
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  25/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  13 ธันวาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

8. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

9. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
10.  นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

11.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
12.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

14.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
15.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
16.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
17.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที ่
18.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
19.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
20.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
21.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
22.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
23.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
24.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
25.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
26.  นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1  
27.  นางลักขณา  คันธสม  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2  
28.  นางจริยา  พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
29.  นางสาวชวนพิศ จงสมชัย  ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
30.  นางสายสวาท พวงคํา  ประธานสภาพนักงาน 
31.  นายพัฒพงษ พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน 

 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

6. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

7. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
8. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

9. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

10.  นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
11.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

12.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
13.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
14.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
15.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
16.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
17.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
18.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
19.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
20.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
21.  นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
22.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
23.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
24.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
25. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
26.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
27.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
28.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
29. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
30. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
31.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  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 
36.  นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 25/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  13 
ธันวาคม 2559 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่  1  ภารกิจงาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ไดรับหนังสือสั่งการจากทานผูวาราชการจังหวัดเรื่องการเขารวมกิจกรรมนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ  
ในวันที่  14  ธันวาคม  2559  ณ  วัดปาพุทธมงคล  เวลา  07.00 น.  เปนตนไป  
ขอเชิญชวนทุกทานรวมทําบุญ  หลังจากทําบุญเสร็จผมก็จะไปที่โรงแรมชารลอง  บูทรีค  
เพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมการกระจายอํานาจและรวมบรรยาย  ในวันที่  14  ธันวาคม  2559  
มีงานเยอะมาก  ตอนนี้ทานรองนพสิทธิ์ก็ไปกรุงเทพฯเพื่อไปรวมลงนาม MOU 
เกี่ยวกับเรื่องทองเที่ยวทางจักรยาน  นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุเราก็มีโครงการทอดผาปา  
เปดศูนยภัยพิบัติปองกันภัยหนาว  ทานผู ปภ. 
ทานบอกวาใหทําปายฟวเจอรบอรดและระบุเลยวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะมอบอะไร  จํานวนเทาไหร  
และจะใหทานผูวาราชการฯไปรับมอบ  หลังจากนั้นผมก็จะเดินทางไปกรุงเทพฯ  ในวันที่  15 - 16  ธันวาคม  
2559  
ผมมีประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพรอมในการจัดการน้ําเสียชุมชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ในวันที่ 16 – 17  ธันวาคม  2559  ผมก็จะไปสถาบันพระปกเกลาเพื่อเขาเรียนหลักสูตรเปนสัปดาหสุดทาย  
หลังจากนั้นในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  ก็จะเปนการสอบ  
หลักสูตรที่ผมเรียนคือหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพระปกเกลา  
และอีกเรื่องหนึ่งทางสํานักปลัดเทศบาลของเราไดทํากําหนดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ประจําป  2560  แลวใหทุกทานนําไปลงสมุดดวย   

เรื่องที่  2  ปฏิทินงานประจําเดือนธันวาคม  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ทางสํานักปลัดเทศบาลไดออกปฏิทินงานแลวและกิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว  เชน  โครงการฝกอบรมทบทวน 
อปพร.  การสอบแขงขัน  การจายเบี้ยยังชีพ  โครงการปฏิบัติธรรม  
ผลการทํากิจกรรมตองขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ  
มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นมาหลายเรื่อง  เชน  เรื่องสถานที่ไมเพียงพอ  
หองน้ําใชไมไดและไมเพียงพอ  ซึ่งตองบันทึกไวเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป  
เรื่องกระจกหองน้ําผูพิการแตกเปนอยางไรบาง 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ผมไปดูและพิจารณาแลววาเปนการผลักประตูอยางรุนแรงจึงทําใหกระจกแตก  
ประตูนั้นเปนประตูเลื่อนที่ไมมีกุญแจตองไปทํากุญแจ  เวรยามที่ทํางานอยูที่นั่นเขาเลิกประมาณ  17.30 น.  
เขาบอกวามีวัยรุนและคนที่มาปนจักรยานเขามาแตไมรูวาเปนใคร  ในชวงนี้ผมไดมอบกุญแจใหกับเวรยามทั้ง 2 
คน  
เปนคนปดเปดประตูทางบานหนองบัวและถาเขาไมอยูจะมีพนักงานฝายปองกันที่อยูแกงดอนกลางเปนคนดูแล       

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมไปดูตรงที่เราสูบน้ําแลวอีกกี่วันถึงจะหมด 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ตอนนีน้้ําลดลงเหลือนอยบางสวนก็แหงจนถึงดินแลวแตเจอปญหาในการสูบน้ําเพราะหัวกะโหลกพนจากหัวน้ํา
และไดประสานกับสํานักการชางขอรถแม็คโครไปขุดตรงหัวกะโหลกขณะนี้รอรถแม็คโคร  
ถารถแม็คโครไปขุดเปนรองน้ําประมาณหนึ่งอาทิตยนาจะหมดครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาเปนไปไดใหแบงคูเอาไวสูบน้ําออกที่ละดานดวย 



เรื่องที่  3  ขอความอนุเคราะหขุดรองระบายนํ้าขางเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้ดําเนินการถึงไหนแลว 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ตอนนี้รอใหหน.ธนัญชัยออกแบบเรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เปนการออกแบบบึงประดิษฐ  
เงื่อนไขคือเราตองไปทําใหเขาใชหรือไม 
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นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ผมบอกวาจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมเครื่องจักรเขาไปชวย 
ตอนนี้รอการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียอยูและรอวาจะดําเนินการอยางไร 

เรื่องที่  4  การจัดระเบียบสายไฟฟา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เมื่อเชามีงานของสํานักงานไฟฟาเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟา  เราเปนเจาภาพในการจัดมา  2  ครั้ง  
ทําที่ถนนภิรมยถึงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรเลี้ยวขวามาเปนถนนกาฬสินธุ  
พอมาถึงแยกปาไมก็เลี้ยวขวาอีกครั้งมาทําที่ถนนอรรถเปศล  ตอนที่ทําครั้งแรกนานมากสมัยทานผูวาฯสมศักดิ์  
สุวรรณสุจริต  ทานซื้อเงาะเปนเขงใหเลยเพราะมีหลายทีมงานไมวาจะเปนสํานักงานไฟฟา  สํานักงานโทรศัพท  
ทีโอที  สายเคเบิ้ลทีวีและเทศบาล  
มีการประชุมกันทุกสัปดาหและทําเปนเดือนๆผลที่ออกมาก็เปนแบบที่เห็นแตก็ยังดีกวาไมไดทํา  
พอปตอมาเรามาทําที่ถนนอนรรฆนาคและถนนธนะผลทางไฟฟาก็เริ่มที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะ
ทานผูจัดการสมร  ทานพูดในที่ประชุมตอนที่เราเชิญมา  
ทานบอกวาไมไดตั้งโครงการเอาไวจึงไมมีงบประมาณพอ  
ปนี้ทานก็ไดตั้งโครงการขึ้นและทําใหเสร็จภายในวันเดียว  ตอนเชาจากแยกปาไมถึง ม.กาฬสินธุ  
ขากลับเริ่มจากม.กาฬสินธุถึงสํานักงานปาไม  
ทานไดมีการแบงโซนใหวาหนวยงานใดรับผิดชอบตรงไหนเพื่อจะไดไมเกี่ยงงานกัน  
ใหลองดูถาไดผลก็มาดูวาในปหนาเราจะทําถนนเสนไหนอีก  
ถนนประดิษฐและถนนแกงสําโรงก็จะเปนอีกเสนหนึ่งที่จะไดรับการดูแลฝากไวในชวงกลางปใหประสานเรื่องนี้กั
บผูจัดการสมรวาจะทําอยางไร  ถนนประดิษฐเริ่มจากเจ็ดแยกหนองแซงผานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
สถานีขนสง  วัดใตตรงไปวัดกลางลงไปชนกับถนนอรรฆนาค  
และถนนแกงสําโรงจากวัดใตตรงลงไปถนนอนรรฆนาคเอาไวทําชวงกลางปครับ 

เรื่องที่  5  
เชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและสรางความรวมมือเพ่ื
อพัฒนางานควบคุมยาสูบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติระดับทองถิ่น  กรมควบคุมโรคจึงขอเชิญทานหรือผูแทนจํานวน 
1 – 2 คน  เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและสรางความรวมมือเพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบ  
ระหวางวันที่  13 – 14 ธันวาคม  2559  ณ  โรงแรมเอบีนาเฮาส   

เรื่องที่  6  เทศบาลตําบลเชิงทะเล  จ.ภูเก็ต  จะมาดูงาน 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลตําบลเชิงทะเล  จังหวัดภูเก็ต  
ไดกําหนดการจัดโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหาร  ในระหวางวันที่ 
13 – 19  ธันวาคม  2559  จํานวน  12  คน   

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เขาจะไปดูงานที่จังหวัดรอยเอ็ด  
ในสวนของเทศบาลเราเขาจะมาดูงานเรื่องแนวทางการปองกันการทุจริต  4  มาตรการ  เขาจะมาทั้งหมด  5  
คน  มีทานนายกฯ  เลขานายกฯและสมาชิกสภาอีก  3  ทาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบทานรองนพสิทธิ์หรือทานรองศิรินันทเปนผูกลาวตอนรับและมอบจ.ส.อ.สมชายทําหนาที่บรรยาย 

เรื่องที่  7  การบันทึกขอมูลประชากร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ไดรับหนังสือจากสํานักงานเลขานุการเจาคณะอําเภอเมืองวาอาตมามีความคิดวาจะขอความอนุเคราะหทานนา
ยกฯ  เรื่อง  บันทึกขอมูลประชากร  อาตมาคิดวาจะเอามาทําเอง  จะขออนุเคราะหจากผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา  ขอนักเรียนของทานมากรอกขอมูลใหเพราะขอมูลมีวา  43  %  เทากับ  จํานวนประชากร  
63,000  คน  คือ  1%  เทากับ  1,451  คน  ถาจะใหเปน  50  %  จะเหลืออีก 6 %  ตองกรอกขอมูลอีก  
10,000  คน  จะได  50 %  ประมาณ 2 – 3 วันคงจะเสร็จ  อาตมามีปญหาตรงขอมูลประชากร  
ขณะนี้ขอมูลประชากรอาจอยูที่เทศบาล 
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หรือสาธารณสุขฯหรือ กศน.  เพราะฉะนั้นขอบิณฑบาตทานนายกฯ  คือ  
ใหทานนายกฯสั่งการใหผูที่เกี่ยวของกับขอมูลเบื้องตนสงขอมูลใหอาตมาที่วัดสวางคงคาดวย 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  
ขอมูลสวนหนึ่งผมไดถามทางสํานักพระพุทธศาสนาแลววามีขอมูลตางหากอยู  
หลังจากประชุมกันรอบสองเขาจะมอบใหพระ  
ในสวนรายละเอียดของเราผมสงขอมูลใหทางสํานักพระพุทธศาสนารวบรวมไวแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอนที่ไปอบรมโครงการหมูบานรักษาศีล 5  
หน.สังวาลไดบอกผมวาเขาตองการขอมูลวาในชุมชนมีใครบางที่เขารวมโครงการชุมชนรักษาศีล 5  
เขาวางเปาหมายวาในเขตหนึ่งจะตองไดกี่เปอรเซ็นต  ของเราไดกี่เปอรเซ็นต 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  ของเราตอนนี้รวบรวมไดเกิน 50 %  แลว 
ขอมูลอยูที่สํานักงานพระพุทธศาสนา   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตอนนี้ถึงหวงสุดทายที่เขาจะสรุปขอมูลทั้งหมดแลว  ของเทศบาลไดประมาณ 42 %  
มอบหน.สังวาลประสานเรื่องนี้กับพระ  พระอยากไดแคชื่อ  ที่อยู  และเลขประจําตัวประชาชน 

เรื่องที่  8  เชิญประชุมจัดงานโปงลางแพรวาและงานกาชาด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ทานผูวาราชการเชิญประชุมจัดงานโปงลางแพรวาและงานกาชาด  ในวันที่  21  ธันวาคม  2559  
จะจัดงานในเดือนกุมภาพันธ  มอบสํานักการชาง  
สํานักการศึกษาและสํานักการสาธารณสุขฯเตรียมความพรอมในการจัดงาน 

เรื่องที่  9  
ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานมหกรรมสุขภาพวิถีไทยอําเภอเมืองกา
ฬสินธุ 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานมหกรรมสุขภาพวิถีไทยอําเภอเมืองกาฬสินธุ  และจะมีการลงนาม MOU  
ดวย  ในวันที่  15  ธันวาคม  2559  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  
เปนการขับเคลื่อนโครงการคนดี  สุขภาพดี  รายไดดี  
จัดโดยอําเภอเมืองแตจะใหเทศบาลที่อยูในอําเภอเมืองไปลงนาม MOU  
กับทานนายอําเภอวาจะรับมาขับเคลื่อนโครงการ  3D  เรื่องนี้เปนงานของสํานักการสาธารณสุขฯ  
มอบผอ.สวนสมชายประสานทานรองศิรินันทเขารวม 

เรื่องที่  10  ขอเชิญรับวุฒิบัตรจากทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เนื่องจากวันเสารที่  17  ธันวาคม  2559  
เวลา  18.00 น.  
จะเปนวันที่จังหวัดกาฬสินธุไดรับเกียรติใหจัดประชุมสมาคมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทางสมาคมใครขอเรียนทานมารับวุฒิบัตรในฐานะที่เปนผูสนับสนุนสมาคมดวยดีมาโดยตลอด  
มอบทานปลัดเทศบาลเขารวมงาน 

เรื่องที่  11  กิจกรรมกาแฟเชาจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ชมรมเรารักกาฬสินธุจัดกิจกรรมกาแฟเชาจังหวัดกาฬสินธุป  2560  เทศบาลไดเปนเจาภาพวันที่เทาไหร 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลไดเปนเจาภาพในวันที่  23  สิงหาคม  
2560 

เรื่องที่  12  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลไกการมีสวนรวมของประชาชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีสวนรวมของประชาชน  จะจัดขึ้นในวันที่  21  ธันวาคม  
2559  มอบจ.ส.อ.สมชายและคุณสุมาลีเขารวมประชุมแทน 
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เรื่องที่  13  
การเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เรื่องการเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ  
วัดประชานิยม  ไดกําหนดวันหรือยัง 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ยังครับเพราะเห็นวาชวงนี้ภารกิจของทานนายกฯยังมีมากอยูและผมจะไปประสานกับทางวัดอีกครั้งครับ 

เรื่องที่  14  การประเมินภาษีบํารุงทองที่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
รางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่มาใชประเมินภาษีบํา
รุงทองที่ป  2560  และปตอไป  ฝากสํานักการคลังดูแลเรื่องนี้  
โดยเฉพาะฝายจัดเก็บภาษีใหดูเกี่ยวกับเรื่องพระราชกฤษฎีกานี้วาเปนอยางไรและดูเกี่ยวกับเรื่องการประเมินรา
คาที่ดินดวย 

เรื่องที่  15  แอพพลิเคชั่นบริการประชาชน 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
วันที่เปดกีฬาผมไดนั่งกับทานนายกฯอุดรทานอิทธิพล  ตรีวัฒนสุวรรณ  
ผมจึงถามวาแอพพลิเคชั่นบริการประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานีทําเสร็จหรือยัง  
ทานตั้งงบประมาณไวในป  2560  จํานวน  3,500,000  บาท  กําลังจะจัดซื้อจัดจาง  
ผมถามวามีอะไรบางแตทานตอบผมไมได  ผมขอดู TOR  
ทานก็บอกวาเอาไวใหเสร็จกอนทานนายกฯคอยมาขอดู  ของเราที่ติดตอไวเขาจะขอ  150,000  บาท  
ใหประสานกับเขาดวยวาอันไหนที่จะเปนชองทางสื่อสารใหประชาชนประสานมาที่เทศบาลและสามารถระบุคน
รับผิดชอบได 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  เมื่อเชาไดประสานกับเขา  
เขาบอกวาใกลจะเสร็จแลวแตจะมาอธิบายใหนายกฯฟงเพื่อทานอยากไดอะไรเพิ่มเติม  ในวันที่  22  ธันวาคม  
2559  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จเพราะจะไดเปนนวัตกรรมและจะไปสอดคลองกับพรบ.อํานวยความสะดวกและจะ
ไดเขาถึงมาตรฐานการบริการประชาชน  

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ในเรื่องการรับรองอํานวยความสะดวกเขามีเกณฑพื้นฐาน  
40  ขอ  คือ  1.  หนวยงานตองทําไดทุกขอ  และเกณฑพัฒนา  20  ขอ  หนวยงานตองทําได  10  
ขอถึงจะผานเกณฑมาตรฐาน  ของเทศบาลเรายังขาดดานการบริการแบบเบ็ดเสร็จอยูครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ใหลองประสานดูวาจะใหใครมาแนะนําเราเกี่ยวกับเรื่อง  one  stop  service  หรือเราจะไปดูงานที่ 
จ.อุดรธานีเพราะเขาดีเดนในเรื่องนี้ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ผมจะปริ้นเอกสารมาเขาประชุมอีกครั้งครับ 
เรื่องที่  16  

รายละเอียดคณะกรรมการและเอกสารประกอบโครงการปองกันนํ้าทวมใน
เขตเศรษฐกิจ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
รายละเอียดที่ทางจังหวัดขอมาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดคณะกรรมการและเอกสารประกอบโครงการปองกัน
น้ําทวมในเขตเศรษฐกิจ  1.  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  3  คน   กรรมการตรวจการจาง  3  คน  
ผูควบคุมงาน  2  คน  รูปแบบรายการโครงการปองกันน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจ  
แบงงวดงานทํางานและงวดเงินเพื่อเบิกจายใหแกผูรับจางและกําหนดเวลาแลวเสร็จ  
ประมาณราคากอสรางแบบ ปร.4  ทานผอ.ภาณุเดชเห็นเรื่องนี้หรือยังครับ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  สวนควบคุมการกอสรางสงไปแลวครับ  
ในเรื่องนี้ยังไมเห็นแตเขาประสานมากอนเบื้องตน  ผมจะตามเรื่องนี้ใหอีกครั้งครับ 
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เรื่องที่  17  ขอใหชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล.  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีหนังสือจากนายปวฤทธิ์  เมฆสุวรรณ  
เรื่องขอใหชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยตรงขามโรงสีบุญสมดุล  ชุมชนทุงมน  
ดวยขาพเจาซึ่งมีบริเวณบานเรือนพักอาศัยอยูดานขางถนน คสล. 
ดังกลาวซึ่งดําเนินการกอสรางดวยเงินภาษีของประชาชน  



ขาพเจาขอเรียนวาถนนดังกลาวทําใหขาพเจาไมมีความปลอดภัยในสัญจรไปมา  
เนื่องจากชาวบานบางสวนที่พักอาศัยในบริเวณขางถนนที่ถูกอางสิทธิวาเปนถนนสวนบุคคลยังไมไดโอนเปนถน
นสาธารณะและขณะนี้ไดเขียนขอความใสกระดาษ A4 มาปกไวขางถนนขอความวา  ถนนสวนบุคคลหามผาน  
ดังนั้นปญหาดังกลาวไมนาจะจบงายๆ  ขาพเจาจึงอยากใหทางเทศบาลชี้แจงรายละเอียดใหดวย  
ผมจําไดวาถนนเสนนี้เคยเปนถนนมากอนเราทําไปแลวแตเราไปตออีก  
และตอนที่เราไปทําถนนเขาใจวาไมไดหนังสือยินยอมของเขาแตเราไดดําเนินการไปแลว  
ชาวบานเขาไมไดยินยอมและใชสัญจรไปมาหลายปแตตอนนี้ที่เราจะไปทําใหมและเจาของหนังสือทานนี้เขาอยู
ดานในซึ่งไมถูกกันกับคนขางหนา  
เขาจึงไดทําหนังสือมาเพราะเห็นวาเปนถนนของเทศบาลซึ่งเปนถนนสาธารณะทําไมจึงตองติดปายหามผานแบ
บนั้น  ในเรื่องนี้มีใครรูรายละเอียดบาง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  โครงการนี้เปนโครงการในป  2559  
ถนนเสนนี้ในโครงการของเราป  2559  ตามเทศบัญญัติงบประมาณจะมีทั้งถนนและรางระบายน้ํา  
ซึ่งผูรับจางไดดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.แลว  
ตอนนี้กําลังจะเขาดําเนินการเทถนนตอแตมาเจอปญหาอุปสรรคนี้  
ผมจึงใหเขาทําตอและผมไดไปดูโครงการเดิมตามเทศบัญญัติ  ถนนเสนนี้ไดกอสรางในป 2548  ถนนกวาง 3 
เมตร  ยาว  120  เมตร  
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องการแตกหักของในสาธารณะถาเราอยูตรงหนาปากซอกฝงขวามือจะเปนที่ดินของพี่นอง
กันเขาจะแบงถนนผานมากอน  ปจจุบันนี้ก็ขายที่เต็มไปหมดแลว  ฝงซายเขาขอใหหักแตฝงซายก็ไมยอม  
จึงไมอยากใหทางฝงซายออกมาใชทางรวมดวยปญหาจึงเกิดขึ้น  
ตอนนี้ที่เราเขาไปทําที่ดินฝงซายจะมีแปลงหนาและแปลงหลัง  
แปลงหลังเขาจะใหผูรับเหมาเจาะประตูดานขางรั้วเพื่อใชถนนเสนนี้  
ชาวบานเจาของที่เขาไมยอมใหใชทางจึงเกิดปญหา  
ปจจุบันที่ยังไมไดดําเนินการกอสรางน้ําทวมซอยเราแคจะยกถนนขึ้นและทํารางระบายน้ําให  
ตอนแรกฝงซายที่มีปญหาเขาจะมาขอเชื่อมทอเอามาเขารางระบายน้ําดานนี้แตเจาของเขาไมใหเจาะ  
เบื้องตนผมอธิบายวาใหผมทําถนนเสร็จกอนแลวจะทํารองดินให  
แตก็ไดมีการเขียนปายมาปกไวถนนสวนบุคคลหามผาน   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใครจะตอบปญหานี้  
ถาเรามีหนังสือยินยอมจากชาวบานที่เขาเซ็นตยินยอมเราจะไดเอามากันตัวเราเอง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เจาของที่ในแปลงที่แบงทางสวนบุคคลจะมี  3  คน  
เราทําเปนถนนลูกรังมานานแลว  จากที่ไดไปประสานกับเจาของคนแรกเขาจะเซ็นตยินยอมใหแตอีก 2 
คนเขาไมยินยอมเพราะอีกฝายจะมาใชที่ดวย  สภาพทางเดิมจริงเปนถนน คสล. ที่น้ําทวม  
ถนนเราทําเสร็จแลวแตทอระบายน้ําเราจําในปนี้ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คิดวาการเทถนนจะมีปญหาหรือไม 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  
ไมนาจะมีเพราะเขาอยากไดถนนทางเขาบานอยูแลวเพียงแตไมอยากใหคนอื่นมาใชรวมดวย  
จากที่ผมไดปรึกษากับทานปลัดเทศบาล  
ทานบอกวาในเมื่อสภาพทางเปนสภาพทางของสภาวะจํายอมถาเราฟองไปเรานาจะชนะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เอาอยางนี้ครับ  
ใหผอ.ภาณุเดชประสานกับเจาของที่ทั้ง 3 คน  เพื่อเขามาใหทางนิติกรอธิบายใหเขาฟง  
ถนนสวนบุคคลนี้ใหเขาใจไววาเปนถนนสาธารณะโดยปริยายตามกฎหมายแลว  
เพราะกฎหมายเขาเขียนไววาการที่ยอมใหเปดเปนทางแลวไมเขามาโตแยงภายใน 1 ป  



ถือวาคุณยินยอมใหที่ตรงนี้เปนทางสาธารณะโดยปริยาย  
เมื่อเปนทางสาธารณะแลวจะกลับคืนมาเปนทางเอกชนอีกไมไดตองทําการเพิกถอนที่สาธารณะและทําเงื่อนไขเ
ดียวกันเหมือนกับที่ดินของบุญสมดุล  
แตที่ดินของบุญสมดุลคือผูที่มาถือครองใหมเพิ่งซื้อจากการขายทอดตลาดของศาลและมาครอบครองแลวบอก 
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วาที่ดินแปลงนี้เขาเพิ่งซื้อเปนที่ดินเขาเพราะฉะนั้นเขาไมใหผาน  
แตอันนี้เราเอาหลักเกณฑอันเกาคือผูรับโอนไมมีสิทธิ์ดีกวาผูโอน  
ผูโอนยอมใหที่ดินแปลงนี้เปนที่สาธารณะแลวผูรับโอนรับโอนมาตองยอมใหที่ดินแปลงนี้เปนที่ดินสาธารณะดวย  
ตองมาสูคดีกันในศาล  แตฝงตรงขามของบุญสมดุลเขายังไมไดโอนใหใครยังเปนเจาของเดิมทั้ง 3 คน  
และมีการยินยอมใหทํามาเปนสิบๆปแลวถึงอยางไรก็เอาคืนเปนที่สวนบุคคลไมได  
ตองยอมใหคนอื่นเขาใชรวมดวยเพราะเปดเปนทางสาธารณะ  
ถามีคนอธิบายรายละเอียดใหเขาฟงเขาก็คงเขาใจ  ผูรับเหมาจะเทวันไหน 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  นาจะอาทิตยนี้เขาจะเขาดําเนินการกอสรางครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
อาทิตยนี้ใหเขาทําเสร็จกอนแลวคอยเชิญเจาของที่ทั้ง 3 คน มาอธิบายใหเขาฟง  
จะใหใครเปนผูอธิบายขอกฎหมายใหกับประชาชน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายแผนงาน  อันดับแรกตองใหนิติกรเปนผูอธิบายกอนครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาอยางนั้นผมจะเกษียณหนังสือฉบับนี้วาใหรองอภิวัฒนหาทางแกไขปญหาเรื่องนี้ 

เรื่องที่  18  การอบรมสมาคมพนักงานทองถิ่น 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
เมื่อวันศุกรที่ผานมาผมไปอบรมที่จังหวัดเชียงใหมเปนการจัดอบรมโดยสมาคมพนักงานทองถิ่น  
ชวงเชาเปนการบรรยายของทานนิติภูมิ ทานพูดเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทย 4.0  ในยุคแรกของประเทศไทย  
ยุค 1.0  เปนยุคที่เราพัฒนาประเทศไทยทางดานการเกษตร  ประเทศไทย 2.0  ไทยจะเปนนิค  
ในยุคของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  
นั่นคือการสงเสริมประเทศไทยพัฒนาทางดานเศรษฐกิจใหเปนประเทศอุตสาหกรรมเบา  
มีการกําหนดเขตอุตสาหกรรมและมีนิคมอุตสาหกรรมตางๆเกิดขึ้นมากมายแถวภาคตะวันออก  ประเทศไทย 
3.0  ไดมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมเบามาเปนอุตสาหกรรมหนักและมีเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 9  เขามาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ตอนนี้เปนการเขาสูดิจิตอล  ประเทศไทยยุค 4.0  
จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย  เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล  
ระบบทีวีก็มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีคนไปดูทีวีภาคเอกชนมากกวาภาคราชการ  เรื่องพรอมเพย  
ถาหากทําอยางนี้ไดธนาคารก็ไมตองมีเจาหนาที่  
แตถาทําอยางนี้เจาหนาที่ธนาคารก็จะตกงานเพราะใชระบบพรอมเพย  
ทานยังบอกอีกวาเราเห็นกันหรือไมที่มีการโฆษณาขายของในเฟสบุค  
เขาบอกวาถาโฆษณาแบบนี้จําเปนหรือไมวาจะตองเปดรานเพราะฉะนั้นพวกหางเซ็นทรัล  
หางมาบุญครองหรือหางอื่นๆ  คุณก็มีรานเชนเดียวกับที่ผมมีไมตองไปเสียเงินคาเปดรานก็สามารถทําธุรกิจได  
อาจารยนิติภูมิเขายกตัวอยางวามีนักเรียนอยู จ.สุราษฎรธานี  
กอนออกจากบานไปโรงเรียนเขาขายเสื้อผาเกาพอกําลังจะไปโรงเรียนก็มีการไลพสดผานทางเฟสบุคและขายข
องไปในตัว  นักเรียนคนนั้นขายของได  500  บาท/วัน  นี่คือประเทศไทย 4.0 
การพัฒนาในระบบดิจิตอลซึ่งไมสามารถที่จะมีอาณาเขตหรือพรมแดนสามารถสื่อสารขายไดทั่วโลก  
ทุกสิ่งทุกอยางตอไปนี้จะเปลี่ยนแปลง  แตกอนชวยชีวิตคนหนึ่งคนถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลง  



และมีการยกตัวอยางประเทศพมาซึ่งเปนประเทศปดหนึ่งชั่วชีวิตมาเปดประเทศถึงจะเห็นการพัฒนา  
ประเทศไทยเราก็เชนเดียวกันหนึ่งชั่วชีวิตประมาณ 2 รัชกาล  ถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคาของเงิน  
ประเทศจีนสมัยยุคเติ้งเสี่ยวผิงไปที่ไหนก็จะเห็นจักรยานเปนแสนๆคัน  แตตอนนี้จักรยานในเมืองจีนไมมีแลว  
สิ่งที่จีนพัฒนาชาที่สุดคือการอุจจาระในสวม  
ตอนนี้การบินไทยก็เจงไปแลวเพราะถูกสายการบินตนทุนต่ําเขามาแทนที่  นี่คือความอันตรายของ 4.0 
พัฒนาไดดีใครไมมีความรูก็สามารถเขาไดแตถาตามไมทันก็จะไดรับผลกรรม  
การเรียนการสอนก็จะเขาไปแทรกหมดไมใชพัฒนาเฉพาะเศรษฐกิจจะเขาไปสอดแทรกทุกอยางเกี่ยวกับการดํา
รงชีวิตของมนุษย  ทานยังบอกอีกวาใครจะไปคิดวาเซเวนอีเลฟเวนจะเจง  
แตกอนรานคาโชหวยถูกเซเวนตีตลาดทําใหโชหวยตองเปลี่ยนแปลงตัวเองถาไมเปลี่ยนก็ตองเจงไปแลวเซเวนก็
มาครองเปนหมื่นๆลานในประเทศไทย  
แตอีกไมนานก็ตองปดไปพรอมกันเพราะโลกของโซเชียลที่มีการซื้อขายกันอยางนี้  เชน  ของ RAZADA  
เขาบริการดี  ราคา  100  บาท  เขาก็มาสงฟรีเก็บเงินปลายทางเราเห็นของแลวคอยจายเงินแลวยิ่งมี  
Facebook  Live   
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เขามาตอไปก็ไมตองมีหนาราน  เขายังบอกอีกวาเชื่อหรือไมวาเอธิโอเปยภาพในสายตาเราจะเปนเด็กหัวโต  
พุงปอง  มีแตกระดูก  เขาบอกวาตอนนี้ประเทศเอธิโอเปยมีรถไฟฟาความเร็วสูงทั่วประเทศ  
ถนนที่ดีที่สุดในโลกอยูที่นั่นประเทศเยอรมันยังสูไมได  
รายไดของประเทศเอธิโอเปยเกิดจากการทําเกษตรอินทรียสงยุโรป  
ดอกไมที่ขายอยูในยุโรปหรืออเมริกาจะสั่งซื้อจากประเทศเอธิโอเปยซึ่งเปนสินคาเกษตรอินทรียออแกนิค  
ใชนวัตกรรมในการปลูก  ถาใครปรับตัวไมทันโลกดิจิตอลจะลําบาก  
ทั้งหมดนี้เปนขอมูลที่ไดเรียนรูมาและตื่นตาตื่นใจกับการพัฒนา  
ถาเราเขาสูโลกยุคดิจิตอลเราตองใชมันใหเกิดประโยชน  
ผมคิดวาลองเอามาใชกับระบบการศึกษาของเราหรือลองเอามาใชกับระบบประชาสัมพันธของเราจะเปนการทั
นยุคสมัยของประเทศไทย 4.0  เชน  
เมื่อเชาถาเปนกิจกรรมของเทศบาลและมีการถายทอดสดวาขณะนี้นายกฯทําอะไรก็จะชวยในการประชาสัมพัน
ธได 
หรือถาเรามีกิจกรรมสวดมนตไหวพระแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเหมือนกับที่พระอาจารยภูสิงหทานถา
ยทอดสดสิ่งนี้ก็ถือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ  
ถาฝากไปทางสํานักการศึกษาวาจะใชระบบนี้เขามาสื่อสารเรื่องการศึกษาของเทศบาลไดอยางไร  
ผมเคยคิดวาถาผมมีลูกและสงลูกไปเรียนที่ศูนยเด็กเล็กของเราก็คงอยากรูวาลูกของเราเปนอยูอยางไร  
ถาเราทําอยางนี้ก็จะเปนการสรางความรักความเอาใจใส  ทําใหผูปกครองไมหวงกังวล  
และคิดวาจะมีอะไรที่จะเกิดประโยชนจากการใชระบบดิจิตอลไดลองชวยกันคิดพิจารณาดู  
เราตองสรางอะไรใหมๆขึ้นมาที่คนอื่นเขายังไมทําแลวมันจะเกิดประโยชนกับเรา  
ฝากเรื่องนี้กับทุกสวนการงานดวย  ผมขอยกตัวอยางเชน  เมื่อเร็วๆนี้มีคนโพสดาสํานักงานประปาวาน้ําไมไหล  
อาบน้ําไปทํางานไมได  แลวมีคนหนึ่งไปตอบวาถาทานรูวาเรากําลังทําใหทานอยูอยางเพิ่งรีบดาเรานะ  
ถามีการแกไขและมีการโตตอบหรือแจงใหเขารู  ปญหาตางๆที่เขาจะมาวาใหเราก็จะไมเกิดขึ้น  เขาก็จะเขาใจ  
ผมวาสิ่งนี้จะชวยใหชาวบานไมสามารถมาตําหนิเราไดถึงการทํางานของเราดานการบริการ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่24/2559 เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ประจําป 

2559 



นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายสังวาล    เมืองโคตร   หน.ฝายพัฒนาชุมชน     -  ไมมี  - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2559  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน  2559  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนพฤศจิกายน  2559   จํานวน 5,150 รายการ จํานวนเงิน 80,164,000 บาท 
เงินสดคงเหลือ จํานวน 73,847.01 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,418.85 บาท 
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -440.78  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน   
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จํานวนที่ใชไป  -54,306,247.24 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 49 ราย 
จํานวนเงิน 684,300 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนพฤศจิกายน 2559  จํานวน  164,776 บาท  
กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 59 – 30 พ.ย. 59  จํานวน 349,789  บาท รับจํานํา  1,639 ราย 
จํานวนเงิน 24,658,400 บาท  ลดลงจากเดือนต.ค. 59  จํานวน 35 ราย  จํานวนเงิน  1,835,500  บาท  
ไถถอน จํานวน 1,568  ราย จํานวนเงิน 24,314,300 บาท ลดลงจากเดือนต.ค.  59  จํานวน 159 ราย 
จํานวนเงิน 4,015,800 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 795,507.25 บาท ลดลงจากเดือนต.ค. 59  
จํานวน 92,130.50 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 59 – 30 พ.ย. 59 จํานวน 1,683,145 บาท    

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน  2559  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  
มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวมทั้งหมด  599 คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  
1. 
ประกาศกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงา
นและการเลื่อนคาจางของลูกจางประจํา  2. 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางทั่วไปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
(แทนตําแหนงวาง)  3. แจงใหแตละสํานกั/กองจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2560 รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 
2560  4. 
จัดโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) 
ประจําปงบประมาณ 2560 และโครงการคุณธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2560 
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  



ประจําเดือนพฤศจิกายน  2559  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  14,300 
บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  - บาท  ฝายบริหารงานทั่วไป  
มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  3  ครั้ง  ครั้งที่  22/2559  เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 
2559  ครั้งที่  23/2559  เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2559  ครั้งที่  24/2559  เมื่อวันที่  29 
พฤศจิกายน  2559   มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 
น. 2 ครั้ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  มีการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ฝายรักษาความสงบ  
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีตีเตนปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนและขอบทางบริเวณวงเวียนโปงลา
ง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยการทาสีตีเตน 
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการปรับปรุงทาสีตีเตนเครื่องหมายจราจรพรอมติดตั้งปายจราจรบริเวณแยกโรงงิ้ว 
ถนนธนะผล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2559เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการปรับปรุงทาสีตีเตนทางตางระดบับริเวณโดยรอบตลาดโตงรุงเทศบาลเมืองกา
ฬสินธุเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  
เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบและจัดระเบียบผูคาบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
พรอมปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก/จัดการจราจร  
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก/จัดการจราจร งานทําบุญโรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบพรอมดําเนินการรื้อถอนแนวรั้วที่ประชาชนรุกล้ําที่สาธารณะบริเวณสวนสาธารณะแ
กงดอนกลางเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  เจาหนาที่ฝายปองกันฯ และสมาชิก อปพร. รวมกันทํา 
ความสะอาดและปรับภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  เจาหนาที่ฝายปองกันฯ 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําออกจากแหลงน้ําหนาพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๔๐ น. 
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบานพักผูพิพากษาศาลเยาวชน เลขที่ ๖๑/๓                         
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บริเวณตรงขามวัดชัยสุนทร  - เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกาย ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๔ น. 
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบานเรือนประชาชน เลขที่ ๗๒ ซอยน้ําทิพย   เจาของบานชื่อ นางประภาพร  
มาตรประสงค  - เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกาย ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา 
ที่บริเวณทางไปวัดปาบานดงเมือง  ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  - เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยที่บริเวณดานหลังรานซุปเปอรถูก สงโรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๙,๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ สุวรรณรังสี จากบานเลขที่  ๗๕  
ถนนกุดยางสามัคคี ตรงขามกับรานพรชัยอะไหล สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาที่รับผูพิการชื่อ นายธวัชชัย  แจงไทสงค เลขที่ ๒๓/๑๐ ชุมชนโพธิ์ไทร  
ทําบัตรประจําตัวประชาชนใหม ที่สํานักทะเบียนราษฎร - เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ออกปฏิบัติหนาที่รับ-สง ผูปวยชื่อนายรัชชานนท จันทวงค จากบานเลขที่ ๑๗๙    ซอยวิโรจนรัตน ๒   
ไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ และนําสงกลับบาน  เจาหนาที่งานปองกันฯ ออกปฎิบัติหนาที่จับงู ที่บานเลขที่ ๓๗  
ซอยขางโรงสีขาว  ถนนกุดยางสามัคคี  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ออกกําลังกายเตรียมความ   พรอมดานรางกาย สัปดาหละ ๑ ครั้ง 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมทําความสะอาดบริเวณสวน สาธารณะแกงดอนกลาง  



สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฎิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอย 
งานประเพณีลอยกระทงภายในบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน   งานทะเบียน  
จํานวนประชากรเดือนพฤศจิกายน 2559  จํานวน 33,981 คน  จํานวนครัวเรือน  14,991 ครัวเรือน 
จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤศจิกายน 2559 ยายเขาจํานวน 125ราย ยายออกจํานวน 25 ราย 
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 688 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 899 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 
12 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  7 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ 
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤศจิกายน 2559  เบนซิน  จํานวนที่ใช 854.06 ลิตร 
เพิ่มการใชพลังงาน  72.06 ลิตร  ดีเซล  จํานวนที่ใช 15,848 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน  3,509 ลิตร  LPG 
จํานวนที่ใช 1,211.1  ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน  409.49 ลิตร ดานความสะอาด 
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  4  ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  41  ครั้ง  
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  - จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 
คัน/9 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 10 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 54  ฝา  
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  3.1 รักษาความสะอาดบริเวณจัดงานลอยกระทง 
จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานลอยกระทง ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน ระหวางวันที่ 12-
15 พ.ย. 59   ๔. ดานสิ่งแวดลอม  ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  
คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 ต.ค. 59 – 28 พ.ย. 59  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  6.9 ตัน - 
จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,110 บาท  4.2 กําจัดมูลฝอยในเดือน พ.ย. รวม 
2,783.60 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  990.87 ตัน  - ทองถิ่นอื่น ๆ (32 แหง) 
1,792.73 ตัน  4.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา  คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
ไมผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ํา หนองไชยวานและกุดยางสามัคคี  
ผานเกณฑมาตรฐานอบรมการจัดการขยะตามโครงการอบรมยุทธศาสตร LA-21  วันที่ 15 – 16 พ.ย. 59 
มีผูเขารวมจํานวน 117 คน จาก 73 หนวยงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจเขารวมอบรม  ดานวิทยากร  ไดรับระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด  
ดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ไดรับระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด  ดานความรูความเขาใจ ไดรับระดับ 
ความพึงพอใจมาก 
ดานการนําความรูไปใช ไดรับระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด   คะแนน 1.00 – 1.49 
มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด  คะแนน 1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  คะแนน 
2.50 – 3.49 มีความพึง 

- 1๒  - 
พอใจอยูในระดับ ปานกลาง  คะแนน 3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  คะแนน 4.50 – 
5.00 มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด  5. ดานสขุาภิบาล 1 – 31 สิงหาคม 2559  5.1 ตอใบอนุญาต  
1.ใบอนุญาตเรขายของในที่สาธารณะ 10 ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 66 ราย   5.2  
ชาวตลาดโตรุงทําดีเพื่อพอ  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
รวมกับพอคาแมคาตลาดโตรุง และ เครือขายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ 
ชวยกันลางทําความสะอาดตลาดโตรุงเพื่อเปนการทําความสะอาดตามกิจกรรมทําดีเพื่อพอ 6. 
ดานปองกันและควบคุมโรค   6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา 
ที่ชุมชนคุมหวย ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน  
สรุปผลการดําเนินงาน  ลงเยี่ยมบานผูปวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรายใหม จํานวน ๑ ราย ที่ชุมชนดอนสวรรค 



ใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัวและสิ่งแวดลอมภายในบาน วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ผูปวยเขาใจและแข็งแรงดีเขาสูการรักษาเปนเวลา ๑ เดือน  6.2 
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. พรอมกันทุกชุมชน ประจําเดือนกันยายน  
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  - 
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๖ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ 
๑๐๐  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลางไมมีชุมชนใด   
- ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง  - 
สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) 
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีวัดใด   มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม – 
กันยายน ๕๙ จํานวน ๑๐ ราย  เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก  7. ดานสงเสริมสุขภาพ  7.๑ 
โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด   ( ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 )  
มารดาหลังคลอด  25 ราย  ไดรับการเยี่ยม  25 ราย- บุตร เพศชาย  16  ราย  - บุตร เพศหญิง 9  
ราย  มารดาอายุนอยกวา 20 ป 4  ราย  บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  1  ราย  งานทันตสาธารณสุข  
ประชาสัมพันธ ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถเขารับบริการทันตกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดที่  1.  
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย ทุกวันพุธ เวลา09.00-12.00 น.  2. 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 ดงปอ ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00  น.  
ใหบริการทันตกรรม เชน ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน  โดยทันตแพทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ  9. 
ดานสัตวแพทย  ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  2559 9.1 
ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ   276 ราย   2. 
จํานวนสัตว     446 ตัว  แยกเปน  - สุนัข   376   ตัว   - แมว  70   ตัว  
รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในคลินิก  19,645 บาท  9.2 
ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  มีผูขออนุญาตฆาสัตว   22  ราย                                                 
จํานวนสัตวฆาชําแหละ   2,398  ตัว แยกเปน    - สุกร  2,372  ตัว - โค 26  ตัว  
รับคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว  240,866 บาท  งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
วันที่ 17 พ.ย. 2559 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปดเรียนวันแรก ของปการศึกษา 2560 (ปที่ 
3) ไดรับเกียรติอยางสูงยิ่งจากทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุคนใหม มาเยี่ยมใหกําลังใจ 
รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
และมอบเสียงเพลงเปนกําลังใจแกนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 2 พ.ย. 2559 
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยทานจารุวัฒน  
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เปนประธาน  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
วันที่ 1 พ.ย. 2559 เวลา 09.00น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยนางประคํา ศรีสมไชย  เปนประธานในการประชุม 
วันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 13.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยมี ทานฯ จารุวัฒน บุญเพิ่ม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน 

- 13  - 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 



นางสาวสุนิสา  บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ 
หนังสือเขา 400 หนังสือออก 151 ขออนุญาตลา 8 มาตรการประหยัดพลังงานเดือนพฤศจิกายน 2559  
น้ํามัน ใชไป 202 ลิตร เพิ่มขึ้น 34 ลิตร  โครงการเดน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559  
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายประเสริฐ  
ออประเสริฐ  รักษาการผูอํานวยการสํานักการศึกษา ประชุมเตรียมงานลอยกระทง ประจําป 2559ณ  
หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พิธีลงนาม MOU 
การปฏิบัติงานระหวางผูอํานวยการสํานักการศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
หัวหนาฝายงานในสังกัดสํานักการศึกษา  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2559  ณ  บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน   
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  ณ วัดชัยสุนทร  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559   
พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2559  
“การแปรอักษรแทนใจถวายความอาลัย” โดยพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง  
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อยางหาที่สุดมิได  ณ  
บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  
การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  
บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  
จัดพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ณ  อาคารพุทธรักษา  
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พนักงานครูและนักเรียนรวมแปรอักษร   
เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
พนักงานครูและนักเรียนรวมถวายอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โรงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ  วันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนจัดแปรอักษรแทนใจถวายความอาลัย  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนรวมถวายความอาลัย  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  
โรงเรียนจัดแปรอักษรแทนใจถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชศูนยพัฒนาเด็
กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  
โรงเรียนจัดแปรอักษรแทนใจถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนพฤศจิกายน 
259   ไดปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรม การเรียนการสอนตามปกติ 
สวนมากเนนลงพื้นที่หมูหมูบานจารุพัฒนาชุมชนโพธิ์ไทร   และชุมชนอื่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
โดยไดนําเด็กดอยโอกาสทํากระทงและลอยกระทงซึ่งเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของชาวไทย  
โครงการเดนประจําเดือนพฤศจิกายน 2559  วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2559 
โครงการฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2559 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
รวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากขยะรีไซเคิล ในการรับการประเมินรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอม  ณ  
หอประชุมธรรมาภิบาล  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
รวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากขยะรีไซเคิล ในการรับการประเมินรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอม  ณ  
หอประชุมธรรมาภิบาล  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
รวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากขยะรีไซเคิล ในการรับการประเมินรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอม  ณ  



หอประชุมธรรมาภิบาลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ประกวดครูดีเดน สื่อการสอนดีเดน และคําขวัญวันครู   
เนื่องในงานวันครู ประจําป 2560  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  รวมงานรัฐพิธีวันปยมหาราช วันที่ 23 
ตุลาคม 2559  ณ  
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บริเวณหนาพระบรมรูปทรงมา  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  
รวมทําโรงทานงานทําบุญกฐิน ประจําป 2559  วันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณ วัดสวางคงคา  วันที่ 31 
ตุลาคม 2559  ประชุมพนักงานครู กอนปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  ณ  หองประชุมเล็ก 311 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เปดภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ หองประชุมเล็ก 311  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู”  ทุกวันพฤหัสบดี จํานวน 2 ชั่วโมง และวันศุกร จํานวน 3 ชั่วโมง  
เด็กชายธนพล ไชยทองศรี- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดัง1 วิ่ง 400 เมตร ชาย - 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัดเมดเลย ชาย นายอิทธิพล อินเจริญ  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย  
ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 38 ประจําป 2559  
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดหนองคายโรงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โครงการคุณธรรมนําการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  วันสําคัญทางศาสนาและประเพณี 
กิจกรรมวันลอยกระทง  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ ณ โรงเรียนเทศบาล 
4 เฉลิมพระเกียรต ิ ตักบาตรถนนสายบุญ  ณ ถนนภิรมย  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
ทําบุญขึ้นโรงเรียนใหม  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  รวมพลังแหงความจงรักภักดี  ณ 
บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2559   โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันลอยกระทง) ประจําป 2559  วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2559 ตอยอดการอบรมการจัดการขยะและสรางบุคลากรเพื่อเปนวิทยากรตัวคูณ  วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559 โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันลอยกระทง)  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
หัวหนาสวนงานมาประชุมประจําเดือนกิจกรรมเคลื่อนไหวและเขาจังหวะ  งานที่จะดําเนินการตอไป  - วันที่ 4 
– 5 ธันวาคม 2559 
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ 
สวนสาธารณแกงดอนกลาง - วันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 
แขงขันกีฬานักเรียนองคกปครองสวนทองถิ่นระดับประเทศที่ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

สํานักการคลัง 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการคลัง 
นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 59-
พ.ย. 59 (ไตรมาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – พ.ย. 59  1.หมวดภาษีอากร  
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – พ.ย. 59  เขามาทั้งหมด 301938.85 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม 
จากเดือนต.ค. 59 – พ.ย. 59  เขามาทั้งหมด 1,895,859.67  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 
59 – พ.ย. 59   เขามาทั้งหมด 1,155,606.53 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  
5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – พ.ย. 59  
เขามาทั้งหมด 1,285,281.50 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 59 – พ.ย. 
59  จํานวน 4,638,686.55  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559  
เขามาทั้งหมด  22,030,044.40 บาท 8.หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป เขามาทั้งหมด  20,697,585 บาท 
ดานการศึกษา   เขามาทั้งหมด  26,908,483  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 47,606,068 บาท 



รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 74,606,068 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา 
รับจริงจากเดือนตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559    จํานวน 3,314,010.60  บาท   
10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559  จํานวน 
252,456.54  บาท   รายงานรายจายประจําเดือนพฤศจิกายน 2559   รายรับจริงเดือน ต.ค.59 – พ.ย. 
59 จํานวน 74,274,798.95 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.58 – พ.ย. 59 จํานวน 50,993,243.98  
บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนธ.ค. 59  จํานวน23,281,554.97 บาท  
 

- 15  - 

สํานักการชาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 
โครงการ  โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรสี่แยกปาไม  กอสรางถนน 
คสล.พรอมระบบระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล 5  ปรับปรุงอาคารเรียนผูสูงอายุ  งานควบคุมการกอสราง  
ปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณประโยชน  กอสรางอาคารเรียนเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา  กอสรางถนน คสล.ซอยหลังแขวงการทางกาฬสินธุถึงหนาศูนยเครื่องจักรกล  
ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ 
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  12 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 32 งาน  ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง 
ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  63 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 18 งาน  ตัดตนไม 
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 6 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 24 งาน  
มิกซยางซอมแซมถนนตามคํารอง  ติดตั้งเวทีกลาง สนามหนาศาลากลาง งานวันที่ 2 ธันวาคม 2559  
ปายถวายอาลัยบริเวณวงเวียนโปงลาง มุมศาลจังหวัดกาฬสินธุ  
เตรียมสถานที่งานปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 4 – 5  ธันวาคม 2559  ณ 
พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)  สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ  ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2559   1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ  - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท  - 
บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ  - บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง  - 
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  - สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา  - 
สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน    
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดอืน ต.ค. 59 ใชไฟฟา จํานวน  25,617.00 หนวย เพิ่มขึ้น 
2,237.00  หนวย สถานีดับเพลิง ในเดอืน ต.ค. 59  ใชไฟฟา จํานวน  5,976.00 หนวย  เพิ่มขึ้น  
3,376.00  หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ในเดือน ต.ค. 59  ใชไฟฟา จํานวน  
9,608.00  หนวย เพิ่มขึ้น       1,934.00  หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน ต.ค. 59 
ใชไฟฟา จํานวน  5,763.00   หนวย  เพิ่มขึ้น   2,030.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน 
ต.ค. 59  ใชไฟฟา จํานวน       3,502.00  หนวย  เพิ่มขึ้น  1,011.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ 
วัดใตโพธิ์ค้ํา  ในเดอืน ต.ค.59   ใชไฟฟา จํานวน   2,065.00  หนวย  ลดลง   509.00  หนวย  
สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนพฤศจิกายน  2559 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 1,424 ลิตร 
สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 2,640 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 1,699 ลิตร 
สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 53 ลิตร สํานักการศึกษา  ใชเพิ่มขึ้น 30 ลิตร  
กองวิชาการ ใชลดลง 27 ลิตร   ผลสรุปการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 5,793 ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 



นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ   ฝายบริหารงานทั่วไป  
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 งบประมาณตั้งไว 1,619,000 บาท  รวมคาใชจาย  
226,312  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  1,328,878 บาท  2.หนังสือเขา 59  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 73 
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 14 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 57 เรื่อง  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ  พ.ศ. 2559  1. 
โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  - 
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2-5  มีรายการดังนี้ - โอนครั้งที่ 2/2560  
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 100,000 บาท สํานักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 3/2560  จํานวน 1 รายการ 
เปนเงิน 220,000 บาท สํานัก 
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การศึกษา - โอนครั้งที่ 4/2560  จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท กองวิชาการฯ  - โอนครั้งที่ 
5/2560  จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 200,000 บาท สํานักการชาง  2. 
การแกไขการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย พ.ศ.2560  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ครั้งที่ 1 – 
2 รายการ ดังนี ้ - ครั้งที่ 1/2560 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สํานักปลัด  - ครั้งที่ 2/3560 
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา สํานักปลัด  - ครั้งที่ 3/2560 คาจางเหมาบริการ สํานักการศึกษา  3. 
จดหมายขาว  จัดทําจดหมายขาวความสําเร็จในป 2559  ซึ่งอยูในชวงออกแบบรูปเลม  4. 
โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง (ถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง 
(เขาวัดวันอาทิตย)  โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง (กิจกรรมสวดมนตวันพระ)  5. 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 6. รางวัลพระปกเกลา  7. 
ขอมูลเกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ  
กรอกขอมูลเกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาล สงภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากแตละสํานัก/กอง  8. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี   
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 3 ดี  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ในเว็บไซตของ สสจ.กส.  
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 9/๒๕๕9  
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ณ 
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน 
2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 8 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  
จํานวน 46 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 36 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 14 งาน 
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  5 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 10 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล 
แผนพับ - ฉบับ จดหมายขาว -  ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 9 งาน 
2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 20 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   

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 
นายสังวาล    เมืองโคตร   หน.ฝายพัฒนาชุมชน     กองสวัสดิการสังคม  
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนพฤศจิกายน 2559  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 105 ลิตร ลดลง 54 ลิตร โครงการตักบาตรถนนสายบุญ  
เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๗.๐๐  น.  กองสวัสดิการสังคม 
ไดเปนเจาภาพถนนสายบุญและรวมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการตักบาตรถนนสายบุญ 



ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ฝายพัฒนาชุมชน   
การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. 
(๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู 
พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน 
เขารวมการประชุม ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมี นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้  ฝายสังคมสงเคราะห  
โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ 
หอประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยเบิกเงินจายแบบขั้นบันไดแยกเปนรายละเอียด ดังนี ้  ๑. 
ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  จํานวน  ๓,๒๒๙ ราย  เปนเงิน  ๑,๘๖๘,๗๐๐  บาท  
เสียชีวิต  ๗ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร)  ๒. 
ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จําวนวน  ๖๗๖ ราย เปนเงนิ ๕๔๐,๘๐๐  บาท  ๓. 
ผูติดเชื้อ HIV.  จํานวน  ๓๐ ราย   เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ  วันที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะหรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  และ 
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บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ ออกติดตามครอบครัวผูอยากไรที่ประสบปญหาในครัวเรือน 
คือครอบครัวนางกาญจนา บุญทศ และด.ช. ธนากร มาตรแมน (หลานชาย) ซึ่งนางกาญจนา 
บุญทศไดเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกาฬสินธุ ซึ่งอางวาปวยและไมมีที่อยูอาศัย 
และทางโรงพยาบาลกาฬสินธุไดตรวจสุขภาพของ นางกาญจนา บุญทศ 
อยางละเอียดพบวามีสุขภาพรางกายแข็งแรง จึงขอใหนางกาญจนา บุญทศ ออกมารักษาตัวตอที่บาน  
แตนางกาญจนา บุญทศ อางวาไมมีที่อยูอาศัยและไมมีคนดูแล  
โรงพยาบาลกาฬสินธุจึงประสานมาทางเทศบาลเมืองพรอมบานพักเด็กฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ มีขอเท็จจริงดังนี้  
๑. ในกรณีไมมีคนดูแลทางโรงพยาบาลจะนํานางกาญจนาสงสถานสงเคราะหบานเมตตา  ๒.ด.ช. ธนากร 
มาตรแมน(นองปงปอน) ทางเทศบาลและบานพักเด็กฯ จะประสานนําตัวไปเขาโรงเรียนประจําที่ อ. ธวัชบุรี 
จ.รอยเอ็ด  ปจจุบัน นางกาญนา บุญทศ ไดพักอาศัยอยูบานของสามี ในชุมชนจารุพัฒนา  
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการสังคม จะดําเนินการในชวงเดือนตอไป  
จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  
วันที่  ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.  จายเบี้ยวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
ณ  หองประชุมพวงพะยอม  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเข็มแข็ง วันที่  ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานกลุมอาชีพตางๆ 

งานสภาพนักงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปงานสภาพนักงาน   
เรื่องประกันสุขภาพดําเนินการถึงไหนแลว 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  สืบเนื่องจากสภาพนักงานไดหารือเรื่องประกันสุขภาพ  
ผมไดไปหารือกับสํานักงานประกันสังคมแลวในกรณีที่สอบถามไมเขาขาย  
สิทธิประโยชนของผูประกันตนจะมีทั้งหมด  7  กรณี  คือ  ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  ทุพพลภาพ  ตาย  
คลอดบุตร  สงเคราะหบุตร  ชราภาพและวางงาน  การตรวจสุขภาพประจําปจะไมได  
ผมไดสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตแลวจะมีศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค  
เขาไดหารือสํานักกฎหมายแลววาพนักงานจางเหมาบริการลูกจางชั่วคราวไมมีกฏหมายรองรับในเรื่องการตรวจ
สุขภาพแตสํานักกฏหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหขอเสนอแนะวาราชการสวนทองถิ่นอาจจัด



ทําโครงการสนับสนุนการดําเนินงานภายใตอํานาจหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนดเสนอตอสภาทองถิ่นเพื่อพิจาร
ณาเห็นชอบไปตามขั้นตอนได  
ผมมาตีความหมายวานาจะมีหนวยงานหนึ่งเขามาตรวจสุขภาพและเราตั้งงบสนับสนุนเหมือนกบัอุดหนุน  
กองทุนนาจะทําไดครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหเอาประชาชนเปนหลัก  
ขาราชการและพนักงานไมเกี่ยว  ลูกจางของเราในเรื่องนี้ดอยจริงๆ  
มีหลายงานที่เราทํากับชาวบานไดแตทํากับตัวเองไมได 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ถาขาราชการ  
ลูกจางประจําเบิกจายตรงไดแตผูประกันตรงไมมีสิทธิเบิกในเรื่องการตรวจสุขภาพ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตอนนี้เรื่องการจายตรงเขาจะยกใหกับประกันสุขภาพ  
จะตั้งกองทุนและเอาเงินใหกับบริษัทเอกชนเพื่อเปนการประกันสุขภาพแลวเขาจะเขามาดูแล  
เรื่องสวัสดิการทางสภาพนักงานอยากใหมีการตรวจสุขภาพสําหรับพนักงาน  
ทานรองนายกฯก็เบิกคารักษาพยาบาลไมไดแตทานก็ชวยงานผมเหมือนกัน  
ตัวผมเองผมไปตรวจสุขภาพผมก็ไมเคยเบิกคารักษาพยาบาลของเราเลยผมจายเองตลอด  
ลูกจางชั่วคราวใชสิทธิเบิกประกันสังคมไดหรือไม 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ถาเจ็บปวยสามารถเบิกไดแตการตรวจสุขภาพไมมีกฎหมายรองรับ  เขาจะตรวจสุขภาพไดตามหมอสั่งเทานั้น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
เพราะฉะนั้นพนักงานจางเหมาก็ไมสามารถตรวจไดตามระเบียบของกฎหมาย 
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นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ตามที่สํานักกฏหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาวินิจฉัยวา  อาจจัดทําโครงการได 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ถาจัดทําโครงการอยางที่วาตองเปนหนาที่ดวยถึงจะทําได  
ถาไมใชหนาที่ก็ทําไมไดเหมือนกับเราจัดกิจกรรมและสามารถซื้อเสื้อใหนักกีฬาไดแตไมสามารถซื้อเสื้อใหเราได
ตองมีหนาที่เปนกองชางหรือกองสาธารณสุขฯ  พนักงานสวนอื่นจะไมไดเครื่องแบบทํางาน  
ตองมีการอธิบายดวยวาเหตุใดถึงซื้อเสื้อวอรมใหนักกีฬา  เราจะดูแลสวัสดิการของพนักงานจางอยางไร  
การจัดตั้งโครงการเปนหนาที่ของทองถิ่นที่จะทําแตหนาที่ของทองถิ่นที่จะมาชวยเหลือพนักงานของทองถิ่นไมไ
ด  
เราไมมีหนาที่ที่จะมาบริการพนักงานของเราเองแตถาหนาที่นั้นเปนของประชาชนเราสามารถอุดหนุนประชาช
นได  แลวเรื่องประกันอุบัติเหตุรถยนตเปนอยางไรบาง 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  
จากการประชุมครั้งที่ผานมาทานไดมอบหมายใหผมไปศึกษาแนวทางการทําประกันภัยรถยนตของเทศบาล  
ตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว2633  ลงวันที่  14  สิงหาคม  
2552  
หลักเกณฑเขาเขียนไววาการทําประกันภัยรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกกระไดทั้งภาคบั
งคับและภาคสมัครใจ  
โดยกําหนดรายละเอียดของภาคสมัครใจไววาในการจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจไดแบงกลุมของการทําประกั
น  3  กลุม  กลุมแรกคือ  รถยนตของ อปท.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  กลุมที่ 2  รถยนตสวนกลางของ 



อปท. ที่มีลักษณะใชงานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  
อาจมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่นในวงกวาง  เชน  รถพยาบาล  รถ EMS  รถดับเพลิง  
รถโดยสารมีที่นั่งตั้งแต  20  ที่นั่งขึ้นไป  
ในกลุมนี้ใหผูบริหารทองถิ่นเลือกทําประกันภัยรถยนตไดทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ  กลุมที่  3  
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นอกเหนือจากกลุมที่กลาวมาขางตน  ใหทําไดเฉพาะประเภทที่ 3  
โดยใหทําวงเงินคุมครองไมเกิน 300,000บาท/คน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เปนการคุมครองบุคคลภายนอก  เชน  
ผมขับรถของสํานักการศึกษาไปชนบุคคลภายนอก  ผมซึ่งเปนคนขับรถจะตองรับผิดชอบจายเอง  
แตถาหากมีประกันตัวนี้สามารถเบิกใหคนอื่นไดแตเบิกใหตัวเองไมได 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ถาบุคคลภายนอกในกรณีนี้เขาใหเขาลักษณะ 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  หากมีบริษัทประกันประเภทที่ 3  
มารับผิดชอบบุคคลภายนอกแทนคนขับแลว  คนขับจะไมตองมารับผิดชอบในกรณีละเมิด 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง  ถาจะคุมครองผูที่ติดรถไปดวยตองทําประเภทที่ 1 
กับประเภทที่ 2  แตเขาใหทําประเภทที่ 3 เพียงอยางเดียว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
อีกวิธีการหนึ่งคือไมตองซื้อรถสวนกลางแลวไปเชารถกับบริษัทเอกชนที่เขามาเปดใหเชา  
ตอนเปดประมูลตองบอกเขาวารถคุณตองทําประกันประเภทที่ 1  คุมครองทั้งคนขับรถและบุคคลภายในรถ  
ถาเราจะไปไหนก็ใหเอารถคันนี้ไป  ผมวาทําแบบนี้ไดแตเราตองเปดประมูลจางรถเขามาแตตอนนี้ทาง สตง. 
เขากําชับวาไมใหทํา  ในเรื่องนี้ผมจะหาทางชวยเหลือตอไปครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

เรื่องที่  1  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ขออนุญาตประชาสัมพันธกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  ในวันที่  
18  ธันวาคม  2559  ณ  วัดสวางคงคา  กองสวัสดิการและโรงเรียนเทศบาล 2  เปนเจาภาพ  
และกิจกรรมถนนสายบุญ  ในวันที่  21  ธันวาคม  2559  สํานักปลัดเทศบาลเปนเจาภาพ 
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เรื่องที่  2  การแขงขันกีฬา อปท. สัมพันธ 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  
ตามที่ทานนายกฯไดมอบหมายใหเขารวมประชุมการแขงขันกีฬา อปท. สัมพันธ  ณ  
หองประชุมเทศบาลตําบลภูปอ  ผลสรุป  กําหนดการแขงขันกีฬา อปท.  สัมพันธ  จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27  
มกราคม  2560  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  มีการแบงสีทั้งหมด  8  สี  ในปนี้เราไดสีฟา  
ประเภทการแขงขันกีฬามีฟุตบอลชาย  วอลเลยบอลชาย - หญิง  เซปกตระกรอชาย  เปตองชาย – หญิง  
ซึ่งไดแบงสายเปนที่เรียบรอยแลว  
มีการประกวดขบวนพาเหรดในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง 
รัชกาลที่ 9 งดการจัดงานสปอรทไนทและการประกวดกองเชียร  
ในเรื่องนี้มอบใหสํานักการศึกษาดําเนินการแลวครับ เพราะงบประมาณโครงการอยูที่สํานักการศึกษา 

เรื่องที่  3  การออกกําลังกาย 



นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  
ใหจัดการออกกําลังกายดานหนาสํานักงานและใหมีผูนําเตนหรือถาใครอยากไปปนจักรยานก็นัดกันไปปนที่แกง
ดอนกลาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
มอบสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือแจงทุกสํานัก/กองวา  
ทุกวันพุธใหทุกกองฝายมาออกกําลังและเตรียมชุดมาเตนแอโรบิคตามผูนําเตน  
และใหออกคําสั่งใหคนติดตั้งเครื่องเสียงทุกวันพุธเวลาเทาไหรถึงเทาไหร  
ในสวนของโรงเรียนมอบผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงไปดําเนินการในเรื่องนี้  
งานสาธารณสุขและงานปองกันทุกศูนยก็ตองทําเชนเดียวกัน 

เรื่องที่  4  เรื่องสอบครู 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในเรื่องนี้ใหดําเนินการไดเลย  
และโรงเรียนเทศบาล 5 ไปเอาเลขโรงเรียนไดหรือยัง  
ถาหนังสืออยูที่กรมแลวใหประสานกับผอ.จิตตาใหทานติดตอเรื่องนี้ให   
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   
   
 

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 


