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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   การประชุมงบประมาณ กบจ. 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราคุยกันในการประชุมครั้งที่ผานมาวา
ในการปรับปรุงและทำพิพิธภัณฑเมืองกาฬสินธุคืออาคาร 2 ช้ัน ของศาลากลางจังหวัดหลังเกาน้ันมอบสำนัก
การศึกษาเขียนโครงการ  และเมื่อวันศุกรที่ผานมาทานผูวาเชิญประชุม กบจ. คือการประชุมพิจารณาโยก
งบประมาณของทานผูวาราชการจังหวัด ทานผูวาไกรสร กองฉลาดทานยายมาใหมทานเลยขอพิจารณา
โครงการใหมโดยเฉพาะเก่ียวกับโครงการที่มีการจัดงานอีเวนท แสง สี เสียง ทานผูวาไกรสรทานขอ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะการจัดงานอีเวนททั้งหลายน้ีทานถามวาประชาชนไดประโยชนอะไร ตอนน้ีจังหวัด
กาฬสินธุของเราเปนจังหวัดที่ยากจนอันดับที่ 3 ของประเทศไทยเพราะฉะน้ันใหไปเปลี่ยนโครงการทั้งหมดให
มาเปนโครงการที่ไปแกไขปญหาความยากจน  วันที่ทานเชิญประชุมเปนการไปพิจารณางบประมาณใหมเพ่ือมา 
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ชวยแกไขปญหาความยากจน  สรุปเรื่องการปรับปรุงและทำพิพิธภัณฑอาคาร 2 ช้ัน ของศาลากลางจังหวัด
หลังเกา  ตอนน้ีมีงบประมาณ 21 ลานบาท เพราะฉะน้ันก็จะขอเงินงบประมาณสวนน้ีไปปรับปรุงพิพิธภัณฑ
เปนบางสวน  ผมเลยบอกวาถาเราจะนำเงินสวนน้ีไปปรับปรุงพิพิธภัณฑแตเรายังไมรูวาจะทำอะไรเพราะฉะน้ัน
อยากจะขอใชเงินสวนน้ีไปจางคนศึกษาออกแบบ 1.เรื่องโครงสรางอาคารวาจะปรับปรุงอยางไร 2.การทำ
พิพิธภัณฑแตละหองวัตถุประสงคเพ่ือเลาขานประวัติเมืองกาฬสินธุ ที่มา ความเปนมา ชนทองถิ่น ชนพ้ืนเมือง 
สภาพจังหวัดกาฬสินธุ ลองไปปรึกษาศิลปนอีสานลองไปปรกึษาหลายๆแหงวาเราจะตองใชงบประมาณเทาไหร
และใชระยะเวลาเทาไหร  ผมคาดวาเดือนหนาจะมีการเปดประชุม กบจ. โครงการที่ทานทำเอาไวควรจะ
เรียบรอยกอนและเสนอเขาไปเพ่ือขอเปลี่ยนคำช้ีแจงของงบทองเที่ยวมาเปนตัวน้ีแทน  พิพิธภัณฑของเรา
แนวทางในการเขียนโครงการผมอยากใหเขียนเปนพิพิธภัณฑแบบมีชีวิตใหยกตัวอยางใหทานอาจารยที่เราจะ
ไปปรึกษาหารือฟงวาประสบการณที่เราไปดูพิพิธภัณฑมาเปนแบบน้ีสิ่งที่เราตองการแตเราแคเปลี่ยนเรื่องจาก
เรื่องของเขาเปนเรื่องของเราแทนคือความเปนมาของจังหวัดกาฬสินธุที่เกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุทำใหเรียบรอย
กอนที่ทานผูวาจะเรียกประชุม  ใหศึกษาความเปนไปไดผมวาไมนาจะใชงบประมาณเยอะคงจะไมเกิน 2 – 3 
ลานบาท   

เรื่องท่ี  2    โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยากใหทุกทานไปเชิญชวนพ่ีนอง
ประชาชนมากูเงินที่โรงรับจำนำ ดอกเบ้ียรอยละ 50 สตางค/เดือน     

เรื่องท่ี  3    พื้นท่ีดูแลศาลากลางหลังเกาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสำนักการชางไปจัดสวนศาลา
กลางหลังเกาวาเราจะไดดูแลบริเวณไหนบางใหไปดูสัดสวนที่ชัดเจน หลังจากน้ันใหแบงพ้ืนที่เพ่ือออกแบบ
อนุสาวรีย รัชกาลที่ 1  สวนอนุสาวรียเดิมผมอยากใหคงไวและใหรวมออกแบบวาถาเราทำอนุสาวรีย รัชกาลที่ 
1 เพ่ิมขึ้นมาจะอยูในรูปแบบไหนมอบสำนักการชางลองศึกษาออกแบบดู 

เรื่องท่ี  4    เชิญรวมในการประเมินนักเรียนพระราชทาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญรวมในการประเมินนักเรียน
พระราชทาน วันที่ 10 มกราคม 2561  ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  ฝากนายพัฒพงษหาขอมูลของนาย
พัชรพล พันธุประสิทธ์ิ ใหนายกดวยเกี่ยวกับเรื่องน้ีเพ่ือไปกลาวยอวาทีใหกับเด็ก  

เรื่องท่ี  5    สวดมนตเจริญพระพุทธมนตทุกวันท่ี 28 ของทุกเดือน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน จะเปนวันที่
ในหลวง รัชกาลที่ 10 ใหทุกจังหวัดสวดมนตเจริญพระพุทธมนตใหกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิและอุทิศสวน
กุศลใหกับในหลวง รัชกาลที่ 9 สำนักพระพุทธศาสนาซึ่งเปนเจาของงานระบุวาในจังหวัดกาฬสินธุขอใหเอา
พุทธมณฑลแกงดอนกลางศาลาธรรมะศาลาเปนสถานที่สวดมนต ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดทั้งป  ใน
ฐานะที่เราเปนเจาของสถานที่ผมมอบใหสำนักปลัดเทศบาลไปประสานกับสำนักพระพุทธศาสนาเน่ืองจากวา
การเจริญพระพุทธมนตอยูในหองประชุมจะตองมีรูปของในหลวง รัชกาลที่ 9 และรูปสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
รวมไปถึงอาจจะมีรูปของในหลวง รัชกาลที่ 10 ของเราดวย เพราะฉะน้ันจะตองมีการต้ังโตะหมูบูชาเปดกรวย
หรือไมตองไปประสานงาน  และฝากเรื่องสถานที่และความสะอาดบริเวณภายในพุทธมณฑลดวยถาสำนัก
ปลัดเทศบาลตองการขอความรวมมือกับทางสำนักการชางและสำนักการสาธารณสุขก็ใหแจงมมาเพ่ือจะไดเขา
ไปชวยกัน  และจะตองมีเจาหนาที่เทศกิจลงไปอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจอดรถดวย 

เรื่องท่ี  6    ฝาทอถนนอนรรฆนาคสงเสียงดังรบกวน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีผูรองเรียนมาเรื่องฝาทอถนน 
อนรรฆนาคที่สงเสียงดังในชวงยามวิกาล 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     แจงผูรับจางไปแลว 
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นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหแกไขปญหาช่ัวคราวไปกอน
โดยดวนโดยการนำยางรถยนตไปรองฝาทอกอนก็ได  สวนผูรับเหมาจะมาแกไขอยางไรก็เปนอีกเรื่องหน่ึงถาเรา
จะมารอแตผูรับเหมาอยางเดียวพ่ีนองประชาชนก็จะเดือนรอนเหตุรำคาญนอนไมไดเพราะฝาทอสงเสียงดัง
รบกวนตลอดทั้งคืนฝากใหรีบดำเนินการ 

เรื่องท่ี  7    สวนสาธารณะกุดโงง   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องสวนสาธารณะกุดโงง  กำหนดพิธี
เปด วันพุธที่ 17 มกราคม 2561  และการดูแลสวนสาธารณะกุดโงงเมื่อเรียบรอยแลวมอบใหสำนักการชาง
ดูแลจัดเจาหนาที่เขาไปทำความสะอาดและตัดหญา รดน้ำตนไม   ในสวนของพิธีการเปดสวนสาธารณะกุดโงง
มอบสำนักปลัดเทศบาลรับไปดำเนินการและมอบกองสวัสดิการสังคมใหเชิญชวนพ่ีนองประชาชนชุมชนสง
เปลือยมารวมพิธีเปด  และมอบสำนักการชางไปดูเรื่องความเรียบรอยของสถานที่ดวย 

เรื่องท่ี  8    การดูแลและพัฒนาศาลาชุมชน 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การดูแลศาลาชุมชนเปนงานของกอง
สวัสดิการสังคมนายกมอบใหกองสวัสดิการสังคมไปพัฒนาและดูแล  และเรื่องศาลาชุมชนหัวคูที่เขาขอใหสำนัก
การชางไปทำไฟฟาใหเปนอยางไร  

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง     ในกรณีของชุมชนหัวคูที่ขอไฟฟามาน้ัน
สำนักการชางไดไปดำเนินการเรียบรอยแลวทั้งไฟฟาและหองน้ำ แตที่มาขออีกรอบน้ันคงจะมาขอใหทำอีก 1 
ศาลา  เพราะมีทั้งหมด 2 ศาลา  ศาลาที่จะขอใหทำอีกน้ันเปนศาลาแบบเปดโลงถาทานนายกใหไปดำเนินการ
ไดสำนักการชางก็จะลงพ้ืนที่ไปดำเนินการครับ  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบผอ.วรวิทยลงพ้ืนที่ไปคุยกับ
ชาวบานชุมชนหัวคูถาอยากไดอะไรเพ่ิมเติมใหมารายงานใหนายกทราบ 

เรื่องท่ี  9   โครงการขุดลอกผักตบชวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักงานโยธาฯขอใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุทำโครงการขุดลอกผักตบชวาผมเลยคิดวาจะพาพนักงานเราไปขุดลอกผักตบชวาที่กุดคลา  ผมอยาก
นำเรือทองแบนและรถแม็คโครแขนยาวไปลงพ้ืนที่ดวย  มอบใหหัวหนานิกรไปกำหนดวันที่เราจะลงไป
ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาขอใหอยูในชวงเดือนกุมภาพันธแลวมานำเสนอใหนายกทราบในการประชุมครั้ง
ตอไป   

เรื่องท่ี  10   ออกบูธจัดนิทรรศการท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เรื่องไปออกบูธจัดนิทรรศการที่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาจะกางเตนทใหเราและจะไดเน้ือที่ประมาณ 3 x 3 เมตร ผมขอใหคัดมืออาชีพไป
จัดนิทรรศการในครั้งน้ีดวยและดีไซนใหสวยงาม  โครงการที่เราจะไปนำเสนอคือโครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
แกไขปญหาดานสังคมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สวนจะจัดเจาหนาที่ทานไหนไปก็ใหไปคุยและปรึกษากันแลว
คอยมานำเสนอนายก 

เรื่องท่ี  11    แจกผาหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจกผาหมไดรายช่ือแลวรึยังและจำนวน
ผาหมที่เราจะนำไปแจกจำนวนกี่ผืน  

นางจีรนันท ธารไชย     ผอ.สวนบริการสาธารณสขุฯ      จำนวน 200 ผืน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหกำหนดวันที่จะไปแจกมาแลวมาแจง
ใหทานรองศิรินันทไดรับทราบเพ่ือที่จะไดเชิญทานไปแทนนายก   
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เรื่องท่ี  12     เปดโรงเรียนผูสูงอาย ุ
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พิธีเปดโรงเรียนผูสูงอายุ วันที่ 11 
มกราคม 2561 ใหเชิญทานรองนพสิทธ์ิไปเปนประธานในพิธีเปดแทนนายก 

เรื่องท่ี  13     การจัดตั้งศูนยอำนวยการปฏิบัติความยากจน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดต้ังศูนยอำนวยการปฏิบัติความ
ยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการต้ังศูนยอำนวยการแกไขปญหาความยากจน  
และโครงการอำเภอเมืองไมทิ้งใครไวขางหลัง  ก็คือการแกไขปญหาความยากจนเหมือนกันทั้งน้ีทางอำเภอเมือง
ใหเราจัดต้ังศูนยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพราะฉะน้ันเรื่องน้ีกองสวัสดิการสังคมเปนผูรับผิดชอบได
ดำเนินการไปถึงไหนอยางไรแลวในการต้ังศูนยขจัดความยากจนและโครงการอำเภอเมืองไมทิ้งใครไวขางหลัง    

นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ    นักพัฒนาชุมชน     เรื่องการจัดต้ังศูนยแกไขปญหาความยากจนน้ันได
คุยกับทางอำเภอเมืองเขาใหใชตัวเดิมต้ังแตป 2559 ครับในสวนของโครงการไมทิ้งใครไวขางหลังน้ันเหลือลง
พ้ืนที่หมูบานจารุพัฒนา  และการต้ังคณะกรรมการน้ันก็เปนคณะเดิมในป 2559 ครับแลวผมจะนำคำสั่งเดิม
ในป 2559 ไปใหทานนายก    

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เพ่ือใหการดำเนินงานแกไขปญหา
ความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุจึงไดจัดทำตัวแบบและแผนการปฏิบัติขึ้นเพ่ือใชเปนกลไกในการบูรณาการ
แกไขปญหาความยากจน  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ อาคาร
หอประชุมจังหวัด ศูนยราชการ  ขอเชิญรวมพิธีเปดมอบทานรองนพสิทธ์ิไปแทนนายก 

เรื่องท่ี  14   กิจกรรมวันเด็ก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องกิจกรรมวันเด็กไปถึงไหนอยางไร
แลวตองการความชวยเหลืออะไรหรือไม 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล    ประสานกับทางสำนักการชางเรียบรอยแลวเรื่อง
การกางเตนท 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวเรื่องคนที่มารวมออกรานรายช่ือ 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล    ตอนน้ีไดมาทั้งหมด 37 ราย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปายช่ือใหทำเหมือนกับติดโรงทานเลย
มอบใหนายฉัตรพลไปดำเนินการไดเลย  และผมอยากใหสำนักการศึกษาประสานและเชิญทหารใหมารวม
กิจกรรมวันเด็กโดยการนำรถทหารมาโชวและขอใหแตงกายชุดทหารพรานมารวมถายรูปกับเด็กๆภายในงาน 
วันเสารที่ 13 มกราคม 2561  ณ สนามหนาศาลากลางหลังเกา   

เรื่องท่ี  15    ซอมแซมผาเตนทใหชุมชนหนองผักแวน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประธานชุมชนหนองผักแวนอยากให
เทศบาลของเราไปซอมแซมผาเตนทใหเพราะผาเตนทขาดแตโครงเหล็กและสวนตางๆของเตนทน้ันยังดีและใช
งานได เลยอยากขอความอนุเคราะหใหเราไปซอมแซมใหผมมอบสำนักการชางลงไปดูและถาสามารถซอมแซม
ไดก็ใหดำเนินการแตถาไมสามารถซอมแซมไดเราก็คอยมาปรึกษาหารือกันตอไปวาจะสามารถซื้อใหมใหเขาได
หรือไม  

เรื่องท่ี  16    ครูพละและนกัเรียนทีมวอลเลยบอล 30 คน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จากที่เราหารือกันเรื่องผมอยากไดครู
พละมาไวที่โรงเรียนเทศบาลของเราเพราะเราไมมีครูพละ มีหน่ึงคนอยากมาอยูกับเราเปนครูที่โรงเรียนพินิจ
ราษฎรบำรุง อำเภอยางตลาด เปนครูที่ทำทีมวอลเลยบอลใหกับโรงเรียนลำปาวและเลี้ยงเด็กและฝกสอนเด็ก
เองเหมือนกับนายพิชิต  จากการที่ไดไปแขงขันวอลเลยบอลที่จังหวัดภูเก็ตลาสุดน้ีไดรางวัลเหรียญเงิน 
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ระดับประเทศมาดวย  พอสอบถามไปยังครูคนน้ีบอกวามีนักเรียนที่เลี้ยงไวดวย จำนวน 30 คน ที่อยากตาม
เขามาอยูกับเราดวย เปนเด็กช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 – 5 ซึ่งเปนเด็กที่อยูในทีมวอลเลยบอลและถาตองเขามาอยู
ก็ตองอยูที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา เพราะเปนเด็กช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 อยากไดหรือไม
และเรื่องครูเทาที่ตรวจสอบดูถาวางก็คงจะเปนตำแหนงของครูโรงเรียนเทศบาล 1 แตโรงเรียนเทศบาล 2 น้ัน
ยังไมมีตำแหนงวาง   และผมก็ไดสอบถามวาเดิมเขาไดรับงบประมาณในการดูแลเด็กจากที่ไหนอยางไรเขาตอบ
ผมวา อบจ. ต้ังงบประมาณใหปละ 200,000 บาท ต้ังเปนคาอาหารใหกับโรงเรียนลำปาวดูแลเยาวชนที่
แขงขันเปนนักกีฬาวอลเลยบอลแตพอมาปน้ีมีปญหาโรงเรียนลำปาวไดผอ.ทานใหมทานไมจายเงินงบประมาณ
ใหกับนักเรียนเปนคาอาหารตอนน้ีไดคางคาใชจายคาอาหารแลวหลายหมื่นบาท  ผมเลยแจงไปวาถาอยางน้ัน
ในกรณีน้ีผมขอหารือกันกอนเพราะเราเองก็ไมไดต้ังงบประมาณไวเพราะไหนจะเรื่องที่พักและเรื่องคาอาหาร
ใหกับนักเรียน จำนวน 30 คน  ทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 เห็นวาอยางไรในเรื่องน้ีถาเราไดทีมน้ีมาผมวาคง
จะทำช่ือเสียงใหกับโรงเรียนของเราแนนอนและเรื่องเงินเราจะใชชองทางไหนไดในเรื่องที่พักและคาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  ฝากทานรองนพสิทธ์ิ ทานรองปลัดประเสริฐและสำนักการศึกษาไปพิจารณาและหารือ
กันแลวมานำเสนอใหนายกทราบ 

   เรื่องท่ี  17    วนัคนพิการสากล 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จังหวัดกาฬสินธุ  ขอความรวมมือทานประสานนำคนพิการในพ้ืนที่ จำนวน 2 คน  และเจาหนาที่ 
อปท. 1 คน มารวมงานวันคนพิการสากล วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ หอประชุม 80 พรรษา  

เรื่องท่ี  18    การเปดเผยขอมูลของผูมีสิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือจากทานผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ  การเปดเผยขอมูลของผูมีสิทธ์ิรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงวาได
ปรากฏในสื่อโทรทัศนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำขอมูลสวนบุคคลในการรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไป
เปดเผยลงในเว็ปไซดของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ืออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบขอมูล
ของผูสูงอายุ  ทำใหมีผูไมหวังดีนำขอมูลสวนบุคคลดังกลาวสวมรอยโอนเงินจากบัญชีผูสูงอายุไปยังบัญชีของ
ตนเอง จำนวน 500 – 600 บาท  ทำใหเกิดความเสียหายแกผูสูงอายุทั้งน้ีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารที่ใหหนวยงานรัฐจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของจำเปนเพ่ือการ
ดำเนินงานในสวนของรัฐเพ่ือปองกัน  จึงขอใหอำเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชความระมัดระวังในการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดเทาที่เก่ียวของและจำเปนเพ่ือปองกันการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยไมเหมาะสม
และเปนผลรายตอเจาของขอมูลใหถือปฏิบัติโดยเครงคัดดวย    

เรื่องท่ี  19    ขอใหระมัดระวังการแสวงหาประโยชนจากการจัดซ้ือครุภัณฑ  
        ดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอใหระมัดระวังการแสวงหาประโยชน
จากการจัดซื้อครุภัณฑดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดวยปรากฏขอมูลวามีผูประกอบการแอบอาง
เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชนจากการจัดซื้อครุภัณฑดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่  โดยมีการประสานเชิญผูบริหารทองถิ่นหรือผูแทนเขารวมประชุม ณ หองประชุม
เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  ผานทางการสนทนาทางไลนและจัดใหมีการลงนามใน
เอกสารประกอบดวย หนังสืออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและนายอำเภอเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสำหรับการจัดซื้อของเลนเพ่ือเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยละ 100,000 
บาท  และสัญญาซื้อขายซึ่งมีผูบริหารทองถิ่นบางแหงไดหลงเช่ือและลงนามในเอกสารดังกลาวไปแลว  จังหวัด
กาฬสินธุเลยขอแจงใหทราบโดยทั่วกันวากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมมีรายการงบประมาณที่จะจัดสรร
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือจัดซื้อของเลนเพ่ือเสริมสรางพัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยละ  
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100,000 บาท แตอยางใดและไมมีนโยบายใหผูประกอบการดำเนินการดังกลาวเพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตอยางใด  
ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาประโยชนดังกลาวจึงขอใหอำเภอแจง
กำชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นระมัดระวังอยาไดหลงเช่ือการแสวงหาผลประโยชนจากการจัดซื้อครุภัณฑ
ดานการศึกษา   

เรื่องท่ี  20    การเบิกคาใชจายอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนให
เบิกคาใชจายไดมอบสำนักปลัดเทศบาลไปศึกษา  ดูวา อปพร.เราจะเบิกไดอยางไร 

เรื่องท่ี  21    ซักซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติและบริหารงบประมาณรายจาย 
     ลงทุนของกรมสงเสริมฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือมาลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2560  ซักซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติและบริหารงบประมาณรายจายลงทุนของกรมสงเสริมฯและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำป 2561 ขอใหอำเภอเรงรัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหดำเนินการจัดซื้อจัดจางและลงนามในสัญญาใหแลวเสร็จทุกโครงการใน 
ไตรมาสที่ 1   
นายจำลอง ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง     ศึกษาเรียบรอยแลวครับและเมื่ออาทิตยที่ผาน
มาทางจังหวัดก็เชิญไปช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องโครงการผมก็ไดช้ีแจงเรียบรอยแลวครับ 

เรื่องท่ี  22    ออกแบบรานขายไกยางของพอคาแมคาขางโรงเรียนเทศบาล 1   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องพอคาแมคาไกยางขางโรงเรียน
เทศบาล 1  ผมเคยบอกทานผอ.สำนักการชางวาทานผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุจะเอาพอคาแมคาเขาไปขายใน
โรงพยาบาลทานผอ.สำนักการชางไมตองออกแบบตอแตลาสุดผมไดคุยกับทานผอ.โรงพยาบาลฯทานบอกจะ
เอาเขาไปขายไดแค 3 ราย  แลวที่เหลืออีกประมาณ 21 ราย จะทำอยางไร  เพราะฉะน้ันผอ.สำนักการชาง
จะตองรีบออกแบบตอและจางผูรับเหมาดำเนินการ    
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 25/2560 เมื่อวัน ท่ี  12 ธันวาคม 2560  ประจำป  

2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่  12 ธันวาคม  
2560  ประจำป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
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เรื่องท่ี  2   แจงผลการประเมินขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ โครงการประเมินคุณธรรม 
                        และความโปรงใสในการดำเนินงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมิน ITA  ปที่ผานมาคะแนน
ความโปรงใสของเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งจัดทำโดยองคกรปองกันการทุจริตภาครัฐมาสำรวจเราแตปน้ีไดให
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนผูลงมาสำรวจเรา สรุปแลวปน้ีเขาแจงคะแนนเรามาเทาไหร 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล     ปกอนเราได 77 คะแนน  สวนคะแนนปน้ีเราได 
85.44 คะแนน ดานความโปรงใส 88.47 คะแนน สูงมาก ดานความพรอมรับผิด 89.15 คะแนน สูงมาก 
ดานความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน 85.22 คะแนน สูงมาก ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรฯ 
87.68 คะแนน สูงมาก ดานที่ต่ำที่สุดคือดานคุณธรรมในการทำงานของหนวยงาน 75.82  คะแนน สรุป
ภาพรวมคือ 85.44 คะแนน ครับ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนมกราคม 2561  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายสมบัติ    สันคำ     ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2560  
ทรัพยคงเหลือประจำเดือนธันวาคม 2560  จำนวน 5,316 รายการ จำนวนเงิน 83,154,850 บาท เงินสด
คงเหลือ จำนวน 45,209.88 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 16,455.31 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จำนวนที่ใชไป  -
54,430,833.81 บาท  ทรัพยหลุดจำนำเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 45 ราย จำนวนเงิน 494,900 
บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนธันวาคม 2560  จำนวน  110,667 บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60  จำนวน 287,700 บาท รับจำนำ  1,675 ราย จำนวนเงิน 25,272,000 บาท  
ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 60  จำนวน 137 ราย  จำนวนเงิน  2,341,800  บาท  ไถถอน จำนวน 
1,850  ราย จำนวนเงิน 27,921,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 60  จำนวน 271 ราย จำนวน
เงิน 3,185,700 บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ จำนวน 908,269 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 60  จำนวน 
69,221.25 บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ 1 ต.ค 60 – 31 ธ.ค. 60 จำนวน 2,649,056.25 บาท    

สำนักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสำนักปลัดเทศบาล 

นายนิกร    แตมแกว    หน.ฝายอำนวยการ     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2560  
ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวมทั้งหมด 613  คน  
การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. รับโอนพนักงานสวนตำบลมาบรรจุและแตงต้ังพนักงาน
เทศบาลรายนางถัตธพร  ศรีโสภา ตำแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัด องคการบริหาร
สวนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี มาดำรงตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด
งานธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   2. รับโอนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาลรายนายผดุงเกียรติ  ออนสำอางค ตำแหนง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดฝายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร มาดำรงตำแหนง  เจาพนักงาน ทะเบียน
ปฏิบัติงาน  สังกัดงานธุรการและขอมูลทะเบียนราษฎร ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาล  3. 
จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ป (2561-2563) เพ่ือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป  
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ประจำปงบประมาณ 2561 – 2563   4. ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงาน
เทศบาลโดยคณะกรรมการฯ กรณีพนักงานเทศบาลราย นายวินิจ  แสงแกนสาร ตำแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ 
ขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง สถาปนิกชำนาญการ พรอมทั้งขอความ
เห็นชอบไปยังคณะกรรมการ ก.ท.จ.กาฬสินธุ   5. หารือคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานจางสังกัดโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณีจบปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่มิใชทางการศึกษากับทองถิ่นจังหวัดฯ   6. ดำเนินการขอใช
บัญชีผูสอบแขงขันไดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพ่ือมาบรรจุและแตงต้ังในตำแหนง ดังน้ี  6.1 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  6.2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา   6.3 นายชางโยธาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการชาง จำนวน 1 อัตรา
ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนธันวาคม 2560  หอประชุมธรร
มาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  29,300 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  -  บาท  
ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  1  ครั้ง  ครั้งที่  25/2560  เมื่อ
วันที่  12 ธันวาคม  2560  ประชุมกาแฟ  1 ครั้ง  วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ 
หองประชุมนายกเทศมนตรี   รวมโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม วันที่ 26 
ธันวาคม 2560 ปฎิคมงานวันตอตานคอรรัปชันสากลประเทศไทย ( ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ) วันที่ 9 
ธันวาคม 2560  ปฎิคมงานปฎิบัติธรรม ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  วันที่  6  ธันวาคม 2560 เวลา 
06.00 น.   ฝายเทศกิจ งานรักษาความสงบ ดำเนินการทาสีปรับปรุงฐานพระพุทธรูปและบริเวณโดยรอบ 
ภายในพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  เมื่อวันที่ 1-3  ธันวาคม 2560  ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก/จัดการจร
จรงานพิธีปฏิบัติธรรม  เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560  ดำเนินการการทาสีตีเสนปรับปรุงขอบทางถนนอรรถ
เปศลเตรียมความพรอมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 12 – 21   
ธันวาคม 2560  ดำเนินการการทาสีปรับปรุงแนวกำแพงโรงเรียนเทศบาล 4 เมื่อวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 
2560 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชวยประชาชนตัดตนไมในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไม บริเวณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ออก
ปฏิบัติหนาที่ตัดตนไม บริเวณ หนาสถานีวิทยุขาง ม.กาฬสินธุ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การแพทยฉุกเฉิน 
- วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.ภ๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่เหตุรถสิบลอชนรถเกง ถ.ธนะผล ตัด ถ.ชัย
สุนทร ไมมีผูไดรับบาดเจ็บออกระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๐๘.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานขางโตโยตากาฬสินธุ ถ.กาฬสินธุยางตลาด  - 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหมูบานหมอสม
อาจ    - เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหมอแปลง ที่
บริเวณบานเตาไห  - เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่
บริเวณชุมชนหัวโนนโก    - เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๒๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม
โรงเพราะเห็ด ที่บริเวณ โรงเรียนเทศบาล๔  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ถึง ๓ มกราคม สมาชิกอาสาสมัครปองกัน
ภัย ฝายพลเรือน เขารวมจุดบริการประชาชนทาสินคา   งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนธันวาคม  2560  
จำนวน 33,750 คน  จำนวนครัวเรือน  15,254 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนธันวาคม 
2560 ยายเขาจำนวน 88 ราย ยายออกจำนวน  36 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 677 ราย งานบัตร
ประชาชนมีผูมารับบริการ 902 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  
จำนวนผูรับบริการ  7 ราย   

สำนักการสาธารณสุขฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ   ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนธันวาคม 2560  เบนซิน  จำนวนที่ใช 731.12 ลิตร ลดการใชพลังงาน   
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30.09 ลิตร  ดีเซล  จำนวนที่ใช 16,463 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  89 ลิตร  LPG จำนวนที่ใช 1,077.71  
ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  4.29 ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  3  ครั้ง ลางทำความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทำความสะอาดถนน
ชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  41  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  - จุด  ซอมบำรุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 5 คัน/5 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 7 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/
เปลี่ยน 59  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  ทำความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9  - จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่9 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  (พุทธมลฑลแกงดอนกลาง)ระหวางวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 
2560  ทำความสะอาดบริเวณจัดงาน To be number one   - จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดบริเวณจัดงาน 
To be number one ระหวางวันที่ 20 - 26 ธันวาคม  2560  ทำความสะอาดบริเวณจัดงาน สงทายปเกา
ตอนรับปใหม  - จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดบริเวณจัดงาน สงทายปเกาตอนรับปใหม ณ สนามหนาศาลา
กลางหลังเการะหวางวันที่ 26 - 31  ธันวาคม 2560  ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณ
ขยะ    คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 พ.ย. – 30 ธ.ค. 60  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  5.9  ตัน 
- จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน  17,480 บาท  กำจัดมูลฝอย  กำจัดมูลฝอยในเดือน ธ.ค. 
รวม 2,464.14 ตัน เปนมูลฝอยจาก   - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  886.82 ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ (32 แหง) 
1,577.32 ตัน  คุณภาพน้ำกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี และหนองไชยวาน ผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ำลำ
น้ำปาวไมผานเกณฑมาตรฐาน เน่ืองจากลำน้ำปาวอยูในชวงฤดูแลง  รณรงคการจัดทำ QR Code  วันที่ 19 
ธันวาคม  2560  สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับ คลังจังหวัดกาฬสินธุและธนาคารกรุงไทย สาขา
กาฬสินธุ    ออกทำความเขาใจการทำ  QR Code เพ่ืออำนวยความสะดวกลูกคา ในการชำระคาสินคาโดยไม
ใชเงินสด  ณ ตลาดโตรุง มีผูสมัครเขารวมโครงการ 14 ราย ประชุมจัดสรรพ้ืนที่ตลาดประชารัฐ  วันที่ 12 
ธันวาคม  2560  สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดจัดประชุมพอคาแมคาที่สมัครเขาขายในตลาดประชา
รัฐทองถิ่นสุขใจ   และไดจัดสรรพ้ืนที่ตลาดรวมใจการเกษตรใหแมคา 2 ราย  และตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
18 ราย  โดยเริ่มทยอยเขาขายในตลาดแลว และจะเขาขายพรอมกันทั้งหมดในเดือนมกราคม  2560  ดาน
ปองกันและควบคุมโรค  เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเย่ียมบาน    เดือนน้ีไมมี ผูปวยรายใหม รวมมี
ผูปวยวัณโรคในพ้ืนที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๔ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๔ ราย ทานยาทุกวันสุขภาพแข็งแรงทุก
ราย มาตรวจตามนัดทุกนัด ไมมีภาวะแทรกซอน วางแผนจำหนายออกจากกระบวนการรัก ๒ ราย  กิจกรรม
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ หนวยควบคุมโรคนำโดยแมลง จ.กาฬสินธุได
ออกสุมประเมินลูกน้ำยุงลายชุมชนในเขตเทศบาลฯ ไดแก ชุมชนดอยกลอย,ซอยน้ำทิพย และชุมชนตลาดเกา
จากน้ันไดลงสุมวัดใตโพธ์ิค้ำ ,มัสยิดญามีอะตลอิสลาม ,โรงงานสมคิดรับซื้อของเกา, โรงแรมไพบูลยโฮเต็ล และ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ   ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  ดังน้ี   ชุมชนดอยกลอย คา HI = ๗.๕๐  
มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก นอย  ชุมชนซอยน้ำทิพย คา HI = ๒๒.๕๐ มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไขเลือดออก ปานกลาง  ชุมชนตลาดเกา คา HI = ๑๐ มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก นอย  ผลสำรวจ
คาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย/ภาชนะ (CI)  ดังน้ี   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ คา CI = ๒๐  
มัสยิดญามีอะตลอิสลาม  คา CI = ๐  โรงงานสมคิดรับซื้อของเกา คา  CI = ๐   โรงแรมไพบูลยโฮเต็ล คา  CI 
= ๐   -   โรงพยาบาลกาฬสินธุ คา  CI = ๐    ซึ่งพ้ืนที่ก็ไดมีการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว  มี
ผูปวยต้ังแตมกราคม  – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ราย  เดือนน้ีไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก  ดานสงเสริม
สุขภาพ   กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือน  ระหวางวันที่ 1 – 31 ธันวาคม  2560  โครงการเย่ียมบาน
มารดาและบุตรหลังคลอด   ( ระหวางวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 )  มารดาหลังคลอด  6  ราย  ไดรับการ
เยี่ยม  6  ราย- บุตร  เพศชาย  6 ราย   - บุตร เพศหญิง  0 ราย   มารดาอายุนอยกวา 20 ป  2  ราย  บุตร
น้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม  1 ราย  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560  ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 165 ราย  จำนวนสัตว  251 ตัว  
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แยกเปน  สุนัข  214 ตัว  แมว  37 ตัว  รับ คาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  14,395  บาท ใหบริการฆา
ชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ   โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 33   
ราย  - จำนวนสัตว ทั้งหมด  2,264   ตัวแบงเปน  สุกร  2,237  ตัวโค  27   ตัว  รายไดประจำเดือน 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ จำนวน 227,507  บาท  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ   เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายประชาสัมพันธและคุมครองสิทธิจังหวัด
กาฬสินธุ  โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มา
เปนวิทยากรบรรยายในครั้งน้ี  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันที่  7  ธันวาคม  2560 ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     เรียนดาน
การศึกษา เรื่อง  “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ” วิทยากร  นายสุขี ซองศิริ และทีมงาน จากเครือขายประชาสังคม
จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรียนดานนันทนาการ 
“รำวงเปลี่ยนคู”  วิทยากรจิตอาสา คุณหมออาภรณ อาษาไชย  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรร
มาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวมกับ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แกว จังหวัดรอยเอ็ด   วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการศึกษา 
เรื่อง “สิ่งที่ผูสูงอายุควรรู” วิทยากรจิตอาสา  นายอุทัย เวียงวะลัย 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา    โครงการเดน ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา  รวมงานและทำโรงทาน งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ระหวางวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2560 ณ 
พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)  รวมกิจกรรมถนนสายบุญ  วันที่ 20 ธันวาคม 2560  รวม
กิจกรรมทำบุญ 9 วัด  วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ วัดกลางอารามหลวง  รวมกิจกรรมสวดมนตขามป 
2560   วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ณ วัดกลางพระอารามหลวง และ วัดประชานิยม  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ    กิจกรรมวันพอแหงชาติและวันคลายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9   วันที่ 4 ธันวาคม 
2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ คณะครู นักเรียน รวมงานวันตอตานคอรรัปช่ันสากล 
ประเทศไทย   วันที่ 9 ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  กิจกรรมการเรียนการ
สอน หลักสูตร “โตไปไมโกง” เด็กสรางชาติ  วันที่ 13 ธันวาคม 2560  กิจกรรมวันคริสมาสต ประจำป
การศึกษา 2560   วันที่ 20 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมเขาคาย
พักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  
กิจกรรมธนาคารความดี   กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  ตัวแทนนักเรียน
และครู เขารวมพิธีมอบโลพอตัวอยางดีเดน เน่ืองในวันพอแหงชาติ  วันที่ 4 ธันวาคม 2560  ณ วัดกลาง
อารามหลวง  พนักงานครูและนักเรียน รวมงานวันตอตานคอรรัปช่ันสากลประเทศไทย ประจำจังหวัดกาฬสินธุ    
วันที่ 9 ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ตัวแทนครูและนักเรียนลูกเสือสามัญ เขา
รวมเดินสวนสนามในวันลูกเสือโลก  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  
กิจกรรมเพ่ิมทักษะการเรียนรูใหกับนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา เน่ืองในงานวันครู ประจำป 2561  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  กิจกรรมวันคลายวันพระราช
สมภพรัชกาลที่ 9  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 3  รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น 
(LSS)  วันที่ 20 ธันวาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  ประเมินสถานศึกษาเพ่ือขอรับรางวัล
พระราชทาน วันที่ 1๔ ธันวาคม 2560  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ ๒๙ 
ธันวาคม 2560  กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  คณะครูรวมพิธีวางศิลาฤกษอุโบสถ 
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วัดดงปอและทำโรงทาน วันที่ 10 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐  โครงการกีฬาสีภายใน ประจำป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  กิจกรรมวันพอแหงชาติ (วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 
๙ และวันชาติ  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒  รวมพิธีวางศิลาฤกษ
พระอุโบสถวัดดงปอ  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดดงปอ  ผูดูแลเด็กเขารวมอบรมหลักสูตรการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) วันที่  ๒๒-๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดบุรีรัมย  หนวยศึกษานิเทศก   โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระหวางวันที่ ๒5 – ๒๖ ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  งานปฐมวัย  เขารวมพิธีเปดกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุสัมพันธ ครั้งที่ ๗ ประจำป ๒๕๖๐  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนบานตอนวิทยาคาร  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราช
กุศล แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำป ๒๕๖๐  วันที่ ๕-๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)  งานกีฬาและนันทนาการ  เขารวมแขงขัน
กีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ   ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม 2560  ณ เทศบาลนครภูเก็ต  งานกีฬา
และนันทนาการ  เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ  ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม 2560  
ณ เทศบาลนครภูเก็ต  ผลงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นักกีฬากรีฑาไดรับเหรียญรางวัล 1 เหรียญทอง 
และ 1 เหรียญเงิน มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร   นักกีฬากรีฑารับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน  5,000 เมตร
ชาย รุนอายุ 18 ป ชาย  นักกีฬาหมากฮอสไทยรับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน รุนอายุ 12 ปชาย ฝาย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม ๒๕๖๑ เพ่ือมอบความสุขใหเด็ก
ดอยโอกาสและชุมชนวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ หมูบานจารุพัฒนา   งานที่จะดำเนินการตอไป  วันที่ 1 
ม.ค. 61  - วันขึ้นปใหม ประจำป 2561  วันที่ 10-12 ม.ค. 61  - นิเทศ ติดตาม Pre o-Net   เตรียมความ
พรอมกอนสอบ o-net  ช้ัน ป.6, ม.3, ม.6  วันที่ 13 ม.ค. 61  - งานวันเด็ก ประจำป 2561 วันที่ 16 ม.ค. 
61  - งานวันครู ประจำป 2561   วันที่ 18-19 ม.ค. 61  - ตรวจสอบความรูทักษะอานออกเขียนได
นักเรียน ช้ัน ป.1-4  วันที่ 22-31 ม.ค. 61  - สอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น   ปการศึกษา 2560
วันที่  24 - 25 ม.ค. 61  - โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 2 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 60-
ธ.ค. 60 (ไตรมาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 60-ธ.ค. 60 1.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ต้ังแตเดือนต.ค. 60-ธ.ค. 60  เขามาทั้งหมด 618,335.20 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 60-
ธ.ค. 60  เขามาทั้งหมด 2,604,957  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60-ธ.ค. 60  เขามา
ทั้งหมด 1,782,932  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 60 – 
ธ.ค. 60 เขามาทั้งหมด 1,005,614 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 – ธ.ค. 60  เขามา
ทั้ งหมด -  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 60 – ธ.ค. 60  จำนวน 
6 ,011 ,838 .20   บาท  7 .หมวดภาษี จัดสรร  จากเดือนต.ค . 60  – ธ.ค . 60  เข ามาทั้ งหมด  
30,821,511.07  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  43,936,820  บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  42,179,372  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 86,116,192 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จำนวน 122,949,541.27  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – 
ธ.ค. 60 จำนวน 4,465,331.40  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ธ.ค. 
60 จำนวน 363,683.14 บาท    
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สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง   งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 
สำนักการชางใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 7,405.00 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 535.00 ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล ใช
น้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 2,184.00  ลิตร   เพ่ิมขึ้น  146.00  ลิตร  สำนักการสาธารณสุขใชน้ำมันเช้ือเพลิง  
จำนวน  16,457.00 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 83.00 ลิตร   สำนักการศึกษาใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 158.00  ลิตร   
เพ่ิมขึ้น 45.00  ลิตร  สำนักการคลังใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 160.00 ลิตร เทาเดิม  กองวิชาการ  ใช
น้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน  131.00  ลิตร  เพ่ิมขึ้น 35.00  ลิตร  กองสวัสดิการสังคมใชน้ำมันเช้ือเพลิง  
จำนวน 148.00 ลิตร   เพ่ิมขึ้น 6.00   ลิตร  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ในเดือน พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน    
20 ,998.00  หนวย  ลดลง  7,751.00 หนวย สถานีดับเพลิง  ในเดือน พ.ย. 61 ใชไฟฟา จำนวน     
3,247.00   หนวย  ลดลง  264.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ ในเดือน พ.ย. 61  ใช
ไฟฟา จำนวน   12,219.0  หนวย   เพ่ิมขึ้น  1,095.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน 
พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน 3,427.00   หนวย    ลดลง 1,441.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ใน
เดือน พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน  3,566.00 หนวย   ลดลง 1,432.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต
โพธ์ิค้ำ  ในเดือน พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน  35.00  หนวย   ลดลง  122.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ 
ถนนประดิษฐ   ในเดือน พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน   10,400.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 6,021.00 หนวย      
งานสวนสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2560  วันที่ 13 ธ.ค. 60 เจาหนาที่ได
ดำเนินการตัดหญาและปรับพ้ืนดิน บริเวณวงเวียนโปงลาง  วันที่ 20 ธ.ค. 60 เจาหนาที่ไดดำเนินการประดับ
ดอกไมหนาปาย ส.ค.ส. บริเวณวงเวียนโปงลาง  งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ  งานไฟฟาสาธารณะ 
ประจำเดือน ธันวาคม 2560  วันที่ 5 ธ.ค. 60 เจาหนาที่ไดดำเนินการซอมแซมไฟจราจร บริเวณหาแยกวง
เวียนพระยาชัยสุนทร  วันที่ 13 ธ.ค. 60 เจาหนาที่ไดดำเนินการประดับไฟเพ่ือรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บริเวณถนนอรรถเปศล  งานแกไขปญหาน้ำทวมขัง   งานวางทอระบายน้ำ 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  วันที่ 25 ธ.ค. 60 เจาหนาที่ไดดำเนินการขุดรองดินระบายน้ำหลังหางแม็ค
โคร  งานซอมแซมผิวถนน   งานซอมแซมผิวจราจร ประจำเดือน ธันวาคม 2560   วันที่ 13 ธ.ค. 60 
เจาหนาที่ไดดำเนินการซอมแซมผิวจราจร บริเวณถนนวงเวียนน้ำพุ หนารานโอชารส   วันที่ 20 ธ.ค. 60 
เจาหนาที่ไดดำเนินการซอมแซมผิวจราจรเพ่ือรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี บริเวณประตูทางออกสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  บริเวณวงเวียนกนหอยเจ็ดแยกหนองแซง  งานตัด
ตนไม  งานตัดตนไม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560วันที่ 18 ธ.ค. 60 เจาหนาที่ไดดำเนินการตัดแตงก่ิงไม 
บริเวณดานหนาเทศบาลหลังเกา  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560  ผาน
สื่อโซเชียล  ไดรับคำรองทุกข เรื่องพ้ืนผิวบริเวณศาลาชุมชนทุงสระชำรุดหลังน้ำทวม  ผานแอปพลิเคช่ันไลน 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยคุณพรพิศ ศิริกุล  ไดเขียนคำรองขอใหทางสำนักการชางดำเนินการ
ซอมแซมพ้ืนผิวบริเวณศาลาชุมชนทุงสระชำรุดหลังจากน้ำทวมพ้ืนผิวมีหลุมขนาดใหญและอาจกอใหเกิด
อันตรายแกประชาชน  สำนักการชางจึงเขาดำเนินการแลวเสร็จในวันที่  15  ธันวาคม 2560  คำรองทุกข
เรื่องไฟฟาสองสวาง  จากคุณ nok_kunyarat   ผานทางแอปพลิเคช่ัน ไลน   วันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 
2560  โดยคุณ nok_kunyarat ไดเขียนคำรองขอใหทางสำนักการชางดำเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวาง
บริเวณชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  (คุมประธานดวง)  สำนักการชางจึงเขาดำเนินการแลวเสร็จ   เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.2560 
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กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปคาใชจายประจำเดือน
ธันวาคม  60 งบประมาณต้ังไว 1,584,000 บาท  รวมคาใชจาย  263,225.30 บาท  ยอดเงินคงเหลือ  
843,315.70 บาท  2.หนังสือเขา 43  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 58 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 26  
เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 42  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 60  ฝายแผนงานและ
งบประมาณ   1. โอนงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  โอนงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2561  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2-4  มีรายการ 
ดังน้ี - โอนครั้งที่  5/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 464,500 บาท สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่  
6/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 11,000 บาท สำนักการศึกษา   - โอนครั้งที่ 7/2561 จำนวน 3 
รายการ เปนเงิน 165,000 บาท กองสวัสดิการสังคม  - โอนครั้งที่ 8/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
100,000 บาท สำนักการชาง  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณประจำป พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง
คำช้ีแจงฯ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 มี รายการดังน้ี เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงฯ ครั้งที่ 2/2561 คาจางเหมาบริการ 
สำนักการศึกษา  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำป พ.ศ.2561  รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัด
วันอาทิตย)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความ
ซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนตในวันพระ)  โครงการรวมพลังรณรงค “ตอตานคอรรัปช่ัน”  (ตามโครงการเทศบาล
ตานการทุจริต)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนตในวันพระ)  ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ การแถลงขาวและแขงขันกีฬาตามโครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาวชุมชน ประจำป 
๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญ
เพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน คณะครู พนักงาน สังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เขารวมการแถลงขาวและแขงขันกีฬาตามโครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาว
ชุมชน ประจำป ๒๕๖๐  1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 42 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  
จำนวน 7 งาน  3.เขียนขาวประชาสัม พันธ  - งาน  4.งานภาพน่ิง  จำนวน 31 งาน  5.วิ ดี โอและ
ภาพเคลื่อนไหว จำนวน 25 งาน  6.  งานพิธีกร  จำนวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปาย
ประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 3 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 7,000 ฉบับ จดหมายขาว – ปฏิทิน  
- ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 8  
งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 22 ขาว 4.Facebook จำนวน 31 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการ
เคเบ้ิลทีวี 8  ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวี
ดีทัศน  จำนวน - งาน  ฝายนิติการ   ออกสำรวจลำรางสาธารณะแกงดอนกลาง รวมกับสำนักการชาง และ
เจาหนาที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ (ระหวางพิจารณาสรุปปกหมุด)  ออกตรวจสอบและทำบันทึก 
การเก็บสะสมขยะ ซอยทองอพารทเมนทของ   นายพรชัย สีละพัฒน ยินยอมใหกองสาธารณสุขฯ จัดการขยะ
เพ่ือแกไขปญหามลพิษ 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนธันวาคม 2560  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนธันวาคม 
2560  ใชน้ำมันทั้งหมด 148  ลิตร เพ่ิมขึ้น 6 ลิตร   โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที ่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดำเนินการจาย 
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เบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเช้ือ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบ้ียฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ 
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม “มอบความสุขใหเด็กดอยโอกาส”
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคมรวมกับครูอาสาสอนเด็กดอย
โอกาส จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม “มอบความสุขใหเด็กดอยโอกาส” ใหกับเด็กและประชาชนใน
หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธ์ิไทร จำนวน ๑๕๐ คน ณ หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธ์ิไทร 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  16.40  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)             (ไปราชการ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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