
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งท่ี  5/๒๕61  ประจำป  ๒๕61 

วันอังคารท่ี  6  มีนาคม 2561   เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
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4. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

8. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
10. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
11. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
12. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
14. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
15. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
16. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
17. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
18. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
19. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
20. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
21. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
22. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
23. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
24. นางจริยา   พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
25. นางพนิดา  วิจารณปรีชา ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
26. นางสาวเปรมฤดี มูลวิไล  ครู โรงเรียนเทศบาล 2 
27. นางสายสวาท  พวงคำ  ประธานสภาพนักงาน 
28. นางพิสมัย  แสงชำนิ  นักทรัพยากรบุคคล 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
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3. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
5. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
6. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
7. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายปกครอง 
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8. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
10. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
11. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
12. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
13. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
14. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
15. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
16. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
17. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
18. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
19. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
20. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
21. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง  
22. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
23. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
24. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
25. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
26. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
29. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
30. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
31. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
32. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
33. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
34. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   วันทองถ่ินไทย 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล     เมื่อวานไดไปประชุมเรื่องวันทองถิ่นไทยมาขอ
มอบหมายงานใหแตละสำนัก/กองไดรับผิดชอบ  งานจะจัดขึ้นวันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2561 ที่หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00 น. เปนตนไป  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับภารกิจใหรับผิดชอบคือ
เชิญใหเขารวมแตงกายชุดปกติขาวหรือชุดสีกากีแขนยาว  และจัดพานพุมดอกไมสด 1 พานพุม เพ่ือนำไปวาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไปวางพรอมกันกับอบจ.  ขอกำลังเทศกิจ จำนวน 6 คน แตงเครื่องแบบเพ่ือไปชวย
บริเวณหนาเวทีเพ่ือยกพานพุมและชวยอำนวยความสะดวกในบริเวณงาน  มอบสำนักการชางไปขนเตนท 
จำนวน 17 เตนท มากางบริเวณดานนอกหอประชุม 80 พรรษา เพ่ือจัดนิทรรศการสำหรับเทศบาลเมือง 
 



- 3  - 
กาฬสินธุไดเตนท จำนวน 2 เตนท  มอบโรงเรียนในสังกัดจัดนิทรรศการเก่ียวกับการศึกษาและมอบสำนักการ
สาธารณสุขจัดนิทรรศการเรื่องขยะสามารถเขาไปจัดนิทรรศการไดประมาณวันที่  16 – 17 มีนาคม 2561  
เรามีถุงผาเขาอยากใหเรานำไปแจกแตอยากใหเราเพ่ิมตราของจังหวัดฯและตราของกรมสงเสริมฯ    

เรื่องท่ี  2    ขอเชิญรับฟงความคิดเห็นเรื่องการทำสัญญาขายฝาก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุเปน
จังหวัดที่มีประชาชนขายฝากมากที่สุดเมื่อขายฝากแลวเมื่อครบกำหนดขายฝากก็ถูกยึดทรัพยสินโดยสัญญาขาย
ฝากมากที่สุดในประเทศไทย  เขาวาสัญญาขายฝากน้ันมีปญหาเอาเปรียบคนจนหรือไมเลยจะมีคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายมาแกไขปรับปรุง  ถาหากสัญญาขายฝากเอาเปรียบเปนเครื่องมือของนายทุนมาขมเหงลูกหน้ีก็
จะนำขอมูลน้ันไปแกไขปรับปรุงเรียกวาปฏิรูปกฎหมาย  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะเดินทางมาพักที่
โรงแรมชาลอง บูทรีค  จังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และจะมีการประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม 
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมใหม โรงแรมชาลองฯ  และเขาเรียนเชิญใหเราเขารวมรับฟง
ความคิดเห็นดังกลาวดวย  มอบนิติกรเขารวม จำนวน 2 ทาน และนายกจะเขารวมรับฟงในครั้งน้ีดวย  ผมจะ
นำรถตูเดินทางไปรับคณะฯที่สนามบินขอนแกน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ชวงเชามอบสำนักปลัดเทศบาล
ทำหนังสือขออนุญาตนำรถตูของเทศบาลฯไปรับ  ทำใหถูกระเบียบและฝากประสานเรื่องรานอาหารและ
รายการอาหารที่เราจะใชในการตอนรับในครั้งน้ีดวย 

เรื่องท่ี  3    งานขบวนแหเจาเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานแหเจาเมืองของวันน้ีเปนอยางไร 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล     เทศบาลเมืองกาฬสินธุรับหนาที่คือเปนขบวนแห
นำเจาเมือง 6 เมือง นำรถไปแตงนำขบวนและพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 10 และมี อปพร.ประมาณ 50 
– 60 คน ถือธงนำขบวนเรียบรอยแลวครับ  และเชิญทานนายกไปชมขบวน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมมอบใหทานปลัดเทศบาลไปชม
ขบวนแหเจาเมืองแทนนายก วันน้ี เวลา 15.00 น.  

เรื่องท่ี  4    งานแสง สี เสียง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานแสง สี เสียง ประกอบจินตนาการ
เรื่องกาฬสินธุนฤบดินทรวงศจักรี วันที่ 6 มีนาคม 2561   ณ สนามหนาศาลากลางหลังเกา เวลา 18.45 น. 
มอบทานรองศิรินันทไปชมการแสดงแทนนายก 

เรื่องท่ี  5    ประชุมทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมืองมอบ
สำนักการศึกษานัดประชุมกรรมการชุมชน ประธานชุมชนและนิมนตพระของวัดปาทุงศรีเมือง คณะกรรมการ
จัดหาประโยชนมาประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือเตรียมการกำหนดวันทอดผาปาและหารือเรื่องการกอสรางศาลา
พักศพใหวัดปาทุงศรีเมือง  กำหนดประชุมในวันจันทรที่ 12 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และฝากสำนักการชางใหนำแบบของศาลาพักศพฯเขามาประชุมดวย 

เรื่องท่ี  6    โครงการสินเชื่อสวัสดิการบคุลากรภาครัฐฯของธนาคาร ธกส. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการสินเช่ือสวัสดิการบุคลากร
ภาครัฐและพนักงานองคกรฯ พนักงานเทศบาลของเรามีบันทึกการกูยืมเงินของธกส.แลวไมปฏิบัติตามสัญญา
ของเขาหรือไม  ถามีเขาอยากใหไปปรับปรุงหน้ีหรือรีไฟแนนซ  ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดเขาตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการสินเช่ือสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและใหธนาคารกำหนดอัตราหน้ีสินตองผอนชำระราย
เดือนตอรายไดแตผูขอกูเงินตามโครงการสินเช่ือโดยการทำการหักผานทางฎีกาเทาน้ัน  ซึ่งภายหลังการหัก
เงินงวดที่ตองผอนชำระแลวตองมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
ธนาคารจึงขอใหสวนงานพิจารณาบุคลากรของทานโดยถาสวนใดมีบุคลากรไมสามารถชำระหน้ีไดและตองการ 
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ที่จะแกไขปญหาในการชำระหน้ีโปรดแจงธนาคาร  ธนาคารพรอมที่จะดูและแกไขปญหาหากบุคลากรไม
ยอมรับในหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไมชำระหน้ีธนาคารจะดำเนินการตามหลักการของ
ธนาคารตอไป  มอบสำนักปลัดเทศบาลไปลงรับและนำเอกสารสงใหสำนักการคลังเพ่ือลงไปสำรวจและทำตาม
นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือแกไขปญหา 

เรื่องท่ี  7    รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานศพอดีตครูขาราชการบำนาญ
คุณครูปติพร สำราญสิทธ์ิเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับ  เย็นวันน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราจะเปนเจาภาพสวดพระ
อภิธรรมศพเชิญชวนทุกทานใหไปรวมเปนเจาภาพ  มอบสำนักปลัดเทศบาลจัดหาพวงหรีดแลวนำไปงานสวด
พระอภิธรรมศพในเย็นวันน้ีดวยครับ  

เรื่องท่ี  8    วางศิลาฤกษกองพิสูจนหลักฐานกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองพิสูจนหลักฐานกรมตำรวจ 
สำนักงานตำรวจแหงชาติจะทำการวางศิลาฤกษพ้ืนที่หลังแขวงการทางซายมือที่เปนพ้ืนที่วางเขาขอความ
อนุเคราะหเทศบาลเมืองกาฬสินธุคือบริเวณน้ันไมมีทางระบายน้ำออกมาฝากสำนักการชางไปขุดรองระบายน้ำ
เพ่ือใหน้ำผานไปลงทางศูนยเครื่องจักรของเทศบาลฯ  และฝากใหไปสำรวจถนนบริเวณน้ันเพราะชำรุดทรุด
โทรมมากแลวฝากใหบรรจุเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณป 2562 เพ่ือแกไขปรับปรุงพรอมทำทอระบายน้ำ
ใหลงไปพ้ืนที่สำรวจเขตพ้ืนที่เราดวยวาชัดเจนและคอยลงมือดำเนินการครับ 

เรื่องท่ี  9   แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อถนนบายพาสหัวคู 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ผมไปประชุมหัวหนาสวนราชการ
ทานผูวาไกรสร กองฉลาด พูดใหฟงวาทานติดใจบานเลขที่ของศาลากลาง บานเลขที่ 9 ถนนบายพาส หัวคู 
ทานผูวาสงสัยวาทำไมตองใชช่ือถนนบายพาส หัวคู ซึ่งเขียนเปนภาษาไทยทำไมถึงไมเขียนเปนภาษาอังกฤษจะ
สามารถแกไขไดหรือไม  ผมเลยไดสอบถามไปยังหัวหนาลิขิตแตก็ไดรับคำตอบที่ไมชัดเจนผมเลยสอบถามตอไป
วาเราจะสามารถแกไขจากถนนบายพาสใหเปนถนนทางเลี่ยงเมืองไดหรือไมใหหัวหนาลิขิตไปทำรายงานมา  
หลังจากน้ันหัวหนาลิขิตก็ทำบันทึกเสนอขึ้นมาคอนขางดีแตในหนังสือติดดานหลังมาใหเรียนทานผูวากับ
กลายเปนจึงเรียนมาเพ่ือทราบเหมือนไมอยากจะดำเนินการผมเลยบอกวามันไมใชเรื่องของเรา  เรารับบัญชา
มาจากทานผูวาหัวหนาลิขิตจะตองทำหนังสือตอบไปหาทานผูวาฯเรียนเรื่องถนนบายพาสหัวคูมีที่มาอยางไร 
วิธีการจะแกไขจะตองทำอยางไร ผมเลยใหนำเอกสารกลับคืนไปเพ่ือแกไขฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ติดตามและตรวจสอบดูเอกสารในเรื่องน้ีชวยหัวหนาลิขิตดวย  

เรื่องท่ี  10   พื้นท่ีอาคาร 2 ชั้น และลานจอดรถดานหนาศาลากลางหลังเกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      การประชุมคณะกรรมการเมืองเขาก็
สงรายงานการประชุมมาแจงใหรับทราบวาจากมติที่ประชุม วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดดูแลอาคาร 2 ช้ัน พิพิธภัณฑและลานจอดรถดานหนาศาลากลางหลังเกาใหพัฒนาเปนศูนยสงเสริม
สุขภาพ ที่มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดมีหัวขอเรื่องเพ่ือพิจารณาวาขอใหทบทวนมติทานผูวาเลยนำเรื่อง
น้ีเขาทบทวนมติเพราะมีผูสรางกระแสในโซเซียลวาการสรางสวนสาธารณะไมดีเทาการสรางโรงพยาบาลซึ่งเปน
การบิดเบือนเน่ืองจากวาบริเวณดานหนาของศาลากลางหลังเกาไมมีใครมาขอวาจะนำไปทำเปนโรงพยาบาล
เลยจนกระทั่งบัดน้ี  เพราะโรงพยาบาลกาฬสินธุก็ยังไมไดทำเรื่องวาจะทำโรงพยาบาลเลยเพียงแตทำเรื่องไปที่
จังหวัดวาจะทำเปนที่จอดรถ  ปนจักรยาน และออกกำลังกายเหมือนกันแตถาพูดถึงเรื่องมืออาชีพในการดูแล
บริการสาธารณะและสถานที่ พักผอนหยอนใจก็ตองเปนเทศบาลฯที่จะสามารถดำเนินการได ดีกวา  
เพราะฉะน้ันที่ประชุมเลยมีมติเปนเอกฉันทใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลแตพอขาวในโซเซียลออกไปบิดเบือน
เปนเท็จทำใหเกิดความเสียหายแกชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และเมื่อเปนแบบน้ันทานผูวาเลยทำการยกเลิก
มติโดยใหทำการประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจของทานผูวาฯ  สวน 
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หัวขอและผูที่จะมาประชาพิจารณทานผูวาฯมอบใหสำนักงาน กกต. เปนผูไปดำเนินการซึ่งตอนน้ีก็ยังไมเกิด
ความชัดเจนวาเปนอยางไร  เมื่อทานผูวาเพิกถอนมติน้ันก็คือทานไดเอาพ้ืนที่น้ันคืนและแปลวาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุยังไมไดรับพ้ืนที่น้ันมาดูแลรับผิดชอบเพราะฉะน้ันผมจึงไมออกไปโตตอบหรือถกเถียงอะไรกับทาง
โซเซียลและทางโรงพยาบาล  แตโรงพยาบาลกาฬสินธุกับบอกผมวาทำไมผมไมยกพ้ืนที่ตรงน้ันใหโรงพยาบาล
เลยซึ่งผมยกใหไมไดเพราะยังไมใชของเทศบาลและถาผมตัดสินใจคนเดียวสำหรับประชาชนที่ไมเห็นดวยกับ
โรงพยาบาลจะตองมาตอวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกอยางแนนอน  เพราะฉะน้ันอยากจะฝากทุกทานใหไปทำ
ความเขาใจกับคนอ่ืนดวยวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไมไดมีสวนเก่ียวของอะไรแตเน่ืองจากวาทานผูวาฯ
และที่ประชุมไวใจเทศบาลฯและมอบหมายภารกิจใหทำแตเมื่อทานมีการเพิกถอนคืนเราในนามของเทศบาลก็
ไมไดรับมาดูแลเพราะฉะน้ันเราถึงไมไดไปตอบโตเพราะไมอยากมีปญหาและไมอยากใหเกิดขอขัดแยงกับใคร
ฝากทุกทานไปทำความเขาใจคนอ่ืนๆดวย  

เรื่องท่ี  11    กำชับการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงาน 
      ลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กำชับการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติ
ตนของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อผมถายทอดในที่ประชุมน้ีแลวฝาก
หัวหนาสวนการงานทุกทานนำไปถายทอดใหกับผูใตบังคับบัญชาของทานทุกสำนัก/กองใหรับทราบตอไป  ดวย
ปจจุบันมีการรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุผานสื่อสังคมออนไลนถึงความไมเหมาะสมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
จำนวนมาก  จังหวัดกาฬสินธุพิจารณากรณีดังกลาวแลวเห็นวาเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและ
ความเช่ือมั่นตอการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุจึงแจงกำชับการ
ดำเนินการดังน้ี 1.ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดำเนินการกำชับและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการและ
ปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหรักษาวินัยโดยเครงครัด
โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องชูสาว การเสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือในเวลาราชการหรือสถานที่ราชการ
และพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการสายและกลับกอนหมดเวลาราชการ  2.กรณีที่มีการฝาฝนหรือปลอยปะ
ละเลยใหกระทำผิดวินัยใหดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวของโดย
เครงครัด  รวมทั้งหากมีมูลความผิดทางอาญาก็ใหดำเนินคดีอาญาโดยเครงครัดเชนกันดวยสำหรับเทศบาล
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบลใหนายอำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกลาวโดยใกลชิด  
หากมีกรณีรองเรียนและตรวจสอบแลวพบวามีมูลจังหวัดกาฬสินธุจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด
ตอไป จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเครงครัดสำหรับอำเภอใหแจงเทศบาลตำบล องคการบริหารสวนตำบลใน
พ้ืนที่ถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไปดวยฝากหัวหนาสำนักปลัดพิจารณาดูเครื่องสแกนลายน้ิวมือไวและฝากทาน
ปลัดเทศบาลเปนผูกำกับดูแลพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการสายและกลับกอนหมดเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลทุกคนโดยเครงครัดตอไปหากพบวามีการฝาฝนมอบใหทานปลัดพิจารณาตามความเหมาะสม  

เรื่องท่ี  12     ขอเชิญเปนวิทยากรรวมเสวนากับสำนักงานผูตรวจการแผนดิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเปนวิทยากรรวมเสวนากับ
สำนักงานผูตรวจการแผนดิน วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน เขาเชิญนายกไปพูด
เรื่องอะไรรองปลัดอภิวัฒน 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล   พูดเรื่องโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนเทศบาล 2 ของเราที่
เปนโรงเรียนตนแบบและเขาขอใหโรงเรียนเทศบาล 2 ไปจัดนิทรรศการดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบรองปลัดอภิวัฒนหาขอมูลใหนายก
เพ่ือไปบรรยายและรวมเสวนาในหัวขอการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 



- 6  - 
และเยาวชนในสถานศึกษาดวย  สวนการจัดนิทรรศการมอบใหโรงเรียนเทศบาล 2 ประสานกับรองปลัด
อภิวัฒนครับ 

เรื่องท่ี  13    พิธีมอบเกียรติบัตรการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิทยาลัย
รวมเปนเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  ชวงเชา
มอบทานปลัดเทศบาลไปแทนนายก 

เรื่องท่ี  14   ขอเชิญเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพรความรูเรื่อง 
    ปุยชีวภาพ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญเขารวมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการเผยแพรความรูเรื่องปุยชีวภาพตามแนวโครงการพระราชดำริ ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 
2561  ที่เทศบาลนครนนทบุรี  ผมจะเดินทางไปเองและมอบสำนักการสาธารณสุขจัดเจาหนาที่เพ่ือไปรวม
ประชุมในเรื่องน้ีกับนายกดวย 

เรื่องท่ี  15    วัดสวางคงคาขอเชิญประชุมบุญเดือนสี่ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วัดสวางคงคาขอเชิญประชุมบุญเดือนสี่ 
วันพฤหัสบดีที่  15 มีนาคม 2561  มอบรองปลัดประเสริฐและนายกันติพงษไปรวมประชุมกับนายกดวยที่วัด
สวางคงคา  เพราะนายกจะไปพูดเรื่องประเพณีสงกรานตการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตแบบยอนยุคดวย 

เรื่องท่ี  16    รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหทำใหครบอยาใหมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมอบสำนักการสาธารณสุข   

   เรื่องท่ี  17    กำจัดวัชพืชท่ีสวนสาธารณะกุดโงง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราจะไปกำจัดวัชพืชที่สวนสาธารณะ
กุดโงง วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ฝากหัวหนาสำนักปลัดไปประสานกับพระคุณเจาวัดชัย
สุนทรเพราะทานจะนำชาวบานมาชวยในการกำจัดวัชพืชในวันน้ันดวย  และสถานที่ตอไปที่เราจะไปกำจัด
วัชพืชคือสวนสาธารณะแกงดอนกลางฝากทานหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาดูวันที่และเวลาที่เหมาะสม
ตอไปครับเพ่ือเปนกิจกรรมดีๆที่เราทำเปนประจำเดือน  

       เรื่องท่ี  18    ประเพณีสงกรานตป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประเพณีสงกรานตปน้ีจังหวัดกาฬสินธุ
เราใชช่ือวา “ไดโนสินธุ ถิ่นคนนารัก” ที่ถนนขาวก่ำจะมีงบประมาณลงมาคอยขางเยอะเทาที่ผมรูเพราะจะมี
การจัดเวทีคอนเสริตโดยศิลปนที่เขาจะนำมาโดยมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนคนจัดสถานที่ให  เราวางแผนวา
บริเวณถนนเสนวงเวียนโรงมวยมาจนถึงวงเวียนไดโนเสารเราจะปดไมใหรถสัญจรแตจะใหเปนคนเดินในวันเปด
งานหลังจากน้ันถึงจะเปดเสนทางตามปกติ  จะมีไดโนเสารที่ทำจากไมไผมีแสงไฟสองสวางและมีอุโมงคน้ำพุ
มอบสำนักการชางทำอุโมงคน้ำพุแบบยาวๆและใหญกวาทุกปนะครับ 

เรื่องท่ี  19    ขอรับถวยพระราชทานมาจัดกิจกรรมตะกรอทุกป 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อวานน้ีผมไดไปเปดงานตะกรอทางผู
จัดงานตะกรออยากขอใหเราขอพระราชทานถวยรางวัลพระราชทานฝากทานเลขาอดิศักด์ิประสานงานเรื่อง
ขอรับถวยพระราชทานมาจัดกิจกรรมตะกรอทุกป 

เรื่องท่ี  20    กอสรางอนสุาวรียทาวหมาแพง   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในวันที่ประชุมประจำเดือน วันที่ 27 
กุมภาพันธ 2561  ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดพูดถึงทาวหมาแพงและมอบภารกิจน้ีในการประชุม 
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กรรมการเมืองมอบใหเทศบาลไปดำเนินการเพ่ือที่จะกอสรางอนุสาวรียทาวหมาแพง  ผมวาอยางนอยทำศาล
กอนจะดีหรือไมอันเชิญดวงวิญญาณของทาวหมาแพงมาประดิษฐานหาพ้ืนที่บริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง
ตรงไหนที่เหมาะสมเราก็ทำศาลกอนและหลังจากน้ันเราก็คอยหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะทำอนุสาวรียทาวหมา
แพง  ทาวหมาแพงคือวีรบุรุษของชาวเมืองกาฬสินธุผูที่สละชีวิตเพ่ือปกปองเอกราชใหกับกาฬสินธุดวยความ
จงรักภักดีตอกรุงรัตนโกสินทรราชวงศจักรีจนกระทั่งตัวตาย  ไมปรากฏวาศพทานอยูที่ไหนและไมปรากฏ
ประวัติของทานรวมไปถึงไมปรากฏถึงสถานที่ที่ทานถูกประหารชีวิต  เพราะมีแคคนเลาขานมาวาทาวหมาแพง
เขาไปในคายของทหารลาวแลวไมไดออกมาน้ีคือประวัติผมไดอานแลวผมซึ้งมาก  มอบภารกิจน้ีใหกับสำนัก
การศึกษาใหไปศึกษาประวัติทาวหมาแพงและพิจารณาดูสถานที่เตรียมในการที่จะกอสรางอนุสาวรียของทาว
หมาแพง 

เรื่องท่ี  21    แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให
มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยฝากสำนักการสาธารณสุข  จังหวัดพิจารณาแลวเพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดปรับปรุงและพัฒนาตลาดที่อยูในความรับผิดชอบควบคุมผูประกอบกิจการตลาดเอกชนใหมีความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยใหมีมาตรฐานหลักสุขาภิบาลและสุขอนามัยสิ่งแวดลอมงานน้ีเปนงาน
ประจำที่เราทำอยูแลวฝากกำชับ  และในการประชุมครั้งตอไปมอบสำนักการสาธารณสุขเตรียมรายงานให
นายกทราบ 

   เรื่องท่ี  22    ติดปายประกาศหามรถบรรทุกพวงผานถนนอนรรฆนาค 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พิจารณาจัดทำประกาศเจาพนักงาน
จราจรหามรถบรรทุกพวงผานถนนอนรรฆนาคเพราะเราทำการปรับปรุงถนนใหมแลวใหรีบดำเนินการหาม
รถบรรทุกพวงเขาใหชัดเจนเพราะไดรับอนุญาตจากทางเจาพนักงานจราจรแลว 

   เรื่องท่ี  23    งานกีฬาทองถ่ินสัมพันธ “ไผเกมส” 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานกีฬาทองถิ่นสัมพันธ วันที่ 8 – 9 
มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจับฉลากไดสีสม  สำหรับปน้ีไมมีขบวนพาเหรดแตใหเราไปต้ังแถวและ
รวมตัวกันที่ลานจอดรถดานในสนามกีฬาเพ่ือเดินเขาไปพรอมและรวมตัวกับ อปท.อ่ืนๆ เวลา 08.00 น.  ขอ
เชิญชวนทุกทานไปรวมพิธีเปดงานกีฬาทองถิ่นสัมพันธไผเกมสครั้งน้ีดวยกันครับ 

นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล     และขอความรวมมือใหทุกสำนัก/กองสง
เจาหนาที่มารวมงานพิธีเปดดวยกันสำนัก/กองละ 10 คน ครับ 

   เรื่องท่ี  24    เศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสมุนไพร 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องแปลง
ตัวอยางที่เราจะยายไปทำที่ทานเลขาอดิศักด์ิอยากจะใหทำ ผมวาลองพิจารณางบประมาณดูถาพรอมก็ให
ดำเนินการไดเลยฝากกองสวัสดิการสังคมประสานกับทานเลขาอดิศักด์ิในเรื่องน้ีครับ 

   เรื่องท่ี  25    ขออนุญาตสัมภาษณเชิงลึก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทำหนังสือ
เรื่องขออนุญาตสัมภาษณเชิงลึก ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  มอบกองวิชาการเตรียมขอมูลและประสานงาน
กับทางมหาวิทยาลัยฯ 

   เรื่องท่ี  26   พิจารณากำหนดหลักเกณฑอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง   
นายจำลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ในเบ้ืองตนผมใน 
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ฐานะเปนเลขาฯก็ไดรางเอาไวเบ้ืองตนเพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยจึงอยากใหทานนายกฯ
ในนามประธานนัดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณารวมกันจะกำหนดวันประชุมวันไหนอยางไรครับ    

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กำหนดประชุม วันที่ 12 มีนาคม 
2561 เวลา 13.30 น.  
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 ประจำป  

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   ขอตัวบุคลากรกลับตนสังกัด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตามที่สำนักการสาธารณสุขไดยืมตัว
นายธนัญชัย ชูเดชวัฒนา ตำแหนงหัวหนาฝายชางสุขาภิบาลไปชวยงานที่สำนักการสาธารณสุขเรื่องขยะ  แต
คราวน้ีทาง อจน. ไดมาวางทอและทำที่สูบน้ำทางสำนักการชางเลยมองเห็นวานาจะใหนายธนัญชัยกลับมาอยูที่
สำนักการชางเพ่ือจะไดมาปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับเรื่องทอระบายน้ำซึ่งเปนงานสุขาภิบาลงานบำบัดน้ำเสีย  แตถา
หากเรานำนายธนัญชัยกลับมาอยูที่สำนักการชางงานขยะของสำนักการสาธารณสุขก็จะบกพรองผมเลยมี
แนวทางที่อยากจะหารือ  1.เบ้ืองตนมอบหมายงานใหนายธนัญชัยรับผิดชอบทำไดเลย 2.นำเขาที่ประชุม 
คผบ. เรื่องยายงานในสวนน้ีคืองานชางสุขาภิบาลไปอยูสำนักการสาธารณสุขจะกระทำไดหรือไม  ถาหากวางาน
ที่ทางผอ.สำนักการชางอยากจะใหนายธนัญชัยรับผิดชอบก็คือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและใหไปทำหนาที่
ปฏิบัติงานรวมกับ อจน. สวนการยืมตัวไวที่สำนักการสาธารณสุขก็ยังคงยืมตัวไวเหมือนเดิมแบบน้ีจะสามารถ
ทำไดหรือไม  

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     สามารถทำไดครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   มอบงานทั้งหมดใหนายธนัญชัยเลยเพราะ
เปนงานของเขาอยูแลวแตนายธนัญชัยก็ยังคงถูกยืมตัวอยูที่สำนักการสาธารณสุขเหมือนเดิม    
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ    รองปลัดเทศบาล    ผมวาควรใหกลับมาสังกัดที่สำนักการชางและ
รับผิดชอบหนาที่ตัวเองแตใหมอบหมายงานเพ่ิมคืองานเรื่องขยะก็ยังคงทำเหมือนเดิม  แตไมตองทำเรื่องยืมตัว
เพราะตอไปจะมีปญหาวาทำงานไมตรงตำแหนงเบิกคาตอบแทนไมได 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมวาที่รองปลัดประเสริฐพูดน้ันเหมาะสม
เพราะถาอยูในตำแหนงเดิมสังกัดเดิมคือสำนักการชางโดยที่ไมตองใชคำวายืมตัวก็จะเปนการทำงานที่ตรงกับ 
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ตำแหนงงานในหนาที่  แตงานเรื่องขยะก็ยังคงทำอยูเหมือนเดิมเพียงแตเปนการมอบหมายงานเขามาเปนงาน
สวนที่เพ่ิมเติมเปนงานพิเศษถามีการพิจารณาก็จะโดดเดนกวาคนอ่ืนในเรื่องของการทำงานผมวาเปนผลดีกับ
นายธนัญชัยหรือทุกทานเห็นวาอยางไร  ถามีหนังสือเขามาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับงานบำบัดน้ำเสียจะเขามาที่
นายธนัญชัยเลยแลวหลังจากน้ันนายธนัญชัยก็นำเสนองานน้ันตอทานผอ.สำนักการชางแตถาเปนงานเก่ียวกับ
เรื่องขยะนายธนัญชัยก็บันทึกนำเสนอผานผอ.สวนสมชาย  สวนจะน่ังทำงานที่สำนักการชางหรือสำนักการ
สาธารณสุขก็พิจารณาตามที่ตัวเองสะดวก  ในสวนของทานผอ.สำนักการชางก็ไปปรับปรุงงานใหถูกทางสวน
นายธนัญชัยก็อยูในสวนของงานสุขาภิบาลเปนงานหลักงานฝากและเพ่ิมเติมคืองานเรื่องขยะทำงานเหมือนเดิม
ครับ    

      มติท่ีประชุม    -  ใหนายธนัญชัยกลบัมาสังกัดและอยูในตำแหนงงานของชาง 
                                        สขุาภิบาลงานแกไขบำบัดนำ้เสียท่ีสำนักการชางเหมือนเดิม 
                                        แตใหเพิ่มเติมรับผิดชอบงานฝากเรื่องงานขยะของสำนักการ 
                                        สาธารณสขุเหมือนเดิมดวย – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561  เชิญสำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสำนักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ 2561  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 622  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. แตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ 1 ราย ดังน้ี  1.นายวินิจ  แสงแกนสาร  ตำแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ เลขที่
ตำแหนง 03-2-05-3701-001 อัตราเงินเดือน 24,090 บาท (สองหมื่นสี่พันเกาสิบบาทถวน) สังกัดงาน
สถาปตยกรรม ฝายควบคุมการกอสราง สวนควบคุมการกอสราง อาคารและผังเมือง สำนักการชาง เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการในตำแหนง สถาปนิกชำนาญ
การ อัตราเงินเดือน 24,490 บาท (สองหมื่นสี่พันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม   2. ขอ
ความเห็นชอบเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงประเภทวิชาการจำนวน 2 ราย 
ดังน้ี   2.1 นางสาวศรัณนพัชร  ไผพูล  ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง 03-2-01-
3102-002 อัตราเงินเดือน 20,770 บาท (สองหมื่นเจ็ดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝาย
อำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความประสงคขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการในตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อัตราเงินเดือน 
20,790 บาท (สองหมื่นเจ็ดรอยเกาสิบบาทถวน) เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม   2.2 นางสิรินาฎ  ปรีชาจารย 
ตำแหนง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง 03-2-04-3202-001 อัตราเงินเดือน 22,980 บาท 
(สองหมื่นสองพันเการอยแปดสิบบาทถวน) สังกัดงานตรวจสอบการเบิกจายเงิน ฝายการเงินและบัญชี สำนัก
การคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความประสงคขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ
ตำแหนงประเภทวิชาการในตำแหนง นักวิชาการคลังชำนาญการ อัตราเงินเดือน 23,080 บาท (สองหมื่นสาม
พันแปดสิบบาทถวน) เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  3. ดำเนินการจัดทำสถิติปริมาณงานของแตละตำแหนงแต
ละสำนัก/กอง เพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป (2561 - 2563)  4. 
รายงานตำแหนงผูบริหารวางไปยัง ก.ท.จ. กาฬสินธุ ตำแหนง ผูอำนวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  5. 
ประชาสัมพันธรับโอนพนักงานเทศบาล 2 ตำแหนง ดังน้ี 1. ประเภทอำนวยการทองถิ่น ตำแหนง ผูอำนวยการ 
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สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง) 2. ประเภทวิชาการ 
ตำแหนง นักสันทนาการ ปก./ชก.  6. ดำเนินการขอความเห็นชอบรับโอนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
นางสาวนุศรา  โมหอชัย ตำแหนงพนักงานปกครองปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหนง ขพบ.9 สังกัดฝายปกครอง 
สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อัตราเงินเดือน 15,720 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันเจ็ดรอยย่ีสิบบาท
ถวน) มาดำรงตำแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน  สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   7. ดำเนินการรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลประจำปงบประมาณ 2561 (แทนตำแหนง
วาง)  พนักงานจางตามภารกิจ  1. ตำแหนงผูชวยชางเขียนแบบ  2. ตำแหนงบุคลากรสนับสนุน  ขอมูลการใช
หอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561  หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  21,600 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  3,900  บาท  
ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  3/2561  เมื่อ
วันที่  6 กุมภาพันธ 2561  ครั้งที่  4/2561  เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ 2561  มีการจัดประชุมกาแฟ 1 
ครั้ง วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมนายกฯ  มีการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น.  ณ หอประชุมธรร
มาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   โครงการกำจัดผักตบชวาเเละวัชพืชในเเหลงน้ำสาธารณะภายในชุมชนทา
สินคา (กุดคลา) วันที่ 1 ก.พ. 61  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมเเละทำบุญ
ตักบาตร) วันที่ 18 ก.พ. 61 วัดหอไตรปฎการาม จังหวัดกาฬสินธุ  ปฎิคมงานพิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัย
สุนทร เน่ืองในงานมหกรรม โปงลาง เเพรวากาฬสินธุ วันที่ 26 ก.พ.61 ฝายรักษาความสงบ   เจาหนาที่
เทศกิจตรวจสอบและจัดระเบียบผูคา หาบเร แผงลอย ถนนถีนานนทบริเวณหนาหางสรรพสินคาบ๊ิกซีถึงหนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 1-9 กุมภาพันธ 2561เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบและเก็บปายโฆษณาที่ไมได
รับอนุญาตและติดต้ังนอกจุดอนุญาต  เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2561  เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่ดูแล
ความสงบเรียบรอย อำนวยความสะดวก จัดการจราจรงานวันวาเลนไทน  ณ  บริเวณตลาดโตรุงเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ 2561 เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบผูคา ดูแลความสงบ
เรียบรอย อำนวยความสะดวกจัดการจราจร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุ 
ประจำป 2561  เมื่อวันที่  23-28 กุมภาพันธ 2561   ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย    1.การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 เวลา ๑๒.0๐ น. 
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณทางเขาดารุณีฟารม ชุมชนเกษตรสมบูรณ    - เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.45 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมไฟไหมหญา บริเวณสะพานซอยโสภา - 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 เวลา 17.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหลังเทสโก
โลตัสหลังชุมชนสงเปลือย  - เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ เวลา 15.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบาน 
นางศรีลาวัลย คำภิรมย 173 หมู 9 ตำบลหลุบ - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ เวลา 17.00 น. ออกปฏิบัติหนาที่
ระงับเหตุไฟไหมเครื่องวัดสายตาประกอบแวน ที่หางแวนทอปเจริญ 8/9-10  ถนนชัยสุนทร ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 เวลา 16.20 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุ
ไฟไหมกอไผ ศีระฟารม ชุมชนซอยน้ำทิพย  - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 เวลา 21.40 น. ออกปฏิบัติ
หนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณอูสตางค ทางไปเรือนจำกาฬสินธุ  - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 
เวลา 21.45 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญาหลังวัดชัยสุนทร ชุมชนสงเปลือย  - เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2561 เวลา 18.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุหมอแปลงระเบิดมีไฟลุกไหม หนา อบจ. ถนน
บายพาสสงเปลือย   ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ 2561 เวลา 07.55 น. 
ออกปฏิบัติหนาที่เหตุรถเกงชนรถจักยานยนต นำผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล  - เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ 2561 
เวลา 10.00 น. ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือนำสงผูปวย ช่ือ พลาลักษ เวียงอิง อายุ 67 ป  บานเลขที่  
69/42 ถนนบายพาสสงเปลือย  - เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เวลา 14.30 น. ออกปฏิบัติหนาที่เหตุรถ
จักยานยนตชนคนเดินถนน ถนนประดิฐ หลังสถานีขนสง  ๓. งานอ่ืนๆ  เมื่อวันที่  20-23 กุมภาพันธ 2561  
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เวลา 08.30 น. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดออกซอมบานเรือนประชาชน จำนวน 2 หลังตาม
โครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งกัน  วันที่ ๒๓-26 กุมภาพันธ ๒๕๖1   สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ซอมบานเรือนประชาชนตามโครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งกัน ชุมชนหาดลำดวน  งานทะเบียน  จำนวนประชากร
เดือนกุมภาพันธ 2561  จำนวน 33,788 คน  จำนวนครัวเรือน  15,291 ครัวเรือน จำนวนประชากรยาย
เขายายออกเดือนกุมภาพันธ 2561  ยายเขาจำนวน 117 ราย ยายออกจำนวน 14 ราย งานทะเบียนมีผูมา
รับบริการ 596 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 990 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 20 ราย โครงการ
บริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  10 ราย   

สำนักการสาธารณสุขฯ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย   ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2561  เบนซิน  จำนวนที่ใช 887.64 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  
191.64 ลิตร  ดีเซล  จำนวนที่ ใช 16,629 ลิตร ลดการใชพลังงาน  691 ลิตร  LPG จำนวนที่ ใช 
1,089.78  ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  54.48  ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  4  
ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทำ
ความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  36  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  - 
จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 9 คัน/9 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 7 ใบ  ซอมแซมฝาปด
ทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 37  ฝา   ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ   คัดแยกขยะใน
โรงคัดแยกขยะระหวาง  30 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  6.1  ตัน  - จำหนายขยะที่คัด
แยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน  17,230 บาท  กำจัดมูลฝอย   กำจัดมูลฝอยในเดือน ก.พ. รวม 2,602.54 
ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  985.06 ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,617.48 ตัน การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (ตรวจ 8 ก.พ. 61)  กุดน้ำกิน,แกงดอนกลาง,กุดยางฯ อยูในเกณฑมาตรฐาน  ลำน้ำ
ปาวพบคาแอมโมเนียเกินมาตรฐาน  คุณภาพน้ำใตดินระบบฝงกลบขยะ (ตรวจ 8 ก.พ. 61)  พบสารปรอท
จากน้ำใตดินในหมูบานเกินมาตรฐานจากที่ไมเคยพบ เห็นควรเฝาระวังในครั้งถัดไป เน่ืองจากอาจเกิดการ
ปนเปอนในระหวางทดสอบ  คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียสถานที่ฝงกลบขยะ (ตรวจ 8 ก.พ. 61)  น้ำออก
ระบบมีตะกอนและคาความสกปรกทางเคมีเกินมาตรฐานแตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเน่ืองจากไมมีการ
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมปลอยใหระเหยออก  คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียสถานที่ฝงกลบขยะ  (ตรวจ 8 ก.พ. 
61)  ไมพบการปนเปอนโลหะหนักเกินกวามาตรฐาน  5. ดานสุขาภิบาล   5.1 ตอใบอนุญาต  1.ปรับผิด 
พ.ร.บ.  4 ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 5 ราย 4.ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 10 ราย  5.ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ  3 ราย 6.หนังสือ
รับรองการจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 4 ราย  อบรมกาฬสินธุเมืองจักรยาน  วันที่ 4 กุมภาพันธ 2561  สำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  รวมกับชมรมจักรยานไดโนสปดไบค  จัดอบรมจักรยานในกลุมผูปนมืออาชีพ  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พรอมฝกทดสอบปนระยะไกล ไปยังวัดเศวตวันวนาราม  มี
ผูสนใจเขารวมอบรม 57  คน  กีฬาประชาชนชาวตลาด  วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561  ชาวตลาดเทศบาล  
ตลาดรวมใจการเกษตร  ตลาดทุงนาทอง ตลาดโตรุง  รวมการแขงขันกีฬาชาวตลาดสัมพันธ  สมานฉันท  
ประจำป 2561  ณ ลานจอดรถตลาดทุงนาทอง   ผลการประกวดกองเชียร/ขบวนพาเหรด  ชนะเลิศ ตลาด
รวมใจการเกษตร  รองชนะเลิศอันดับ 1 ตลาดโตรุง  และมีการแขงขันกีฬามหาสนุก  10 ประเภท  ดาน
ปองกันและควบคุมโรค  6.1 เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเย่ียมบาน   เดือนน้ีไมมีผูปวยรายใหม 
รวมมีผูปวยวัณโรคในพ้ืนที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๓ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๓ ราย และรายที่ตองลงไปฉีดยาที่
บานทุกวัน ปจจุบันไมไดฉีดแลวเปนยากินอยางเดียว แขนขาที่ออนแรงกับมาเปนปกติแลว ทั้ง ๓ รายมาตรวจ
ตามนัดทุกนัด  เดือนน้ีคัดกรองเพ่ือคนหาผูที่ติดเช้ือวัณโรค ในเฉพาะกลุมผูปวยเบาหวาน ไดจำนวน ๙๖ ราย 
รวมกับเดือนที่แลวเปนจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๘ ราย  จากเฉพาะกลุมผูปวยเบาหวานทั้งสิ้น ๔๔๐ ราย   มีอาการ 
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สงสัยวัณโรค ที่ตองสงโรงพยาบาล ๑ ราย  งานปองกันและควบคุมโรค ไดทำประกาศพนหมอกควันเพ่ือกำจัด
ยุงในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กำหนดการพนหมอกควันกำจัดยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๖๑ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือแจงใหประชาชนทราบกอนเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนการพน ตามกำหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน และสถานศึกษา ทั้ง ๒๕ แหง 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนต้ังแตวันที่ ๘ กุมภาพันธุ ๒๕๖๑ และแลวเสร็จในวันที่  ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๑  ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนโรคผูที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบาเพ่ือเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ชุมชนทาสินคามีสุนัขที่มีเช้ือพิษสุนัขบา
ไดกัดทั้งคนและกัดสุนัขของบานใกลเคียง จึงไดลงไปสอบสวนโรคคนที่โดนกัดและสัมผัสสุนัขที่มีเช้ือพิษสุนัขบา 
ซึ่งจากการสอบสวนมีผูที่โดนกัดทั้งสิ้น ๒ ราย และผูที่สัมผัสทั้งสิ้น ๗ ราย รวมทั้งหมด ๙ ราย และไดนำสง
โรงพยาบาลกาฬสินธุเพ่ือไปฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา ครบทั้ง ๙ ราย (สวนสุนัขที่มีเช้ือพิษสุนัขบาและสุนัขที่
โดนกัด ไดเขาสูกระบวนการรักษาของปศุสัตวแลว)  ๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ชุมชนทั้ง 
๓๖ ชุมชนไดจัดกิจกรรมรณรงคกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนที่รับผิดชอบตามปกติ  ผลสำรวจคาดัชนีความชุก
ลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๕ ชุมชน  มีความ
เสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี๑ 
ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง 
๒๓ แหง  - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย 
(CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย
ที่สูงกวาเกณฑ มี  ๑ แหง ไดแก วัดกลาง คือ  มีคา CI = ๒.๐   ไมมีผูปวยต้ังแตมกราคมจนถึงปจจุบัน  
โครงการเย่ียมบานมารดาและบุตรหลังคลอด   มารดาหลังคลอด 7  รายไดรับการเย่ียม   7  ราย - บุตร เพศ
ชาย 3 ราย  - บุตร เพศหญิง  4 ราย  มารดาอายุนอยกวา 20 ป  1 ราย  บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 
กรัม   1  ราย  ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก  เด็กนักเรียนหญิงช้ัน ป.5 โรงเรียนอนุบาล
กาฬสินธุ ทั้งหมด 133 ราย  ดานสัตวแพทย  ระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ 2561  ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 230 ราย   ๑.๒ จำนวนสัตว  
300 ตัว แยกเปน  * สุนัข  264 ตัว  * แมว    36 ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  16,285 บาท 
ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว   2 8   ร าย   จ ำน ว น สั ต ว  
ทั้งหมด  2,082  ตัว  แบงเปน  สุกร  2,057  ตัว  โค  25  ตัว  รายไดประจำเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
จำนวน 205,700 บาท  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 9 ก.พ. 61 เวลา 
09.00น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ  เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากองทุนและเครือขายในการจัดทำแผน
กองทุนแบบบูรณาการ ประจำป 2561  ผูเขาประชุมจำนวน 120 คน ไดรับกาสนับสนุนวิทยากรจาก 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  โดย อ.ธวัชชัย เคหะบาล  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ , อาจารยนิตยา  ปรูกระโทก 
และอาจารยอารยา  ลาน้ำเที่ยง  เครือขายสมัชชาสุขภาพ คุณเยาวรัตน  ไชยหอมและคุณวสุพล  นาใจดี  วันที่ 
16 ก พ 2561 เวลา 08.30น. สำนักขาวไทย PBS ลงสัมภาษณพ้ืนที่ธรรมนูญสุขภาพ 5 ดาน ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ   (คนดี สุขภาพดี รายไดดี สิ่งแวดลอมดี สังคมดี)     ในชุมชนสงเปลือยกลาง ดูการดำเนินงาน
ทั้ง 5 ดาน ไดแก    การดำเนินงานของสุขศาลา  หอกระจายขาวในชุมชน  บุคคลตนแบบ ดานสุขภาพ  การ
ปลูกผักปลอดสาร  การสรางอาชีพ  (จักสานตระกรา) ฯลฯ #กาฬสินธุ happiness โมเดล#   นำทีมโดย นาย
อภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ ๑ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการนันทนาการ เก่ียวกับการฟอนรำภูไท และรำวง
ยอนยุค วิทยากรนางมยุรี ผดุงกิจ และทีมงาน   วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เจาหนาที่สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ตรวจสุขภาพรางกาย สุขภาพ 
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ชองปาก และตรวจคัดกรองคนหาวัณโรค ในโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำป  วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการนันทนาการและการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การฟอนผูไทกาฬสินธุ วิทยากร นางสาวกาญจนา กันทรมงคล และนางสาวอัจฉริยา 
พรมราช จากโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา   วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เรียนดานการนันทนาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีการฟอนผูไท กาฬสินธุ วิทยากร
จากวิทยาลัยนาฏศิลปะ  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมงานพิธี
บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เน่ืองในงานมหกรรมโปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุประจำป 
2561 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    โครงการเดน ประจำเดือนกุมภาพันธ 
2561  สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ  วันที่ ๑4 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑  ณ  วัดประชานิยม รวมกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ วัดหอ
ไตรปฏการาม รวมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ วันที่ 2๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนภิรมย  โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ   ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ประชุมพนักงานครู บุคลากรในโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๖๑  วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมกีฬาสีภายในและพิธี
มอบทุนปจจัยพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยา
สิทธ์ิ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  กิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 24-27 มกราคม 2561 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนและพิธี
มอบเงินปจจัยพ้ืนฐานใหกับนักเรียนยากจน  วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ  วันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา 
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง  อนุบาล 1-2  วันที่  1 กุมภาพันธ 2561 ณ 
พิพิธภัณฑสิรินธร  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง อนุบาล 3  วันที่  2  กุมภาพันธ  2561 ณ  สวนสัตว
ขอนแกน  กิจกรรมมินิสเกาท (เดินทางไกล)  วันที่  6 กุมภาพันธ  2561   กิจกรรมมินิสเกาท (เลนรอบกอง
ไฟ)  วันที่  7 กุมภาพันธ  2561  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  เขาคายลูกเสือสำรอง วันที่ 8 
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  เขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด วันที่ 9 กุมภาพันธ 
2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ  รวมงานเปดบานโรงเรียนอนุกูลนารี วันที่ ๘ กุมภาพันธ 256๑ 
โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  โครงการพัฒนาเทคนิคการ
สอน วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  โครงการจูเนียรสเกาท วันที่ 30 มกราคม 
2561  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2561  นางก่ิงกมล  แสนสิทธ์ิ เขารวมอบรม
โครงการพัฒนาครูตนแบบเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด  ระดับปฐมวัยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจำป 2561  วันที่ 3-7 กุมภาพันธ 2561  กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรจูเนียรสเกาท วันที่ 10-11 กุมภาพันธ 2561  นิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
เอกชน วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเซนยอแซฟกาฬสินธุ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการ
ดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม  วันที่ 12-15 กุมภาพันธ 2561  รวมงานบุญเดือนสี่ วัดดง
ปอ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  โครงการสงเสริมสุขภาพ ป
การศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  รวมอบรมพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรของ
โรงเรียนอีโคสคูล  ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรุงเทพฯ  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปการศึกษา  
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๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  รวมถวายตนเงิน ณ วัดใตโพธ์ิค้ำ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  โครงการ
แขงขันกีฬาสีภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐   วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค 
โรงเรียนเทศบาล ๕  ศูนยพัฒนากิจกรรมออกกำลังกาย สงเสริมพัฒนาการดานรางกายนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ๒  ตัวแทนคณะครู/ผูดูแลเด็ก บุคลากร และผูปกครอง รวมทำบุญถวายจตุปจจัย  บุญเดือน 4 วัดดง
ปอ   หนวยศึกษานิเทศก  ทดสอบการอานออกเขียนไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560  
ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมฝกอบรม 
สรางสรรคสานไมไผไดโนเสารศิลป  วันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖1 ณ อาคารธรรมศาลา ๘๐ ป เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)  บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เน่ืองในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา 
ฉลอง ๒๒๔ ป เมืองกาฬสินธุ  วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖1 ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  งาน
โรงเรียน  โครงการอบรมและศึกษาดูงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  วันที่ ๑5 
กุมภาพันธ 2561  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และศึกษาดูงานเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ  รวมงานอุนไอรัก คลาย
ความหนาว  วันที่ ๑9 กุมภาพันธ 2561  ณ พระลานพระราชวังดุสิต  กรุงเทพฯ  ฝายการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย  ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ไดปฏิบัติหนาที่
ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพ้ืนที่หมูบานจารุพัฒนา และให
ความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  งานที่จะดำเนินการตอไป  วันที่ ๑-๕ มี.ค. 61  - แขงขัน
กีฬาเซปกตะกรอ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๑  วันที่ 3-4 มี.ค. 61   - การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ัน ม.6  วันที่ 7 มี.ค. 61   - การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (NT)  ช้ัน ป.3  วันที่ ๘-๙ มี.ค. ๖๑  - แขงขันกีฬา อปท.สัมพันธ  วันที่ 23 มี.ค. 61      
- โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2560 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 
60-ก.พ.61 (ไตรมาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 60-ก.พ.61 1.หมวดภาษีอากร  รับ
จริงต้ังแตเดือนต.ค. 60-ก.พ.61  เขามาทั้งหมด 9,909,502.17 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 
60-ก.พ.61  เขามาทั้งหมด 4,637,032.70  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60-ก.พ.61  เขา
มาทั้งหมด 6,401,449.65  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 60 
– ก.พ.61 เขามาทั้งหมด 2,681,123 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61  เขามา
ทั้งหมด 10,000 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61  จำนวน 
20,639,107.52  บาท  7 .หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค . 60 – ก.พ .61  เข ามาทั้ งหมด  
49,882,281.49  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  52,418,712 บาท ดานการศึกษา   เขา
มาทั้งหมด  42,415,622 บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 94,834,334 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง 
จำนวน 165,355,723.01  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61 
จำนวน 9,169,216.20  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61 
จำนวน 719,476.28 บาท   รายรับจริงเดือน ต.ค.60 - ก.พ.61  จำนวน 165,355,723.01  บาท
รายจายจริงเดือน ต.ค.60 - ม.ค.61  จำนวน  101,538,313.68  บาท  รายจายจริงเดือน ก.พ.61 จำนวน  
31,567,048.25 บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไป มี.ค.61  จำนวน 32,250,361.08  บาท 

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง   ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561   คาวัสดุน้ำมัน 
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เช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือน กุมภาพันธ 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 7,360.00 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 
120.00 ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือน   กุมภาพันธ 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,802.00 ลิตร  
เพ่ิมขึ้น 191.00 ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน กุมภาพันธ 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  
จำนวน 16,629.00  ลิตร ลดลง 691.00 ลิตร สำนักการศึกษา เดือน กุมภาพันธ 2561  ใชน้ำมัน
เช้ือเพลิง จำนวน 259.00 ลิตร เพ่ิมขึ้น  71.00 ลิตร สำนักการคลัง เดือน กุมภาพันธ 2561  ใชน้ำมัน
เช้ือเพลิง  จำนวน 160.00 ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน เดือน กุมภาพันธ 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  
จำนวน   100.00   ลิตร เพ่ิมขึ้น 31.00 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม  เดือน กุมภาพันธ 2561  ใชน้ำมัน
เช้ือเพลิง  จำนวน 240.00 ลิตร เพ่ิมขึ้น 145.00 ลิตร  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   แสดงหนวยไฟฟาของแตละหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำนักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ในเดือน ม.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน  13,803.00  หนวย  ลดลง 8,537.00 หนวย      
สถานีดับเพลิง  ในเดือน ม.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน  2,770.00  หนวย  ลดลง 162.00  หนวย  โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน   8,804.00   หนวย ลดลง  667.00  
หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน ม.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน   6,843.00 หนวย  เพ่ิมขึ้น 
6,843.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน  3,041.00   หนวย     
ลดลง 1,034.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน ม.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน  33.00       
หนวย    ลดลง  217.00 หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน ม.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน     
3,644.00  หนวย  ลดลง 8,605.00 หนวย สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง    สวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  ดำเนินการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางไตรมาสที่ 1 แลวเสร็จ 11 โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว
ยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ  2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบานนายประศักด์ิ 
ชุมชนทุงศรีเมือง  3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.ซอยขางรานอาหารชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ   4.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยตรงขามบอนไก ชุมชนคุมหวย   5.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุภี 
ชุมชนทุงมน 6.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานเทิดไท ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  7.โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยสุขสบายใจ 6 ชุมชนสุขสบายใจ   8.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยภูธรรมะ ชุมชนหัวโนนโก  9.
โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยลถนอม 2  ชุมชนหัวโนนโก  10.โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยรวมใจ
พัฒนา อนรรฆนาค18 ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม  11.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวัดสวางพัฒนา 3 
ชุมชนวัดสวางพัฒนา  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2561  ดำเนินการทำบันทึกขออนุมัติจัดจาง อีก 11 โครงการ ดังน้ี  1.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร  2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอย
ไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง  3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียน
พาณิชยการกาฬสินธุ  4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน ชุมชนสงเปลือย
นอก   6.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเช่ือมคำอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ  7.โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา  8.โครงการสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ 
ชุมชนซอยน้ำทิพย  9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ  10.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง   11.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ  สวนการโยธา ซอมแซมไฟฟาสองสวางถนน
สนามบิน ติดต้ังไฟสปอรตไลทบริเวณริมแกงดอนกลาง  ซอมแซมไฟฟาสองสวางบริเวณวงเวียนพระยาชัย
สุนทร  ซอมแซมฟุตบาททางเทาถนนทุงศรีเมือง  ซอมแซมผิวจราจรภายในหมูบานไหมไทย  ซอมแซมฟุตบาท
บริเวณถนนอนรรฆนาค  ขนยายกองดินถนนแกงสำโรงพรอมทั้งซอมแซมฝาทอระบายน้ำ  วาดลายแพรวา
เตรียมงาน ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุ  วาดลายแพรวาเตรียมงาน ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุ  ตัดตนไม 
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วัดกลาง  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  
ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดโงง  สำนักการชางดำเนินงานตามโครงการ “คนกาฬสินธุไมทิ้งใครไว
ขางหลัง”  งานที่จะดำเนินการในเดือนมีนาคม  ปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวหนองบักเจก 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล     ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปคาใชจายประจำเดือน
กุมภาพันธ 2561  งบประมาณต้ังไว 1,544,000 บาท  รวมคาใชจาย  192,666.50 บาท  ยอดเงิน
คงเหลือ  662,710.20 บาท  2.หนังสือเขา 46  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 43 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัด
จาง 13  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 25  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนก.พ.61  ฝายแผนงานและ
งบประมาณ   1. โอนงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  โอนงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2-4  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 14/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
100,000 บาท สำนักปลัดเทศบาล   - โอนครั้งที่ 15/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 48,609 บาท 
สำนักการสาธารณสุขฯ  - โอนครั้งที่ 16/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 345,000 บาท สำนักการศึกษา 
- โอนครั้งที่ 17/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 300,000 บาท สำนักปลัดเทศบาล  2. การแกไข
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ  ประจำป พ.ศ.2561  - เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงฯ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 มี 
รายการดังน้ี โครงการดูแลปองกันและรักษาโรคสัตว สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  3. รางวัลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำป พ.ศ.2561  - อยูระหวางรวบรวมขอมูล เพ่ือนำสง
กอนวันที่ 9 มีนาคม 2561  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนต
ในวันพระ)  5. การกรอกแบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเกณฑช้ีวัดตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท.ประจำป 2561  - กรอกขอมูลตามเกณฑตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของอปท.
ประจำป  2561  รายงานผ านระบบทางด วนรับ  – ส งข อมู ลบน เว็บ ไซค ของสำนักงาน  ก .ก .ถ .
(WWW.odloc.go.th) เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยกระดับมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.   ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการ
ฝกอบรมการนำเสนอขาวและทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม 
1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 39 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 7 งาน 3.เขียน
ขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 38 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 30 งาน  6.  
งานพิธีกร  จำนวน 8 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 2 ปาย 
9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 400 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทาง
ทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 10  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 25 
ขาว 4.Facebook จำนวน 39 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 10 ตอน  8.อัดสปอต 
- งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน  ฝายนิติ
การ   ประชุมการดำเนิรองทุกขกรณีบานปลัดอรุณบุกรุกที่สาธารณะออกไกลเกลี่ยนการสำรวจแกงดอนกลาง/
หนองบักเจก/หนองเรือ 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล เมืองโคตร    หน.ฝายพัฒนาชุมชน     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนกุมภาพันธ 2561  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนกุมภาพันธ 
2561  ใชน้ำมันทั้งหมด 153 ลิตร เพ่ิมขึ้น 58 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน  การประชุมใหญสามัญสภาเด็กและ 
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เยาวชนประจำป  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น กองสวัสดิการสังคมจัดประชุมใหญสามัญ
ประจำป ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีผูขารวมประชุมจากเด็กและเยาวชน ทั้ง ๓๖ 
ชุมชน และโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง ๙ โรงเรียน พรอมกันรวมจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำป ๒๕๖๑  ณ หองประชุมพวงพะยอม  โครงการจัดพ้ืนที่สรางสรรคสำหรับเยาวชน  เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ไดจัดกิจกรรมวัน Valentine’s Day ประจำป ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดขึ้น และภายในงานมีกิจกรรมการประกวดรองเพลง ,กิจกรรม
การประกวดดาวเดือน ,การเตนคัฟเวอรแดนซ และการแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ สำหรับผลการ
ประกวดดาว – เดือน ประจำป ๒๕๖๑ ดังน้ี ชนะเลิศ : หนวยกูภัยเมตตาธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก 
โรงเรียนอนุกูลนารี รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ พรอมเปน Poppula Vote  ผล
การประกวดรองเพลง มีดังน้ี ชนะเลิศ : นายพิสิทธ์ิพงษ นวลบุญมา จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวอัจฉราพรรณ นาทองบอ จากหนวยกูภัยเมตตาธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ไดแก นางสาวชุติกาญจน ภูอาลัย จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ ผลการประกวด “Miss Valentine Ladyboy
๒๐๑๘” รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวนารีรัตน บุญมา จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ไดแก นางสาวสุพีระฎา คำมณี จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก นางสาว
ฉัตรธิดา วรฉัตร จากโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ย่ังยืน  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติไปสู
การปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเปนรูปธรรม  เมื่อวันที่  ๒๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน ตำบลกาฬสินธุ ณ ชุมชนเกษตรสมบูรณ เปนชุมชนนำรองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝาย
สังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่  ๖  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม     ไดดำเนินการจายเบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเช้ือ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบ้ียฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ประชุมกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง การจายเงินชวยเหลือภัยพิบัติน้ำทวมชุมชน
เมืองใหม/ชุมชนคุมหวย โดยมีทานนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน เวลา 
๑๓.๓๐ น.  นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนผูมอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติน้ำ
ทวมชุมชนเมืองใหม/ชุมชนคุมหวย จำนวน ๗๒ ราย   งบประมาณไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช.  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จัดระเบียบคนเรรอนที่มาอาศัยที่ศาลา
ขางกุดน้ำกิน ดวยการสอบถามขอเท็จจริเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เทศบาลฯรวมกับศูนยคุมครองคนไร
ที่พ่ึง ลงพ้ืนที่ชมชนทุงศรีเมืองกลาง กรณีไดรับแจงวามีผูเรรอนติดเช้ือวัณโรคระยะ 3 เขามาอาศัยในศาลา sml 
และใหกลับภูมิลำเนาเดิม  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ประชุมสหวิชาชีพแกไขปญหา กรณีผูเรรอนติดเช้ือวัณ
โรคระยะ 3 เขามาอาศัยในศาลา sml ไดแนวทางคือ ๑. ใหผูปวยแอดมิทในโรงพยาบาลกาฬสินธุจนกวาจะไม
มีอาการติดเช้ือ  ๒.ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงนำสงตัวสูสถานสงเคราะหบานเมตตา นครราชสีมา  จัดเก็บขอมูลผู
ประสบปญหาทางสังคม (Social Map)  เมื่อวันที่ ๒๐-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคมเทศบาล
เมืองกาฬสินธุรวมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ลงจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหา
ทางสังคมรายครัวเรือน ในพ้ืนที่ชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรือ่ง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  16.50  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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