
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
คร้ังที่  8/๒๕60  ประจําป  ๒๕60 

วันอังคารที่  18 เมษายน ๒๕60  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
๑. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
๒. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
๓. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๗. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

๘. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๙. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๑๐. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

๑๑. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๒. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 

๑๓. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

๑๔. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

๑๕. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

๑๖. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

๑๗. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
๑๘. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 

๑๙. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
๒๐. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
๒๑. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
๒๒. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
๒๓. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
๒๔. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
๒๕. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๖. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
๒๗. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
๒๘. นางสุมิตรา   ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๒๙. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๓๐. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๓๑. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๒. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
๓๓. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง รก.ศพด.ทม.กส.1 
๓๔. นางสาวอรพินท กุลไพศาล รก.ศพด.ทม.กส.2 
 
 



- ๒  - 

 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

5. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานบุาล 

6. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 

7. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

8. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
11. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 

12. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 

13. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
14. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 

15. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
16. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
17. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
18. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
19. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
20. นายธนวัฒน   สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
21. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
22. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
23. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
24. นายชาติชาย  คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
25. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
26. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
27. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 8/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  18 เมษายน 
2560 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    วันเทศบาล 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 24 เมษายน 2560 จะเปนวัน
เทศบาลขอเชิญทุกทานท่ีเปนพนักงานเทศบาลเขาไปรวมกิจกรรมในวันนั้นท่ีหอประชุมธรรมาภิบาล ตั้งแตเวลา 
09.00 น. เปนตนไปซ่ึงสํานักปลัดเทศบาลไดจัดเตรียมงานเรียบรอยแลว 
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 เร่ืองที่  2    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
                            อดุลยเดช 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการ
เปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีบริเวณวงเวียนโปงลางเปน
อะไรท่ีแปลกใหมและสวยงามของชาวจังหวัดกาฬสินธุ  ขอขอบคุณทุกทานท่ีชวยกันทําใหการเปดงานเรียบรอย
และเปนไปไดดวยดี 

 เร่ืองที่  3   บรรยายพิเศษของกองกําลังรักษาความสงบฯ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือเชิญนายกไปเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษของกองกําลังรักษาความสงบจะมีอยู 2 หวง  กฎหมายสําคัญท่ีผูนําชุมชนควรรูในการดูลูกบาน
และบทบาทของผูนําชุมชนในศูนยบริหารยุติธรรมชุมชน วันจันทรท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 
12.00 น.  ณ ศูนยมณฑลทหารบกท่ี 23 ขอนแกน  นายกไปไมไดเพราะติดงานวันเทศบาลของเรามอบงานนี้
ใหหัวหนาลิขิตไปเปนวิทยากรแทนนายกและในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560  ก็มอบใหหัวหนาลิขิตไปแทนนายก
ดวยเชนกัน 

 เร่ืองที่  4   โครงการถนนสายบุญและกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พรุงนี้วันพุธท่ี 19 เมษายน 2560 
โครงการถนนสายบุญเชิญชวนทุกทานไปรวมตักบาตรถนนสายบุญพรอมกันท่ีบริเวณถนนภิรมย เวลา 07.00 
น.  และวันอาทิตยท่ี 23 เมษายน 2560 โครงการเขาวัดวันอาทิตย 9 วัด  ในรอบนี้จัดข้ึนท่ีวัดใตเจาภาพใน
การจัดงานรอบนี้คือสํานักการคลังมอบใหสํานักการคลังประสานกับทางวัดใหพระเทศนใหฟงดวยเพราะทุก
รอบท่ีไปวัดในกิจกรรมนี้ไมเคยไดฟงพระเทศนเลยมอบใหประสานกับทางวัดดวย  

 เร่ืองที่  5    โครงการสานสัมพันธทองที่ทองถิ่น 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือจาก อบจ.กาฬสินธุขอเชิญ
เขารวมโครงการสานสัมพันธทองท่ีทองถ่ิน ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดดําเนินโครงการสานสัมพันธ
ทองท่ีทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูนําทองท่ีผูนําทองถ่ิน สมาชิกสภา อบจ. 
ผูปฏิบัติงานดานพัฒนาทองถ่ินและสรางเครือขายการทํางานโดยมีผูบริหารทองถ่ินประธานสภาทองถ่ิน กํานัน
และสมาชิก อบจ. จํานวน 474 คน เปนกลุมเปาหมาย แบงการอบรมเปน 3 รุน รุนละ 3 วัน ณ กองพล
ทหารมาท่ี 3 คายเปรมติณสูลานนท อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  องคการบริหารสวนจังหวัดจึงขอเชิญ
ทานหรือผูแทนเขารวมโครงการและขอความอนุเคราะหแจงประสานประธานสภาหรือผูแทนเขารวมโครงการ  
มอบสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือขออนุญาตจังหวัดฯใหนายกไปราชการและใหประสานทานประธานสภาเพ่ือ
ไปรวมโครงการรุนท่ี 3  ระหวางวันท่ี 26 – 28 เมษายน 2560    

  เร่ืองที่  6    การเตรียมการปองกันอุบัติภัยทางน้ํา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การเตรียมการปองกันอุบัติภัยทางน้ํา
ชวงเทศกาลสงกรานต หนังสือฉบับนี้มาชาเขามาวันท่ี 18 เมษายน 2560 แตเปนหนังสือเตือนบอกวาใหมี
การปองกันอุบัติภัยทางน้ํา เชน การจมน้ํา เปนการระมัดระวังในทองถ่ินท่ีมีแหลงน้ําแลวอาจจะมีคนไปเลนน้ํา
ในชวงเทศกาลสงกรานตเราจะควรจะทําอยางไรเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางน้ํามอบใหจาเอกภราดรไปติดต้ังปาย
ระวังน้ําลึก และระวังพ้ืนท่ีบริเวณไหนหามลงเลนน้ํา เราควรทําปายเตือนทุกจุดไมใชแคชวงเทศกาลสงกรานต
เทานั้นแหลงน้ําเรามีก่ีแหงท่ีจะเปนอันตรายหนาท่ีของเราคือระวังและปองกัน 

  เร่ืองที่  7    โครงการยกยองเกียรติคุณคนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประชาสัมพันธโครงการยกยองเกียรติ
คุณคนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ฝากผอ.วรวิทยลองตรวจสอบวาคนพิการดีเดนท่ีพอท่ีจะเสนอชื่อ
ไปมีหรือไม 
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  เร่ืองที่  8    การตรวจประเมินมาตรฐานการใหบริการศูนยราชการสะดวก   
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การตรวจประเมินมาตรฐานการ
ใหบริการศูนยราชการสะดวก  กองวิชาการแจงไปท่ี ก.พ.ร. วาเรามีศูนยราชการสะดวกและเขาจะมาประเมิน
เราจะดําเนินการอยางไร 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล     จะดูตามตัวชี้วัดจะตรวจท่ีศูนยขอมูลขาวสารท่ีเปนตัว
โครงสรางเรามีและจะนําลงในระบบคอมพิวเตอรแลวทําการจัดหมวดหมู  และยังไดคุยกับหัวหนาลิขิตไวแลว
ใหเตรียมไวอีกสวนหนึ่งแตจะไดครบวงจรหรือไมนั้นยังไมทราบ   

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สถานท่ีต้ังศูนยขอมูลขาวสารทาง
กายภาพ 3 คะแนน วัสดุอุปกรณครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกในศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพ 5 
คะแนน การมอบหมายหนวยงานและผูรับผิดชอบ 2 คะแนน การจัดทําดัชนี 36 คะแนน สัญญาอ่ืนๆสัญญา
จัดซ้ือจัดจาง เก่ียวของกับเราท้ังหมด สรุปการจัดซ้ือจัดจางการประกวดราคาสอบราคาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัด งานวิจัยท่ีใชงบประมาณ การนําขอมูลขาวสารตามแฟมมาตรา 7 ใคร
ดูแลหองขอมูลขาวสารหัวหนาศศิญาตองดูแลและจัดใหมหมด  การบริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารอยางเปนระบบเกณฑมาตรฐาน  แผนพัฒนาขอมูลขาวสารเขียนข้ึนมาใหเรียบรอย  ใหเตรียมการ
ตอนรับและเตรียมการประเมินใหด ี

เร่ืองที่  9    โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุภายใตกิจกรรม 
     มหกรรมจักรยาน 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุภายใตกิจกรรมมหกรรมจักรยาน จัดข้ึนในวันท่ี 22 – 23 
เมษายน 2560 เราเปนกรรมการฝายประชาสัมพันธงานวิชาการฯ กรรมการฝายจัดสถานท่ีไฟฟาสองสวาง
มอบสํานักการชาง กรรมการฝายปฏิคมกองสวัสดิการสังคม  คณะกรรมการฝายอํานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยสํานักปลัดเทศบาล   กรรมการฝายรักษาความสะอาดมอบสํานักการสาธารณสุข  ทุกคนทราบหนาท่ี
ของตัวเองแลวทําหนาท่ีของตัวเองตามท่ีไดรับมอบหมายไปดวย 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี     เม่ือเชาผมกับหัวหนาสนธยาลง
พ้ืนท่ีไปดูบริเวณวิทยาลัยเทคนิคสถานท่ีเตรียมงานสวนพรุงนี้ผมจะนัดประชุมซักซอมความเขาใจทุกฝายท่ี
เก่ียวของ เวลา 09.30 น.  ท่ีหองขอมูลขาวสารเพราะจะไดชัดเจนในการแบงหนาท่ี   

 เร่ืองที่  10   ศึกษาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตรงไหนที่จะเปนที่ขังน้ํา,รับน้ํา 
                           และระบายน้ํา 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 
14.00 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เนื่องจากวากรมโยธาธิการและผังเมืองไดจางบริษัทแมคโครคอนซัล
แตนท มาศึกษาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตรงไหนท่ีจะเปนท่ีขังน้ํา,รับน้ํา  และระบายน้ําแลวก็จะมา
นําเสนอเพ่ือท่ีจะใหมีการตรวจรับและไปเบิกเงินตอ 

 เร่ืองที่  11   การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม 
                           ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 11 เมษายน 2560 ซ่ึงเปนวัน
กอนท่ีจะหยุดยาวทานผูวาราชการจังหวัดก็ไดเชิญผมไปประชุมและไดแจงเรื่องภารกิจสําคัญทานเลยอยาก
มอบหมายใหพวกเรามาเตรียมตัวคือการเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในสวนของการเตรียมการเขาเชิญชวนใหทองถ่ินเราปลูก
ตนดาวเรืองเพ่ือประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไมจันทน สถานท่ีราชการหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนการ 
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เทิดพระเกียรติพระองคทานเนื่องจากวาดอกดาวเรืองเปนสัญลักษณของวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีสภาพทนแดดทนฝนท้ังนี้ การปลูกตนดาวเรืองขอใหเปนไป
ตามวงรอบการเจริญเติบโตซ่ึงจะตองออกดอกในชวงระหวางวันท่ี 20 – 30 ตุลาคม 2560 วงรอบการ
เจริญเติบโตคือ 60 วัน  เราตองวางแผนปลูกใหดีมอบสํานักการชางปรึกษาหารือกับทานเลขาฯอดิศักดิ์ในเรื่อง
นี้  และเตรียมดอกไมจันทนใหพรอมดวย 

 เร่ืองที่  12   งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและแกไขปญหาในจังหวัด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กระทรวงมหาดไทยโดยทานรัฐมนตรี
พลเอกอนุพงษ เผาจินดา อนุมัติวงเงินใหกับทานผูวาราชการจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 1,000 ลานบาท 
ใหเปนอํานาจของทานผูวาราชการจังหวัดในการบริหารจัดการและแกไขปญหาในจังหวัดเม่ือเรารูอยางนี้เรา
ควรเตรียมโครงการไปขอรับ 1.เราตองไปดโูครงการท่ีบรรจุอยูในแผนของจงัหวัดไวกอน  ในแผนของเรามีอะไร
เตรียมความพรอมใหดี เชน พุทธมณฑลแกงดอนกลาง แกไขถนนอรรฆนาค ปรับปรุงภูมิทัศนกุดน้ํากิน ไฟฟาใต
ดิน  ปรบัปรุงผิวจราจรถนนถีนานนท  มีอะไรบางใหเตรียมเอาไวฝากทานเลขาฯอดิศักดิ์ดูแลเรื่องนี้ดวย   

 เร่ืองที่  13   การแขงขันเดินวิ่งสมาธิวิสาขบูชา ป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จัดการแขงขันเดินวิ่งสมาธิวิสาขบูชา ป 
2560  ท่ีพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  งานจะจัดข้ึนวันท่ี 7 พฤษภาคม 2560 กําชับสํานักการชางใหดูแล
ตามท่ีเขาขอความอนุเคราะหมาในหนังสือ  เรื่องสถานท่ีมอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการเพราะเปนผูดูแล
สถานท่ีคือพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  และฝากสวนการงานท่ีเก่ียวของดูแลเรื่องการจัดงานในครั้งนี้ดวยท้ังเรื่อง
ไฟฟา ความสะอาด และเรื่องท่ีเขาขอความอนุเคราะหใหแกไขอะไรมานั้นใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวัน
แขงขัน 

  เร่ืองที่  14    ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการบริหารราชการแผนดินและเรื่องอ่ืนๆเปนขอสั่งการของนายก ในวันท่ี 
21 กุมภาพันธ 2560 1.1 ใหมีคณะกรรมการกลางเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบโครงการลงทุนของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจท่ีมีมูลคาสูงตั้งแตกอนดําเนินโครงการเพ่ือปองกันปญหาทุจริตในโครงการ 1.2 ใหสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐจัดสงเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธตางๆท่ีจัดทําข้ึนใหกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาทํา
ความเขาใจและนําไปถายทอดเผยแพรแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติและประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหถูกตอง
รวดเร็วท่ัวถึงในชองทางเผยแพรหลากหลายและเหมาะสม ในเรื่องงานประชาสัมพันธของเราฝากหัวหนาศศิญา  

  เร่ืองที่  15   ทานผูวาราชการจังหวัดเชิญประชุมดวน 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 11 เมษายน 2560 ทานผูวา
ราชการจังหวัดเชิญประชุมดวนทานบอกวามีงานท่ีจะตองเตรียมในชวงนี้ เรื่องท่ีสําคัญคือ 1.การเตรียมงานพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  2.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 เราตองแตงบานแตงเมืองอยางไรมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรบาง  3.ทานผูวา
เปนหวงเรื่องรณรงคลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต 7 วันอันตรายของเราชวงสงกรานตสรุปเสียชีวิต 4 ราย (ไมมี
คูกรณี) 4.แกไขปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 5.การเบิกจายงบประมาณ 6.การกําจัดผักตบชวา 7.
โครงการสรางฝายชะลอน้ําไปถึงไหนแลว  

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ตอนนี้เราประเมินราคาแลวประมาณ 
120,000 บาท  ผมใหไปแยกวัสดุถาเสร็จเรียบรอยแลวอันไหนไมมีงบจะโอนเขามาและดําเนินการ  

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    8.จังหวัดสะอาด 9.ขาวครบวงจร 10.
การบริหารจัดการน้ํา 11.รายงานการรองเรียนและการกระทําผิดวินัย ทานผูวาสั่งมาวาการรองเรียนรองทุกข 
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ของพ่ีนองประชาชนใหทุกคนแกไขปญหา หนวยงานไหนรับผิดชอบใหรับไปแลวทําการแกไขปญหาหามไมให
ไปสรางเง่ือนไขและสรางปญหาเพ่ิมตองใหชาวบานกลับบานไปพรอมรอยยิ้ม 12.งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานของกลุมจังหวัดทานก็ติดตามเรื่องนี้ และทานยังเนนเรื่องวินัยนักเรียนต้ังแตเด็กใหปลูกฝงวินัยใหเด็ก เนน
สรางคนดีสีกาฬสินธุดินดําน้ําชุม  คนดีมีศีลธรรม  

  เร่ืองที่  16    เร่ืองรองเรียนรองทุกข 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สําหรับเรื่องรองเรียนท่ีชาวบาน
รองเรียนมาผมจะตามงานและมาถามในท่ีประชุมทุกครั้งวาไดดําเนินการถึงไหนอยางไรแลว  นางวัชราภรณ  
อันเสน อยูถนนอรรฆนาคเดือดรอนจากบานขางเคียงทําใหน้ําทวมขังน้ําไมไหลออกจากหนาบานมอบสํานักการ
ชางติดตามเรื่องนี้  เก่ียวกับเรื่องทอระบายน้ําชํารุดเสียหายบริเวณชุมชนสงเปลือยในทําใหเปนอุปสรรคในการ
สัญจรไปมาเรื่องนี้สํานักการชางไปสํารวจมาเรียบรอยแลว  ถนนบริเวณหลังซุปเปอรถูกมันต่ําเวลาท่ีฝนตก
เดือดรอนมากน้ําทวมหนาบานเขาออกลําบากถึงเทศบาลจะมีนโยบายขุดคลองแลวก็ตามก็ยังไมสามารถระบาย
น้ําไดเพราะถนนหนาบานดิฉันต่ํามากถาเทศบาลสามารถยกถนนใหไดระดับเดียวกันน้ําจะไมทวมแนนอนเรื่องนี้
ฝากทานผอ.ภานุเดชไปตรวจสอบ    

เร่ืองที่  17    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรงรัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
สมัครเขารวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริมอบใหกองสวัสดิการ
สังคมติดตามโครงการนี้ดวย 

 เร่ืองที่  18    การจัดซื้อจัดจางเงินรางวัล 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดซ้ือจัดจางเงินรางวัล จํานวน 
3.5 ลานบาท ไปถึงไหนอยางไรแลว 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง     อยูในระหวางการดําเนินการ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และฝากใหติดตามเรื่องการประมูล
ซากวัสดุอาคารโรงเรียนเทศบาล 4   

 เร่ืองที่  19    การจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ป 2535 และการจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา ประจําป 2560 ในหนังสือนี้เขาถามวาเรามีเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว
ตามพ.ร.บ.สาธารณสุขรึยัง  ถามีแลวตองรายงานไปหรือถายังไมมีตองรีบจัดใหมีโดยเร็ว 
  

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   คร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่  4  เมษายน 2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี  4 เมษายน  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  เสนอเพ่ือพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผานมา 

เร่ืองที่  1   ขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูล  
นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     มีการยื่นคํารองเก่ียวกับการขอตอ
ใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูลมาท้ังหมด 3 ราย เปนรายเดิมท้ังหมดท่ีทําสัญญากับเรามายาวนานเปนเวลา 30 ป ซ่ึง
จะสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 31 มีนาคม 2560  เลยไดยื่นมาเพ่ือขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูลอีก 1 ป โดยในคํา
รองขออนุญาตชําระเปนรายเดือน 3,800 บาท เทาเดิม สวนใบอนุญาตก็คือปละ 5,000 บาท แตเดิมมานั้น
เราเก็บสัญญาปตอปแลวเขาจายมาปละ 4,180 บาท  โดยท่ีวาไมมีคาใบอนุญาตตอมาเราเลยมาทําใหถูกตอง
ใหมเราเลยมาขอทําบันทึกอนุญาตในป 2557 มาแยกเปนคาใบอนุญาตตอป 5,000 บาท และคาธรรมเนียม
ตอเดือน 3,800 บาท      

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีการคิดคํานวณอยางไรในการคิดราคานี ้
5,000 บาท และ 3,800 บาท มีท่ีมาอยางไร 

นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     คาใบอนุญาตมีท่ีมาตามระเบียบการ
จัดหาผลประโยชนในทรัพยสินและในเทศบัญญัติสาธารณสุขดวยท่ีตั้งไวแตไมเคยเก็บเลยแตตอนนี้มาเก็บให
ถูกตองเรียบรอยแลว   ท่ีมาในตอนนั้นคือเขาขอในราคาเดิมคือรวมแลวใหอยูในราคา 4,180 บาท เราเลยคิด
คํานวณใหแลวแยกออกมาใหเปนคาธรรมเนียม 3,800 บาท/เดือน และคาตอใบอนุญาต 5,000 บาท/ป เปน
ราคาท่ีใกลเคียงกับราคาเดิมคือรวมแลว 4,216 บาท ซ่ึงเกินมาจากเดิม 36 บาท 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เดิมเราคิดคาธรรมเนียมและคา
ใบอนุญาตรวมแลว 4,180 บาท/เดือน  เอา 12 คูณเปนตอป แลวตอปหักออกมา 5,000 บาท เพ่ือเปนคา
ตอใบอนุญาต  แลวท่ีเหลือก็เอา 12 หาร เลยตกลงมาเปนคาธรรมเนียมท่ียอด 3,800 บาท/เดือน  เขาตอมา
แลวท้ังหมดก่ีป   

นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     ตั้งแตป 2557 – 2559 แลวหมด
สัญญาในวันท่ี 31 มีนาคม 2560  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวเขาไดกําไรหรือขาดทุนหรือไม  ไป
สอบถามขอมูลมาแลวไดขอมูลมาอยางไร 

นางสาวนันทนา    สุเพ็งคําภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     สอบถามผูท่ีใชบริการจริงเขาบอกวาตาม
จริงเก็บทอเล็กอยูท่ี 350 บาท  แตถาเปนบางรายท่ีใชบริการบอยหรือเปนพนักงานเทศบาลก็จะเก็บนอยลง
เก็บแค 100 บาท  เฉลี่ยแลวไดคาสูบสิ่งปฏิกูล 1,100 บาท/วัน และ 33,000 บาท/เดือน  ยังไมไดหัก
คาใชจาย    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รายได 33,000 บาท/เดือน  หักคา
น้ํามัน 9,000 บาท/เดือน  หักคาแรง 9,000 บาท/เดือน  คาสึกหรอรถยนต 3,000 บาท/เดือน  
คาธรรมเนียม 3,800 บาท/เดือน คาใบอนุญาตดูดสวม 5,000 บาท/ป รวมคาใชจาย 25,217 บาท/เดือน  
กําไรตอเดือนคือ 7,783 บาท  ขอมูลเราไดแลวท่ีประชุมเห็นวาอยางไร  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย       เลขานุการนายกเทศมนตรี     ขออนุญาตครับจากท่ีไดไปเขา 
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ประชุมใบอนุญาตขนสงพวกนี้มีผลเพราะจะมีใบประกอบการทุก 5 ป จะตองเอาใบจากเทศบาลของเราไปเขา
ขนสงถึงจะขออนุญาตได 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอข้ึนคาธรรมเนียมอีก 200 บาท/เดือน 
จากปกติ 3,800 บาท/เดือน  เปน 4,000 บาท/เดือน  เพราะผมเชื่อวาเขาไปเก็บคาสูบสิ่งปฏิกูลกับพ่ีนอง
ประชาชนเยอะกวาท่ีเขาแจงมาใหเราดูตามเอกสารเพราะฉะนั้นท่ีมาของรายไดวาดูดสวมลูกบาศกเมตรละ 
100 – 160 บาท ไดเงินวันละ 1,100 บาท นั้นผมวาไมใชนาจะไดเยอะกวานั้น  ขอข้ึนคาธรรมเนียมเปน 
4,000 บาท/เดือน  ท้ัง 3 ราย แลวใหแจงเหตุผลเขาไปวา ราคาคาธรรมเนียมเดิมคือ 3,800 บาท/เดือน นั้น
นานมาแลวและสมัยกอนนั้นน้ํามันแพงแตตอนนี้น้ํามันถูกลงและเนื่องจากตอนนี้บานเรือนประชาชนก็เยอะข้ึน
ประชากรก็เพ่ิมข้ึนทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากเดิม  
 

  มติที่ประชุม   - ขอเพ่ิมคาธรรมเนียมจากเดิม 3,800 บาท/เดือน เปน 4,000 บาท 
                           /เดือน โดยใหเหตุผลวาน้ํามันมีราคาถูกลงและบานเรือนรวมทั้ง 
                            ประชากรเยอะข้ึนทําใหรายไดในการสูบสิ่งปฏิกูลไดเพ่ิมข้ึน – 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมีนาคม 2560  เชิญสํานักปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มีนาคม 2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 604  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดําเนินการกรอกขอมูลในระบบขอมูล
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งแตวันท่ี 13 – 31 มีนาคม 2560  2. ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1   3. การประชุมพิจารณาและประกาศหลักเกณฑการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจางดีเดน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําปพ.ศ.2560 และคัดเลือกเสร็จเปนท่ีเรียบรอยขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิ
บาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนมีนาคม 2560  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
รวมเปนเงิน  15,000 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  4,000  บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มี
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งท่ี  5/2560  เม่ือวันท่ี  7 มีนาคม 2560  
ครั้งท่ี  6/2560  เม่ือวันท่ี  21 มีนาคม 2560  มีการประชุมกาแฟยามบายท่ีหองประชุมนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 1 ครั้ง วันท่ี 14 มีนาคม 2560   ฝายรักษาความสงบ  เจาหนาท่ีเทศกิจ
ปฏิบัติหนาท่ีอํานวยความสะดวก/จัดการจราจร/ดูแลความเรียบรอยงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ป 
2560  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 2560  เจาหนาท่ีเทศกิจทําการเปรียบเทียบปรับผูคาตั้งวาง
สินคาเกินกําหนดสัญญาเชาล็อคงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ป 2560  เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560  
เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการปรับปรุงทาสีตีเสนล็อคพ้ืนท่ีจุดผอนผันใหจําหนายสินคา ถนนอภัยบริเวณหนา
สํานักงานทางหลวงชนบท ท่ี 16 กาฬสินธุ   เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2560   เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ี
อํานวยความสะดวก/จัดการจราจร/ดูแลความเรียบรอยพิธีมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล   เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 
2560  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การออกระงับเหตุอัคคีภัย  
- เม่ือวันท่ี   ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (๒๐.๑๕ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมปา ท่ีบริเวณริมแกงดอนกลาง 
ดานหลังเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ   - เม่ือวันท่ี   ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๒๕ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟ 
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ไหมหญา ไฟจะลุกลามเขาเลาหมู ท่ีบริเวณใกลมหาลัยกาฬสินธุ  - เม่ือวันท่ี   ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (๒๒.๓๗ น.) 
ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมกอไผใกลบานเรือนประชาชน ท่ีบริเวณชุมชนโรงง้ิว  - เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๐ (๑๙.๔๕ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมกองขยะ  ท่ีบริเวณใตโรงหนังกาฬสินธุรามา ถนนทุงศรี
เมือง  - เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๙.๒๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมบอขยะ  - เม่ือวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๔๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมปา  ท่ีบริเวณชุมชนคุมหวย  - เม่ือวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๗.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมโคมไฟสปอตไลท ท่ีบริเวณในสนามเทนนิส  ๒. 
การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  - เม่ือวันท่ี   ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๓๘) ออกปฏิบัติหนาท่ีรับผูปวยจาก
ศูนยสาธารณสุขฯ ๒ สงท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ๓. เหตุวาตภัย  อุทกภัย  - เม่ือวันท่ี   ๗  มีนาคม ๒๕๖๐
(๒๐.๔๐ น.) รับแจงจากประธาน อปพร. วามีตนไมถูกลมพายุพัดตนไมหักลมขวางถนน  ท่ีชุมชนหัวโนนโก  - 
เม่ือวันท่ี   ๘  มีนาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๑๕ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีตัดตนไมถูกลมพายุพัดหักลม  ท่ีชุมชนวัดสวาง  - 
เม่ือวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ (๒๐.๐๕ น.) ปฏิบัติหนาท่ีนํารถยนตดับเพลิงออกปดก้ันถนนท่ีแยกปาไม 
เนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดน้ําทวมขัง   งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   วันท่ี ๒๐-๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐   โครงการฝกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รุนท่ี ๑๑  ณ  ศูนยฝก
หัตถกรรมโนนดอกจาน  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ   สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ใหความ
ชวยเหลือประชาชนท่ีมาออกกําลังกายแลวเกิดอุบัติเหตุหกลม   งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน   -  วันท่ี ๔-
๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕ นาย ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบ
การจราจรในงานอุปสมบท   ท่ีชุมชนดอนสวรรค  -  วันท่ี ๑,๑๐,๑๒,๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาท่ีจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย    ในแขงขันฟุตบอล ท่ีสนามกีฬา
กลาง จังหวัดกาฬสินธุ -  วันท่ี ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐    สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน ๔ 
นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ภายในงาน      บุญเดือน ๔  ท่ีบริเวณวัดใตโพธิ์คํ้า  -  สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาท่ีสายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   (สายตรวจจักรยาน อปพร.)  ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนมีนาคม 2560  จํานวน 34,051 คน  จํานวนครัวเรือน  
15,050 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมีนาคม 2560 ยายเขาจํานวน 155 ราย ยาย
ออกจํานวน 38 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 660 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,258 ราย 
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  4 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมีนาคม 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 779.59 ลิตร ลดการใชพลังงาน  116.41 
ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 17,394 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  2,679 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 1,497.03  
ลิตร  เพ่ิมการใชพลังงาน  733.72 ลิตร  ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  4  ครั้ง ลางทํา
ความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาด
ถนนชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  54  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  17 จุด  ซอม
บํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 2 คัน/2 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 14 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอ
ระบายน้ํา/เปลี่ยน 28  ฝา   ดานสิ่งแวดลอม   การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรง
คัดแยกขยะ ปริมาณขยะท่ีคัดแยกได  7.3  ตัน   - จําหนายขยะท่ีคัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,370 
บาท  กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยในเดือนมีนาคม 60 รวม 2,786 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  1,029 ตัน  - ทองถ่ินอ่ืน ๆ ( 30 แหง) 1,757 ตัน  ตรวจวัดคุณภาพน้ํา  คุณภาพน้ํา สะพาน
บายพาส ไมผานเกณฑมาตรฐาน  5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 มีนาคม 2560  5.1 ตอใบอนุญาต  1.ปรับผิด 
พ.ร.บ.  1 ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 12 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 9 ราย 4.ใบอนุญาต 
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ประกอบกิจการท่ีอันตรายตอสุขภาพ 6 ราย  5.ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีสาธารณะ 1 ราย 5.2 วิทยากร
อบรมลดสารฆาแมลงตกคางในกระแสเลือด   เจาหนาท่ีรวมเปนวิทยากรใหความรูการลดสารฆาแมลงตกคาง
ในกระแสเลือด  จํานวน 3 ครั้ง  - วันท่ี 2 มีนาคม 2560  บานดอนนาแก  ต.หลุบ  กลุมเปาหมาย 50 คน  - 
วันท่ี 8 มีนาคม 2560 วัดโพธิ์ชัยบานหลุบ ต.หลุบ กลุมเปาหมาย 50 คน  - วันท่ี 13 มีนาคม 2560 ชุมชน
สงเปลือยกลาง   กลุมเปาหมาย 50 คน  5.3 ตรวจแนะนํารานอาหารในงานมหกรรมโปงลางแพรวา ประจําป 
2560  ระหวางวันท่ี 26 ก.พ. -  7 มี.ค. 2560  มีการดําเนินงานตรวจแนะนํารวมกับคณะกรรมการจังหวัด  
สคบ.  ตรวจแนะนําอาหารท่ีวางจําหนาย ดังนี้   - ตรวจสารปนเปอนในอาหาร  39 ตัวอยาง  ผานเกณฑ 39   
ตัวอยาง   - ตรวจการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พบมีการจําหนายเครื่องดื่มชูกําลัง  ท่ีสวนผสม
แอลกอฮอล  1 ราย  ไดใหคําแนะนํา   - ตรวจแนะนํารานอาหารในราย 34 ราน  และเก็บตัวอยางตรวจ
แบคทีเรีย 537 ตัวอยาง  พบเชื้อเกินมาตรฐาน 89  ตัวอยาง (รอยละ 16.57)  - รณรงคลดการใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร   - ตรวจรานจําหนายเครื่องสําอาง  และสินคาโอท็อปไมพบสินคาหมดอายุ   6. ดาน
ปองกันและควบคุมโรค   6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรคไดใหความรูและสุมคัดกรองวัณโรคใหพนักงาน
เทศบาลฯ จํานวน ๘๐ คน  ท่ีทํางานอยูในหองแอร เนื่องจากตองติดตอประสานงานกับประชาชนท่ัวไป ซ่ึงมี
โอกาสไดรับเชื้อท่ีสามารถติดตอทางเดินหายใจมากกวาบุคคลอ่ืน และลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูปวยราย
เกา ท่ีชุมชนคุมหวย , ชุมชนทาสินคา และชุมชนดอนสวรรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยา
ตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน   สรุปผลการดําเนินงานสุมคัดกรองโรควัณโรคในสํานักการชาง,สํานักการ
สาธารณสุข,สํานักการคลัง จํานวน ๘๐ราย เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม รวมมีผูปวยวัณโรคท้ังสิ้น ๕ ราย เขาสู
กระบวนการรักษาท้ัง ๕ ราย ทานรับตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง งานปองกันและควบคุมโรคจัดทําโครงการชุมชน
เมืองกาฬสินธุลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ป งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยไดจัดประชุมวางแผน
งานจัดมหกรรมใหความรูเรื่องมะเร็งตับ (มารูจักโรคมะเร็งตับกันเถอะ) ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐กับภาคี
เครือขายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในกิจกรรม ในท่ีประชุมมีมติ ดังนี้  ๑. เชิญรพ.สต.ท่ีไดอันดับ ๑และ ๒มารวมจัดบูท ๒ 
บูท (ใหความรูประจําบูท)  ๒. มีการตรวจอัลตราซาวดฟรี  ๓. หมอลําพยาธิใบไมตับ   ๔. ใหความรูเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ๕.กลุมเปาหมายท่ีจะมารวมงานมหกรรมฯจํานวน ๑๐๐ ราย มาจากกลุมตรวจ U/S 
เม่ือปท่ีแลวท่ีพบความผิดปกติท้ังหมด และกลุมเสี่ยง   6.๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   
วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายโดยอสม. 
แตละชุมชน ประจําเดือนมีนาคม   ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
- ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๔ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ 
๙๔.๔๔  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน 
คือ ชุมชนคุมหวย , ชุมชนโรงง้ิว คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา 
๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง  - 
สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) 
ของวัดท้ัง ๑๐ วัด   วัดท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีวัดใด   **มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม ๕
9 – มีนาคม ๖๐ ไมมีผูปวย **   เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก   โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลัง
คลอด  ( ระหวางวันท่ี 1 – 31 มีนาคม 2560 )  มารดาหลังคลอด 8 ราย  ไดรับการเยี่ยม 8  ราย  - บุตร 
เพศชาย  4  ราย   - บุตร เพศหญิง  4  ราย   ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวม
ผูรับบริการท้ังหมด  1,285 ราย เงินทุนหมุนเวียน 1,723,692.16 บาท  ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการ
ท้ังหมด 472 ราย  เงินทุนหมุนเวียน 359,175.52 บาท  เยี่ยมบานผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ราย
รวมกับแพทยหญิงนฎา จันทไทย วันท่ี 17 มีนาคม 2560  โครงการฟนดี มีสุข ป 2560  วันท่ี 14 มีนาคม 
2560 ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป  ณ ศาลาวัดเหนือ  โครงการฟนดี มีสุข ป 
2560  วันท่ี  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป ณ ศาลาวัดใตโพธิ์
คํ้า  วันท่ี  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป ณ ศาลาวัดสวางคา    
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วันท่ี 28 มีนาคม 2560 ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป ณ ศาลาวัดชัยสุนทร  วันท่ี 
30 มีนาคม 2560 ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป  ณ วัดปาทุงศรีเมือง  9. ดาน
สัตวแพทย  9.1 ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  348 
ราย   2. จํานวนสัตว   469 ตัว  แยกเปน  - สุนัข   375   ตัว   - แมว  94  ตัว  รับคาธรรมเนียมในการ
รักษาสัตวในคลินิก  27,935 บาท  9.2 ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  มีผูขออนุญาตฆา
สัตว   29  ราย   จํานวนสัตวฆาชําแหละ   2,655  ตัว แยกเปน    - สุกร  2,629  ตัว - โค 26  ตัว  รับ
คาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว  266,566 บาท   การใหบริการตามคํารองมีท้ังหมด 6 เรื่อง 
ดําเนินการแกไขเรียบรอยหมดแลว  งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี 16 มีนาคม 2560 
นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทํากระเชาลดโลกรอนจากวัสดุเหลือใช วิทยากร อ.จตุพร อุท
โทและทีมงานจากโรงเรียนอนุบาลปยะวรรณ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ  วันท่ี 23 มีนาคม 2560 นักเรียน 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทํากระเชาลดโลกรอนจากวัสดุเหลือใช (ตอจากสัปดาหท่ีแลว)  
วิทยากร  อ.จตุพร อุทโทและทีมงานจากโรงเรียนอนุบาลปยะวรรณ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ   วันท่ี ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานจาก
เทศบาลตําบลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด นําโดย นายธนวัฒน อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตําบลเสล
ภูมิและคณะ เขาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันเสารท่ี 4 มีนาคม  2560 โครงการเบิก
ฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม   ณ วัดสวางคงคา  วันเสารท่ี 11 มีนาคม 2560 โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม 
ณ ศาลาวัดชัยสุนทร   วันท่ี 13 มีนาคม 2560 ประชุมสรุปขอเสนอเชิงนโยบาย ตามโครงการประเมินผล
กระทบสุขภาพผูสูงอายุ (CHIA)  วันท่ี 18 มีนาคม 2560โครงการเบิกฟาสดใสผูสูงวัยสุขสม  ณ ศาลาวัดปา
ทุงศรีเมือง  วันท่ี ๒๕ มีนาคม 2560 โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ณ ศาลาวัดดงปอ 
วันท่ี 29 มีนาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายฯ ตามโครงการประเมินผล
กระทบสุขภาพผูสูงอายุระดับชุมชน (CHIA) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    วันท่ี 24 มีนาคม 2560  ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2559   โดยมี นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เปนประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรใหแก
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา   วันท่ี 24 มีนาคม 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พิธี
เปดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559   โดยมี นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานในพิธี   วันท่ี 9 มีนาคม 2560 นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  พรอมดวยนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นํา
คณะกรรมการการศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการ
สอน  ระดับประถมศึกษาและเขาชมหองเรียนโตะอัจฉริยะ   โดยมีนายวันชัย ทรงพลอย รองนายกเทศมนตรี
เมืองขรุง  นายศุภนิติ์ สาสะเน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองขรุง 1  กลาวใหการตอนรับและนําเยี่ยมชม
หองเรียนตางๆ ในครั้งนี้  งานสงเสริมประเพณี วันท่ี 19 มีนาคม 2560 ณ วัดกลางพระอารามหลวง รวม
ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเขาแกพระภิกษุสงฆ  ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง  (กิจกรรมเขา
วัดฟงธรรมและทําบุญตักบาตร)  งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส 
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กดอยโอกาสประจําเดือนมีนาคม 2560  ไดออกพ้ืนท่ีทํากิจกรรม
การเรียนการสอนเด็กดอยโอกาสตามปกติ สวนมากเนนลงพ้ืนท่ีหมูบานจารุพัฒนา  ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชน
อ่ืนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   คณะผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู รวมงานฉลอง 80 ป เทศบาลเมือง 
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กาฬสินธุ  คณะผูบริหาร คณะครู รวมงาน “วันทองถ่ินไทย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  วันท่ี 
18 มีนาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   สอบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3,6 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560  ทดสอบการอานออกเขียน
ไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-4  ปการศึกษา 2559  ในระหวางวันท่ี 23-24 กุมภาพันธ 2560 
สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐาน ปการศึกษา 2559  ชั้น ป.2,4,5 ในวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2560  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูในทองถ่ินไทย จังหวัด
สกลนคร  ในวันท่ี 28 มีนาคม 2560  ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และวัดหลวง
ปูม่ัน  นักเรียนชันนประถมศึกษาปท่ี 4 รวมกิจกรรมศึกษาดูงานแหลงเรียนรูทองถ่ินไทย  ในวันท่ี 1 มีนาคม 
2560  ณ วัดผาน้ําทิพยเทพประสิทธิ์นาราม, ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม   เพ่ือการศึกษารอยเอ็ด, 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  รวมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ ใน
วันท่ี 1,15 มีนาคม 2560  ณ ถนนภิรมย  นิเทศกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ในวันท่ี 2 
มีนาคม 2560  สอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน ระดับชาติ (National test.nt)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 (โรงเรียนเทศบาล 1 เปนสนามสอบ)  สอบวัดผลประเมินผล ประจําปการศึกษา 2559  ระดับชั้นป. 6 ใน
ระหวางวันท่ี 9 - 13 มีนาคม 2560   ระดับชั้นป.1 - 5 มีนาคม 2559 วันท่ี 14 – 16 มีนาคม 2560
สอบวัดความรู ความสามารถ นักเรียนเขาใหม ชั้นป.1 – 6  ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 18 มีนาคม 
2560  ประเมินคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ ปการศึกษา 2559  ในวันท่ี 20 มีนาคม 
2560  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  วันท่ี 9 มีนาคม ตัวแทนนักเรียนเขารวมประกวดสวดมนตทํานอง
สรภัญญะ ระดับจังหวัด  และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืแ  ณ จังหวัดมหาสารคาม  นายสถิตพงษ บงศรีดา 
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2   เขารับปายโครงการสงเสริมสนับสนุนและสรางการมีสวนรวม  ในโครงการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต วันท่ี 14 มีนาคม 2560   สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาฬสินธุ  ณ 
โรงแรมริมปาว  วันท่ี 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 ตอนรับการประเมิน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”
วันท่ี 6 มีนาคม 2560 ตอนรับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง  วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 นักเรียนรวม
โครงการสงเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรียน  วันท่ี 16 มีนาคม 2560 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ   วันท่ี 6 มีนาคม 2560 รวมแสดงบนเวทีกิจกรรมเยาวชน งาน
มหกรรมโปงลางแพรวา  วันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2560  ณ จังหวัดจันทบุรี    ศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา วันท่ี 14 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  วันท่ี 25 
มีนาคม 2560 ประเมินไตรภาคี  วันท่ี 16 มีนาคม 2560 ประเมินปลงานทางวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ   วันท่ี 2 มีนาคม 2560 นิเทศกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  วันท่ี 3 มีนาคม 2560 
เทศบาลบานทุมเขาศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 4  วันท่ี 6 มีนาคม 2560 ครูตํารวจแดรมอบใบเกียรติบัตร
วันท่ี 6 มีนาคม 2560 โครงการประชุมผูปกครอง  วันท่ี 8 มีนาคม 2560 รวมกิจกรรมประเมินเทศบาลนา
อยูอยางยั่งยืน  วันท่ี 8 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  วันท่ี 9 มีนาคม 2560 ศึกษาดู
งานท่ีจังหวัดจันทบุรี  วันท่ี 22 มีนาคม 2560 รับประเมินไตรภาคี  วันท่ี 22 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ
วิชาการเทศบาลออกประเมินครู  ตักบาตรถนนสายบุญ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1    
กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ  วันท่ี 9 มีนาคม 2560  ตอนรับคณะอนุกรรมการประเมินเทศบาลนาอยู
อยางยั่งยืน ดานคนมรสุข ดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน  และดานเทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี 
ประจําป 2559  วันท่ี 13 มีนาคม 2560  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ไตรภาคี)  วันท่ี 17 มีนาคม 2560  รวมถวายตนดอกเงินกับทางวัดใตโพธิ์คํ้าในงาน
บุญเดือนสี่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 พนยุงปองกันไข
เลือดออก  วันท่ี 6 มีนาคม 2560  เขารวมอบรมโครงการใหความรูเก่ียวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง  วันท่ี 
13 มีนาคม 2560  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ไตรภาคี)  งานท่ีจะดําเนินการตอไปของสํานัก
การศึกษา  - วันท่ี 12 เมษายน 2560 วันน้ําทิพยกตัญู เนื่องในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560  ณ  
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วัดกลางพระอารามหลวง   - วันท่ี 13 เมษายน 2560 (เวลา 06.30 น.) พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในงาน
ประเพณีสงกรานต ประจําป 2560   (เวลา 13.30 น.) ปลอยขบวนแหนางสงกรานต ประจาํป 2560 

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง   สํานักการชาง  สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ  โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา  ค.ส.ล.รูปตัวยู     ซอยบานยายเลื่อน ถนนประดิษฐ  ซอย 6   ชุมชนหนองผักแวน  โครงการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสวางคงคา ชุมชนวัดสวางพัฒนา  ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนเฟองฟา 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  รั้ว โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ระบบปองกันน้ําทวมถนนกาฬสินธุ
งานควบคุมการกอสรางทางเทา ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยขางบานประธานชุมชน (ชุมชนสงเปลือย
ใน)  ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนมีนาคม 2560  ติดตั้งและจัดเก็บสถานท่ีงานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารอง
ของประชาชน  18 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 34 งาน  ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติ
ตามคํารองของประชาชน  92 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน  ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 4 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 43 งาน  งานสวนสาธารณะ  งานจัดสถานท่ีและ
ไฟฟาสาธารณะ  แกไขปญหาน้ําทวมขัง เปดรองระบายน้ํา  ซอมแซมผิวถนนหมูบานตรีชาติ  ปูบล็อกทางเทา 
วางทอระบายน้ําขอบคันหิน พรอมจัดสวน ศาลเจาโสมพะมิตร  สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ  ประจําเดือน
มีนาคม 2560    1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ  - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท  - บริเวณเกาะกลาง
ถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ   - บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  ติดตั้งระบบไฟสองสวางรอบแกงดอนกลาง  โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน 
ก.พ. 60  ใชไฟฟา จํานวน  15,551  หนวย  ลดลง   2,442 หนวย  สถานีดับเพลิง  ในเดือน ก.พ. 60  ใช
ไฟฟา จํานวน  2,436  หนวย   ลดลง  1,587  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   ในเดือน 
ก.พ. 60  ใชไฟฟา จํานวน   16,190  หนวย  เพ่ิมข้ึน  393 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ใน
เดือน ก.พ. 60  ใชไฟฟา จํานวน   2,848  หนวย  ลดลง 775  หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ   ใน
เดือน ก.พ. 60 ใชไฟฟา จํานวน  2,446  หนวย  ลดลง 215 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์คํ้า   ใน
เดือน ก.พ. 60  ใชไฟฟา จํานวน  150 หนวย ลดลง 123 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือน
มีนาคม 2560  สํานักปลัดเทศบาล ใชลดลง 393 ลิตร สํานักการชาง ใชเพ่ิมข้ึน 1,819  ลิตร สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพ่ิมข้ึน 2,679 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพ่ิมข้ึน  40 ลิตร กองสวัสดิการสังคม 
ใชเพ่ิมข้ึน 6 ลิตร สํานักการศึกษา  ใชเพ่ิมข้ึน 24 ลิตร  กองวิชาการ ใชเพ่ิมข้ึน 5 ลิตร  ผลสรุปการใชน้ํามัน
เพ่ิมข้ึน 4,180 ลิตร  

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.
สรุปคาใชจายประจําเดือนมีนาคม 60 งบประมาณตั้งไว 1,714,000 บาท  รวมคาใชจาย  373,225.50 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  618,929 บาท  2.หนังสือเขา 79  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 54 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซ้ือ – จัดจาง 16  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 40  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 60  
ฝายแผนงานและงบประมาณ   1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 9 – 11  มีรายการ ดังนี้   - โอนครั้งท่ี 19/2560 จํานวน 2 
รายการ เปนเงิน 261,000 บาท  สํานักการศึกษา - โอนครั้งท่ี 20/2560 จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน  
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210,000 บาท  กองสวัสดิการฯ  - โอนครั้งท่ี 21/2559 จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 5,000 บาท สํานัก
การคลัง  - โอนครั้งท่ี 22/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 77,000 บาท  กองวิชาการฯ  - โอนครั้งท่ี 
23/2560 จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 30,000 บาท  สํานักการศึกษา  2. ประเมินรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2560  - ก.ก.ถ.มติเห็นชอบใหมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเปน
รางวัลจูงใจสําหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยประเภทรางวัลมี 3 
ประเภท คือ 1. รางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประเภทโดดเดน  ๒.รางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประเภทท่ัวไป  
3. รางวัลผลคะแนนผานเกณฑการประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑฯ กําหนด  3. รางวัลพระปกเกลา ประจําป 2560  - สถาบันพระปกเกลา เชิญเขารวม
ประกวดรางวัลพระปกเกลาประจําป 2560 แบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทท่ี 1 ดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ประเภทท่ี 2 ดานการสงเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันท  
ประเภทท่ี 3 ดานการสงเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานขับเคลื่อนรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2560 โดยใหรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ผลงานของ
เทศบาลท่ีไดดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 สงใหกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันท่ี 26 เมษายน 
2560 เพ่ือจะไดรวบรวมสงใบสมัครเขารวมการประกวดตอไป  4. การสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2560  - เนื่องจากใกลจะครบกําหนดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลในชวง 6 เดือนแรก (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560) แจงใหแตสวนการงานรายงานผลการดําเนินงานในชวง 6 เดือนแรก ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ พรอม
สรุปผลการดําเนินงานของโครงการและพรอมแนบไฟลภาพประกอบของโครงการ สงใหกองวิชาการและ
แผนงาน ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2560   5. โครงการ/กิจกรรมท่ีโดดเดนของ อปท. (Best Practices) - 
จังหวัดแจงใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สงโครงการ/กิจกรรมท่ีโดดเดนของ อปท.เขารวมการคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมท่ีโดดเดน (Best Practices) เพ่ือจะไดนําเขาขอมูลผานระบบ e-Report เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสงการจัดบริการรองรับสังคมผูสูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมประกวดใน
ครั้งนี้  6. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี  รายงานผลการดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนมีนาคม 
2560 ในเว็บไซตของ สสจ.กส.  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมสวด
มนตในวันพระ)  งานบริการและเผยแพรวิชาการ     การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งท่ี 
4/2560  เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  1.งาน
ประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 7 งาน 3.เขียนขาว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 57 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน  6.  งาน
พิธีกร  จํานวน 9 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จาํนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 14 ปาย 9. 
จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 1.
งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25 ขาว 
4.Facebook จํานวน 54 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 8 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน   ฝายนิติการมี
เรื่องรองเรียนรองทุกขท้ังหมด 17 เรื่อง  ดําเนินการเรียบรอยแลว 

กองสวัสดกิารสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย     ภอูวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมีนาคม 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนมีนาคม 2560  
ใชน้ํามันท้ังหมด 144 ลิตร เพ่ิมข้ึน 46 ลิตร   โครงการเขาคายเยาวชนเพ่ือสรางภาวะผูนําและปองกันแกไข 



- 15  - 
ปญหาเยาวชน  เม่ือวันท่ี ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดเขาคายเพ่ือจัดกิจกรรมโครงการเขาคายเยาวชนเพ่ือสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณไดศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตาม
พระราชดําริ การจัดทําแผนการทํางาน การระดมความคิดสรางภาวะผูนํา และวิถีธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม  
ฝายพัฒนาชุมชน    โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน มีนาคม 
๒๕๖๐  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.30 โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
สวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน  ฝายสังคมสงเคราะหโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ 
HIV   เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก 
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม  โครงการบานม่ันคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
วันท่ี  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ฝายสังคมสงเคราะห) ไดจัดประชุมการ
ดําเนินงานโครงการบานม่ันคง เรื่องการปดบัญชีของสหกรณบริการเคหะสถานเมืองใหม กาฬสินธุ ณ หอง
ประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการเฝาระวังความรุนแรงตอเด็กและสตรี  เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น. (๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐) ณ บริเวณสนามกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ พรอมเจาหนาท่ีกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนจากศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน กลุมพลังสตรีจาก ๑๘ ชุมชน คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลกาฬสินธุ และสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมพิธีเปดงานวันสตรีสากล ประจําป ๒๕๖๐ และการฝกอบรม
โครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพ่ือลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน ซ่ึงประธานในพิธีเปดงานวันสตรี
สากล ประจําป ๒๕๖๐ ไดรับเกียรติจาก นายมงคล อดทน รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ พรอมตัดริบบิ้น
ปลอยขบวนเดินรณรงคเนื่องในวันสตรีสากล ประจําป ๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม ไดเขารวมพิธีการเปดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณการเกษตรเมืองกาฬสินธุ  ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองกาฬสินธุ  วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ฝายสังคมสงเคราะห     นําอุปกรณชวยเดินผูพิการ ไปมอบใหผูพิการชุมชนตลาดสด โดยไดรับการบริจาคจาก
ประธานชมุชนสุขสบายใจนายณัฐณรงค สนศรี  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  เม่ือวันเสารท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
กองสวัสดิการสังคม ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน จาก
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นําโดย นายเมธี แสนวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมือง
มุกดาหาร และคณะ เขาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  วันท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเชิญผูจัดการหอพัก/เจาขอหอพัก ในเขต
เทศบาลเมืองงกาฬสินธุ เขาประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอน พระราชบัญญัติหอพัก 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะดําเนินในเดือนตอไป  วันท่ี ๓ 
เมษายน ๖๐  ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุชนฯ วันท่ี ๕ เมษายน ๖๐ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ ฯ 
 

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

เร่ืองที่  1    การกอสรางกุดโงง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง    มีเรื่องอยากปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการกอสราง
กุดโงงตอนนี้ท่ีทางผูรับจางท่ีเขายื่นมาวาจะเขามาดําเนินการนั้นไมเขามาดําเนินการแลวหายไปเกือบเดือนเลย
ครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราจะทําอยางไรด ี
นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ตองทําหนังสือแจงไปอีกครับทานนายกเพราะ
วันนั้นเขาก็เขามายืนยันดวยตัวเองวาจะเขามาดําเนินการ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เง่ือนไขการเบิกเงินเรามีหรือไมการกันเงิน 
ทานตองตอบเขาไปวาถาไมมาดําเนินการจะมีปญหาเก่ียวกับการเบิกเงินและเงินจะตกงบประมาณนี้เปน
งบประมาณปไหน 
นายจําลอง    ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     งบประมาณปนี้คืองบป 2558   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กันไดไมเกิน 2 ป และถาหากทําไมทันป 
2560 จะกันเงินอีกไมไดเราจะเอาเงินท่ีไหนจายเขาตองใหจําลองติดตามและดูเรื่องนี้ใหดีและไมใชแตเรื่องกุด
โงงเรื่องโรงเรียนเทศบาล 4 ดวยเพราะเห็นวาจะมาดําเนินการกอสรางก็หายไปเลยเราเชื่อถือใครไมได
เพราะฉะนั้นฝากใหเรงติดตามอยูตลอด ทําหนังสือเตือนไปครั้งท่ี 1 , 2 และ 3  

เร่ืองที่  2    ขออนุญาตทําออฟฟศใหกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 
นางเพ็ญพร ศุภสุข      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ขออนุญาตหารือในสวนท่ีจะทําออฟฟศให
กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม จํานวน 2 แสนบาท  จะทําการตอเติมเปนหองออฟฟศแตไมรูจะตอเติมไป
ทางไหนทานนายกจะอนุญาตใหดําเนินการแบบไหนอยางไร 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      แบบเปนอยางไร 

นางเพ็ญพร ศุภสุข      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     แบบยังไมออกเลยมาขอหารือทานนายกกอน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ถาอยางนั้นก็เรียกเขามาคุยกันอีกครั้ง
เพราะท่ีเขาแจงผมคือจะตอเติมในสวนท่ีเงิน 1 ลานบาทไมครบ ทําแบบกันแดดกันฝนแตถาจะทําแบบท่ีทาน
ผอ.เพ็ญพรบอกก็จะไมตรงกันกับท่ีเขาแจงผมไว 

นางเพ็ญพร ศุภสุข      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ท่ีเขาแจงมาคือทานนายกบอกเขาวาจะทํา
หองประชุมให 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หองประชุมกับออฟฟศตางกันนะ 

นางเพ็ญพร ศุภสุข      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     เขาจะทําหองประชุมกับออฟฟศอยูดวยกัน
ติดกัน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จํานวน 2 แสนบาท เฉพาะทําหองประชุม
จะเสร็จเรียบรอยหรือไม  และท่ีคุยกับผมก็บอกแควาจะทําหองประชุมอยางเดียวไมมีออฟฟศ 

นางเพ็ญพร ศุภสุข      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ทานนายกจะใหนัดมาพบทานอีกวันไหนคะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พรุงนี้นัดมาเลย เวลา 08.30 น. และเชิญ
เจาหนาท่ีสํานักการชางมาดวย  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.30 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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