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ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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ผูมาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

9. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
10. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
11. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

12. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
13. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
15. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
16. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
17. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
18. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
19. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
20. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
21. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
22. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
23. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
24. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
25. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
26. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
27. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
28. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
29. นางสายสวาท พวงคํา   ประธานสภาพนักงาน 
30. นางพนิดา  วิจารณปรีชา คร ู
31. นางสาวเปรมฤดี มูลวิไล  คร ู
32. นางก่ิงกมล  แสนสิทธิ์ คร ู
33. นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชนชํานาญงาน 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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3. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
4. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
5. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
6. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
7. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
8. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
9. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
10. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
11. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
12. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
13. นางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
14. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
15. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
16. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
17. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
18. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
19. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
20. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
21. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
22. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
23. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
24. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
25. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
26. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
27. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
28. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
29. นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 21/2560 ประจาํป 2560 ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1   ประชุมดวนกับกองกําลังฯ 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ     ขออนุญาตรายงานเรื่องท่ีไดไปประชุมดวน
กับกองกําลังฯเรื่องแมทัพภาคท่ี 2 ท่ีจะเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือมาตรวจงานราชพิธีฯ ในวันพรุงนี้  
กําหนดการคือเวลา 10.30 น. ลงเฮลิคอปเตอรท่ีอําเภอกมลาไสยและเดินทางมาแจกถุงยังชีพท่ีตําบลเจาทา
และนั่งเฮลิคอปเตอรมาท่ีสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุทางกองกําลังก็ไดเชิญทานนายกมารวมตอนรับท่ี
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ เวลา 11.00 น. แตงเครื่องแบบสีกากี และหลังจากนั้นทานจะเขาไปรับฟง
บรรยายสรุปท่ี หอง 3/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ   
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เร่ืองที่  2    นําสงเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองแผนการเรียนการสอนของทองถิ่นฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีโทรศัพทจากทองถ่ินจังหวัดเขามาวา
จะตองเอาเอกสารเก่ียวกับเรื่องแผนการเรียนการสอนของทองถ่ินฯซ่ึงมีอยูประมาณ 3,800 เลม  เอาไปสงท่ี
กรมฯเลยโทรมาประสานขอความอนุเคราะหใหเราจัดรถให  มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดเตรียมรถตู ในวันท่ี 21 
ตุลาคม 2560 เดินทางไปสงหนังสือท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและมอบสํานักปลัดเทศบาล
ประสานงานนี้กับทองถ่ินจังหวัด 

เร่ืองที่  3    ไปรวมพิธีอุปสมบทเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหในหลวง รัชกาลที่ 9  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เม่ือเชาผมไดมีโอกาสไปรวมพิธี
อุปสมบทเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหในหลวง รัชกาลท่ี 9 ท่ีวัดประชานิยม  มีผูเขารวมบวช จํานวน 104 นาค จํา
พรรษาประมาณ 15 วัน และพนักงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราก็มีชางวินัยและหน.ฝายอิงควัฒนรวมบวช
เพ่ือในหลวง รัชกาลท่ี 9 ในครั้งนี้ถือวาเปนเรื่องดีๆ 

เร่ืองที่  4    เตรียมกลองบรรจดุอกไมจันทน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันนี้มีหนังสือสงมาจากพัฒนาการ
จังหวัดบอกวาใหเตรียมกลองเพ่ือท่ีจะเอาไปใสดอกไมจันทนเพ่ือท่ีจะมอบใหกับทางเจาหนาท่ีในพิธีวาง
ดอกไมจันทนท่ีเราเตรียมเอาไวจะวางดอกไมจันทน  ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560  กลองสีขาวและจะตองเปน
ขนาดกวาง 40 ยาว 40 สูง 40 เซนติเมตร บรรจุดอกไมจันทนไดกลองละ 500 ดอก เขาใหทําเพราะ
ดอกไมจันทนท่ีเราจะนําไปมอบเราตองบรรจุลงกลองใหเรียบรอยและนําสงภายในวันท่ี 25 ตุลาคม 2560  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเรามีดอกไมจันทน จํานวน 20,000 ดอก เพราะฉะนั้นเราตองใชกลองในการบรรจุ
ดอกไมจันทน จํานวน 40 กลอง  มอบใหกองสวัสดิการสังคมเปนผูรับผิดชอบเรื่องการจัดทําหรือการจัดซ้ือ
กลองกระดาษสีขาวเพ่ือบรรจุดอกไมจันทน   

เร่ืองที่  5   ขอขยายเวลาไวทุกขของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขยายเวลาไวทุกขของขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐ  จากเดิมวันท่ี 13 -27 ตุลาคม 2560 เปนวันท่ี 13 ตุลาคม 2560  ไปจนถึงวัน
อาทิตยท่ี 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน ลดธงครึ่งเสา จากวันท่ี 13 – 29 ตุลาคม 2560  ขาราชการออก
ทุกขวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ใหเริ่มเก็บผาระบายปายสงเสด็จสูสวรรคาลัยคืนวันอาทิตยท่ี 29 ตุลาคม 
2560  มอบสํานักการชาง  และขอความรวมมือซักซอมทําความเขาใจสถานบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศนสื่อ 
สิ่งพิมพ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

เร่ืองที่  6    ทาสบีริเวณวงเวียนโปงลางใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องทาสีบริเวณวงเวียนโปงลางเปน
อยางไรบางหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร     โพธแิทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ตอนนี้ทางสํานักการชางกําลังออกแบบ
และประมาณราคาใหใหม ผมตองขอใหสาํนักการชางเรงดําเนินการเพราะเกรงวาจะขออนุมัติทันหรือไม  ท่ีเรา
ตั้งงบปรับปรุงวงเวียนโปงลางไว 100,000 บาท  ในป 2561 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาไมทันเพราะเราเหลือเวลาแค
ประมาณ 9 วัน จะทําการจัดซ้ือจัดจางทันไดอยางไร 

นายพงษธร     โพธแิทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ถาอยางนั้นผมจะนําสีท่ีมีอยูไปทาท่ีวง
เวียนโปงลางและบริเวณโดยรอบกอนครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และผมก็ไดฝากใหจาเอกภราดรไปทาสี
บริเวณวงเวียนน้ําพุใหดวยไมรูวาดําเนินการใหรึยังเบิกสีกับทางสํานักการชางไปดําเนินการกอนและจากท่ีจา
เอกภราดรไปประชุมเก่ียวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยเปนอยางไรบาง 

นายพงษธร     โพธแิทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    เขาใหเราติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณ
งานพิธีฯท่ีศาลากลาง  ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 จํานวน 8 ตัว     

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ท่ีเราใชอยูในงานนิทรรศการฯ จํานวน 
6 ตัว เราเอามาใชในงานนี้ไดหรือไม   

นายพงษธร     โพธแิทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ผมวาจะใชงบประมาณของริมแกงดอน
กลางเอามาติดตั้งกอนครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาเราใชกลองของทานเลขาฯอดิศักดิ์
ท่ีเคยใชในงานนิทรรศการไปกอน จํานวน 6 ตัว และสวนอีก จํานวน 2 ตัว  ใหมาเอาท่ีผมไดผมมีอยูแลวท่ี
ไมไดใชใหนําไปใชในงานพิธีกอนสวนเรื่องการเดินสายไฟฟาก็ทําการจางเหมามอบทานหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล  สวนกลอง จํานวน 6 ตัว ถาเสร็จงานพิธีในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 แลวก็จะนําไปติดไวใน
บริเวณแกงดอนกลางตอไป   

เร่ืองที่  7    นโยบายของทานผูวาไกรสร กองฉลาด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาคนใหมของจงัหวัดกาฬสินธุเรา
คือทานไกรสร กองฉลาด  วันนั้นผมไมอยูเลยไดมอบทานรองนพสิทธิ์ไปรับมอบนโยบายแทน  ทานรองนพสิทธิ์
บอกวาทานผูวาฯไดพูดถึงเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยู 2 เรื่อง 1.เรื่องแมคาพอคาท่ีอยูบริเวณขางโรงเรียน
เทศบาล 1  ในลักษณะวาไมสวยและสกปรกผมเลยไดมอบใหสมชายเชิญพอคาแมคามาประชุมกันนําแบบท่ี
ออกแบบไวในการท่ีเราจะเปลี่ยนอาคารก็ไดรับความรวมมือดีจากพอคาแมคาและหลังจากท่ีเราประชุมกันแลว
นั้นผมก็ไดพบปะพูดคุยกับคุณหมอบรรพต สุวรรณชาติ ซ่ึงเปนผอ.ของโรงพยาบาลกาฬสินธุคนใหมเก่ียวกับ
เรื่องพอคาแมคาท่ีอยูขางโรงเรียนเทศบาล 1 ดวยเชนกันทานบอกวาเรื่องนี้เปนปญหาของโรงพยาบาลท่ีไมมี
สถานท่ีไวรองรับสําหรับใหพอคาแมคาไดขายของใหญาติคนไขของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นนี่จึงเปนปญหาของ
โรงพยาบาลท่ีทําใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเดือดรอน  ทานผอ.โรงพยาบาลฯเลยบอกวาจะเอาอาคารจอดรถชั้น
ท่ี 1 เปนท่ีขายสินคาใหกับพอคาแมคาและตอนนี้โรงพยาบาลก็มีนโยบายวาชั้นท่ี 1 ท่ีจอดรถจะใหรานคา มินิ
มารท แบงเปนล็อคและจะใหพอคาแมคาท่ีขายไกยางสมตําขางโรงเรียนเทศบาล 1 นี่ไปขายดวย  เพราะฉะนั้น
สมชายไมตองไปบอกพอคาแมคาอีกเพียงแตพูดวานายกกําลังจะคุยกับคุณหมอใหไดไปขายในโรงพยาบาลฯ
และไมมีคาใชจาย 2.เรื่องปายท่ีไมเปนระเบียบฝากสมชายไปดูและจัดระเบียบใหดีและอยากฝากสมชายเรื่อง
ตัดหญาบริเวณท่ีเปนท่ีรกรางวางเปลา เชน แถวบริเวณอาคารศรีสวรรค เปนตน  

เร่ืองที่  8    แผนงานบุคคล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมยังคงเปนหวงเรื่องครูศูนยเด็กฯ
อยากฝากหัวหนาสํานักปลัดเรื่องแผนงานบุคคล ตอนนี้มีหนังสือมาวาสําหรับครูศูนยเด็กท่ีเราจางมาสอนเด็ก
เล็กจะไมมีการบรรจุใหเปนขาราชการอีกตอไปแลวแตไมขัดของในการท่ีจะปรับใหเปนลูกจางตามภารกิจ  
เพราะฉะนั้นเรื่องแผนของเราตอง 

นายพงษธร     โพธแิทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ตอนนี้ผมไดประสานใหสํานักการศึกษา
ทําเรื่องข้ึนมาแลวเพราะวาพนักงานจางของศูนยเด็กปจจุบันก็เปนภารกิจหมดแลวเพียงแตวาไมไดเปนพนักงาน
จางตามวุฒิซ่ึงจะตองมีใบประกอบวิชาชีพตามหนังสือท่ีเขาสงมาใหมและเราตองปรับปรุงตําแหนงใหเขาเปนไป
ตามวุฒิครับ 
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เร่ืองที่  9   การแกไขปญหาน้ําทวมใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องท่ีผมใหพระอิงควัตลงไปสํารวจ
พ้ืนท่ีและท่ีดินท่ีบริเวณแกงดอนกลางเรื่องการนําน้ําไปลงตามลําน้ําตางๆเพ่ือแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมไดนั้น
หลังจากท่ีพระอิงควัตบันทึกข้ึนมาเรียบรอยและมีโฉนดเรียบรอยมอบใหทานปลัดเทศบาลและผอ.สวนฯจําลอง
ไปสํารวจดูตามท่ีพระอิงควัตเสนอข้ึนมาและดําเนินการตอเพ่ือจะไดเจราจรขอซ้ือท่ีดินโดยใชเงินรางวัลท่ีเรา
เตรียมไวเพ่ือนําไปแกไขปญหาน้ําทวมใหกับพ่ีนองประชาชน 

เร่ืองที่  10    การใชเงินรางวัล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การใชเงินรางวัล จํานวน 3.5 ลาน
บาท ใหผอ.สวนฯจําลองรายงานนายกวาเปนอยางไรบางยังมีเหลือจํานวนเทาไหร 

นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     เงินเหลือ จํานวน 1.3 ลานบาท ตัวครุภัณฑ
โรงเรียนผูสูงอายุตอนนี้ยังไมตัดยอดยังไมเรียบรอยในการสั่งซ้ือ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวยอดเงิน 1.3 ลานบาท จะพอซ้ือ
หรือไม 

นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     เทาท่ีดูเบื้องตนและประมาณการไวกับทาน
รองนพสิทธิ์นั้นคาดวาจะติดลบแตไมมากเทาไหรและถาหากวาไมพอจริงๆอยากจะขอดึงจากเงินรางวัล จํานวน 
4 ลานบาท ครับ 

เร่ืองที่  11    คาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ฝากใหสํานัก/กองท่ีเก่ียวของไปศึกษาด ู 

เร่ืองที่  12     แอพพิเคช่ันเทศบาลบริการประชาชน   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยากใหทุกสํานัก/กองดูเรื่อง
แอพพิเคชั่นเทศบาลบริการประชาชน  ฝากใหทุกสํานัก/กองของเราลองโหลดแอพพิเคชั่นนี้มาใชกอนท่ีจะ
นําไปใหพ่ีนองประชาชนไดเริ่มใชกัน  และมอบหัวหนาศศิญาใหทําแผนประชาสัมพันธการใชแอพพิเคชั่นตัวนี ้

เร่ืองที่  13    ผลการคัดเลือกสํานักงานทะเบียนดีเดน   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผลการคัดเลือกสํานักงานทะเบียน
ดีเดน  สํานักงานทะเบียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แตยังไมไดบอกมาวา
จะใหไปรับรางวัลท่ีไหนอยางไรแตมีหนังสือแจงอยางเปนทางการมาแลว  และเจาหนาท่ีบุคคลากรดีเดนดาน
สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน ไดแก นางพิมชนก พิงพิณ  ขอแจงใหทุกทานไดรับทราบ 

เร่ืองที่  14   กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทอดกฐินสามัคคีท่ีเราจะรวบรวมยอด
กฐิน  ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามีกําหนดการอยางไรบาง 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร   หน.ฝายสงเสริมประเพณี      กําหนดกฐินสามัคคีเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ประจําป 2560  ซ่ึงปนีเ้ราไดสํารวจกฐินท่ีวัดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุซ่ึงไมมีเจาภาพในการปก
กฐินไดจํานวน 3 วัด 1.วัดเหนือ 2.วัดชัยสุนทร 3.วัดปาทุงศรีเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยกําหนดจัดทํา
กฐินสามัคคีข้ึน วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 เราจะจัดตั้งองคกฐินและรับบริจาคอยูท่ีสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและเวลาประมาณ 13.30 น.  เราจะเคลื่อนขบวนแหรอบเมืองซ่ึงตอนนี้ผมไดจัดทําผังเสนทาง
เรียบรอยแลว  ขบวนเราจะเคลื่อนจากหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอความรวมมือจากทุกสํานัก/กอง
ใหมารวมดวยชวยกันในวันพรุงนี้ตามคําสั่งท่ีแจงไปแลวนั้น  เสนทางท่ีขบวนจะเคลื่อนผานคือถนนถีนานนท
ผานธนาคารออมสินไปถึงแยกสํานักงานปาไมใหเลี้ยวขวาตรงไปจนถึงวงเวียนโปงลางใหเลี้ยวซายตรงไปจนถึง 
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ไฟสัญญาณจราจรใหเลี้ยวขวาผานหนาจวนผูวาฯเลี้ยวซายแลวออมวงเวียนลงไปเสนทางของอนุสาวรียพระยา
ชัยสุนทรและสวนขาขบวนกลับใหมุงหนาเสนตรงจนถึงถนน 1155 เลี้ยวซายและเลี้ยวขวามาบริเวณถนน
เทศบาล 23 – 24  ซ่ึงเปนยานเศรษฐกิจท่ีเราจะใหพ่ีนองประชาชนไดรวมทําบุญกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
และในชวงเย็นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนตเย็น เวลา 18.30 น. ท่ีหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอ
เชิญชวนพ่ีนองประชาชนและเจาหนาท่ี พนักงานเทศบาลทุกทานใหมารวมบุญดวยกัน  และวันพฤหัสบดีท่ี 19 
ตุลาคม 2560  เวลา 08.30 น.  เราจะรวมตัวกันท่ีหนาสํานักงานเทศบาลฯของเราเพ่ือเคลื่อนองคกฐินไปท่ี
วัดเหนือ ในเวลา 09.00 น.  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวยอดกฐินรวมแลวจะแบงไป
อยางไรเพราะเราตองทอดกฐิน จํานวน 3 วัด 

นายกันติพงษ   เบาจังหาร   หน.ฝายสงเสริมประเพณี      รวบรวมไดเทาไหรก็จะแบงเปน 3 สวน  
องคกฐินและเครื่องกฐินก็รวบรวมไวครบแลวเรียบรอยครับ  วันอาทิตยท่ี 29 ตุลาคม 2560 ชวงเชาเราจะ
เคลื่อนองคกฐินท่ีวัดปาทุงศรีเมือง  และวันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560  ชวงเชาเราจะเคลื่อนองคกฐินไปท่ีวัด
ชัยสุนทรเปนอันเสร็จเรียบรอยในการทอดกฐินสามัคคีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ป 2560   

เร่ืองที่  15    แนะนําตัวพนักงานเทศบาลฯที่ยายมาใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญพนักงานท่ียายมาใหมแนะนําตัวให
ท่ีประชุมไดรับทราบ 

นายวีระยุทธ  ฆารประเดิม   ศึกษานิเทศกชํานาญการ     เรียนทานนายกและคณะผูบริหารทุกทาน
กระผมนายวีระยุทธ  ฆารประเดิม  ตําแหนงครูวิทยะฐานะชํานาญการสังกัดโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาล
ตําบลหวยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ  มารับตําแหนงใหมในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ใน
ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการสังกัดสํานักการศึกษาครับ   

เร่ืองที่  16    ขอความอนุเคราะหกางเตนทในงานกฐินของวัดปาพุทธมงคล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หลวงพอหนูอินทร วัดปาพุทธมงคล จ.
กาฬสินธุ เชิญประชุม วันท่ี 14 ตุลาคม 2560  เรื่องงานกฐินของวัดปาพุทธมงคลซ่ึงวันนั้นเปนวันเสารผม
ไมไดมอบหมายใหใครไปประชุมเพราะเพ่ิงมาเห็นหนังสือวันจันทร  แตทานก็มีหนังสือมาถึงเทศบาลเมือง
กาฬสินธุวาขอความอนุเคราะหเตนท จํานวน 10 หลัง ในการตั้งโรงทานฝากทางสํานักการชางใหไปกางเตนท 
ในวันท่ี 27  ตุลาคม 2560  หรือชาสุดในวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 เพราะงานกฐินจะจัดข้ึนวันท่ี 29 ตุลาคม 
2560 ซ่ึงเปนวันเดียวกันกับงานกฐินสามัคคีของเทศบาลเราท่ีจะเคลื่อนองคกฐินไปท่ีวัดปาทุงศรีเมืองผมก็คง
จะตองไปทอดกฐินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุกอนหลังจากนั้นจึงจะไดไปรวมงานกฐินของทานหลวงปูหนูอินทร 

เร่ืองที่  17    การขออนุญาตตอเติมรานขายกาแฟ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     อยากจะขอหารือทานนายกและผูเขารวม
ประชุมทุกทานเรื่องการขออนุญาตตอเติมรานขายกาแฟ  ตามขอเท็จจริงนายสุรชัย ไชยทองศรีผูเชาอาคารราน
กาแฟบริเวณเทศบาลหลังเกา สัญญาเชา 3 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 
2562  ไดยื่นคํารองขออนุญาตตอเติมอาคารเพ่ือเปนลานจอดรถและทํารานคา  ขอพิจารณาอาคารรานกาแฟ
ไดสรางแลวยกกรรมสิทธิ์ใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุและเปนคูสัญญากับเทศบาลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 1.
สัญญาเชามีอายุสัญญาเชา 3 ป (เริ่ม วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562) 2.ตามเง่ือนไข
สัญญาเพ่ือขายกาแฟสัญญาสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562 3.ผูเชายื่นคํารองขอตอเติมอาคารจะตองไดรับอนุญาต
จากผูใหเชากอนถึงจะทําการไดตามเง่ือนไขสัญญาเชา ขอ 8 ระบุไววาถาผูเชามีความประสงคจะดัดแปลงตอ
เติมรื้อถอนสถานท่ีเชา หรือ ทําการปลูกสรางสิ่งใดๆลงในท่ีดินบริเวณสถานท่ีเชาจะตองไดรับอนุญาตจากผูให
เชาเปนหนังสือกอนจึงจะทําไดและบรรดาสิ่งปลูกสรางท่ีผูเชาไดกระทําข้ึนในบริเวณสถานท่ีเชาก็ดีหรือท่ี
ดัดแปลงตอเติมในสถานท่ีเชาก็ดี  หรือท่ีไดซอมแซมตามสัญญาขอ 7 ก็ดี ผูเชายินยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ 
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ผูใหเชาเวนแตผูใหเชาไมตองการบรรดาสิ่งปลูกสรางดังกลาวผูเชาตองรื้อถอนออกไป ท้ังนี้ โดยผูใหเชาไมตอง
เสียคาตอบแทนหรือคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 4.ผูเชาขอตอเติมอาคาร (ตามแบบแปลนท่ีแนบมาพรอมนี้) เพ่ือทํา
รานคาและลานจอดรถกรณีลานจอดรถเทศบาลฯไดมีลานจอดรถเพ่ือใหบริการแลวในบริเวณดังกลาว  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เขาเคยเชามาแลว 1 รอบ คือชวงป
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 และพอสัญญาหมดลงเขาก็ไดทําการตออายุสัญญาเชาใหมอีก 1 รอบ คือในวันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2559 และจะหมดสัญญา ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  ตอนนี้ยังคงอยูในหวงท่ี 2 เม่ือครบ
กําหนด 1 รอบแลวกรรมสิทธิ์จะตกเปนของเทศบาลแลวถาหากวาเขาจะมาปรับปรุงผิดสัญญานั้นเขาจะเพ่ิม
ราคาคาเชาใหเราหรือไม   

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     ไมไดมีการพูดถึงคะ แลวพ้ืนท่ีก็จะขอใช
มากข้ึนดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เขาจะขอขายอาหารและผลไมเพ่ิมเติม  
แตในสัญญาท่ีเขาทํากับเราเขาขอขายเฉพาะกาแฟเพราะฉะนั้นถือวาผิดวัตถุประสงคและตอนนี้ก็ยังไมครบ
สัญญา 3 ป  คิดในอีกมุมถาเราเปนฝายผิดสัญญาเราจะถูกฟองรองหรือไม  ในความคิดเห็นสวนตัวผมวานาจะ
รอใหครบสัญญากอนคอยมาคุยกันอีกครั้ง  ผมวาเขายังไมเขาใจเก่ียวกับเรื่องการทําสัญญากับทางเทศบาลฯผม
วาถาเราอนุญาตไปตามท่ีเขาเสนอมาทุกอยางจะเปลี่ยนไปหมดท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขจะผิดเพ้ียนกับสัญญา
ท่ีเราเคยทํากับเขามากอนถาหากวาตอนนี้ทรัพยสินนี้เปนของทางเทศบาลแลวก็แสดงวาเปนของทางราชการ
เวลาท่ีทางราชการจะตอเติมอาคารจะตองทําอยางไรในระเบียบก็ตองขออนุญาตกอนใชหรือไม   
นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     เขาก็ตองมาขออนุญาตผูใหเชาและตองไดรับ
อนุญาตกอนถึงจะดําเนินการไดในสัญญาเชานั้นก็ระบุไวเรียบรอยแลว  และในกรณีท่ีเขามาขอตอเติมอาคาร
เพ่ือขายผลไมเพ่ิมนั้นเราควรจะคุยกับเขาใหเสนอผลประโยชนเขามาใหมแลวคอยพิจารณาใหมเรื่องทําสัญญาก็
คอยทําสัญญาใหมอีกครั้งหนึ่ง      

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนนี้เราจะพิจารณาอนุญาตไมไดเลย  
เพราะเรื่องผลตอบแทนยังไมรูและเรื่องวัตถุประสงคท่ีจะเอามาขายไมชัดเจนและเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีไมชัดเจนอีก
เพราะฉะนั้นถือวารายละเอียดและขอเสนอนั้นยังไมชัดเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาในขณะนี้ยังอนุญาตไมได  
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                คร้ังที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 20/2560 เม่ือวันท่ี  3 ตุลาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เร่ืองที่  1   การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ทานรองปลัดอุบลรัตนและทานผอ.เพ็ญพรท่ีเปนคณะ
กรรมการฯและเลขาฯนั้นทานไดเกษียณอายุราชการไปแลวครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหแตงตั้งทานรองปลัดประเสริฐและทาน
รองปลัดอภิวัฒนเขาไปรวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯแทนท้ัง 2 ทาน ท่ี
เกษียณอายุราชการไป 

    มติที่ประชุม    - แตงตั้งทานรองปลัดประเสริฐและทานรองปลัดอภิวัฒน 
                                  แทนทั้ง 2 ทาน ที่เกษียณอายุราชการไป – 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกันยายน 2560 เชิญสํานักปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กันยายน  2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 623  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล   1. ขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้ง
พนักงานครูเทศบาลผูผานการสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในสายงานนิเทศการศึกษาตําแหนง ศึกษานิเทศก
2. ขอความเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลรายนางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและ
โครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) สังกัดฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับตน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 3. ขอความ
เห็นชอบนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพ่ือลดระยะเวลาการดํารง  ตําแหนงบริหารของ
พนักงานเทศบาลราย นายวุฒิไกร  ภูนาโท ตําแหนงหัวหนาฝายการเจาหนาท่ี(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ
ตน)   4.  รายงานตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวางประเภทบริหารทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ินตามคําสั่งคณะ
รักษา ความสงบแหงชาติ ท่ี 8/2560   5.  ออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลฯลาออกจากราชการ จํานวน 2 
ราย ดังนี้  5.1 นางเพ็ญพร ศุภสุข พนักงานเทศบาลตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับสูง) เลขท่ีตําแหนง 03-2-06-2104-001 
อัตราเงินเดือน 64,980 บาท (หกหม่ืนสี่พันเการอยแปดสิบบาทถวน) สังกัดสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเหตุรับราชการนาน  5.2  นางพิศมัย  ฤทธิ์
ทรงเมือง พนักงานเทศบาลตําแหนง เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง 03-2-01-4102-001 
อัตราเงินเดือน 27,960 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเการอยหกสิบบาทถวน) สังกัดงานทะเบียนราษฎร ฝาย
ปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเหตุรับราชการนาน 6. 
จัดทําประกาศพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนจากราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ  ประจําป
งบประมาณ 2560  7. จัดโครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติเพ่ือนอมเกลาถวายเปนพระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรขัยมงคล แดสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ในวันท่ี 15 กันยายน 2560 ณ ศาลาหอฉัน วัดประชานิยม อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  ขอมูล
การใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกันยายน 2560  หอประชุมธรรมาภิ 
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บาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  27,600 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  25,000  
บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งท่ี  18/2560  
เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2560  ครั้งท่ี  19/2560  เม่ือวันท่ี  19 กันยายน 2560  ประชุมกาแฟ 1 ครั้ง วัน
อังคารท่ี 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมนายกเทศมนตรี  ปฏิคมงานกิจกรรม Kick Off 
โยนกอนจุลินทรีย ท่ี มีประสิทธิภาพ EM ณ  ลานหนาศาลเจาพอโสมพะมิตร  (สถานีดับเพลิง)  
วัน ท่ี  20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.   ปฏิคมงานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  
เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2560 เวลา 07.15 น.   ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  ฝายเทศกิจ งานรักษา
ความสงบ     เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการตีเสนชองจอดรถเข็นของผูคาตลาดสดเทศบาล บริเวณลานจอดรถ
หนาสํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี  6  กันยายน  2560   เจาหนาท่ีเทศกิจ
ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและขยะท่ีกีดขวางทางน้ําลําน้ําปาวบริเวณใตสะพานชุมชนคุมหวย เม่ือวันท่ี  18  
กันยายน  2560 เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการติดตั้งกระนูนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงในชุมชน 10 จุด 
เม่ือวันท่ี  12,19,21  กันยายน  2560  1.ทางแยกภายในหมูบานสันสุนีย  2.ชุมชนทุงศรีพัฒนา บริเวณ
แยกหนาศาลาชุมชน  3.ชุมชนเกษตรสมบูรณ บริเวณแยกดานหลังโรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน  4.แยกภายใน
ตลาดรวมใจการเกษตร  5.ชุมชนทุงสระ บริเวณแยกทางโคงกลางชุมชนและแยกทางโคงข้ึนสะพาน  6.ชุมชน
ดอนสวรรค บริเวณแยกหนาบานยายนูญ  7.ชุมชนทาสินคา  แยกเขาซอยสิทธิวงศ 1  8.ชุมชนดงปอ  แยก
ถนนดงปอทางเขาชุมชน  9.ชุมชนบุญกวาง แยกเขาซอยอนรรฆนาค 28  เจาหนาท่ีเทศกิจตรวจสอบและจัด
ระเบียบผูคา บริเวณหนาโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ เม่ือวันท่ี  22  กันยายน  2560 เจาหนาท่ีเทศกิจ
ดําเนินการซอมแซมปายจราจรถนนกุดยางสามัคคีท่ีชํารุด  เม่ือวันท่ี  25  กันยายน  2560  ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เม่ือวันท่ี   ๒๔  
กันยายน  ๒๕๖๐ (๑๔.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมรานคาริมถนน บริเวณหนาโรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐ ( ๒๒.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟ
ไหมบาน นาย สําเริง สุวรรณรุงเรือง เลขท่ี ๑๑๖ ถ.เสนหา ชุมชน ก.ส.ส. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ๒. เหตุวาตภัย  
อุทกภัย  ๒.๑ สูบน้ํา  เม่ือวันท่ี  ๖ กันยายน ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ํา บริเวณบาน คุณยาย 
เพชรจันทร เลขท่ี   ๘๘/๙๔ ถ.หนาเรือนจํา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ๒.๒ ชวยประชาชนตัดตนไม  เม่ือวันท่ี ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ ( ๑๐.๓๐ น. ) ออกปฏิบัติหนาท่ีตัดตนไม บริเวณศาลาชุมชนทาสินคา อ.เมือง จ. กาฬสินธุ  
๓. ดานอ่ืนๆ  ๓.๑การแพทยฉุกเฉิน  - วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ( ๑๒.๑๐น. ) ออกปฏิบัติหนาท่ี เหตุรถ
กระบะชนกับรถตูโดยสาร บริเวณถนนสามแยกโกบอลเฮาร   - วันท่ี ๒๒ กัยยายน ๒๕๖๐ ( ๑๖.๔๐น. ) ออก
ปฏิบัติหนาท่ี เหตุรถหกลอชนขอบถนน บริเรณแยกหามแหโพนทอง  ๓.๒ จับสัตวเลื่อยคานหรือสัตวมีพิษ  - 
วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ (๐๙.๒๐น.) ออกปฏิบัติหนาท่ี จับสัตวเลื่อยคาน บริเวณบานเลขท่ี ๑๐๐/๑๓ 
หมูบานหมอสมอาจ   อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ  - วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (๑๖.๓๐) ออกปฏิบัติหนาท่ี จับสัตว
เลื่อยคาน บริเวณบานเลขท่ี ๑๐๐/๑ หมูบานหมอสมอาจ   งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  - วันท่ี 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เขารวมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัย
สุนทร ประจาํป ๒๕๖๐  - วันท่ี ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เขารวม
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกรียติศูนย อปพร.ดีเดน ประจําป ๒๕๖๐   งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนกันยายน 
2560  จํานวน 33,830 คน  จํานวนครัวเรือน  15,616ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือน
กันยายน 2560 ยายเขาจํานวน 79 ราย ยายออกจํานวน 20 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 666 ราย 
งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 890 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 11 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผู
ประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  8 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท    ธารไชย     ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคา 
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น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกันยายน 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 853.80 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  
24.93 ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 17,655 ลิตร ลดการใชพลังงาน  1,816 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 
1,138.24  ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  311.90 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  7  
ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง  ทํา
ความสะอาดถนนชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  28  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  4 
จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 9 ใบ  ซอมแซมฝาปด
ทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 6  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอม  3.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัด
แยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ปริมาณขยะท่ีคัดแยกได  5.2 ตัน   - จําหนายขยะท่ีคัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปน
เงิน 12,370  บาท  3.2 กําจัดมูลฝอย  กําจัดมูลฝอยในเดือน ส.ค. 60 รวม 2,984.03  ตัน  เปนมูลฝอย
จาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,125.41  ตัน - ทองถ่ินอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,858.62  ตัน   ประชุมพอคา
แมคาตลาดเทศบาลลาน 1    วันท่ี 13 และ 20 กันยายน 2560 จัดประชุมพอคาแมคาตลาดลาน 1 , พอคา
แมคาถนนเทศบาล 24 และผูรับเหมาเพ่ือเตรียมความพรอมกอนปรับปรุงโครงหลังคาตลาดเทศบาลลาน 1
ดานปองกันและควบคุมโรค    เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเยี่ยมบาน  เดือนนี้มีผูปวยรายใหม  ๓ 
ราย อาศัยอยูชุมชนสุขสบายใจ ๑ ราย ,ชุมชนดงปอ ๑ รายและชุมชนหนาโรงเลื่อย ๑ ราย ใน ๓ ราย นี้มี
ผูปวยท่ีเปนจิตเวชรวมดวย ๑ ราย มีปญหาเรื่องการรักษา ไมไปฉีดยาตามนัด แตมีพ่ีสาวดูแลไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือหา
สาเหตุของปญหา และแกปญหาแลวผูปวยไปฉีดยาท่ีศูนยดงปอทุกวัน อีก ๒ ราย ไมมีปญหา ทานยาทุกวันและ
มาตรวจตามนัดทุกครั้ง  ลงพ้ืนท่ีสถานศึกษาเพ่ือทําการควบคุมโรคมือ เทา ปาก งานปองกันและควบคุมโรค
ไดรับแจงวามีเด็กท่ีไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ๒ ราย ท่ีโรงเรียนเทศบาล ๕  ดงปอ เม่ือวันท่ี 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จึงไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ ควบคุมโรคในโรงเรียนดังกลาว ซ่ึงทางโรงเรียนก็ไดให
ความสําคัญ ในการดําเนินการตามมาตรการการระบาดของโรคมือเทาปาก ดังนี้  ๑. ปดโรงเรียน ๒ วัน เพ่ือทํา
ความสะอาดใหญ  ๒. แจงผูปกครองเด็กท่ีปวยไมใหมาโรงเรียน ๑ สัปดาห  ๓. คัดกรองเด็กนักเรียนหนาเสาธง
ทุกวันและจัดทํารายงาน จนกวาจะไมมีการระบาดซํ้าอีก หรือ จนครบ ๑ เดือน   ๔. ใหความรูผูปกครอง
นักเรียนทุกคนเรื่องการปองกันโรคเมือเทาปาก  หมายเหตุ ไมมีเด็กนักเรียนปวยซํ้าอีกหลังจากทําการควบคุม
โรค   กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชุมชนท้ัง ๓๖ ชุมชนไดจัด
กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย  ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเม่ือไดรับ
รายงานโรค  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI)  ดังนี้  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย 
(HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๒ ชุมชน   มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๘   - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนดงปอ และชุมชนหาด
ลําดวน คิดเปนรอยละ ๕.๕๕  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๒ 
ชุมชน  คือ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง และชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๕.๕๕   ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง  - สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคา
ดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายสูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย มีคา CI = ๓.๒  ผล
สํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดท้ัง ๑๐ วัด   วัดท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก
เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายท่ีสูงกวาเกณฑ มี  ๑ แหง ไดแก วัดกลาง คือ  มีคา CI =๓.๔  มี
ผูปวยตั้งแตมกราคม  – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๙ ราย  เดือนนี้มีผูปวยโรคไขเลือดออก ๑ ราย คือ  ๑. 
ด.ญ. ปริชยา  ฤทธิ์ตรงเมือง อายุ ๘ ป อยูบานเลขท่ี ๓๖/๒ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง เรียนอยูท่ีโรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย ชั้น ป. ๒/๑ เริ่มปวยเม่ือวันท่ี ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  ไดทําการควบคุมโรคและทํา
การสอบสวนโรคตั้งแตรับรายงานโรคจากโรงพยาบาลกาฬสินธุใน ๒๔ ชั่วโมง ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบานของ
ผูปวย เปนท่ีเรียบรอยแลว  ดานสงเสริมสุขภาพ   โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันท่ี 
1 – 30 กันยายน 2560 )  มารดาหลังคลอด  22 ราย  ไดรับการเยี่ยม  22 ราย  - บุตร เพศชาย 11 ร า ย  
- บุตร เพศหญิง  11  ราย   มารดาอายุนอยกวา 20 ป  2 รายบุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม   2  ราย 
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งานทันตสาธารณสุข  วันท่ื ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมหนูนอยยิ้มสวย ฟนใส   งานทันตสาธารณสุข ออก
ใหความรูดานทันตสุขภาพแกเด็กนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาล  ๕ ดงปอ  วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  กิจกรรม
หนูนอยฟนสวย  งานทันตสาธารณสุข ออกใหความรูดานทันตสุขภาพแกเด็กนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาล  ๓ 
วัดเหนือ  วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมอบรม อย.นอย   งานทันตสาธารณสุข ออกใหความรูดานทันต
สุขภาพแกเด็กนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาล  ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  โครงการสงเสริมสุขภาพ พระภิกษุ/
สามเณร   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดประชานิยม  วันท่ี 1 กันยายน 2560  นิเทศนักศึกษาแพทยป 4 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันท่ี 1 – 30 กันยายน 2560  ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  199 ราย  ๑.๒ จํานวนสัตว 
216 ตัว แยกเปน   สุนัข  175 ตัว   แมว  41 ตัว   รับ คาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  ๑0,680 บาท  
ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว  ๒4   ร า ย   จํ า น ว น สั ต ว 
ท้ังหมด  1,861  ตัว  แบงเปน สุกร  1,835  ตัว  โค    ๒6   ตัว   รายไดประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
จํานวน  187,166 บาท  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 25 กันยายน 2560 
เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ครั้งท่ี 4/2560 ณ 
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมโครงการหนึ่งเทศบาล หนึ่งคุณธรรม ณ วัดประชานิยม อ.เมือง 
จ.กาฬสินธุ ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย   วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอ
ตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนรับคณะศึกษาดู
งานเรื่องการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจากเทศบาลตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และเทศบาลตําบลแสนสุข 
จังหวัดอุบลราชธานี   วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวมกับ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.
ขอนแกน  เรื่องการดําเนินงานผูสูงอายุ การบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุ  วันท่ี 28 กันยายน 2560 นาย
จารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เนื่องในวันสุดทายของภาคเรียน 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นายคงเดช หรบรรณ    หน.หนวยศึกษานิเทศก   สํานักและสถานศึกษาในสังกัด  วันท่ี ๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ ทอดถวายตนดอกเงินเพ่ือสมทบทุนสรางพระพุทธรูป   ณ  พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  วันท่ี 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  เนื่องในโอกาสวันคลายวันวางศิลาฤกษกอสราง
อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวง
อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  เนื่องในโอกาสวันคลายวันวางศิลาฤกษกอสรางอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  ณ 
บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติ  ณ วัด
ประชานิยม  วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวมกิจกรรม Kick Off โยนกอนจุลินทรียท่ีมีประสิทธิ์ภาพ EM BALL
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการสอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน   ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบทุนการศึกษาปจจัยพ้ืนฐาน  จากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจํานวน ๔๓๔ ทุน วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  โครงการสงเสริมคุณธรรม ความซ่ือตรง  
“ทําบุญ ๙ วัด  ณ วัดสวางคงคา”  โครงการเดน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์  วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร  วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม
เปดหองขายของ  วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  
วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  กิจกรรมชมรมจิตอาสาเด็กไทยทําได (อย.นอย)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พนักงานครูและ 
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นักเรียนรวมปลูกตนดาวเรือง  ณ แกงดอนกลาง  วันท่ี ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  นักเรียนรวมโครงการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและศึกษาแหลงเรียนรู  วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเขาคายคานิยม ๑๒ 
ประการ  วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมหนูนอยฟนสวย  วันท่ี ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมกําจัดเหา 
วันท่ี ๒๘ สิหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๐  กิจกรรมเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระ
เกียรติ  วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (ขยะรีไซเคิล)  วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียน
พอเพียงทองถ่ิน (ปุยไสเดือน)  วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (น้ําหมักชีวภาพ)   วันท่ี ๑-
๒ กันยายน ๒๕๖๐  กิจกรรมวันภาษาไทย   วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประเมินสถานศึกษาพอเพียงทองถ่ิน  
วันท่ี ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา  วันท่ี ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๐ โครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ kalasin Car free day
กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ  วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพดานการทรงตัว  วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมถนนสายบุญ  ณ บริเวณถนนหนาอนุสาวรีย
พระยาชัยสุนทร  วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1  วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการสงเสริมวิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ิน  วันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  วันท่ี ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ รวม
อบรมหลักสูตร  “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป”  วันท่ี ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
รวมอบรมหลักเกณฑวิธีการและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  และการริหารภาครัฐประกอบ 
พรบ.การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันท่ี 
๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เขารวมโครงการปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ป  วันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐ กิจกรรมตอบล็อก เพ่ือชวยใหเด็กใชพัฒนาการหลากหลายดาน  วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนั่งสมาธิ  งานท่ีจะดําเนินการตอไป สถานศึกษาในสังกัด  - สอบกลางภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ปดภาคเรียน (ท.๑)  - กิจกรรมลอยกระทง (ท.๓)   งานท่ีจะดําเนินการตอไปของสํานัก
การศึกษา  ทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๐ - วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทอดถวายวัดปาทุงศรีเมือง  - วันท่ี 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทอดถวายวัดชัยสุนทร  - วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทอดถวายวัดเหนือ  - วันท่ี ๕-
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฝกซอมนักเรี ยน  โครงการแข ง ขัน กีฬาโรง เรี ยน  อปท.  คัด เลื อกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  - วันท่ี ๑๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน อปท.คัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ณ  เทศบาลนครอุดรธานี 

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ  ขออนุญาตกอสราง 20 
ราย แลวเสร็จ 10 ราย กําลังดําเนินการ 10 ราย แกไข 2 ราย  ขออนุญาตรื้อถอน - ราย แลวเสร็จ - ราย ขอ
ใบรับรองอาคาร 8 ราย  แลวเสร็จ 2 ราย  กําลังดําเนินการ 6 ราย  ขอใบรับรองอาคารในเขตเทศบาลฯ 9 
ราย แลวเสร็จ 8 ราย กําลังดําเนินการ 1 ราย งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ งานจัดสถานท่ี  7 งาน แลว
เสร็จ 6 งาน กําลังดําเนินการ 1 งาน งานไฟฟาสาธารณะ 13 งาน แลวเสร็จ 10 งาน กําลังดําเนินการ 2 งาน  
ยังไมดําเนินงาน 1 งาน  งานบํารุงและรักษาทางและสะพาน ทอระบายน้ํา  แลวเสร็จ 1 งาน ถนน  6 งาน 
แลวเสร็จ 2 งาน กําลังดําเนินการ 4 งาน  งานสาธารณะ ตัดตนไม 15 งาน ดําเนินการแลวเสร็จ 10 งาน   
กําลังดําเนินการ 5 งาน  สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนสิงหาคม 2560  สํานักปลัดเทศบาล ใช
ลดลง 600 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง  1,145 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพ่ิมข้ึน 
3,167  ลิตร สํานักการคลัง ใชเพ่ิมข้ึน 80  ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพ่ิมข้ึน 26 ลิตร สํานักการศึกษา  ใช
เพ่ิมข้ึน 3 ลิตร  กองวิชาการ ใชเพ่ิมข้ึน 45  ลิตร  ผลสรุปการใชน้ํามันเพ่ิมข้ึน 1,576 ลิตร  งาน 
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สวนสาธารณะ  เจาหนาท่ีดําเนินการตัดหญาบริเวณแยก หนาโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย  ในวันท่ี 23 
สิงหาคม 2560  งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะเจาหนาท่ีดําเนินการ เก็บไฟหยดน้ําประดับเมืองท่ีถนน
กาฬสินธุ ประดับเม่ือวันท่ี 27 ก.ค. 2560  ดําเนินการรื้อถอนไฟประดับเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2560  งาน
แกไขปญหาน้ําทวมขัง  สงเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีดําเนินการ วางทอใหม บริเวณซอยวัลลภ  วันท่ี 16 สิงหาคม 
2560แกปญหาทางระบายน้ํา  งานซอมแซมผิวถนน   วันท่ี 13 สิงหาคม 2560 ถนน บริเวณแยกถนน ธี
ระวัฒน  มีหลุมลึกขนาดเล็กเปนอันตรายตอชาวบานท่ีสัญจรไปมาสํานักการชางจึงเขาดําเนินการ  งานตัด
ตนไม  เจาหนาท่ีดําเนินการ ตัดตนไม  บริเวณชุมชนหาดลําดวน ซอย 1 และ ซอย 2  วันท่ี 23 สิงหาคม 
2560  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ประจําเดือน สิงหาคม 2560  ผานสื่อโซเชียล  Facebook 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   (สํานักการชาง)  ไดรับคํารองทุกขจากชาวบานเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2560  เกิดหลุม
ขนาดใหญบริเวณ คอสะพานวัดใต อาจเกิดอันตรายตอชาวบานไดท่ีสัญจรไปมาได  ปจจุบันสํานักกองชางได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  คํารองทุกขจากชาวบานเม่ือ วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 สายไฟหลนระโยงระยางเปน
อันตรายตอชาวบานท่ีสัญจรไปมาสํานักการชางจึงดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยของชาวบานท่ีใชรถใชถนน 
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  รายงานความกาวหนาโครงการดาวเรือง ๑ แสนตน เพ่ือประดับงานพระราชพิธีถวาย
พระเกียรติพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.สรุป
คาใชจายประจําเดือนกันยายน  60 งบประมาณตั้งไว 1,629,000 บาท  รวมคาใชจาย  218,775  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  196,471 บาท  2.หนังสือเขา 55  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 69 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ – 
จัดจาง 23  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 33  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 60  ฝายบริการ
และเผยแพรวิชาการ   การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งท่ี 9/2560  เม่ือวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งท่ี 9/๒๕๖๐  1.งานประกาศเสียงตามสาย 
จํานวน 42 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 7 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ 7 งาน 
4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 53 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 35 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 7 งาน 
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  3 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 2 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล 
แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 
8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 30 ขาว 4.Facebook จํานวน 53 งาน  5.
ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 8 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน  สรุปรายงานฝายนิติการ ท้ังหมด 17 
เรื่อง ตรวจรางสัญญาตางๆ ท้ังหมด 16 เรื่อง  ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  1. โอนงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 53-64  มีรายการ 
ดังนี้ - โอนครั้งท่ี 54/2560 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 232,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล  - โอนครั้งท่ี 
55/2560 จํานวน 3 รายการ  เปนเงิน 2,324,000 บาท  กองสวัสดิการฯ  - โอนครั้งท่ี 56/2559 
จํานวน 4 รายการ  เปนเงิน 179,000 บาท สํานักการชาง  - โอนครั้งท่ี 57/2560 จํานวน 4 รายการ เปน
เงิน 84,448 บาท  สํานักการศึกษา  - โอนครั้งท่ี 58/2560 จํานวน 7 รายการ  เปนเงิน 304,200 บาท  
งานปองกัน  - โอนครั้งท่ี 59/2560 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 739,665 บาท  สํานักการศึกษา  - โอน
ครั้งท่ี 60/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,000 บาท  กองวิชาการฯ  - โอนครั้งท่ี 61/2560 จํานวน 
3 รายการ เปนเงิน 222,000 บาท  กองสวัสดิการฯ  - โอนครั้งท่ี 62/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 
90,000 บาท  สํานักการสาธารณสุข  - โอนครั้งท่ี 63/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 100,000 บาท  
สํานักการศึกษาฯ  - โอนครั้งท่ี 64/2560 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 130,000 บาท  สํานักปลัดเทศบาล  
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2. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561   - ประชุมพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ข้ันรับหลักการในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 
2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2560 โดยสภามีมติเห็นชอบราง   - ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ในการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระ 2 และ
วาระ 3 โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณในวงเงินงบประมาณ 
386,216,730 บาท  3. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ขนาดใหญ ประเภทโดด
เดน ประจําป พ.ศ.2560   โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  สรุปเรื่องราวรองทุกข ประจําเดือนมิถุนายน  2560  1.
กรณีเหตุเดือดรอนรําคาญ  สํานักการสาธารณสุขฯ  ดําเนินการเรียบรอย  2.ขอความเปนธรรมการกอสราง
ถนน คสล.รายนายสุรเดช ผดุงวิทย  สํานักการชาง   อยูระหวางดําเนินการ  3.ขอความชวยเหลือกอสรางถนน 
คสล.  กองวิชาการฯ  อยูนอกเขตเทศบาลประสานเทศบาลตําบลโพนทอง 

กองสวัสดกิารสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย     ภอูวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกันยายน 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนสิงหาคม
2560  ใชน้ํามันท้ังหมด 173 ลิตร ลดลง 16 ลิตร  Kalasin Car Free Day 2017 "วันปลอดรถ ลดโลก
รอน" ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือเวลา ๐๘.๐๐ น. (๒๔ กันยายน ๒๕๖๐)  กองสวัสดิการสังคม เขารวมกิจกรรม 
Kalasin Car Free Day 2017 "วันปลอดรถ ลดโลกรอน" ประจําป ๒๕๖๐  เพ่ืออํานวยความสะดวก บริการ
อาหารและน้ําดื่ม ใหกับผูมารวมงาน  ฝายพัฒนาชุมชน   โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕ ประจําป ๒๕๖๐ 
เม่ือเวลา ๐๙.๓๐น. (๕ กันยายน ๒๕๖๐) นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธาน
เปดโครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕ ประจําป ๒๕๖๐ โดยเปนการดําเนินโครงการตอเนื่องจากป ๒๕๕๙ ท่ีมี
ชุมชนเขารวม ๘ คุมวัด ท้ังนี้ประธานในพิธีไดมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแก ๘ คุมวัด กับชุมชนธรรมนูญ
สุขภาพตําบลกาฬสินธุ ๔ ชุมชน และลงนามบันทึกขอตกลงกับอีก ๑๖ ชุมชน ท่ียังไมทําการลงนามบันทึก
ขอตกลงกับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามโครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล ๕ ณ ศาลาอเนกประสงค วัดสวาง
คงคา  โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕ ประจําป ๒๕๖๐  ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน  วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น จัดการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน ซ่ึงมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร 
พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน 
เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล  โครงการประกวดชุมชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 
๐๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม และไดมอบเกียรติบัตรใหกับชุมชนดีเดน 
ประจําป ๒๕๖๐ ท้ัง ๓ เขต ไดแก เขต ๑ รางวัลชนะเลิศ ไดแก ชุมชนทาสินคา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ไดแก ชุมชนหนาโรงเลื่อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชุมชนซอยน้ําทิพย เขต ๒ รางวัลชนะเลิศ ไดแก 
ชุมชนวัดหอไตรปฎการาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก ชุมชนสุขสบายใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ไดแก ชุมชนทุงสระ เขต ๓ รางวัลชนะเลิศ ไดแก ชุมชนสงเปลือยกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก 
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา เกียรติบัตรการประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมูบาน/ชุมชนสะอาดระดับตําบล ประจําป ๒๕๖๐ ไดแก ชุมชนหนองไชยวาน ณ 
หอประชุมฑธรรมาภิบาล   ฝายสั งคมสงเคราะห   โครงการสร างหลักประกันรายไดแกผู สู งอายุ  
ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV   เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ได
ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯตามชุมชน ท้ัง ๓๖ 
ชุมชน  มอบสิ่งของเพ่ือชวยเหลือผูประสบเหตุอัคคีภัย  เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. 
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ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวมกับ นายกเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  มอบ
สิ่งของเพ่ือชวยเหลือผูประสบเหตุอัคคีภัยใหแก นายสําเริง สุวรรณเรือง อายุ ๕๒ ป บานเลขท่ี ๑๑๖ ถนน
เสนหา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  เขารับโลรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ประจําป ๒๕๖๐ ประเภทโดดเดน  เม่ือเวลา ๑๐.๓๐ น. (๒๗ กันยายน ๒๕๖๐) นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยนางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ, นาย
อภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ, นางเพ็ญพร ศุภสุข ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, นายวรวิทย ภูอวด ผูอํานวยกองสวัสดิการสังคม และคณะ เขารับโลรางวัลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป ๒๕๖๐ ประเภทโดดเดน ระดับชมเชย พรอมเงินรางวัล 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ถนนราชสีมา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน   เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ได
เปดโครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน เพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีครอบครัวควรรู สถานการณ
ครอบครัวไทยในปจจุบัน และสงเสริมใหครอบครัวมีกิจกรรมในการเรียนรูรวมกัน สรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวในชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูดูแลคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี ๒๓-
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  จัดกิจกรรมอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ  คนพิการ อสม. ดานสิทธิและการดูแลคน
พิการดานตางๆ  กลุมเปาหมายจํานวน ๑๐๐ คนฝายสงเสริมสวัสดิการ  แจกถุงยังชีพพระราชทาน  เม่ือวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดกาฬสินธุ ไดมอบถุงยังชีพพระราชทาน ใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยน้ําทวม จํานวน 
๔๐๐ ราย  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 
 

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

เร่ืองที่  1    ปรับเงินเดือนลูกจางภารกิจตามวุฒิฯ 
นางสายสวาท  พวงคํา    ประธานสภาพนักงาน    อยากจะขออนุญาตสอบถามเรื่องเจาหนาท่ี
พนักงานตามภารกิจอยากเรียนถามวามีแนวโนมท่ีจะพิจารณาเงินเดือนเพ่ิมเติมหรือไม  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตองเขาใจวาการจางลูกจางภารกิจนั้นคือ
จางตามวุฒิฯเขาจะไดเงินเดือนตามวุฒิฯท่ีเขามี  ถาเขาไดเงินเดือนตามวุฒิฯอยูแลวเขาก็จะไมไดเพ่ิมแตตอนนี้
เราเองไมไดจางเขาตามวุฒิฯทางเราก็กําลังจะปรับใหจางตามวุฒิฯเพราะฉะนั้นเงินเดือนก็จะข้ึนเองตามวุฒิฯท่ี
เขามี 

เร่ืองที่  2    โครงการจัดประชุมมอบนโยบายและ MOU 
นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     พอดีมีงานท่ีวางแผนไวคือ  วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2560  สํานักปลัดเทศบาลไดจัดโครงการประชุมมอบนโยบายและ MOU และจัดโครงการ
จริยธรรม คุณธรรม นําการปฏิบัติพนักงานไปพรอมกัน  โดยไดติดตอพระอาจารยมหาสมปองมาบรรยายในวัน
นั้นซ่ึงติดตอและประสานงานกับทานไดแลวจึงขอแจงใหทุกทานทราบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)  (ลาพักรอน)                ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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