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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 6/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  21  มีนาคม 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    กิจกรรมงาน 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอขอบคุณทุกทานท่ีชวยกันจัด
กิจกรรมงาน 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุผานพนไปไดดวยดีถึงจะไมใชงานท่ียิ่งใหญแตเราก็จัดเพ่ือใหรําลึกวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรานั้นตอนนี้อายุครบ 80 ป แลวและการท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอายุ
ยาวนานถึง 80 ป นั้นพนักงานของเราควรจะปฏิบัติตัวอยางไรควรจะทํางานแบบไหน  ขอขอบคุณทุกทานใน
กิจกรรมท่ีผานมา 

 เร่ืองที่  2    การตรวจติดตามการทํางานบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยากแจงใหทราบวาชวงนี้ทาง
คณะกรรมการตรวจติดตามการทํางานบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด  ซ่ึงมีนายกเทศมนตรีฯไปเปน
กรรมการดวยกําลังออกประเมินทุกสวนราชการเริ่มตนจากศาลากลางทุกสํานักงานในศาลากลางถูกประเมินไป 
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แลว 1 รอบ ซ่ึงการท่ีทางจังหวัดใหความสําคัญแบบนี้ผมวาจะสงผลถึงปริมาณขยะของเราฝากทานผอ.เพ็ญพร
เก็บขอมูลในชวงนี้วาขยะของเราท่ีเกิดข้ึนมันไปสอดคลองกับโครงการจังหวัดสะอาดหรือไม 

 เร่ืองที่  3   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไปเปดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน  เขาจะเอาตัวแทนจากทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกหมูบาน ทุก
ทองถ่ินจะตองมีคณะกรรมการยุติธรรมประจําชุมชนของเราสงรายชื่อไปแลวทุกชุมชนของเราโดยมีประธาน
ชุมชนเปนคณะกรรมการยุติธรรมประจําชุมชนเขาก็เชิญไปเขาอบรมรอบแรกท่ีผมไปเม่ือวาน 350 คน จาก
อําเภอรอบนอก เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดไปรอบสุดทายอีกประมาณ 1 เดือน ผมไปเม่ือวานนี้เลยไดรับรู
นโยบายการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนข้ึนมา นโยบายคืออยากใหมีตัวแทนประชาชนท่ีเปนผูหลักผูใหญท่ีเปนคน
ท่ีทางชาวบานชวยถือมาทําหนาท่ีไกลเกลี่ยหรือระงับขอพิพาทตั้งแตตนทางเปนการตัดไฟตั้งแตตนลม   

 เร่ืองที่  4   รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เย็นนี้เราเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม
ศพของทานภานุรัตน โงนคํา ซ่ึงเปนอดีตรองอธิบดีอัยการศาลสูง ภาค 4 ทานเคยเปนอัยการจังหวัดกาฬสินธุ
ดวยและยายไปศาลสูงท่ีจังหวัดขอนแกน  อายุ 63 ป และทานเปนอัยการท่ีสอบรุนอายุ 23 ป รุนสุดทาย 
ปจจุบันคนท่ีจะสอบอัยการไดตองมีอายุ 25 ป  ขอบคุณทางเจาหนาท่ีสํานักปลัดเทศบาลท่ีไปชวยบริการน้ําดื่ม
ในงานสวดพระอภิธรรมศพในวันแรกและเย็นนี้ขอใหสํานักการสาธารณสุขไปชวยกันและเย็นวันนี้เราเปน
เจาภาพเรียนเชิญทุกทานไปรวมสวดพระอภิธรรมฯดวย   

 เร่ืองที่  5     การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมความรูประชาธิปไตยเลือกตั้ง 
                              ออกเสียงประชามต ิ
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเขารวมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการเสริมความรูประชาธิปไตยเลือกตั้งออกเสียงประชามติ วันท่ี 23 มีนาคม 2560 ท่ี
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มอบใหทางชุมชนไปอบรมฝากกองสวัสดิการติดตาม
และประสานงาน   

  เร่ืองที่  6  ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนนอภัย 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เปนคําสั่งมอบใหทานผอ.ภานุเดชไป
สํารวจทอเมตร 50 เริ่มตนจาก 3 แยกถนนอภัยมีบริเวณไหนท่ีผิวจราจรเสียไมไดเสียตลอดสายแตมีการชํารุด
เปนจุดใหสํารวจดูวาสามารถซอมแซมไดหรือไมถาไดก็ใหเริ่มซอมแซมไดเลย  และถาซอมแซมไมไดก็ใหรื้อทํา
ใหมโดยใชงบประมาณป 2561 ทําผิวจราจรใหดี   

  เร่ืองที่  7    การทุบทางเช่ือมฟุตบาทที่เปนทางข้ึนบาน   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การเชื่อมฟุตบาททางข้ึนบานของ
รถจักรยานยนต  ทานรองผูกํากับจราจรบอกวาคุยกับจาเอกภราดรจะเดินบอกใหประชาชนท่ีทางเชื่อมข้ึนเปน
ปูนนั้นทุบออกแลวใหใชเปนแบบเหล็กท่ีสามารถยกออกไดแทน  ถาถึงกําหนดท่ีวางไวแลวยังไมทําตามเราจะ
ดําเนินการเองเพราะการท่ีประชาชนทําทางเชื่อมแบบนี้ข้ึนมารถวิ่งไมไดทําใหเสียผิวจราจรมอบหัวหนาพงษธร
ประสานงานกับจาเอกภราดรดําเนินการตอไป 

  เร่ืองที่  8    เศษกระเบื้องหลนไปโดนรถทีจ่อดหนาโรงเรียนเทศบาล 1  
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ีพายุเขาเห็นวามีเศษกระเบื้องของ
โรงเรียนเทศบาล 1 หลนไปโดนรถท่ีจอดอยูบริเวณดานหนาของโรงเรียนฯใหทานอาจารยทําบันทึกข้ึนมาให
เปนหนาท่ีของนิติกรดําเนินการตอไป  มันเปนเหตุสุดวิสัยไดรับการยกเวนเพราะเปนเรื่องของสภาพดินฟา
อากาศและเราไมไดประมาททําใหเกิดเหตุเปนเพราะพายุและลมแรง 
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เร่ืองที่  9    การฝาสัญญาณไฟจราจรและการแกไขเร่ืองฝาทอโทรศัพท AIS   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องฝาสัญญาณไฟจราจรตามแยก
ตางๆเยอะโดยเฉพาะแยกถนนมาประณีต  ถาเพ่ิมกลองวงจรปดแตไมมีการตรวจจับก็คงจะเหมือนเดิม  และ
เรื่องฝาทอโทรศัพท AIS  ถนนหัวโนนโกฝากใหผอ.ภานุเดชแจงไปอีกรอบแลวถาไมมีการมาดําเนินการแกไขให
ทานเทคอนกรีตทับเลยเพ่ือไมใหเกิดอันตรายแกพ่ีนองประชาชน  

 เร่ืองที่  10   ทันตกรรมแกผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ชวงนี้ทางเทศบาลเราเปดโครงการ 
ทันตกรรมแกผูสูงอายุถาหากวาทานรองศิรินันทวางก็อยากใหทานแวะไปชมมีผูสูงอายุมาใชบริการเยอะเลย
อยากใหทานรองไปแวะดูกิจกรรมนี้ 

 เร่ืองที่  11   กําหนดบริเวณหามกอสรางอาคารพาณิชยกรรมคาปลีก-คาสง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับราง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกําหนดบริเวณหามกอสรางอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงนี้คือเรื่อง
หางสรรพสินคาขนาดใหญแตกอนเขาบอกวาจะตองตั้งอยูหางจากเขตเทศบาล 5  กิโลเมตร  ผมมอบใหนาย
อิงควัตไปประชุมแตดูแลวก็ยังไมเก่ียวอะไรกับเราคงตองยึดผังเมืองเปนหลัก  ซ่ึงของเราก็ระบุในผังเมือง
เรียบรอยแลว  

 เร่ืองที่  12   วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันท่ี 31 มีนาคม 2560 เชิญทุก
ทานไปรวมพิธวีันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ  และจัดใหเปนงานวันขาราชการพลเรือนดวย
จัดท่ีหอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด ใครท่ีไดรับมอบหมายจากทางจังหวัดก็ตามคําสั่งปฏิบัติหนาท่ี
อยาใหขาดตกบกพรอง  เรารับผิดชอบในเรื่องของการจัดสถานท่ี จัดสรางเวที ฉากหลัง  ประดับตกแตงเวทีให
สวยงาม จัดเตรียมแทนท่ีนั่งสําหรับพระสงฆ ประชาสัมพันธเชิญชวน และการแตงกายคือแตงปกติขาวไวทุกข 

 เร่ืองที่  13   ศึกษาดูงานตําบลมาบขา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอศึกษาดูงานตําบลมาบขาเรื่อง
วิทยากรชุมชนปลอดขยะ เขาใหเราสงรายชื่อไปท้ังหมด 4 คน จากปกติใหไปแค 2 คน เขาเลยแจงใหเราทราบ
ใหมวาจะใหสงรายชื่อเพ่ิมไปอีก 2 คน รวมเปน 4 คน สําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มอบใหผอ.เพ็ญพร
ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับเรื่องนี้ 

  เร่ืองที่  14    การจัดงานวันวิสาขบูชา 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันอาทิตยท่ี 7 พฤษภาคม 2560 
เปนวันวิสาขบูชา ชมรมวิ่งกาฬสินธุก็จัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิ วิสาขบูชา จะวิ่งตั้งแต เวลา 05.00 น.  
เพราะฉะนั้นกอนท่ีจะถึงวันงานผมฝากเรื่องสถานท่ีสํานักการสาธารณสุข สํานักการชาง ใครรับผิดชอบบริเวณ
สถานท่ีในพุทธมณฑลแกงดอนกลางก็จัดการตามหนาท่ีตัวเองใหเรียบรอย  เปาหมาย 800 – 1,000 คน เชน 
หองน้ํา , รถสุขาชั่วคราว , เตนทใหญ , เตนทเล็ก , ความสะอาดรอบบริเวณงาน , รถประชาสัมพันธ , 
เจาหนาท่ี อปพร. ดูแลเรื่องความปลอดภัยชวงกลางคืนและขณะแขงขันเพราะจะมีนักวิ่งมานอนในพุทธมณฑล
แกงดอนกลางขอความสะดวกแกนักวิ่ง , ประชาสัมพันธเสียงตามสาย  ฝากสวนการงานท่ีมีสวนเก่ียวของ
รับผิดชอบหนาท่ีของตัวเองใหดี 

  เร่ืองที่  15   องคการจัดการน้ําเสีย 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องขององคการจัดการน้ําเสียผมเคย
เรียกทุกทานเขาประชุมพิจารณาเก่ียวกับเรื่ององคการจัดการน้ําเสียวาถาเขาไมมาซอมไมวางทอใหเราหรือ
แกไขน้ําเขาบอบําบัดให  เราจะไมเขารวมโครงการตอนนี้เขาแจงมาวาตามท่ีองคการจัดการน้ําเสียไดทํา 
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ขอตกลงใหบริการรับริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2560 
นั้น  อจน.ขอแจงใหทราบวาหางหุนสวน 3 ประสิทธิ เปนผูรับจางตามสัญญาไปแลว งบประมาณ 40 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญา 210 วัน ในการนี้ อจน. แจงขอสงเอกสารสัญญาใหเทศบาลเพ่ือเทศบาลจะ
ไดดําเนินการตามขอตกลงก็หมายถึงวาถาเขาซอมแซมให  เราก็ตองมอบพ้ืนท่ีบอบําบัดน้ําเสียนี้ใหเขาบริหาร 

  เร่ืองที่  16    โครงการทําแนวปองกันตลิ่งพังระยะที่ 2 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนนี้โครงการทําแนวปองกันตลิ่งพัง
ระยะท่ี 2 มาแลว บริษัทท่ีประมูลงานไดคือบริษัทอ้ึงแซเฮง จังหวัดศรีษะเกษ ตอนนี้ท่ีเวนเอาไวคือจากหัว
สะพานมาดานหลังบานทานผอ.สายัณน จิตธรรม เราไดไปคุยกับเจาของบานบอกยินดีใหทําเพราะฉะนั้นแจงให
ทราบวาระยะทางท่ีเราจะไดดําเนินการอีกท้ังหมดคือ 710 เมตร  และฝงทางสถานีดับเพลิงยาวตลอด
ประมาณ 300 – 400 เมตร และตอนนี้ประชาชนบริเวณนั้นกําลังทยอยรื้อสิ่งของท่ีเคยรุกล้ําลําน้ําปาวกันเอง
เพ่ือท่ีจะคืนพ้ืนท่ีใหผูรับเหมาไดดําเนินการทําแนวปองกันตลิ่งพัง  สวนพวกท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีแลวไมอยากใหเราเขา
ไปทําก็ไมตองเขาไปทําครับเราก็จะหยุดมอบใหทานผอ.ภานุเดชไปดูแบบท่ีเขาจะสงเสร็จกอนบริเวณดานซาย
ของลําน้ําปาว  อยากใหทานไปดูเรื่องไฟฟา ระบบเสาไฟและใหมีเกาอ้ีสําหรับคนท่ีไปออกกําลังกายไดนั่งพัก
และจัดใหเปนภูมิทัศนใหสวยงามเพ่ือใหประชาชนไปเดินออกกําลังกายได    

เร่ืองที่  17    เชิญเปนวิทยากรรางวัลพระปกเกลา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญเปนวิทยากรรางวัลพระปกเกลา
กับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชิญนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุไปเปนวิทยากรบรรยายหองหองแวนดาแกรนดบอลรูม โรงแรมเบสทเวสเทิรนพลัสแวนดา แจงวัฒนะ 
กรุงเทพฯ วันท่ี 28 มีนาคม 2560  

 เร่ืองที่  18    เชิญประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางถวายความปลอดภยั 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 29 มีนาคม 2560 เชิญถวาย
ความปลอดภัย  เวลา 13.30 น. ตามคําสั่งสถานีตํารวจภูธร 51/60 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 กําชับ
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการถวายความปลอดภัยและการจราจรในเสนทางเสด็จ  ท้ังการเสด็จอยางเปน
ทางการและเปนการสวนพระองคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติเก่ียวกับการถวายความปลอดภัยและ
การจราจรในเสนทางเสด็จท้ังการเสด็จอยางเปนทางการและเปนการสวนพระองคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพจึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางถวายความ
ปลอดภัย ในวันท่ี 29 มีนาคม 2560 มอบใหจาเอกภราดรหรือทานหัวหนาพงษธรไปประชุม 

 เร่ืองที่  19   การควบคุมดูแลความปลอดภัยอาคารและปายโฆษณาขนาดใหญ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การควบคุมดูแลความปลอดภัยอาคาร
และปายโฆษณาขนาดใหญ  ใหแจงเตือนประชาชนสอดสองอาคารบานเรือนใหมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและ
ระมัดระวัง  ตรวจดูสิ่งตางๆท่ีสามารถหักโคนลงมาทับบานเรือนไดหากพบเห็นใหแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
ขณะท่ีเกิดพายุฝนฟาคะนองควรอยูหางจากพ้ืนท่ีกอสราง  กรณีปายโฆษณาขนาดใหญตองมีวิศวกรคํานวณและ
ปายท่ีกอสรางหรือดัดแปลงโดยฝาฝนกฎหมายเจาพนักงานทองถ่ินตองดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจ
หนาท่ีโดยเครงครัด ดังตอไปนี้  ออกคําสั่งใหเจาของผูครอบครองปายระงับการกอสรางหรือดัดแปลงกรณีท่ี 
ฝาฝนกฎหมายซ่ึงมีบทกําหนดโทษจะตองแจงความดําเนินคดีกับผูท่ีฝาฝนดวย   
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง    ตอนนี้หนังสือเขามาสํานักการชางแลวผมจะ
ดําเนินการครับ 
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 เร่ืองที่  20  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญชวนทุกทานไปรวมพิธีวันท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช วันท่ี 6 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม 80 
พรรษา ศาลากลางจังหวัด แตงตัวปกติขาวไวทุกข   

 เร่ืองที่  21   กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติพลเมืองดีจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
พลเมืองดีจังหวัดกาฬสินธุ และแถลงผลงานของศูนยดํารงธรรม วันอังคารท่ี 28 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 
80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด  

  เร่ืองที่  22    เงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีป 2559 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือจากสํานักงานกระจายอํานาจ
วาตอนนี้สํานักปลัดสํานักนายกแจงผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีป 
2559  ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุนั้น สํานักปลัดฯแจงวาไดโอนเงินรางวัลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดีป 2559 ไปแลวผานระบบ GFMIS  เขาบัญชีฝากคลังของ อปท.เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 9 
กุมภาพันธ 2560  อนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินรางวัลท่ีไดรับไปใชจายเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  และภารกิจถายโอน
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและรายผลความกาวหนาในการใชเงินดังกลาวใหคณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรรเพ่ือใหเปนรางวัลแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบภายใน 6 เดือน  นับจากวันท่ีไดรับ
เงินรางวัลคณะและคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 
6 /2559 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับเงินรางวัล ตั้งแตป 2554 – 
2559 ใชจายเงินรางวัลท้ังหมดโดยไมตองสงคืนเปนรายไดแผนดินหากมีเงินเหลือจายใหนําเงินเหลือจาย
ดังกลาวไปใชตามอํานาจหนาท่ีในปตอๆไปตามรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

  เร่ืองที่  23    ประชาสัมพันธเร่ืองการยายถนนคนเดิน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หอการคายายถนนคนเดินจากหนา
ศาลากลางไปอยูท่ีบริเวณเดิมคือถนนผังเมือง หนาสํานักงาน TOT ปรากฏวายายไปก็มีประชาชนมาเดินถนน
คนเดินเยอะและหนาแนน  แตชวงท่ียายมาหนาศาลากลางจังหวัดทําไมถึงไมมีคนท้ังท่ีก็อยูบริเวณใกลกันและ
หอการคาไดขออนุญาตมาวาขออนุญาตติดตั้งปายไอทีประชาสัมพันธถนนคนเดินหนาสํานักงาน TOT ขอความ
อนุเคราะหชางไฟฟาติดตั้งโคมไฟและยายเครื่องเสียงจากลานคอนกรีตสนามหนาศาลากลางมายังถนนคนเดิน    

  เร่ืองที่  24   เตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงกําชับหัวหนาพงษธรใหไปดูเก่ียวกับเรื่องการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงใหเตรียมแผนไวถาหากทาง
จังหวัดใหรายงาน 

  เร่ืองที่  25   โครงการรางวัลพระปกเกลาป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขา
รวมโครงการรางวัลพระปกเกลาป 2560 เราจะสงไดหรือไมทานรองปลัดอภิวัฒนดานเครือขาย 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    เราจะสงหรือไมสงก็ไดยังไงปหนาเราก็มีสิทธิ์ชิงรางวัล
พระปกเกลาทองคําเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นตามแตทานนายกจะเห็นควรวาจะสงหรือไม 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เขาใหสง 3 นวัตกรรม ฝากผอ.วริวทย
ไปดูงานในกองสวัสดิการท่ีทําไวแลวยังไมเคยนําเสนอใหใครเห็นผลงานเลยนํามาโชวงานท่ีแกไขปญหาใหกับพ่ี
นองประชาชนคนยากไรขอใหสงมา 2 นวัตกรรม และฝากสํานักการศึกษาสงมา 2 นวัตกรรม  แลวเราคอยมา 
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เลือกกันอีกครั้ง  เราจะไดรับรางวัลหรือไมไดก็ไมเปนไรแตเราจะเตรียมกิจกรรมผูสูงอายุกับขยะท่ีเปน
นวัตกรรมท่ีตองสรางข้ึนเพ่ือตอยอดเพ่ือไปชิงรางวัลพระปกเกลาทองคํา 

  เร่ืองที่  26   กิจกรรมรณรงคลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญชวนรวมกิจกรรมรณรงคลาง
สวมพรอมกันรับวันสงกรานต  ปกติทุกปเราจะมีกิจกรรมรวมดวยชวยกันลางสวมรับวันสงกรานตปนี้ก็เชนเดิม
มอบใหทุกสํานัก/กองลางสวมในสวนท่ีตัวเองรับผิดชอบเหมือนทุกๆปแตเราจะมีการมารวมตัวกันเพ่ือรวมพิธี
เปดกิจกรรมนี้ท่ีสวนสาธารณะกุดน้ํากิน มอบหมายใหนางสาวดารุณีดําเนินการเรื่องนี้เขาใหเราดําเนินการใน
ระหวางวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2560 เลือกวันไหนก็ไดใหนางสาวดารุณีปรึกษาหารือทานเลขาฯอดิศักด์ิเพ่ือ
ดําเนินงาน  มอบใหหัวหนาพงษธรออกเปนคําสั่งภารกิจนี้คือทุกสํานัก/กองท่ีมีสวมอยูในความรับผิดชอบใหตาง
คนตางทําแตมารวมกันท่ีสวนสาธารณะกุดน้ํากินแลวคอยแยกยายกันไป 

   เร่ืองที่  27  การแอบอางเพ่ือหลอกลวงหาผลประโยชนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การแอบอางเพ่ือหลอกลวงหา
ผลประโยชนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ 2559 
ก็พูดในทํานองวาอยาไปหลงเชื่อมีคนเขามาประสานเจรจาบอกวามีความสามารถในการประสานจัด
งบประมาณใหได เชน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการคาจัดการเรียนการสอนรายหัว
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกทองถ่ินท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดในอัตราคนละ 1,700 บาท ตอป โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกลาวดําเนินการตามแนวปฏิบัติ
คาใชจายเขาก็แจงเพ่ือทราบมาวาอยาไปเชื่อเปนการเรียกรับผลประโยชน 

  เร่ืองที่  28   จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานทีร่าชการหรือสถานที่สาธารณะ   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความรวมมือจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานท่ีราชการหรือสถานท่ีสาธารณะ  ใหสวนราชการเรงรัดจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน
ใหแกคนพิการผูสูงอายุอยางท่ัวถึงและสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง 
โดยเริ่มจากสถานท่ีราชการ สถานท่ีสาธารณะ เชน ทางลาดคนพิการ หองน้ําคนพิการ ปายบอกทาง สถานท่ี
จอดรถ  สํานักงานไหนท่ียังไมมีก็ไปดําเนินการหรือสํารวจดูวาสวนไหนควรเพ่ิมเติมอะไรก็แจงมาใหสํานักการ
ชางไปสํารวจออกแบบซอมแซมไดงบประมาณจะไดจัดทําในป 2561   

  เร่ืองที่  29   โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชนป 2560 มหาดไทยใสสะอาด 
                            ตอตานการทุจริต 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กรอบแนวทางดําเนินงานโครงการ
ของขวัญปใหมสําหรับประชาชนป 2560 มหาดไทยใสสะอาดตอตานการทุจริต  มีกิจกรรมและมาตรการใน
การปองกันการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยมี 5 มาตรการ 1.การบริหารงานและปฏิบัติงานตองตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมุงตอบสนองความตองการของประชาชน  บริการดวยความรวดเร็วถูกตองเสมอภาค โปรงใสและ
เปนธรรม 2.ปลูกฝงคานิยม ทัศนคติใหบุคลากรในสังกัดไดมีความรูความเขาใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสราง
คานิยมซ่ือสัตยสุจริตและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 3.สราง
คุณธรรมในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีกฎหมายกําหนดและเปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสัง กัด
กระทรวงมหาดไทย 4.การใชชองการทางการรองเรียนรองทุกขของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใหประชาชนไดแจง
ขอมูลขาวสารและการรองเรียนรองทุกขและแจงเบาะแสการกระทําการทุจริต 5.มุงตอตานและเฝาระวังการ
ทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยการเฝาระวังอยางรัดกุมและใชมาตรการการลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตคอรัปชั่น
และผูท่ีเก่ียวของอยางจริงจังใหเห็นถึงความตั้งใจและเจตนาท่ีบริสุทธิ์มิไดมุงผลประโยชนสวนตนแตอยางไร  ใน
การนี้จังหวัดขอใหทานไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามกรอบแนวทางท่ีกําหนดและรายงานใหจังหวัดทราบ 
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ภายใน วันท่ี 31 มีนาคม 2560 มอบใหกองวิชาการฯเพ่ิมและปรับเม่ือเรียบรอยแลวนําใหสํานักปลัดเทศบาล
เพราะวาสํานักปลัดเทศบาลจะไดประสานมาตรการนี้ใหกับบุคลากรและประกาศเปนมาตรการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาล 

  เร่ืองที่  30   บอบําบัดน้าํเสียชํารุด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    บอบําบัดน้ําเสียของโรงฆาสัตวผมก็
กําชับทุกครั้งวาขาดตกบกพรองตรงไหนและซอมแซมสวนไหนหรือบริเวณไหนพอท่ีจะแกไขได  ความจริงของ
เราน้ําไมไดออกจากโรงฆาสัตวไมไดทําใหใครเสียหายหรือเดือดรอนแตเม่ืออุตสาหกรรมมาวัดมีคาน้ําเสียท่ีเกิน
มาตรฐานท่ีน้ําเสียเพราะเครื่องบําบัดน้ําเสียเราชํารุด  ผมฝากใหชวยเรงซอมแซมใหเรียบรอย 

  เร่ืองที่  31    ดูแลและปรับปรุงหองขอมูลขาวสาร 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานนายกรัฐมนตรีทานพลเอก 
ประยุทธไปบรรยายในงานวันเปดศูนยขอมูลขาวสารในพิธีเปดงาน 2560 ป แหงศูนยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการและพูดวาในสวนราชการตางๆตองมีหองขอมูลขาวสารผมเลยจะฝากใหผูท่ีมีสวนรับผิดชอบหองขอมูล
ขาวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาไปดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยูตอนนี้  เอาแนวทางของ
การปรับปรุงหองขอมูลขาวสารตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีในวันท่ีไปเปดงานวามีอะไรเพ่ิมเติมก็เพ่ิมเขาไป  

  เร่ืองที่  32    งาน“ตามรอยเสด็จอีสานแผนดินทองของพอหลวง”   

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในเดือนเมษายนเราจะเตรียมการ
แสดงงานมหกรรมศิลปะพระราชกรณียกิจภาพประวัติศาสตรภาพพระบรมสาทิสลักษณของในหลวงรัชกาลท่ี 
9 ท่ีเคยแสดงอยูกําแพงวัดพระแกวในเดือนเมษายนตลอดท้ังเดือนภาพนั้นจะมาอยูท่ีวงเวียนโปงลางจังหวัด
กาฬสินธุ   เราจะจัดกิจกรรมท่ียิ่งใหญเปนโครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีชื่องานวา “ตามรอยเสด็จอีสานแผนดิน
ทองของพอหลวง”  การจัดสถานท่ีมอบใหสํานักการชางดําเนินการ 

  เร่ืองที่  33   กําชับเกี่ยวกับเร่ืองความสะอาด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กําชับเก่ียวกับเรื่องความสะอาดท่ีมี
ประชาชนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีอาศัยอยูในแฟลตโรงพยาบาลหลังใหมอยูในศูนยราชการแหงใหม
บอกวาเจอประชาชนไปท้ิงขยะบริเวณนั้นเยอะทําใหเกิดความสกปรก  เรื่องนี้ผมไดมอบใหผอ.สวนสมชายไป
ดําเนินการเรียบรอยแลวแตเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาคนเอาขยะไปท้ิงอีกรบกวนใหทําปายหามท้ิงขยะไปปก
ไวใครฝาฝนมีโทษปรับอะไรยังก็วากันไปครับ  

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่  7  มีนาคม 2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 7  มีนาคม 2560  
ประจาํป  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 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายสมบัติ    สันคํา     ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  จํานวน 4,930 รายการ จํานวนเงิน 78,638,100 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 94,259.33 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 6,492.85 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนท่ีใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนท่ีใชไป  -
52,523,134.26 บาท  ทรัพยหลุดจํานําเดือนกันยายน 2559 จํานวน 40 ราย จํานวนเงิน 406,500 
บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนกุมภาพันธ 2560  จํานวน  69,733 บาท  กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 
ต.ค. 59 – 31 ก.พ. 60  จํานวน 671,453 บาท รับจํานํา  1,615 ราย จํานวนเงิน 26,198,600 บาท  
ลดลงจากเดือนมกราคม  จํานวน 195 ราย  จํานวนเงิน  2,442,800  บาท  ไถถอน จํานวน 1,571  ราย 
จํานวนเงิน 24,072,900 บาท ลดลงจากเดือนม.ค.60  จํานวน 130 ราย จํานวนเงิน 3,636,100 บาท 
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 792,470.25 บาท ลดลงจากเดือนม.ค.60  จํานวน 139,860 บาท ดอกเบี้ยรับ
จํานํา 1 ต.ค 59 – 28 ก.พ. 60 จํานวน 4,276,981 บาท    

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กุมภาพันธ 2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 600  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดําเนินการยายเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในสายงานอํานวยการท่ีเริ่มตนจากระดับเดียวกันราย จํานวน 1 ราย คือ นางเพ็ญประภา  ภูนิลามัย 
ตําแหนงหัวหนาฝายงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 03-2-07-2101-013  
สังกัดฝายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงาน
ท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 03-2-05-2101-008  สังกัดฝายบริหารงานท่ัวไป 
สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. รายงานตําแหนงสายงานอํานวยการท่ีวางและรับโอน จํานวน 4 
ตําแหนง  7.1 ผูอํานวยการสํานักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับสูง) จํานวน 1 อัตรา  7.2 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง) จํานวน 1 อัตรา  7.3 ผูอํานวยการกอง
วิชาการ (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง)  จํานวน 1 อัตรา  7.4 หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป (นัก
บริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา  3.  ดําเนินการ   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปน
พนักงานจางเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (แทนตําแหนงท่ีวาง) จํานวน 3 ตําแหนง ดําเนินการ
เรียบรอยแลว  โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางวันท่ี 3 – 5 กุมภาพันธ 2560  ขอมูลการใชหอประชุม 
ธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  16,000 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  -  บาท  ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งท่ี  3/2560  เม่ือวันท่ี  7 
กุมภาพันธ 2560  ครั้งท่ี  4/2560  เม่ือวันท่ี  21 กุมภาพันธ 2560  มีการประชุมกาแฟยามบายท่ีหอง
ประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 1 ครั้ง วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560   การดําเนินการ
ในดานการบริหารงานบุคคล  โรงทาน ณ วัดกลางพระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ วันท่ี 21 ก.พ. 60  วันรวม
น้ําใจ สูกาชาด วันท่ี 14 ก.พ. 60  ฝายรักษาความสงบ    เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีอํานวยความสะดวก
จัดการจราจร ขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  เม่ือวันท่ี  3 กุมภาพันธ 2560  ณ ลานหนา 
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สนามกลางจังหวัดกาฬสินธุ   เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการตรวจสอบและแกไขการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทาง
เทาและผิวจราจรบริเวณวงเวียนน้ําพุถนนภิรมย เม่ือวันท่ี 7กุมภาพันธ 2560   เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ี
อํานวยความสะดวก/จัดการจราจรกิจกรรม “เติมรักสงสุข Happy Valentine’s Day”เม่ือวันท่ี 14  
กุมภาพันธ 2560 ณ ตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุปรับปรุงเครื่องหมายจราจร บริเวณแยกปาไม 
(สํานักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ)ระหวางวันท่ี 19 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2560
เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีปรับปรุง/ติดตั้งปายจราจรหามจอดรถวันคู-วันค่ี  บริเวณถนน ทุงศรีเมือง  
เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560  เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีอํานวยความสะดวก/จัดการจราจรงาน 
“บวงสรวงมหกรรมโปงลางแพรวา 2560” เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2560 บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เม่ือ
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณดานหนาวัดหลวงปูแผน    - เม่ือ
วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณซอยอนรรฆนาค ๔๐  - เม่ือวันท่ี 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณชุมชนทาสินคา - เม่ือวันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณใกลโกลบอลเฮาส  - เม่ือวันท่ี ๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมบานเรือนประชาชน ท่ีชุมชนดงปอ เปนบานไมมีเลขท่ี 
เจาของบาน  นายสมัย  จงสมชัย - เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ี
บริเวณขางโรงเรียนอนุบาลรัตนา  - เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมขยะ ท่ี
บริเวณหลังรานกวบจั๊บกินเสน  ชุมชนวัดสวางคงคา  - เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับ
เหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณดานขางปมน้ํามันพีที ทางไปอําเภอยางตลาด  - เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมปา ท่ีสวนดอนธรรม ทางไปบานตอน  - เม่ือวันท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๘ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมกอไผ ท่ีบริเวณดานหลังโรงแปงเอเชีย
โมดิฟาย   - เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๑๒ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ี
บริเวณฝงตรงขามเรือนจํา ซอยยายดี - เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ี
ระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณหลังดอนตาปู ชุมชนสงเปลือย  - เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ 
น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมปา ท่ีบริเวณขางถนนบายพาส ใกลสถานท่ี กอสรางศาลากลางแหงใหม  - 
เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมหญา ท่ีบริเวณหลังซอยน้ํา
ทิพย   ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  - เม่ือวันท่ี   ๗  กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยชื่อ
ยายศรี จากชุมชนหนาโรงเลื่อย สงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติ
หนาท่ีรวมกับสํานักทะเบียนฯ รับผูปวยชื่อนายกิตติ  มณีโคตร อยูบานเลขท่ี ๕๒/๒   ถ.โสมพะมิตร ทําบัตร
ประชาชนท่ีสํานักทะเบียนฯ  - เม่ือวันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออกปฏิบัติหนาท่ีสงตัวผูปวยจิตเวช ชื่อ
นางสาวบี จากชุมชนวัดใต สงท่ีโรงพยาบาลกนิติเวช จ.ขอนแกน  - เม่ือวันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ออก
ปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยชื่อนายศตวรรษ สุวรรณรังศรี จากชุมชนกุดยางสามัคคี สงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  งาน
อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น.  สมาชิก อปพร. เขารวม
ในพิธีชุมนุมผูบังคับบัญชา สมาชิก อปพร.  เนื่องในวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจําป 
๒๕๖๐   ณ  สนามหนาศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน  -  วันท่ี ๑๐  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมในพิธีปลอยขบวนแถวระดมกวาดลาง
อาชญากรรม   หวงวันหยุดตอเนื่อง ณ  ลานหนา สภอ.เมืองกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๑๑ , ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๓๐ นาย จัดระเบียบผูเขาชมและดูแลความเรียบรอย   ใน
แขงขันฟุตบอล ท่ีสนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน ๔ นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ภายในงาน    การจัดกิจกรรม
เปดตัวรถใหม ท่ีบริเวณหนาโชวรูม หจก. เฮียบหงวนมิลเลอร  -  วันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๓ นาย จัดการจราจรท่ีรานริมปาวริเวอรไซด ชุมชนซอยน้ําทิพย  -   
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วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๐ นาย จัดการจราจรและ
ดูแลความเรียบรอย ในงาน     มงคลสมรส ท่ีชุมชนหัวคูพัฒนา   -  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ปฏิบัติหนาท่ีสายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    (สาย
ตรวจจักรยาน อปพร.)  ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  -  สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมปฏิบัติหนาท่ีประจํากองอํานวยการ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา 
กาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๐   ระหวางวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม  ๒๕๖๐  งานทะเบียน  จํานวน
ประชากรเดือนกุมภาพันธ 2560  จํานวน 34,021 คน  จํานวนครัวเรือน  15,044 ครัวเรือน จํานวน
ประชากรยายเขายายออกเดือนกุมภาพันธ 2560 ยายเขาจํานวน 168 ราย ยายออกจํานวน 48 ราย งาน
ทะเบียนมีผูมารับบริการ 671 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,149 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 
10 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  6 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 896 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  258.47 
ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 14,715 ลิตร ลดการใชพลังงาน  1,248 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 763.31  ลิตร 
ลดการใชพลังงาน  827.85 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  4  ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนน
ชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  39  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  18 จุด  ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 2 คัน/2 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 7 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ยน 20  ฝา   ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม  กิจกรรมบริการสาธารณะ  วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 จัด
เจาหนาท่ีรวมทําความสะอาด Big cleaning day บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  จัดเจาหนาท่ีทําความ
สะอาดบริเวณศาลากลาง งานวิจิตรแพรวาฯระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 2560   ดาน
สิ่งแวดลอม   การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ปริมาณขยะท่ีคัดแยก
ได  7.1  ตัน   - จําหนายขยะท่ีคัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,260 บาท  กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยใน
เดือนกุมภาพันธ 60 รวม 2,662.21 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  950.34 ตัน  - ทองถ่ิน
อ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,711.87 ตัน  ตรวจวัดคุณภาพน้ํา  คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
ไมผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ํา หนองไชยวานและกุดยางสามัคคี  ผานเกณฑมาตรฐาน  5. ดาน
สุขาภิบาล 1 – 28 กุมภาพันธ 2560  5.1 ตอใบอนุญาต  1.ใบอนุญาตเรขายของในท่ีสาธารณะ 2 ราย  2. 
ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 8 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีอันตราย
ตอสุขภาพ 13 ราย  5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานท่ีสะสมอาหาร 7 ราย 5.2 ตรวจแนะนําการใชภาชนะ
แทนโฟมบรรจุอาหาร  วันท่ี 3-10 กุมภาพันธ 2560 ออกตรวจแนะนําแผงลอยจําหนายอาหารในโรงเรียน
และหนาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  เซนยอแซฟ กาฬสินธุพิทยาสัย และ เทศบาล1 ผลการตรวจแนะนําแผง
ลอยจําหนายอาหารใหความรวมมือใชภาชนะแทนโฟมทุกแผง   5.3 ตรวจฟอรมาลีนในหองเย็นและรานเนื้อ
ยาง   วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 ออกตรวจหองเย็น รานเนื้อยาง และตลาดสดทุงนาทอง ตลาดเทศบาล 
และเก็บตัวอยางปลาหมึก สไบนาง ตรวจหาฟอรมาลีน ตรวจ 17 ตัวอยาง  พบสารฟอรมาลีน 3 ตัวอยาง จาก
รานท่ีจําหนายในตลาด และรานเนื้อยาง 3 ตัวอยาง คือ ปลาหมึกกรอบ  สไบนาง  ผลการสอบสวนพบวานํามา
จากรานรถเรท่ีไมทราบตนตอและเบอรโทรติดตอ  จึงแนะนําใหเลือกซ้ือจากรานท่ีม่ันใจมีแหลงติดตอท่ีสามารถ
เชื่อถือได  5.4 จัดอบรมรณรงคลดละเลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  วันท่ี 17 และ 28 กุมภาพันธ 
2560  อบรมอันตรายภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และสอนการพับกลองกระดาษจากกระดาษหอขาวมันไก  
ใหแก  ครู  นักเรียนและ ผูประกอบอาหาร ในโรงเรียนตนแบบ จํานวน 2 แหง คือ ร.ร.เซนยอแซฟกาฬสินธุ 
และ ร.ร.กาฬสินธุพิทยาสัย  5.5 คณะกรรมการจังหวัดตรวจประเมินตลาด ประจําป 2560  วันท่ี 22  



- 1๒  - 
กุมภาพันธ 2560 คณะกรรมการจังหวัดออกตรวจประเมินตลาดตามโครงการตลาดสดนาซ้ือ ประจําป 2560 
ท่ีตลาดเทศบาล  ตลาดรวมใจการเกษตร และตลาดทุงนาทอง  6. ดานปองกันและควบคุมโรค                                       
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา ท่ีชุมชนคุมหวย และชุมชนดอน
สวรรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการ
ดําเนินงาน   เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๓ ราย มีชุมชนดอนสวรรค ๑ ราย,ชุมชนทาสินคา ๑ ราย และชุมชน 
โรงง้ิว ๑ ราย รวมมีผูปวยวัณโรคท้ังสิ้น ๕ ราย เขาสูกระบวนการรักษาท้ัง ๕ ราย  ๖.๒ งานปองกันและ
ควบคุมโรค ไดทําประกาศพนหมอกควันเพ่ือกําจัดยุงในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กําหนดการพนหมอก
ควันกําจัดยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ ครั้งท่ี ๑ ในป ๒๕๖๐ ซ่ึงไดสงหนังสือประชาสัมพันธ
เพ่ือแจงใหประชาชนทราบกอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการพน  ตามกําหนดการพนยุงท่ีแจงไปยังชุมชน ท้ัง 
๓๖ ชุมชน และสถานศึกษา ท้ัง ๒๕ แหง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนตั้งแตวันท่ี ๒ กุมภา
พันธุ ๒๕๖๐ และแลวเสร็จในวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐   6.๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายโดยอสม. 
แตละชุมชน ประจําเดือนมกราคม  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๖๐  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๕ ชุมชน   มีความเสี่ยงนอย  คิดเปน
รอยละ ๙๗.๒๒ - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ 
ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มี
ความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง    - 
สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) 
ของวัดท้ัง ๑๐ วัด  วัดท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีวัดใด   มีผูปวยต้ังแตตนปถึง ตุลาคม ๕9 
– กุมภาพันธ ๖๐ ไมมีผูปวย เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก  โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  
( ระหวางวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ 2560 )  มารดาหลังคลอด 6 ราย  ไดรับการเยี่ยม 6  ราย  - บุตร เพศ
ชาย  6  ราย   - บุตร เพศหญิง  -  ราย   ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวม
ผูรับบริการท้ังหมด  797 ราย เงินทุนหมุนเวียน 1,731,442.16 บาท  ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการท้ังหมด 
471 ราย  เงินทุนหมุนเวียน 359,175.52 บาท   วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 ตรวจจอประสาทตาในผูปวย
โรคเบาหวานดวยเครื่องFUNDUS CAMERA และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางเทาโดย พญ.นฏา จันทไทย 
ผูปวยโรคเบาหวานมารับบริการตรวจตา 51 รายพบความผิดปกติ 2 รายไดแจงผูปวยและญาติใหไปพบแพทย
แลว ผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจเทา 10 รายพบความผิดปกติ 2 รายใหคําแนะนําในการดูแลเทาและ
สงไปตัดรองเทาสําหรับผูปวยเบาหวาน 1 รายวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 ตรวจสุขภาพสามเณรโรงเรียน
ปริยัติธรรม.วัดประชานิยม จํานวน 37 รูป  9. ดานสัตวแพทย  9.1 ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  299 ราย   2. จํานวนสัตว   531 ตัว  แยกเปน  - สุนัข   
455   ตัว   - แมว  76  ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในคลินิก  21,005 บาท  9.2 ใหบริการฆา
ชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  มีผูขออนุญาตฆาสัตว   23  ราย   จํานวนสัตวฆาชําแหละ   2,400  ตัว 
แยกเปน    - สุกร  2,373  ตัว - โค 27  ตัว  รับคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว  241,107 บาท    
งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน 
จากเทศบาลตําบลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันท่ี  4 ก.พ.60 เวลา 09.00น. กิจกรรมประเมินผลกระทบสุขภาพผูสูงอายุระดับชุมชน (CHIA) 
ณ ศาลาวัดชัยสุนทร  วันท่ี 4 ก.พ.60 เวลา 13.00น. รวมกิจกรรมประเมินผลกระทบสุขภาพผูสูงอายุระดับ
ชุมชน (CHIA) ณ ศาลาวัดเหนือ  วันท่ี 5 ก.พ 60 เวลา 09.00น. กิจกรรมประเมินผลกระทบสุขภาพผูสูงอายุ
ระดับชุมชน (CHIA) ณ วัดหอไตรฯ  วันท่ี  ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ใหการตอนรับคณะศึกษาดู
งานจากเทศบาลนครขอนแกน ท่ีไดมาศึกษาดูงานในดานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ 60 เวลา 08.30 น. โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ครั้งท่ี 1 ณ ศาลาวัดเหนือ   
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ใหบริการตรวจวัดสายตา และมอบแวนสําหรับผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางสายตา ในชุมชน  วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ใหการตอนรับคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จากเทศบาลนครสุ
ราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี นําโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร
ธานี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎรธานีและคณะเขาศึกษาดูงานสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการบริหาร
จัดการกองทุน Long Team Care ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 25 
กุมภาพันธ 25 60โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม จุดท่ี 2   (วัดใตโพธิ์คํ้า) ใหบริการตรวจวัดสายตา และ
มอบแวนสําหรับผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางสายตา ในชุมชน 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะ
ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนาฝายตางๆ  ณ สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม  วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2560 พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  เนื่องในงานมหกรรม
โปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุณ  บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรจังหวัดกาฬสินธุ  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 
2560 นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรี   พรอมนายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขาศึกษาดูงานโรงเรียนหมืองแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร ดานการดําเนินงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  งานสอนเด็กดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส  ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กดอยโอกาส
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  ไดออกพ้ืนท่ีทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาสตามปกติ สวนมาก
เนนลงพ้ืนท่ีหมูบานจารุพัฒนา  ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนอ่ืนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ครูสอนเด็กดอย
โอกาส นําเด็กดอยโอกาส และผูปกครองในหมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร  เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกเด็กในชุมชน ประจําป 2560 โดยบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงขแงมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในชุมชน  ใน
วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560  ณ หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ  ณ ถนนภิรมย  วันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2560 รวมโครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง ทําบุญ 9 วัด  ณ วัดดงปอ  วันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2560  นักเรียนรวมกิจกรรมวันมาฆบูชา  ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  วันท่ี 20 มกราคม 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา 2559  ณ  
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  วันท่ี 27 มกราคม 2560 รวมงาน“นุงผาไทยเขาวัดวันธรรม
สาวนะ”  ณ  วัดปาทุงศรีเมือง  วนัท่ี 31 มกราคม 2560 กิจกรรมการประกวดเลานิทาน ประจําปการศึกษา 
2559  วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-Net  วันท่ี 9 – 11 
กุมภาพันธ 2560 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล  พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 – 6 เขารับใบประกาศสอบธรรมศึกษาชั้นตรี   ณ วัดกลางพระอาราม
หลวง  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  วันท่ี 24 – 26 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนเขารวมโครงการ
เผยแพรนําสันติสุขสูเด็กและเยาวชน  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 นักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
บานพักเด็กและครอบครัว  รวมการทําความดีดวยการทําความสะอาดวัดสวางคงคา  โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ  วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายใน  วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 เดินทางไกล กิจกรรม
มินิสเกาส  วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560  กิจกรรมหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 1)  ณ แหลงเรียนรูในจังหวัด
กาฬสินธุ  วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560  กิจกรรมหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 2)  ณ พิพิธภัณฑสิรินทร  
วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560  กิจกรรมหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 3)  ณ สวนสัตวขอนแกน  วันท่ี 15 
กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมวันมาฆบูชา  วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 โครงการประชุมผูปกครอง  โรงเรียน 
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เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 เขาศึกษาดูงานโรงเรียนหมืองแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร   ดานการดําเนินงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  วันท่ี 16 – 17 
กุมภาพันธ 2560 ศึกษาดูงานท่ีทุงสง   ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 4  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 
2560 สอบอานออกเขียนได  ระดับชั้น ป.1, ป.2, ป.3, ป.6  วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 สอบประเมิน
คุณภาพ   ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 
โครงการแขงขันกีฬาสี ประจําปการศึกษา 2559  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 โครงการวันสําคัญทางศาสนา 
กิจกรรมวันมาฆบูชา  ประจําปการศึกษา 2559    วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 รวมทําบุญโรงทานปฏิบัติ
ธรรม ประจําป 2560  ณ  พุทธมณฑลแกงดอนกลาง    กิจกรรมสงเสริมขาราชการออกกําลังกายทุกวันพุธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
(วันมาฆบูชา)  ณ วัดดงปอ  งานท่ีจะดําเนินการตอไป  - วันท่ี 1 – 5 มีนาคม 2560 แขงขันกีฬาเซปกตะกรอ 
งานมหกรรมโปลาง แพรวากาฬสินธุ ณ บริเวณลานจอดรถ  หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  - วันท่ี 8 
มีนาคม 2560 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ของสถานศึกษาในสังกัด 
 - วันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีโรงเรียนไมไผ จ.บุรีรัมย และ จ.
จันทบุรี   - วันท่ี14 – 21 มีนาคม 2560 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (ไตรภาคี)   ของสถานศึกษาในสังกัด   - 24 มีนาคม 2560 - จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา ณ หอประชุมธรรมาภิบาล   - โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ  ถนน คส.พรอมราง
ระบายน้ํา ขางวัดประชานิยม   อาคารคนพิการ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล 
ทาสีภายในอาคารสํานักงานเทศบาล  งานควบคุมการกอสราง  รางระบายน้ํา พรอมทอระบายน้ํา คสล.ซอย
สัมพันธ 2 ชุมชนสงเปลือย  รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ 9 ชุมชนหนองผักแวน  กอสรางทางเดิน
ริมตลิ่ง ชุมชนหนองไชยวาน  ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนกุมภาพันธ 2560  ติดตั้งและจัดเก็บสถานท่ีงานพิธี
การตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  11 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 41 งาน  ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง 
ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน  78 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 17 งาน  ตัดตนไม ภายใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 3 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 41 งาน    สรุป
ผลงาน งานสวนสาธารณะ  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560    1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ  - บริเวณเกาะ
กลางถนนถีนานนท  - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ  - บริเวณ
สวนหยอมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  ติดตั้งระบบไฟสองสวางรอบ
แกงดอนกลาง  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน ม.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน  17,993.00  หนวย  ลดลง   3,067.00 
หนวย  สถานีดับเพลิง  ในเดือน ม.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน  4,023.0  หนวย   ลดลง  190.00  หนวย  
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   ในเดือน ม.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน   15,797.00  หนวย  เพ่ิมข้ึน  
2,522.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน ม.ค. 60  ใชไฟฟา จํานวน   3,623.00  
หนวย  เพ่ิมข้ึน 55.00  หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ   ในเดือน ม.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน  
2,661.00  หนวย  ลดลง616.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์คํ้า   ในเดือน ม.ค. 60  ใชไฟฟา 
จํานวน  273.00  หนวย เพ่ิมข้ึน   184.00 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนกุมภาพันธ 
2560  สํานักปลัดเทศบาล ใชเพ่ิมข้ึน 226 ลิตร สํานักการชาง ใชเพ่ิมข้ึน  636 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ใชลดลง 1,248 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 40 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพ่ิมข้ึน 38 
ลิตร สํานักการศึกษา  ใชลดลง 99 ลิตร  กองวิชาการ ใชลดลง 1 ลิตร  ผลสรุปการใชน้ํามันลดลง 488 ลิตร 
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สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการคลัง 

นายจําลอง ศรีนามล      ผอ.สวนบริหารงานคลัง     รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 59-
ก.พ. 60 (ไตรมาส 2)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60  1.หมวดภาษีอากร  รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60  เขามาท้ังหมด 8}939}933.98  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 59 – ก.พ. 60  เขามาท้ังหมด 5,457,137.62  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – 
ก.พ. 60  เขามาท้ังหมด 3,223,764.63  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 63,500 บาท  5.หมวด
รายไดจากโรงรับจํานํา ยังไมมีเขามา  6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 เขามาท้ังหมด 
3,326,529.50 บาท  รวมรายรับท่ีจัดเก็บเอง ท้ัง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 จํานวน 
21,010,865.73  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 เขามาท้ังหมด  
46,721,224.45  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เขามาท้ังหมด  66,448,337  บาท ดานการศึกษา   
เขามาท้ังหมด  27,088,033  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 93,536,370บาท รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับจริง 
จํานวน 161,268,460.18 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60  
จํานวน 7,320,005  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60   จํานวน 
449,586.54 บาท   เงินรางวัลบริหารจัดการ จํานวน 3,500,000 บาท  รายรับจริงเดือน ต.ค.98 – ก.พ. 
60 จํานวน 161,268,460.18  บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – ม.ค. 60 จํานวน 107,638,545.59
บาท  รายจายจริงเดือน ก.พ.  60 จํานวน 19,991,773.02 บาท สงใชเงินยืมเงินงบประมาณ ก.พ.60  
จํานวน  679,564.00  บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไป มี.ค. 60 จํานวน  32,958,577.57  บาท  

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

นางเพ็ญประภา  ภูนิลามัย  หน.ฝายงบประมาณ   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.สรุปคาใชจายประจําเดือน
กุมภาพันธ 60 งบประมาณตั้งไว 1,744,000 บาท  รวมคาใชจาย  182,467 บาท  ยอดเงินคงเหลือ  
771,674.50 บาท  2.หนังสือเขา 73  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 46 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ – จัดจาง 15  
เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 32  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนก.พ. 60  ฝายแผนงานและ
งบประมาณ   1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 9 – 11  มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งท่ี 12/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
40,000 บาท  กองวิชาการฯ - โอนครั้งท่ี 13/2560 จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 10,000 บาท  สํานัก
ปลัดเทศบาล  - โอนครั้งท่ี 14/2559 จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 200,000 บาท สํานักการชาง  - โอน
ครั้งท่ี 15/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท  กองวิชาการฯ   - โอนครั้งท่ี 16/2560 
จํานวน 2 รายการ  เปนเงิน 26,700 บาท  สํานักการศึกษา  - โอนครั้งท่ี 17/2559 จํานวน 1 รายการ  
เปนเงิน 60,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล  - โอนครั้งท่ี 18/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 120,000 
บาท  ปองกัน  สํานักปลัดเทศบาล  2. แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2560  - 
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ครั้งท่ี 4 – 5 มีรายการดังนี้  ครั้งท่ี 6/2560  จํานวน 1  รายการ  คือ โครงการ
จัดงานวันเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  8. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี  รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 ในเว็บไซตของ สสจ.กส.  งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ   การฝกอบรมการนําเสนอขาวและทัศนศึกษาดูงาน  เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ 
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการฝกอบรมการ
นําเสนอขาวและทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดไตรภูมิ (ภูสิงห) FM ๙๘.๒๕  1.งานประกาศ
เสียงตามสาย จํานวน 35 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 8 งาน 3.เขียนขาว 
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ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 47 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน  6.  งาน
พิธีกร  จํานวน 7 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  6 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 2 ปาย 9. 
จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 400 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
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 

นายวรวิทย     ภอูวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2560  ใชน้ํามันท้ังหมด 98 ลิตร ลดลง 2 ลิตร   ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดการประชุมใหญ
สามัญประจําป ๒๕๖๐ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือทําการเลือกประธานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมท้ังสิ้น ๑๘๐ คน โดย
ไดรับเกียรติวิทยากรจาก ปปส.ภาค ๔   การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เม่ือเวลา ๑๓.๓๐ น. (วันจันทรท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นาย
จารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานในการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ชุดใหม) ซ่ึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ ท่ีผานมาและการอบรมคณะกรรมการดังกลาวเพ่ือกําหนดแผนการปฎิบัติท่ีจะดําเนินการในป ๒๕๖๐ 
พรอมกับเปนองคกรกลางในการประสานงานความรวมมือของเด็กและเยาวชน รวมท้ังการเสนอปญหา ความ
ตองการของกลุมเด็กและเยาวชน เสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และไดรับ
เกียรติจาก ร.อ.ทองศักดิ์ กุลสุวรรณ วิทยากรจากหนวย ป.ป.ส.ภาค ๔ เปนวิทยากรอบรมในครั้งนี้  การจัดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ “มหาสารคามเกมส”  ระหวางวันท่ี ๗-๑๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมไดเปนคณะกรรมการฝายปฏิคม เพ่ือตอนรับ อํานวยความสะดวกแกผูมี
เกียรติ จัดบริการน้ําดื่ม เครื่องด่ืม และเครื่องอํานวยความสะดวกในการตอนรับ  กิจกรรมสงรัก สงสุข ๑๔ 
กุมภา วันวาเลนไทน  เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นาย
นพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดกิจกรรมวัน Valentine’s Day 
ประจําป ๒๕๖๐ ซ่ึงคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดข้ึน และภายในงานมี
กิจกรรมการประกวดรองเพลง ,กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ,การเตนคัฟเวอรแดนซ และการแสดงจาก
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ  ฝายพัฒนาชุมชน  กิจกรรมท่ีดําเนินในรอบเดือนนี้   การประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๐  วันท่ี ๓๑ มกราคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกุมภาพันธ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ซ่ึงมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการ
ชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม  ฝายสังคมสงเคราะห  กิจกรรมท่ีดําเนินในรอบเดือนนี้  โครงการสราง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวง
พะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประชุมใหญสามัญสหกรณเคหะสถานบานรวมใจจํากัด  ประชุมใหญสามัญ
สหกรณเคหะสถานบานรวมใจจํากัด รายงานการปดงบประจําป คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมแทนชุดเดิม 
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หมดวาระลง  ฝายสังคมสงเคราะหรวมกับเจาหนาท่ี พอช. ลงพ้ืนท่ีดูการดําเนินงานของสหกรณบริการเคหะ
สถานหนองไผ  ลงพ้ืนท่ีรวมกับเจาหนาท่ี พอช. ดูการดําเนินงานของสหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวมใจ
พัฒนา จํากัด  ประชุมการดําเนินงานโครงการบานม่ันคง  วันท่ี ๑๔ ก.พ.๖๐ ประชุมการดําเนินงานโครงการ
บานม่ันคง ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กองสวัสดิการสังคมชวยเหลือประสบเหตุเดือดรอนจาก
บานพักถูกไฟไหม  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุพรอมท้ังพนักงานเทศบาล ผูมีจิตศรัทธา รวม
บริจาคสิ่งของชวยเหลือ คุณยายสรอย ลาดลาด ท่ีประสบเหตุเดือดรอนจากบานพักถูกไฟไหมจนเสียหายท้ัง
หลัง ในเขตชุมชนดงปอ โดยท้ังนี้ นายวรวิทย ภูอวด ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ไดเปนตัวแทนนาย
จารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พรอมท้ังเงินสดจํานานหนึ่ง
ใหแกคุณยายสรอย ลาดลาด เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนกอน ผูท่ีมีจิตศรัทธาตองการจะ
ชวยเหลือคุณยายสามารถบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย ขาวสาร อาหารแหงชวยเหลือคุณยายไดท่ีกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ หรือท่ีเต็นทท่ีพักชั่วคราวของคุณยายไดโดยตรง ณ ชุมชนดงปอ เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในชุมชน รุนท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๑๗ -๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในชุมชน เพ่ือเปนการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็กและสรางความเขาใจบทบาท หนาท่ี ของผูปกครองในการคุมครองเด็กใน
ชุมชนมีกิจกรรมสําหรับเด็ก กิจกรรมผูปกครองเด็ก โดยไดรับเกียรติจากนายวรวิทย ภูอวดผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนประธานเปดโครงการดังกลาว ซ่ึงไดดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีชุมชน
โพธิไทร หมูบานจารุพัฒนา และชุมชนคุมหวย  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมโครงการอบรมกลุมอาชีพในชุมชน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือเวลา ๐๘.๓๐ น.(วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐)ฝายสงสงเสริมสวัสดิการ กอง
สวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดกิจกรรมฝกอบรม ตามโครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน ณ หอง
ประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯเพ่ือใหกลุมอาชีพในชุมชนและผูสนใจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ท้ัง ๓๖   
ชุมชน ใหมีการพัฒนาอาชีพ มีประสบการณและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู  พิธีเปดโรงสีขาวกลองประชารัฐ
(ชุมชนดงปอ)   เม่ือเวลา ๑๐.๐๐ น. (วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม ไดรวมพิธีเปด
โรงสีขาวกลองประชารัฐ (ตามโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโรงสีขาว
ชุมชน) ชุมชนดงปอ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือเปนการชวยเหลือชาวนาและ
ผูบริโภคโดยไมตองผานพอคาคนกลาง นอกจากนี้ทางกลุมก็จะมีรายไดจากการจําหนายแกลบและรํา เพ่ือ
นํามาเขากองทุนเปนเงินหมุนเวียน ซ่ึงจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน ลงพ้ืนท่ีตรวจคน
และสุมตรวจปสสาวะในพ้ืนท่ีเสี่ยง  เม่ือวันท่ี๑๖ ก.พ.๖๐ เจาหนาท่ีกองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมกับชุดเฉพาะกิจอําเภอเมืองกาฬสินธุ ลงพ้ืนท่ีปดลอมตรวจคนและสุมตรวจปสสาวะในพ้ืนท่ีเสี่ยงบริเวณ
หอพักในชุมชนสงเปลือยนอก สงเปลือยใน สงเปลือยกลาง และวัดชัยสุนทร พบสารเสพติด(ยาบา) ในปสสาวะ 
จํานวน ๙ ราย สงตัวเขาการรับการบําบัดฟนฟูคายศูนยขวัญแผนดิน อ.เมือง รุน  ๑ ตอไป 

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

เร่ืองที่  1    รวมงานพระราชทานเพลิงศพของทานภานุรัตน โงนคํา 
นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ผมไดประสานทุกสํานัก/กองไปรวมงาน
พระราชทานเพลิงศพของทานภานุรัตน โงนคํา แตงชุดปกติขาวไวทุกขไดท้ังหมด 27 คน มีโรงเรียนเทศบาล 3 
จํานวน 10 คน สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  3 คน สํานักการคลัง จํานวน 3 คน กองสวัสดิการสังคม จํานวน 
3 คน กองวิชาการ จํานวน 2 คน สํานักการชาง จํานวน 3 คน  สํานักการศึกษา จํานวน 3 คน รวม 27 คน  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ขอบคุณทุกทานมากครับ  มีทานใดมีเรื่อง
ท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.25 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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