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ผูมาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

8. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
9. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

10. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

11. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

12. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

13. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

14. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานบุาล 

15. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

16. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

17. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

18. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
19. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 

20. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
21. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
22. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
23. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
24. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
25. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
26. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
27. นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรยีนเทศบาล 1 
28. นางลักขณา  คันธสม  รอง ผอ.โรงเรยีนเทศบาล 2 
29. นางพิสมัย  แสงชํานิ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
3. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 

4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 

5. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
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7. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
8. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
9. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
10. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
11. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
12. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
13. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
14. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
15. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
16. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
17. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
18. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
19. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
20. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
21. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
22. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
23. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
24. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
25. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
26. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
28. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
29. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
30. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
31. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
32. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
33. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 13/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  28 มิถุนายน 
2560 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    การแขงขันมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จากการแขงขันมหกรรมจัดการศึกษา
ทองถ่ินโรงเรียนในสังกัดของเราก็ไดไปรวมการแขงขันท่ีจังหวัดรอยเอ็ด  สื่อนวัตกรรมครูปฐมศึกษาไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ , ปฐมวัยไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากโรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือ , สื่อนวัตกรรมครูศูนยพัฒนาเด็กไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกุดยางสามัคคี 
และก็ยังมีอีกหลายรางวัลท่ีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับมาในการไปแขงขันในครั้งนี้ตอง
ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณครูทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของ   
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เร่ืองที่  2    กจิกรรมถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือจากทานผูวาราชการจังหวัด
แจงวาตอนท่ีจัดพิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯอานันทมหิดลฯและ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีการเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัย
มงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เม่ือวันท่ี  9  มิถุนายน 2560 ในหลวง รัชกาลท่ี 10 ใหกองกิจการพระองค 
904 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเจาหนาท่ีทุกคนท่ีทุมเทแรงกายแรงใจและแรงศรัทธาท่ีทําใหงานพิธี
ดังกลาวสําเร็จลุลวงดังท่ีไดทรงตั้งพระหฤทัยและไดพระราชทานพระราโชบายไวอยางสมพระเกียรติ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยผมนําเรื่องนี้มาแจงใหทุกทานไดรับทราบ  และในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2560 จะมีพิธีท่ีทางจังหวัดกาฬสินธุของเรามีกิจกรรมถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง 
รัชกาลท่ี 10 เม่ือวานหัวขอท่ีทางสํานักพระพุทธศาสนาออกหนังสือเชิญชวนท้ังพระและฆราวาสมาประชุมก็ใช
หัวขอวาประชุมปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการจัดงานรวมเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลฯ ขอสรุปตอนนี้
รายละเอียดชัดเจนยังไมมี กรรมการยังไมตั้งเพียงแตรูงานคราวๆวาจะรวมตัวกันท่ีศาลากลางมีเสื้อพระราชทาน 
1 หม่ืนตัว หามทําเพ่ิมหามไปตอเติมและแจกใหผูท่ีไปรวมกิจกรรม   นอกจากวาจะเดินไปท่ีแกงดอนกลางแลว
ก็ยังมีการไปปฏิบัติธรรมดวยและกอนจะถึงวันงานคือ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 นั้นก็จะมีการเทศมหาชาติ
ประมาณกอนวันงาน 3 วัน แลวการเทศมหาชาตินั้นก็จะใหทานผูวาราชการจังหวัด ทานนายอําเภอทุกอําเภอ
ใหเอาตนดอกเงินไปถวายในวันเทศมหาชาติเพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็ตองตั้งตนดอกเงินไป
สมทบและใครเปนผูดูแลเรื่องชุมชนก็ตองไปประสานใหแตละชุมชนต้ังตนดอกเงินและทําการประชาสัมพันธ
ดวยยังไงเราก็ตองชวยกันเพ่ือหางบประมาณมากอสรางพุทธมณฑลแกงดอนกลางของเรา  ผมอยากใหมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูรับทราบเรื่ององคพระและฐานดอกบัวมอบสํานักการชางทําฐานโมเดลทํา
เปนอนิเมชั่นใหพ่ีนองประชาชนไดดูและหลังจากอนิเมชั่นเรียบรอยแลวก็จะไดนําใหหัวหนาศศิญาไปเชิญชวน
และประชาสัมพันธเปนวีดีทัศนตอไปผมอยากใหเตรียมการเอาไวกอนแตท้ังนี้ท้ังนั้นเราก็ตองรอสัญญาณจาก
ทานผูวาราชการจังหวัดฯ     

เร่ืองที่  3   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ท่ีเราประชุมกาแฟกันท่ีหองประชุม
นายก ในวันอังคารท่ี 6 มิถุนายน 2560 งานท่ีผมเคยสั่งเอาไววันนี้ผมจะมาตามงาน เรื่องไปรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน มอบหัวหนาศศิญาประชาสัมพันธรางวัลและจัดทําสกูปขาว
เก่ียวกับท่ีมาของรางวัลทําเรียบรอยหรือไม  

นางศศิญา   กิตติธรรม     หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ     ดําเนินการเรียบรอยและทําเปน
วีดีทัศนเรียบรอยแลวคะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือทําเรียบรอยแลวอยากใหพ่ีนอง
ประชาชนไดเห็นก็โพสลงสื่อโซเซียลท้ังไลนและเฟสบุคของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  แลวคลิปเรื่องรถขยะท่ีผมไป
ประชาสัมพันธจะออกวันไหนเรื่องอะไรท่ีจะนําออกรายการก็สงเขามาในไลนเทศบาลฯ 

นางเพ็ญพร ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข     พอดีดิฉันไปเปนวิทยากรท่ีจังหวัดขอนแกน
ดิฉันไปพบผอ.ทองใบท่ีมาจากสวนกลางฯดิฉันเลยไดถามทานเรื่องเมืองนาอยูทานก็ไดใหกําลังใจเรามาวาท่ีเรา
แพจังหวัดอุดรฯและจังหวัดภูเก็ตนั้น 1.เพราะเราขาดเรื่องขยะเปนพลังงาน  ท่ีจังหวัดอุดรฯเขาจะกําจัดขยะ
อันตรายหรือขยะติดเชื้อเองเขามีระบบในการกําจัด 2.ขยะอันตรายตามจุดในชุมชนของเรานั้นเสนอไดไม
ชัดเจนเรามีแคจุดสุดทาย 3.จังหวัดอุดรฯเขามีวันสต็อปเซอรวิสซ่ึงเทศบาลอ่ืนทําไดไมเหมือนจังหวัดอุดรฯ 4.
จังหวัดอุดรฯและจังหวัดภูเก็ตเขามีโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ตเขาจะมีขยะเปนพลังงานเขาจะพูดในภาพรวมของ
เมืองและนี้คือสิ่งท่ีเราดอยกวาเขาเลยทําใหเราไดรับรางวัลท่ี 3 และทานยังฝากกําลังใจมาใหทานนายกวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุขอมูลเดิมดีแลวถาเราตอยอดอีกนิดก็สามารถสงไดอีกรอบในปตอไป 
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เร่ืองที่  4    ฝายมีชีวิต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดไปประชุมกับทานผูวาฯครั้งลาสุด
ประชุมเก่ียวกับเรื่องงบพัฒนากลุมจังหวัด ทานถามสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีหนังสือแจง
มาบอกวาใหรวมสรางฝายมีชีวิตถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงเรา 90 ฝาย สั่งมานานแลวพระอาจารยมหา
สุภาพมาของบประมาณ 1.4 ลานบาท  ไปทําโครงการอบรมกระตุนใหทองถ่ินไปทําฝายเขาเลยบอกวาเคยไป
จัดแลวครั้งหนึ่งพระอาจารยมหาสุภาพมาพูดและทองถ่ินลงชื่อมาประมาณหนึ่งรอยกวาทองถ่ิน  แตตอนนี้ทํา
ฝายไปไดแค 43 ฝาย  รวมฝายของสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุแลวสวนคนอ่ืนยังไมไดทํากันเลย
เพราะฉะนั้นทานเลยอยากจัดอบรมอีกครั้งแตก็มีหลายเสียงบอกวาทําไมไมนําเงินไปซ้ือถุงหรือนําไปทําอยางอ่ืน
และการทําฝายจะตองไมไปใชงบประมาณแผนดินจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน  และเม่ือวาน
ทานผูวาฯก็ไดเชิญประชุมทองถ่ินแตไมไดเชิญเราบอกวาจะมีการทอดผาปาถุงกระสอบปุยเพราะฉะนั้นใหเรา
รายงานเรื่องฝายมีชีวิตท่ีเราทําไปดวย  

เร่ืองที่  5    การประเมินศูนยราชการสะดวก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    คําวาศูนยราชการสะดวกจะตองมีหอง
ขอมูลขาวสารในสถานท่ีเดียวกันจึงจะจัดวาเปนศูนยราชการสะดวกไดตอนนี้ผมเลยบอกวาเราพัฒนามาขนาดนี้
แลวยังไงก็ตองเปนศูนยราชการสะดวกตอไป  ผมอยากฝากทานผอ.ภานุเดชมอบหมายงานใหนายวินิจ แสง
แกนสารไปออกแบบหองท่ีตอนนี้เปนหองทานขาวของสํานักงานทะเบียนใหเปนหองขอมูลขาวสารใหทันสมัย 
สวยงาม ปรับปรุงเปนเคานเตอรมีมุมเปนมุมขอมูลขาวสาร มีคอมพิวเตอรตั้งไวใหพ่ีนองประชาชนไดคนหา ฝาก
หัวหนาพงษธรไปดูและซ้ือเครื่องสแกนเอกสารเพ่ือเก็บเอกสารและเปนการบริการประชาชนเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วใหกับสํานักงานทะเบียนฯ  

เร่ืองที่  6    ระเบียบพัสดุใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สัปดาหท่ีผานมาผมไปเรียนท่ี ก.พ.ร. 
ภาคเชาเรียนเก่ียวกับเรื่องการประเมินความคุมคาของการลงทุนภาคราชการ 3 ชม. ภาคบายเรียนเรื่อง
ระเบียบพัสดุใหม  ตอนนี้ระเบียบพัสดุออกมาใหมจะเริ่มใชเดือนสิงหาคม 2560 ระเบียบเกาและระเบียบใหม
สิ่งท่ีตางกันคือ 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ตามท่ีผมไปศึกษาเรื่อง พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานภาครัฐโดยหลักแลวใน พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางตัวใหมตอไปนี้ในระบบการจัดซ้ือจัดจางตองจัดซ้ือใน
ระบบท้ังหมดแมกระท่ังรานตางๆท่ีเราเคยซ้ือประจํา เชน อูท่ีเรานํารถไปซอมก็ตองไปลงทะเบียนเปนผูคากับ
กรมบัญชีกลางท้ังหมดถาไมอยางนั้นจะเปนผูคากับเทศบาลเราไมไดนี่คือจุดท่ีตางกันระหวางระเบียบเกาและ
ระเบียบใหมและวิธีการประกาศตางๆก็แตกตางกันไปแตตางกันไมมากตางกันเฉพาะจํานวน ประเภท ท่ีจัดจาง
จัดซ้ือ จะมีรายละเอียดปลีกยอยออกไปอีกเยอะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เวลาท่ีเราซ้ือของแตกอนระเบียบพัสดุ
บอกวาใหเลือกเอาของยังไง  ของท่ีมีราคาต่ําแตตอไปนี้ไมจําเปนท่ีจะตองเลือกของท่ีมีราคาต่ําแตตองมีเหตุผล
วาเราซ้ือของแพงเพราะคุณภาพท่ีดีกวา  ท้ังนี้ท้ังนั้นจะตองมีระเบียบออกมาเปนกฎกระทรวงหรือวาเปน
ประกาศกระทรวงเพ่ือท่ีจะกําหนดจากกรมบัญชีกลางใหทําแตอีกไมก่ีเดือนกรมบัญชีกลางก็ยังไมมีวี่แวววาจะ
ออกประกาศพวกนี้ถาหากวายังไมออกประกาศพวกนี้แตกฎหมายบังคับใชใหแลวใหทําอยางไร  ประกาศ
กฎหมายใหมบอกวาใหยกเลิกระเบียบพัสดุของสํานักนายกใหยกเลิกระเบียบพัสดุของกระทรวงมหาดไทยแลว
ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  ขอแตกตางสิ่งท่ีเห็นชัดเจนก็คือระเบียบท่ีออกมาของสํานักนายกและระเบียบท่ี
ออกมาของกระทรวงมหาดไทยมาตรฐานของการปฏิบัติกฎขอบังคับคือระเบียบ  แตระเบียบพัสดุใหมท่ีออกมา
คือเปนพระราชบัญญัติเม่ือออกมาเปนระเบียบในระเบียบนั้นไมมีบทกําหนดโทษมีแตถาใครไมกําหนดตาม
ระเบียบก็โดนวินัยแตในพ.ร.บ. เขาเขียนไวเลยวาถาใครมีหนาท่ีอยางไรแลวไมปฏิบัติตามมีโทษจําคุกและปรับ 
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เปนกฎหมายเฉพาะแลววาดวยมีโทษจําคุกและปรับอยูในพระราชบัญญัติดวย  ก็เลยอยากฝากทุกทานไปศึกษา
และติดตามขอมูลขาวสารในเรื่องนี้ดวย  

เร่ืองที่  7    ขอสั่งการของที่ประชุม ค.ร.ม. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือแจงขอสั่งการของท่ีประชุม 
ค.ร.ม. และจังหวัดสงมาใหเราเพราะเปนเรื่องท่ีเราเปนสวนราชการจะตองทําตามมติท่ีประชุม ค.ร.ม. เรื่องท่ี
เก่ียวกับเราก็ดานการบริหารราชการแผนดินมีเรื่องวาการประเมินผลหรือพิจารณาใหรางวัลเชิดชูเกียรติเพ่ือ
สรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือสวนราชการท่ีมีผลปฏิบัติงานดีเดนนั้นใหทุกสวนราชการให
ความสําคัญในการดําเนินการดังกลาวแกเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติเปนลําดับแรกกอน  ผมไมรูวาใหรายงาน
หรือไมแตนํามาเรียนใหทุกทานไดรับทราบวาสิ่งท่ีเราทําตอนท่ีครบรอบ 80 ป วันเทศบาลของเราเก่ียวกับเรื่อง
การเชิดชูผลงานการเชิดชูเกียรติพนักงานของเราก็ไดทําแลวนี่คือขอสั่งการของ ค.ร.ม. สั่งการใหทุกสวน
ราชการดําเนินการโดยใหคํานึงถึงฝายปฏิบัติกอนไมใชฝายบริหาร 

เร่ืองที่  8     การกําหนดมาตรการในการกําจัดขยะมูลฝอยใหสอดคลองตามแนว  
                  ประชารัฐ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การกําหนดมาตรการในการกําจัดขยะ
มูลฝอยใหสอดคลองตามแนวประชารัฐ  ประชารัฐคืองานท่ีรัฐบาลและประชาชนทํารวมกันในสวนของการ
กําจัดขยะมูลฝอยเขาก็พูดในทํานองว าใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมร วมกับ
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดมาตรการในการกําจัดขยะมูลฝอยใหสอดคลอง
ตามแนวประชารัฐนั้นใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานครเรงรัดดําเนินการตามขอสั่งการของนายกใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว  โดยอาจพิจารณา
ดําเนินการเปนโครงการนํารองกอนในเขตพ้ืนท่ีธุรกิจ เชน ศูนยการคา อาคารสํานักงานท่ีกําหนดใหมีการแยก
ประเภทขยะตั้งแตตนทางท่ีมีการท้ิงขยะ กลางทางในสวนของการขนยายขยะและปลายทางในการกําจัดขยะ
โดยอาจพิจารณาจางเอกชนมาดําเนินการ  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบตอประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีประกอบ
อาชีพเก็บขยะไปขายดวยและนําเสนอผลดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรีโดยดวนตอไป สั่งการมาเม่ือวันท่ี 16 
มิถุนายน 2560  

เร่ืองที่  9    โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกอหนี้และบริหารหนี ้
   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญเขารวมโครงการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกอหนี้และบริหารหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาเชิญโดยสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเชิญไปอบรมรวมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมโครงการเก่ียวกับราง
หลักเกณฑในการกูเงินของ อปท. รวมท้ังสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดเตรียมโครงการเสนอโครงการลงทุน
ของ อปท. และการใชบริการทางการเงินของหนวยงานของรัฐซ่ึงกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ในวันจันทรท่ี 
24 กรกฎาคม 2560 ท่ีจังหวัดอุดรธานี  มอบใหหัวหนาพงษธรและผอ.สวนฯจําลองเขารวมอบรมพรอมกับ
นายก    

เร่ืองที่  10    วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทยป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไดรับแจงจากศูนยอนามัยเขต 7 
ขอนแกน กรมอนามัยจะจัดงาน วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทยป 2560 เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณฯ  เจาฟานักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาตให  วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ของทุกปเปนวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 ป กรมอนามัยไดจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทยภายใต
กรอบแนวคิดอนามัยสิ่งแวดลอมไทยกาวไกลไปกับไทยแลนด 4.0 จะจัดในวันจันทรท่ี 17 กรกฎาคม 2560  
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ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กทม. จังหวัดกาฬสินธุจึงประชาสัมพันธและเชิญชวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคดานอนามัยสิ่งแวดลอมและกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดยพรอมกันท่ัว
ประเทศในสัปดาหรณรงควันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย คือวันท่ี 1 – 7 กรกฎาคม 2560 และสงภาพกิจกรรม
การดําเนินงานดังกลาวใสแผนซีดีใหกับจังหวัดกาฬสินธุภาย  ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  ปรากฏตาม
รายละเอียดสิ่งท่ีสงมาดวย   เราจะนัดกันบิ๊กคลีนนิ่งเดยท่ีแกงดอนกลาง วันพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น.  มอบใหสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบดําเนินการแจกแจงและแบงงานนี้ใหแตละสํานัก/กองได
รับผิดชอบและรวมกิจกรรมนี้ดวยกัน 

เร่ืองที่  11    รถที่นํามาจากประเทศจีน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานผอ.เพ็ญพรเรื่องรถท่ีเราเอามา
ใชงานท่ีบอขยะท่ีนํามาจากประเทศจีนฝากใหใชงานใหหนักเพ่ือดูความคงทนวาจะทนทานหรือไม 

เร่ืองที่  12    โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2560 จะปลูกตนเหลืองเชียงราย จํานวน 400 ตน และจะมีตนไมท่ีเปนตนไมประจํา
พระองคของในหลวง รัชกาลท่ี 10  คือตนรวงผึ้ง  ในวันนั้นจะตองปนจักรยานไปและไปรวมกันปลูกตนรวงผึ้ง
ท่ีศาลากลางแหงใหมและหลังจากนั้นก็ไปท่ีแกงดอนกลางเพ่ือปลูกตนไมอีก จํานวน 400 ตน  ผมอยากเชิญ
ชวนพนักงานเทศบาลของเราใครท่ีมีจักรยานใหไปรวมกันปลูกตนไมดวยกัน ในวันอาทิตยท่ี 9 กรกฎาคม 
2560 โครงการปลูกตนไมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลท่ี 10 ในปพระชนมาย ุ 
65 พรรษา มอบใหสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบดําเนินการเชิญชวนใหแตละสํานัก/กองนําจักรยานออกมาปน
ไปปลูกตนไมรวมกันและสวมใสชุดสุภาพไวทุกข 

เร่ืองที่  13    รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแมของทานอัยการนฤมล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     คุณแมของทานอัยการนฤมล  
วิเชียรแสน เสียชีวิตผมอยากใหเทศบาลของเรารวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพมอบหมายใหสํานัก
ปลัดเทศบาลดําเนินการจัดหาพวงหรีดและเชิญชวนทุกทานไปรวมเปนเจาภาพดวยกัน  ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 
มิถุนายน 2560  บานทานอัยการอยูบริเวณปมน้ํามันปตท. บานหลุบ   

เร่ืองที่  14    นัดประชุมกลุมยอย 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะมีปญหาเก่ียวกับเรื่องการบริหารงาน
ของเราอยู 2 – 3 เรื่อง ซ่ึงผมอยากนัดประชุมกลุมยอย วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 11.00 
น. ประชุมเก่ียวกับสํานักการชาง เวลา 11.00 – 12.00 น. เปนเรื่องคาเชาบานของสํานักการศึกษา  เชิญ
คณะผูบริหารทุกทานและทานปลัดฯ รองปลัดฯ และผอ.ท่ีเก่ียวของประชุมท่ีหองประชุมนายก   

เร่ืองที่  15   เตรียมทําเทศบัญญัติงบประมาณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงนี้เปนชวงท่ีเราตองเตรียมทํา 
เทศบัญญัติงบประมาณ  รองปลัดอภิวัฒนกําหนดรึยังวาใหเสนอแบบไหนอยางไร 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     กําหนดแผนไปแลววาใหสงรายรับ-รายจาย ภายในวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2560  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอสําคัญคือเรื่องแผน 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     เรื่องแผนประชุมกรรมการสนับสนุนแลวหลังจากนั้นก็จะ
รอประชมุคณะกรรมการแผนชุดใหญ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีอะไรบางท่ียังไมมีในแผนก็ใสเขาไป 
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นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    แผนงบประมาณตัวใหมนี้ถาแผนงานโครงการในระเบียบ
แผนใหมครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางตองระบุภายในป 2561 เทานั้น  

นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล     จากท่ีไดประชุมแผนเม่ือวานก็ไดกําชับทุก
สํานัก/กองวาเราจะตั้งงบประมาณอะไรในป 2561 ก็นําเขาแผนใหเรียบรอย 

เร่ืองที่  16    ประดับธงชาติไทย ไตรรงค 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เก่ียวกับเรื่องประดับธงชาติไทย 
ไตรรงค  ประกาศใหใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย การประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 มี
มติเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยแจงจังหวัดและหนวยงานในทองถ่ินดําเนินการประดับธงชาติไทยตามอาคาร
สถานท่ีของหนวยงานฝากเรื่องนี้ใหหัวหนาพงษธรรับผิดชอบ 

เร่ืองที่  17    โครงการประกวดรักชาติถูกทางสรางเสริมความซื่อสัตยสุจริต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการประกวดรักชาติถูกทางสราง
เสริมความซ่ือสัตยสุจริต  ดวยกรมสงเสริมทองถ่ินฯไดรับแจงจาก ป.ป.ช. วาจะจัดประกวดโครงการรักชาติถูก
ทางสรางเสริมสุจริตป 2560 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการใหความรูเสริมสราง
หรือปลูกฝงทัศนคติคานิยมท่ีถูกตองแกเยาวชนไดมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต  โดยให
สถานศึกษาสงโครงการเขาประกวดชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ โลเชิดชูเกียรติจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พรอมเงินรางวัลฝากคณะครูทุกทาน 

เร่ืองที่  18    ตั้งคณะกรรมการเฝาระวังตรวจสอบแกไขขอรองเรียนรองทุกขตาม 
      สื่อโซเซียล 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนนี้ผมเห็นวาสื่อโซเซียลเวลาท่ีมีคน
โพสลงมาวาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุพวกเราก็ไดแตอานแลวเฉยผมอยากถามวาใครจะมีหนาท่ีตอบและแกขอ
กลาวหาท้ังๆท่ีสิ่งท่ีเขากลาวนั้นไมใชความจริงแตพวกเราก็ไมมีใครชี้แจง  สื่อโซเซียลถาเราไมชี้แจงแกขอ
กลาวหามันก็จะทําใหคนเขาใจผิดไปตลอด  ผมเลยเรียกหัวหนาศศิญามาบอกวาใหไปต้ังคณะกรรมการเฝา
ระวังตรวจสอบแกไขขอรองเรียนรองทุกขตามสื่อโซเซียลและไมใชแคเรื่องรองเรียนรองทุกขแตรวมไปถึงเรื่องท่ี
เก่ียวกับของกับทุกสํานัก/กองในงานนั้นๆจะตองนํามาใหคณะกรรมการชุดนี้เปนคนจัดการหรืออาจจะ
มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีดูแลสื่อโซเซียลของแตละสํานัก/กองของตนเปนคนตอบหรือแกขอกลาวหาเองก็ได  
คําสั่งนั้นใหหัวหนาศศิญาเสนอใหกําหนดบุคคลระบุหนาท่ีใหเฝาระวังและดูถาหากวาพบเห็นประชาชนโพสวา
หรือกลาวหาอะไรใหแจงและบอกไปยังสํานัก/กองตางๆดวย    

เร่ืองที่  19    การทําดอกไมจันทนและการปลูกดอกดาวเรือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การทําดอกไมจันทนเรื่องนี้ผมไมหวง
เพราะทานรองปลัดฯอุบลรัตนบอกวาเปนรูปเปนรางแลวและทําไปไดเกินครึ่งของยอดท่ีเราไดรับมาแลวจะเปน
หวงก็แตเรื่องการปลูกดอกดาวเรืองเพราะถาเราไมรีบซ้ืออุปกรณถุงดําท่ีจะใสสินคาขาดตลาดแนนอนพอถึง
เวลาก็อาจจะไมทันเพราะข้ันตอนตอไปก็จะตองดําเนินการตอไปอีกเราตองมีแผนการทํางาน 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     เบื้องตนไดประชุมกันเรียบรอยแลวถึงการ
ทํางานและระยะเวลาการดําเนินการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ติดตามงานดวยเพราะผมเปนหวงใน
เรื่องนี้ 

เร่ืองที่  20    งานสภาพนักงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานสภาพนักงานตองการอะไรท่ีจะ
บรรจุลงในแผนในการประชุมครั้งท่ีแลวท่ีเราคุยกันสภาพนักงานตองการอะไร 
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นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ผมจําไดวาสภาพนักงานอยากใหจัดอบรม
พนักงานขับรถแตผมเห็นวาไดอบรมไปแลวเม่ือป 2557  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เหตุผลท่ีอยากใหจัดอบรมเพราะอะไร 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     เพราะอยากใหพนักงานขับรถมีมารยาทใน
การขับข่ีและยึดถือตามกฎจราจร  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรามีเงินโครงการท่ีจะไปอบรมดูงาน
หรือไม 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ณ  ตอนนี้โครงการอบรมสัมมนาของผม
เหลืออยูประมาณ 50,000 บาท ผมวาจะจัดอบรมท่ีทานนายกไดบอกไวนั้นเรื่องการจัดเก็บเอกสารใหกับทุก
สํานัก/กอง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหจัดอบรมเก่ียวกับงานสารบรรณรวม
ไปถึงการจัดเก็บเอกสารใหเปนไปตามหมวดหมูเพ่ือท่ีเวลาคนหาจะไดคนหางายและรวดเร็ว  และเรื่องการจัด
อบรมพนกังานขับรถมอบจาเอกภราดรประสานกับทางสํานักงานขนสงใหอบรมให 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ตอนนี้ประสานกับทุกสํานัก/กองแลวท่ียัง
ติดขัดอยูคือพนักงานขับรถของเราติดภารกิจอยูครับ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาติดงานก็นัดกันวันเสารให 
จาเอกภราดรติดตอประสานงานใหเรื่องการอบรมพนักงานขับรถ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2560 ประจําป 

2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี  13 มิถุนายน  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนพฤษภาคม 2560  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายสมบัติ    สันคํา     ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม 2560  จํานวน 4,899 รายการ จํานวนเงิน 76,881,500 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 97,013.30 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 4,130 บาท เงินกู 
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ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนท่ีใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนท่ีใชไป  -
49,648,800.91 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 44 ราย จํานวนเงิน 436,900 
บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนพฤษภาคม 2560  จํานวน  99,299  บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 
ต.ค. 59 – 31 ก.พ. 60  จํานวน 974,968 บาท รับจํานํา  1,859 ราย จํานวนเงิน 29,047,900 บาท  
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน  จํานวน 372 ราย  จํานวนเงิน  5,385,400  บาท  ไถถอน จํานวน 1,885  ราย 
จํานวนเงิน 30,512,300 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน  60  จํานวน 53,125.75 ราย ดอกเบี้ยรับจํานํา 
จํานวน 6,478,099.75 บาท  

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤษภาคม  2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 620  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ขอความเห็นชอบรับโอนขาราชการพล
เรือน รายนางศิริพร  เจริญธรรม ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. ขอความ
เห็นชอบใหพนักงานเทศบาลลาออกจากราชการจํานวน 3 ราย ดังนี้  2.1 นางเพ็ญพร ศุภสุข ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2.2 นายไพรัตน  ทองศิริ ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บ
รายไดชํานาญงาน 2.3 นางพิศมัย  ฤทธิ์ทรงเมือง ตําแหนงเจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน  3. ดําเนินการ
แกไขคําสั่งอัตราเงินเดือนยอนหลังเฉพาะราย (ตกหลน) เพ่ือใหเปนปจจุบัน ถูกตองตรงกันในระบบฐานขอมูล
บุคลากรทองถ่ิน   4. ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารเพ่ือรับการประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2560 
5. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเปนท่ี
เรียบรอยแลว  6. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ”ประจาํปงบประมาณ 2560 ในวันท่ี 1 และ 15 พฤษภาคม 2560   ขอมูลการใชหอประชุมธรรม
มาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนพฤษภาคม 2560  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  27,300 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  -  บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  
มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  3  ครั้ง  ครั้งท่ี  9/2560  เม่ือวันท่ี  2 พฤษภาคม 
2560  ครั้งท่ี  10/2560  เม่ือวันท่ี  16 พฤษภาคม  2560  ครั้งท่ี  11/2560  เม่ือวันท่ี  30 
พฤษภาคม 2560  มีการประชุมกาแฟยามบายท่ีหองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 
2 ครั้ง วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560   วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560   ฝายเทศกิจ งานรักษาความสงบ    
เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการทาสีตีเสน ปรับปรุงขอบทางบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดฯ ไปถึงแยกบานคลัง 
ถนนสุรินทรและบริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรกาฬสินธุ ถนนชัยสุนทรเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560  เจาหนาท่ี
เทศกิจดําเนินการตรวจสอบและแกไขจัดระเบียบรานคาและการจอดรถ บริเวณชุมชนวัดใตโพธิ์คํ้า ถนนกุดยาง
สามัคคี   เ ม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม 2560   เจาหนา ท่ีเทศกิจดําเนินการจัดระเบียบผูค าบริ เวณ 
ถนนอรรถเปศลฯและถนนถีนานนท  ตลอดท้ังเดือนพฤษภาคม 2560  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เม่ือวันท่ี   ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๑๗.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหม
หญา ท่ีบริเวณหลังวัดประชานิยม  - เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๐๒.๑๗ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุ
ไฟไหมโรงงานยางพาราสีตรังเขตเทศบาลตําบลไผ  ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  เม่ือวันท่ี   ๒  
พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๑๕.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยหลังซุบเปอรถูกสงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เม่ือ
วันท่ี   ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐ (๑๕.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผ็ปวยชุมชนซอยน้ําทิพยสงท่ีโรงพยาบาล
กาฬสินธุ  ๓. เหตุวาตภัย  อุทกภัย  - เม่ือวันท่ี   ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๒๘ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีปดก้ัน
ถนนชัย   สุนทรเหตุน้ําทวมขัง   งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน   -  วันท่ี  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิก 
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อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๕ นาย ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย                   
ในแขงขันเดิน-วิ่งมาราธอน ประจําป ๒๕๖๐ ท่ีพุทธมนฑลแกงดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี  ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบและ
ดูแลความสงบเรียบรอย  ในแขงขันฟุตบอล  ท่ีสนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบและดูแลความ
สงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอล  ท่ีสนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบการจราจรและดูแลความปลอดภัยทางทอง             
ถนน ในงานศพคุณตาณรงค มงคลสินธุ   -  วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน  จํานวน ๒๐ นาย รวมปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรม ณ ลานอเนกประสงคหนาตํารวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี  ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๐ 
นาย ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย ในแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู ณ สนามฟุตซอลชุม
ชนริมแกง จังหวัดกาฬสินธุ  งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนพฤษภาคม 2560  จํานวน 34,004 คน  
จํานวนครัวเรือน  15,076  ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤษภาคม 2560 ยายเขา
จํานวน 132 ราย ยายออกจํานวน 142 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 888 ราย งานบัตรประชาชนมีผู
มารับบริการ 1,496 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 12 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวน
ผูรับบริการ  6 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤษภาคม 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 850 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  156.34 
ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 17,283 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  2,537 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 1,172.06  
ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  433.31 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  4  ครั้ง ลางทํา
ความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาด
ถนนชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  39  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  42 จุด  ซอม
บํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 5 คัน/5 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 5 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ํา/เปลี่ยน 21  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ ทําแพผักตบชวาสวนสาธารณกุดน้ํากิน  - 
จัดเจาหนาท่ีทําแพผักตบชวาสวนสาธารณกุดน้ํากิน  กําจัดมูลฝอยในเดือน พ.ค. รวม ๓,350.33ตัน เปนมูล
ฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,๐83.03 ตัน  - ทองถ่ินอ่ืน ๆ ( 32 แหง) ๒,267.30 ตัน คุณภาพน้ํา 
ลําน้ําปาว หนองไชยวาน กุดยางสามัคคี และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน   ดานสุขาภิบาล 
1 – 31 พฤษภาคม 2560  5.1 ตอใบอนุญาต  1.ใบอนุญาตเรขายของในท่ีสาธารณะ - ราย  2. ใบอนุญาต
สะสมอาหาร  3 ราย 3.ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 13 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีอันตรายตอ
สุขภาพ 2 ราย  5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานท่ีสะสมอาหาร 2 ราย   ตรวจสอบปลองควันรานอาหาร
ตลาดโตรุง   สํานักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจสอบรานอาหารในตลาดโตรุง   ท่ีไมมีการใชปลองดูดควัน  
จํานวน 4 ราน เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ไดตรวจสอบหลังใหคําแนะนํา  พบวา รานอาหาร 2  รานมีการ
ติดตั้งปลองดูดควัน  อีก 2 รานขอปรับเปลี่ยนเวลาในการประกอบอาหารและบางสวนจะนําไปประกอบท่ีบาน 
ตรวจสอบสระวายน้ําโรงแรมริมปาว  วันท่ี 5 พฤษภาคม 2560  ผูปกครองรองเรียนใหตรวจสอบ              
สระวายน้ําโรงแรมริมปาว  เนื่องจากเด็กท่ีใสชุดวายน้ํามีผื่นแดงข้ึนตามขอบชุดวายน้ําเด็กท่ีใสชุดวายน้ํา  ผล
การสอบถามจากแพทยพบวาสาเหตุนาจะเกิดจากแพพิษคลอรีน  จึงไดตรวจสอบสระวายน้ําชวงบายพบวา
ปริมาณคลอรีนอยูในระดับต่ํา  ไมสามารถทําใหเกิดอาการแพพิษคลอรีน  สาเหตุนาจะเกิดมาจากการลาง
คลอรีนออกไมหมด  ดังนั้นจึงกําชับผูประกอบการและครูฝกแจงใหผูใชบริการอาบน้ําใหสะอาดกอนและหลังใช
สระวายน้ํา  สําหรับการตรวจปริมาณคลอรีนและความเปนกรดดางใหมีการบันทึกเปนคูมือสมํ่าเสมอ   
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ตรวจสอบอาหารหาสารปนเปอนหางแมคโคร   วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ไดเก็บตัวอยางอาหารสดท่ีจําหนาย
ในหางแมคโคร   จํานวน 12 ตัวอยาง  ตรวจฟอรมาลีน 10 ตัวอยาง ผานมาตรฐานท้ังหมด  ตรวจบอแรกซ 2 
ตัวอยาง  ผานมาตรฐานท้ังหมด  ตรวจน้ําดื่มหยอดเหรียญ   วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560  ออกเก็บตัวอยางน้ํา
ดื่มหยอดเหรียญ    ในเขตเทศบาล 22 จุด  ผลอยูในระหวางการแจงผลจากหนวยรถโมบาย อย.จัดนิทรรศการ
ลดละเลิกการใชภาชนะโฟม   วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 สํานักการสาธารณสุขฯ รวมกับ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ  สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ รวมจัดนิทรรศการลดละเลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  เนื่อง
ในวันคุมครองผูบริโภคจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป 2560 ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซีกาฬสินธุ  6. ดานปองกัน
และควบคุมโรค   6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆ
ละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน  สรุปผลการดําเนินงาน  เดือนนี้ไมมี
ผูปวยใหม รวมมีผูปวยวัณโรคท้ังสิ้น ๕ ราย เขาสูกระบวนการรักษาท้ัง ๕ ราย ทานยาตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง 
งานปองกันและควบคุมโรคไดจัดงานมหกรรม ๕ ทํา ๕  ไมหางไกลจากโรคมะเร็งตับ  โดยไดรับเกียรติจากทาน
รองมานิต  ไชยศิวามงคล เปนประธานในการพบปะพูดคุยกับผูเขารวม ซ่ึงประกอบดวย ประชาชนกลุมเสี่ยงท่ี
ตรวจพบพยาธิใบไมตับและอัลตราซาวดผิดปกติ เม่ือปท่ีแลว และกลุมเสี่ยงท่ีมีญาติปวยหรือเคยเสียชีวิตดวย
โรคมะเร็งตับ อีกท้ังกลุมท่ีชอบดื่มสุรา ชอบกินปลาดิบ จํานวนท้ังหมด ๑๐๐ คน ใน วันท่ี ๒๖  พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ผลการดําเนินงาน   - ประชาชนกลุมเสี่ยงมาครบตามเปาหมาย ๑๐๐ คนและมาตรวจอัลตราซาวด 

ครบตามเปาหมายจํานวน  ๔๕ คน  - มีการจัดบูทใหกลุมเสี่ยงไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวบานในการจัดการสุขภาพ
ภาพดาน   มะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี โดยไดรับความรวมมือจากบูทท่ีชนะเลิศ ในระดับอําเภอ ๒ บูท  -  มี
การแสดงหมอลํานําสมัย “หางไกลจากโรคมะเร็งตับ”   - จัดใหกลุมเสี่ยง ไดฟงวิธีการและพาทําปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ๕ ทํา ๕ ไม หางไกล  โรคมะเร็งตับ”   งานปองกันและควบคุมโรค ไดทําประกาศพนหมอกควันเพ่ือ
กําจัดยุงในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กําหนดการพนหมอกควันกําจัดยุงตัวแกในชวงฤดูกาลระบาด  ครั้ง
ท่ี ๒ ในป ๒๕๖๐ ซ่ึงไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือแจงใหประชาชนทราบกอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการ
พน ตามกําหนดการพนยุงท่ีแจงไปยังชุมชนท้ัง ๓๖ ชุมชน และสถานศึกษา ท้ัง ๒๕ แหง โดยเริ่มพนตั้งแตวันท่ี 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และแลวเสร็จในวันท่ี  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  6.๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก  วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชุมชนท้ัง ๓๖ ชุมชนไดจัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย พรอม
กัน  ครั้งท่ี ๒ ในชวงฤดูกาลระบาด ในป พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI)  ดังนี้ - 
ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๒ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ 

๘๘.๘๘  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มี ๓ ชุมชน 
คือ ชุมชนทาสินคา , ชุมชนซอยน้ําทิพย และชุมชนหนาโรงเลื่อย คิดเปนรอยละ ๘.๓๓  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนี

ความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๑ ชุมชน  คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง   - สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดท้ัง ๑๐ วัด   วัดท่ีมีความ
เสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายท่ีสูงกวาเกณฑ มี  ๒ แหง คือ มีคา 
CI ท่ีมากกวา ๐ ไดแก วัดกลาง มีคา CI =๑.๔ และวัดปาทุงศรีเมือง มีคา CI =๔.๔   **มีผูปวยตั้งแตมกราคม  
– พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย **  เดือนนี้มีผูปวยโรคไขเลือดออก ๑ ราย คือ  น.ส.เยาวดี  ไชยศรี 

อายุ ๒๓ ป บานเลขท่ี ๓๐ ชุมชนซอยน้ําทิพย ทํางานท่ีประมวลไทคอคพิท  ปวยเม่ือวันท่ี ๒๑ พ.ค. ๖๐ 
ปจจุบันหายเปนปกติแลว  * ไดทําการควบคุมโรคตั้งแตไดรับแจงจากประมวลไทใน ๒๔ ชั่วโมง และทําการ

สอบสวนโดยไดควบคุมโรคท้ังท่ีทํางานและท่ีบานของคนปวย  โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( 
ระหวางวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2560 )  มารดาหลังคลอด 14 ราย  ไดรับการเยี่ยม 14  ราย  - บุตร เพศ

ชาย  6  ราย   - บุตร เพศหญิง  8  ราย   ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวม
ผูรับบริการท้ังหมด  707 ราย เงินทุนหมุนเวียน 1,723,692.16 บาท  ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการท้ังหมด 

464 ราย  เงินทุนหมุนเวียน 357,175.52 บาท   โครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค รุนท่ี 2  
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วัน ท่ี  6 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาวัดชัยสุนทร   โครงการสุขภาพดี  นําชีวีปลอดโรค  รุน ท่ี  3  
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาวัดใต โพธิ์ คํ้า  โครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค  รุน ท่ี 4  
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาวัดปาทุงศรีเมือง  ดานสัตวแพทย  ระหวางวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 
2560  ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  257  ราย
2. จํานวนสัตว  357    ตัว  แยกเปน  - สุนัข   310  ตัว - แมว    47  ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษา
สัตว   19,950  บาท    ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  มีผูขออนุญาตฆาสัตว   22    
ราย   จํานวนสัตวฆาชําแหละ   2,566    ตัว แยกเปน  - สุกร 2,479  ตัว   - โค   24  ตัว  รับ
คาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว  251,284  บาท  การใหบริการตามคํารอง ตั้งแตวันท่ี 1 – 31 
พฤษภาคม 2560 ท้ังหมด 18 เรื่อง  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 4 และ 11 พ.ค. 2560 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนฟอนรําวิทยากรคุณแมลําใย พิมพะนิตยและคณะ  วันท่ี ๑๘ พ.ค.
๖๐ เรียนทําดอกไมจันทนถวายพอหลวง ร.๙ รวมกับเครือขาย ร.ร.ผูสูงอายุเทศบาลตําบลโพนทอง ร.ร.
ผูสูงอายุบานโคกสี โรงเรียนอนุกูลนารี เยาวชนจิตอาสาและผูท่ีสนใจ วิทยากรจากทีมงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ ณ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล  เมืองกาฬสินธุ  วันท่ี  ๒๕ พ.ค.๖๐ ทานนายกฯ จารุวัฒน บุญเพ่ิม 
พบปะโรงเรียนผูสูงอายุฯ เรียนทําดอกไมจันทนถวายในหลวง ร.๙  ครั้งท่ี ๒ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    กิจกรรมวันเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  วันท่ี 24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2560 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  วันท่ี 24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะ
ครู รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2560   ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  วันท่ี 
24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2560  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2   วันท่ี 24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมงานวัน
เทศบาล ประจําป 2560  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  สํานักการศึกษา วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน  สังกัดสํานักการศึกษา  ณ  หองประชุมสํานักการศึกษา   วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2560 พิธีทําบุญตักบาตรและเปดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เปดโรงเรียนเทศบาล 5 
ดงปอ   โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ   วันท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  14 
พฤษภาคม 2560 พิธีทําบุญตักบาตรและเปดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  วันท่ี 14 พฤษภาคม 
2560 รวมทําบุญเนื่องในวันเปดโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2560 รวมทําบุญเนื่องในวันเปดโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   วันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 เปน
ศูนยอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   ปงบประมาณ 2560 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของผูสอนใน
เชิงบูรณาการความรูใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางวิชา  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  วันท่ี 1 – 3 
พฤษภาคม 2560 อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   ปงบประมาณ 2560 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ
ของผูสอนในเชิงบูรณาการความรูใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางวิชา กิจกรรมทําบุญตักบาตร ถนนสายบุญ 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  วันท่ี 3,17 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมทําบุญตัก
บาตรถนนสายบุญ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา   วันท่ี 3,17 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู 
รวมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ   โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  วันท่ี 3,17 พฤษภาคม 2560 คณะ
ผูบริหาร คณะครู รวมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ   กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์   วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน รวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา  ณ  วัดกลาง
พระอารามหลวง  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา   วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู  
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นักเรียน รวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา   ณ  วัดประชานิยม   กิจกรรมเปดภาคเรียนท่ี 1/2560 โรงเรียนเทศบาล 
1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   วันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ   วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 เปดภาคเรียนท่ี 1/2560 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1  วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 เปดภาคเรียนท่ี 1/2560  (วันท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2560 จะ
มีผูปกครองมาอยูดวยกับเด็ก)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2   กิจกรรมเคลื่อนไหวเขาจังหวะ
ของเด็กนักเรียนในวันเปดภาคเรียน  สํานักการศึกษา วันท่ี 20 พฤษภาคม 2560  การประชุมปฐมนิเทศ
พนักงานครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   โครงการนิเทศภายใน ปงบประมาณ 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศ
พนักงานครูเทศบาล  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันท่ี 20 
พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กดอยโอกาส
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560  ไดปฏิบัติหนาท่ีในการสอนตามบริบทของสถานท่ีแบบบูรณาการ เนนการใช
ทักษะชีวิต   สวนมากเนนลงพ้ืนท่ีหมูบานจารุพัฒนาชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนอ่ืนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 
59-พ.ค.60 (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – พ.ค.60   1.หมวดภาษีอากร  
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – พ.ค. 60 เขามาท้ังหมด 20,147,572.01 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จาก
เดือนต.ค. 59 – พ.ค.60 เขามาท้ังหมด 8,618,236.72 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – 
พ.ค.60  เขามาท้ังหมด 5,156,834.66 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 63,500 บาท  5.หมวดรายได
จากโรงรับจํานํา ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – พ.ค..60 เขามาท้ังหมด 
4,249,901.70 บาท  รวมรายรับท่ีจัดเก็บเอง ท้ัง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 59 – พ.ค.60 จํานวน 
38,236,045.09 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – พ.ค.60   เขามาท้ังหมด  
78,825,661.77  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เขามาท้ังหมด  74,515,937  บาท ดานการศึกษา   
เขามาท้ังหมด  56,851,051  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 131,001,988 บาท รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับ
จริง จํานวน 248,063,694.86  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – 
พ.ค.60  จํานวน 12,630,488.20  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – 
พ.ค.60   จํานวน 780,903.88 บาท   11. เงินรางวัลบริหารจัดการ จํานวน 3,500,000  บาท   รายรับ
จริงเดือน ต.ค.98 – มิ.ย.60 จํานวน 275,179,538.37 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – พ.ค. 60 
จํานวน 203,772,200.42  บาท  รายจายจริงเดือน มิ.ย. 60 จํานวน 30,594,830.56 บาท  ยอดเงิน
คงเหลือยกไป ก.ค. 60 จํานวน  40,812,507.39  บาท 

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ   
ขออนุญาตกอสราง 10 ราย แลวเสร็จ 5 ราย กําลังดําเนินการ 4 ราย แกไข 1 ราย  ขออนุญาตรื้อถอน 1 
ราย แลวเสร็จ 1 ราย ขอใบรับรองอาคาร 13 ราย  แลวเสร็จ 8 ราย  กําลังดําเนินการ 5 ราย  ขอใบรับรอง
อาคารในเขตเทศบาลฯ 16 ราย แลวเสร็จ 16 ราย  งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ งานจัดสถานท่ี  4 
งาน แลวเสร็จ 3 งาน งานไฟฟาสาธารณะ 10 งาน แลวเสร็จ 10 งาน งานบํารุงและรักษาทางและสะพาน 
ถนน  2 งาน แลวเสร็จ 2 งาน งานสาธารณะ ตัดตนไม 3 งาน ดําเนินการแลวเสร็จ 2 งาน   โครงการ 
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ประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
เดือน พ.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน  28,691.05 หนวย  เพ่ิมข้ึน   3,857  หนวย  สถานีดับเพลิง  ในเดือน 
พ.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน  4,183  หนวย   เพ่ิมข้ึน  480  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   
ในเดือน พ.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน   4,879.68  หนวย  ลดลง  12,663  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สวางคงคา  ในเดือน พ.ค. 60   ใชไฟฟา จํานวน   3,792  หนวย  ลดลง 2,740  หนวย โรงเรียนเทศบาล 
๓ วัดเหนือ   ในเดือน พ.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน  3,242  หนวย  ลดลง 685  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ 
วัดใตโพธิ์คํ้า   ในเดือน พ.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน  359  หนวย ลดลง 358 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย 
น้ํามันดีเซล เดือนพฤษภาคม 2560  สํานักปลัดเทศบาล ใชลดลง 379 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง  1,525 
ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพ่ิมข้ึน 2,537  ลิตร สํานักการคลัง ใชเพ่ิมข้ึน 80  ลิตร กอง
สวัสดิการสังคม ใชเพ่ิมข้ึน 60 ลิตร สํานักการศึกษา  ใชเพ่ิมข้ึน 12 ลิตร  กองวิชาการ ใชเพ่ิมข้ึน 5  ลิตร  
ผลสรุปการใชน้ํามันเพ่ิมข้ึน 790 ลิตร  

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาลฯ   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.สรุปคาใชจายประจําเดือน
พฤษภาคม 60 งบประมาณตั้งไว 1,639,000 บาท  รวมคาใชจาย  134,297  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  
515,016 บาท  2.หนังสือเขา 59  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 38 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ – จัดจาง 14  เรื่อง  
5.ฎีกาเบิกเงิน 38  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพ.ค. 60  ฝายแผนงานและงบประมาณ   1. 
โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครั้งท่ี 32 – 38  มีรายการ ดังนี้  - โอนครั้งท่ี 31/2560 จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 250,000 บาท  
สํานักการสาธารณสุขฯ   - โอนครั้งท่ี 32/2560 จํานวน 2 รายการ  เปนเงิน 50,000 บาท  สํานัก
การศึกษา   - โอนครั้งท่ี 33/2559 จํานวน 5 รายการ  เปนเงิน 715,000 บาท สํานักการชาง  - โอนครั้งท่ี 
34/2560 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 20,700 บาท  สํานักการศึกษา   - โอนครั้งท่ี 35/2560 จํานวน 3 
รายการ  เปนเงิน 115,000 บาท  สํานักการคลัง   - โอนครั้งท่ี 36/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
40,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม   - โอนครั้งท่ี 37/2560 จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 60,000 บาท  
งานปองกัน  - โอนครั้งท่ี 38/2560 จํานวน 5 รายการ  เปนเงิน 120,000 บาท  กองวิชาการฯ  โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวัน
อาทิตย)   โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมสวดมนตในวันพระ)   3. โครงการประเมิน
พระปกเกลา ประจําป 2560  จัดสงใบสมัครพรอมดวยเอกสารประกอบเขารวมประกวดรางวัลพระปกเกลา 
ประจําป 2560  ดานการสงเสริมเครือขายรัฐ  เอกชน  และประชาสังคม  เม่ือวันท่ี  15  พฤษภาคม  2560
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งท่ี 6/2560   เม่ือวันท่ี 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งท่ี ๖/๒๕๖   1.งานประกาศเสียง
ตามสาย จํานวน 44 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ 
- งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 51 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 32 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 
5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 2 ปาย 9. จัดสงวารสาร
เทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 1.งานตัดตอภาพ 
จํานวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 10  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 30 ขาว 4.Facebook จํานวน 
49 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 10 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน  สรุปรายงานฝายนิติการ ท้ังหมด 17 
เรื่อง ตรวจรางสัญญาตางๆ ท้ังหมด 13 สัญญา  
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กองสวัสดกิารสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย     ภอูวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนพฤษภาคม 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนพฤษภาคม
2560  ใชน้ํามันท้ังหมด 141 ลิตร เพ่ิมข้ึน 5 ลิตร   เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา กาฬสินธุ มินิมาราธอน 
ประจาํป ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดเขารวม งาน เดิน- วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชาฯ และตอนรับ อํานวยความสะดวกแกผูมีเกียรติ บริเวณพิธีเปด 
-จัดบริการน้ําดื่ม เครื่องดื่ม และเครื่องอํานวยความสะดวกในการตอนรับ  งานเลี้ยงขอบคุณศิลปน  เม่ือวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมรองเพลงเพ่ือพอหลวง 
ในงานเลี้ยงขอบคุณศิลปน ท่ีมาแสดงบรมฉายาลักษณรัชกาลท่ี 9 ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ  ฝายพัฒนาชุมชน   
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน   วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนเมษายน ซ่ึงมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง 
๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการ
ประชุมโครงการเลือกต้ังประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน   เม่ือวันท่ี ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามท่ีปรานชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน ไดหมดวาละลงเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน 
๒๕๖๐ ซ่ึงไดประกาศรับสมัครในวันท่ี ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจะดําเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตยที 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐   ฝายสังคมสงเคราะห   โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติด
เชื้อ HIV   เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยัง
ชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯตามชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน โครงการบาน
ม่ันคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมใหญสามัญสหกรณบริการเคหะสถาน
หนองไผรวมใจพัฒนา จํากัด พรอมท้ังคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสหกรณชุดใหมแทนคณะกรรมการชุดเดิม
ท่ีหมดวาระลง ณ ท่ีทําการสหกรณฯ   โครงการสรางสัมพันธภาพ และปองกันความรุนแรงในครอบครัว  เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมโครงการสรางสัมพันธภาพ และ
ปองกันความรุนแรงในครอบครัว ณ ชุมชน โรงซอม ร.พ.ช., ชุมชนวัดใต,ชุมชนบุญกวาง  โครงการเติมรัก เติม
ใจ สายใยแหงครอบครัว ประจํา ๒๕๖๐  วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดจัดโครงการเติมรัก เติมใจ สายใยแหงครอบครัว ไดรับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม ใหเกียรมาเปนประธานใน
การเปดโครงการฯ ณ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา   ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  โครงการอบรมกลุมอาชีพใน
ชุมชน  เม่ือเวลา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
จัด"โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สอนการทําดอกไมจันทรไปสูหนวยงานและ
ชุมชน ใหสามารถจัดเตรียมเพ่ือใชถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ, พรอมคณะผูบริหาร นักเรียน สังกัด
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวม โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ และกลุมหัตถกรรมดอกไมประดิษฐจากผาไหมและของท่ีระลึก และไดรับการสนับสนุน
ผลิตภัณฑดัชมิลล ดีไลท จากบริษัทผูประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ      

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.40  น. 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธแิทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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