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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 1/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  10 มกราคม 
2560 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1  งานพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมไดเดินทางรวมกับทานผูวาราชการฯ ไป
งานพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ไปครั้งนี้ดี
มากเพราะมีรถเขาไปสงถึงขางใน  เม่ือลงมาขางลางไปนั่งรอไมนานเขาก็เชิญเขาไปนั่งบนพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท  เขาคัดเลือก 
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ใหเขาไปจังหวัดละ  5  ทาน  แตคนมานอยผมจึงไดมีโอกาสไดเขาไปนั่งฟงสวดพระอภิธรรม  ถือเปนสิริมงคล
แกชีวิตอยางยิ่ง  ในชวงเดินทางผมก็ไดเลาความเปนมาของจังหวัดกาฬสินธุใหทานผูวาราชการฟงหลายๆเรื่อง  
ไมวาจะเปนเรื่องโคกหนองแลง  โคกดอนหัน  หนองซําหมู  ท่ีมาของการกอสรางศูนยราชการ  หลวงพอวัด
ประชานิยมอยากไดแกงดอนกลางทําเปนมหาวิทยาลัยสงฆแตไดรับการคัดคานจึงบอกวาความจริงทานอยากได
โคกหนองแลงแตมีการเมืองเขาไปคัดคานจึงไมได  ทานก็บอกวาตอนนี้ยังอยากไดหรือไม  แลวจะใหใครเปนตน
เรื่อง  ดูแลวทานก็อยากสนับสนุน  เม่ือวานผมจึงไดไปกราบเรียนหลวงพอวัดประชานิยมวาตั้งคณะทํางาน
ข้ึนมาใหมและขอใชท่ีสาธารณะ  ซ่ึงดูเง่ือนไขแลวงายมากอํานาจอยูท่ีทานผูวาราชการ  ทําเรื่องเขาไปขอใช
พ้ืนท่ีสาธารณะผูวาเปนคนอนุญาตดวยเหตุผลท่ีวาถาเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนและผานการประชาคม
ประชาพิจารณสวนใหญจะไดหมด  แตถาจะไปเพิกถอนท่ีสาธารณะจะเปนอีกกรณีหนึ่ง  การขอใชจะมีกําหนด
ระยะเวลาการขอใชและหยุดใชดวย  เม่ือศึกษาดูแลวนาจะเปนไปไดถาทานผูวาสนับสนุนการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตกาฬสินธุนาจะไมยาก 

เร่ืองที่  2  โรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ํา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กุญแจโรงเรียนวัดใตตอนนี้อยูท่ีผม  สัปดาห
หนาผมจะพาเจาหนาท่ีเขาไปจัดการทุกอยางใหหมดเพ่ือใหเปนไปตามท่ีเราตกลงกันไว  บันทึกวันนั้นอยูกับชาง
ขาว  มอบผอ.ภาณุเดชใหเขาทําบันทึกใหผมดวยวาหองไหนจะทําอะไร  อยางไร  

เร่ืองที่  3  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหหรือรับของขวัญ  ทรัพยสินหรือประโยชน  
อ่ืนใดในชวงเทศกาลปใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีหนังสือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใหหรือ
รับของขวัญ  ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของสํานักงาน กพ.  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  เปนเรื่อง
สําคัญอยากใหทุกทานไดศึกษาเพ่ือไมใหเกิดการทําผิด  เนื่องจากมีกฎหมาย ปปช.  กําหนดไววาหากมีการมอบ
สิ่งของท่ีมีมูลคาเกินกวา  3,000  บาท  ข้ึนไปถือวามีความผิด  คนใดรับมาก็จะมีวิธีปฏิบัติวาจะตองมีการขอ
อนุญาตรับ  ใหรับไดตามศีลธรรมจรรยาแตราคาไมเกิน  3,000  บาท  ทางสํานักงาน กพ. จึงทําหนังสือ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใหและรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของสํานักงาน กพ.  
อันไหนท่ีไดมาฟรี  1.  ตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ  ไมรับหรือถามนําถึงการใหหรือรับ
ของขวัญ  นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับ  โดยอาศัยอํานาจ
ของกฏหมายยกเวนกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา  ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี
กฏหมายกําหนด  2.  การใหของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ  ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกัน  กรณีจําเปนท่ีตองรับหรือตองให
ทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือรักษาไมตรี มิตรภาพ  
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ  
โดยของขวัญทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับใหแกกันตองมีมูลคาในการรับจากแตละบุคคล  แตละโอกาส
ไมเกิน  3,000  บาท  3.  การอวยพร  ใหอวยพรเปนหมูคณะหรือควรใชบัตรอวยพร  การลงนามในสมุดอวย
พรหรือบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ  เพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนระเบียบ  ในเรื่องนี้ขอใหทุก
ทานไปศึกษาเพ่ือจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

เร่ืองที่  4  ศูนยดํารงธรรม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตั้งแตสมัยทานวันมูหะมัดนอร  มะทา  ทาน
เปดใหมีการรับเรื่องรองทุกขศูนยดํารงธรรมเพ่ือแกไขปญหา  มีการทํางานและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  ในยุค 
คสช.  เขาใหความสําคัญกับศูนย ดํารงธรรมเปนอยางมาก  ผลการทํางานของศูนยดํารงธรรมทาน
ปลัดกระทรวงทานก็เขียนเปนแนวทางปฏิบัติการรับเรื่องราวและสรุปผลออกมาไดดีมาก ประชาชนให
ความสําคัญ  เม่ือเกิดเหตุเดือดรอนเขาจะรองท่ีศูนยดํารงธรรมทุกเรื่อง  จึงเกิดแนวทางปฏิบัติและเพ่ิมเติมใน 
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การต้ังศูนยดํารงธรรม  คือ  ตั้งนายกทองถ่ินทุกแหงเปนกรรมการของศูนยดํารงธรรมและตั้งศูนยดํารงธรรม
ระดับอําเภอ  ตอนนี้มีการตั้งศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอมีนายอําเภอทําหนาท่ีแกไขเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนท่ีมีการ
รองเรียนไปยังศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอและตั้งเปนคณะทํางานข้ึนมา  ระดับอําเภอใหนายอําเภอปฏิบัติ
หนาท่ีแทนผูวาฯ  ท่ีสงเรื่องมาท่ีอําเภอเพราะจะไดเปนการแบงเบาภาระจังหวัด  สวนจังหวัดทําหนาท่ีในการ
รวบรวมสถิติตัวเลข  คนท่ีแกปญหาคือทางอําเภอท่ีจะตองเปนผูติดตาม  ตรวจสอบและแกไขปญหา มีหนังสือ
เรื่องการดําเนินการตามโครงการของขวัญปใหม  2560  ของศูนยดํารงธรรม  จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา
เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการของขวัญปใหม  2560  ของศูนยดํารงธรรมเปนไปดวยความเรียบรอย  
บรรลุตามวัตถุประสงคของกระทรวงมหาดไทย  จึงใหทานดําเนินการตามกรอบภารกิจและแนวทางปฏิบัติงาน
ในสวนท่ีเก่ียวของ  ผลเปนประการใดรายงานใหจังหวัดทราบภายใน  เวลา  10.30  น.  ของทุกวัน  โดยเริ่ม
รายงานครั้งแรกวันท่ี  31  ธันวาคม  2559  เวลา  10.30 น.  และสิ้นสุดการรายงานในวันท่ี  4  มกราคม  
2560  เวลา  10.30 น.  พรอมท้ังรวบรวมผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตามโครงการ
พรอมภาพถายกิจกรรมสงใหจังหวัดทางโทรสาร  เรื่องนี้หน.พงษธรทราบหรือไม 

นายอภิวัฒน  ปะกทิัง  รองปลัดเทศบาล  หนังสือเขากองวิชาการวันท่ี  5  มกราคม  2560  ประสาน
ไปท่ีศูนยดํารงธรรมแลววาจะตองรายงานหรือไม  เพราะมีแตการรายงานของสํานักทะเบียนเขาจึงบอกวาไม
ตองรายงานแลว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ท่ีผมเลาใหฟงเพราะทางราชการเขาให
ความสําคัญ  วันนี้อาจบอกวามาทัน  แตถาเปนชวงเทศกาลสงกรานตซ่ึงเปนชวงหยุดยาวก็จะมีอยางนี้มา  
ในชวงหยุดยาวมีการใชรถเยอะอาจมีปญหาจึงใหทองถ่ินอํานวยความสะดวกเปนของขวัญปใหม  2560  ของ
ศูนยดํารงธรรม  เชน  ทะเบียน  โรงพยาบาลจะตองเปดไมใหมีวันหยุด  เพ่ือใหการจัดทําโครงการของขวัญป
ใหม  2560  ของศูนยดํารงธรรมเปนไปดวยความเรียบรอย  เห็นควรใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดอําเภอ
ดําเนินการ  ดังนี้  1.  เปดใหบริการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ  ระหวาง
วันหยุด  4  วัน  ต้ังแตวันท่ี  30  ธันวาคม  2559  -  4  มกราคม  2560  และจัดเจาหนาท่ีรับโทรศัพท
เพ่ือบริการประชาชนตลอด  24  ชั่วโมง  ตั้งแตเลา  16.30 น.  ของคืนวันท่ี  30  ของบายวันท่ี  30  
ธันวาคม  จนถึงวันท่ี  4  มกราคม  2560  เวลา  08.00 น.  และใหบริการทางทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชนรวมท้ังประสานสํานักงานขนสง  สํานักงานไฟฟา  สํานักงานประปาเพ่ือใหบริการทางทะเบียน  รถ
เปดบริการรับชําระไฟฟา  รับแจงเหตุฉุกเฉินน้ําไมไหล  ไฟฟาไมสวาง  ไฟฟาลัดวงจร  อยากใหพวกเราให
ความสําคัญกับปญหาท่ีทาง คสช.  เขาเปนหวงประชาชน  เขาเกรงวาในวันหยุดยาวถาประชาชนมีปญหามา
ติดตอราชการแลวประชาชนจะไปท่ีไหน  ถาเปนอยางนี้เม่ือหยุดติดตอกันครั้งหนาเราควรเตรียมตัวอยางไร  ใน
ฐานะพอบานหน.พงษธรก็จะตองจัดเวรยาม  2.  จัดเตรียมขอมูลประชาสัมพันธ  เชน  แผนพับหรือโปสเตอรท่ี
จําเปนในการบริการประชาชน  เชน  ขอมูลท่ีตั้งหนวยหรือจุดใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีจังหวัด  มอบหมายเลข
โทรศัพทรายชื่อเจาหนาท่ี  ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว  ขอมูลหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน  ขอมูลโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน  ท่ีตั้งบนเสนทางหลักเสนทางรองในพ้ืนท่ีจังหวัดพรอมหมายเลขโทรศัพท  โดยประสานความรวมมือกับ
ตํารวจภูธร  สํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานประชาสมัพันธการทองเท่ียว  โรงพยาบาลของรัฐ  
3.  ประสานกับสวนราชการ  วิทยาลัยอาชีวะและหนวยงานเอกชน  เชน  มูลนิธิอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน  ใหความชวยเหลือเบื้องตนในกรณีท่ีประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน  เชน  รถยางแตก  ซอมแซมรถ  
เปลี่ยนยาง  4.  การปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องรองเรียนรองทุกขในหวงปฏิบัติการตามโครงการใหปฏิบัติ  ดังนี้  1.  
เรื่องรองเรียนรองทุกขท่ีเปนเรื่องไมยุงยาก  ซับซอน  หรือเม่ือปฏิบัติแลวไมขัดตอระเบียบกฏเกณฑ  ใหเนนย้ํา
การดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน  24  ชั่วโมง  2.  เรื่องรองเรียนรองทุกขท่ีมีความยุงยากเก่ียวกับภารกิจ
หลายหนวยงานจะตองมีการเตรียมข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ประชุมสวนราชการ  คณะทํางาน  ใหดําเนินการ
แกไขภายใน  7  วัน  3.  ชองทางรองเรียนรองทุกขสามารถแจงได  5  ชองทาง  ไดแก  รองเรียนท่ีศูนยดํารง
ธรรมจังหวัดและอําเภอ  หมายเลขโทรศัพท  1567  เว็บไซตศูนยดํารงธรรม  หนังสือไปรษณียหรือแฟลซ 
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แอพพลิเคชั่นสปอนด โดยสามารถโหลด  App  store  หรือ  Google  play  โดยคนหาคําวา  Spond  มอบ
รองอภิวัฒนศึกษาแอพพลิเคชั่นนี้   

เร่ืองที่  5  การอบรมการบังคับใชกฎหมายและการจัดการเร่ืองรองเรียนของ อปท.   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การอบรมการบังคับใชกฎหมายและการ
จัดการเรื่องรองเรียนของ อปท.  ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เปนการจัดการอบรมโดย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) NIDA  ในวันท่ี  11 – 12  มกราคม  2560  ท่ีจังหวัดนครราชสีมา  
ผมชวนผอ.สมชายวาถาวางใหไปกับผม  ผมจะไปกับหน.ธนัญชัยเม่ือมีเรื่องรองเรียนหน.ธนัญชัยจะเปนคนลง
พ้ืนท่ีหาขอมูลและเสนอ  ผมอยากรูวาตามพรบ.สาธารณสุขเรามีอํานาจมากนอยแคไหน 

เร่ืองที่  6  การรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทานรองอภิวัฒนบอกวาไดมีการประชุมแลว  
ทานปลัดเปนประธาน  มีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาวาเราจะดําเนินการเขารวมโครงการศูนยบริการ
รวมในโครงการศูนยราชการสะดวก  ตามท่ีผมอานในเอกสารขอความระบุวา  ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจง
จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวา  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดมีนโยบายโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน  โดยกําหนดใหมีศูนยราชการสะดวก Government Easy 
Contact Center (GECC)  เพ่ือเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกประชาชนให
เกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการกับหนวยงานของรัฐ
และไดกําหนดเปดรับสมัครหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก
ประจําป  2560  เปดรับสมัครในวันท่ี  30  มกราคม  2560  จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา  เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหสวนราชการและอําเภอ
สมัครเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวกประจําป  2560   โดยจัดสงใบสมัครภายในวันท่ี  
25  มกราคม  2560  เพ่ือรวบรวมและสงใหประธานกรรมการอํานวยการศูนย  และยังมีหนังสือมาอีกเรื่อง
การรับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการ  แจงประชาสัมพันธกรมสงเสริมจัดใหมีการประชุมชี้แจง
หลักเกณฑวิธีประเมินในวันท่ี  15  ธันวาคม  2559  เวลา  10.00 น. – 12.00 น.  โดยผานทางระบบ
คอนเฟอรเรนซ  ผมคิดดูและตัดสินใจแลววาจะสงเขารวมไดหรือไมไดก็ไมเปนไร  มอบรองอภิวัฒนดําเนินการ
เรื่องนี ้

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  การประเมินศูนยราชการสะดวกจากผลสํารวจการประชุม
ชุมชนท่ีผานมาเขาจะเนนท่ีงานทะเบียนราษฎร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ยังไมตองลงรายละเอียด  ใหสมัครเขาไปกอน  
และยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีสงมา คือ  เรื่องการสนับสนุนใหหนวยราชการไทยจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ  2  
ภาษา  หากเราไดทําตาม พรบ.อํานวยความสะดวกตอนนี้เราทําเปนภาษาไทยถาทําตัวนี้ตองแปลเปน 2 ภาษา   
ตอไปราชการจะตองทําหนาท่ีในการบริการประชาชน  เอาประชาชนเปนศูนยกลางและใหความสําคัญอยางยิ่ง 

เร่ืองที่  7  คารบอนฟุตพร้ินท 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องนี้เปนของสํานักการสาธารณสุข  ไดมี
การตั้งคณะกรรมการและนัดประชุมในวันท่ี  16  มกราคม  2559   

เร่ืองที่  8  เชิญเปนประธานกลาวเปดโครงการสัปดาหวันเด็กแหงชาต ิ
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เชิญเปนประธานกลาวเปดโครงการสัปดาห
วันเด็กแหงชาติ  ในวันท่ี  12  มกราคม  2560  เวลา  09.00 น.  ทางยุวพุทธิกสมาคมไดรับเงินจากเราทุก
ปเขาจึงอยากเชิญนายกฯไปเปดงาน  มอบรองนพสิทธิ์เขารวม 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjCt5XZk77RAhVMOI8KHf4bD48QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nida.ac.th%2F&usg=AFQjCNEniU4ijnHhqrp0hOLZ8AOpBgbAow&bvm=bv.144224172,d.c2I
http://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-055.pdf
http://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-055.pdf
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เร่ืองที่  9  ขอนําคณะเขาเยี่ยมศูนยบริการประชาชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ทานอัยการนฤมล  ทานขอนําคณะเขาเยี่ยม
ศูนยบริการประชาชน  ในวันท่ี  26  มกราคม  2560  ใหเตรียมการตอนรับดวย 

เร่ืองที่  10  การอภัยโทษ 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  มีผูตองโทษออกจากเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุในหวงรัชกาลท่ี  
10  ข้ึนครองราชย  มีผูพนโทษออกมาจํานวน  119  คน  ในหนังสือท่ีสงมาระบุวา  ขอใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดดําเนินการติดตาม  สอดสองและใหการสงเคราะหชวยเหลือผูตองราชทัณฑท่ีไดรับพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. 2559  ดังเอกสารท่ีสงมา 

เร่ืองที่  11  การจัดการแขงขันกีฬานครรอยสารสินปริยัติสัมพันธเกมส  คร้ังที่ 4 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การจัดการแขงขันกีฬานครรอยสารสินปริยัติ
สัมพันธเกมส  ครั้งท่ี 4  ดวยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวมกับกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  กลุมศิษย
กาฬสินธุ  รอยเอ็ด  มหาสารคามและนครพนม  จะดําเนินการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬานครรอยสารสิน
ปริยัติสัมพันธเกมส  ครั้งท่ี 4  ในวันท่ี  15  มกราคม  2560  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอยจึงขออนุเคราะห  1.  สนามฟุตบอลกลางท่ีมีอัฒจรรยสําหรับประกอบพิธีเปดการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลชาย  7  คน  โรงยิมเนเซียม  สนามเซปกตระกรอ  ติดตั้งเตนทจํานวน  2  หลัง  จัด
บุคลากรรวมในการจัดเตรียมสนามการแขงขันทุกประเภท  ในวันศุกรท่ี  13  มกราคม  2560  มอบสํานัก
การศึกษาดูแลเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  12  ประชุมช้ีแจงผูประกอบการโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การประชุมชี้แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวท่ี
ไดรับอนุญาต  ในวันท่ี  12  มกราคม  2560  มอบสํานักการสาธารณสุขเขารวมประชุม 

เร่ืองที่  13  การกอสรางศาลาชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง  ทานผอ.ภาณุเดชรายงานผมแลววาเสร็จเรียบรอยตาม
กําหนดการ  สรุปความตองการของประชาชนในวันประชุมคณะกรรมการชุมชน  ตอนนี้ผมเห็นวาพวกเราไม
คอยสนใจการประชุมชุมชน  ผมจึงใหหน.สังวาลทําบันทึกและเสนอข้ึนมาแตปรากฏวาท่ีทํามามันคนละเรื่องกับ
ท่ีเราคุยกัน  ในวันนั้นผมพูดวาตอนนี้มีหนังสือฉบับหนึ่งเปนหนังสือเก่ียวกับการจะใหเลือกถนนและกํากับ
ความเร็ว  แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพ้ืนท่ีชุมชน  ผมเอาเรื่องนี้ไปเลาใหพ่ีนองประชาชนฟงวาพ่ี
นองแถบไหนหรือถนนตรงไหนท่ีอยากใหเอาปายจํากัดความเร็วรถก็ใหเสนอเขามา  สรุปแลวเกือบทุกเสนทาง
แตหน.สังวาลสรุปข้ึนมา  ผมเห็นวาเรื่องนี้มีความสําคัญและเปนความตองการของพ่ีนองประชาชน  ฝากจาเอก
ภราดรดูแลเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  14  อบรมการซอมและดูแลหอกระจายขาว 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การอบรมและการซอมดูแลหอกระจายขาว  
ผมอยากฝากหน.ศศิญาใหรวบรวมรายงานการประชุมหอกระจายขาวประจําปดวย    

เร่ืองที่  15  สภาเกษตรกร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง  ทานผอ.วรวิทยสรุปใหผมฟงดวยครับ 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  สภาเกษตรกรเดิมท่ีเขาเคยมีการเลือกต้ังตัวแทนเม่ือ  3  
ปท่ีแลว  เขาใหเกษตรกรท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองของเรารับทราบและไปลงคะแนน  เม่ือกอนจะอยูท่ีสํานักงาน
เกษตรอําเภอแตหนวยงานนี้ตอนแรกผมคิดวาเปนหนวยงานของรัฐวิสาหกิจแตไมใช  หนวยงานนี้เปน
หนวยงานของสภาเกษตรกรข้ึนกับสํานักปลัดกระทรวง  เขามาขอใชเวทีโดยเรียนเชิญผูนําชุมชนท่ีเปน
เกษตรกรท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุรับทราบในการขับเคลื่อนการดําเนินการในภาคเกษตรกรท้ังการ 
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จัดทําแผน  ในสวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดจะซํ้าซอนกับของอําเภอหรือไม  เขาบอกวาเขาเปน
กรรมการเหมือนกันเวลาไปประชุมเขาก็จะบูรณาการเอง   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง  ในสวนของสภาเกษตรกรเทศบาลเราพอท่ีจะสรางความ
รวมมือหรือตอยอดการดําเนินงานสรางนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับเกษตรกรหรือไม  ผมรูวาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขต
เทศบาลเรามีไมมากแตหากมีอะไรท่ีสามารถตอยอดหรือสรางงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงจะเปนภาคเกษตร  ตอนนี้ผมใหหน.สังวาลเตรียมไววาถาเขาใหมารายงานวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุทําอะไรบางเก่ียวกับเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคงจะไดนําเสนอไปวาเราไดทํา
อะไรบาง  ถาเราจะลงไปยังเกษตรกรจริงๆจะทําอยางไร 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  จะเก่ียวของกับความสัมพัธในเขตเทศบาลท้ัง 36 ชุมชน  
ผมก็บอกวาตอไปถาจะมีหนังสือเก่ียวกับเรื่องเกษตรกรขอใหทําหนังสือผานเทศบาลดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง  ฝากผอ.วรวิทยรับนโยบายเลยวาสามารถท่ีจะเชื่อมโยง
สรางนวัตกรรมเก่ียวกับเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมของเกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุได
อยางไร 

เร่ืองที่  16  โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือสงเคราะหเด็ก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการสนับสนุนเงินสงเคราะหเด็กใน
ครอบครัวชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบาน  ในเรื่องนี้เขาใหคัดเด็กยากจนไปรับทุนจํานวน  
189  ราย  รายละ  1,000  บาท  ฝากหน.พัฒนพงษดูแลและติดตามเรื่องนี้   

เร่ืองที่  17  โครงการเตาเผาขยะเพ่ือสิ่งแวดลอม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   กลุมบริษัทจากประเทศเกาหลีอยากขอเขา
พบและนําเสนอเก่ียวกับเรื่องเตาเผาขยะท่ีมีคุณภาพและไมมีการปลอยกาซพิษ มีการรับประกันฝากผอ.เพ็ญพร
พิจารณาเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  18  โครงการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  โครงการแกไขปญหาเศรษฐกิจตอนนี้เขาให
เราสงเอกสารเพ่ิมเติมไปยืนยันเก่ียวกับเรื่องรอไมได  เปนความเรงดวนจําเปน  เขาไดรับหนังสือเราและไป
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแบบพิเศษและไดตัวผูรับจางเรียบรอยแลว  และมีงบประมาณของกลุมจังหวัดประมาณ  
3,000  กวาลานบาท  แบงใหรอยแกนสารสินธุเพ่ือเปนโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด  
เราจึงสงเขาไปประกวดกับเขา  45  ลานบาท  เปนโครงการไฟฟาแสงสวางถนนจักรยาน  26  ลาน  และ  
สนามฟุตซอล  สวนน้ําริมแกงดอนกลาง  รวมท้ังหมดประมาณ  45  ลานบาท  ไดบรรจุเขาไปในแผนแลว  
เม่ือเขาเสนอไปท่ีสํานักงบประมาณ  ปรากฏวาของเราถูกตัดในสวนท่ีเปนถนนเพราะกลัวจัดซ้ือจัดจางไมทัน  
เขาจะใหงบประมาณ 40 – 50  ลานบาท ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป  สวนใหญจะไดหมดแตไมรูวาของเราจะได
หรือไม  ฝากเลขาฯอดิศักดิ์ประสานเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  19  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เชญิประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  ในวันท่ี  12  มกราคม  2560  มอบเลขาฯอดิศักดิ์  เขารวมประชุมแทนนายกฯ 

เร่ืองที่  20  ขอความอนุเคราะหวิทยากร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ไดรับหนังสือจากแขวงการทาง  เรื่อง  ขอ
ความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  จังหวัดสะอาด  3R  ในวันท่ี  18  
มกราคม  2560  มอบผอ.เพ็ญพรเปนวิทยากรบรรยาย 
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เร่ืองที่  21  การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถากิจกรรมใดท่ีตองการเงินสนับสนุนพรอม
กับรายชื่อใหทานผูวาลงนามแตงตั้ง  ใหทานสงรายชื่อพรอมกับประมาณคาใชจายภายในวันท่ี  13  มกราคม  
2560  มอบหน.กันติพงษดําเนินการเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  22  องคการจัดการน้ําเสีย 
นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  องคการจัดการน้ําเสียขอเรียนวาไดรับแจงจากสํานัก
งบประมาณ  ในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีรับจัดสรรในป  2560  เปนคาซอมปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย  
จํานวน  40  ลานบาทแลว  เพ่ือใหการดําเนินการซอมบํารุงระบบบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไป
ดวยความเรียบรอย  ขอใหเทศบาลพิจารณาสงมอบพ้ืนท่ีและการดําเนินการตามขอตกลงท่ีอางถึง  เม่ือผมอาน
แลวสัญญาก็ยังไมไดเซ็นตแตมาบอกเราวาไดรับจัดสรรแลวใหเราสงมอบพ้ืนท่ี  มันใชหรือไม  ผมไมม่ันใจผม
อยากเห็นสัญญากอน 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  นาจะใหเขาลงนามในสัญญากอนและสงสัญญามาให
เรา  เบื้องตนท่ีเขาประสานมาเขาบอกวาตอนนี้กําลังจัดซ้ือจัดจางและหาตัวผูรับจางอยู 

เร่ืองที่  23  ศูนยราชการแหงใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เขาบอกวาจะสรางเสร็จกอนกําหนด 1 ป  
เขาไดแบงสวนราชการออกมา  มีท้ังหมด  4  ชั้น  ลักษณะเปน 4 เหลี่ยมจัตุรัส  ชั้น 1  เปนหองรับสงหนังสือ
ของสํานักงานจังหวัด  ศูนยดํารงธรรม  หองจายสลากกินแบง  สํานักงานคลัง  หองขอมูลแรงงาน  สํานัก
ยุติธรรม  งานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  สํานักงานพมจ.และประกันภัย  ชั้น 2  หองปฏิบัติการผูวาฯ  รอง
ผูวาฯท้ัง 2 ทาน  หองเจาเมือง  หองรับแขก  หองเก็บของ  หองพักรับรองผูตรวจ  หองประชาสัมพันธ  
สํานักงานจังหวัด  หองสตง.  หองประชุมคอนเฟอรเรนซ  หองรับแขกสํานักงานจังหวัด  หองประชุม 20 คน 
และ 40 คน  ชั้น 3  หองปภ.  สํานักงานโยธา  สํานักงานแรงงาน  พลังงาน  ศูนยคอมฯ  สํานักงานสถิติ  กอง
กําลัง กอรมน.  สนง.วัฒนธรรม  ทสจ.  พัฒนาชุมชน  ชั้น 4  เปนหองประชุมใหญ  หองรับรอง  หองปฏิบัติ
ราชการปลัดจังหวัด ท่ีทําการปกครองจังหวัด  ปปช.  สัสดี  คุมประพฤติ  หอการคา  สภาอุตสาหกรรม 

เร่ืองที่  24    การเปดตรวจสอบการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหา 
      ยาเสพติด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ดวยกรมสงเสริมฯแจงวา สตง.ไดเปด
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของกรม  ขอความรวมมือกรม
รวบรวมขอมูล  แบบจัดเก็บขอมูลของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ฝากผอ.วรวิทยดูแลเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  25  ขอมูลการทําความตกลงจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ดวยกรมสงเสริมฯแจงวา  ประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  การทําความตกลงจัดทําบริการ
สาธารณะของ อปท.  เม่ือวันท่ี  22  พฤษภาคม  2558  มีผลเม่ือวันท่ี  28  พฤษภาคม  2558    ซ่ึง 
อปท.ไดจัดทําบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะจะตองรายงานและสงสําเนาบันทึกขอตกลง
ใหกับผูดูแลทราบตามขอ 2 ของประกาศกระจายอํานาจ  กรมสงเสริมฯแจงวาหลังจากท่ีประกาศและมีผลใช
บังคับแลว  กรมสงเสริมยังไมมีขอมูลเก่ียวกับบันทึกขอตกลงของ อปท.  ตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อํานาจดังกลาวประกอบกับกําลังยกรางระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนในการทํา
บริการสาธารณะ  ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดความละเอียดรอบคอบในการยกรางระเบียบ  ขอมูล  จึงขอใหอําเภอ
ดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตกลงรวมมือจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. พรอมสง
สําเนาบันทึกความรวมมือ 
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นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เปนการบริการสาธารณะรวมกัน  เรื่องนี้ทานรอง
ประเสริฐไดเกษียณหนังสือเขาท่ีกองวิชาการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การบริการสาธารณะท่ีรวมกับ อปท.อ่ืนๆเรา
มีอะไรบาง  ไดมีการทํา MOU รวมกันหรือไม  เชน  การจัดการขยะ  การจัดการน้ําเสีย  เรื่องดับเพลิง  เรื่อง
3D  ฝากรองประเสริฐดูหนังสือเรื่องนี้อีกครั้ง 

เร่ืองที่  26  การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ของเราดําเนินการถึงไหนแลว 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ท่ีหอประชุมธรรมาภิบาลดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลวตามแบบของ อบจ.  ของเกาจะนําไปติดท่ีหองประชุมนายกฯ 

เร่ืองที่  27  จักรยานทางไกล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การจัดงานแขงขันมหกรรมจักรยานทางไกล  
จะจัดข้ึนในวันท่ี 14  มกราคม  2560  ฝากทุกทานปฏิบัติงานตามท่ีเลขาฯอดิศักดิ์ไดประสานไวใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกฯ  พิธีการเริ่มเวลา 07.30 น.  ทานผูวาราชการจะ
กลาวเปดตอนรับ  ในเวลา 08.00 น.  ขบวนจะตองออกจากพุทธมณฑลเพ่ือออกมาทางดานขางแกงดอน
กลาง  ในขบวนไดเชิญทานผูวาฯ  และหัวหนาสวนราชการรวมปนจักรยานเพ่ือนําขบวนเขาสูเสนทางถนน
อนรรฆนาค  ผมกับทางการทองเท่ียวและกีฬาไดเชิญโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพและโรงเรียนอนุกูลนารีเพ่ือ
มาอยูวงเวียนไดโนเสาร  สวนเด็กๆโรงเรียนของเราไดประสานกับหน.พิชิตวาใหยายออกมาจากศาลากลาง  เขา
จะมีธงมาให  ในสวนของเด็ก 6 คนท่ีจะไปรับจักรยานใหเตรียมตัวตั้งแตเวลา  07.30 น.  พรอมอาจารยท่ีจะ
ไป 

เร่ืองที่  28  การปองกันและลดอุบัติเหต ุ
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เม่ือสัปดาหท่ีผานมาผมไดเขาประชุมปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน  ไดมีการรายงานผลการดําเนินงานการปองกันการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม  
เรามีผูเสียชีวิตในเทศกาลปใหม  จํานวน 3 ราย  และมีการรายงานในวันท่ี 1 อีก 6 ราย  รวมเปน 9 ราย  มี
การชนกันตรงแยกบานคลังแตไมตาย  สาเหตุหลักคือ  เมาสุรา  ขับรถเร็ว  ยานพาหนะจักรยานยนต  ประเภท
ถนน อบต. หมูบาน  ชวงอายุท่ีเสียชีวิตต่ํากวา 15 ป  ลักษณะจุดเกิดเหตุทางตรง  เราจะแกไขอยางไร  ซ่ึงเด็ก
อายุ 15 ป จะอยูในโรงเรียน  ทําไมเราไมทําการรณรงคจังหวัดปลอดภัย  วิชาการใชรถใชถนนมีในหลักสูตร
หรือไม มีผลสัมฤทธิ์อยางไร  ผมคิดวาไมไดผลเพราะยังเกิดอุบัติเหตุอยู  ตอนนี้ทางจาเอกภราดรเขาไดทํา
โครงการวัคซีนปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  จะใหความสําคัญกับเยาวชน  ฝากจาเอกภราดรเนนเรื่องนี้กับนักเรียน
ของเรากอน  ใหมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนวานักเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท้ัง 5 โรง  จะไมมีใครตายเพราะ
อุบัติเหตุทางถนน  ฝากผอ.โรงเรียนทุกโรงดูแลเรื่องการใหความรูในเรื่องนี้  และฝากจาเอกภราดรในการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ดวย 

เร่ืองที่  29  ประชุมคณะกรรมการคุมครองเด็ก 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เขาจะมีกองทุนคุมครองเด็กท่ีสามารถทํา
โครงการไปขอความชวยเหลือได  ถาเราพบเด็กยากจน  ชวยเหลือตนเองไมได  อยูในสภาวะลําบาก  หมูบาน
จารุพัฒนาเยอะมาก  ฝากหน.พัฒนพงษติดตามเรื่องนี้  การดําเนินงานสงเคราะหแบบครอบครัวอุปถัมป  ปท่ี
แลวมี 42 คน ท่ีไดรับเงินเดือนละ 2,000  บาท  เปนเวลา 12 เดือน  ปนี้ 42 คนของเยาวชน  ปรากฏวา
ขาดคุณสมบัติ 10 คน  แต  32  คน  ยังเหมือนเดิม  10  คนท่ีขาดคุณสมบัติใหเอาคนท่ีอยูในลําดับสํารอง
ข้ึนมาแทน  ผมจึงถามคณะกรรมการวาถาเขารูวาตัวเขามีคุณสมบัติบกพรองเขาจะบอกหรือไม  และยังมีเรื่อง
ทารกท่ีเกิดใหมจะไดเงินเดือนละ 400 บาท  มีคนมาโพสถามในเฟสบุคของเราวามาลงทะเบียนแลวแตยังไมได 
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รับเงิน  ทานเชื่อหรือไมวามีการออกไปสํารวจแตผลการสํารวจปรากฏวา  อ.คํามวงมี 223  คน  อ.กุฉินารายน  
1,300  คน  อ.ฆองชยั 400 คน  อ.นาคู  100 คน  อ.สหัสขันธ  30  คน  อ.หวยเม็ก 150 คน  เปนเรื่องท่ี
นาสงสัยวาไดรายชื่อมาอยางไร  ผมอยากใหเด็กท่ียากจนจริงๆไดรับเงินในสวนนี้ 

เร่ืองที่  30  สภาเด็กและเยาวชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตัวแทนเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุของ
เราไมเคยเปนตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ  ท้ังท่ีความพรอมเรามีกวามาก  ทองถ่ินเขาไมไดตั้งงบประมาณ
เหมือนเรา  วันนั้นท่ีผมรายงานทานผูวาฯยังชมเลยวาเราดูแลดี  มีเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีดี  งบประมาณ
เก่ียวกับเรื่องสภาเด็กของเราจะเอาไปทําอะไร 

นางสาวเบญจวรรณ  เสนหดี  นักจัดการงานทั่วไป    จะแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมเพราะกรรมการ
ชุดเกาไมมีความพรอมเทาไหรเพราะบางคนก็ไปเรียนหนังสือหมดแลว  เงินท่ีเบิกไปจะเปนคาอาหารและคาเบี้ย
ประชุม   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การคัดเลือกสภาเด็กจะเปนเก่ียวกับเรื่องผูนํา  
เราควรเอามาปลูกจิตสํานึกเรื่องจิตอาสา  และขออาสาสมัครตอนสุดทายหลังจากท่ีฟงวิทยากรอบรม  เปนการ
สรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในการเปนจิตอาสา  หลังจากการบรรยายเสร็จก็ใหขออาสาสมัครเขามาทํางาน
นาจะไดคนดีมีความสามารถมากกวา  ฝากคุณเบญจวรรณดูแลเรื่องนี ้

เร่ืองที่  31  ศูนยพัฒนาคนพิการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในเรื่องนี้หน.พัฒนพงษไปประสานงานกับ
ทาง พมจ. จะไดรับเงิน  จํานวน  160,000  บาท  เพ่ือสนับสนุนการจัดทําศูนยพัฒนาคนพิการ  วันนั้นท่ีเรา
เตรียมหองเพ่ือจัดทําเปนศูนยพัฒนาคนพิการท่ีโรงเรียนวัดใต  มีอุปกรณอะไรบางจะใชเงินสวนนี้ดําเนินการ
ฝากหน.พัฒนพงษประสานงานกับผอ.เพ็ญพรในเรื่องนี้ 

เร่ืองที่  32  การดําเนินงานบานทองถิ่น 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การดําเนินงานบานทองถ่ินโครงการประชา
รัฐท่ีเคยทักทวงครั้งท่ีผานมารายงานไปหรือยัง 

นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  รายงานไปแลวครับ  เอาการสนับสนุนบานนายจี  
หมูบานจารุพัฒนาและผูพิการผูยากไร 

เร่ืองที่  33  เงินรางวัล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เงินนี้เม่ือไหรทางเราจะไดรับ 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  กระจายอํานาจขอกันเงินไปกอนเดียวหลายโครงการเปนพัน
กวาลานบาท  เขาบอกวากรมบัญชีกลางดูอยูวาเขาจะอนุมัติอันไหนกอน  ถาเงินยังไมมาการรับรางวัลในวันท่ี  
22  มกราคม  2560  ก็อาจมีการเลื่อนออกไปเพราะเขาจะใชเงินสวนนี้เหมือนกัน 

เร่ืองที่  34  ระเบียบการใชอาคารหอประชุมธรรมะศาลา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  หน.สํานักปลัดเทศบาลไดออกระเบียบการใช
อาคารหอประชุมธรรมะศาลาและกําหนดคาธรรมเนียมคาบริการ   ตามท่ีเสนอมา  คือ  คาธรรมเนียมเต็ม
ราคา  5,000  บาท  ครึ่งราคา  2,500  บาท  คาทําความสะอาดท่ีจะตองจางพิเศษจะทําอยางไร 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เงินเขาหลวงท้ังหมด  เจาหนาท่ี 2 คน จะตองดูแลทํา
ความสะอาดตรงนั้น  ถามีงานเยอะก็เอาพนักงานสํานักการสาธารณสุขไปทําความสะอาด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  หอประชุมธรรมาภิบาลของเราเก็บเขาหลวง
สวนหนึ่งและมีเงินใหเจาหนาท่ี 
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นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ของธรรมาภิบาลก็เก็บเขาหลวงท้ังหมดแตเบิกคา
ลวงเวลาใหเจาหนาท่ี 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แลวจะเบิกคาลวงเวลาใหกับเจาหนาท่ีของ
หอประชุมธรรมะศาลาไดอยางไรเพราะเขาตําแหนงจางเหมา 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล   คนงานจางเหมาก็คงจะตองเสียสละเวลาครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  หองประชุม  1,500  คน  ราคาสูงไปหรือไม  
5,000  บาท 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  เงินจํานวน  5,000  บาท  จะเปนคาธรรมเนียมการ
ขอใชและคาน้ําประปา/อุปกรณ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอนไหนจะไดน้ําครับ ผอ.ภาณุเดช   

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เช็คสงไปใหเขาแลวชวงกอนปใหม  ตอนนี้ผอ.
สนธยาไปตามอยูครับ   

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  สวนราชการและองคกรตางๆคาธรรมเนียมจะอยู
ในชวง  2,500  บาท   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหปรับราคาคาธรรมเนียมเต็มราคา  4,000  
บาท  ครึ่งราคา  2,000  บาท  คารักษาความสะอาดหองประชุมและหองน้ํา   2,000  บาท   

เร่ืองที่  35  ไฟไหมบอขยะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องไฟไหมบอขยะหน.กฤษณะดําเนินการ
หรือยัง 

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกัน  สํารวจแลวกําลังเตรียมแผนเสนอครับ 

เร่ืองที่  36  การกูเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่องการกูเงิน  ผจก.สถานธนานุบาลจะกูเงิน
เทาไหรใหเตรียมเรื่องไว  เพราะมีบัญชีท่ีทางธนาคารกรุงไทยปดกับเรา  เราจะบอกวาขอวงเงินเทาเดิมแตขอกู
ธนาคารอ่ืน  ฝากรองประเสริฐชวยดูแลเรื่องนี้  แลวท่ีจะขอกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลสําหรับทําเปน
ศูนยเครื่องจักรและซ้ือรถขยะดําเนินการถึงไหนแลว 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ของศูนยเครื่องจักรตอนนี้กําลังอยูในข้ันตอนการ
ประมาณราคา 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เครื่องจักรของผอ.เพ็ญพรท่ีจะซ้ือดําเนินการ
ถึงไหนแลว 

ผอ.เพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  กําลังจะดําเนินการเตรียมเรื่องไว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากใหทุกทานเตรียมเรื่องไวเพ่ือนําเขาท่ีประ
สภาเทศบาล 

เร่ืองที่  37  การจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากหน.กันติพงษดูเก่ียวกับเรื่องการเบิก
จายเงินในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใหดี 
 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 26/2559 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม ๒๕๕9 ประจําป 

2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 26/2559 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ     รายงานยาเสพติดในรอบเดือนท่ีผานมาไมมีการ

จับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เร่ืองที่  1   สรุปความตองการของประชาชนในการประชุมคณะกรรมการชุมชน     
  ประจําเดือนธันวาคม 2559  

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน  สรุปความตองการของประชาชนในการประชุม
คณะกรรมการชุมชน   ประจําเดือนธันวาคม  2559  ดังนี้  ขอติดตั้งปายลดความเร็วและชุมชนหนองผักแวน
ขอใหแกไขปญหาถนนพรอมพรรณอุทิศ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ชุมชนหนองผักแวนเสนอมาวาบริเวณ
ดานหนาโรงเรียนอนุบาลรัตนาหันหนาเขาถนนบายพาส  อยากใหทําโครงการจางเหมาทําความสะอาดได
หรือไม  ผมจึงบอกเขาวามันอยูในเขตทางหลวง  เขามาทําความสะอาดแตเราเปนคนเก็บขยะไปท้ิงเปน
ขอตกลงกัน  ถาเขาจะขอจางเหมาไดหรือไม  ปนี้เราไมไดต้ังงบไวเอาไวปหนาก็ได  ฝากผอ.เพ็ญพรดูแลเรื่องนี้  
และฝากทุกทานดูเฟสบุคและไลนเก่ียวกับเรื่องความตองการของประชาชนใหรีบแกไขใหเขา  และซอย
ประดิษฐ 13  ท่ีมีบานพักขาราชการไฟดับฝากผอ.ภาณุเดชแกไขใหเขาดวย   
  

   มติที่ประชุม   -  ฝากใหทุกสํานัก/กองตรวจสอบดูสื่อออนไลนตางๆ เชน 
                                        เฟสบุค , ไลนเกี่ยวกับเร่ืองความตองการและแกไขปญหา 
                                        ความเดือดรอนของประชาชนและดําเนินการแกไข  – 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนธันวาคม 2559  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม  2559  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนธันวาคม  2559   จํานวน 4,880 รายการ จํานวนเงิน 76,683,300 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 81,343.31 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 83,792.85 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนท่ีใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนท่ีใชไป  -
50,094,025.63 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 49 ราย จํานวนเงิน 321,500  
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บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนธันวาคม 2559  จํานวน  125,711 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 
ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59  จํานวน 475,500 บาท รับจํานํา  1,556 ราย จํานวนเงิน 23,568,100 บาท  
ลดลงจากเดือนพ.ย. 59  จํานวน 83 ราย  จํานวนเงิน  1,090,300  บาท  ไถถอน จํานวน 1,779  ราย 
จํานวนเงิน 26,771,300 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนพ.ย.  59  จํานวน 211 ราย จํานวนเงิน 2,457,000 
บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 869,035.50 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนพ.ย. 59  จํานวน 73,528.25 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 59 – 31 ธ.ค. 59 จํานวน 2,552,180.50 บาท    

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
ธันวาคม  2559  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 605  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ขอยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําออกจาก
ราชการราย นายอุฤทธิ์  ชินรัตน ตําแหนง พนักงานวิทยุ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตาม
ระเบียบฯ   2. ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนประเภท
วิชาการ 1 ราย นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช ขอเลื่อนและเปนตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   3. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  เริ่มรอบการประเมินครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
เมษายน 2560)   4. จัดเตรียมโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ประจําป พ.ศ.
2560  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนธันวาคม  2559  
หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  17,700 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวม
เปนเงิน  6,800  บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  
ครั้งท่ี  25/2559  เม่ือวันท่ี  13 ธันวาคม 2559  ครั้งท่ี  26/2559  เม่ือวันท่ี  23 ธันวาคม  2559  มี
การประชุมกาแฟยามบายท่ีหองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันท่ี 6 
ธันวาคม 2559  และวันท่ี 20 ธันวาคม 2559    ฝายรักษาความสงบ  ดําเนินการการทาสีตีเสนทางตาง
ระดับบริเวณโดยรอบตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559ดําเนินการทาสีปรับปรุง
ฐานพระพุทธรูปภายในพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  เม่ือวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2559ปฏิบัติงานอํานวยความ
สะดวก/จัดการจรจรงานพิธีปฏิบัติธรรม ประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จประ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเม่ือวันท่ี 4-5 ธันวาคม 2559  ดําเนินการทาสีปรับปรุงโครงเหล็กติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ   บริเวณวงเวียนโปงลางเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559  ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน-รองทุกข 
เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559  ตรวจสอบพรอมดําเนินการแกไขการทํารั้วปดก้ันและรุกล้ําทางเทาถนนถีนานนท   
บริเวณดานหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2559  เจาหนาท่ีเทศกิจรวมกับเจาหนาท่ี
ตํารวจ ตรวจสอบพรอมดําเนินการควบคุมตัวผูติดยาเสพติดท่ีกอความเดือดรอนรําคาญใหกับประชาชนใน
ชุมชน เพ่ือสงเขารับการบําบัด  โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560 
เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2559  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑. 
การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๕๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหม
หญาลุกลามไหมสายไฟฟา   - เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๕๕ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหม
หญา ท่ีบริเวณหลังรานมหาชัยบุฟเฟ   - เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๕๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับ
เหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณชุมชนหัวโนนโก  - เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๕ น. ออกปฏิบัติหนาท่ี
ระงับเหตุไฟฟาช็อตหมอมิเตอร ท่ีบริเวณหมูบานสันสุนีย   - เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๐ น. 
ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมตนมะพราว ท่ีบริเวณหลังรานถูกและดี ขางอูชางไทย   - เม่ือวันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณดานหลังโรงแปงโรจนอนันต   
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- เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณขางสนามยิง
ปน บ.หามแห-โพนทอง  - เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหม
หญา ท่ีบริเวณชุมชนโพธิ์ไทร  - เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟ
ไหมบอขยะเกา ท่ีบริเวณบานโคกน้ําเกลี้ยง   - เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกปฏิบัติ
หนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณขางบาน สส.ชิงชัย ถ.บายพาสทุงมน   - เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๗.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณหลังซอยน้ําทิพย   ๒. การบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน  - เม่ือวันท่ี  ๑,๒,๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยชื่อนายรัชชานนท  จัน
ทวงษ จากบานเลขท่ี ๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒ สงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๑๐,๑๓,๑๕,๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยชื่อนางมะลิวัลย  จันทวงษ จากบานเลขท่ี ๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒  
สงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยชื่อนายศตวรรษ 
สุวรรณรังสี จากบานเลขท่ี ๗๕ ถนนกุดยางสามัคคี   ตรงขามกับรานพรชัยอะไหล สงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  
๓. งานอ่ืนๆ   - เม่ือวันท่ี  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๙  ออกปฏิบัติหนาท่ีจับงูท่ีเลื้อยเขาบานเรือนประชาชน ท่ี
บริเวณหมูบานก่ิงดาว  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมโครงการฝกอบรมทบทวน ประจําป ๒๕๕๐ ณ อาคารฝายปองกันฯ 
วันท่ี ๒-๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมโครงการฝกอบรมทบทวน 
ประจําป ๒๕๕๐ ณ คายศรียานนท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน  -  วันท่ี ๒๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมพิธีปลอยขบวนกวาดลางอาชญากรรม ท่ี
สนามหนาสถานี  ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ   -  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาท่ีสาย
ตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   (สายตรวจจักรยาน อปพร.)  
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือน
ธันวาคม 2559  จํานวน 33,965 คน  จํานวนครัวเรือน  15,010 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายาย
ออกเดือนธันวาคม 2559 ยายเขาจํานวน 111 ราย ยายออกจํานวน 104 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 
741 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,407 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิง
รุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  13 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนธันวาคม 2559  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 714 ลิตร ลดการใชพลังงาน  140.06 
ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 15,021 ลิตร ลดการใชพลังงาน  827 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 1,278.06  ลิตร 
เพ่ิมการใชพลังงาน  66.96 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  8  ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนน
ชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  23  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  42 จุด  ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/9 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 6 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ยน 22  ฝา  ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  3.1 รักษาความสะอาดงานปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ประจําป 2559  - จัดเจาหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ประจําป 2559 เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี  1- 6 
ธันวาคม 2559   ๔. ดานสิ่งแวดลอม  ๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัด
แยกขยะระหวาง  28 พ.ย. 59 – 29 ธ.ค. 59  - ปริมาณขยะท่ีคัดแยกได  7.2 ตัน   - จําหนายขยะท่ีคัด
แยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,510 บาท  4.2 กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยในเดือน ธ.ค. รวม 2,469.13 
ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  904.47 ตัน  - ทองถ่ินอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,654.66 ตัน  
4.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา  คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพ 
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น้ํา หนองไชยวานและกุดยางสามัคคี  ผานเกณฑมาตรฐาน  5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 ธันวาคม 2559  5.1 
ตอใบอนุญาต  1.ใบอนุญาตเรขายของในท่ีสาธารณะ 10 ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.
ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 9 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีอันตรายตอสุขภาพ 10 ราย  5.หนังสือ
รับรองการจดแจงสถานท่ีสะสมอาหาร 68 ราย 6.ถังดักไขมัน 3 ถัง   5.2 อบรมใหความรูการใชจักรยาน  
วันท่ี 11 ธันวาคม 2559  เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับ ชุมชนสุขสบายใจ และชมรมจักรยานไดโนสปดไบค 
รวมจัดอบรมใหความรูเรื่องการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ณ หองประชุมพวงพะยอม  มีผูสนใจจากชุมชนสุข
สบายใจเขารวมอบรม 60 คน  5.3 ประกวดสมตําในงานใตรมพระบารมีท่ีกาฬสินธุ   วันท่ี 22 ธันวาคม 
2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ และ ชมรมทองเท่ียวกาฬสินธุ  จัดการประกวด
สมตําในงานใตรม  พระบารมีท่ีกาฬสินธุ ณ ตลาดโรงสี  มีผูแขงขันจํานวน 66 ครก  รางวัลแบงเปน  2 
ประเภท  - ชนะเลิศ  ประเภท ตําบักหุงแซบนัว  ไดแก  รานขนมจีน  - ชนะเลิศ ประเภท สมตําสงเสริมการ
ทองเท่ียว ไดแก รานขนมจีน   5.4 ถายทําแนะนํารานอาหารสงเสริมการทองเท่ียว   วันท่ี 29 ธันวาคม 
2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ นําทีมงานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ถายทํา
รายการแนะนํารานอาหารในเขตรับผิดชอบเพ่ือประชาสัมพันธรานอาหาร  6. ดานปองกันและควบคุมโรค                                        
เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค   ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา ท่ีชุมชนคุมหวย และชุมชนดอน
สวรรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน  สรุปผลการ
ดําเนินงาน   ผูปวยวัณโรคปจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น ๒ ราย รักษาดวยการทานยาทุกวัน สุขภาพแข็งแรงท้ัง ๒ 
ราย นอกนั้นหายเปนปกติแลว เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันท่ี 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. พรอม
กันทุกชุมชน ประจําเดือนกันยายน   ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนธันวาคม 
๒๕๕๙ - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๖ ชุมชนมีความเสี่ยงนอย  คิดเปน
รอยละ ๑๐๐   - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมีความเสี่ยงปานกลางไมมี
ชุมชนใด  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  7. ดาน
สงเสริมสุขภาพ  7.๑ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  เดือนธันวาคม 2559   มารดาหลังคลอด  
15 ราย  ไดรับการเยี่ยม  15 ราย- บุตร เพศชาย  8  ราย  - บุตร เพศหญิง  7  ราย  มารดาอายุ
นอยกวา 20 ป -  ราย  บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  1  ราย  งานทันตสาธารณสุข  ประชาสัมพันธ 
ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถเขารับบริการทันตกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดท่ี  1.  ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงท่ี 1 ซอยน้ําทิพย ทุกวันพุธ เวลา09.00-12.00 น.  2. ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงท่ี 2 ดงปอ ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00  น.  ใหบริการทันตก
รรม เชน ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน  โดยทันตแพทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ  9. ดานสัตวแพทย  9.1 
ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ   263 ราย   2. จํานวน
สัตว     390 ตัว  แยกเปน  - สุนัข   322   ตัว   - แมว  68   ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวใน
คลินิก  18,610 บาท  9.2 ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  มีผูขออนุญาตฆาสัตว   25  
ราย   จํานวนสัตวฆาชําแหละ   2,720  ตัว แยกเปน    - สุกร  2,694  ตัว - โค 26  ตัว  รับคาธรรมเนียม
และคาบริการในโรงฆาสัตว  273,066 บาท  งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันนี้ 1 ธ.ค. 59 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนการทํากระเปาจากซองกาแฟ โดยวิทยากร นางลําใย พิมพนิตย 
ครูใหญ พรอมทีมงาน  วันท่ี 8 ธ.ค. 59 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนการทํากระเปาจาก
หลอดดูด โดยวิทยากร นางลําใย พิมพนิตย ครูใหญ พรอมทีมงาน  วันท่ี 15 ธ.ค. ๕๙ โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนฟอนรํา โดยวิทยากร จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  วันท่ี 29 ธ.ค. 59 โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรียนเรื่องเสริมพลังภูมิปญญาและการเรียนรูผูสูงอายุ จัดโดย สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ คณะวิทยากรจากคณะกรรมการชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ จ.
กาฬสินธุ  งานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันท่ี 21 ธันวาคม 59 ประชุมโครงการประเมินผล 
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กระทบสุขภาพผูสูงอายุ   ระดับชุมชน (CHIA) ป 2559-2560 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา    วันท่ี 23 ธันวาคม 2559 นายประเสริฐ  ออ
ประเสริฐ  รักษาการผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  ณ หองประชุม
โรงเรียนเทศบาล 1  วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ไดใหความชวยเหลือครอบครัวอุปถัมป  โดยมีการสนับสนุน
และสงเสริมอาชีพตามความถนัดตามฤดูกาล  ณ  หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร  งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม   วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2559  งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล
แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ(แกงดอนกลาง)  สํานัก
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันท่ี 4 – 5ธันวาคม 2559  รวมงานปฏิบัติธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ   ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)  งานกีฬาและนันทนาการ   วันท่ี 10 – 20 
ธันวาคม 2559  รวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 34   ณ  สนามกีฬาใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรองเอ็ด   วันท่ี 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559   รวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทอถ่ินแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 34 ประจําป 2559  รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส”  ณ เทศบาลตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย  งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาสของครูเด็ก
ดอยโอกาส   ประจําเดือนธันวาคม 2559 ไดปฏิบัติหนาท่ีในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  
สวนมากเนนลงพ้ืนท่ีหมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร โดยชวงปลายเดือนไดนําเด็กดอยโอกาสทํากิจกรรม  สง
ทายปเกาตอนรับปใหม เพ่ือมอบความสุขใหเด็กดอยโอกาสวันข้ึนปใหมดวย  กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับป
ใหม เพ่ือมอบความสุขใหเด็กดอยโอกาส ประจําป 2560   จัดข้ึนในวันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2559  ณ  
หมูบานจารุพัฒนา  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 2 ธันวาคม 2559  รวมบําเพ็ญกุศล
ปญญาสมวาร ครอบรอบ 50 วัน  วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 รวมงานวันตอตานคอรัปชั่นสากลประเทศไทย   ณ  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
นักเรียนชั้น ป.5-6 รวมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  ณ วัดกลางพระอารามหลวง  วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
รวมงานพลังแหงความสามัคคี    ณ สานมหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 
รวมงานวันสมเด็จพระมหาธิราชเจา   ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559  
ตัวแทนครู โรงเรียนเทศบาล 1  รวมการประกวดสื่อการเรียนการสอน  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  วันท่ี 1 
ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 9   ณ  โรงเรียนเทศบาล 1  วันท่ี 7,21 
ธันวาคม 2559  รวมทําบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ณ  ถนนภิรมย จังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 14 ธันวาคม 
2559 รวมงาน “นุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสาวนะ”  ณ วัดปาพุทธมงคล บานชางอียอ ตําบลหลุบ จังหวัด
กาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  ผูตรวจการแผนดินมาติดตามการ
ดําเนินโครงการ   สงเสริมจริยธรรมใหแกองคปกครองสวนทองถ่ินและเยาวชนรอบท่ี 2  วันท่ี 15 ธันวาคม 
2559  ผูอํานวยการสถานศึกษาเขารับประกาศนียบัตร  ระดับดีเยี่ยมในการประเมินโรงเรียน 3 ดี  ณ  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ   วันท่ี 28 ธันวาคม 2559 ประกวด
สื่อการเรียนการสอน  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ประชุมผูปกครอง  วันท่ี 9 
ธันวาคม 2559 วันคลายวันพระราชสมภาพ ในหลวงรัชกาลท่ี 9  วันท่ี 24 ธันวาคม 2559  รับมอบ
ของขวัญวันเด็กจากมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะหเต็กกา  วันท่ี 23 – 25 ธันวาคม 2559  ตัวแทนบุคลากรเขา
รวมอบรมภาษาอัวกฤษ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพุธ  วันท่ี 25  
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พฤศจิกายน 2559 วันวชิราวุธของลูกเสือไทย  ณ  สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 
รับทุนผูสูลอายุจังหวัดกาฬสินธุ   วันท่ี 16 ธันวาคม 2559  อบรมเฝาระวังอาหารปลอดภัยในโรงเรียน   ณ 
โรงแรมโฆษะ ขอนแกน   วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 อบรมSTEM EDUCATION  ณ โรงแรมเจริญธานี 
ขอนแกน  วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 อบรม ENGLISH IN ACTION  ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน  กิจกรรม
ถนนสายบุญ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  (กิจกรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช)   ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  วันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2559  โครงการกีฬาสีภายใน   วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  งานท่ีจะดําเนินการตอไป  - วันท่ี 1 มกราคม 2560 
กิจกรรมวันข้ึนปใหม ประจําป 2560 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  - วันท่ี 14 มกราคม 2560 
งานวันเด็ก ประจําป 2560 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ   - วันท่ี 16 มกราคม 2560 งานวันครู 
ประจําป 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล   - วันท่ี 6 – 4 มกราคม 2560 สอบแขงขันคนเกงโรงเรียน
ทองถ่ิน ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.2 กลุมสาระฯ ภาษาไทย  - วันท่ี 7 – 9 มกราคม 2560 สอบแขงขันคน
เกงโรงเรียนทองถ่ิน ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.5 กลุมสาระฯ ภาษาไทย  - วันท่ี 21 – 23 มกราคม 2560 
สอบแขงขันคนเกงโรงเรียนทองถ่ิน ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.5 กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร   - วันท่ี 28 – 30 
มกราคม 2560 สอบแขงขันคนเกงโรงเรียนทองถ่ิน ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.5 กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

สํานักการคลัง 
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตอไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 
59-ธ.ค. 59 (ไตรมาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59  1.หมวดภาษีอากร  
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59  เขามาท้ังหมด 652,170.25 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 เขามาท้ังหมด 2,916,022.47 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 
59เขามาท้ังหมด 1,672,756.53 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา 
ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59  เขามาท้ังหมด 1,603,040.50 บาท  รวม
รายรับท่ีจัดเก็บเอง ท้ัง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59  จํานวน 6,843,989.75  บาท  7.
หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59  เขามาท้ังหมด  30,936,919.48 บาท 8.หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป เขามาท้ังหมด  35,576,445 บาท ดานการศึกษา   เขามาท้ังหมด  26,912,021  บาท รวม
เงินอุดหนุน  จํานวน 62,488,466 บาท รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับจริง จํานวน 100,269,375.23 บาท  9.
หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59  จํานวน 3,782,410.60  บาท   
10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59   จํานวน 252,456.54 บาท   รายรับ
จริงเดือน ต.ค.98 - ธ.ค.59  จํานวน 100,269,375.23 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.59 - พ.ย.59 
จํานวน 51,059,289.98 บาท  รายจายจริงเดือน ธ.ค.59 จํานวน 25,612,338.20 บาท สงใช
เงินยืมเงินงบประมาณ ธ.ค.59  จํานวน  918,191.75 บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไป ม.ค 60 จํานวน
22,679,555.30  บาท  

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  สวน
ควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 
โครงการ  กอสรางถนน คสล.ซอยอนรรฆนาค 40 ตอจากโครงการเดิม  กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู 



ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหนาโรงฆาสัตว  อาคารสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ตอเติม
อาคารเรียนเชื่อมระหวางตัวอาคาร 
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พรอมปูกระเบื้อง  ศพด.2  ดงปอ  งานควบคุมการกอสราง  ถนนพรอมรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยตรง
ขามโรงสีบุญสมดุล  รางระบายน้ํา คสล.ซอยลําสระคลอง  ถนนพรอมทอระบายน้ํา คสล.ซอยขางรานขนมจีน 
ตรงขามสนามกีฬากลาง  รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 8  รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยหลัง
ตลาดเกษตร  ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนธันวาคม 2559 ติดตั้งและจัดเก็บสถานท่ีงานพิธีการตางๆ ปฏิบัติ
ตามคํารองของประชาชน  17 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 30 งาน  ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล  
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  76 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 14 งาน  ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 8 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 31 งาน    สรุปผลงาน งาน
สวนสาธารณะ  ประจําเดือนธันวาคม 2559   1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ  - บริเวณเกาะกลางถนนถีนา
นนท  - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ  - บริเวณสวนหยอมวงเวียน
โปงลาง  - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  - สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์คํ้า  - สวนหยอมหนา
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน   สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนธันวาคม 
2559 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพ่ิมข้ึน 127 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 2,935 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ใชลดลง 827 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพ่ิมข้ึน 44 ลิตร 
สํานักการศึกษา  ใชลดลง 24 ลิตร  กองวิชาการ ใชเพ่ิมข้ึน 3 ลิตร   ผลสรุปการใชน้ํามันลดลงจากเดือนท่ี
แลว 3,692 ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ   ฝาย
บริหารงานท่ัวไป  1.สรุปคาใชจายประจําเดือนธันวาคม 2559 งบประมาณตั้งไว 2,299,050 บาท  รวม
คาใชจาย  506,390  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  1,386,607 บาท  2.หนังสือเขา 59  เรื่อง  3.บันทึก
ขอความ 51 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ – จัดจาง 20 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 45 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนธันวาคม 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ  พ.ศ. 2559  1. โอนงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 6 – 8  มีรายการ 
ดังนี้  - โอนครั้งท่ี 6/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 50,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล  - โอนครั้งท่ี 
7/2560 จํานวน 2 รายการ  เปนเงิน 30,000 บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งท่ี 8/2559 จํานวน 4 
รายการ  เปนเงิน 74,850 บาท สํานักการศึกษา  2. แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2560  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ครั้งท่ี 4 – 5 มีรายการดังนี้  - ครั้งท่ี 4/2560  โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  สํานักการศึกษา  - ครั้งท่ี 5/2560  คาจางเหมาบริการ  
สํานักการศึกษา   3. จดหมายขาว ทางสํานักพิมพไดสงรางมาใหตรวจสอบครั้งท่ี 1  โครงกโครงการสงเสริม
คุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) ารสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)   
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(สวดมนตไหวพระ)   5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงตัวชี้วัดใน
แผนยุทธศาสตร  การพัฒนาตามโครงการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรการพัฒนา6. ขอมูลเกณฑชี้วัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะ  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   รายงานขอมูลเกณฑชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของ
เทศบาล สงใหคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2559  
7. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  จัดประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการ ท่ีไดดําเนินการในชวง 6 
เดือนหลัง (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559) ผลการคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการ นายเผาพงศ เชาวพานิช เปนประธานกรรมการ  นางอุบลรัตน เปยจําปา เปน
กรรมการและเลขานุการ ผลการติดตามและประเมินฯ จํานวน 154 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 124 



โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 18 โครงการ  ไมไดดําเนินการ 12  8. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี  รายงานผล
การดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนธันวาคม 2559  ในเว็บไซตของ สสจ.กส.  9. การทําความ
ตกลงรวมมือกันจัดทาบริการ 
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สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รายงายขอมูลการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559  ฝาย
บริการและเผยแพรวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งท่ี 3/2560  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม ๒๕๕9 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.
งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 7 งาน 3.เขียน
ขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 40 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน  6.  
งานพิธีกร  จํานวน 1 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  6 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 3 ปาย 
9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 7,000 ฉบับ จดหมายขาว – ปฏิทิน  2,000 ฉบับ งานบริการขอมูล
ขาวสารทางทองถ่ิน 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9  งาน 3.งานเว็บไซต 
จํานวน 20 ขาว 4.Facebook จํานวน 40 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 9 ตอน  8.
อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน   

กองสวัสดกิารสังคม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล    เมืองโคตร   หน.ฝายพัฒนาชุมชน     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนธันวาคม 2559  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนธันวาคม
2559 ใชน้ํามันท้ังหมด 139 ลิตร เพ่ิมข้ึน 34 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน   การประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกันยายน ครั้งท่ี 3/2560 ซ่ึงมีคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมและมอบเกียรติบัตรผูทุมเทและเสียสละในการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกาฬสินธุ ไดแกนางอรพินทร พรหมอาจ และรวมรองเพลงใตรมพระบารมีท่ี
กาฬสินธุ พรอมกันนี้ยังไดรับเกียรติจาก ดร.รณชิต พุทธลา นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ พบประคณะกรรมการ
ชุมชนและผูนําชุมชน  ฝายสังคมสงเคราะห   โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ 
HIV   เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก 
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยเบิกเงินจายแบบ
ข้ันบันไดแยกเปนรายละเอียด ดังนี้   ๑. ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  จํานวน  
๓,๒๒๑  ราย   เปนเงิน  ๑,๘๙๓,๘๔๐  บาท  เสียชีวิต  ๖  ราย   (จากขอมูลทะเบียนราษฎร)  ๒. ผูพิการตาม
โครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ  จํานวน  ๖๙๕ ราย   เปนเงิน  ๕๕๖,๐๐๐  บาท  ๓. ผูติดเชื้อ HIV.  
จํานวน  ๓๑  ราย  เปนเงิน  ๑๕,๕๐๐  บาท   พิธีทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  เม่ือวันท่ี 5 
ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ดวยกองสวัสดิการสังคมรวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนเจาภาพทําโรง
ทานเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพ โดย   ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  นําผูไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ไปสืบคนหาขอมูล 
ณ จังหวัดบุรีรัมย   วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดรับแจงจากผูนําชุมชนวา นายดล การัมย 
ราษฎรหมูบานจารุพัฒนา ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ทําใหไมสามารถทําธุรกรรมและติดตอราชการได ท้ังนี้
ฝายสังคมสงเคราะหจึงเดินทางไปสืบคนขอมูลของบุคคลดังกลาว ณ บานหนองไผ ตําบลไผ อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย   การเดินทางดังกลาวไดเสร็จเรียบรอยแลว และนายดล การัมย ไดพบกับครอบครัว และใหไป



ติดตอทะเบียนราษฎร เพ่ือดําเนินการดานบัตรประชาชนตามระเบียบของทางราชการตอไป  โครงการลดความ
เหลื่อมล้ําทางสุขภาพเพ่ือผูดอยโอกาสและคนไรบาน   เม่ือวันเสารท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ 
ลานขางหองประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
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เปนประธานเปดโครงการลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพเพ่ือผูดอยโอกาสและคนไรบานจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึง
รวมกันจัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ ( สสส. ) สํานักงานสนับสนุนการปองกัน
อุบัติเหตุจราจร ( สอจร. ) โรงพยาบาลกาฬสินธุ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพ
จิตใจและสุขภาพใหแกผูดอยโอกาสในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การดําเนินการดังกลาวมีกิจกรรมมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กิจกรรมสันทนา
การจากกองกําลังปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ เครื่องด่ืมและอาหารจากผูมีจิตศรัทธา 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูการชวยเหลือผูดอยโอกาส กิจกรรมดนตรีบําบัด และกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
กิจกรรม/โครงการท่ีกองสวัสดิการสังคม จะดําเนินการในชวงเดือนตอไป  จัดประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน  วันท่ี  ๓๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.  จายเบี้ยวันท่ี  ๕  
มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  หองประชุมพวงพะยอม 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม   
   
 

ปดประชุม  16.10 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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