
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
คร้ังที่  16/๒๕60  ประจําป  ๒๕60 

วันอังคารที่  8 สิงหาคม ๒๕60  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
6. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 
7. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
8. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

10. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

11. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

12. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
13. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานบุาล 
14. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 

15. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

16. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

17. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

18. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
19. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
20. นางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
21. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
22. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
23. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
24. นายธนวัฒน   สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
25. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
26. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
27. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
28. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
29. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
30. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
31. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
32. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
5. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
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. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
13. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
14. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
15. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
16. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
17. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
18. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
19. นายปญญา  หม่ันผดุง 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.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
25. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
26. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
27. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
28. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 16/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  8 สิงหาคม 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    การปองกันน้ําทวม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      อยากจะบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
เรื่องการปองกันน้ําทวมนั้นก็คือ 1.ขอมูลตัวเลขของจํานวนผูท่ีประสบภัยจะตองชัดเจนทุกชุมชนทุกบานเลขท่ี
และทุกครัวเรือน 2.อยากจะขอใหแยกความเสียหายเปน 4 ระดับ คือ หนัก กลาง เสียหายนอยและไมเสียหาย 
เปนพวกท่ีไดรับผลกระทบท้ังหมด ปกติรายงานของจังหวัดจะรายงานแบบนี้ไรนาทวมก่ีไรจํานวนเนื้อท่ีท้ังหมด
และไรนาท่ีถูกน้ําทวม จํานวนบานพักอาศัยก่ีหลังท่ีถูกน้ําทวม จํานวนบานพักท่ีอพยพ แตรายงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุเรารายงานแตเรื่องผูท่ีถูกน้ําทวมแตเราไมเคยรายงานจํานวนคนท่ียายเขามาอยูในศูนยพักพิงของ
เราใหจังหวัดทราบท้ังท่ีเรามีตัวเลขและบานเลขท่ีชัดเจนสวนศูนยพักพิงและอพยพของเราจะมี 2 จุด คือ 1.วัด
สวางคงคา 2.วัดหอไตรฯ เพราะฉะนั้นฝากใหรายงานแจงใหจังหวัดทราบใหมวามีผูท่ีไดรับผลกระทบอยางไร
บางพรอมท้ังรายงานเรื่องศูนยพักพิงและอพยพของเราดวยวามีจํานวนก่ีคนก่ีครอบครัวท่ีมาอาศัยอยู 
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นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ตอนนี้ก็ออกสํารวจผูท่ีประสบภัยได
ประมาณ  400 หลังคาเรือนแลวครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      แลวเราก็จะตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเก่ียวกับเรื่องคาเสียหายตามระเบียบ  เราทําในรูปแบบของคณะกรรมการจะไมใหใครคนใดคนหนึ่ง
เปนผูดูแลผมวาจะปลอดภัยกับทุกคน  แลวเราก็จะมีการลงไปเยี่ยวยาพรอมกับดูวาจะมีการเยี่ยวยาไดอยางไร
บางและสวนงานตอนนี้ท่ีหนักคืองานของสํานักการสาธารณสุขฝากเก่ียวกับเรื่องขยะเพราะขยะคอนขางเยอะ
และฝากในเรื่องตนไมใหไปตัดและเก็บก่ิงไมใบไม  ฝากสํานักการชางใหไปสํารวจถนนหนทางท่ีชํารุดเสียหาย
รองรอยแยก ทอระบายน้ํา  และยังมีกระทูถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯเก่ียวกับเรื่องน้ําทวมถามวา  1.
ประชาชนไดรับผลกระทบก่ีคนก่ีครอบครัวมอบกองสวัสดิการสังคมตอบ  2.มีการใหความชวยเหลือเยี่ยวยาใน
เบื้องตนกับประชาชนท่ีเดือดรอนอยางไรมอบกองสวัสดิการสังคมตอบ  3.มีหางรานประชาชนมาบริจาคสิ่งของ
ชวยเหลือเดือดรอนก่ีรายมีสิ่งของอะไรบางนําไปแจกจายหมดแลวหรือยังมอบกองสวัสดิการสังคมตอบ    4.
เทศบาลใชงบประมาณเทาไหรจากงบประมาณอะไรมาบรรเทาความเดือดรอนมอบสํานักปลัดเทศบาลตอบ  5.
ทานมีแผนท่ีจะปองกันน้ําทวมในอนาคตอยางไรมอบสํานักการชางตอบ  ฝากใหทุกคนท่ีมีหนาท่ีในการตอบ
กระทูตอบทุกรายละเอียดใหครบถวน  

เร่ืองที่  2    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ป 60 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจงใหท่ีประชุมไดทราบเรื่องสําคัญวา
เม่ือประมาณกลางเดือนกรกฎาคมไดมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาประเมินรางวัลบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือรางวัลธรรมาภิบาลในรอบของอาจารยมหาวิยาลัยมาประเมินเราก็ชวยกันมาเสนอและอยูในท่ี
ประชุมแหงนี้โดยตอนนั้นเราไมรูวาเราจะเขารอบสุดทายหรือไม  รูแตวาถาเราผานเขารอบสุดทายเม่ือไหรเรา
จะไดเงินรางวัลทันทีเปนเงินปลอบใจ จํานวน 1 ลานบาท แตถาหากเราเลยข้ันรางวัลปลอบใจมาเปนรางวัล
ชมเชยจะไดเงินรางวัล จํานวน 4 ลานบาท มี 2 รางวัล และมีรางวัลท่ี 1,2,3 จะเปนโลรางวัลท่ีเปนเปลวไฟ 
รางวัลท่ี 1 ไดเงินรางวัล จํานวน 10 ลานบาท  รางวัลท่ี 2 ไดเงินรางวัล จํานวน 8 ลานบาท   รางวัลท่ี 3 ได
เงินรางวัล จํานวน 6 ลานบาท  เทศบาลท่ีเขารอบชิงกับเรามีท้ังหมด 8 แหง 1.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2.
เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน 3.เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแกน 4.เทศบาลนครขอนแกน 5.
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 6.เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 7.เทศบาลเมืองลําพูน 8.เทศบาลเมืองแม
เหียะ จังหวัดเชียงใหม   

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล  เขาจะมาประเมิน วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 
– 12.00 น.  ใหนําเสนอการบริหารจัดการ นวัตกรรม 2 โครงการนี้ภายในเวลา 45 นาที  แบงคะแนนการ
นําเสนอบริหารจัดการ 30 คะแนน นําเสนอ 2 นวัตกรรม 30 คะแนน รวมเปน 60 คะแนน และอีก 40 
คะแนนนั้นอาจารยท่ีมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหคะแนนแลวแตไมไดเปดเผยใหเราทราบวาใหคะแนน
เราเทาไหร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในการนําเสนอผมวาจะตองมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในสวนการงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังโรงเรียนดวย  ฝากรองปลัดอภิวัฒนจัดการประชุมเพ่ือ
เตรียมการนําเสนอเพ่ือรองรับการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ป 60  วันศุกรท่ี 11 สิงหาคม 2560 เวลา 
13.30 น.  ท่ีหองประชุมนายก 

เร่ืองที่  3   การใชจายเงินเงินรางวัลธรรมาภิบาล ป 59 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผอ.สวนฯจําลองและทานท่ีมีสวน
เก่ียวของเก่ียวกับเรื่องเงินรางวัลธรรมาภิบาล ป 59 ผมใหผอ.สวนฯจําลองสรุปใหผมวามีสํานัก/กองไหนเอาไป
ใชจายอะไรบางและมีเงินเหลือเทาไหรก็ยังไมสรุปและยังไมจบ  สํานักปลัดเทศบาลเอาไปปรับปรุงหองประชุม
บนอาคารสํานักการสาธารณสุขและนําไปซ้ือเครื่องเสียง จํานวน 147,000 บาท  งานปองกันฯซ้ือเลื่อยยนต  
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งานรักษาความสงบซ้ือรถตรวจการ เงินเหลือ 5,000 บาท  สํานักการสาธารณสุขปรับปรุงหองกองทุนจิต
อาสา ปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุ 1.3 ลานบาท กองวิชาการจางเหมาโปรแกรม เงินเหลือ 10,000 บาท   

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     จํานวน 10,000 บาท ท่ีวาเหลือนั้นวันท่ีน้ําทวมแอม
เครื่องเสียงของประชาสัมพันธพังเลยนําไปซ้ือเรียบรอยแลวครับ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองวิชาการนําเงินไปซ้ือตู จํานวน 
6,000 บาท สํานักการชางซ้ือรถจักรยานยนตสตารทมือและซ้ือเลื่อย  โรงเรียนเทศบาล 3 ซ้ือเครื่องขยาย
เสียงไมคลอย 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท  และซ้ือกลองวงจรปด จํานวน 50,000 บาท  โรงเรียนเทศบาล 
1 ซ้ือเครื่องดนตรี จํานวน 150,000 บาท  โรงเรียนเทศบาล 4 กอสรางมณฑปและติดตั้งกลองวงจรปด  
โรงเรียนเทศบาล 5 ซ้ือของเลนเด็ก จํานวน 240,000 บาท และซ้ือชุดสนามเด็กเลนในรมชุดบานนอย 2 
หลัง   จัดทําปายชื่อชั่วคราว พัดลมใบพัด 16 นิ้ว 36 ตัว  และพัดลมอุตสาหกรรมใบพัด 18 นิ้ว 6 เครื่อง ชุด
อุโมงคหนอนนอยสําหรับเด็ก  ท่ีหยิบเรื่องนี้ข้ึนมาพูดคือผมอยากจะขอคาติดตั้งตัวควบคุมพัดลมท่ีเรายายจาก
บอบําบัดน้ําเสียไปไวท่ีสวนสาธารณะกุดน้ํากินตัวควบคุมนี้ราคาประมาณ 95,000 บาท  และนําไปซ้ือเครื่อง
สูบน้ําดวยมอบใหผอ.สวนฯจําลองดําเนินการ 

นางอุบลรัตน    กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล    ขออนุญาตพูดเรื่องงบประมาณป 60 ทาง
สํานักการคลังกําลังทําหนังสือแจงใหสํานัก/กอง/ฝาย ขอความรวมมือเพราะเราจะขอปดรับบันทึกขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจาง  ในวันท่ี 1 กันยายน 2560 และจะปดรับการเบิกจาย ภายในวันศุกรท่ี 8 กันยายน 2560  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สํานัก/กองไหนอยากจะทําอะไรสัปดาห
นี้ใหบันทึกไดเลย 

นางอุบลรัตน    กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล    แลวใหทุกสํานัก/กองไปเช็คยอดเงินใน
ระบบ e-LAAS ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 ทางฝายการเงินจะไดดูวามีเงินเหลือจายเทาไหร
จะไดจายเช็คออกไป เราเหลือเวลาอีกแค 2 อาทิตย จะปดงบในวันศุกรท่ี 29 กันยายน 2560    

เร่ืองที่  4    หนี้สาธารณะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมเรื่องหนี้สาธารณะผมไปประชุม
กับหัวหนาพงษธรและผอ.สวนฯจําลองสรุปใหพวกเราฟงวาการกูเงินของทองถ่ินฯไมไดเปนหนี้สาธารณะ ไม
เก่ียวกับ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะอยูนอกเหนือกฎเกณฑทุกอยางแตถาหากวาจะเอากฎเกณฑของการบริหารหนี้
สาธารณะมาใชกับการกูเงินของเทศบาลก็เปนแคสวนนอยมากไมไดเปนภาระ สําหรับการบริหารจัดการหนี้
สาธารณะก็คือเปนสํานักงานท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือดูวารัฐบาลและจะกูเงินเกินตัวหรือไม   

เร่ืองที่  5   กําชับการใชแอพพลิเคช่ันของศูนยบริการสะดวก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราเขียนแอพพลิเคชั่นเก่ียวกับเรื่อง
ศูนยบริการสะดวกและประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนใชแลวผมเลยอยากจะถามผูท่ีกํากับดูแลเรื่องนี้วาใน
สวนของเรามีใครใชแอพพลิเคชั่นนี้แลวรึยัง  เพราะฉะนั้นผมขอเริ่มตนจากวันนี้มอบเปนนโยบายใหกับทาน
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ฝาย หัวหนาสวนการงานทุกทานไปเผยแพรใหผูใตบังคับบัญชาของทานและผูท่ี
เก่ียวของท้ังหลายใหรูจักกับแอพพลิเคชั่นนี้อยางนอยก็ตองรูวิธีการโหลดการสงเรื่องและฝากกําชับใหแตงตั้ง
เจาหนาท่ีใหรับเรื่องไมมีคําวาเรื่องเงียบหายใหตอบทันทีหามนิ่งเฉยเด็ดขาดใหตอบคําถามท่ีพ่ีนองประชาชน
ถามข้ึนมาทันทีในแอพพลิเคชั่นศูนยบริการสะดวกท่ีเราทําข้ึน 

เร่ืองที่  6    การจัดทําดอกไมจันทนและการปลูกดอกดาวเรือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการจัดทําดอกไมจันทนเรียบรอยดี
คงไมมีปญหาอะไร  สวนเรื่องการปลูกดอกดาวเรืองเปนอยางไรบางทานเลขาฯ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     เรียบรอยครับ เพาะกลาเรียบรอย 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 นี้ก็จะเริ่มทําการยายลงถุงแตอีก 1 ชุด กลาก็คงจะเสร็จอีกไมเกินวัน 2 วันนี้ครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เอาเปนวาเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง
ทันตามจํานวนและครบถวน 

เร่ืองที่  7    ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องอัตรากําลังเราจะประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังเม่ือไหร 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ตองประชุมประมาณกลางเดือนนี้เพราะวา
เขาใหสงวันท่ี 20 สิงหาคม 2560    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะนัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลังกัน  ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

เร่ืองที่  8     โครงการเอาสายไฟฟาลงใตดิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือวานผมไดรับหนังสือชวงบายแจง
จากสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคเรื่องท่ีเราจะเอาสายไฟฟาลงใตดินคือเราทําหนังสือไปท่ีสํานักงานไฟฟาขอให
สํานักงานไฟฟาจังหวัดกาฬสินธุออกเดินสํารวจออกแบบเก่ียวกับเรื่องการเอาสายไฟฟาลงใตดินในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุนั้นก็คือเราจะเอาสายไฟฟาลงใตดินตั้งแตบริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตรเรื่อยไปตามถนนกาฬสินธุ
จนถึงสี่แยกสํานักงานปาไมทางฝายวิศวกรรมของไฟฟาก็มาสํารวจและพูดคุยกับเรา 2 ครั้ง แลวลงไปสํารวจ
ออกแบบหลังจากนั้นไมนานผมก็ไดยินทานผูจัดการไฟฟาเลาใหผมฟงวามีคาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด
ประมาณ 60 – 70 ลานบาท และป 2561 ไมมีใครขอไฟฟาเลยปรากฏวาเรื่องนี้จะถูกบรรจุลงในแผนของ
สํานักงานไฟฟาวาจะเอามาทําใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดบรรจุลงไปในแผนป 2561   แตในสวนของไฟฟาก็
จะออกคาใชจายเก่ียวกับเรื่องการจัดการเอาสายไฟฟาลงใตดินและในสวนของเทศบาลจะตองออกในสวนท่ีเปน
งานโยธา งานขุด งานกอ งานกลบ งานสวยงาม แตผมไมรูวาเทาไหรผมเลยขอรายละเอียดกับทานผูจัดการวามี
คาใชจายประมาณเทาไหรอยางไรบางเพราะจะไดหาเงินงบประมาณมาดําเนินการได  และเม่ือวานนี้หนังสือ
มาถึงแจงใหเราทราบวางานโยธาตองใชงบประมาณ 28.8 ลานบาท  งานไฟฟา 40 ลานบาท ซ่ึงนั้นคือในสวน
ของเทศบาลเราตองหางบประมาณมา จํานวน 28.8 ลานบาท  เราจะทําอยางไรผมอยากใหทุกคนชวยกันคิด
วาเราจะหางบประมาณมาดําเนินการในสวนนี้จากไหนได แตในหนังสือฉบับนี้ก็ไมไดระบุวาสํานักงานไฟฟาจะ
ใหเราออกคาใชจายเทาไหรและเขาจะชวยเราเทาไหรไมไดลงรายละเอียดยังไมชัดเจนยังทําอะไรไมไดแตเอา
เปนวาเราถือวาหนังสือฉบับนี้เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะเดินใหเตรียมทุกอยางและใหสํานักปลัดเทศบาลตั้ง
คณะทํางานข้ึนมามอบใหทานรองนพสิทธิ์เปนประธานตามงานนี้ ใหทานท่ีปรึกษาเขาไปรวมเปนคณะกรรมการ
และมอบผอ.สํานักการชาง , ผอ.สวนฯของสํานักการชางเปนกรรมการและมอบกองวิชาการ สํานักการคลังเขา
ไปรวมในการทํางานนี้ดวย  ผมไดโทรฯไปปรึกษากับทานรองมงคลทานบอกวาใหไปฝากเรื่องนี้ไวในแผนของ
สํานักงานโยธาฯ ตั้งกรรมการข้ึนมาเลยเพ่ือท่ีจะมีหนาท่ีในการกํากับติดตามเก่ียวกับเรื่องโครงการเอาสายไฟฟา
ลงใตดินโดยทําหนาท่ีประสานเริ่มตนจัดทําแผนจนกระท่ังงานนี้เรียบรอยและก็สงเอกสารฉบับนี้แนบทาย  

เร่ืองที่  9    ขอเชิญไปรับรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ไดรับหนังสือจากสํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ขอเชิญเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพรอมโลใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีผานการคัดเลือกเบื้องตนรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน  ก็หมายถึงวาเราสมัครเขาไป
ประเมินรางวัลการจัดการขยะและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือชิงรางวัลอาเซียนเราเขารอบประเทศไทยไปเปนตัวแทน
ประเทศไทยเพ่ือไปชิงรางวัลอาเซียนเขาเลยวาในการท่ีเราชนะและไดผานเขารอบชิงแชมปประเทศไทยนั้นเขา
จะใหเราไปรับรางวัล ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 เรียนเชิญทานพรอมผูแทนและเจาหนาท่ี จํานวน 5 คน 
เขารวม ท่ีหองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ และเราจะไดเดินทางไปประเทศบรูไน 
ในวันท่ี 12 กันยายน 2560 เพ่ือไปรับรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน   
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เร่ืองที่  10    หนังสือทวงหนี้คาน้ําประปาของอาคารกุดยางสามัคค ี
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือมาทวงหนี้คาน้ําประปาของ
อาคารกุดยางสามัคคี คางชําระ 3 เดือน  อาคารนี้คือท่ีเปนอาคาร OTOP ท่ีเรายกใหทางชุมชนกุดยางสามัคคี
ใชแลวมาคางชําระคาน้ําประปา จํานวน 5,118 บาท  หนังสือฉบับนี้เขากองสวัสดิการสังคมผมมอบใหกอง
สวัสดิการสังคมไปดําเนินการติดตามและทวงหนี้กับทางชุมชนฯและใหทราบผลภายในสัปดาหนี้เพราะผมอยาก
ทราบวาใครจะเปนผูรับผิดชอบจายคาคางชําระนี้ถาไมมีจะไดไปทําการแจงยกเลิกมิเตอรน้ํา  

เร่ืองที่  11    การจัดงานวันแม 12 สิงหามหาราชินี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา
สิริกิติ์ กิจกรรมวันแม วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. ตักบาตรท่ีสนามหนาศาลากลางจังหวัดแตง
ชุดปกติขาว  เวลา 08.30 น. มีพิธีลงนามถวายพระพรท่ีหอประชุม 80 พรรษา แตงชุดปกติขาว เวลา 
17.00 น. จุดเทียนชัยถวายพระพร ท่ีสนามหนาศาลากลางจังหวัด  การจัดสถานท่ีและประดับตกแตงมอบ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุชวงเชาในงานพิธีตักบาตรมอบใหจัดหาและกางเตนท จํานวน 8 หลัง พรอมเกาอ้ี ผา
ระบายและปูพ้ืน  จัดโตะวางอาหารถวายพระสงฆ จัดดอกไมประดับตกแตงบริเวณเต็มพิธี และจัดเวทีกลาง 
เขียนชื่อปาย ประดับธงชาติฝากสํานักการชางใหดูแลเก่ียวกับหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและฝากสํานัก
ปลัดเทศบาลจัดของไปตักบาตรและมอบหมายใหเจาหนาท่ีสํานัก/กองละ 5 คน ไปรวมพิธีลงนามถวายพระพร
พรอมจุดเทียนชัยฯ การแตงกายพนักงาน ขาราชการ แตงกายในชุดเครื่องแบบปกติขาว  ประชาชนท่ัวไปแตง
กายในชุดสภาพโทนสีฟาออน  

เร่ืองที่  12    หนังสือจากบริษัทอลัดแลนด พอบเพอรตี้ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     บริษัทอลัดแลนด พอบเพอรตี้อาง
ประกาศพายุเซินกามาขอหยุดดําเนินการกอสรางเพ่ือท่ีจะเบรคคาปรับมอบผอ.สวนฯจําลองดูระเบียบใหดี
เพราะผมอยากใหงานเสร็จเรียบรอยไมอยากไปยกเลิกสัญญาเพราะถาเราตองมีการยกเลิกสัญญาก็ตองมีการ
ฟองรองใชเวลานานงานท่ีตั้งไวก็จะไมเสร็จตามท่ีเรากําหนด 

เร่ืองที่  13    ผลการทดสอบคอนกรีต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เตือนจาก สตง. วาสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินไดตรวจสอบโครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบานเสียวหมูท่ี 5 โครงการ
กอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองกรุง หมูท่ี 13 จากการตรวจสอบพบวาเอกสารรับรองผล
การทดสอบคอนกรีตของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองซ่ึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดไปสอบถามท่ี
สํานักงานโยธาธิการก็ไดรับคําตอบวาเอกสารดังกลาวไมไดออกโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ  นั้นคือไดมีการปลอมเอกสารทดสอบความแกรงของถนนคอนกรีตเอามาอางกับ สตง.วาคอนกรีตนั้น
ไดมาตรฐานเขาเลยทําหนังสือแจงหนวยงานทุกหนวยเพ่ือเปนการปกปองและปองปรามการกระทําท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนโดยผูท่ีเก่ียวของและเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบลดการรั่วไหลสิ้นเปลืองปองกันการกระทํา
ท่ีไมสุจริตปองกันเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สตง.จังหวัดกาฬสินธุเห็นวาการใชเอกสารเท็จในการรับรอง
ผลทดสอบคอนกรีตเปนความเสียหายเนื่องจากผลการตรวจสอบคอนกรีตมีความสําคัญในการความม่ันคง
แข็งแรงของงานกอสรางมีผลตอราคาของคอนกรีตอยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงอาจเกิดกับหนวยราชการในพ้ืนท่ีดวยจึง
ใหระมัดระวังในการสงผลทดสอบคอนกรีตและอีกหนึ่งเรื่องอยากจะฝากผอ.สวนฯจําลองเรื่องการปลอมหนังสือ
รับรองผลงานไปขอใหทองถ่ินทําหนังสือปลอมข้ึนมาใหเพ่ือท่ีจะนําไปอางไปเอางาน  ขอใหทุกสวนการท่ี
เก่ียวของตรวจสอบหมดทุกงานฝากทุกทานดวย  
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เร่ืองที่  14    ขอความอนุเคราะหไปตัดตนไม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุแจงมาขอใหไป
ตัดตนไม ขอความอนุเคราะหรถกระเชา รถยกเพ่ือดําเนินการตัดตนไมท่ีหักโคนทับบานพักสวัสดิการ  2 หลัง 
มอบสํานักการชางไปดําเนินการ 

เร่ืองที่  15    รองเรียนรองทุกขถนนบริเวณชุมชน TOT หวยสีทน ตาํบลโพนทอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รองเรียนรองทุกขขอความชวยเหลือ
บอกวามีบานเรือนอยูบริเวณสํานักงาน TOT นายมนัส ใบบน กับพวกมีบานเรือนอยูชุมชน TOT หวยสีทน 
ตําบลโพนทองอางวามีบานเรือน 32 ครัวเรือน ไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไปมาในถนนซอย TOT 
เนื่องจากมีจาทหารเรือทําถนนลูกรัง 40 เมตร พอถึงฤดูฝนถนนดังกลาวเปนหลุมเปนบอตองใหเขาสงหนังสือ
ฉบับนี้ไปท่ีเทศบาลตําบลโพนทองเพราะมันอยูนอกเขตการรับผิดชอบของเรานะจาเอกภราดร 

จาเอกภราดร    เนตวงษ      หน.ฝายรักษาความสงบฯ     เขาสงไปเรียบรอยแลวครับ 

เร่ืองที่  16    รองเรียนรองทุกขเหตุเดือดรอนรําคาญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รองเรียนรองทุกขเหตุเดือดรอนรําคาญ
ก็บอกวาขอใหพิจารณาจัดสรรเจาหนาท่ีฝายรักษาความสะอาดใหเขามาดูแลความสะอาดบริเวณตลาดโตรุง
และขอใหแกไขปญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการประกอบกิจการตอพวงรถจักรยานยนตบริเวณรานทํากุญแจ
และรานตอพวงรถจักรยานยนตจุดสังเกตคือวัดใตโพธิ์คํ้าฝากใหสวนท่ีเก่ียวของไปดําเนินการแกไข  

เ ร่ืองที่   17    อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนและงบประมาณ 
         ใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองสัดสวนระหวางชายหญิงใกลเคียงกัน   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 เรามีนัดกัน
ท่ีโรงแรมริมปาวในงานของสถาบันพระปกเกลาจะมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําแผนและ
งบประมาณใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องสัดสวนระหวางชายหญิงใกลเคียงกัน  เม่ือวานผมก็ไดรับการทาบทาม
จากสถาบันพระปกเกลาใหไปเปนวิทยากรบรรยายเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี ในวันท่ี 25 – 26 
สิงหาคม 2560 แตผมไดปฏิเสธไปแลวเพราะผมติดภารกิจไมสามารถไปรวมบรรยายได  

เร่ืองที่  18    เชิญรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญรับฟงความคิดเห็นตอราง
พระราชบัญญัติกระจายอํานาจหนาท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาจะกําหนดรับฟง วันท่ี 10 สิงหาคม 
2560 ท่ีจังหวัดอุดรธานี  มอบใหรองปลัดอภิวัฒนไปประชุมแทนนายก 

เร่ืองที่  19   คืนผิวจราจรบริเวณรอบๆแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากผอ.สวนฯสนธยาไปคืนผิวจราจร
บริเวณรอบๆแกงดอนกลางท่ีถูกน้ําเซาะพัง ชํารุดและเสียหาย  ผมไดยินมาวา อบจ. มีเครื่องทํายางมะตอยแลว
เขาซ้ือมาประมาณ 20 ลานบาท ใหไปลองประสานงานดู  

เร่ืองที่  20    ขอความรวมมือประชาสัมพันธขอรับจัดสรรเงินอุปกรณชวยเหลือ 
       ผูพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือจากขนสงจังหวัดขอความ
รวมมือประชาสัมพันธขอรับจัดสรรเงินอุปกรณชวยเหลือผูพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยท่ีเกิดจากการใชรถใช
ถนนก็คือมีกองทุนท่ีเราไปประมูลทะเบียนรถเขาเรียกวากองทุนใชรถใชถนนไดเงินมาเยอะแตละปทุกจังหวัดก็
จะเอาเงินนั้นมาซ้ือเครื่องมืออุปกรณชวยเหลือผูพิการหรือผูท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากรถยนต   
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เร่ืองที่  21    การเสนอช่ือองคกรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเดน  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การเสนอชื่อองคกรท่ีมีกิจกรรมทาง
สังคมดีเดนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยทุกทานเห็นวาอยางไรเทศบาลเมืองกาฬสินธุมี
กิจกรรมดานสังคมดีเดนหรือไม ฝากผอ.วรวิทยเสนอโรงเรียนผูสูงอายุ  และฝากผอ.เพ็ญพรเสนอกองทุนจิต
อาสา 

 เร่ืองที่  22    ประชุมคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เม่ือวานผมไปประชุมคณะกรรมการคุม
ครองและพัฒนาอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ  กําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาสถานการณการคาประเวณีจังหวัด
กาฬสินธุ  ท้ังปมีการดําเนินคดีเก่ียวกับเรื่องการคาประเวณีในจังหวัดกาฬสินธุมีอยู 1 คดี ผูตองหา 3 คน 1.
เปนธุระจัดหา 2.ขายบริการ 3.เปนเจาของสถานท่ี และการคาประเวณีนั้นจะโยงไปเรื่องการคามนุษยดวย 

เร่ืองที่  23    พิธีเปดปายคลินิกหมอครอบครัว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันนี้ เวลา 13.30 น. ทางโรงพยาบาล
กาฬสินธุเชิญนายกไปรวมเปนเกียรติในพิธีเปดปายคลินิกหมอครอบครัวโดยมีคุณหมอวิสิทธิ์ซ่ึงเปนสาธารณสุข
จังหวัดของเราคนเกาท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว  เขาใหทานมาประจําท่ีคลินิกหมอครอบครัวแหงนี้คือศูนย
สาธารณสุขของโรงพยาบาลเพ่ือเปดตรวจรักษาโรคเปนการลดปญหาการไปรอหมอท่ีโรงพยาบาลใหญแตไม
สามารถแอดมิชไดเขาเลยเรียกวาคลินิก  

เร่ืองที่  24    จัดนิทรรศการชุมชนตนแบบที่สนามเสือปา   
จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน     พอดีไดรับประสานจาก
สํานักปลัดสํานักนายกเรื่องท่ีจะไปจัดนิทรรศการชุมชนตนแบบท่ีสนามเสือปา  ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2560  
เขาใหเราสงชื่อโครงการท่ีจะไปจัดและเจาหนาท่ีท่ีจะเขาไปประจําบูธนิทรรศการ และในวันท่ี 19 สิงหาคม 
2560 จะมีการสัมภาษณผูบริหารโครงการซ่ึงตัวนี้ไมทราบวาทานนายกจะเปนผูใหสัมภาษณหรือจะมอบให
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 เปนผูใหสัมภาษณแทนครับ  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในท่ีประชุมไดมอบใหทางโรงเรียน
เทศบาล 2 รับผิดชอบจัดนิทรรศการและการแสดง  เพราะฉะนั้นจ.ส.อ.สมชายก็ประสานกับทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 เลย   

นายสถิตพงษ   บงศรีดา ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2      ชื่อโครงการท่ีคิดไวคือนวัตกรรมตามรอย
พอสานตอวิถีพอเพียง 

เร่ืองที่  25    แนะนําตัวพนักงานเทศบาลฯใหม 
นางสาวรัชภรณ     โพธิวิเศษ    หัวหนาฝายงานและโครงการ     เรียนทานนายก ทานรองนายก 
คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทานดิฉันนางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ หัวหนาฝายสงเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยายมาจากเทศบาลตําบลสงเปลือยยายมาอยูในตําแหนงหัวหนาฝายแผนงาน
และโครงการท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ยินดีตอนรับครับ 

เร่ืองที่  26    การจัดงานวันแมแหงชาติ 
นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสงัคม     วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม
จะจัดงานวันแมแหงชาติเหมือนเดิม หนังสือกําหนดการจะออกในวันพรุงนี้สวนการแตงกายนั้นขอใหแตงกายใน
ชุดโทนสีฟาและจะมีพิธีมอบโลและใบประกาศแมดีเดน 36 ชุมชน  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปท่ีแลวตองขอชื่นชมกองสวัสดิการ
สังคมท่ีจัดงานไดดีและสมบูรณมาก  และในปนี้ก็ขอใหลําดับการจัดงานและจัดกิจกรรมใหดีเหมือนปท่ีผานมา  
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อยากฝากกําชับเรื่องเวที ฉากท่ีเอาไวสําหรับถายรูปขอใหจัดใหสวยงามและมีหลายๆจุดเพราะในวันนั้นก็คงจะ
มีแมดีเดนและครอบครัวตามมาเพ่ือใหกําลังใจและรวมถายรูปพรอมกันคอนขางมากขอใหมีเพียงพอและ
สวยงาม 

เร่ืองที่  27    ขอความอนุเคราะหตัดตนโพธิ์และกิ่งไมที่วัดสวางคงคา 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล     เม่ือเชาเจอทานเจาอาวาสวัดสวางคงคาทาน
อยากใหเทศบาลไปตัดตนโพธิ์ใหญหนากุฏิในวัดสวางคงคาและก่ิงไมท่ีตัดแลวท่ีอยู ซอย 21 ขางวัดสวางคงคา
นั้นใหไปขนยายออกใหดวย   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสํานักการชางและสํานักการ
สาธารณสุขรีบไปดําเนินการใหเรียบรอย 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2560 ประจําป 

2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 15/2560 เม่ือวันท่ี  26 กรกฎาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกรกฎาคม 2560  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายสมบัติ    สันคํา     ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2560  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนกรกฎาคม 2560  จํานวน 5,311 รายการ จํานวนเงิน 81,843,300 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 89,782.49 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 13,010 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนท่ีใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนท่ีใชไป  -
53,820,760.69 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนกุมภาพันธ 2560  จํานวน 78 ราย จํานวนเงิน 893,900  
บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนกรกฎาคม 2560  จํานวน  84,842  บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 
ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60  จํานวน 1,194,891  บาท รับจํานํา  1,595 ราย จํานวนเงิน 25,129,500 
บาท  ลดลงจากเดือนมิ.ย. 60  จํานวน 90 ราย  จํานวนเงิน  715,750 บาท  ไถถอน จํานวน 1,343  ราย 
จํานวนเงิน 20,732,900 บาท ลดลงจากเดือนมิ.ย. 60  จํานวน 138 ราย จํานวน 3,209,050 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 615,300.25  บาท  เพ่ิมข้ึนจากเดือนมิ.ย. 60 จํานวน 12,373.75 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60 จํานวน 7,696,326.50 บาท  
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สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กรกฎาคม  2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 623  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. รับโอนพนักงานเทศบาล 1 ราย คือ  
นางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับตน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ มาดํารง
ตําแหนง หัวหนาฝาย แผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) สังกัดฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานสวนตําบล 1 ราย คือ 
นางถัตธพร ศรีโสภา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บอนแดง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  3. ดําเนินการ
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 1 ราย คือ  นางนิชญา  สิมมะลี ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ สังกัดงานจัดซ้ือจัดจาง ฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการในตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญ
การ  4. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายใหดํารงตําแหนงในสายงานนิเทศ
การศึกษา ตําแหนง ศึกษานิเทศก ระหวางวันท่ี 14 - 27 กรกฎาคม 2560   5. จัดโครงการอบรม
ผูปฏิบัติงานสารบรรณ เรื่อง”หลักการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารอยางไรใหถูกตอง”ในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  
หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกรกฎาคม 2560  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวม
เปนเงิน  31,800 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  -  บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุม
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งท่ี  14/2560  เม่ือวันท่ี  11 กรกฎาคม 2560  ครั้งท่ี  
15/2560  เม่ือวันท่ี  26 กรกฎาคม  2560  มีการประชุมกาแฟยามบายท่ีหองประชุมนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560   วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560  ปฏิคมงานประชุม
เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10 วันท่ี 19 ก.ค. 60 ท่ีหอประชุมธรรมาภิบาล  กิจกรรมรณรงคดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและกิจกรรม Big Cleaning Day วันท่ี 5 ก.ค. 60 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง   ฝาย
เทศกิจ งานรักษาความสงบ   เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนา ท่ีอํานวยความสะดวก / จัดการจราจร 
งานกีฬากลุมโรงเรียนในสัง กัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ชุดเฉพาะกิจเจาหนาท่ีเทศกิจออกชวยเหลือตัดตนไมท่ีลมทับบานเรือน
ประชาชนผูประสบอุทกภัย  เม่ือวันท่ี 28 – 31 กรกฎาคม 2560 เจาหนาท่ีเทศกิจชวยเจาหนาท่ีปองกัน
บรรจุทรายและแจกจายถุงทรายใหประชาชนเพ่ือปองกันน้ําไหลเขาทวมบานเรือน   เม่ือวันท่ี 28-30 
กรกฎาคม 2560  ณ อาคารฝายปองกันญาณ  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   1.การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย  - เม่ือวันท่ี   ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ (๐๗.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมบานนางพานทอง 
เพ็ญประชุม   ทางเขาโรงแรมชาลอง เลขท่ี ๗๘ ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 2. เหตุวาตภัย  อุทกภัย   ๒.๑ 
สูบน้ํา  - เม่ือวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๓.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณหนาบานหัวหนาสํานัก
ปลัด   ชุมชนหนาสนามกีฬา ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๓.๐๐ น.) 
ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณบานคุณสําลี คํารัศมี  ถ.เสนหา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ (๑๕.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณบานคุณรัตชนี สถิตเกียง  รานขายยาง ๘๘/๑ ถ.สนามบิน 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณบาน อ.
เสถียร  ถ.เสนหา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา 
บริเวณบานคุณสําลี คํารัศมี  ถ.เสนหา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐ น.)  
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ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณหนาบานหัวหนาสํานักปลัด ชุมชนหนาสนามกีฬา ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๐.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณบาน อ.เย็นฤดี 
ชุมชนหนาสนามกีฬา เลขท่ี๙๐ ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๐.๓๐ 
น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณหนาบานหัวหนาสํานักปลัด ชุมชนหนาสนามกีฬา ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๖.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณดานในจวนผูวา
ราชการจังหวัด   การออกปฏิบัติหนาท่ีออกสูบน้ํารวมท้ังสิ้น  ไมสามมารถนับจํานวนไดเนื่องจากมีจุดท่ีไมได
บันทึก  ๒.๒ ชวยประชาชนในเหตุอุทกภัย  - เม่ือวันท่ี ๒๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาท่ีบรรจุ
กระสอบทรายและขนไปชวยผูประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   - เม่ือวันท่ี ๒๗ - ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือผูท่ีติดอยูภายในบานเรือนและชวยขนยายสิ่งของข้ึนสูท่ีสูง ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ๓. ดานอ่ืนๆ  ๓.๑การแพทยฉุกเฉิน   วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาท่ี นําสงผูปวย
ไปสงท่ีโรงพยาบาล บานคุณพอกิต อปพร. ชุมชนหนองลิ้นจี่  - วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาท่ี 
นําสงผูปวยไปสงท่ีโรงพยาบาล ชุมชนหนองลิ้นจี่ ๑๓ กุดยางสามัคคี   อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - วันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาท่ี นําสงผูปวยหมดสติอยูหนาทางเขาหางโลตัส ไปสงท่ีโรงพยาบาล  ๓.๒ จับ
สัตวเลื่อยคานหรือสัตวมีพิษ   - วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาท่ี ทําลายรังตอ บริเวณหลังตลาด
เกษตร นางจารุวรรณ พลอยวิเลิส ๑๑๙/๔ ซ.ทุงศรีเมือง ถ.ทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  วันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาท่ี จับสัตวเลื่อยคาน บริเวณทาสินคา  - วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออก
ปฏิบัติหนาท่ี จับสัตวเลื่อยคาน บริเวณบานนางรุงฤดี ออมพลศิริ ๑๖/๑ ถ.สุจินดา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  งาน
อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   - วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จาํนวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด
กาฬสินธุ  -  วันท่ี  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อยูเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย สถานท่ีจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๐  -  วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง 
ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จาํนวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด
กาฬสินธุ  -  วันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕๐ นาย รวมกับ
กองกําลังรักษาความสงบความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ เตรียมความพรอมชวยเหลือประชาชน กรณีเกิด
ภัยพิบัติตางๆในพ่ืนท่ี   งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนกรกฎาคม 2560  จํานวน 33,920 คน  
จํานวนครัวเรือน  15,137  ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนกรกฎาคม  2560 ยายเขา
จํานวน 120 ราย ยายออกจํานวน 125 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 629 ราย งานบัตรประชาชนมีผู
มารับบริการ 843 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 13 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวน
ผูรับบริการ  11 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกรกฎาคม 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 883 ลิตร ลดการใชพลังงาน  284.67 
ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 16,304 ลิตร ลดการใชพลังงาน  1,795 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 753.23  ลิตร 
ลดการใชพลังงาน  671.15 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  4  ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง  ทําความสะอาดถนน
ชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  29  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  43 จุด  ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 9 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ยน 6  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ ทําความสะอาดสถานท่ีจัดงานแหเทียน 
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เขาพรรษา 60  - จัดเจาหนาท่ีทําความสะอาดสถานท่ีจัดงานแหเทียนเขาพรรษา ระหวางวันท่ี 5-7 ก.ค.60
ทําความสะอาดสถานท่ีจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  - จัดเจาหนาท่ีทําความสะอาดสถานท่ีจัดงาน
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนธารณแกงดอนกลาง ระหวางวันท่ี 10-20 ก.ค.60   การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ    คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60  - 
ปริมาณขยะท่ีคัดแยกได  6.3 ตัน  - จําหนายขยะท่ีคัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 18,970บาท  กําจัดมูล
ฝอย  กําจัดมูลฝอยในเดือน ก.ค. รวม 3,251.22 ตัน เปนมูลฝอยจาก   - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
1,136.60 ตัน   - ทองถ่ินอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 2,114.62 ตัน   การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน (ตรวจ 13 ก.ค. 
60)   แหลงน้ําผิวดินท้ังหมดอยูในเกณฑมาตรฐานยกเวนบริเวณสะพานบายพาสท่ีคาความสกปรกเกิน
มาตรฐาน  คุณภาพน้ําใตดินระบบฝงกลบขยะ (ตรวจ 13 ก.ค. 60)   ไมพบการปนเปอน  สามารถนํามาใช
เพ่ือการอุปโภคได   คุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียสถานท่ีฝงกลบขยะ (ตรวจ 13 ก.ค. 60)  น้ําออกระบบมี
ความเปนดางเกินมาตรฐานแตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีการปลอยออกสูสิ่งแวดลอมปลอยให
ระเหยออก  ดานสุขาภิบาล   5.1 ตอใบอนุญาต  1.ปรับผิด พรบ. - ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร  1 ราย 
3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 5 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีอันตรายตอสุขภาพ 1 ราย  5.หนังสือ
รับรองการจดแจงสถานท่ีสะสมอาหาร - ราย   หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานท่ีสะสมอาหาร  8 ราย   ตอน
รับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค  เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมตอนรับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข ณ เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ  นําเสนอผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงครัวเรือนจํากาฬสินธุ  เม่ือ
วันท่ี  7 กรกฎาคม 2560  ประชุมหารือการปรับปรุงโครงหลังคาตลาดลาน 1  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
ประชุมพอคาแมคาตลาดลาน  เตรียมความพรอมการปรับปรุงและชี้แจงการปรับปรุงโครงหลังคาตลาดลาน 1  
ณ หองประชุมพวงพะยอม  ผูประกอบการประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ   วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   นําผูประกอบการเขารวมประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ  ในงานมหกรรม
แสดงสินคาอุตสาหกรรมนานาชาติ  ณ จังหวัดมหาสารคาม ผลการประกวด ผลิตภัณฑ “Dino Healthy” 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  อบรมการขับสารพิษในเลือดชุมชนทาสินคา  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ เปนวิทยากรอบรมการขับสารพิษในเลือด
ชุมชนทาสินคา พรอมตรวจสารพิษตกคางในกระแสเลือดเกษตรกร   ดานปองกันและควบคุมโรค                                       
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค   ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดย
การติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน  สรุปผลการดําเนินงาน  เดือนนี้ไมมีผูปวยใหม 
ผูปวยวัณโรครายเกาท้ัง ๕ ราย เขาสูกระบวนการรักษาและกินยาครบ ๖ เดือน ท้ัง ๕ ราย หายเปนปกติ ท้ัง ๕ 
ราย    ประเมินโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  งาน
ปองกันและควบคุมโรค ไดลงประเมินโรงเรียนท่ีไดเปนโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  ผลการประเมิน  ๑. โรงเรียนมีแบบสรุปผลการดําเนินงานตอเนื่องของปนี้โดยมีภาพ
กิจกรรมเรียบรอย   ๒. โรงเรียนมีตารางกิจกรรมการดําเนินงานของแกนนํานักเรียน (อย.นอย) อยูในแผน  มี
ปฏิทินงานอยางชัดเจน   ๓. นักเรียนแกนนําไดนําความรูเรื่องการปองกันโรคมะเร็งตับฯมาสอนเพ่ือนสอนนอง
แลวยังไดนําความรูไปบอกผูปกครองและเขียนเรียงความใหพอแมผูปกครองไดอาน  ๔. คณะครูผูบริหารไดนํา
หลักสูตรฯไปแจงตอโรงเรียนในสังกัดและไดแจกแผนพับความรูเรื่องการปองกันโรคมะเร็งตับฯใหกับผูปกครอง
นักเรียน  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชุมชนท้ัง ๓๖ ชุมชนไดจัด
กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย  ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเม่ือไดรับ
รายงานโรค  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI)  ดังนี้  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย 
(HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๐ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มี ๔ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย,ชุมชนซอยน้ําทิพย ,
ชุมชนหนาโรงเลื่อยและชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย  
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(HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๒ ชุมชน   คือ ชุมชนทาสินคา และ ทุงศรีเมืองพัฒนา คิดเปนรอยละ 
๕.๕๕  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง  - สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายสูงกวาเกณฑ มี ๒ แหง ไดแก มหาลัย
กาฬสินธุ คือ มีคา CI = ๗.๓ และ โรงเรียนอนุกูลนารี คือ มีคา CI = ๔.๕   ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของวัดท้ัง ๑๐ วัด  วัดท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของ
ลูกน้ํายุงลายท่ีสูงกวาเกณฑ มี  ๒ แหง คือ มีคา CI ท่ีมากกวา ๐ ไดแก วัดเหนือ มีคา CI =๒.๔ และวัดกลาง มี
คา CI =๕.๔  มีผูปวยตั้งแตมกราคม  – กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ ราย   เดือนนี้มีผูปวยโรค
ไขเลือดออก ๔ ราย คือ  ๑.น.ส. ศรัณยพร  แกวพวง อายุ ๑๕ ป อยูบานเลขท่ี ๙๐/๓ ชุมชนสุขสบายใจ เรียน
อยูชั้น ม. ๔/๑๑ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ เริ่มปวยเม่ือวันท่ี ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  ๒. 
ด.ญ.พัทธนันท  ตุงคะเตชะ อายุ ๗ ป อยูบานเลขท่ี ๑๒ ชุมชนซอยน้ําทิพย เรียนอยูชั้น ป.๒/๓ โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ เริ่มปวยวันท่ี ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  ๓. น.ส. สโรชา  พวง
แกว อายุ ๑๗ ป อยูบานเลขท่ี ๒๒๒/๑ ถนนบายพาสทุงมน ชุมชนทุงมน เรียนอยูชั้น ม.๖/๑๐ โรงเรียน
กาฬสินธุพิทยาสรรพ เริ่มปวยเม่ือวันท่ี ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว   ๔. น.ส. อนุสรา  สอสูง
เนิน อายุ ๑๘ ป อยูบานเลขท่ี ๔ ถนนเสนหา ชุมชนกสส. เรียนอยูชั้น ม. ๖/๒ โรงเรียนอนุกูลนารี เริ่มปวยเม่ือ
วันท่ี ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  ไดทําการควบคุมโรคและทําการสอบสวนโรคตั้งแตรับ
รายงานโรคจากโรงพยาบาลกาฬสินธุใน ๒๔ ชั่วโมง ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบานของผูปวย เปนท่ีเรียบรอยแลว  
โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน  2560 ) มารดาหลังคลอด 
1412 ราย  ไดรับการเยี่ยม 12  ราย  - บุตร เพศชาย  7  ราย   - บุตร เพศหญิง  5  ราย   แมตํ่ากวา 20 
ป 2 คน  ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวมผูรับบริการท้ังหมด  746 ราย เงินทุน
หมุนเวียน 1,763,492.16 บาท  ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการท้ังหมด 600 ราย  เงินทุนหมุนเวียน 
375,975.52 บาท โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจําป ๒๕๖๐  ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี ๑- ๔   ระหวางวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐   โรงเรียนเทศบาล ๔ 
จํานวนท้ังสิ้น  ๒๑๐ ราย  สวนใหญพบโรค ฟนผุ  เล็บยาว และเหา  คัดกรองภาวะโลหิตจาง นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑  จํานวน ๑๒๐ คน  และโรงเรียนเทศบาล ๔  จํานวน ๓๐ คน  ฉีดวัคซีนคอตีบ+บาดทะยัก 
นักเรียน ป.๖ โรงเรียนเทศบาล ๑  จํานวน ๒๑๐ คน  ดานสัตวแพทย  ระหวางวันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 
2560  ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  ๒๘๒ ราย
๑.๒ จํานวนสัตว  ๓๗๖ ตัว แยกเปน  สุนัข  ๒๘๖ ตัว  แมว  ๙๐ ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  
๑๗,๒๒๕ บาท  ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว  ๒๒ ราย
จํานวนสัตว ท้ังหมด  ๒,๑๔๒  ตัว  แบงเปน สุกร  ๒,๑๑๖  ตัว  โค  ๒๖   ตัว  รายไดประจําเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๐ จํานวน  ๒๑๕,๒๖๖ บาท  งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ออกใหบริการเยี่ยมบานและมอบของเยี่ยมผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กลุมติดบาน ติดเตียง  โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน วิทยากรแพทยแผนไทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับ ทาน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม ตอนรับ  คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตําบลวังหลวง อ.
เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด  วันท่ี  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเรื่องอาหารและ
โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ กับการออกกําลังกาย     ดวยยางยืด   วิทยากรโดย  คุณรัชนี บูชาทิพยกับคุณนง
นาถ แฝงสีคํา   วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานศาสนา  และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี เรื่องการพัฒนาจิต  วิทยากรโดย คุณกรรณิการ เถาวโท 
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สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร   รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    โครงการเดน ประจําเดือนกรกฎาคม
2560 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  สํานักการสาธารณสุขฯ  ออกฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก 
ใหแกนักเรียนชั้น ป.6 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  ถวายเทียนพรรษา
พระราชทาน วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสวางคงคา   เดินรณรงควันยาเสพติดโลก และรับโลโรงเรียนท่ี
ใหการสนับสนุน ฯ วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัด  ฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร วันท่ี 
19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ   นักเรียนเพ่ิมการเรียนรูการสานกระติบขาว และทํา
พิณดนตรีอีสาน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ   โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  วันท่ี 26 
มิถุนายน 2560  กิจกรรมวันไหวครู  วันท่ี 29 มิถุนายน 2560  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  
เลือกตั้งสภานักเรียน  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560  เขาคายวิชาการ ป.1 - 3  วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
เขาคายวิชาการ ป.4 - 6  วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560  ตรวจสุขภาพนักเรียน  บุคลากรสํานัก และ
สถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว  กิจกรรม Bic Cleaning Day 
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  กิจกรรมปลูกตนไม  วันท่ี 9 กรกฎาคม 2560 ณ 
ศาลากลางหลังใหม  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา สถานศึกษาในสังกัด  ท. 3 วันท่ี 5 กรกฎาคม 
2560  ศพด.1 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560  ศพด.2 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  สถานศึกษาในสังกัด รวมงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัด  ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 แขงขันการประกวดวาดภาพ เรียงความ ระบายสีภาพ 
งานประเพณีแหเทียนเขาพรวันท่ี ๗ กรกฎาคม 2560 งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560รษา 
ประจําป 2560  งานนอกระบบและตามอัศยาศัย  กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส  ตามบริบทของ
สถานท่ี แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิตสวนมากเนนลงพ้ืนท่ีหมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  งานกีฬาและนันทนาการ  วันท่ี 19-21 กรกฎาคม 2560 การแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2560  วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 พิธีเปด-ปด การ
แขงขันกีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2560  งานท่ีจะดําเนินการตอไป  1.กิจกรรม
วันแมแหงชาติ  2. กิจกรรมทัศนาแหลงเรียนรู   3. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร (ท.2) 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 
59-ก.ค. 60 (ไตรมาส 4)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.ค. 60   1.หมวดภาษีอากร  
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว 24,131,000 บาท เขามาท้ังหมด 21,760,993.06  
บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว 12,186,000 บาท  เขามา
ท้ังหมด 11,189,171.02 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว 
9,475,000 บาท   เขามาท้ังหมด 6,822,237.13  บาท 4.หมวดรายไดจากทุน  จากเดือนต.ค. 59 – 
ก.ค.60 ประมาณการไว 200,000 บาท เขามาท้ังหมด 71,800 บาท  5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา จาก
เดือนต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 1,590,000 บาท  ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือน
ต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 7,210,500 บาท เขามาท้ังหมด 4,930,876.70 บาท  รวมรายรับท่ี
จัดเก็บเอง ท้ัง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 54,792,500 ท่ีรับจริงรวม 
จํานวน 44,775,077.91 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว 
135,300  บาท เขามาท้ังหมด  100,826,295.46  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จากเดือนต.ค. 59 – 
ก.ค. 60 ประมาณการไว 58,685,960 บาท เขามาท้ังหมด  82,263,187  บาท ดานการศึกษา จากเดือน 
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ต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 116,427,128 บาท  เขามาท้ังหมด  84,688,144  บาท  เงิน
อุดหนุนท่ีประมาณการไว 175,113,088 บาท รวมเงินอุดหนุนท่ีรับจริง จํานวน 166,951,331 บาท 
รายรับท้ังสิ้นท่ีประมาณการไว 365,205,588 บาท  รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับจริง จํานวน 312,552,704.37  
บาท  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ดานการศึกษา รับจริง จํานวน 
12,910,478.20 บาท  ดานเฉพาะกิจบางประเภท จํานวน 1,131,811.22 บาท ดานเงินรางวัลบริหาร
จัดการ จํานวน 3,500,000 บาท  รายรับจริงเดือน ต.ค. 59 – ก.ค. 60 จํานวน 312,552,704.37 บาท 
รายจายจริงเดือน ต.ค. 59 – มิ.ย. 60 จํานวน 235,832,050.58 บาท  รายจายจริงเดือนก.ค. 60 จํานวน 
20,500,305.08 บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนส.ค. 60 เทากับ 56,220,348.71 บาท 
  

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 

นางเพ็ญประภา     ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ    สํานักการชาง  สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ  ขออนุญาต
กอสราง 13 ราย แลวเสร็จ 3 ราย กําลังดําเนินการ 5 ราย แกไข 5 ราย  ขออนุญาตรื้อถอน 2 ราย แลวเสร็จ 
2 ราย กําลังดําเนินการ - ราย ขอใบรับรองอาคาร 12 ราย  แลวเสร็จ - ราย  กําลังดําเนินการ - ราย  ขอ
ใบรับรองอาคารในเขตเทศบาลฯ 10 ราย แลวเสร็จ - ราย  ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล - ตลาดลาน 1 ปรับปรุง  
(ลาสุด)  ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ทาสี)  โครงการกอสรางหอพระโรงเรียน
เทศบาล 4  งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ งานจัดสถานท่ี  4 งาน แลวเสร็จ 4 งาน  อยูระหวาง
ดําเนินงาน -  งาน งานไฟฟาสาธารณะ 8 งาน แลวเสร็จ 5 งาน ยังไมดําเนินการ 3 งาน  งานบํารุงและรักษา
ทางและสะพาน ทอระบายน้ํา 1 งาน แลวเสร็จ 1 งาน ถนน  4 งาน แลวเสร็จ 2 งานยังไมดําเนินการ 2 งาน  
งานสาธารณะ ตัดตนไม 7 งาน ดําเนินการแลวเสร็จ 2 งาน   ยังไมดําเนินการ 5 งาน  สรุปรายการเบิก–จาย 
น้ํามันดีเซล เดือนกรกฎาคม  2560  สํานักปลัดเทศบาล ใชเพ่ิมข้ึน 266 ลิตร สํานักการชาง ใชเพ่ิมข้ึน 
1,845 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชลดลง 1,795  ลิตร สํานักการคลัง ใชเพ่ิมข้ึน 40  ลิตร 
กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 64 ลิตร สํานักการศึกษา  ใชเพ่ิมข้ึน 21  ลิตร  กองวิชาการ ใชลดลง 24  ลิตร  
ผลสรุปการใชน้ํามันเพ่ิมข้ึน 289 ลิตร ไดรับเรื่องราว  เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560สํานักการชาง
ดําเนินการเรงระบายน้ําขังละแวกบานหนองไผ  เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560  คุณ Nattida nachairit 
ชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนในเรื่องของถนนเละเพราะฝนตกทําใหการสัญจรไปมาลําบาก  ทางสํานักการ
ชาง  จึงเรงดําเนินการในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560   จนแลวเสร็จ  และรายงานความกาวหนาการเพาะปลูก
ดาวเรือง จํานวน 1 แสนตน  ท่ีสวนสาธารณะแกงดอนกลาง กําลังดําเนินการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.สรุป
คาใชจายประจําเดือนกรกฎาคม 60 งบประมาณตั้งไว 1,284,000 บาท  รวมคาใชจาย  95,287  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  438,092 บาท  2.หนังสือเขา 69  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 74 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ – 
จัดจาง 15  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 36  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนก.ค. 60  ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ    การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งท่ี 8/2560  เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งท่ี    ๘/๒๕๖๐  1.งานประกาศเสียงตามสาย 
จํานวน 42 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.
งานภาพนิ่ง  จํานวน 79 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 40 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 5 งาน 
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 5 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล –  
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จดหมายขาว  ปฏิทิน  แผนพับ 7,000 ฉบับ  งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 
8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25 ขาว 4.Facebook จํานวน 79 งาน  5.
ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 8 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน   ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  1.
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 45-52  มีรายการ ดังนี้  - โอนครั้งท่ี 
45/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 37,000 บาท  สํานักการศึกษา  - โอนครั้งท่ี 46/2560 จํานวน 1 
รายการ  เปนเงิน 42,000 บาท  สํานักการศึกษา   - โอนครั้งท่ี 47/2559 จํานวน 8 รายการ  เปนเงิน 
516,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ   - โอนครั้งท่ี 48/2560 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 276,000 
บาท  สํานักปลัด   - โอนครั้งท่ี 49/2560 จํานวน 4 รายการ  เปนเงิน 75,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม 
- โอนครั้งท่ี 50/2560 จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 1,068,000 บาท  สํานักการชาง   - โอนครั้งท่ี 
51/2560 จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 258,000 บาท  กองวิชาการฯ  - โอนครั้งท่ี 52/2560 จํานวน 5 
รายการ เปนเงิน 377,000 บาท  สํานักการคลัง  2. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 
- ประชุมพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยปลัดเทศบาล เม่ือวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2560 และโดยคณะผูบริหารเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560   - งานจัดงบประมาณฯ จัดทําราง
เปนรูปเลม เพ่ือนําเสนอสภาเทศบาล ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2560  3.โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง
(ตักบาตรถนนสายบุญ)  4.โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  5.โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมสวดมนตในวันพระ)  6. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ พ.ศ.2561 – 2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 พ.ศ.) 2560 7. การประชุม
คณะกรรมการพิจารณากรอบการ  ประเมินความพึงพอใจ  - เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบประเมินความพึงพอใจ ครั้งท่ี 1/2560   เพ่ือพิจารณา
กรอบการประเมินผลความพึงพอใจของการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 8. การตรวจประเมินรางวัล
พระปกเกลา ประจําป 2560 รอบแรก  รายงานฝายนิติการ   สรุปการรองเรียนรองทุกฝายนิติการ มีท้ังหมด 
14 เรื่อง  8 สัญญา 

กองสวัสดกิารสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกรกฎาคม 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนกรกฎาคม 
2560  ใชน้ํามันท้ังหมด 163 ลิตร ลดลง  65 ลิตร  งานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๐  วันท่ี  ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  กองสวัสดิการสังคมพรอมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมรณรงค
กิจกรรมวันเขาพรรษา/เทเหลา/เผาบุหรี่/งดเหลาเขาพรรษา ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง  ฝายพัฒนา
ชุมชน ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน และผูนําชุมชน  เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐)  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกุมภาพันธ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ซ่ึงมีคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้  โครงการจัดอบรมทําแผนชุมชนและทบทวน
แผนชุมชน   วันท่ี ๑๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินโครงการ
จัดทําแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนท่ี โดยการ
สนับสนุนจัดเวทีประชาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองท้ัง ๓๖ ชุมชน รวมท้ังจัดทําและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชน 
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ไดเสนอความตองการของแตละชุมชนโดยการ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชนและนําแผน
ชุมชนได เพ่ือบรรจุเขาเปนแผนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ  ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV  เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกอง
สวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ
ตามชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน  รวมมือ รวมใจ ลําเลียงสิ่งของบริจาคมอบใหผูประสบภัยน้ําทวม  กองสวัสดิการ
สังคมรวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม และไดลําเลียงสิ่งของบริจาคและอาหาร 
ใหกับผูประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะดําเนินในเดือนตอไป  วันท่ี 4 
สิงหาคม ๒๕๖๐ แจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการฯ ออกแจกตามชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน  วันท่ี ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๐  โครงการแมดีเดน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.30  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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