
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  6/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  22 มีนาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

7. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

8. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

9. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

10. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
11. นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
12. นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

13. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
14. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

15. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
16. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

17. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
18. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาที่ 
19. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
20. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
21. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
22. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
24. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
25. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
26. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
27. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
28. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
29. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
30. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
31. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
32. นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
33. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
34. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
35. นายเนรมิตร  ภูสมปอง ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล 
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36. นายพิษณ ุ  สมอุมจารย โรงเรียนเทศบาล 2  
37. นายนุกูล   จําเริญกุล นักวิชาการ 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

4. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

5. นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

6. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
7. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 

8. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายเทศกิจ 

9. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
11. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
12.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
13.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
14.  นางณัฐนันท เหลานุกูล หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
15.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
16. นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
17.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
18.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
19. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
20.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
21. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
22. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
23. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
24. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
25.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
26.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
27.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล2 
28. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2559  ประจําป 2559 ในวันที่ 22 
มีนาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   อบรมหลักสูตรเหตุแหงปญหากอใหเกิดปญญาลดขอผิดพลาดกรณีการถูก 
                       ตรวจสอบการเงินการคลัง 



นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559  
แจงใหทุกทานไดรับทราบวานายกจะไปอบรมหลักสูตรเหตุแหงปญหากอใหเกิดปญญาลดขอผิดพลาดกรณีการ
ถูก 
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ตรวจสอบการเงินการคลังการงบประมาณการพัสดุและกรณีการเดินทางไปราชการการฝกอบรมคาเชาบานของ
ราชภัฏสวนสุนันทาอบรม 3 วัน สถานที่ในการอบรมอยูที่จังหวัดนครราชสีมา  
เพราะฉะนั้นทุกทานมีเอกสารอะไรที่จะเสนอใหนํามาเสนอไดภายในวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2559 
ชวงเชาเพราะชวงบายผมตองเดินทางไปอบรมที่จังหวัดนครราชสีมา   

เรื่องที่ 2  หนังสือรองเรียนจากชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ไดมีหนังสือจากชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองเปนในลักษณะที่ตําหนิโครงการที่เทศบาลไปจางเหมาใหเอกชนทําความ
สะอาด  ประชาชนเห็นวาไมสะอาดบางวันก็ไมมาทําและรถเข็นก็ไมเห็นมี  
เทาที่ผมดูชุมชนที่เราจางเหมาในโครงการทําความสะอาดผมวาไมสะอาดผมออกชุมชนไปดูเหมือนกับไมทําควา
มสะอาดเลยแตพอถึงเวลาผมก็เห็นเบิกเงินไปจายคาจางเหมาทําความสะอาดในชุมชนเรื่องนี้เราจะแกไขปญหา
อยางไร  
ก็ตองฝากกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานใหตรวจจริงจังและเขมงวดถาไมสะอาดก็ไมตองจายเงินหรือใหทํา
หนังสือเตือนครั้งที่ 1,2,3 แลวก็เปลี่ยนคนทําความสะอาดไปเลย 

เรื่องที่ 3   หนังสือเชิญจากสถาบันพระปกเกลา 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีหนังสือเชิญจากสถาบันพระปกเกลาใหเขารวมโครงการป 2559 
เราก็คงจะสมัครเหมือนเดิมเพราะวาปที่ผานมาเราไดรับโลรางวัลพระปกเกลาดานการสรางเครือขาย 
ถาหากวาเราไดรับรางวัลป 2559 อีก ในป 2560 เราก็จะสามารถสงชิงรางวัลพระปกเกลาทองคําได 

เรื่องที่ 4     open house   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ผมเคยพูดใหทุกทานไดฟงเรื่องที่ทานผูวาราชการจังหวัดจะ  open house  
ทานตองการอยากจะเปดใหคนทั่วไปไดรูเกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุวามีดีอะไรบาง 
ทานอยากจะใหคนทั่วไปรูจักจังหวัดกาฬสินธุเรามากขึ้นถาเปนอยางนี้คนที่ไดรับประโยชนก็ไมใชใครที่ไหนก็เป
นพี่นองชาวจังหวัดกาฬสินธุเราเองทั้งนั้นที่ไดรับประโยชน  
ทานตั้งเปนคณะทํางานซึ่งประชุมทุกวันจันทรเรียกวาแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาจังหวั
ดกาฬสินธุ จากคณะอํานวยการก็มาแบงเปน 3 อนุกรรมการ 
1.อนุกรรมการพัฒนานโยบายและคุณภาพเฉพาะดาน ดานที่ 1 
อนุกรรมการพัฒนานโยบายและคุณภาพดานการศึกษาซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไดเปนอนุกรรมการชุด
นี้ดวย คณะที่ 2 เรียกวาอนุกรรมการพัฒนานโยบายคุณภาพดานการทองเที่ยว คณะที่ 3 
คืออนุกรรมการพัฒนานโยบายคุณภาพดานการเกษตร 
ทําไมถึงอยากมาตั้งโรงงานที่จังหวัดกาฬสินธุหรือมาลงทุนเรื่องการเกษตรที่จังหวัดกาฬสินธุ คณะที่ 4 
อนุกรรมการพัฒนานโยบายและคุณภาพดานการผลิต OTOP ทําไมถึงอยากมาซื้อสินคาที่จังหวัดกาฬสินธุ 
OTOP จังหวัดกาฬสินธุมีอะไรที่นาสนใจบาง  คณะที่ 5  
อนุกรรมการพัฒนานโยบายดานโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องชลประทาน แขวงการทางและทางหลวง คณะที่ 
6 อนุกรรมการพัฒนานโยบายคุณภาพดานเศรษฐกิจการคาอุตสาหกรรม คณะที่ 7 
อนุกรรมการพัฒนานโยบายคุณภาพดานประชากรและคุณภาพชีวิต 



ถามาอยูจังหวัดกาฬสินธุแลวคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นอยางไร คณะที่ 8 
อนุกรรมการพัฒนานโยบายคุณภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะที่ 9 
อนุกรรมการพัฒนานโยบายคุณภาพดานการเมืองการปกครองและความมั่นคง 
ผมก็เปนคณะกรรมการในดานนี้ดวยและเขาก็ไดเชิญประชุมกําหนดทิศทางและนําเสนอซึ่งผมก็ไปประชุมมาแล
ว มีทั้งหมด 9 คณะ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนอยู 2 คณะ  คือ 1.ดานการศึกษา 
2.ดานการเมืองการปกครองและความมั่นคง แลวทานผูวาฯก็กําหนดวันที่จะแถลงขาวประมาณ วันที่ 18 
เมษายน 2559 จะใหมีการออกไปดูตามอําเภอตางๆ ทั้ง 18 อําเภอ 
ตลอดเดือนพฤษภาคมและตนเดือนมิถุนายน ทานผูวาฯใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเตรียม 2 เรื่อง คือ 
เปดจองโรงแรมริมปาวทุกหองแตละหองจะโชวบูธในการจัดนิทรรศการ 
และเทศบาลเมืองกาฬสินธุเรามีอะไรที่จะโชววาเปนของดีทานใหเราไปคิดและทําเปนโมเดลเพื่อเตรียมนําเสนอ
ในวันนั้น  
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เรื่องที่ 5    พิธีวางศิลาฤกษศาลเจาพอโสมพะมิตร 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สรุปวันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 
17.00 น. 
มอบนายกันติพงษออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหแตละสํานัก/กองวามีหนาที่ในการดําเนินการเรื่องอะไรบางใน
พิธีวางศิลาฤกษศาลเจาพอโสมพะมิตร 
แลวหลังจากนั้นทานผูวาราชการจังหวัดบอกใหเริ่มกอสรางเลยแลวจะตองใหแลวเสร็จกอนที่ทานจะเกษียณอา
ยุราชการทานอยากจะทําการเปดศาลฯนี้ พอไปประชุมกันทานปลัดจังหวัดบอกวาทานมีงบประมาณอยู 
465,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่เหลือจากการถวายตัวเปนลูก-
หลานเจาพอโสมพะมิตรแตเงินงบประมาณแคนี้ไมสามารถทําไดเพราะวาชางประเมินราคาแลววาตัวอาคารปร
ะมาณ 3 ลานบาท และปรับปรุงบริเวณโดยรอบอีกประมาณ 2 ลานบาท 
จะตองมีแบบเพื่อที่จะไดกอสรางไดและก็มีปญหาถามตอคือเงินจํานวน  465,000 บาท 
จะใหมาอยางไรและผมเลยถามทานตอวาใหเทศบาลจัดซื้อจัดจางหรือไมทานก็ตอบวาตองจัดซื้อจัดจางแลวเราเ
ลยบอกวาเงินตัวนี้จะเขา-ออกอยางไร เรามีแผนหรือไม  ถาจะจัดซื้อจัดจางเพื่อมาวางศิลาฤกษในวันที่ 6 
เมษายน 2559 
ไมทันแนนอนเพราะฉะนั้นในสวนของวางศิลาฤกษในวันนั้นจะตองใชเงินงบประมาณของเทศบาลทั้งหมดทําใน
ที่ของเทศบาลจะผิดระเบียบหรือไมก็ไมผิดเพราะฉะนั้นดําเนินการไปกอนแตพอวางศิลาฤกษเสร็จจะตองมีการ
จัดซื้อจัดจางทางจังหวัดบอกวาจะมอบเงินใหกับเราเบื้องตนเงินจํานวน 465,000 บาท 
หลังจากนั้นเมื่อจางไปแลวทานผูวาฯจะหาใหอีก 2 ลานบาท 
แตถาเกินจากนั้นเราจะตองหาเพิ่มเติมเองงบประมาณที่สํานักการชางเสนอทานผูวาฯไปคือ 5 ลานบาท 
เราจายขาดเงินสะสมไดหรือไมจําลองแนะนําดวยจะไดใหผอ.ภานุเดชไปประสานกับทานปลัดจังหวัด 

นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง    เงินที่เหลือจากพิธีถวายตัวเปนลูก-
หลานของเจาพอโสมพะมิตรเปนเงินนอกของจังหวัดเพราะฉะนั้นถาเราจะรับมาตองรับมาในรูปแบบเงินบริจาค
หรือเงินทีม่ีผูอุทิศใหเขามาเปนเงินรับฝากของเทศบาลเปนเงินนอกเหมือนกันโดยมีวัตถุประสงควาบริจาคมาเพื่
อกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรซึ่งก็จะไมตองตราเปนเทศบัญญัติ  
ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางตองเปนไปตามภาพรวมของคากอสรางทั้งหมด 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   อีกประมาณ 3 เดือน 
ใชหรือไมเราจะเปดสภาถาเราจะนําเขาเพื่อขอจายขาดเราจะตองมีแผนใชหรือไม 
จ.ส.อ.สมชายอธิบายเรื่องแผนดวย 

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน    



ตองเปนโครงการที่เราบรรจุในแผนพัฒนากอนแลวถึงจะมาโยงสูระเบียบที่เขาสามารถใหจายขาดเงินสะสมได 
ขั้นตนคือ โครงการกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรตองอยูในแผนพัฒนา 3 ป 2560 – 2563 
วิธีการที่จะใสเขาไปคือเรียกประชุมเพิ่มเติมแผน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ตอนนี้ใหเตรียมเพิ่มเติมแผนไดเลยตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ถาตองรอเอกสารกับสํานักการชางก็ใหไปประสานกับทางสํานักการชางเลยเพื่อที่จะบรรจุแผน 
เอาชื่อหัวขอเขาไปเพิ่มเขาไปในแผน 3 ป เพื่อพรอมที่จะจายขาดเงินสะสมในเดือนพฤษภาคมที่เราจะเปดสภา 
แลวหลักเกณฑการจายขาดเงินสะสมสามารถจายขาดไดหรือไมเรายังไมรูตัวเลขที่เราจะจายขาดเพราะเราตองไ
ปคุยเรื่องนี้ใหชัดเจนกับทานปลัดจังหวัดกอนเรื่องนี้มอบผอ.ภานุเดชไปประสานกับทานปลัดจังหวัดวาจะอุดหนุ
นเราเทาไรและจะใหเราตั้งงบประมาณเทาไรในการขอจายขาดเงินสะสม 
เปนตัวเลขซึ่งจะตองไปบอกใหทางจ.ส.อ.สมชายบรรจุลงในแผนและหลังจากนั้นมอบงานนี้ตอใหกับกองวิชากา
รเขียนญัตตเิพื่อขอจายขาดเงินสะสม  

เรื่องที่ 6    ฝาทอระบายนํ้าชํารุด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ฝาทอระบายน้ําบริเวณขางศาลพระภูมิหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุฝากสํานักการชางไปดูบอพักของท
อชํารุดใหทําการปรับปรุงและซอมแซมโดยเร็ว 
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เรื่องที่ 7    การจัดงานวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   งานวันที่ 2 เมษายน 2559  
คือวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพฯแลวทุกปที่ผานมาทางอําเภอเมืองกาฬสินธุเขาจะจัดเปนวัน
อนุรักษมรดกไทย  
แตปนี้เปนปที่พิเศษที่ทางสมาคมภูไทกาฬสินธุไปรวมมือกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุเพื่อที่จะจัดงา
นรักษาซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวภูไทในจังหวัดกาฬสินธุขึ้นมาในวันอนุรักษมรดกโลกวันเดียวกันนี้  
กิจกรรมในวันที่ 2 เมษายน 2559 
ชวงเชาจะมีพิธีใสบาตรบริเวณหนาเสาธงศาลากลางจังหวัดในสวนการจัดสถานที่มอบสํานักการชางเรื่อง เตนท 
โซฟา โตะหมูบูชา เกาอี้ ใสบาตร แทนที่นั่งพระสงฆ มอบสํานักการศึกษาเรื่องนิมนตพระสงฆ ถวายของ 
ถวายน้ํา กระบวนการที่มีตอพระสงฆมอบไปทั้งหมด  
มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่เรื่องการเดินตามพระเพื่อรับของที่ประชาชนใสบาตรมาชวงเชางานเริ่มตั้ง
แตเวลา 07.00 น. หลังจากนั้นชวงเย็นจะมีขบวนแหของชาวภูไททั้งหมด 9 อําเภอ ซึ่งจะใชคนประมาณ 
1,000 คน จะรวมตัวกันที่โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพแลวแตละอําเภอก็จะออกเดินขบวนผาน 4 
แยกไฟแดงสํานักงานปาไม ผานตลาดสดเทศบาล 
ผานวงเวียนโปงลางและเขาสูศาลากลางจังหวัดจะมีเวทีใหญซึ่งเทศบาลไดรับผิดชอบใหกอสรางเพื่อทําการจัดก
ารแสดงของคืนนั้นมีพิธีเปดคือนางรําชาวภูไทของทั้ง 9 อําเภอ รวมประมาณ 900 – 1,000 คน 
มารําพรอมกันในเพลงเดียวกันแตทารําคนละทารําซึ่งแตกตางกันไปแตละอําเภอทําใหสวยงาม  
หลังจากนั้นทานผูวากลาวเปดงานและลงไปดูนิทรรศการตามเตนทตางๆของแตละอําเภอ เรื่องกางเตนท 
ไฟฟาสองสวาง ก็เปนหนาที่ของสํานักการชางเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้งหมด 
มีหนังสือทานผูวาราชการจังหวัดมอบมาวาใหเทศบาลรับผิดชอบเรื่องสถานที่เรื่องการตอนรับแขกวีไอพีและเรื่
องเวทีทานผูวาอยากได 3 ชั้น ชั้นที่ 1 คือชั้นการแสดง ชั้นที่ 2 คือชั้นดนตรี และชั้นที่ 3 คือฉายพระพุทธรูป 
เหมือนกับเวทีที่เราทําที่แกงดอนกลาง 
สวนเวทีนั้นเราไมตองรื้อเราจะใชไปจนถึงงานเทศกาลสงกรานตที่ตั้งของเวทีคือหันหลังใหหอประชุม 80 
พรรษา 



นายถนัด   สุรเสียง  นายกสมาคมวัฒนธรรมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ    
เรียนทานนายกเทศมตรีเมืองกาฬสินธุและหัวหนาสวนการงานทุกทานผมนายถนัด สุรเสียง  
นายกสมาคมวัฒนธรรมภูไทจังหวัดกาฬสินธุตองขอขอบคุณทานนายกฯและเจาหนาที่ทุกทานเปนอยางสูงทาง
สมาคมไดคิดไวตั้งแตปที่แลววาจะรวมภูไททุกอําเภอสักครั้งเลยไดขอความอนุเคราะหกับทางทานผูวาราชการจั
งหวัดและมีเงินสนับสนุนจาก อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 50,000 บาท และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 
50,000 บาท กําหนดการตามที่ทานนายกพูดและอธิบายไปนั้นถูกตองแลวนะครับ  

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ที่เราคุยกันทั้งหมดใหกันติพงษไปออกคําสั่งนายกมอบหมายงานและแบงหนาที่ใหแตละสํานัก/กองใหเรียบรอย
ชัดเจน  ผมเปนหวงเรื่องการตอนรับและงานปฏิคมการซื้อน้ําดื่มและกาแฟทางวัฒนธรรมจะเตรียมให  
เรามีหนาที่ไปเสริฟและดูแลแขกผูมีเกียรติ 

นายถนัด   สุรเสียง  นายกสมาคมวัฒนธรรมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ    อาหารวางก็จะจัดใหเปนชุด 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เทศบาลก็จัดฝายปฏิคมไปชวยคือเอาเจาหนาที่จากสํานักปลัดเทศบาลและสํานักการคลัง 
เรื่องรถในขบวนมีพระบรมฉายาลักษณหรือประดับรถมอบโรงเรียนเทศบาล 1 
ถามีงบประมาณที่ตองใชจายเทาไรใหมาประสานกับทานถนัดได   

นายถนัด   สุรเสียง  นายกสมาคมวัฒนธรรมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ    
แลวอาหารเย็นของแขกวีไอพีทางสมาคมภูไทจะจัดทําเปนอาหารพื้นเมือง  สําหรับ 40 ทาน 
อยากขอความอนุเคราะหเรื่องเจาหนาที่ไปชวยเสริฟและดูแลแขกวีไอพี 
 
 
 
 
 

-  6  - 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ทานถนัดมีอะไรเพิ่มเติมก็ประสานกับสํานักการชางเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดเลย 
สวนเรื่องความสะอาดทั้งกอนงานและหลังงานมอบสํานักการสาธารณสุข  
มอบงานเทศกิจกันพื้นที่และเรื่องกันรถเขา-ออก ในบริเวณงาน  ทานผอ.เพ็ญพรเราจะเอาเขา LA21 
มิติเมืองวัฒนธรรมไดหรือไมเมืองอนุรักษวัฒนธรรมไทยฝากใหทานผอ.เพ็ญพรไปคิด ทํา 
และเขียนโครงการใหเขากัน   

เรื่องที่ 8    โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรมบานสวยเมืองสุข) 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ไดรับหนังสือจากทานผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับโครงการที่เราไป Big Cleaning Day 
ที่ศาลากลางจังหวัดทุกเดือน  
สําหรับเดือนมีนาคมนี้ทานผูวาฯใหเราลงไปพัฒนาบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากินแทน  
ทานผูวาฯบอกมาแบบนี้แปลวาที่กุดน้ํากินเราสกปรกและมีปญหาทานผูวาฯถึงอยากใหไปดูแลและทําความสะอ
าด  วันเสารที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ทุกสํานัก/กอง/ฝายของเทศบาล ผูนําชุมชน อปพร. อสม. 
ลงพัฒนาสวนสาธารณะกุดน้ํากินชวยกัน เทศบาลจะตองเตรียมอะไรบางคือ เวทีใหทานผูวาฯกลาวเปดงาน 
ผาไวนิลเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมบานสวยเมืองสุขรวมใจกันพัฒนากุดน้ํากิน น้ําดื่มปฏิคม 
อุปกรณที่ใชทําความสะอาด ออกเปนคําสั่งมอบหมายงานเลยวาวันที่ 26 มีนาคม 2559 
นั้นจะใหใครไปรวมกิจกรรมและรับผิดชอบอะไรบาง 
กองสวัสดิการฯไปขอความรวมมือจากผูนําชุมชนเพื่อชวยทําความสะอาด  สํานักปลัดเทศบาล ฝายเทศกิจ 



ฝายปองกัน จัดเจาหนาที่ฝายเทศกิจดําเนินการปรับปรุงระบบจราจร จัดรถเจาหนาที่ลางพื้น ทําความสะอาด 
จัดเตรียม อปพร. เพื่อดําเนินงาน จัดเตรียมเรือ รถดับเพลิงไปลางพื้นที่ออกกําลังกาย 
สํานักการสาธารณสุขจัดเจาหนาที่ทําความสะอาดรอบบริเวณพื้นน้ํา สํานักการชางจัดเวที เครื่องเสียง 
ปายกิจกรรม ตัดแตงตนไม ตัดหญา  ปรับปรุงถนนทางเทาทาสีตามความเหมาะสม 
ซอมแซมฟุตบาททางเทารอบกุดน้ํากิน สํานักการคลังและกองวิชาการฯจัดเจาหนาที่บริการน้ําดื่มปฏิคม  
สํานักการศึกษาจัดเจาหนาที่คณะครูนักเรียนรวมทําความสะอาดชวยกัน  
ใหสํานักปลัดเทศบาลออกเปนคําสั่งใหแตละสํานัก/กองจัดสงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมเพราะผมอยากใหไปรว
มชวยกันเยอะๆ  

เรื่องที่ 9     กิจกรรมปนกลางคืนลดการใชพลังงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
แจงเลื่อนกิจกรรมปนกลางคืนลดการใชพลังงาน ปกติเรานัดกันวันที่ 23 มีนาคม 2559 
มีการแจงเลื่อนเปนวันไหนอยางไรทานเลขาฯ 

นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี     เลื่อนไปเปนวันพุธที่ 30 มีนาคม 
2559  ทางพลังงานและสาธารณสุขมารวมเปนเจาภาพจะมีเสื้อมาแจกและทํากิจกรรมตอเนื่อง 4 
สัปดาหในการรณรงคเพื่อการลดการใชพลังงานและขอความอนุเคราะหทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 30 
มีนาคม 2559 คือขอใหทําเวทีขนาดเล็กที่ลานจอดรถ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสํานักการชางรับไปดําเนินการ 
เรื่องที่ 10   ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายจากเงินงบประมาณประจําป 2559 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีหนังสือจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเรื่องขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายจากเงินงบประมาณปร
ะจําป 2559 เขาบอกใหเราเช็คดูวาที่ขอไปนั้นมีตามนี้หรือไมถาใครไมมีตามนี้ถือวาตก  ผมเช็คดูของเรามี 3 
ตัว คือ 1.CCTV งบประมาณ 9 แสนบาท แตเราจัดซื้อจัดจาง 6.9 แสนบาท เราเหลือเงินงบประมาณอยู 2.1 
แสนบาท จาเอกภราดรทําโครงการไปขอติดตั้งเอาเงินจํานวนนี้มาติดตั้ง CCTV รอบเทศบาล 
2.โครงการกอสรางอาคารเรียนของเทศบาล 2 อาคาร 4/12 งบประมาณไดมา 10.4 ลานบาท 
มีผูมาจัดซื้อจัดจางจํานวน 9.8 ลานบาท ประหยัดงบประมาณไป 5.4 แสนบาท 
3.ปรับปรุงกุดโงงจําลองตองรีบไปตรวจสอบดูอีกครั้งเพราะถาไมมีจําลองตองรีบแจงไป 
 

-  7  - 

เรื่องที่  11    ระบบการบริหารจัดการรานจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มีหนังสือขอความรวมมือประชาสัมพันธระบบการบริหารจัดการรานจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 
ตอนนี้ทางรัฐบาลสนับสนุน OTOP 
และเปดรานอยูที่สํานักนายกเขาบอกวาถาใครอยากจะไปใหแจงชุมชนในชวงระหวางวันที่ 14 มีนาคม – 
กันยายน 2559  

เรื่องที่  12    แนวทางสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
แนวทางสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนยเยาวชนระดับพื้นที่ สํานักงาน 
ปปส.จะมีการหารือแนวทางในการสรางภูมิคุมกันและปองกันเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนยเยาวชนระดับพื้
นที่ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 สํานักงาน ปปส. 
ไดจัดทําแนวทางและคูมือเพื่อใหโครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงคจึงใหหนวยงานดําเนินการสรางภูมิคุมกันแล



ะปองกันเยาวชนนอกสถานศึกษาตามรายละเอียดที่สงมาดวยซึ่งผมดูแลวโครงการนี้เราทําอยูที่ดงปอเลยอยากใ
หผอ.วรวิทยประสานกับดงปอดําเนินการตอไป 

เรื่องที่  13    เจาอาวาสวัดปาทุงศรีเมืองขอความอนุเคราะหเรื่องนํ้า 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไปออกหนวยกับกองทุน 
สปสช.คือไปวัดสายตากับชาวบานที่วัดปาทุงศรีเมือง เจาอาวาสเลยบอกวา วันที่ 26 มีนาคม 2559 
จะมีงานแตผมไมทราบวางานอะไรแตทานอยากจะขอน้ําใหไปประสานกับเจาอาวาสวัดปาทุงศรีเมืองวาวันนั้นท
านตองการใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุสนับสนุนอะไรบางก็ไปดําเนินการมอบหัวหนาพงษธรรับงานไป  

เรื่องที่ 14    ถนนคนเดิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
การจัดตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทยนั้นก็คือถนนคนเดินหลังจากที่ปดตลาดไปชวงงานกาชาดทานรองผูวาราชกา
รจังหวัดบอกวาจะเริ่มเปดตลาดใหมจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 
จะมีเวทีประกวดดนตรีเลยจะขอความอนุเคราะหใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดําเนินการจัดทําเวทีเล็กใหมอบสํานั
กการชาง  

เรื่องที่  15    จุดเส่ียงอันตรายที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงนี้วันที่ 23 มีนาคม 2559 
จะมีชอง 7  มาถายทําจุดเสี่ยงอันตรายที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เวลา 10.30 – 
12.00 น. 
ที่แยกหามแหโพนทองผมจะตองไปรออธิบายใหสัมภาษณวาสาเหตุอุบัติเหตุคืออะไรมีแนวทางแกไขปญหาและ
ชวยลดการเกิดอุบัติเหตอุยางไร บริเวณนี้มีคําเตือนคําแนะนําสําหรับผูขับขี่ตามเสนทางถึงจุดเสี่ยงอยางไร  
ฝากหัวหนาพงษธรบอกจาเอกภราดรเตรียมคําตอบและรายละเอียดไวใหนายกดวย  

เรื่องที่  16   วันเจษฎาบดินทร 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
จะมีพิธีสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ หรือวันเจษฎาบดินทร วันที่ 31 มีนาคม 2559 
เวลา 07.30 น. 
ฝากทุกทานไปรวมแสดงความจงรักภักดีและเขายังมอบหมายเรื่องจัดสถานที่ใหกับทางสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ มอบใหสํานักการชาง 

เรื่องที่  17   big c ขอความอนุเคราะหเชิญผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมวันสงกรานต 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 12 เมษายน 2559 
ชวงเชาบิ๊กซีจัดกิจกรรมสงกรานตซึ่งตรงกับวันที่เราจัดเหมือนกัน  
เขาขอความอนุเคราะหใหเราเชิญผูสูงอายุในเทศบาล จํานวน 100 คน 
ตามที่ทานเห็นสมควรเขารวมกิจกรรมของบิ๊กซี  
ซึ่งจะตรงกับที่เราจัดอยูที่วัดกลางเรื่องนี้กองสวัสดิการฯจะจัดการอยางไร 
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นายสังวาล   เมืองโคตร     หน.ฝายพัฒนาชุมชน    
ที่วัดกลางสํานักการศึกษาจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่บิ๊กซีจะเปนหนาที่ของกองสวัสดิการฯรับผิดชอบ 

เรื่องที่  18   งานบุคลากร  
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
งานบุคลากรเสนอหนังสือใหผมเซ็นตไปที่ กทจ. เปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป 
หลังจากที่เราเขาระบบแทง  กอนปใหมเราปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเราเผอิญแผนอัตรากําลัง 3 ป 



ที่เราทําอยูนี้อยูในชวง ป 2558 – 2560 
พอเราตองเปลี่ยนจากระบบซีมาเปนระบบแทงพอเปลี่ยนแลวเขาก็ใหเราทําแผนใหมวามีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
อยางไรเราก็มาทราบวาเมื่อขาราชการจากระบบซีมาเปนระบบแทง ซี 7 มีเงินประจําตําแหนง ซี 8 เฉพาะ 
ผอ.สวนฯ ไดเพิ่มอีก เพราะฉะนั้นซี 7 และซี 8 
นั้นเปนยอดที่เราไมเคยจายเพราะฉะนั้นในสวนนี้จะเปนคาใชจายเพิ่มเติมเขามาทําใหยอดคาใชจายของเทศบา
ลซึ่งเราทําไวในแผนป 2559  
เปนยอดคาใชจายเมื่อเอาตัวเลขเทศบัญญัติงบประมาณรายจายมาเปนฐานแลวก็เอารายจายเกี่ยวกับบุคลากรข
องเราที่มีภาระเพิ่มขึ้นหลังจากที่เขามาเปนระบบแทงแลวเรามียอดคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรอยูที่ 39.53% 
จากที่ปกติเรามีแค 37% หรือ 38% 
มาโดยตลอดแตพอมีคาใชจายพวกนี้เพิ่มขึ้นมาทําใหภาระคาใชจายพุงสูงขึ้นมาถึง 39.53% แลวตามแผนป 
2560 ถาเปนแบบนี้เขาคํานวณออกมาแลวจะประมาณ 42.90% นี่คือแผนป 2560 
ซึ่งผมแจงใหทุกทานไดทราบในที่ประชุมครั้งที่ผานมาแลววาผมจะใชอํานาจนายกตัดตามที่เห็นสมควรเพราะแจ
งไปแลวผมก็เลยตัดตัวเลขของพนักงานที่เราจะบรรจุไวในป 2560 ที่ขอกันมานั้นพักไวกอนใหเทากันกับป 
2559 เพราะฉะนั้นในป 2560 เรายังคงตําแหนงเทาเดิมคือ 39.53% 
นี้เปนการเสนอและแจงไปใหเขาทราบวาแผน 3 ป ของเราไมเกิน 40% ตามกฎหมายมาตรา 35 แนนอน 
พอเราทําเทศบัญญัติในเดือนสิงหาคมเราจะตองเตรียมตั้งแตเดือนพฤษภาคมคือเตรียมตัวเลขเพื่อที่จะขยับงบป
ระมาณรายจายของเราใหสูงขึ้น  
ถางบประมาณรายจายของเราสูงขึ้นตัวเลขอัตราคาจางเราเทาเดิมแตเปอรเซ็นจะลดลงแลวจะนําพาเทศบาลเร
าไปไดแลวเราก็จะไปปรับปรุงแผน 3 ป ใหมในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่ง 
คราวนี้ตําแหนงที่ทุกทานทั้งหลายจะวางเอาไวในอนาคตก็คอยมาพูดคุยหรือหารือกันอีกครั้ง 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่5/2559  เมื่อวันที่  9 มีนาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที ่9 มีนาคม 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
จากการเขารวมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุในรอบเดือนที่ผานมาในเขตเทศบาลเมืองกาฬ
สินธุไมมีการจับกุม ไมมีการแพรระบาดและการแจงปราบปรามยาเสพติด  
แตผมไดฟงวิทยุมีรายงานวามีคูสามีภรรยาจังหวัดนครพนมรับจางขนยาเสพติด ไดคาจางครั้งละ 30,000 
บาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ไดถูกจับกุมพรอมของกลางเปนยาบา จํานวน 3,800 เม็ด    
 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 
 

-  9  - 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 



 เรื่องที่ 1    รองเรียนถนนคับแคบ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง    
ดวยแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุไดรับเรื่องรองเรียนผานศูนยระฆังกรมทางหลวงชนบทถนนซอยอนรรฆนาค 
13 ถนนอนรรฆนาค อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ถนนเล็กมากมีเลนเดียวแตมีรถเขา-
ออกซอยเปนจํานวนมาก เนื่องจากถนนดังกลาวเปนถนนในเขตชุมชนคุมหวย 
อยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยเปนถนน คสล.และเปนเขตชุมชนหนาแนนอาศัยอยู 2 
ขางทาง 
เพื่อเปนการแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนแกราษฎรในพื้นที่เห็นควรพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เรื่องนี้เราเองก็พอจะรูขอเท็จจริงกันอยูแลวที่ผมใหนําเขาที่ประชุม คผบ. 
เพราะเราคุยกันในการประชุมครั้งที่แลวไมรูจะทําการตอบอยางไรและยังไมไดทําหนังสือตอบเขาไป  
ผมเตรียมโครงการที่อยากจะแกไขถนนสายนี้มานานแลวรูวาพื้นที่ที่อยูดานซายมือเปนพื้นที่ของริมฝงลําน้ําปาว
ซึ่งประชาชนบุกรุกมาแลวไมต่ํากวา 30 ป 
ผมก็เตรียมการทําโครงการบานมั่นคงเพื่อที่จะยายชาวบานพวกนี้ไปอยู  
ทุกคนเขารวมโครงการและเขาใจวาเมื่อไดที่อยูก็จะยายไปอยูทันทีแตผมไมไดเปนนายกฯตอในชวงนั้นพอผมกลั
บมาเปนนายกตออีกครั้งและไปสอบถามเรื่องนี้ตอปรากฏวาชาวบานขายสิทธิ์ตัวเองทั้งหมดและกลับมาอยูที่เดิ
ม  ถาหากวาเราจะขยายผิวจราจรเราตองมาขับไลผูที่บุกรุกวามีกี่ครอบครัวมีใครมีขอมูล 
ถาไมมีตองลงไปสํารวจขอมูลแลวก็มาตอบ  
ผมเคยจะไลแตเราไมมีที่อยูใหเขาไปอยูผมเลยไมสามารถดําเนินการไดในตอนนี้อาจจะตองใชเวลาแตตอนนี้ถน
นเสนนั้นก็สามารถใชงานไดปกติไมใชวาใชงานไมไดเลยสวนอีกฝงหนึ่งนั้นเปนที่ดินที่มีโฉนดเราจะไปติดตอเขาไ
มไดเราจะตอบเขาไปแบบนี้ไดหรือไม 
ผมมอบใหสํานักการชางลงไปสํารวจเกี่ยวกับเนื้อที่บริเวณนี้หรือผูถือครองกรรมสิทธิ์แถวนี้กอนหลังจากนั้นก็มา
ขอขอมูลผูที่บุกรุกฝงซายมือมีใครอยางไรบาง 
 

            มติที่ประชุม   -  มอบใหสํานักการชางลงไปสํารวจเก่ียวกับผูถือครองกรรมสิทธ์ิและ 
                               หลังจากน้ันก็ขอขอมูลผูที่บุกรุกริมถนนฝงซายมือมีใครอยางไรบาง – 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ  2559 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ  2559  เชิญสถานธนานุบาล 
นายเนรมิตร ภูสมปอง    ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ  
2559  ทรัพยคงเหลือประจําเดือนกุมภาพันธ  2559   จํานวน 4,355 รายการ จํานวนเงิน 69,005,900 
บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 23,059.63 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,372.78 บาท 
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -6,482,273.58  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  
กระแสรายวัน  จํานวนที่ใชไป  -39,073,661.60 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนกันยายน 2558 จํานวน 45 
ราย จํานวนเงิน 384,900 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนกุมภาพันธ 2559  จํานวน  109,955 บาท  
กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 – 29 ก.พ.59  จํานวน 486,510  บาท รับจํานํา  1,488 ราย 
จํานวนเงิน 22,294,750 บาท ลดลงจากเดือนม.ค. 59  จํานวน 10 ราย  จํานวนเงิน  864,350  บาท  
ไถถอน จํานวน 1,425  ราย จํานวนเงิน 21,255,300  บาท ลดลงจากเดือนม.ค. 59  จํานวน 3 ราย 
จํานวนเงิน 887,400 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 664,914.25 บาท ลดลงจากเดือนม.ค. 59  จํานวน 
51,451  บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 29 ก.พ.59 จํานวน 3,629,915.25 บาท    
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สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ  2559  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  
มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวมทั้งหมด  614 คน  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  
หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกุมภาพันธ  2559  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
รวมเปนเงิน  17,100 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  3,000 บาท  รวม 20,100 บาท  
ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  3/2559  
เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ 2559  ครั้งที่  4/2559  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ 2559  
มีการประชุมกาแฟยามเชาที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันที่ 2 
กุมภาพันธ 2559  และวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559  งานธุรการ  การปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุโครงการทองถิ่นไทยใสใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข   
ฝายเทศกิจงานรักษาความสงบ  
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก/งานกีฬาสีสมานฉันท สัมพันธไมตรี 4 ตลาด 
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 
2559เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก/ดูแลความสบงเรียบรอย 
งานวันวาเลนไทน เดย ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2559 ณ 
ตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุเจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก  
ขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2559เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก/งานแขงขันกีฬาเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 
“เทศบาลเมืองกาฬสินธุมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 งานแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ถวยพระราชทาน 
คิงสคัพ สนามที่ 2  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559  
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก/งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
และพิธีถวายตัวเปนลูก หลาน พระยาชัยสุนทร  (เจาพอโสมพะมิตร) เนื่องในงาน 
“มหกรรมโปงลางแพวากาฬสินธุ” ประจําป 
2559เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก/ดูแลความสบงเรียบรอย 
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุประจําป 2559   ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน-รองทุกขเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ  2559 
เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบพรอมดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนกรณีรานกอตยานยนตทําการฉีดพนสีสเปรยบริเ
วณสะพานและทิ้งกระปองสีลงลําน้ําปาวชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ําเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559  
ลงพื้นที่ตรวจสอบพรอมปรับปรุงปายสัญญาณจราจรบริเวณวงเวียนวัดใตโพธิ์ค้ําเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2559 ดําเนินการปรับปรุงทาสีเสนขอบทางเทาบริเวณแยกถนนทุงศรีตัดกับถนนอภัยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 
2559 ลงพื้นที่ตรวจสอบปายสัญญาณจราจรถนน    ถีนานนท 
เพื่อดําเนนิการปรับปรุงซอมแซมปายสัญญาณจราจรที่ชํารุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 
ดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุอยูบอยครั้ง 
บริเวณแยกหอพระหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑. 
การเตรียมความพรอม  - มีการอบรมทบทวนความรูดานการบรรเทาสาธารณภัย 
และการใชอุปกรณเครื่องมือตางๆ ทุกวันศุกรของสัปดาห สัปดาหละ ๑ ครั้ง  ๒. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - 
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานหนาโรงแรมบลูเทล 



ถ.กาฬสินธุ - สหัสขันธ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ น. 
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางวัดใตโพธิ์ค้ํา ดานหลังตะวันแดง  - เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา 
๐๕.๕๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมบาน ที่บานตอนใต เลขที่ ๑๓๒ หมู ๗ ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ 
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางปมน้ํามันโจ ไพศาล  - เมื่อวันที่ 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญาหญา ที่บริเวณ๓. 
การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  - เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับ – 
สง ผูปวยชื่อนายรัชชานนท  จันทวงษ ๑๗๙ ซ.วิโรจนรัตน ๒ ไปสงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่นําสงผูปวยจากศูนยสาธารณสุข ไปสงที่โรงพยาบาล 
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กาฬสินธุ  ๔. งานบริการอื่นๆ  จับสัตวมีพิษและสัตวอื่นๆ ๒ ครั้ง  -  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา 
๑๙.๑๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่เลี้อยเขาบานเรือนประชาชน บานเลขที่ ๓๔๘ ถ.ภิรมย  ตรงขาม 
โรงเรียนอนุกูลนารี  - วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย อปพร. 
จากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแกน ไดเขาตรวจประเมินการคัดเลือกศูนย อปพร. ดีเดน 
ประจําป ๒๕๕๙  ณ ศูนย อปพร. สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น.  
งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน  - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ออกปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยาน  ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สายตรวจจักรยาน อปพร.)  ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  - วันที่ ๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน  ๒๐ คน 
ออกปฏิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยภายในการ  แขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค  
“ดิวิชั่น ๒” ๒๐๑๖ กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬากลาง  - วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา 
๐๗.๓๐ น. สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน  ๑๕ คน เขารวมกิจกรรมสวนสนาม                
โดยกองบังคับการกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ ณ สนามหนาศาลากลาง  -  วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๘ คน 
ออกปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจัดจราจรบริเวณภายในวัดสวางคงคาและดานประตูทางเขาวัด 
มีการจัดโครงการอบรมบาลีกอนสอบสนามหลวงคณะสงฆ   ภาค ๙ ปที่ ๓  -  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจรและดูแลความเรียบรอยงานคอนเสิรต มนตแคนแกนคูณ ที่รานตุมโฮม 
กาฬสินธุ  -  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๕๙  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
ออกปฏิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอย         
อํานวยความสะดวกแกประชาชนและประจํากองอํานวยการรวมกับตํารวจและจังหวัดกาฬสินธุ 
ภายในงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๕๙  งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนกุมภาพันธ 2559  
จํานวน 34,217 คน  จํานวนครัวเรือน  14,840 ครัวเรือน 
จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนกุมภาพันธ 2559 ยายเขาจํานวน 170 ราย ยายออกจํานวน 56 ราย 
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 799 ราย งานบตัรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,291 ราย 
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 14 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  6 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ        ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 
นายสมชาย  ไชยเดช   ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ 
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2559  เบนซิน  จํานวนที่ใช 620 ลิตร 
ลดการใชพลังงาน  221.23 ลิตร  ดีเซล  จํานวนที่ใช 14,898 ลิตร ลดการใชพลังงาน  1,379 ลิตร  LPG 
จํานวนที่ใช 1,300.14  ลิตร ลดการใชพลังงาน  26.95 ลิตร ดานความสะอาด 



ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  8  ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร  3 ครั้ง  
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  46  ครั้ง  
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  - จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 4 
คัน/4 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 39  ฝา  
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  3.1 
รักษาความสะอาดบริเวณจัดงานบวงสรวงพระยาชัยสุนทรและถวายตัวเปนลูกเปนหลานพระยาชัยสุนทร  - 
จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานบวงสรวงพระยาชัยสุนทรและถวายตัวเปนลูกเปนหลานพระ
ยาชัยสุนทรในวันที่ 26 ก.พ.59  3.2 รักษาความสะอาดบริเวณจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ 
2559  - จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ 2559 
ระหวางวันที่ 26 ก.พ. 59  – 7 มี.ค.59  ๔. ดานสิ่งแวดลอม  ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ 
คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ระหวาง 27 ม.ค.59 – 27 ก.พ. 59  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 9.33 ตัน  - 
จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  ๑  ครั้ง เปน 
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เงิน  - บาท  ๔.๒ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก  จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือน มกราคม 
รวม 2.1 ตัน  รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 11.5 ตัน ๔.๓ กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือนกุมภาพันธ รวม 
2,678.59 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,004.92 ตัน  - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 
1,673.67 ตัน  แหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ กุดยางสามัคคีและลําน้ําปาว  และที่ไมผานเกณฑคือ 
สวนสาธารณะกุดน้ํากินและหนองไชยวาน  ดานสุขาภิบาลอาหาร ตอใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 10 ราย 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  15 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 7 ราย จายถังดักไขมัน 
- ราย  ปรับตาม พรบ. - ราย  5.2 การแขงขันกีฬาประชาชนตลาดสัมพันธสมานฉันท  วันที่ ๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับตลาดรวมใจการเกษตรจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตลาดสัมพันธสมานฉันท 
ระหวางตลาดรวมใจการเกษตร ตลาดทุงนาทอง ตลาดโตรุง ผลการแขงขันดังนี้  - ชนะเลิศตะกรอ – 
ตลาดทุงนาทอง  - ชนะเลิศวอลเลยบอล – ตลาดทุงนาทอง  - ชนะเลิศฟุตซอล – ตลาดทุงนาทอง  - 
ชนะเลิศขบวนแห – ตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ - ชนะเลิศกองเชียร – ตลาดทุงนาทอง  5.3 
ตรวจรานอาหารซูชิ  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ 2559 เจาหนาที่รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  
ออกตรวจรานจําหนายซูชิในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน ๖ ราน คือ ๑) พรานทะเล สาขาโลตัส ๒) 
พรานทะเล สาขาบิ๊กซี ๓) OKU Shushi สาขาบิ๊กซี ๔) Hot pot สาขากาฬสินธุพลาซา ๕) สึนามิ ซูชิ และ ๖) 
รานซูชิ หนาโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย เจาหนาที่ใหคําแนะนําดานสุขาภิบาลอาหาร 
และเก็บตัวอยางซูชิตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย  ผลผานเกณฑทั้ง ๖ ตัวอยาง  5.4 ตรวจปลาหมึกแชแข็ง  
สืบเนื่องจากมีการตรวจพบฟอรมาลีนในปลาหมึกแชแข็งจากหองเย็นทองจรัสและ ส ทรัพยสมุทร  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดอายัดปลาหมึกแชแข็งไวทั้งหมด ๑๗ หอ 
เพื่อสงมอบใหเจาหนาที่ในพื้นที่ตรวจสอบ  
เจาหนาที่เทศบาลและโรงพยาบาลกาฬสินธุตรวจสอบแลวปลาหมึกแชแข็งทั้ง ๑๗ หอ ปลอดภัยจากฟอรมาลีน 
ทั้ง ๑๗ หอ  จึงไดสงคืนสินคาทั้งหมดใหหองเย็นจําหนายไดตามปกต ิ 6. ดานปองกันและควบคุมโรค   6.1 
เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค 
ในการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน 
ที่ชุมชนทาสินคาผูปวยรายใหมและติดตามผูปวยรายเกาทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง  สรุปผลการดําเนินงาน  - 
ผูปวยรายใหมทานยาทุกวัน โดยมีญาติกํากับการทานยาไปตามที่หมอนัดสม่ําเสมอ ยางเขาสูเดือนที่ ๒ 
ผูปวยสุขภาพแข็งแรง - ผูปวยรายเกา ๒ ราย ทานยาตอเนื่องทุกวัน สุขภาพแข็งแรง  
หมายเหตุในการติดการการเยี่ยมบานผูปวยวัณโรคตอเนื่องในเขตเทศบาลฯ ไดรับการชื่นชมจาก 
สํานักงานควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแกน(สคร.๖) ซึ่งทางสคร.๖ จะออกมาติดตามลงพื้นที่เพื่อดูการดําเนินงานจริง 



ในวันที่ ๘ มีนาคม นี้ พรอมกับนําเสนอผลงาน  6.2 กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก - 
หนวยควบคุมโรคนําโดยแมลงไดลงพื้นที่เพื่อทําการสุมประเมิน     คา HI,CI ในเขตชุมชนเมืองกาฬสินธุ 
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธุ ๒๕๕๙ สรุปผลการสุมประเมิน ผาน 
ไมมีชุมชนใดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกในเดือนนี้ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) 
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๔ ชุมชน  
มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐   
มีความเสี่ยงปานกลาง มี 2 ชุมชน คิดเปนรอยละ 5.55 คือ ชุมชนดอนสวรรคและชุมชนทุงศรีเมืองกลาง -  
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง  - 
สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) 
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกไมมีแหงใด  มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม - 
มกราคม 58 จํานวน 11 ราย  สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2559 ไมมีผูปวยไขเลือดออก  ดานสงเสริมสุขภาพ  
เยี่ยมมารดาและบุตรหลังคลอด 19 ราย ไดรับการเยี่ยม 19 ราย บุตร เพศชาย  8 ราย  บุตร เพศหญิง 11 
ราย มารดาอายุนอยกวา 20 ป 3 ราย  บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม - ราย  
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่  1  ซอยน้ําทิพย  มีผูมารับบริการทั้งหมด 661 ราย 
ตรวจโรคทั่วไป 356  ราย ทันตกรรม 120 ราย งานแผนไทย นวด 50 ราย วางแผนครอบครัว  
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22 ราย  ฉีดวัคซีน 18 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 95 ราย ตรวจจอประสาทตา  - ราย ศูนยบริการที่ 2 
ดงปอ มีผูมารับบริการทั้งหมด 279 ราย  ตรวจโรคทั่วไป 217 ราย ทันตกรรม 3 ราย  งานแพทยแผนไทย 
นวด 20 อบ 16 ประคบ 5 ราย  วางแผนครอบครัว  3 ราย  ฉีดวัคซีน 15  ราย  ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 
- ราย  ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ - ราย รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่  1  
ซอยน้ําทิพย เงินคงเหลือในบัญชี 1,610,073.44 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ  เงินคงเหลือในบัญชี 
279,298.44 บาท  ดานสัตวแพทย ในคลีนิครักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 240 ราย เปนจํานวนสัตว 
413 ตัว สุนัข 333  ตัว แมว 80 ตัว  คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 22,735 บาท 
โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต  จํานวน 24 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ  2,704 ตัว 
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 271,466 บาท  
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห  5 เรื่อง  
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
เพื่อพิจารณาแผนครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
โครงการธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุเพื่อการจัดการตนเองดานสุขภาพในชุมชน  วันที่  ๒๕ ก.พ.๕๙ เวลา 
13.30 น. ทานนายกฯจารุวัฒน บุญเพิ่ม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ครั้งที่ ๕ ป ๒๕๕9 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
โครงการฝกอบรมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและดูงานพื้นที่ประสบความสําเร็จ  วันที่ ๘-๑๐ 
กุมภาพันธ   ๒๕๕๙  วันที่ 9 ก.พ. 59 ณ อบต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม ดูงานตนแบบ  
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รางวัลธรรมภิบาลชนะเลิศของประเทศไทย ป 2558  ทานนายกฯ จารุวัฒน 
บุญเพิ่ม นําคณะดูงาน  “ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสายสัมพันธ บาน วัด โรงพยาบาล และชุมชน”   
ที่วัดโสภนารามโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 4 ม.ค. 59 นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผูสูงอายุ 
เพื่อถอดบทเรียน หาขอสรุปในการขับเคลื่อนไปอยางมีมาตรฐาน  วันที่ ๑๑ ก.พ. 2559 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ                  เขารวมกิจกรรมกีฬา อปท. วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๙ 



โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนออกกําลังกายโดยใชไมพลอง ทานนายกฯจารุวัฒน บุญเพิ่ม 
รวมใหกําลังใจ และเรียนไปพรอมกับนักเรียน  วันที่ ๒๕ ก.พ.๕๙ ทานรองนายกฯ มานิต ไชยศิวามงคล  
และนางลําใย พิมพะนิตย ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตําบลเชียงยืน 
จ.มหาสารคาม และเทศบาลตําบลสมเด็จ จ.กาฬสินธุ  ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
โครงการสรางเสริมสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง และคนพิการตอเนื่อง ประจําป ๒๕๕๙  
วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙ เวลา 13.30 น. ทานนายกฯ จารุวัฒน บุญเพิ่ม พบปะใหกําลังใจ 
อผส.และรวมวางแผนการลงพื้นที่ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในชุมชน ณ หองประชุมพวงพะยอม 
 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ        ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป    รอง ผอ.สํานักการศึกษา     ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ 
หนังสือเขา 321 หนังสือออก 210 ขออนุญาตลา 5 มาตรการประหยัดพลังงาน  กุมภาพันธ 2559  น้ํามัน 
ใชไป 197 ลิตร ลดลง 19 ลิตร  สํานักการศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2559  นางจิตตา  เสาวกุล 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา พรอมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รวมประชุมผูบริหารสันจร ณ  หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ประชุมวิชาการ วันที่ 10 กุมภาพันธ 
2559  ณ  หองประชุมพวงพะยอม  วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559   สอบประเมินสมรรถนะ ป.3 ,ป.6 สอบ 
O-net วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2559  ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 2 ประชานุเคราะห  วันที่ 17 
กุมภาพันธ 2559  จังหวัดหนองคาย  งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 
ประชุมเตรียมงานวันสงกรานต ประจําป 2559  ณ  หอประชุมธรรมาภาบาล  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 
งานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร   
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เนื่องในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ”  ประจําป 2559  
การแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอเมืองกาฬสินธุสัมพันธ ครั้งที่ 18 วันที่ 11 - 12 
กุมภาพันธ 2559  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  การแขงขันกีฬาเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมินิมาราธอน  วันที่ 28 กุมภาพันธ 2559  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  
งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  
สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส  ประจําเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๙  ไดออกปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติเชนเคยและทํากิจกรรมที่หลากหลาย  
โดยเฉพาะการสงเสริมการออกกําลังกาย  นอกจากนี้ครูสอนเด็กดอยโอกาสรวมกักองสวัสดิ์การสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประสานงานบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ  
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ  ไดมอบเงินทุนสงเคราะหเด็กในครอบครัว  
เพื่อชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบาน จํานวน ๑๘ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  วันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ๒๕๕๙ ณ หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร จังหวัดกาฬสินธุ  กิจกรรมวันมาฆบูชาวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ณ วัดเหนือ  อบรม BBL ระยะ 3  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ณ 
หองประชุมธรรมาภิบาล กีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการแขงขันมินิสเกาท วันที่ 4 
– 5 กุมภาพันธ 2559  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการเดน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559  
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยา  กองลูกเสือ-ยุว ถวายราชดุดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖  
กิจกรรมเขาคายลูกเสือ  - ยุว ป.๑ – ป.๖  กิจกรรมคายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  วันที่ 5 
กุมภาพันธ 2559 ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน  เดินทางเขารวมโครงการคายเยาวชน ณ เทศบาลบานไผ 
จังหวัดขอนแกน  วันที่ 29 มกราคม 2559 นักเรยีนรวมอบรมโครงการจริยธรรมสัญจร  รวมกับมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัยจังหวัดกาฬสินธุ ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 



นักเรียนเขารวมโครงการ วัยรุน วัยใส ไมเสพ ไมทอง  รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการแขงขันมินิสเกาท วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2559  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง วันที่ 28 มกราคม 2559  ณ 
พิพิธภัณฑสิรินทร  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ สวนสัตวขอนแกน  
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์    กิจกรรมตักบาตรวันพุธ  ประเมินสถานศึกษาดีเดน  ณ 
หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา  วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559  อบรมโรงเรียน 3 d  ณ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ   วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559  ไมโลเพื่อสุขภาพ   สนามโรงเรียนเทศบาล 4 
วัดใตโพธิ์ค้ํา  วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 
กิจกรรมถนนสายบุญ  วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559  ประกวดคัดลายมือ  วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ณ 
วัดกลางพระอารามหลวง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1   
ตอนรับคณะศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว  
งานที่จะดําเนินการตอไป  ประเมินภายในสถานศึกษา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๑   
โครงการฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๔วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล 
๔  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรีนยเทศบาล ๒  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑  วันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๓  วันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๙  มอบรางวัลการประกวดสถานศึกษาดีเดนกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ๑๒  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ประชุมจัดทําแผน SBMLD ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๑   วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
งานปจฉิมนิเทศ  ณ หองประชุมธรรมาภิบาล 
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สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปสํานักการคลัง 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคม-
กุมภาพันธ 2559 (ไตรมาส 2)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559  
1.หมวดภาษีอากร  รับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559  เขามาทั้งหมด 9,741,898.85 
บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559  เขามาทั้งหมด 4,764,082.30 
บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559  เขามาทั้งหมด 3,347,310.03 
บาท 4.หมวดรายไดจากทุน ยังไมมีเขามา  5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด 
จากเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559  เขามาทั้งหมด 2,739,479 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  
6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559    จํานวน 20,592,770.18 บาท  
7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559  เขามาทั้งหมด  44,608,519.47 บาท 
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  25,164,424 บาท ดานการศึกษา   เขามาทั้งหมด  
52,939,865  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 78,104,289  บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 
143,305,578.65 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 
2559  จํานวน 6,319,227.80  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – 
กุมภาพันธ 2559  จํานวน 13,646,235.85  บาท   รายงานรายจายประจําเดือนกุมภาพันธ 2559  



รายรับภาษีจัดสรรที่เขามาในเดือนก.พ. – 18 มี.ค. 2559 (งบ 59)  ภาษีมูลคาตาม พ.ร.บ. 
12,667,883.84 บาท ภาคหลวงแร 102,576.20 บาท  ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 160,144.28 บาท 
ภาษีสุรา 1,327,381.86 บาท ภาษีสรรพสามิต 2,791,604.07 บาท มูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 
2,158,022.85 บาท นิติกรรมที่ดิน 1,946,743 บาท รวม 21,154,356.10 บาท จัดเก็บเอง 
16,008,566.66 บาท รวม 37,162,922.76 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.58 – 18 มี.ค. 59 จํานวน 
158,514,731.40 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.58 – ม.ค. 59 จํานวน 91,964,612.87 บาท 
รายจายจริงเดือน ก.พ. 59 จํานวน 18,955,221.63 บาท โครงการกอสรางที่ทําสัญญาแลว จํานวน 
6,200,000 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป มี.ค. 59 จํานวน 41,394,896.90 บาท  

สํานักการชาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ตอไปสํานักการชาง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง    สํานักการชาง  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 44 
โครงการ  งบประมาณรวม 19,862,000 บาท  งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา  
ปรับปรุงสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  แนวรั้ว โครงการปรับปรุงแกมลิงสาธารณประโยชน  
ปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชนอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียน ท.4 วัดใต ถนนประดิษฐ  
อาคารเอนกประสงค โรงเรียน ท.3 สาขาดงปอ  อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ฝายสาธารณูปโภค  ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ 
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  14 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 26 งาน  ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง 
ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  74 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 18 งาน  ตัดตนไม 
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 6 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน  
สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559   1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ  - 
บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท  - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ  - 
บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  - 
สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา  - สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน  
งานบริการตามคํารอง  ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนก.พ. 
59  
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สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 815 ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 706 ลิตร 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชลดลง 1,379 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 40 ลิตร 
กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 41  ลิตร สํานักการศึกษา  ใชเพิ่มขึ้น 67 ลิตร  กองวิชาการ ใชลดลง 21 ลิตร   

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ   ฝายบริหารงานทั่วไป  
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 งบประมาณตั้งไว 1,909,000 บาท  รวมคาใชจาย  
410,583  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  965,560.10  บาท  2.หนังสือเขา 95  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 43 
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 9 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 44 เรื่อง 6.คาไฟฟา เดือนกุมภาพันธ 2559 รวม - 
หนวย ใชเพิ่มขึ้น - หนวย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 
ฝายแผนงานและงบประมาณ  1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559     ครั้งที่ 12-13 มีรายการ ดังนี ้ - โอนครั้งที่ 
12/2559 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 85,000 บาท   กองวิชาการฯ  - โอนครั้งที่ 13/2559 จํานวน 7 
รายการ เปนเงิน 885,000 บาท  สํานักการศึกษา  2. โครงการกาฬสินธุคนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําป 



2559  จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการกาฬสินธุคนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2559  3. 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑตัวชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดก
ารบริการสาธารณะของเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล รอบที่ 3  
จัดสงผลการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑตัวชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดกา
รบริการสาธารณะของเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล รอบที่ 3 
ที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองตามเกณฑตัวชี้วัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมื
องกาฬสินธุ  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(สวดมนตไหวพระ)  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม)  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   
การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 3/๒๕๕9  
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ๒๕๕9  ณ 
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 32 งาน 
2.เชิญผูประกาศขาวชุมชน จํานวน 7 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ 7 งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 27 งาน  
5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 20 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 11 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  
4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธคัทเอาท  จํานวน - งาน 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ จดหมายขาว -  ฉบับ 
งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 7  งาน 
3.งานเว็บไซต จํานวน 15 ขาว 4.Facebook จํานวน 27 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  
6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - 
งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝายนิติการ  ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2559 มีทั้งหมด 12 เรื่อง  เรื่องรองเรียน / รองทุกข  ประจําเดือนกุมภาพันธ  2559 
1.กรณีประชาชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ําไดรับความเดือดรอนจากรานกอตยานยนต 
ไดทําการฉีดพนสีสเปรยเพื่อประกอบการซอมรถจักรยานยนต 
ทําใหเกิดความสกปรกบริเวณสะพานพรอมทั้งทิ้งกระปองสีสเปรยลงในลําคลอง การแกไข  งานรักษาความสงบ 
ไดมอบหมายใหเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจสอบแลว ปรากฏวา 
รานกอตยานยนตไดทําการพนสีสเปรยเพื่อประกอบการซอมรถจักรยานยนต 
ทําใหเกิดความสกปรกบริเวณสะพานพรอมทั้งทิ้งกระปองสีสเปรยลงในลําน้ําปาวจริง 
โดยไดแจงขอความรวมมือจากผูประกอบการรายดังกลาว มิใหกระทําการฉีดพนสเปรยในบริเวณสะพาน 
พรอมทั้งดําเนินการเก็บทําความสะอาดสีที่ไดทําความสกปรกไวใหคืนสภาพเดิม 
หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบฯ 
ซึ่งผูประกอบการยินดีใหความรวมมือเปนอยางดี 
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กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปกองสวัสดิการสังคม 
นายวรวิทย    ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกุมภาพันธ 2559  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 106 ลิตร ลดลง 41 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน 
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน     ประจําเดือนกุมภาพันธุ  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๓  
กุมภาพันธุ ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙  
ประจําเดือนกุมภาพันธุ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  



โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ ๒๕๕๙  ฝายพัฒนาชมุชน 
กองสวัสดิการสังคม ได จัดกิจกรรมใหแกเด็กและเยาวชน ณ ลานตลาดโตรุง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนนี้  
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ  และผูติดเชื้อHIV  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธุ ๒๕๕๙ 
ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม   ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ   
โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๙  (ประจําเดือนกุมภาพันธุ) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยเบิกจายแบบขั้นบันได 
แยกเปนรายละเอียดดังนี ้  ๑.  ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน ๓,๑๓๘ ราย  
เปนเงิน ๒,๐๔๓,๐๐๐ บาท เสียชีวิต ๙ ราย  (จากขอมูลทะเบียนราษฎร)  ๒.  
ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๕๔ราย เปนเงิน  ๔๔๓,๒๐๐ บาท  ๓.  ผูติดเชื้อ HIV  
จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ 
ในชวงเดือนตอไป  -โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก  ผูสูงอายุผูพิการ และผูติดเชื้อ  HIV  จะดําเนินการ 
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตเวลา 
๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง 
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ 
 

เรื่องที่ 1   ขออนุญาตใชพ้ืนที่เทศบาลหลังเกาเพ่ือถายเอกสาร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     นางบุญหลายมีความประสงคขอตอสัญญา 
1 ป ในการขอใชพื้นที่ในอาคารเทศบาลหลังเกาเพื่อใชเปนสถานที่ถายเอกสารโดยจะขอจายเงินอุทิศในราคา 
1,000/เดือน เหมือนเดิมและจายคาไฟฟาตามมิเตอรในอัตราหนวยละ 7 บาท เหมือนเดิม 
เลยไดนําเขาหารือในที่ประชุมวาจะอนุญาตหรือไม  
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ควรที่จะอนุญาตเพราะประชาชนไดประโยชน  

นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง     
ทานนายกครับเมื่ออาทิตยแลวรานถายเอกสารหนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯมาติดตอวาอยากข
อลงเครื่องถายเอกสาร 
ผมก็ไปปรึกษากับทานปลัดเทศบาลทานบอกวาอยากจะคุยกับรานที่อยูที่จังหวัดมหาสารคามเพราะเขาก็เสนอม
า 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ไมตองรอผมวาใครเสนอมากอนหรือเขามาคุยกับเรากอนเราก็ควรพิจารณาเขากอนเพราะเรารอชาไมไดเพื่อคว
ามรวดเร็วในการทํางานและเวลาที่ประชาชนมาติดตอราชการจะไดมีเครื่องถายเอกสารไวบริการประชาชน  
ถารานที่อยูหนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯเสนอขอตกลงเงื่อนไขที่ใกลเคียงกับขอเสนอเดิมของเร
าก็ตกลงใหเขามาดําเนินการไดเลย  
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เรื่องที่ 2   ขอตออายุสัญญาเชาที่ดิน 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     นางสาวปยชาติ สงวนชาติ 
มีความประสงคขอตออายุสัญญาเชาที่ดินบริเวณโรงฆาสัตวเดิมเนื้อที่ 53.80 ตารางวา 
โดยยินดีชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของเทศบาลสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 



แตเขาเพิ่งจะมายื่นขอตอสัญญาวันที่ 8 มีนาคม 2559   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ก็ยอนหลังไปเหมือนเดิม 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     
แตประโยชนตอบแทนกอนที่จะนําเขาคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนนี่ไดทําตารางมติเดิมแตตัวใหมมาใหดูด
วยวาจะยืนยันตามนี้หรือไม 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ถาเงื่อนไขเดิมก็สามารถตอไดเลยใชหรือไม  แลวเงื่อนไขใหมคือขอไหน 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     
คาประโยชนตอบแทนในการตอสัญญาที่เราเคยทําไวเพิ่มขึ้น 20% จากเดิมปละ 6,000 บาท จะเพิ่มขึ้นมาอีก 
1,200 บาท รวมเปน 7,200 บาท   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เราใหเชากี่ป 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     สัญญาเชา 3 ป 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
แลวเราจะประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนอยางไรเมื่อไร 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได  
หลังจากนี้ก็ตองทําหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุม 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เราคิดวาเราจะเพิ่ม 20% 
จากเดิมปละ 5,000 บาท เพิ่มขึ้นเปน 6,000 บาท และคราวนี้เพิ่มเปน 7,200 บาท และเพิ่มคาเชา 20% 
พอครบ 3 ป แลวเขาวาอยางไรบางเทาที่คุย   

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     ยังไมไดคุยกับเขาเลยคะ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ใหไปคุยกับเขากอนถาเขารับเงื่อนไขในสวนนีไ้ดเราก็จะเอาเขาที่ประชุมจัดหาประโยชนแตถาหากรับไมไดก็ยังต
องยืนราคาเดิมไปกอนอีก 3 ป เพราะเปนการแกไขปญหาไมใชเขาไปประกอบธุรกิจแลวมีรายไดเพิ่ม   
 

            มติที่ประชุม   -  มอบสํานักการคลังไปคุยกับผูยื่นคํารองกอนถาเขารับเง่ือนไขใน 
                                 สวนน้ีไดใหนําเขาที่ประชุมจัดหาประโยชนแตถาหากรับไมได 
                                 ก็ใหยืนราคาเดิมไปกอนอีก 3 ป  – 
 

      เรื่องที่ 3  ขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีตูโทรศัพทสาธารณะใหม 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     บริษัท TOT 
ไดยื่นใหเราพิจารณาประเมินภาษีตูโทรศัพทใหม 
ขั้นตอนที่ทํามาถูกตองทุกอยางเขายื่นชําระภาษีอะไรเรียบรอยแลวก็ยื่นอุทธรณมาวา แบบตูที่เต็มตัวจาก 150 
บาท ขอลดเปน 50 บาท และครึ่งตัวจาก 150 บาท ลดเปน 30 บาท  
กอนที่เราจะนําเขาคณะกรรมการพิจารณาใหมเลยนํามาหารือที่ประชุมกอน  
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ตองใหสํานักการคลังไปดูระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการลดอัตราภาษีโรงเรือน  
ตามระเบียบทําอยางไรในการที่จะลดภาษีโรงเรือนและเขาขอลดจาก 150 บาท เหลือ 50 บาท ลดไป 100 
บาท ก็เทากับวาเขาจายแค 1 ใน 3 เพราะมัน 30%   
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นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    นี้เปนครั้งที่ 2 รอบแรกคือป 2552 



เมื่อกอนเสียตูละ 750 บาท ลดเหลือ 150 บาท ที่ขอมาตอนนั้นคือตูเต็มตัว 75 บาท ตูครึ่งตัว 60 บาท 
คณะกรรมการชุดที่แลวไมไดลดตามที่เขาขอมาแตตีรวมวาไมวาจะตูเต็มตัวหรือตูครึ่งตัวก็ราคา 150 บาท 
แตเขาขอมาใหมนี้แยกมาเหมือนเดิมราคาใหมถูกลงกวาเดิม 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ใหไปศึกษาระเบียบใครมีอํานาจใหลดไดและเปดประชุมพิจารณาเรื่องนี้  
คณะกรรมการพิจารณาประเมินภาษีโรงเรือนมีใครบาง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได   1.นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธาน 
2.ปลัดเทศบาลเปนประธาน 3.รองปลัดเทศบาลเปนกรรมการ อํานาจหนาที่มี 2 ขอ 
1.พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็นตอคณะผูบริหารเกี่ยวกับการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณ
าการประเมินใหม 
2.พิจารณาใหความเห็นอื่นๆตามที่นายกมอบหมายอันเกี่ยวดวยพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ผมจะใหเรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแลวใหเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 
1.เรื่องเดิมที่มีอยูวาไปลดภาษีกันอยางไร 
2.หลักเกณฑในการลดภาษีประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินมีหลักเกณฑในการลดอยางไร 3.ตัวเลข 50 บาท 
มาจากไหนและ 150 บาท 
ของแตกอนมาอยางไรเอาอะไรเปนหลักในการพิจารณาคุณจะตองอธิบายใหที่ประชุมเขาใจ 
4.ถาเราลดไปแลวจะทําใหเราขาดประโยชนไปเทาไรจากประมาณการจะมีผลกระทบอยางไรหรือไม 
ถาเราไมอนุญาตจะมีผลอยางไร ใหไปหาขอมูลเหลานี้มาแลวเรียกประชุมคณะกรรมการเฉพาะ 

            มติที่ประชุม   -  มอบใหสํานักการคลังเรียกประชุมเก่ียวกับเรื่องน้ีโดยเฉพาะแลวให 
                               เตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา – 

เรื่องที่ 4   ขอเสนอที่ประชุมอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
อสต.ทําหนังสือขึ้นมาผมเลยแจงใหงานพัสดุทราบเขาขอเสนอการทํางานของ อสต.เพื่อใหเกิดความโปรงใส  
ที่ประชุม อสต.ไดมีขอเสนอถึงแนวทางการทํางานในหนาที่ของ อสต.เพื่อให 
อสต.ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
1.กระบวนการจัดซื้อจัดจางโครงการดานโครงสรางพื้นฐานควรมี 
อสต.แตละชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เชน คณะกรรมการเปดซอง 
คณะกรรมการตรวจการจางเพื่อความโปรงใสและเพื่อให 
อสต.มีอํานาจหนาที่จะตรวจสอบโครงการพัฒนาที่เปนรูปธรรมและกลาวอางกับผูรับจางไดวามีหนาที่ตามกฎห
มายและระเบียบ  เรื่องนี้ฝากใหผอ.สวนฯจําลองไปพิจารณาดวย  
2.การสงมอบพื้นที่ในการลงมือตามสัญญาจาง ควรแจงให อสต.ในชุมชนนั้นๆและประธาน 
อสต.ในแตละเขตไดรับทราบวาผูรับจางเปนใครจะลงมือดําเนินการเมื่อไหรและระยะเวลาเสร็จเมื่อใด 
ฝากผอ.สวนฯจําลองไปพิจารณาเรื่องนี้ 

เรื่องที่ 5   กําหนดวันจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     
ขออนุญาตหารือกําหนดวันจัดกิจกรรมวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2559 
คือวันเทศบาลปนี้ตรงกับวันอาทิตยผมเกรงวาถาจะจัดกิจกรรมในวันนั้นจะไมสะดวกกับพนักงานเทศบาลของเร
าเพราะเปนวันหยุดราชการ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
วันเทศบาลปกติแลวเรามีกิจกรรมอะไร 



นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ปกติเรากิจกรรมก็มีทําบุญเลี้ยงพระ 
มอบโลประกาศเกียรติบัตรพนักงานดีเดน 
นายกอานสารและจะขอใหนายกบรรยายพิเศษและรวมรับประทานอาหาร งบประมาณตั้งไว จํานวน 50,000 
บาท  

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เลื่อนไปเปนวันจันทรที่ 25 เมษายน 
2559 มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือไม 
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นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     
วาจะมีธรรมะอารมณดีแตเผอิญติดตอทานไปแลวทานไมวาง   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมชวงบายของวันจันทรที่ 25 
เมษายน 2559 
วันเทศบาลผมวาเราพาพนักงานเทศบาลของเราไปรวมบําเพ็ญประโยชนรอบแกงดอนกลางชวยกันใหเตรียมเรื
อไวดวยนะ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  16.45 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


