด  16 
ราย   ไดรับการเยี่ยม 16 ราย - บุตร เพศชาย  9 ราย  - บุตร เพศหญิง  8 ราย  มารดาอายุนอยกวา 20 ป  
4 ราย  บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  1 ราย  8. ดานรักษาพยาบาล  
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่  1  ซอยน้ําทิพย  มีผูมารับบริการทั้งหมด 676 ราย 
ตรวจโรคทั่วไป 346  ราย ทันตกรรม 198 ราย งานแผนไทย นวด 58 ราย วางแผนครอบครัว  14 ราย  
ฉีดวัคซีน 22 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 38 ราย ตรวจจอประสาทตา  - ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ 
มีผูมารับบริการทั้งหมด 395 ราย  ตรวจโรคทั่วไป 329 ราย ทันตกรรม 4 ราย  งานแพทยแผนไทย นวด 
40 รายประคบ - ราย  วางแผนครอบครัว  5 ราย  ฉีดวัคซีน 11  ราย  ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย  
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ - ราย รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่  1  ซอยน้ําทิพย 
เงินคงเหลือในบัญชี 1,691,110.92 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ  เงินคงเหลือในบัญชี 334,958.43 บาท   
งานทันตสาธารณสุข  วันที่ 13 ตุลาคม 59 
ใหบริการทันตกรรมนักเรียนชวงปดเทอมที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย  
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น. กิจกรรมรณรงค  “คนไทยฟนดี สดุดีสมเด็จยา”ณ   
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ศูนยบริการสาธารณสุข แหงที่  2 ดงปอ  รวมทั้งหมด 44 ราย  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-
12.00น. กิจกรรมรณรงค   “คนไทยฟนดี สดุดีสมเด็จยา”  ณ ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย 
รวมทั้งหมด 52 ราย  วันที่ 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข  ณ ศูนยบริการสาธารณสุขซอยน้ําทิพย  วันที่ 26 
ตุลาคม 2559 เด็กนักเรียน เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ มารับบริการทันตกรรม ชวงปดเทอม  ณ 
ศูนยบริการสาธารณสุขซอยน้ําทิพย รวมทั้งหมด 23 ราย  ดานสัตวแพทย 
ในคลินกิรักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 299 ราย เปนจํานวนสัตว 399 ตวั สุนัข 207 ตัว แมว 122 ตัว 
กระตาย - ตัว  คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 17,680 บาท 
โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต  จํานวน 21 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ  2,016 ตัว 
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 202,584 บาท  
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห  7 เรื่อง  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 3 ตุลาคม 2559 
พิธีลงนามความรวมมือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ระหวาง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

สํานักการศึกษา 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ 
หนังสือเขา 275 หนังสือออก 105 ขออนุญาตลา 6 มาตรการประหยัดพลังงานเดือนกันยายนและตุลาคม 
2559  น้ํามัน ใชไป 110 ลิตร ลดลง 53 ลิตร  สํานักการศึกษา  การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสัญจร วันที่ 
17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คณะผูบริหาร 
คณะครูโรงเรียนเทศบาลในสังกัด รวมพิธีลงนามถวายอาลัย  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 ตุลาคม 2559  ณ  
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมถวายศาลาบําเพ็ญกุศลและเตาเผาไฟฟา  
วันที่ 1 ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 น.  ณ วัดสวาคงคา  ถวายศาลบําเพ็ญกุศลและเตาเผาไฟฟา วันที่ 9 
ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 น.  ณ วัดชัยสุนทร  งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนตุลาคม 259   
ซึ่งเปนปงบประมาณ 2560 ไดปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรม การเรียนการสอนตามปกติ 
สวนมากเนนลงพื้นที่หมูหมูบานจารุพัฒนา   ชุมชนโพธิ์ไทร ซึ่งมีเด็กดอยโอกาสเปนจํานวนมาก 
และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   โครงการเดน ประจําเดือนตุลาคม 2559  
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   รวมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2559  วันที่ 27 
กันยายน 2559 ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค  วันที่ 19 ตุลาคม 2559  
รวมแสดงความสํานึกในพระมหากรุณิธิคุณถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ 
(ครบ 7 วัน)   ณ  บริเวณหองโถง ชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   กิจกรรมเขาคายวิชาการ วันที่ 22 กันยายน 2559    ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  สอบวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ป.1-6   ในระหวางวันที่ 3 – 5 
ตุลาคม 2559    ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   ประชุมพนักงานครู ประจําเดือนตุลาคม 
2559  วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2559  ณ หอง 311 โรงเรียนเทศบาล 1   
ประชุมเตรียมความพรอมรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกลา ป 2559 (รอบสุดทาย)   ในวันที่ 17 
ตุลาคม 2559  ณ หอง 311 โรงงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธพิทยาสิทธิ ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา   
วันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2559  บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2  รวมทําอาหารใหกับนักกีฬาที่เขาคายฝกซอม   
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  วันที่ 3 ตุลาคม 2559 
ศึกษาดูงานโรงเรียน MEP  ณ โรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญนุเคราะห จังหวัดหนองคาย   วันที่ 14 ตุลาคม 
2559 ประเพณีกวนขาวทิพย วัดเหนือ   วันที่ 19 ตุลาคม 2559  พิธีทําบุญอายุวัฒนะมงคล 
พระเดชพระคุณ พระครูอนุสรธรรมคุณ  วันที่ 20 ตุลาคม 2559 รวมรับการประเมินรางวัลพระปกเปลา   
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา   รวมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 1 ตุลาคม 
2559  ณ หองประชุม 80 พรรษา   วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ปจฉิม 
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นิเทศนักเรียนกอนเปดภาคเรียน  ณ  หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เยี่ยมคายเก็บตัวนักกีฬา ณ 
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ประชุมวางแผนกอนปดเทอม  วันที่ 19 ตุลาคม 2559  
พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  วันที่ 6 ตุลาคม 2559  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  วันที่ 6 
ตุลาคม 2559  เด็กเล็กเรียนรูการทําไขเจียว ขนมปงใสนม  วันที่ 10 ตุลาคม 2559  
คณะครูระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานและปฏิทินปฏิบัติงาน  วันที่ 11 ตุลาคม 2559  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออกมาพนยุงลาย  กิจกรรมเคลื่อนไหวของเด็ก 



งานตอไปที่สํานักการศึกษาจะตองดําเนินการคือ - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559   - วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2559 โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2559   - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  พิธีทําบุญเลี้ยงพระ โรงเรียนเทศบาล 4  
 - วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 สอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ปการศึกษา 2559 กลุมสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ  - วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559 สอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ปการศึกษา 
2559 กลุมสาระฯ คณิตศาสตรฯ  - วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 
สอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ปการศึกษา 2559 กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศฯ 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการคลัง 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคม 
2559 (ไตรมาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนตุลาคม 2559  1.หมวดภาษีอากร  
รับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2559  เขามาทั้งหมด 172,512.65 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม 
จากเดือนตุลาคม 2559  เขามาทั้งหมด 562,280.60 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนตุลาคม 
2559  เขามาทั้งหมด 535,527.53 บาท 4.หมวดรายไดจากทุน ยังไมมีเขามา  
5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2559  เขามาทั้งหมด 
895,563.50 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2559    จํานวน 
2,165,884.28 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2559  เขามาทั้งหมด  - บาท 
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  8,882,958 บาท ดานการศึกษา   เขามาทั้งหมด  18,723,110  
บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 47,606,068  บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 49,771,952.28 
บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2559  จํานวน 3,122,295.60  บาท   
10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2559  จํานวน 377751.54  บาท   รายงานรับ 
- จาย ประจําเดือนตุลาคม 2559 รายรับจริงเดือน ต.ค.59  จํานวน  49771952.28  บาท   รายจายจริง 
ต.ค.59  จํานวน  20663183.77  บาท  ยอดคงเหลือยกไป พ.ย.59  จํานวน 29,108,768.51 บาท  

สํานักการชาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการชาง 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 
โครงการ  งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา  กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยดอกไม  
ชุมชนซอยน้ําทิพย  กอสรางถนน คสล.ซอยกุดยางสามัคคี 1  ตอเติมศาลาชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  
ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา (ถนนประดิษฐ)  งานควบคุมการกอสราง  
กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู พรอมขยายผิวจราจร ซอยอนรรฆนาค 13  
ปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชน  กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา  กอสรางระบบระบายน้ําถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม  กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.รูปตัวยู ทางเขาโรงเรียนอนุบาลทุงมน  ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนตุลาคม 2559 ติดตั้งและ 
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จัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  16 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 41 งาน  
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  72 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 
11 งาน  ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 8 งาน  
ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน   เพิ่มไฟสองสวางทางเดิน-วิ่ง สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง  
ซอมแซมถนนแยกสํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ  จัดสถานที่บริเวณวัดกลางอารามหลวง   
สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ  ประจําเดือนตุลาคม 2559   1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ  - 



บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท  - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ  - 
บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  - 
สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา  - สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน  
ประดับผาอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนาจวนผูวาราชการจังหวัด วางทอ คสล.โรงเรียนเทศบาล 
4 วัดใตโพธิ์ค้ํา (ถนนประดิษฐ)  วางทอ คสล.โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา (ถนนประดิษฐ)  
งานบริการประชาชน  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน ก.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน  28,860หนวย  เพิ่มขึ้น 3,274 หนวย  
สถานีดับเพลิง  ในเดือน ก.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน 4,293 หนวย   เพิ่มขึ้น   337  หนวย  โรงเรียนเทศบาล 
๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ก.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน  15,256 หนวย   เพิ่มขึ้น 97  หนวย  
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน ก.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน  6,159   หนวย  ลดลง  1,626  
หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน ก.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน  4,288  หนวย  เพิ่มขึ้น 1,136  
หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา  ในเดือน ก.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน  2,662   หนวย  ลดลง  225  
หนวย  ในปงบประมาณ 2559  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับสิทธิ์ 10% การใชไฟฟาสาธารณะ จํานวน  
3,437,480.00  หนวยใชไฟฟาสาธารณะจริงจํานวน  3,076,176.00  หนวย  ซึ่งนอยกวาสิทธิ์ที่ไดรับ
 จํานวน     361,304.00  หนวย   สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนตุลาคม 2559 
สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 64  ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 445 ลิตร 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 3,253 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 120 ลิตร 
กองสวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 3  ลิตร สํานักการศึกษา  ใชลดลง 67 ลิตร  กองวิชาการ ใชลดลง 24 ลิตร   

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ   ฝายบริหารงานทั่วไป  
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนกันยายนและตุลาคม 2559 งบประมาณตั้งไว 1,560,000 บาท  รวมคาใชจาย  
208,648  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  1,296,387 บาท  2.หนังสือเขา 86  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 57 
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 10 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 20 เรื่อง  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายนและตุลาคม 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  - โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ครั้งที่ 1  มีรายการดังนี้ 
- โอนครั้งที่ 1/2560  จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 120,000 บาท กองสวัสดิการฯ  2. 
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2559   
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับรางวัลชมเชยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดใหญ 
ประเภทโดดเดนที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ.2559  โดยไดรับโลรางวัลพรอมเงินรางวัล 
3,500,000 บาท  3. จดหมายขาว เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดทําจดหมายขาวเสนทางงบประมาณ 
ประจําป 2560  เพื่อเผยแพรใหพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดรับทราบอยางทั่วถึงพรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  4. 
โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง  5. 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  6. รางวัลพระปกเกลา  7. 
โครงการกาฬสินธุ 3 ดี  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 3 ดี  ประจําเดือนตุลาคม 2559 ในเว็บไซตของ 
สสจ.กส.  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 1/๒๕60   
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ขึ้น นายนพสิทธิ์   
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กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานมอบ 
เกียรติบัตรแกผูมีจิตอาสาซอมบํารุงหอกระจายขาวชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และนายประเสริฐสิทธิ์ 



นธีนาม 
ประธานคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนนําคณะกรรมการฯรวมแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถว
ายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 36 
งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 3 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  
จํานวน 28 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 28 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 6 งาน 
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  1 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 6 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล 
แผนพับ 2 งาน จดหมายขาว -  ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 
2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 28 ขาว 4.Facebook จํานวน 49 งาน  
5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝายนิติการ  ประจําเดือนกันยายนและตุลาคม 2559  เรื่องรองเรียนรองทุกข 
จํานวน 19 เรื่อง  

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 
นายสังวาล เมืองโคตร    หน.ฝายพัฒนาชุมชน    กองสวัสดิการสังคม  
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกันยายนและตุลาคม 2559  
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนกันยายนและตุลาคม 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 155 และ 159  
ลิตร เพิ่มขึ้น 4 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน   โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน   
การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  วันที่ 6 ตุลาคม 
2559 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม 
จัดการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกันยายน ครั้งที่ 1/2560 
ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู 
พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน 
เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
เปนประธานในการประชุมและมอบรางวัลการประกวดชุมชนดีเดน ประจําป 2559  
โครงการประกวดชุมชนดีเดน ดังนี้  เขต 1 รางวัลชนะเลิศ ชุมชนหนาโรงเลื่อย รองชนะเลิศอันดับ 1 
ชุมชนซอยน้ําทิพย รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนทาสินคา รางวัลชมเชย ไดแก ชุมชนโรงงิ้ว ชุมชนวัดเหนือ 
ชุมชนดอนสวรรค เขต 2 รางวัลชนะเลิศ ไดแก ชุมชนวัดหอไตรปฏการาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ชุมชนทุงสระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนคุมหวย รางวัลชมเชย ไดแก ชุมชนหัวโนนโก ชุมชนบุญกวาง 
เขต 3 รางวัลชนะเลิศ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนสงเปลือยกลาง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง รางวัลชมเชย ไดแก ชุมชนสงเปลือยใน 
ชุมชนเกษตรสมบูรณ  ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ 
HIV   เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก 
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
โดยเบิกเงินจายแบบขั้นบันไดแยกเปนรายละเอียด ดังนี ้  ๑. 
ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  จํานวน  ๓,๒๔๗  ราย   เปนเงิน  ๑,๓๔๙,๙๐๐ 
บาท   เสียชีวิต  ๗ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร)  ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ   
จํานวน  ๖๖๗  ราย  เปนเงิน  ๕๓๐,๔๐๐ บาท  ๓. ผูติดเชื้อ HIV. จํานวน  ๒๕  ราย   เปนเงิน  ๑๒,๕๐๐  
บาท   ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ   เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เทศบาลตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ 
ศึกษาดูงานการจัดการชุมชนของกองสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยลงพื้นที่ ณ 
ชุมชนหนองไชยวาน เพื่อศึกษาดูงานจากกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน โดยมีนายวรวิทย ภูอวด 



ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมกลาวตอนรับ  การประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ตําบลกาฬสินธุ   วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนา 
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บทบาทสตรี เพื่อคัดเลือกคณะทํางานงาน จากอาสาสมัครผูประสานงานกองทุนฯ ๓๖ ชุมชนๆ ละ ๑ คน 
และคักเลือกคณะทํางานในระดับตําบล จํานวน ๙ คน ดังนี ้ ๑. นางอรพินท พรหมอาจ  หัวหนาคณะทํางาน  
๒. นางพเยาว จําเริญควร  คณะทํางาน ๓. นางดวงฤดีศรี กาญจันดา  คณะทํางาน  ๔. น.ส. รุงจุรี 
กลัดภิบาลคณะทํางาน  ๕. นางหนูมาศ ถิตยรัตน  คณะทํางาน   ๖. นางพวงเพรช แฝงจันดา  คณะทํางาน  ๗. 
นาง 
สุกัญญา ทุมจันทรไตร  คณะทํางาน  ๘. นางโฉมผกา เบญจมาศ  คณะทํางาน  ๙. น.ส. พุตธิชา 
ไชยหอมคณะทํางาน  พิธีมอบบานพระราชทานให นายจี ศรีแพงมล  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
กองสวัสดิการสังคมไดรวมพิธีมอบบานพระราชทานใหแก นายจี ศรีแพงมล 
โดยไดรับการสนับสนุนจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย จังหวัดกาฬสินธุ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ศูนยดํารงธรรม และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ในการนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมอบไกพันธุไขและพันธุปลา ใหแกนายจี ศรีแพงมล 
เพื่อดําเนินแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค 
ใหแกชาวบานชุมชนจารุพัฒนาและชุมชนโพธิ์ไทร   เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ฝายสังคมสังเคราะหรวมกับมูลนิธิเต็กกาจี่สิ่งเกาะ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคใหแก 
ชาวบานชุมชนจารุพัฒนาและชุมชนโพธิ์ไทร   
ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมรายงานผลการดําเนินการติดตามใหชวยเหลือของศูนยประสานงานการดุแลชวยเห
ลือเทศบาลเมือง  รายงานผลการดําเนินการติดตามใหการชวยเหลือของศูนยประสานงานการดูแลชวยเหลือ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กับผูที่ผานกระบวนการบําบัดฟนฟูเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. ณ หองประชุมพวงพะยอม จํานวน ๕๐ 
ราย ปรากฏผลติดตาม ดังนี้  ๑. มีผูผานกระบวนการบําบัดฟนฟูมารายงานตัว จํานวน ๑๔ ราย 
ผลการตรวจปสสาวะไมพบสารเสพติดจํานวน ๑๔ ราย  ๒. ไมมารายงานตัว จํานวน  ๓๖ ราย แยกเปน - 
ไปรับราชการทหารเกณฑจํานวน 1 ราย   - ตองโทษคดียาเสพติด จํานวน  ๑๓  ราย  - 
ไปทํางานตางจังหวัด จํานวน  ๓  ราย  - ไมมารายงานตัวและไมแจงเหตุ  จํานวน ๑๙  ราย   
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการสังคม 
จะดําเนินการในชวงเดือนตอไปจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.  
จายเบี้ยวันที่  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  หองประชุมพวงพะยอม 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

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

 เรื่องที่  1    การประเมิน KPI 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล     ไดประสานไปยังทานอาจารยชาญชัย  ในวันที่ 7 – 8  
ธันวาคม 2559 นี้ทานพรอมเรื่องการประเมิน KPI  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ใหทุกทานบันทึกเอาไวและเตรียมพรอม 
 เรื่องที่  2     แผนปรับปรุงแผนบุคคล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แผนปรับปรุงแผนบุคคลเราเตรียมไวยังไง 



นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     
ตอนนี้ไดใหเจาหนาที่ทําเรื่องแจงสํานัก/กองใหพิจารณาขอตําแหนงและเสนอเทาที่จําเปนสงใหสํานักปลัดเทศบ
าลเพื่อคํานวณคาใชจายและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากําลังเพื่อพิจารณาตอไป 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ถาเราจะเพิ่มตําแหนงหรือปรับปรุงในสวนไหนลองเช็คดูผมก็ไมอยากจะใหเกิน 35%  
 
 

- ๒0  -  

 เรื่องที่  3     เลาประสบการณการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญ่ีปุน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ผมไดไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุนเดินทางวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. 
ไปถึงเชาที่ประเทศญี่ปุนเวลาของประเทศญี่ปุนเดินเร็วกวาประเทศไทยเรา 2 ชั่วโมง  พอลงเครื่องก็ไดไปดูงาน 
เที่ยว และไปวัดไหวพระหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารและตอนเย็นก็เขาที่พักที่โอซากา  
ตื่นเชาขึ้นมาก็ไดไปดูงานการจัดการเมืองเกียวโตซึ่งเปนเมืองหลวงโบราณเมืองหลวงเกาของประเทศญี่ปุนวาเข
าวางผังเมืองเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษสถานที่เกาๆซึ่งเปนเมืองหลวงโบราณแลวก็มีภูเขาทัศนียภาพที่สวยงาม  
ถามีตึกสูงขึ้นมาเขาจะมีการแกไขอยางไรจะมีการพูดคุยกันใหเห็นเลยวาถามีตึกสูงแบบนี้ในอีก 50 ป 
เมืองเกียวโตจะเปนอยางไร  
และเมืองเกียวโตเปนเมืองที่พระมหาจักรพรรดขิองประเทศญี่ปุนพํานักอยูเหมือนกับกรุงเทพฯของเราที่พระมห
ากษัตริยทรงประทับอยู  ประจัยในความสําเร็จของเขาคือพระมหาจักรพรรดิเหมือนกันกับเรา  
เพราะฉะนั้นบานเมืองเขาถึงสวยงามนาอยูและมีระเบียบ  
ผมไดอยูครึ่งวันไดรับความรูเกี่ยวกับการวางผังเมืองของเมืองเกียวโตซึ่งเปนเมืองโบราณและวิธีการดําเนินการใ
นการที่จะไปสูความสําเร็จของการจัดการผังเมืองและผลสุดทายเขาก็เอาภาพกอนและหลังของการที่ไดรับควา
มรวมมือจากพี่นองประชาชนชาวเกียวโตมาใหดูวาหลังจากที่ทําแลวเปนอยางไรก็ไดนําเสนอสวยงามมาก  วันที่ 
2 ของการไปศึกษาดูงานก็ไดเดินทางไปดูอีกเมืองหนึ่งที่ไดรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวมากที่สุดคือเมืองโกเบ  
พอเกิดแผนดินไหว บานพัง 
ตึกพังไมมีการเตรียมตัวกอนจะเปนอยางไรถาไมอยากใหผูคนตายจํานวนมากหรือไมอยากใหมีการสูญเสีย 
เสียหายทําอยางไร 
เขาก็ทําศูนยเตือนภัยใหเห็นและดูเมอืงทั้งเมืองทุกจุดและสามารถดึงจุดขึ้นมาแลวสามารถบัญชาการในหองนั้น
ไดเลยและไดดูเขาบรรยายในศูนยดีและทันสมัยมาก  
และจะมีพิพิธภัณฑใหเราเขาไปดูเปนพิพิธภัณฑที่แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศในวันที่แผนดินไหววันนั้นเปนภาพที่
ไมตองบรรยายเลยทําใหน้ําตาเราไหลไดเลย  
ไดความรูเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมภัยแตประเทศไทยเราคอนขางที่จะดีเพราะไมมีเหตุการณอยางนั้น 
และไดเขาไปดูการออกแบบดีไซนอาคารของบานและตึกสูงใหรับกับภัยพิบัติแผนดินไหวไดอยางไร  
เขาจะมีการเตรียมการไวหมดทุกอยางเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและวันที่ 3 
ที่ไปดูงานไปดูเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่เมืองคันไซเปนเมืองที่มีการจัดการศึกษาที่เหมือนกันหมดเขาจะมีคณะก
รรมการการศึกษาตลอดทั้งเมืองและจะมีหลากหลายอาชีพและกรรมการชุดนี้จะเปนผูวางแนวทางวาอยากจะลู
กหลานเขาทั้งเมืองนั้นเปนอยางไรในอนาคตและมีหลักปฏิบัติงานงายๆ 7 ประการ  
ใหเด็กทุกคนปฏิบัติเหมือนกันและรายงานผลทุกวันๆ 7  วัน ประเมินผลทุกวันที่ 7 , 17 , 27 
ในหนึ่งเดือนจะมีการประเมิน 3 ครั้งที่ลงทายดวย 7 
ตื่นเชาขึ้นมาเด็กจะตองทานขาวเชามาทุกคนเปนการปฏิบัติประจําวันและมาโรงเรียนตองมาเองหามใหผูปกคร
องมาสงอาจจะมาดวยรถโรงเรียนก็ไดและกลับบานไปตองทําการบานเหมือนเปนการปลูกฝงวินัยไวใหเขา   
ยังไงผมจะนําวีดีโอมาใหทุกทานไดชมกันรวมไปถึงทานผอ.ของโรงเรียนของเราเพื่อที่ทานจะไดดูแนวทางและร



องไปปรับปรุงวาเราจะมีอะไรหรือไมที่สําคัญอยากจะใหโรงเรียนของเรามีวัฒนธรรมองคกรที่คลายๆกันหรือเห
มือนกัน  และคนญี่ปุนเขาบอกวาจะตองซื้ออุปกรณที่ใชในขณะฉุกเฉินเตรียมความพรอมเอาไว เชน ขาว แปง 
และอาหารของใช 
ถาเกิดเหตุฉุกเฉินแผนดินไหวไมมีรานขายของผมก็สงสัยวาจะไมหมดอายุเหรอถาเราซื้อเตรียมการไวนานๆ 
เขาบอกวาคนญี่ปุนถูกฝกขึ้นมาวาตองซื้อเตรียมตัวเอาไวเมื่อเกิดเหตุก็ทันใชแตถาไมมีเหตุก็นําไปบริจาคแลวก็ซื้
อใหมมาแทน  นี่เปนเรื่องที่นํามาเลาใหทุกทานไดฟงกัน  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  
ถาไมมีขอปดประชุม   
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ปดประชุม  16.20 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


