
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
คร้ังที่  11/๒๕60  ประจําป  ๒๕60 

วันอังคารที่  30  พฤษภาคม ๒๕60  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
๑. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๒. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๓. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๔. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๕. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๖. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

๗. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๘. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๙. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 

๑๐. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

๑๑. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๒. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
๑๓. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
๑๔. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๑๕. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
๑๖. นายธนวัฒน   สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
๑๗. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
๑๘. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
๑๙. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๐. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
๒๑. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๒๒. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๓. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
๒๔. นางลักขณา  คันธสม  รอง ผอ.โรงเรยีนเทศบาล 2  
๒๕. นางจริยา  พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรยีนเทศบาล 3 
๒๖.  นายพัฒพงษ พัฒนลกัษณ นักพัฒนาชุมชน 

 ผูไมมาประชุม  
2. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

7. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

8. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานบุาล 

9. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
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10. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

11. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

12. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
14. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

15. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
16. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
17. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

18. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
19. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 

20. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 

21. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
22. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 

23. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
24. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
25. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
26. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
27. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
28. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
29. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
30. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
31. นายชาติชาย  คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
32. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
33. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
34. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
35. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
36. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เนื่องจากทานนายกเดินทาง
ไปราชการจึงไดมอบหมายใหผมมาทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมครั้งนี้แทน  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผม
ขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 11/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  30 
พฤษภาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    รับรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเดินทางไปรับรางวัล
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนท่ีสยามพารากอน จะมีการเดินทางในวันอาทิตยท่ี 4 มิถุนายน 2560 เพ่ือท่ีจะไปรับ
รางวัลในวันจันทรท่ี 5 มิถุนายน 2560 หลังจากรับรางวัลเสร็จเรียบรอยก็เดินทางกลับจะมีใครไปรวมรับ
รางวัลนี้กับทานนายกบาง 

นางเพ็ญพร ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ดิฉันเห็นวารางวัลนี้เปนผลงานของทุกสํานัก/
กองเพราะฉะนั้นอยากจะใหทุกสํานัก/กองสงตัวแทนไปสํานัก/กองละ 1 คน   
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นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาอยางนั้นใหทุกสํานัก/กอง
สงตัวแทนมาสํานัก/กองละ 1 คน  เดินทางโดยรถตูของสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ หลังจากไดรายชื่อ
แลวใหประสานกันวาจะเดินทางเวลาไหนอยางไร  

เร่ืองที่  2    งานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือวานไดรับหนังสือดวน
จากทานรองผูวาฯมงคล อดทนใหไปประชุมเก่ียวกับเรื่องดอกไมจันทนท่ีเราจะใชในงานพิธีถวายดอกไมจันทน
ของชาวจังหวัดกาฬสินธุเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราไดรับผิดชอบเรื่องการทําดอกไมจันทน จํานวน 20,000 
ดอก และการจัดทําปายประชาสัมพันธในเรื่องการทําดอกไมจันทนและรายงานความเคลื่อนไหววาทําไดแลว
เทาไหรทําปายเหมือนแบบปายวันเคาทดาวนปใหมวาเราทําดอกไมจันทนไปไดแลวจํานวนก่ีดอก ทําติดไวท่ี
บริเวณวงเวียนโปงลางและบริเวณท่ีรถสัญจรไปมาเยอะๆเพ่ือเปนการกระตุนและประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบวาเรากําลังเริ่มทําดอกไมจันทนเพ่ือใชในงานพิธีถวายดอกไมจันทนของชาวจังหวัดกาฬสินธุเราโดยใชไม
อัดทํามอบใหสํานักการชางดําเนินการในเรื่องนี้  สวนเรื่องการทําดอกไมจันทนนั้นตอนนี้เรือนจําจังหวัด
กาฬสินธุทําไดประมาณ 6,000 ดอกแลวและถาใครทําไมทันจริงๆก็สามารถซ้ือวัสดุอุปกรณไปใหทางเรือนจํา
ทําใหได  แตวัสดุอุปกรณตอนนี้เรามีปญหาเรื่องซังขาวโพดเพราะฝนตกเกือบทุกวันทําใหซังขาวโพดไมแหงและ
ข้ึนราไมเพียงพอท่ีจะนํามาทําดอกไมจันทนเราเลยตองเปลี่ยนมาใชกระดาษแทน เชน กระดาษยนสีครีม 

นางอุบลรัตน    กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    หนาหองรองปลัดฯจะมีโตะสําหรับนั่งทําหรือฝก
ทําไดเพราะจะมีเจาหนาท่ีท่ีทําเปนคอยบอกวิธีการทําดอกไมจันทนใหสามารถไปเรียนรูไดคะและขออนุญาต
แบงงานใหแตละสํานัก/กอง ในจํานวน 20,000 ดอก กําหนดระยะเวลาในการทํา 4 เดือน แบงไวคือ  สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 2,000 ดอก  สํานักการคลัง จํานวน 1,600 ดอก   กองวิชาการฯ จํานวน 1,600 
ดอก   สํานักการศึกษา จํานวน 1,600 ดอก  สํานักการชาง จํานวน 1,200 ดอก  กองสวัสดิการฯ จํานวน 
1,900 ดอก   สํานักการสาธารณสุข จํานวน 1,600 ดอก   โรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 1,500 ดอก  โรงเรียน
เทศบาล 1 จํานวน 2,000 ดอก  โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 2,000 ดอก   โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 
500 ดอก  โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1,200 ดอก  โรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 200 ดอก   สถานธนา 
นุบาล จํานวน 1,000 ดอก   และใหนํามาสงท่ีดิฉันทุกวันอังคารเพ่ือเช็คยอดวาแตละสํานัก/กองดําเนินการไป
ถึงไหนแลว สวนอุปกรณนั้นเรามีใหแตถาขาดเหลืออะไรสามารถทําไปกอนไดใหทําไปกอนเพราะวัสดุอุปกรณ
อาจจะมีไมเพียงพอเราก็กําลังสั่งซ้ืออยู 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางจังหวัดตัดยอดการทํา
ดอกไมจันทน  ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 

นางอุบลรัตน    กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    แตเราตัดยอดของเรา วันท่ี 30 กันยายน 
2560  เพราะถาขาดเหลือยังไงเราจะไดสามารถมีเวลาทําเพ่ิมเติมได 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องดอกไมจันทนผานไดนะ
ครับตอไปขอพูดถึงเรื่องดอกดาวเรือง 

นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    ในท่ีประชุมเราบอกวาจะหาเมล็ด
พันธุ 100,000 ตน ท่ีเราหวังผลคือ 50,000 ตน  ดอกดาวเรืองเขาใหเราปลูกรอบนอกท้ังหมด สวนในงาน
พิธีคือ อบจ. และหนวยงานอ่ืนรวมกันรับผิดชอบประมาณ 70,000 ตน ซ่ึงในบริเวณงานนี้ไมเก่ียวกับเรา
เพราะเรารบัผิดชอบบรเิวณรอบนอก  และตอนนี้เราก็ทดสอบเพาะท่ีเรือนเพาะชําแลว  
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหดูแลและรดน้ําท้ังเชาและ
เย็นและใหสนธยาไปวัดพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีเราจะไดรูวาเราตองใชดอกดาวเรืองประมาณก่ีตน 
นายสนธยา สีหานนท    ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง    ผมจะทดลองปลูกปอเทืองดวย
และจะปลูกตรงบริเวณโรงสีทางเขาเมืองกาฬสินธุเราจะปรับขางทางแลวนําปอเทืองไปปลูก 
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นายฉลอง   ฆารเลิศ    ปลัดเทศบาล    เขาบอกวาเราตองเริ่มเพาะเมล็ดพันธุประมาณ วันท่ี 10 
สิงหาคม 2560 เพราะจะใชเวลาในการเจริญเติบโตออกดอกนั้นประมาณ 45 – 60 วัน คือเกือบๆ 2 เดือน 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากผอ.สวนฯสนธยาไปดูพ้ืน
ท่ีวาจะตองใชจํานวนเทาไหรและใหเตรียมแผนสํารองไวดวยวาถาเราหาดอกดาวเรืองไมไดไมเพียงพอเราจะใช
ดอกอะไรไดบางท่ีเปนสีเหลืองท่ีสามารถปลูกวางใหแซมกันไปได 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2560 ประจําป 

2560 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี  16 
พฤษภาคม  2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       -  ไมมี  - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2560 
นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ        ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  
4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนเมษายน 2560  เชิญสํานักปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
เมษายน 2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 604  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเพ่ิมคาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1 (รอบ 1 เมษายน 2560)  2.  ประชาสัมพันธรับโอนพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงสายงานประเภทท่ัวไปและสายงานวิชาการ จํานวน 8 ตําแหนง 9 อัตรา ดังนี้  1. เจา
พนักงานจัดเก็บรายได ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  1 อัตรา  2. เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน  1 อัตรา 3. นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  2 อัตรา  4. นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  1 อัตรา  5. นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  1 อัตรา  6. 
ศึกษานิเทศก ระดับ คศ.1 – คศ.2  1 อัตรา  7. นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  1 อัตรา 
8. นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  1 อัตรา  3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ”ประจําปงบประมาณ 2560 ในวันท่ี 20 – 21 
เมษายน 2560  4. พิธีมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจางดีเดน ประจําป 2560  ในวันท่ี 24 เมษายน 
2560 “วันเทศบาล”  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนเมษายน 
2560  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  15,500 บาท  หองประชุมพวง
พะยอม  รวมเปนเงิน  2,900  บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ 
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งาน  2  ครั้ง  ครั้งท่ี  7/2560  เม่ือวันท่ี  4 เมษายน 2560  ครั้งท่ี  8/2560  เม่ือวันท่ี  18 เมษายน 
2560  มีการประชุมกาแฟยามบายท่ีหองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันท่ี 
11 เมษายน 2560   วันท่ี 25 เมษายน 2560   งานตักบาตรเชาเทศกาลสงกรานต  วันท่ี 13 เมษายน 
2560 เวลา 07.00 น. งานปฏิคมเนื่องในงานตักบาตรเชาเทศกาลสงกรานต ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ  งานวันเทศบาล  วันท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.  จัดโครงการวันเทศบาล  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝายรักษาความสงบ   เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการทาสีตี
เสน ปรับปรุงสัญญาณจราจร บริเวณโดยรอบวงเวียนโปงลาง  เม่ือวันท่ี 7 และ 11 เมษายน 2560 ดําเนิน
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ชวงเทศกาลสงกรานตป 2560 ณ บริเวณลานหนาศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2560  เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงบริเวณแยก 
เอสอาร ชุมชนสงเปลือยเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2560  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เจาหนาท่ีงานปองกันฯ รวมฝกซอมแผนปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป ๒๕๖๐ ท่ีบริเวณแยกโกลบอลเฮาส  งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เม่ือวันท่ี   ๘  เมษายน ๒๕๖๐ (๑๒.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟ
ไหมหญา ท่ีบริเวณขางถนนบายพาสหัวคู  - เม่ือวันท่ี  ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๗.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีรวม
ระงับเหตุไฟไหมบานเลขท่ี ๑๕๖ หมู ๑๐ บานกลางดง ตําบลหวยโพธิ์  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  เจาของ
บานชื่อนายวีระ ศรีสวัสด์ิ และนางสงกรานต ศรีสวัสดิ์  บานไดรับความเสียหายจํานวน ๒ หลัง ลักษณะเปน
บาน ๒ ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม อยูติดกัน  - เม่ือวันท่ี  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐ (๑๖.๓๘ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุ
หมอแปลงไฟฟาช็อต ท่ีบริเวณขางศูนยแกงดอนกลาง  - เม่ือวันท่ี  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐ (๑๗.๓๕ น.) ออก
ปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟฟาช็อตเครื่องซักผา ท่ีรานบุญไทยคาไม    ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  - เม่ือ
วันท่ี   ๑๘  เมษายน ๒๕๖๐ (๑๐.๒๓ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยชื่อนายสังคม สรสุทธิ์ อายุ ๖๓ ป ท่ี
บานเลขท่ี ๔/๑๕  ชุมชนดงปอ  สงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี   ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐ (๑๐.๕๐ น.) 
ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูพิการ  ท่ีชุมชนซอยน้ําทิพย  ไปทําบัตรประชาชนทีสํานักทะเบียน   ๓. เหตุวาตภัย  
อุทกภัย  - เม่ือวันท่ี   ๓  เมษายน ๒๕๖๐ (๐๙.๐๕ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ําทวมขังท่ีบานเรือนประชาชน   
ท่ีบริเวณหลังสํานักงานชลประทาน  - เม่ือวันท่ี  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๓.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีตัดตนไมท่ี
โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน  - เม่ือวันท่ี  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๖.๓๐ น.) ไดรับแจงและออกปฏิบัติหนาท่ี
สํารวจความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและพายุลมแรง มีดังนี้  - เสาไฟฟาหักท่ีบริเวณหนาสมาคมพอคา - 
สังกะสีโดนลมพัดลอยมาติดอยูกับสายไฟฟา และมีประกายไฟ ท่ีชุมชนคุมหวย  - ตนไมลมทับขวางถนน ท่ี
ชุมชนทาสินคา ซอย ๕  - ตนไมลมทับขวางถนน ท่ีถนนผาขาว  - เสาไฟฟาสาธารณะหักลมขวางถนน ท่ีถนน
แกงสําโรง ขางศาลเจาพอหลักเมือง  - ตนไมหักและจะลมทับบานเรือนประชาชน ชุมชนสงเปลือย   - เม่ือวันท่ี  
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีตัดตนไม ท่ีชุมชนสงเปลือยกลาง  งานอาสาปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน   วันท่ี  ๒ เมษายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอยในแขงขันฟุตบอล ท่ีสนาม
กีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
จํานวน ๕ นาย ปฏิบัติหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอย และอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
ในชวงเทศกาลสงกรานต ท่ีบริเวณภายในสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ปฏิบัติหนาท่ีเขาเวรยามรักษาความปลอดภัย และดูแลสิ่งของ            
ท่ีบริวณหนาศาลากลาง  -  วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ปฏิบัติ
หนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ควบคุมและจัดขบวนแหในประเพณีสงกรานต   -  วันท่ี ๑๓-๑๕ เมษายน 
๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดตรวจ/จุดสกัด/จุด
บริการรวมกับตํารวจ ท่ีบริเวณหนาวัดสวาง ถนนอนรรฆนาค เพ่ืออํานวยความสะดวกการจราจรแกประชาชน 
ในชวงเทศกาลสงกรานต   -  วันท่ี ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เขารวม 
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ประชุมประจําเดือนท่ีหองประชุมพวงพะยอม  -  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาท่ีสาย
ตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   (สายตรวจจักรยาน อปพร.)  
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  -  วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยควบคุมและจัดขบวนแหในประเพณี
สงกรานต   งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนเมษายน 2560  จํานวน 34,066 คน  จํานวนครัวเรือน  
15,054ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนเมษายน 2560 ยายเขาจํานวน 119 ราย ยาย
ออกจํานวน 37 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 681 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,509 ราย 
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 13 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  4 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนเมษายน 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 693.66 ลิตร ลดการใชพลังงาน  85.93 
ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 14,746 ลิตร ลดการใชพลังงาน  2,648 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 738.75  ลิตร  
ลดการใชพลังงาน  758.28 ลิตร  ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  4  ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนน
ชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  17  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  7 จุด  ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 3 คัน/3 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 8 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ยน 16  ฝา    รักษาความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีสงกรานตและระหวางขบวนแห วันท่ี 13  
เมษายน  2560  กําจัดมูลฝอย  กําจัดมูลฝอยในเดือน เม.ย. รวม ๓,๑๕๑.๙๕ ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ๑,๐๓๗.๖๖ ตัน  - ทองถ่ินอ่ืน ๆ ( 32 แหง) ๒,๑๑4.2๙ ตัน  ตรวจวัดคุณภาพน้ํา   คุณภาพ
น้ํา ลําน้ําปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ํา หนองไชยวานและกุดยาง
สามัคคี  ผานเกณฑมาตรฐาน   ตอใบอนุญาต  1.ปรับผิด พ.ร.บ.  - ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 3 ราย 
3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 12 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีอันตรายตอสุขภาพ 8 ราย  5.
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีสาธารณะ - ราย  หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานท่ีสะสมอาหาร 2 ราย   ชาว
ตลาดรวมใจการเกษตร รวมทําบุญตลาดประจําป 2560  โดยทานจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ   เปนประธานพิธีทําบุญตลาด  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560  เทศบาลรวมกับเจาหนาท่ี อย. เก็บ
ตัวอยางอาหารในตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เ ม่ือวัน ท่ี 7 เมษายน 2560 เก็บตัวอยางอาหาร                  
30  ตัวอยาง ผานเกณฑ 30  ตัวอยาง   ยาฆาแมลง  11 ตัวอยาง  สารกันรา 7 ตัวอยาง ไอโอดีน 3 ตัวอยาง 
บอแรกซ 1 ตัวอยาง  ฟอรมาลีน 6 ตัวอยาง สารฟอกขาว 2 ตัวอยาง  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุรวมกับบริษัทสยามแม็คโคร  รวมลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต ณ สวมสาธารณะกุดน้ํากิน
เม่ือวันท่ี 24-25 เมษายน 2560  เทศบาลรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ตรวจน้ําดื่ม/น้ําแข็ง โรงงานในเขต
เทศบาล  จํานวน  7 แหง  ผลการตรวจ  ไมผานมาตรฐาน จํานวน 1 แหง  สําหรับตัวอยางน้ําท่ีไมผาน
มาตรฐานไดทําการสงตรวจซํ้าท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ขอนแกน  6. ดานปองกันและควบคุมโรค                                       
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการ
ติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน   สรุปผลการดําเนินงาน   เดือนนี้ไมมีผูปวยใหม รวมมี
ผูปวยวัณโรคท้ังสิ้น ๕ ราย เขาสูกระบวนการรักษาท้ัง ๕ ราย ทานรับตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง  ไดลงพ้ืนท่ีท่ี
ชุมชนวัดหอไตรฯผลการสอบสวนโรคเบื้องตน ดังนี้   -  มีผูสัมผัสน้ําลายสุนัขท่ีสงสัยจะเปนสุนัขบาจํานวน ๒ 
ราย  เปนเจาของสุนัข ผูสัมผัสไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุตามนัด เรียบรอยแลว   -  สวน
สุนัขท่ีสงสัยปศุสัตวจังหวัดไดสงตรวจแลว เหลือฟงผล  สุนัขท่ีอยูบานเดียวจํานวน ๕ ตัว กับสุนัขท่ีสงสัย ไดทํา
การกักและฉีดวัคซีน ตามกระบวนการแลว   -  ให อสม. ชุมชนวัดหอไตรฯและชุมชนโรงง้ิวสํารวจสุนัขและ
แมว  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ชุมชนท้ัง ๓๖ ชุมชนไดจัด 
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กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย พรอมกันครั้งใหญครั้งท่ี ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลสํารวจคาดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI,CI)  ดังนี้   - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๔ ชุมชน  มี
ความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔   - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมี
ความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนทาสินคา และ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ - ชุมชนท่ีมีคา
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง  - สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด 
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดท้ัง ๑๐ วัด  วัดท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไม
มีวัดใด  **มีผูปวยต้ังแตตนปถึง ตุลาคม ๕๘ – เมษายน ๖๐ จํานวน ๑๐ ราย **   เดือนนี้ไมมีผูปวยโรค
ไขเลือดออก  ดานสงเสริมสุขภาพ   โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันท่ี 1 – 30 
เมษายน 2560 )  มารดาหลังคลอด 27 ราย  ไดรับการเยี่ยม  27 ราย  - บุตร เพศชาย  16 ราย  - บุตร 
เพศหญิง 11  ราย   **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 7 ราย   **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  1  ราย 
ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน  จัดอบรมโครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค  รุนท่ี 1 วันท่ี 29 เมษายน 
2560 ณ ศาลาวัดหอไตรฯ  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันท่ี 1 – 30 เมษายน 2560  ใหบริการในคลินิก
รักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  240  ราย  2. จํานวนสัตว  347  ตัว
แยกเปน   - สุนัข   275  ตัว   - แมว  72   ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในคลินิก   21,895  บาท 
ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล มีผูขออนุญาตฆาสัตว 23  ราย  จํานวนสัตวฆาชําแหละ   
2,321  ตัว แยกเปน  - สุกร  2,406  ตัว  - โค  23  ตัว  รับคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว  
243,843  บาท  การใหบริการตามคํารองมีท้ังหมด 13 เรื่อง   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันท่ี 11 เมษายน  2560 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ 2560  วันท่ี 26 เมษายน  2560 เวลา 
13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อนุมัติงบประมาณ ครั้งท่ี 
4 ปงบประมาณ 2560 

สํานักการศึกษา 
นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5     วันท่ี 4 เมษายน 2560 สํานักการศึกษา 
ไดจัดกิจกรรมรณรงค “ลางสวมพรอมกัน รับวันสงกรานต” ประจําป 2560  วันท่ี 5 เมษายน 2560  
กิจกรรมถนนสายบุญ  วันท่ี 6 เมษายน 2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  รวมวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ  วันท่ี 11 เมษายน 
2560 รดน้ําขอพรทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  เนื่องในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560  ณ  
จวนผูวาจังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 11 เมษายน 2560 รดน้ําขอพรจากคณะผูบริหารสํานักการศึกษาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ   เนื่องในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560  ณ  สํานักการศึกษา   วันท่ี 12 เมษายน 
2560 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล  รวมพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 24 เมษายน 
2560  รวมงานวันเทศบาล ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  งานสงเสริมประเพณี   วันท่ี 12 เมษายน 2560
เวลา 15.00 น.  ณ วัดกลางพระอารามหลวง  ไดจัดพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ หรือ วันน้ําทิพยกตัญู ประจําป 
2560   (เนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2560)  ซ่ึงมีกิจกรรม พิธีการสักการะหลวงพอองคดํา, การรดน้ําขอ
พรพระภิกษุและรดน้ําขอพรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.  
ณ วัดกลางพระอารามหลวง  ไดจัดพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ หรือ วันน้ําทิพยกตัญู ประจําป 2560  (เนื่องใน
วันสงกรานต ประจําป 2560)   ซ่ึงมีกิจกรรม พิธีการสักการะหลวงพอองคดํา, การรดน้ําขอพรพระภิกษุ  และ
รดน้ําขอพรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.  ณ สนามหนา
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ไดจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2560  วันท่ี 13 เมษายน 
2560 เวลา 07.00 น.  ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ไดจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน 
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สงกรานต ประจําป 2560  วันท่ี 13 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.   ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ   ไดจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 โดยมีขบวนแหท้ัง 9 คุมวัดรวมขบวน  แห
ไปตามถนนสงกรานต (ถนนขาวกํ่า)  งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอย
โอกาส   ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กดอยโอกาสประจําเดือนเมษายน 2560  ไดปฏิบัติหนาท่ี
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของสถานท่ีแบบบูรณาการ เนนการใชทักษะ  สวนมากเนนลง
พ้ืนท่ีหมูบานจารุพัฒนาชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนอ่ืนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
สวางคงคา  วันท่ี 2 เมษายน 2560 พนักงานครูรวมถวายตนเงินในบุญเดือนสี่  ณ วัดสวางคงคา  วันท่ี 20 
มีนาคม 2560  ณ กรุงเทพมหานคร  นางสาวเปรมฤดี  มุลวิไล  ตําแหนง ครู   เขารับรางวัลครูดีเดน ระดับ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วันท่ี 12 เมษายน 2560 พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวาง
คงคา  รวมดวยชวยกันประดับรถขบวนแหของชุมชนวัดสวางคงคา   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  วันท่ี 27 
มีนาคม 2560 ประชุมพนักงานครูและบุคลากร  วันท่ี 1 เมษายน 2560 ประชุมพนักงานครูและบุคลากร  
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ   วันท่ี 31 มีนาคม 2560 รวมงานวันเจษฎาบดินทร   วันท่ี 10 
เมษายน 2560 อบรมโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  วันท่ี 11 เมษายน 2560 อบรม
โครงการปรับปรุงหลกัสูตรของสถานศึกษา   วันท่ี 25 เมษายน 2560 รวมงานวันคลายวันสวรรณคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช   ณ  หอประชุม 80 พรรษา  วันท่ี 23 เมษายน 2560 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย วัดใต
โพธิ์คํ้า   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 และ 2   วันท่ี 30 มีนาคม 2560 เขารับการประเมิน
ศูนยเด็กเล็กคุณภาพป 2560   ประเมินจากสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ (สสจ.)   วันท่ี 31 
มีนาคม 2560 แจกสมุดพัฒนาการเด็กและแจกนม ประจําปการศึกษา 2559  วันท่ี 3 เมษายน 2560 
ประชุมประจําเดือน  จัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน   งานท่ีจะดําเนินการตอไป    วันท่ี 27 – 28 พ.ค. 2560 
และ วันท่ี 3 – 4 มิ.ย. 2560 การแขงขันฟุตบอลโกลนหนู   ณ สนามชุมชนริมแกงดอนกลาง  โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์    

สํานักการคลัง 

นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภาผอ.สวนพัฒนารายได    ประมาณการใชจายเงินในเดือนพฤษภาคม 
2560 ประมาณรายจายเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 30,075,701.22 บาท  จายจริงในเดือน
พฤษภาคม 2560  จํานวน 28,745,802.15 บาท  รายจายจริงนอยกวาประมาณการ จํานวน 
1,329,899.07 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – พ.ค. 60 จํานวน 248,063,694.86บาท  รายจาย
จริงเดือน ต.ค. 60 - เม.ย.60 จํานวน 170,516,372.97 บาท  รายจายจริงเดือน พ.ค. 60 จํานวน 
28,745,802.15 บาท  สงใชเงินยืมงบประมาณ พ.ค. 60 จํานวน 325,890 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป 
มิ.ย. 60 จํานวน  48,475,629.74 บาท 

สํานักการชาง 

นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ตอไปสํานักการชาง 

นางเพ็ญประภา  ภูนิลามัย   หน.ฝายงบประมาณ    สํานักการชาง  สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ   
งานควบคุมอาคารและผังเมือง ขออนุญาตกอสราง 10 ราย แลวเสร็จ 3 ราย กําลังดําเนินการ 4 ราย แกไข 3 
ราย  ขออนุญาตรื้อถอน 1 ราย แลวเสร็จ - ราย กําลังดําเนินการ – ราย แกไข 1 ราย  เปลี่ยนแปลงการใช
อาคาร  1 ราย แลวเสร็จ - ราย กําลังดําเนินการ – ราย แกไข 1 ราย  ขอใบรับรองอาคาร 7 ราย แลวเสร็จ 2 
ราย กําลังดําเนินการ 5 ราย แกไข – ราย ขอใบรับรองอาคาร 6 ราย แลวเสร็จ 6 ราย กําลังดําเนินการ – 
ราย แกไข – ราย   งานจัดสถานท่ี 6 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอย  งานไฟฟาสาธารณะ 78 เรื่อง 
ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอย  งานบํารุงรักษาทางและสะพาน เรื่องทอระบายน้ํา 1 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 
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เรียบรอย  เรื่องถนน 12 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 10 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง  งาน
สวนสาธารณะ ตัดตนไม 2 เรื่อง ดําเนินการแลว 1 เรื่อง กําลังดําเนินการ 1 เรื่อง  โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน มี.ค. 60  
ใชไฟฟา จํานวน  23,354  หนวย  เพ่ิมข้ึน   7,803 หนวย  สถานีดับเพลิง  ในเดือน มี.ค. 60  ใชไฟฟา 
จํานวน  3,366  หนวย   เพ่ิมข้ึน 930  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   ในเดือน มี.ค. 60  
ใชไฟฟา จํานวน   19,324  หนวย  เพ่ิมข้ึน  3,134 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน 
มี.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน   4,804  หนวย  เพ่ิมข้ึน  1,956  หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ   ใน
เดือน มี.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน  3,706  หนวย  เพ่ิมข้ึน 1,260 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์คํ้า   
ในเดือน มี.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน  588 หนวย เพ่ิมข้ึน 438 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ใช
ไฟฟา  จํานวน 1,402 หนวย ลดลง 608 หนวย  สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนเมษายน  2560  
สํานักปลัดเทศบาล ใชเพ่ิมข้ึน 33 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 2,370  ลิตร สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ใชลดลง 2,648 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง  80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 8 ลิตร 
สํานักการศึกษา  ใชลดลง 10 ลิตร  กองวิชาการ ใชลดลง 8  ลิตร  ผลสรุปการใชน้ํามันลดลงจากเดือนท่ีแลว  
5,091 ลิตร  

กองวิชาการและแผนงาน 
นายนพสิทธิ์   กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.
สรุปคาใชจายประจําเดือนเมษายน 60 งบประมาณตั้งไว 2,084,000 บาท  รวมคาใชจาย  285,020 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  752,861 บาท  2.หนังสือเขา 67  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 33 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ – 
จัดจาง 17  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 33  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 60  ฝาย
แผนงานและงบประมาณ   1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 9 – 11  มีรายการ ดังนี้  - โอนครั้งท่ี 24/2560 จํานวน 2 รายการ 
เปนเงิน 80,000 บาท  สํานักการคลัง  - โอนครั้งท่ี 25/2560 จํานวน 4 รายการ  เปนเงิน 100,000 
บาท  กองสวัสดิการฯ   - โอนครั้งท่ี 26/2559 จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 150,000 บาท กองวิชาการฯ  
- โอนครั้งท่ี 27/2560 จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 280,000 บาท  สํานักการชาง  - โอนครั้งท่ี 28/2560 
จํานวน 2 รายการ  เปนเงิน 60,000 บาท  สํานักปลัดฯ  - โอนครั้งท่ี 29/2560 จํานวน 3 รายการ เปน
เงิน 310,000 บาท  สํานักการชาง   - โอนครั้งท่ี 30/2560 จํานวน 5 รายการ  เปนเงิน 733,000 บาท  
สํานักการศึกษา   2. ประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2560  - 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุสมัครเขารับการประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ประเภทโดดเดน ประจําป 2560 โดยไดสงแบบประเมินเกณฑชี้วัดพรอมเอกสารประกอบสงไปสํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 และไดนําเสนอนวัตกรรม 2 นวัตกรรม คือ  1. โครงการลด
ความขัดแยง สรางบานม่ันคง เพ่ือคนไรบาน   2. โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมใหผูดอยโอกาส 
โครงการกาฬสินธุ 3 ดี  รายงานผลการดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนเมษายน 2560 ใน
เว็บไซตของ สสจ.กส.  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมสวดมนตใน
วันพระ)  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งท่ี 5/2560  
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  1.งานประกาศ
เสียงตามสาย จํานวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 4 งาน 3.เขียนขาว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 49 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน  6.  งาน
พิธีกร  จํานวน 9 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 5 ปาย 9.  
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จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 1.
งานตัดตอภาพ จํานวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 10  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25 ขาว 
4.Facebook จํานวน 49 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 10 ตอน  8.อัดสปอต - 
งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน   ฝายนิติ
การมีเรื่องรองเรียนรองทุกขท้ังหมด 11 เรื่อง  ดําเนินการเรียบรอยแลว 

กองสวัสดกิารสังคม 
นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายพัฒพงษ   พัฒนลักษณ   นักพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนเมษายน 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนเมษายน 
2560  ใชน้ํามันท้ังหมด 136 ลิตร ลดลง 8 ลิตร   งานประเพณีสงกรานต ประจําป ๒๕๖๐  วันพุธท่ี ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคมพรองกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองได
จัดเตรียมเครื่องดื่ม ภาชนะและอุปกรณ น้ํา น้ําหอม ในพิธีรดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ ณ วัดกลาง(พระอาราม
หลวง  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และสภาเด็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายปฏิคม  -บริการแขกผูมีเกียรติและประชาชนท่ีมารวมงาน ในพิธีเปด
งาน จุดปลอยขบวนแห/กองอํานวยการ ณ สนามศาลากลางจังหวัด  รวมเปดงานนิทรรศการศิลปกรรมฯ รูป
พอหลวง  วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคม พรอมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รวมเปดงานนิทรรศการศิลปกรรมฯ รูปพอหลวง (เยาวชนรองเพลงเพ่ือพอ)   การแขงขัน "มหกรรมจักรยาน
กาฬสินธุ 2017" ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐   วันท่ี ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมงาน การแขงขัน "มหกรรมจักรยานกาฬสินธุ 2017" ฝายปฏิคม  -ตอนรับ 
อํานวยความสะดวกแกผูมีเกียรติ บริเวณพิธีเปด   -จัดบริการน้ําดื่ม เครื่องด่ืม และเครื่องอํานวยความสะดวก
ในการตอนรับ   ฝายพัฒนาชุมชน ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  วันท่ี ๓ เมษายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการ
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนเมษายน ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ ซ่ึงมีคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม ไดมอบสําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน
ใหกับนายรถ การัมย ชุมชนโพธิ์ไทรอีกดวย  ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  
ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV  เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการ
จายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม  โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผูปกครอง และความเปลี่ยนแปลงของวัยรุนในปจจุบัน   เม่ือวันท่ี ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ฝายสังคม
สงเคราะหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติผูปกครอง และความเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุนในปจจุบัน เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพครอบครัวในชุมชนทาสินคา และชุมชนเครือขาย โดยมีทานนายก
จารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปด ณ ศาลาการเปรียญวัดเหนือ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตนรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 
เรื่องอ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เร่ืองที่  1    การเลือกตั้งประธานชุมชน 
นายพัฒพงษ พัฒนลักษณ  นักพัฒนาชุมชน   ขออนุญาตรายงานเรื่องผูสมัครเลือกตั้งประธาน 
ชุมชน มีท้ังหมด 36 ชุมชน แตท่ีจะมีการเลือกตั้งคือ 19 ชุมชน เชน ชุมชนซอยน้ําทิพย , ชุมชนกุดยางสามัคคี 
, ชุมชนโพธิ์ชัย , ชุมชนดอนสวรรค , ชุมชนโรงง้ิว , ชุมชนวัดใตโพธิ์คํ้า , ชุมชนหนองไชยวาน , ชุมชนทุงสระ ,  



- 11  - 
ชุมชนวัดสวางพัฒนา , ชุมชนวัดสวางคงคา , ชุมชนบุญกวาง , ชุมชนดอนกลอย , ชุมชนกสส. , ชุมชนสง
เปลือยกลาง , ชุมชนหนาโรงซอม รพช. , ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง , ชุมชนหัวคูหนองเรือพัฒนา , ชุมชนเกษตร
สมบูรณ , ชุมชนหาดลําดวน เปนตน ท้ังหมดนี้เปนชุมชนท่ีตองทําการเลือกตั้งประธานชุมชนใหม ท่ีเหลือ 17 
ชุมชน นั้นมีผูสมัครคัดเลือกเพียง 1 คน เทานั้นเลยไมมีการเลือกตั้ง 

นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไมมีผูเลือกตั้งแขงขันตอง
ทําอยางไรมีการติดปายบอกหรือไม 

นายพัฒพงษ    พัฒนลักษณ     นักพัฒนาชุมชน     ก็จะมีการติดปายประกาศบอกครับ 

เร่ืองที่  2    โครงการพานองเขาฝนของโรงพยาบาลศูนยขอนแกน   
นายพัฒพงษ พัฒนลักษณ    นักพัฒนาชุมชน     ขออนุญาตรายงานเรื่องท่ีพาเด็กดอยโอกาสท่ี
หมูบานจารุพัฒนาไปเขารวมโครงการพานองเขาฝนของโรงพยาบาลศูนยขอนแกน  พอดีเขาใหโควตาพาเด็กไป 
4 คน รวมเจาหนาท่ีดวยเปนท้ังหมด 6 คน แตผมมีเด็กไปดวย 2 คน และเจาหนาท่ี 2 คน รวมเปน 4 คน 
เนื่องจากเด็กของเราไมพรอมท่ีจะเดินทางไปเพราะบางคนก็บอกเหตุผลมาวาไมสบายและมีการเกิดอุบัติเหตุ
กอนถึงวันเดินทางไปก็มีเลยเปนเหตุใหเรามีเด็กรวมเดินทางไปกับผมแค 2 คน  ซ่ึงงานนี้ผมไดประชาสัมพันธ
ทาง FaceBook ก็มีอาจารยบางทานจากทางโรงเรียนวาทําไมเด็กนักเรียนของโรงเรียนของทานไมมีโอกาสนี้ผม
เลยไดชี้แจงไปวาเปนโครงการท่ีผมไดขอเขารวมและพาเด็กพิการ ฯลฯ ไปชมนิทรรศการรัตนโกสินทรท่ี
กรุงเทพฯและไปท่ีอุทยานนานาชาติศิรินธรเปนงบประมาณของโรงพยาบาลศูนยขอนแกนและสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  สาเหตุท่ีผมไปเพราะผมจะทําโครงการเพ่ือเด็กดอยโอกาสในการทัศนศึกษา
เหมือนเขาโดยท่ีวาจะขอไปท่ีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเหมือนกันโดยอาจจะกอปปของเขาเปน
โมเดล การไปครั้งนี้ก็ประสบผลสําเร็จดวยดีไมมีขอบกพรองครับ   

เร่ืองที่  3    ประมูลสินคาหลุดจํานํา 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ     รองปลัดเทศบาล     วันเสารท่ี 3 มิถุนายน 2560 จะมีการประมูล
ของราคาถูกท่ีสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เริ่มตั้งแตเวลา 09.00 น. ขอเชิญทุกทานไปรวม
ประมูลสินคาหลุดจํานําดวยกันครับ 

นายนพสิทธิ์    กุลเจริญวิรัตนรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอ
เรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.45  น. 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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