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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 3/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  7 กุมภาพันธ 
2560 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1  การจัดงานวันมาฆบูชา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุจัดงานวันมาฆบูชา  ณ  พุทธมณฑลแกงดอนกลาง ซ่ึงผอ.สํานักงาน
พระพุทธศาสนาไดทําโครงการเสนอทานผูวาราชการฯ  และเชิญประชุมซ่ึงหน.กันติพงษเปนผูเขารวม แตสิ่งท่ี
ผมเปนหวงคือเรื่องหองน้ํา  ตั้งแตเราเปดใชงานมาโดนตอวามามากมายตั้งแตเดือนมกราคมซ่ึงมีปญหามาตลอด  
งานนี้เปาหมายนักเรียนประมาณ  1,200  คน  และก็คงเกิดปญหาในเรื่องหองน้ําอีกแนนอน  ฝากใหเตรียม
รถสุขาใหเรียบรอย  และฝากสํานักการชางดูแลเรื่องหองน้ําดวย  และในเดือนมีนาคมจะมีงานวันวิสาขบูชา  
จะมีการจัดกิจกรรมท่ีพุทธมณฑลอีกผมจึงกังวลในเรื่องหองน้ํา  และเรื่องท่ี  2    คือ  เรื่องโรงทาน  ฝากทุก
สํานัก/กองรวมทําโรงทานดวย  ฝากกองวิชาการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนมาออกโรงทานดวย 

นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี  สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ  ได
จัดทําโครงการการจัดงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ในวันท่ี  10  กุมภาพันธ   
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2560  กลุมเปาหมาย  คือ  นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเราจะเขา
รวม  350  คน  แบงเปน  เทศบาล 1  จํานวน  200  เทศบาล 2  จํานวน  100  คน  และโรงเรียน
เทศบาล 4  จํานวน 50  คน  ภารกิจท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะตองรับผิดชอบ  คือ  1.  การจัดสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค  สํานักการชางไดเขารวมประชุมและรับงานแลว  และเขาจะใหเราจัดเตรียมโตะหมูบูชาจํานวน  
2  ชุด  แทนกลาวรายงาน  ชุดรับรองประธาน  ปกธงธรรมจักรรอบบริเวณองคพระและบริเวณงาน  ติดต้ัง
ระบบน้ํา  ไฟฟา  พัดลมฝงประธาน  และขนเสื่อจากวัดกลางและวัดปาทุงศรีเมือง  กางเตนทจํานวน  10  
หลังเพ่ือใชตั้งโรงทาน  ในเรื่องโรงทานทางสํานักพระพุทธศาสนาไดประสานกับสวนราชการทุกสวนราชการใน
จังหวัดกาฬสินธุเรียบรอยแลว   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากผอ.สํานักการชางดูแลเรื่องสถานท่ีดวย  
กิจกรรมวันมาฆบูชาจริงๆแลวคือวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2560  และทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
เขาไปข้ึนปายท่ีเวทีโปงลางและเชิญชวนใหไปวัดประชานิยมและวัดกลางในวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2560  
ผมจึงเปนหวงวานักเรียนของเราจะไมมาถาเปนวันหยุด   

นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี  กิจกรรมในวันท่ี  10  กุมภาพันธ  2560  จะ
แบงเปน  2  ชวง  คือ  ภาคเชาและภาคบาย  ในชวงเชาเวลาประมาณ  08.30 น.  สวนราชการและผูบริหาร
และนักเรียนพรอมกันท่ีหอประชุมธรรมะศาลา  เวลา  09.00 น.  ประธานในพิธีเปดพิธี  เม่ือเปดพิธีเสร็จจะมี
กิจกรรมการอบรมธรรมะ  ในหัวขอ  หนึ่งใจใหธรรมะ  ประจําป  2560  วิทยากรคือทานพระอาจารยนําพล  
เวลา  12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง  เวลาประมาณ  15.30 น.  ทานผูวาราชการฯจะมาถึงและจะเปน
ประธานในพิธีเวียนเทียนรอบองคพระพุทธรูป 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ฝากผอ.สมชายดูแลเรื่องความสะอาดรอบ
สถานท่ี  ถามีการเวียนเทียนเตนทโรงทานใหตั้งตรงกลางชิดฝงทิศตะวันออก  นักเรียนมาท้ังวันจนถึงเวลาเวียน
เทียนเลยหรือไม 

นายกันติพงษ  เบาจังหาร  หน.ฝายสงเสริมประเพณี  มาท้ังวันเลยเปนกลุมเปาหมายท่ีแบงมาแตละ
โรงเรียน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แลวจะตรวจสอบนักเรียนไดอยางไร  
นักเรียนจะหนีออกมากอนหรือไม  ผมเปนหวง  แลวโรงทานจะเพียงพอหรือไม  ขอใหโรงทานเทศบาลเราอยู
ตลอด   ทานผูวาฯพูดในท่ีประชุมวา  เวลาท่ีจังหวัดออกหนังสือเชิญชวนใหไปเปดงานของสวนราชการขอความ
กรุณาใหหัวหนาสวนท้ังหลายไปรวมงานดวย  ไมใชวาใหเฉพาะหัวหนาสวนท่ีสนิทกันไปเทานั้น  ผมอยากเนน
ใหประชาสัมพันธเชิญชวนเรื่องโรงทาน  ฝาก อปพร.และเจาหนาท่ีเทศกิจไปอํานวยความสะดวกดวย  ถือเปน
กิจกรรมรวมกันของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและสํานักงานพระพุทธศาสนา   

 เร่ืองที่  2  การจัดงานกีฬาแหงชาต ิ
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานายกเทศมนตรี  การจัดงานวันกีฬาแหงชาติ  จะจัดข้ึนในวันท่ี  
10  กุมภาพันธ  2560  เวลา  08.00  น.  ณ  สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  พิธีเปดจะจัดอยูใกลสะพาน
ไบคเลนตรงประตูน้ําและตรงนั้นจะเปนชวงปลอยตัว  ขอใหเทศบาลเราไปรวมเชียรดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบใหทุกสํานัก/กอง  เขารวมพิธีเปด 
สํานัก/กองละ  5  คน  การแตงกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว 

 เร่ืองที่  3  กองทุนชวยเหลือพลเมืองด ี
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เทศบาลเรามีความคิดเห็นอยางไร
สําหรับเงินกองทุนพลเมืองดี 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลจะตองตั้งกองทุนของเทศบาล  ถามี
พลเมืองดีในเขตเทศบาลจะไดมาประสานตรงนี้คือนโยบายเบื้องตน  พลเมืองดีในเขตไหนก็จะตองเอาเงินของ  
อปท. ในเขตนั้น   

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย  เลขานุการนายกเทศมนตรี จะเปนการตั้งกองทุนของสวนกลาง  ซ่ึง
ระเบียบท่ีเราจะเอาเงินของเทศบาลไปตั้งมันไมได  ถาเปนเงินท่ีจะเขากองทุนกลางเราจะมีสวนเขาไปไดอยางไร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตองใชเงินของเลขาอดิศักดิ์กอน 

 เร่ืองที่  4  CCTV 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  CCTV  ท่ีไปประชุมมาเปนอยางไรบาง   

จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  ในการประชุมเนื่องจากรายละเอียดเรื่อง cctv  ในเอกสารไม
ถูกตองครบถวนและแตละหนวยงานท่ีสงไปสับสนในเรื่องขอมูล  ทานจึงมีมติท่ีประชุมวาภายใน  2  วันนี้ให
ทางฝายเลขาสงหนังสือถึงแตละหนวยงานใหยืนยันขอมูลใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เขาบอกวา  CCTV  ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุมีประมาณ  20  กวาจุด  ผมจึงเขาใจวาหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลรายงานไปหรือไม 

จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  ของเรารายงานไปครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  แตหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลรายงาน
เฉพาะท่ีเราติดใหมเฉพาะสํานักงาน 

จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  เรารายงานไป  44  จุด  คือ  ครั้งแรกท่ีเรามี  16  ตัว  และ
ท่ีเรามีใหมอีก  16  ตัว  และมีงบยาเสพติดอีก  12  ตัว  รวมเปน  44  ตัว  ผมจึงไดยืนยันในท่ีประชุม
เนื่องจากเขาจะเอาขอมูลของภาคประชาชนดวยผมจึงบอกวาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีอีก  200  จึงได
ยืนยันไป  244  ตัว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เทาท่ีผมดูขอมูลคนท่ีรายงานไปเขาเอา  
CCTV  ท่ีอยูสํานักงาน  สํานักงานของเราหน.สํานักปลัดเทศบาลติดไป  10  ตัว  แลวไดรวมเขาไปหรือไม  ผม
จึงสงสัยวาเขาใจผิดเก่ียวกับเรื่อง  CCTV  หรือไม  ถาเปนของสํานักงานมันไมเก่ียวเอาเฉพาะท่ีดูสาธารณะ   

จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  ในท่ีประชุมไดหารือเรื่องนี้  เพราะทางตํารวจเองก็รายงานใน
สวนของตํารวจ  ขอมูลท้ังหมดไมถูกตอง  จึงไดหารือกันในท่ีประชุมวาทางตํารวจจะใหรายงานในสวนของ
ตํารวจหรือสวนไหน  ทองถ่ินจะใหรายงานในสวนไหน  อําเภอจะใหรายงานในสวนไหน  และภาคประชาชนจะ
เอาไปอยูกับตํารวจหรืออยูกับทองถ่ิน  ของเราจึงยืนยันวาในสวนของภาคประชาชน  200  ตัว  และภาครัฐ
อีก  44  ตัว  เราจึงยืนยันไป  244  ตัว 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตํารวจเขาไมไดเอาอยางนี้  กลอง  200  ตัว  
และ  44  ตัว  เปนเครือขายของเทศบาลท่ีสามารถเขาถึงได  แตยังมีบานเรือนตางๆท่ีเขาติด  CCTV  แลว
ไมไดเขาเครือขาย  เชน  อ.สมเด็จ  รายงานไปวามี  CCTV  300  จุดใชหรือไม  ผมดูแลวไมนาเปนไปได  แลว
ท่ีประชุมสรุปวาอยางบาง 

จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  ตอนนี้ใหตรวจสอบใหมท้ังหมดและยืนยันขอมูลใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เอาตามนโยบายของนายก  1.  สวนราชการ
มีก่ีจุด  2.  ประชาชนท่ีเขารวมโครงการกับเทศบาลมีก่ีจุด  3.  มีบานก่ีหลังท่ีมี  CCTV  และมีรายละเอียดวามี
ก่ีจุด  และถาจะใหดีก็ไปประสานกับผูจําหนายกลอง  CCTV  วาไปติดท่ีไหนบาง  จะไดขอมูลท่ีครอบคลุม
ท้ังหมด   
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 เร่ืองที่  5  เชิญประชุมการจัดงานมหกรรมโปงลาง  แพรวา  กาฬสินธุ  ประจําป  
2560 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ขอเชิญคณะทํางานเขารวมประชุมการจัดงาน
มหกรรมโปงลาง  แพรวา  กาฬสินธุ  ประจําป  2560  ในวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2560  ณ  หองประชุม
ปกครอง  มอบใหผอ.ภาณุเดช  ผอ.สวนสมชาย  และหน.กันติพงษเขารวมประชุมแทนนายกฯ 

 เร่ืองที่  6  วันรวมน้ําใจสูกาชาด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  วันรวมน้ําใจสูกาชาด  จะจัดในวันท่ี  14  
กุมภาพันธ  2560  มอบรองศิรินันทและทานปลัดเทศบาลรวมมอบของรางวัล 

 เร่ืองที่  7  การจัดงานกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 4 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การจัดงานกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 4  
จะจัดข้ึนในวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2560  มอบทานรองนพสิทธิ์เขารวมพิธีเปด 

 เร่ืองที่  8  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 ขอโอกาสเขาเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7  จังหวัด
ขอนแกนไดมีการประชุมกลุมควบคุมโรค  และไดมุงเนนภารกิจพัฒนานโยบายระบบและวิจัยรูปแบบการ
ปองกันเฝาระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  กําหนดเขตพ้ืนท่ีเมืองไว  11  เมือง  แตขณะนี้ทางกลุมยังไมมี
ขอมูลสถานการณโรคท่ีเปนปญหาในแตละพ้ืนท่ี  ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐานตางๆเพ่ือนํามาวางแผนดําเนินงาน
แกไขปญหาดานสาธารณสุข  จึงขอโอกาสเขาเยี่ยมพบเพ่ือแนะนําหนวยงานและประสานขอมูลพ้ืนฐานของแต
ละแหง  จะเขาเยี่ยมในวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2560  เวลา  08.30 น.  ใครขอความกรุณาใหเตรียมขอมูล
พ้ืนฐานของเทศบาล  ขอมูลปญหาสาธารณสุขของเทศบาล  แผนการดําเนินงานแกไขปญหาทางดาน
สาธารณสุข  ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้ดวย 

 เร่ืองที่  9  เทศบาลนครสุราษฎรธานีจะขอเขาศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลนครสุราษฎรธานีจะขอเขาศึกษาดู
งานเก่ียวกับเรื่องกองทุนประกันสุขภาพ  ในวันท่ี  22  กุมภาพันธ  2560   

 เร่ืองที่  10  การขอรับงบประมาณจากกลุมจังหวัด   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวาตอนนี้เราทํา
โครงการประมาณ  3 – 4  โครงการ  เพ่ือขอรับงบประมาณจากกลุมจังหวัด  เราจะตองมีเอกสารพรอมเขาถึง
จะใหงบประมาณแตปรากฏวาท่ีเราขอไปมีแตใบปะหนาแตไมมีรายละเอียด  ทางจังหวัดจึงใหเทศบาลเราทํา
โครงการเขาไปถามีความพรอมก็มีโอกาสท่ีจะได  ทานผูวาราชการฯถามในท่ีประชุมวาอยากใหเทศบาลเอา
สายไฟฟาลงใตดิน  ผมก็บอกวารอแบบ  ตอนนี้แบบของสํานักงานไฟฟาท่ีทานรองนพสิทธิ์ไปประสาน  คือ  รอ
อนุมัติจากผูบริหารระดับสูงทุกอยางเรียบรอยแลว   ผมไดใหผอ.ภาณุเดช  ทําโครงการไปปรับปรุงพุทธมณฑล
แกงดอนกลางของเรา  มีการทําแนวปองกันตลิ่งพังเหมือนกับวัดใตแตเราทําตรงประตูน้ํา  ขางละ  500  เมตร  
ตกประมาณ  89  ลานบาท   

 เร่ืองที่  11  หนังสือขอความชวยเหลือ  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ไดรับหนังสือขอความชวยเหลือจากนาย   
อัคราวุธ  อ่ิมแมน  ระบุวาเทศบาลไปตัดตนมะขามเรียนและเอาก่ิงไปท้ิงไวอยูบนทางออกของน้ํา  ชวงถนนทา
สินคาริมคลอง  และโยงไปถึงวาเทศบาลของเราไมเก็บทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการระบายน้ําคลองทําใหน้ํา
ไมเขาไปในนา  ผมวามันอยูนอกเขตทานผอ.ภาณุเดชใหใครไปสํารวจ 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ตอนนี้ลงพ้ืนท่ีไปสํารวจแลวตําแหนงอยูบริเวณ
คลองฮีโล  ถนนกุดยางสามัคคี  จากปากทางเขาไปประมาณ  300  - 400  เมตร  จะมีบานหลังสุดทายท่ีทํา 
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ทอระบายน้ําและมีคลองแยกจากคลองใหญลงไปในท่ีนาเขา  ตอนแรกเราไปทําทอระบายน้ําและไปทําทอท่ีจะ
สงน้ําจากคลองใหญไปคลองเล็ก  เราตอทอใหเพราะตรงนั้นมีท่ีสูบน้ําของเขาดวยซ่ึงอาจมีเศษไมไปอุดตันทอ
ของเขาแตเราเขาไปชวยเหลืออยู  ผมไดประสานกับทีมงานโยธาแลววาในวันพรุงนี้จะเขาดําเนินการแกไขให
ท้ังหมด 

 เร่ืองที่  12  ศาลาชุมชนหัวคู 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ศาลาชุมชนหัวคูดําเนินการถึงไหนแลว 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  ตอนนี้มุงหลังคาเสร็จเรียบรอยแลวกําลังเทคาน  
ประตูเหล็กใชของเดิมบางสวน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมไปปนจักรยานรอบแกงดอนกลางจะเห็น
ศาลาของชุมชนหัวโนนโกเขาตองการใหเราชวยเหลืออะไรหรือไม 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สํานักการชาง  เขาเคยขอวาอยากไดประตูบานมวนหองเก็บของ  
ผมจะรีบดําเนินการใหครับ 

 เร่ืองที่  13  ขอความรวมมือในการจัดทําขอมูลโครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผน
หลักการปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง  สํานักงานโยธาธิการฯ  ขอความรวมมือในการจัดทํา
ขอมูลโครงการศึกษาทบทวนการจัดทําแผนหลักการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน  ขอความรวมมือใหกรอก
แบบสอบถามเรื่องน้ําทวมในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือใหสงสํานักงานโยธาธิการฯ  ฝากจาเอกภราดรดูแลเรื่องนี้ดวย 

 เร่ืองที่  14   การขยายเขตไฟฟาริมแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  การขยายเขตไฟฟาของริมแกงดอนกลาง
งบประมาณ  202,000  บาท  ผมบอกใหโอนเงินสํารองจายของผมไป  แตตอนท่ีประชุมกันหน.พงษธรไมอยู  
เบื้องตนท่ีผมไมไดบรรจุเรื่องนี้เขาไปในเทศบัญญัติ  ถา สตง.  ถามเรื่องนี้ผมก็จะบอกวาผมอยากใสในงบ
ปจจุบันแตเราทําโครงการไปของบไฟฟากับการทองเท่ียวและเรื่องนี้อยูในแผนการทองเท่ียวป  2559  -  
2560  นาจะไดเราจึงรอเลยไมไดบรรจุเรื่องนี้เขาไปในเทศบัญญัติเพราะกลัววาจะซํ้าซอน  แตพอตอนหลังมี
หนังสือมาบอกวาไมไดตอนสิ้นปงบประมาณจึงไมไดไฟฟาแตชาวบานเขาตองการ  เราในฐานะผูปกครองเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดเหตุ  เงินตัวนี้จะเอามาใชเพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุหรือเอามาใชเฉพาะแกเหตุเทานั้น  มี
หนังสือหลายฉบับท่ีพวกเราเห็นวาชาวบานบอกมาวาแกงดอนกลางมืดตอนผมไปเดินเวลาประมาณ  04.00 
น.  อยากใหติดไฟฟาแสงสวาง  ซ่ึงเราติดไฟฟามาหมดแลวแตเหลือชวงดานทิศตะวันออกประมาณ  800  
เมตร  ผมจึงคิดวามีความจําเปนท่ีจะตองทําใหเขาเพราะไฟฟาท่ีเราขอจาก  ททท.  มันไมได  ถาหากหน.พงษ
ธรเปนหวงวา  สตง.  จะทวงติงเรื่องการใชเงินตัวนี้ผมก็คงตองเอาเงินคาน้ํามันมาใช 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ท่ีผมเกษียณหนังสือไปเพราะผมคิดวาอยูในชวงไตร
มาสท่ี  2  เพราะในป  2558  เราใชจายเงินตัวนี้ในดานการสาธารณภัยประมาณเกือบ  1  ลานบาท และใน
ปนี้เราตั้งงบสํารองจายไวประมาณ  1  ลานบาทเศษ  ผมเกรงวาถาจะใชเงินตัวนี้ไปทําอยางอ่ืนหากเกิด
สาธารณะภัยข้ึนเงินจะไมเพียงพอ  ถาเปนไตรมาสท่ี  3 หรือ 4  นาจะไดปลอดภัย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ระยะเวลาผานมาแลว  5  เดือน  แตเงิน  
1,100,000  บาท  เพ่ิงไดใชไป  25,000  บาท  ยังเหลืออยู  1  ลานกวาบาท  และตอนนี้ผานไปแลว  5  
เดือน  ผมเอาออกมา  2  แสนบาท  เหลืออีก  7  เดือนกับเงิน  8  แสนบาท  มันจะเพียงพอหรือไม  ภัย
หนาวก็หมดไปแลว  ถาไมอยางนั้นก็ใหยกเลิกและใชเงินคาน้ํามันแทน 

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ตอนนี้งบประมาณคาน้ํามันผมคํานวณเรื่องการใช
น้ํามันตลอด  และปจจุบันน้ํามันข้ึนราคาอยูท่ีลิตรละ  27  บาท  เงินถูกโอนไปแลว  1  แสนกวาบาท  ผม 
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คํานวณอยูวามีเงินเหลือพอท่ีจะโอนไดหรือไม  คาวัสดุพวกนี้สามารถไปเซ็นตกอนได  พอถึงไตรมาสท่ี  3  มัน
ก็คาดเดาไมไดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ถาเอาของมากอนอาจมีปญหาเหมือนท่ีเคย
ผานมา   

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ผมขอพิจารณากอนครับ   และอาจจะโอนเงินคา
น้ํามันมาใชได 

 เร่ืองที่  15  โรงเรียนเทศบาล 4 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง  ผมขับรถผานโรงเรียนเทศบาล 4  มีหองหนึ่งประมาณ
ชั้น  3  ไมมีลูกกรง  หนาตางก็เปดไวผมจึงโทรบอกใหรองปลัดประเสริฐไปปดดวยเพราะไมมีคนเฝา  ในสวน
เรื่องการจัดซ้ือจัดจางซอมหองประชุมผมอยากใหเรงจัดซ้ือจัดจางวัดใต  และทําทางลาดหองน้ําเพ่ือใหพรอมใน
การเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ   

 เร่ืองที่  16  การจัดงานวันครบรอบ  80  ป  การกอตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ในวันท่ี  14  มีนาคม  2560  จะเปนวันท่ี
เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะมีอายุครบ  80  ป  ในป  2560   ผมขอมอบใหทุกสํานัก/กองฝายตองมีอนุสรณท่ี
ระลึกในคราวครบรอบ  80  ป  เชน  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปดในวาระเทศบาลมีอายุครบ  80  ป  
ใหทุกทานคิดและดําเนินการ  และใหทานปลัดเปนประธานกรรมการคิดกิจกรรม  และเราจะจัดกิจกรรมเพ่ือ
ทําบุญหรือเฉลิมฉลองในโอกาสท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีอายุครบ  80  ป  ของโรงเรียนก็อยากใหมีการจัด
งานดวย 

 เร่ืองที่  17  คอมพิวเตอรโรงเรียนเทศบาล 4 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  คอมพิวเตอรโรงเรียนเทศบาล 4  ท่ีคืนมา  
ถาสํานัก/กองไหนอยากได  ใหทําเรื่องข้ึนมาขอกับทานรองประเสริฐแลวนําไปซอมแซมเองโดยใชงบประมาณ
ของแตละสํานัก/กอง  และใหจําหนายพัสดุตามระเบียบของเรา 

 เร่ืองที่  18  วิสัยทัศน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ผมมาเปนนายกฯในป  2554  ในป  2560  
นี้  เรื่องวิสัยทัศนท่ีเรามีอยูแลว  เราทํางานไดมาพอสมควรในเรื่องการดูแลพ่ีนองประชาชน  ผมเห็นวาอาจารย 
ดร.ไพบูลย  ทานเปนปรมาจารยดานยุทธศาสตร  ผมจะไปเชิญทานใหมาชวนพวกเราทบทวน  Vision  วา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามีอะไรบางท่ีเปนปญหาและทาทายในการนําเมืองกาฬสินธุไปสูท่ีท่ีเรากําหนดไว  
ตอนนี้เราบอกวากาฬสินธุเปนเมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล  คําวาเมืองนาอยูของเราถึงข้ันไหนแลว  และตัวไหนจะ
เปนความทาทายท่ีจะกาวไปถึง  หิตายะ  สุขายะ  ของคนเมืองกาฬสินธุ  เพ่ือใหเกิดประโยชนและความสุขกับ
คนกาฬสินธุ  เมืองนาอยูท่ีคนกาฬสินธุตองการตอนนี้คืออะไร  การท่ีเราเชิญอาจารย  เชิญผูนําชุมชนและทุก
สํานัก/กอง  และผูบริหารโรงเรียนมารวมกันในการกําหนดวาเราจะเพ่ิมเติม  Vision  ท่ีมีไดอยางไร  ขอเรียน
ใหทราบวา  วันท่ี 20 – 24  กุมภาพันธ  2560  ผม  ทานรองอภิวัฒน  และทานผอ.เพ็ญพร  จะไปเรียน
พระปกเกลาในโครงการนวัตกรรมทองถ่ิน  ทองถ่ินไหนท่ีไดรางวัลพระปกเกลาเขาจะใหอบรมฟรี  เพ่ือจะไดรับ
สิ่งดีๆเพ่ือมาพัฒนาเมืองกาฬสินธุของเรา  ขอแจงใหทราบวาหลังจากท่ีพวกผมไปเรียนมาแลว  จะมากําหนด
วันหรือกําหนดวิสัยทัศนในเรื่องนี้    

 เร่ืองที่  19  การศึกษาดูงานอําเภอทุงสง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เปนการศึกษาเมืองตนแบบโดยเอาเทศบาล
เมืองทุงสงเปนตัวอยาง  ในการนี้จะนําเสนอลักษณะพ้ืนท่ีภูมิศาสตร  ท่ีตั้ง  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
รวมถึงงบประมาณ  วิสัยทัศน  ปญหาและขอจํากัดในการทํางาน  ทุงสงมีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบเชิงเขา  
มีภูเขาลอมรอบ  มี  2  ฤดู  คือ  ฤดูรอนและฤดูฝน  จะมีลําน้ําไหลผานเขตเทศบาลทุงสง  4  สาย  คือ  ทา 
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หลวง  ทาโหลน  คลองทาแพ  มีภูเขาเปนตนน้ําเวลาฝนตกจะกอใหเกิดน้ําในลําคลอง  เม่ือรวมกันอยูขางลาง
จะเรียกวาคอขวดลงมาเปนเจาพระยา  นําท้ังหมดจะมารวมตรงนี้และไหลลงคลองแตไหลไมทัน  จึงทําใหน้ํา
เออลนเขามาในตลอด  ทุงสงมี  20  ชุมชน  มีประชากร  30,600  คน  งบประมาณป  2557  จํานวน  
463  ลานบาท  งบประมาณป  2558  จํานวน  505  ลานบาท  ป  2559  จํานวน  508  ลานบาท  
วิสัยทัศน  ทุงสงเปนเมืองแหงการเรียนรู  เมืองชุมทางนาอยู  สูชุมชนเขมแข็ง  ผาสุกอยางยั่งยืน  2.  รวมกัน
จัดผังเมืองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ปองกันน้ําทวมสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน  3.  พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูชีวิตท่ี
ดีกวา  4.  บริหารจัดการสูเทศบาลอัจฉริยะ  ปญหาและขอจํากัดของเทศบาล  ฤดูฝนป  2548  น้ําทวม  เขา
บอกไดเลยวาน้ําทวมก่ีมิลลิเมตร  แตของเรายังไมมี  ฝากสํานักปลัดไปติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ําฝน  เขาติด
ประมาณ  4 – 5 จุดจึงสามารถแกไขปญหาได  สิ่งท่ีผมไดจาการศึกษา  คือ  เขาเปนมืออาชีพในการแกไข  มี
ตัวเลขวาเสียหายเทาไหร  ในสวนของปญหาน้ําแลง  ในป  2556  น้ําคลองแหงไมมีน้ําติดพ้ืนคลองเลยและไม
มีน้ําท่ีจะไปทําน้ําประปา  เขาจึงทําการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง  ตามสโลแกนท่ีวา  ทุงสง  ฝนไมทวม  
แลงไมขาด  และมีวิธีการแกไขน้ําฝนและน้ําแลง  ผลสําเร็จของการแกไขปญหาน้ําทวมคือเขาขุดเพ่ิมชองทาง
ระบายและตัดถนน  แตท่ีเหลือนอยเพราะมาการไปกอสรางถนนและเจาะทอเล็กๆเพ่ือระบายน้ํา  แตเขาเขาไป
แกไขโดยการเปดทอระบายน้ําเพ่ือใหน้ําไหลเร็ว  และจากท่ีทานนายกมาเปนนายกป  2547  ทานสามารถ
แกไขไดเยอะมากจนกระท่ังน้ําทวมทุงสงจะระบายภายใน  2  ชั่วโมง  ฝนตกถาไมเกิน  150  มิลลิเมตรจะ
สามารถระบายไดภายใน  2  ชั่วโมง  วันท่ีน้ําทวม  170  มิลลิเมตร  ใชเวลา  2  ชั่วโมง  30  นาที  ก็
สามารถระบายน้ําไดหมด  การแกไขปญหาน้ําแลวงเขาจะใชวิธีการทําฝายมีชีวิต  เอาทรายกรอกถุงปุยและใช
ไมไผปกเอาไวเพ่ือทําเปนเข่ือน  ทําเปนข้ันบันไดข้ึนไป  การแกไขปญหาจะตองแกไขทุกสวนราชการตอง
ชวยกัน  จึงไดมีการลงนาม  MOU  ทุกภาคสวนในป  2550  เพ่ือรวมกันแกไขปญหา  เขามีสัญญาณในการ
เตือนเบื้องตนเปนระดับสีตางๆ  ถาระดับสูงข้ึนก็จะสงสัญญาณ  มีการซอมเตรียมแผน  ข้ันตอนท่ี  1  
ประชาชนถาเจอไฟสีแดงตองยกของข้ึน  เก็บเสื้อผาของตัวเองเพ่ือใชดํารงชีวิต  1  วัน  คนปวย  คนชราตอง
เคลื่อนยายทันทีภายใน  2  ชั่วโมง  ตามจุดตางๆท่ีเตรียมรองรับไว  ความเสียหายก็จะไมเกิดข้ึนเพราะมีการ
เตรียมความพรอม  กอนเกิดเหตุตองเตรียมตนเองกอน  เม่ือไดรับแจงขาวสารน้ําทวมประชาชนท่ีอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจะตองเตรียมอาหารพรอมเครื่องดื่ม  1  วันใสกระเปาติดตัวไว  ขนยายทรัพยสินในระดับท่ีสูงสุด  
สําหรับทรัพยสินท่ีมีคาใหเก็บไวในท่ีปลอดภัย  โดยเฉพาะรถยนต  รถจักรยานยนต  ประชาชนทราบจุด
เคลื่อนยาย  เตรียมยายสัตวเลี้ยง  เตรียมไฟฉายพรอมถานไฟฉาย  เตรียมกระจกสองหนากรณีไฟฟาดับ
สามารถสองสะทอนเพ่ือขอความชวยเหลือ  อุดรูทอปองกันสัตวมีพิษเพ่ือไมใหน้ําไหลเขาบาน  เตรียม
ระบบสื่อสารทุกประเภทใหพรอมและตองมีสติเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด  ข้ันตอนท่ี  2  ตัดกระแสไฟฟาเพ่ือไมใหไฟ
รั่ว  ทํารายกายใหอบอุน  ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง  ไมควรขับข่ียานพาหนะและติดตามสถานการณอยาง
ใกลชิด  ระวังสัตวเลื้อยคลานมีพิษ  หากจําเปนตองลุยน้ําควรลางเทาใหสะอาดเพ่ือปองกันโรง  เม่ือ
สถานการณขับขันใหคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  ทารก  สัตวเลี้ยง  ยานพาหนะใหอยูในท่ีท่ีเตรียมไว  
ข้ันตอนท่ี  3  หลังเกิดตองเหตุลางถนน  เก็บขยะ  ดูแลความเสียหายและแจกจายถุงยังชีพ  เม่ือมีแผน
เรียบรอยก็จะตองมีการซอมวาตอนนี้ถึงข้ันตอนไหนบาง  เม่ือปญหาเกิดก็ตองสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและ
ประชาชนรักสิ่งแวดลอม  การปลูกจิตสํานึกใหเขารักและหวงแหนธรรมชาติโดยผานกิจกรรมตางๆ  ผมจะพา
ไปดูสวนสาธารณะของเขาพรอมกับกิจกรรมลดโลกรอนและพาไปดูฝายมีชีวิต  ในสวนเรื่องทิศทางและความ
กาวยางในอนาคต  น้ําจะไมทวมและแลงจะไมขาด  เขาจะมีการทําโลจิสติกส  ทุงสงเปนชุมทางรถไฟแตทาน
จะทําเปนชุมทางรถบรรทุกคอนเทนเนอร  สินคาจากกรุงเทพจะมาลงท่ีทุงสงและสินคาจากทุงสงจะกระจายไป
ภูมิภาคตางๆของภาคใตดวยรถคอนเทนเนอร  ทุงสงจะกลับมาเปนชุมทางโลจิสติก  มีการทําสถานีและเก็บเงิน
คาสถานีขนสง  นอกจากทุงสงจะเปนตัวกระจายสินคาแลวเม่ือรถไฟมาถึงทุงสงก็จะไปท่ีระยอง  ภูเก็ต  อ.
กันตัง  อ.ปากพนัง  หาดใหญ  สงขลา  ฯลฯ  เขาบอกวาไปท่ีปนังมีรถตูคอนเทนเนอรเปนแสนๆตูตอป  ฉะนั้น
ก็จะผานท่ีทุงสงเชนเดียวกัน  ทําใหเกิดการสรางรายไดและอาชีพ  มีการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับทุงสงดวย       
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โลจิสติก  ในเรื่องพลิกถุงพลิกโลก  เปาหมาย  คือ  เปนการพลิกถุงพลิกโลกสูเมือนคารบอนตํ่า  จะลดปริมาณ
ขยะ  95 %  นอกจากนี้ยังมีการเปดเมืองวัฒนธรรมภูมิบานภูมิเมือง  เพราะทุงสงเปนชุมทางรถไฟในสมัย
รัชกาลท่ี  5  และในภาคใตจะมีแรดีบุกเพราะฉะนั้นทุกบริษัทจึงมาตั้งสํานักงานใหญท่ีทุงสง  เรื่องโรงเรียน
สําหรับทุงสงทานทุมเทมากสําหรับครูผมจะพาไปดูในเรื่องนี้  การทบทวนวิสัยทัศนของทุงสง  คือ  พัฒนา
การศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  รวมกันจัดวางผังเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจ  ผลสุดทาย  ความทาทายในการ
กาวเขาสูการเปนเมืองท่ีชาวทุงสงตองการ  คือ  ทุงสงเมืองสวรรคแตเปนเมืองสวรรคสําหรับคนเดินดิน  จะมี
ประมาณ  5  โครงการท่ีจะสรางความทาทายในการกาวเขาสูอนาคตเปนกาวยางสูการพัฒนาของทุงสงใน
อนาคตเปนความทาทายของนักบริหาร  ถาใครไปเรียนเก่ียวกับเรื่องการจัดทํายุทธศาสตรกับอาจารยไพบูรณ
จะไดเรียนเก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตรมีอะไร  เปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรคืออะไร  ตัวชี้วัดคืออะไร  
และแนวทางท่ีจะทําใหยุทธศาสตรสําเร็จตามเปาหมายตองทําอยางไร  มีโครงการอะไรบางท่ีจะสนอง  พวกเรา
จะไดเห็นตารางนี้ถาหากทานอาจารย ดร.ไพบูรณมาสอนเรา      
  

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมกราคม 2560  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2560  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนมกราคม 2560  จํานวน 4,926 รายการ จํานวนเงิน 76,918,900 บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 85,424.46 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 6,492.85 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนท่ีใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนท่ีใชไป  -
50,905,709.61 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 63 ราย จํานวนเงิน 696,800 
บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนมกราคม 2560  จํานวน  126,220 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 
ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60  จํานวน 601,720 บาท รับจํานํา  1,810 ราย จํานวนเงิน 28,641,400 บาท  
เพ่ิมข้ึนจากเดือนธ.ค.59  จํานวน 254 ราย  จํานวนเงิน  5,073,300  บาท  ไถถอน จํานวน 1,701  ราย 
จํานวนเงิน 27,709,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธ.ค.  59  จํานวน 78 ราย จํานวนเงิน 937,700 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 932,330.25 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธ.ค. 59  จํานวน 63,294.75บาท ดอกเบี้ย
รับจํานํา 1 ต.ค 59 – 31 ม.ค. 60 จํานวน 3,484,510.75 บาท    
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สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มกราคม 2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 601  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. รับโอนพนักงานเทศบาลราย นางสาวอุบล  
ศรอินทร ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ มาดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานในตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับตน) ระหวางวันท่ี 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ 2560   3. ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ป ฯ (2558 - 2560) ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ 4. ดําเนินการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลประจําปงบประมาณ 2560 
(แทนตําแหนงวาง)  5. ดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจําป 2560  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนมกราคม 
2560  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  45,400 บาท  หองประชุมพวง
พะยอม  รวมเปนเงิน  5,800  บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ
งาน  2  ครั้ง  ครั้งท่ี  1/2560  เม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2560  ครั้งท่ี  2/2560  เม่ือวันท่ี  24 มกราคม 
2560  มีการประชุมกาแฟยามบายท่ีหองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 3 ครั้ง วันท่ี 
3 มกราคม 2560  วันท่ี 17 มกราคม 2560  และวันท่ี 31  มกราคม 2560  ฝายรักษาความสงบ   
เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีจัดการจราจรอํานวยความสะดวก   ขบวนแขงขันรถจักรยานทางไกลประเทศไทย
RidetoKhong’sLegendaryเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2560  เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีดูแลความเรียบรอย
จัดการจราจร อํานวยความสะดวกงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2560 ณ 
ลานหนาศาลากลางจังหวัด ฯ   เจาหนา ท่ี เทศกิจปฏิบัติหนา ท่ีดูแลความเรียบรอยจัดการจราจร                                     
อํานวยความสะดวก งานแขงขันกีฬาสี โรงเรียนเทศบาล 1 (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์)  เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 
2560  เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีดูแลความเรียบรอยจัดการจราจร   อํานวยความสะดวก งานแขงขันกีฬา 
อปท. อําเภอเมืองกาฬสินธุสัมพันธ ครั้งท่ี 19  เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560  ฝายปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๒.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณหลังซอยน้ําทิพย  - เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๕ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมท่ีบริเวณวัดปาบานโคกกลาง   - เม่ือวันท่ี ๖ 
มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๕ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณขางฟารมทานนายกสมศักดิ์  
- เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหม ท่ีรานสมคิดรับซ้ือของเกา   
- เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมขยะ ท่ีบอขยะโคกน้ํา
เกลี้ยง   - เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณ
ชุมชนหัวโนนโก   - เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ี
บริเวณขางศูนยเชฟโลเลต  - เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๕ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟ
ไหมหญาขางปาตนสน ท่ีบริเวณแกงดอนกลาง   - เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๕ น. ออกปฏิบัติ
หนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณบานโคกน้ําเกลี้ยง  - เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณทางไปบานทาลําดวน   - เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๙.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมท่ีบอขยะโคกน้ําเกลี้ยง  - เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๔.๔๕ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหม ประชาชนจุดไฟเผายางรถยนต ท่ีบริเวณหลังโกดัง  หลัง
บานเลขท่ี ๑๔๓ ซอยคาราบาว ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง  - เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๕๒ น. ออก 



- 11  - 
ปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหมอมิเตอรไฟฟา ท่ีบริเวณดานหนารานเบทาโกร  ทางเขาหางกาฬสินธุพลาซา 
สาขา ๒  - เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณ
บานหลุบ ใกลเต็นทรถยนตมือ ๒   ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เม่ือวันท่ี  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐  
ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยชื่อนายรัชชานนท  จันทวงษ จากบานเลขท่ี ๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒ สงท่ี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุข่ี
รถจักรยานยนตลมเอง ท่ีบริเวณแยกเรือนจํา  ๓. งานอ่ืนๆ   - เม่ือวันท่ี  ๗  มกราคม ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติ
หนาท่ีจับงูท่ีเลื้อยเขาบานเรือนประชาชน ท่ีบานเลขท่ี ๑๐/๕ ถนนพิมพพะนิตยพัฒนา  เจาของบานชื่อนางสาว
วัลภา  ภารสุวรรณ  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
รวมตอนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกศูนย อปพร. ดีเดน  ประจําป ๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖-๒๗ มกราคม 
๒๕๖๐  สมาชิก อปพร. รวมเดินขบวนในงานแขงขันกีฬา อปท. ครั้งท่ี ๑๙ “ตามรอยพอ ภูปอ เกมส”   ณ  
สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน  -  วันท่ี ๔-๖  มกราคม  ๒๕๖๐ สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕ นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ในงานศพ  ชุมชนทา
สินคา  -  วันท่ี ๑๓-๑๔  มกราคม  ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จัดการจราจรและดูแล
ความเรียบรอย ภายในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ณ  สนามหนาศาลากลาง   -  วันท่ี ๑๗-๒๐  
มกราคม  ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๔ นาย จัดการจราจรและดูแลความ
เรียบรอย ในงานศพ ชุมชนทาสินคา  -  วันท่ี ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จาํนวน ๑๐ นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ในงานแตงงาน  ขางรานสวนรสา ถนนบายพาส
ทุงมน  -  วันท่ี ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๗ นาย จัดการ
จราจรและดูแลความเรียบรอย ในงานทําบุญข้ึนบานใหม  ท่ีชุมชนซอยน้ําทิพย  -  สมาชิกอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาท่ีสายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   (สายตรวจจักรยาน อปพร.)  ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  งาน
ทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนมกราคม 2560  จํานวน 33,984 คน  จํานวนครัวเรือน  15,023 
ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมกราคม 2560 ยายเขาจํานวน 165 ราย ยายออกจํานวน 
63 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 758 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,161 ราย จํานวน
ผูสูงอายุเสียชีวิต 16 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  8 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมกราคม 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 637.53 ลิตร ลดการใชพลังงาน  76.47 
ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 15,963 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  942 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 1,591.16  ลิตร 
เพ่ิมการใชพลังงาน  313.10 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  6  ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนน
ชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  40  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  5 จุด  ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8 คัน/9 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 15 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ํา/เปลี่ยน 36  ฝา   ดานสิ่งแวดลอม   การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยก
ขยะ ปริมาณขยะท่ีคัดแยกได  6.9 ตัน   - จําหนายขยะท่ีคัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,110 บาท  
กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยในเดือนมกราคม 60 รวม 2,895.30 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  981.02 ตัน  - ทองถ่ินอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,914.28 ตัน  ตรวจวัดคุณภาพน้ํา  คุณภาพน้ํา ลําน้ํา
ปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ํา หนองไชยวานและกุดยางสามัคคี  ผาน
เกณฑมาตรฐาน  5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 ธันวาคม 2559  5.1 ตอใบอนุญาต  1.ใบอนุญาตเรขายของใน
ท่ีสาธารณะ 1 ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 3 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 11 ราย 4.ใบอนุญาต 
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ประกอบกิจการท่ีอันตรายตอสุขภาพ 16 ราย  5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานท่ีสะสมอาหาร 18 ราย 6.
ถังดักไขมัน - ถัง  ออกตรวจคุมครองผูบริโภค  วันท่ี 5 มกราคม 2560  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับ
สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ  และโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจกระเชาของขวัญปใหม  รานจําหนาย
ของเบ็ดเตล็ดในเขตเทศบาล  จํานวน 5 แหง ไมพบ  การขายสินคาเกินราคา ผลิตภัณฑหมดอายุ และการ
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เก็บตัวอยางอาหารตรวจสารปนเปอน  วันท่ี 11 มกราคม 2560 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ออกเก็บตัวอยางผักผลไม และตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน 
25 ตัวอยาง สงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย  ผลอยูในระหวางการตรวจประเมิน  สํารวจการใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารหนาโรงเรียน  วันท่ี 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2560 ออกสํารวจพอคาแมคา  ใน
การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร บริเวณหนาโรงเรียน เทศบาล 1  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ และ โรงเรียน
เ ซนยอแซฟ  เ พ่ื อ รณร ง ค ใ ห แ ม ค า ล ดก า ร ใ ช ภ า ช นะ โ ฟม   6 .  ด า น ป อ ง กั น และคว บ คุม โ ร ค                                       
6.1 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 
มกราคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. แตละ
ชุมชน ประจําเดือนมกราคม  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐  - 
ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๕ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ 
๙๗.๒๒  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน 
คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความ
เสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง   - 
สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) 
ของวัดท้ัง ๑๐ วัด วัดท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีวัดใด  **ยอดสะสมปงบประมาณ 2560 
ไมมีผูปวย**  เดือนมกราคม 2560 ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก  โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  
( ระหวางวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2560 )  มารดาหลังคลอด  5  ราย  ไดรับการเยี่ยม 5  ราย  - บุตร เพศ
ชาย 1  ราย   - บุตร เพศหญิง  4  ราย  **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 0 ราย  **บุตรน้ําหนักนอยกวา 
2,500 กรัม    2  ราย  ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวมผูรับบริการท้ังหมด  821 
ราย เงินทุนหมุนเวียน 1,723,542.16 บาท  ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการท้ังหมด 370 ราย  เงินทุน
หมุนเวียน 367,325.52 บาท   9. ดานสัตวแพทย  9.1 ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  299 ราย   2. จํานวนสัตว   531 ตัว  แยกเปน  - สุนัข   455   ตัว   - 
แมว  76  ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในคลินิก  21,005 บาท  9.2 ใหบริการฆาชําแหละสัตวใน
โรงฆาสัตวเทศบาล  มีผูขออนุญาตฆาสัตว   23  ราย   จํานวนสัตวฆาชําแหละ   2,400  ตัว แยกเปน    - 
สุกร  2,373  ตัว - โค 27  ตัว  รับคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว  241,107 บาท    การ
ใหบริการตามคํารอง ขอความอนุเคราะหฝาทอระบายน้ําชํารุด 1 เรื่อง  ขอความอนุเคราะหกําจัดผึ้ง (ทํารังใน
บาน) 1 เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปดทําการแสดงดนตรีคนพิการทางสายตา 1 เรื่อง   ขอความอนุเคราะห
ทอน้ําตัน ระบายน้ําไมได 1 เรื่อง  รองเรียนเรื่องเผาขยะ ทําใหฝุนควันปลิวเขาบาน 1 เรื่อง   ขอความ
อนุเคราะห ขอถังขยะ 12 เรื่อง   งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันท่ี 12 มกราคม 2560 
กิจกรรมปใหม โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เชาวันท่ี 19 มกราคม 2560 นักเรียนโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   เรียนรูเก่ียวกับ "หลักธรรมสําหรับผูสูงอายุ”  บายวันท่ี 19 มกราคม 2560  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล  เมืองกาฬสินธุ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหกาวหนายิ่งข้ึน  วันท่ี 24 มกราคม 
2560 เวลา 09.30 น. นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ใหเกียรติเปนประธานกลาวเปด 
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กิจกรรมโครงการชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ประจําป 2560 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล  โดยวิทยากร
จาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ   วันท่ี  6 ม.ค. 60 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 13 
ม.ค. 60 ประชุมคณะทํางานเพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและวางแผนเวทีประชาพิจารณโครงการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 
23 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อนุมัติ
งบประมาณ ครั้งท่ี 3 ปงบประมาณ 2560 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    วันท่ี 10 มกราคม 2560 ประชุม
เตรียมการจัดงานวันเด็ก และการแขงขันกีฬา อปท.สัมพันธ ประจําป 2560  ณ สํานักการศึกษา  งานสงเสริม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม  วันท่ี 1 มกราคม 2560 งานประเพณีตักบาตรวันข้ึนปใหม  ประจําป 2560  ณ 
บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
วันท่ี 1 มกราคม 2560 งานประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม  ประจําป 2560  ณ  บริเวณสนามหนา
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  งานกีฬาและนันทนาการ  วันท่ี 26 มกราคม 2560 การแขงขันกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสัมพันธ  ครั้งท่ี 19 “ตามรอบพอ ภูปอเกมส” ประจําป 2560  วันท่ี 14 มกราคม 
2560 กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2560  ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 14 มกราคม 
2560 กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2560  ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 16 มกราคม 
2560 โครงการวันครู ประจําป 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 16 
มกราคม 2560 โครงการวันครู ประจําป 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  งาน
สอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนมกราคม 2560  ไดลงพ้ืนท่ีการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนเด็กดอยโอกาส ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยในเดือนนี้ไดนําเด็กดอยโอกาส  เขารวม
กิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560  ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ครูสอนเด็กดอยโอกาส
ไดจัดโครงการอบรมและฝกศึกษาเรียนรูนอกสถานท่ี “สานฝนปนรักเด็กดอยโอกาส” เนื่องในงานฉลองวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2560 ในระหวางวันท่ี 24-25 มกราคม 2560  ณ  ศูนยศึกษาพัฒนาภูพาน  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ, วัดปาพุทธาวาส จังหวัดสกลนคร, วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และแหลง
เรียนรูในเขตจังหวัดมุกดาหาร  วันท่ี 2 ธันวโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ าคม 2559  รวมบําเพ็ญ
กุศลปญญาสมวาร ครอบรอบ 50 วัน  วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 กิจกรรมปนดินใหเปนดาว  ณ  หอประชุม
โรงเรียนเทศบาล 1  วันท่ี 23 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวิถีพุทธ ประจําปการศึกษา 2559  ณ วัดกลางพระ
อารามหลวง  วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 ประชุมพนักงานครู ประจําเดือนธันวาคม 2559  ณ  หอง 311 
โรงเรียนเทศบาล 1 วันท่ี 30 ธันวาคม 2559  กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ประจําป
การศึกษา 2559  ณ  โรงเรียนเทศบาล 1   วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 รวมกิจกรรมสวดมนตขามป  ณ วัด
กลางพระอารามหลวง  วันท่ี 5 – 7 มกราคม 2560 กิจกรรมคายแหงความสุข ปการศึกษา 2559   ณ  
ศูนยหัตถกรรมโนนดอกจาน ต.ไผ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  วันท่ี 11 มกราคม 2560 กิจกรรมวันข้ึนปใหม 
ประจําป 2560  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา รวมกับวัดสวางคงคา
และคณะสงฆภาค 9 จัดอบรม   โครงการเผยแพรธรรมนําสันติสุขสูเด็กและเยาวชน ระหวางวันท่ี 22 – 24 
ธันวาคม 2559  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนเทศบาล 2  วันท่ี 21 ธันวาคม 2559  โครงการวันคริสตมาส ประจําปการศึกษา 2559  
เพ่ือเปนการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  วันท่ี 30  
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ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันข้ึนปใหม ประจําป 2560  วันท่ี 12 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี 16 มกราคม 2560  นายชาตรี  แดงศิริ  รวมอุปสมบทเพ่ือถวายเปนพระราช
กุศลฯ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพุธ   วันท่ี 28 – 29 กิจกรรมเขา
คายลูกเสือ  ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันข้ึนปใหม ประจําป 
2559  วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 กิจกรรมคายภาษาแลละวัฒนธรรมอาเซียน  วันท่ี 12 มกราคม 2560 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา  กิจกรรมวันเด็กครู D.A.R.E  วันท่ี 16 มกราคม 2560 รวม
อบรมคารบอนฟุตพริ้นท  ณ หองประชุมสภาเทศบาล  วันท่ี 17 มกราคม 2560 วันพอขุนรามคําแหง
มหาราช  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  วันท่ี 18 มกราคม 2560 รวมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ตักบาตรถนนสายบุญ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  วันท่ี 5 มกราคม 2560 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  กิจกรรม
สงเสริมขาราชการออกกําลังกายทุกวันพุธ  วันท่ี 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 
2560  วันท่ี 16 มกราคม 2560 รวมประชุมชี้แจงการจัดทําขอมูลคารบอนฟุตพริ้นท  ณ หองประชมสภา
เทศบาล  วันท่ี 20 มกราคม 2560 โครงการประชุมผูปกครอง ครั้งท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2559  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันข้ึนป
ใหม) ประจําป 2560  วันท่ี 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2560 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
กิจกรรมเรียนรูในหองเรียน  งานท่ีจะดําเนินการตอไป  - วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น ป.6    - วันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น ป.3  - วันท่ี 18-19 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น ม.6  - วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ 2560 ศึกษาดูงานตามโครงการอบรม
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  - วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 การสอบสมรรถนะผูเรียน ปการศึกษา 
2556 ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6  - การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน ระดับชั้น ป.1 และการจัดการประเมินอานออกเขียนได  ระดับชั้น ป.1-4 (nt)  - วันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2560 พิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจําป 2560 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 
59-ม.ค.60 (ไตรมาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60   1.หมวดภาษีอากร  
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 เขามาท้ังหมด 3,058,538.03 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 59 – ม.ค.60 เขามาท้ังหมด 3,944,708.52 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.
60  เขามาท้ังหมด 2,468,674.58 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 63,500 บาท  5.หมวดรายไดจาก
โรงรับจํานํา ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 เขามาท้ังหมด 2,022,885.50 
บาท  รวมรายรับท่ีจัดเก็บเอง ท้ัง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 จํานวน 11,558,306.63 
บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60   เขามาท้ังหมด  32,029,694.48 บาท 8.หมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป เขามาท้ังหมด  66,448,337 บาท ดานการศึกษา   เขามาท้ังหมด  27,360,091  บาท 
รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 93,808,428 บาท รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับจริง จํานวน 137,396,429.11 บาท  
9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60  จํานวน 7,320,005  บาท   10.
อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60   จํานวน 449,586.54 บาท   รายรับจริง
เดือน ต.ค.98 - ม.ค.60 จํานวน 137,396,429.11 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – ธ.ค. 59 จํานวน 
78,412,172.02 บาท  รายจายจริงเดือน ม.ค.60 จํานวน 28,635,228.32 บาท ส ง ใ ช เ งิ น ยื ม เ งิ น
งบประมาณ ม.ค.60   จํานวน  507,441.25 บาท  ยอดเ งินคงเหลือยกไป ก.พ. 60 จํานวน
29,841,587.52  บาท 
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กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

นางเพ็ญประภา  ภูนิลามัย  หน.ฝายงบประมาณ   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.สรุปคาใชจายประจําเดือน
ม.ค.60 งบประมาณตั้งไว 1,469,000 บาท  รวมคาใชจาย  132,107  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  803,542 
บาท  2.หนังสือเขา 61  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 53 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ – จัดจาง 10  เรื่อง  5.ฎีกาเบิก
เงิน 35  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนม.ค.60  ฝายแผนงานและงบประมาณ   1. โอน
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 
9 – 11  มีรายการ ดังนี้  - โอนครั้งท่ี 9/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 37,000 บาท กองวิชาการฯ  - 
โอนครั้งท่ี 10/2560 จํานวน 2 รายการ  เปนเงิน 150,000 บาท   สํานักปลัดเทศบาล  - โอนครั้งท่ี 
11/2559 จํานวน 11 รายการ  เปนเงิน 389,250 บาท   สํานักการศึกษา  โครงการสงเสริมคุณธรรม
ความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(สวดมนตไหวพระ)  8. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนมกราคม 2560 ในนเว็บไซตของ สสจ.กส.  9. การทําความตก
ลงรวมมือกันจัดทาบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    รายงายขอมูลการทําความตกลงรวมมือ
กันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2559  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  โครงการฝกอบรมการซอมและดูแลรักษาหอกระจายขาว
ชุมชน  เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและเเผนงาน จัด
โครงการฝกอบรมการซอมและดูแลรักษาหอกระจายขาวชุมชน ตามโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนและผูประกาศขาวชุมชน  งานบริการและเผยแพร
วิชาการ  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 7 
งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 39 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 
30 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 4 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  6 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  
จํานวน 12 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - ฉบับ จดหมายขาว – ปฏิทิน  - 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
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมกราคม 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนมกราคม 
2560  ใชน้ํามันท้ังหมด 100 ลิตร เพ่ิมข้ึน 39 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน   การประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกันยายน ครั้งท่ี 4/2560 ซ่ึงมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการ
ชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม  ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  
ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV  เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการ
จายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดย
เบิกเงินจายแบบข้ันบันไดแยกเปนรายละเอียด ดังนี้  ๑. ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแก 
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ผูสูงอายุ  จํานวน  ๓,๒๑๒ ราย   เปนเงิน  ๑,๘๐๗,๕๒๐  บาท  เสียชีวิต  ๘ ร า ย  ( จ า ก ข อ มู ล ท ะ เ บี ย น
ราษฎร)   ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ  จําวนวน  ๗๑๒ ราย  เปนเงิน  ๕๖๙,๐๐๐ บาท
๓. ผูติดเชื้อ HIV.  จํานวน  ๓๓ ราย  เปนเงิน  ๑๖,๕๐๐  บาท  ฝายสังคมสงเคราะหออกจายเบี้ยตามบาน  
เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560 ฝายสังคมสงเคราะห  กองสวัสดิการสังคม นําเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
นําสงถึงบาน สําหรับผูท่ียังไมมารับเบี้ยประจําเดือน มกราคม 2560  กิจกรรม/โครงการท่ีกองสวัสดิการสังคม 
จะดํ า เนินการในชว ง เดือนตอไป   จัดประชุมประจํ า เดือนคณะกรรมการชุมชนและผู นํ าชุ มชน  
วันท่ี  ๓๑   มกราคม  ๒๕๖๐  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.  จายเบี้ยวันท่ี  ๓  กุมภาพันธุ  ๒๕๖๐  ณ  หองประชุม 
พวงพะยอม 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เร่ืองที่  1   แกไขปญหารานเลงกี่และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเร็ว 
                         ในชุมชน 
จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  เม่ือเชาไดไปจัดการพรอมกับตํารวจและไดมีการติดตามผล  
เขาก็โวยวาย  บอกเขาไปแลววาอยาทําเขาก็รับปากแตพอชวงบายไปตรวจสอบเขาก็ไมเอาของมาตั้งแลว  และ
ในเรื่องท่ีทานนายกฯมอบหมายใหตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเร็วในชุมชน  เนื่องจากมีคําสั่งจากรอง
นายกรัฐมนตรีใหตั้งศูนย  สพฐ.  ทองถ่ิน  ถาตั้งจะเปนกรรมการชุดเดียว  ตอนนี้ผมกําลังทําหนังสือเชิญผูท่ี
เก่ียวของ  เชน  แขวง  ตํารวจ  ขนสง  และชุมชน  เขารวมประชุมและจะใหทานนายกฯแตงตั้งเปน
คณะกรรมการทองถ่ิน   

เร่ืองที่  2  ศูนยยุติธรรมชุมชน 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ศูนยยุติธรรมชุมชนเปนความรวมมือระหวางกระทรวง
ยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยท่ีลงนาม  MOU  เพ่ือสนับสนุนตําบล  หมูบาน  เพ่ือดําเนินการสนับสนุน
เก่ียวกับงานยุติธรรมเพ่ือเปนการสนับสนุนศูนยดํารงธรรมและศูนยยุติธรรมจังหวัด  เขารางแบบใหนายกเปน
ประธานของตําบลกาฬสินธุ  ปลัดเปนรองประธาน  มีประธานชุมชน  อาสาสมัครพัฒนาชุมชน  อาสาสมัคร
แรงงาน  อาสาสมัครพัฒนาสังคม  อาสาสมัครสาธารณสุข  อาสาสมัครคุมประพฤติ  ผูแทนสภาเกษตรและนิติ
กร  เปนเลขาฯ  ผมประสานไปท่ีสภาเกษตรแลวแตมีปญหาวาไมมีขอกฎหมาย  นิติกรจึงบอกวาจะทําเปน
หนังสือสอบถามเพ่ือขอรับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

เร่ืองที่  3  การประเมินพ้ืนที่โครงการ  LA  21   
นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ขอแจงใหท่ีประชุมไดทราบวาเม่ือวานมีการตรวจพบ
หมาบาท่ีโพนทอง  ทางปศุสัตวเขาจึงพาไปฉีดวัคซีนปองกันไว  แตตอนนี้วัคซีนหมดจึงขอเรียนใหทราบวาปนี้
อาจมีความเสี่ยงสูง  เรื่องท่ี  2  ขออนุญาตหารือเรื่องการประเมินพ้ืนท่ีโครงการ  LA  21  เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน  เขาจะมาประเมินในวันท่ี  8 – 9  มีนาคม  2560  เขาจะมาถึงเราเวลาประมาณ  09.30 น.  และฟง
การนําเสนอถึงเวลา  12.30 น.  ตอนบายก็จะเขาเยี่ยมชมกิจกรรม  วันท่ี  9  มีนาคม  2560  เขาก็จะดูงาน
อีกครั้งหนึ่ง  เขาบอกวาเราคิดวาอันไหนของเราเดนก็ใหพาเขาไปดูเลย  ตัวไหนท่ีเปนนวัตกรรมตองดูใหครบ  
นอกเหนือจากนวัตกรรมเราตองพาเขาไปดวยเพ่ือใหครบทุกหมวด  สิ่งแวดลอมยั่งยืนจะมีดานความสมบูรณ
ของทรัพยากร  พ้ืนท่ีสีเขียว  ภูมิทัศนสวยงาม  ของเสีย  มลพิษถูกจัดการอยางเหมาะสม  ประชาชนมีวิถีชีวิต
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ท้ัง 3 เกณฑ  นี้จะใหคะแนนใหม  แตเกณฑท่ี  4  เทศบาลแหงการเรียนรูและบริหาร
จัดการท่ีดี  เขาจะใชคะแนน  LPA  แตเขาจะใหเรานําเสนอใหเขาฟง  ตองมีวิสัยทัศนการทํางานท่ีชัดเจน  
บุคลากรมีความรูเชี่ยวชาญ  ระบบการทํางานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องพรอมการบริหารจัดการท่ีดีและมี 
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นวัตกรรม  ดานนวัตกรรมจะมีคะแนนตางหาก  จากกรอบแนวคิดขางตนไดนํามาพิจารณาเปนเกณฑประเมิน
ดานการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีโดยพิจารณาจากการรับฟงการนําเสนอ  ซักถามและเยี่ยมชมผลงานของเทศบาล  
จําแนกออกเปน  2  ประเภท  ไดแก  1.  การนําเสนอ  5  คะแนน  การนําเสนอในหองประชุมและการ
นําเสนอผลงานในพ้ืนท่ีโดยพิจารณาจากความถึงความครอบคลุมท้ัง 4 องคประกอบของเมืองนาอยู  ความ
ชัดเจน  ความนาเชื่อถือของขอมูล  การตรงเวลา  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความเปนทีมในการนําเสนอ
ขอมูลรวมท้ังความชัดเจนและตรงประเด็นในการตอบคําถาม  ขอหารือวาการนําเสนอท้ัง 4 หมวดจะแยกคน
นําเสนอหรือไมหรือจะแยกแตนวัตกรรม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีนวัตกรรมอะไรบางท่ีเราสง 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  ดานเมืองอยูดีสงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ดานคนมีสุขสงเรื่องผูสูงอายุ  ดานสิ่งแวดลอมยั่งยืนสงเรื่องจัดการขยะครบวงจร  การนําเสนอครั้งนี้
เขาใหเลือก  1  เรื่องแตใหเชื่อมโยงไดท้ัง  3  องคประกอบจะดีมาก 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มอบผอ.เพ็ญพร  เชิญผูเก่ียวของในสวนงาน
ท่ีเราตองรับการประเมินเพ่ือรวมกันปรึกษาหารือและเตรียมพรอมในการนําเสนอ  ในเรื่องผังเมืองให 
นายอิงควัตเปนผูนําเสนอ  เรื่องปองกันดูและภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยใหจาเอกภราดรเปนคนนําเสนอ    
เรื่องพอเพียงก็ใหกองสวัสดิการเปนคนนําเสนอ    เรื่องอนามัยมอบผอ.มานิตเปนคนนําเสนอ    เรื่องขยะก็ให
ผอ.เพ็ญพรเปนคนนําเสนอ  ลองพิจารณาดูวาเราจะนําเสนอแบบไหน  ในเรื่องการดูงานก็ใหปรึกษากันเลยวา
เราจะไปท่ีไหน  ใชเวลาก่ีนาที  ใชเสนทางไหน  แตงบานแตงเมืองอยางไร  ตองทําใหเขาประทับใจ  ในสวน
เรื่องการจัดสถานท่ี  พิธีกร  บริการอาหารและน้ําดื่มมอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่งเรื่องนี้   มีทานใดมีเรื่อง
ท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  16.50 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

