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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2561 ประจำป 2561 ในวันที่  18 เมษายน 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   สำนักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทราบมาวา สตง.จะไมเขาตรวจเทศบาล
เมืองกาฬสินธุเพราะวาในสวนของเทศบาลเมืองฯเขาเลือกไปตรวจที่เทศบาลเมืองบัวขาวแทนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  แตผมกังวนใจวาถาไมมาตรวจแลวถาเกิดขอผิดพลาดเราจะไมไดรับการแกไขทักทวงการทำงานและ
การบริหารจัดการที่ดีคือจะตองมีการตรวจประเมินทุกสิ้นปน้ีคือหลักเกณฑของการทำงานที่ดี  การตรวจของ 
สตง.ก็เปนการรับรองแนวทางการทำงานของเราประการหน่ึงวาเราทำงานมาตลอดทั้งปไมมีขอบกพรองหรือ
ผิดพลาดอะไรหรือถามีขอผิดพลาดก็จะไดมีการดำเนินการแกไขปรับปรุง  สตง.เขาบอกเราวาของเราจะเปน
การตรวจแบบใหมตามกฎหมายใหมคือการตรวจแบบกัลยาณมิตรเบ้ืองตนคือเชิญขาราชการระดับ 7 – 9 ขึ้น
ไปมาประชุมและมาพูดคุยวาจะตรวจแบบไหน วิธีการตรวจ แนวทางในการตรวจและเรื่องที่ลงมาตรวจวาแต
ละปน้ันจะเขาตรวจสอบเรื่องอะไร ตอนน้ีเรื่อง อสม.กำลังดังทาง สตง.บอกวา อสม.ไมใชภารกิจหนาที่ของ
เทศบาลการจัดงานวัน อสม.น้ันไมใชหนาที่ของเทศบาล อสม.สังกัดกับโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข
เพราะฉะน้ันจะเอางบประมาณของราชการไปจัดงานวัน อสม.ไมได  แตถาเห็นวา อสม.ทำงานกับประชาชน
และจะตองมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะไปทำงานกับประชาชนทองถิ่นฯสามารถจัดการอบรมไดแตจะไป 
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จัดงานรื่นเริงสนุกสนานเพ่ือวัน อสม.ไมได  กอนที่ สตง.จะมาตรวจจะเรียกประชุมกับเรากอนและจะเขามา
ตรวจประมาณ 1 – 2 เดือน แลวแตเอกสารมากหรือนอยแตหลังจากน้ันกอนที่ สตง.จะกลับจะมีการเรียก
ประชุมอีกครั้งเพ่ือสรุปผลในการตรวจและจะแจงใหทราบวาพบของสำนัก/กองไหนเปนแบบไหน ถูกตอง
หรือไม และมีขอสงสัยอะไรทาง สตง.ก็จะใหสำนัก/กองที่ถูกระบุน้ันช้ีแจง  เพราะฉะน้ันสำนักการชางในการ
ทำงานตองดูเรื่องระเบียบใหถูกตองชัดเจนเพราะถาเกิดมีอะไรผิดพลาดแลวช้ีแจงไมไดเรื่องจะถูกสงไปที่ 
สำนักงาน ปปช.ทันทีเราตองทำงานดวยความสุจริตและซื่อสัตย  ตอนน้ี สตง. ทำหนังสือเขามาแลวจะมีผูเขามา
ตรวจจำนวน 3 คน  จะมาใชหองขอมูลขาวสารของเราประมาณ 1 เดือน สำนักงานตรวจเงินแผนดินมีอำนาจ
ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินตามหนังสือที่อางถึง
ดังน้ันสำนักงานตรวจเงินแผนดินจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบการเงินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งงบการเงิน
ประกอบดวยงบแสดงสถานะการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับ
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินขอยืนยันการปฏิบัติงานและความเขาใจของสำนักงานตรวจเงินแผนดินเก่ียวกับ
งานตรวจสอบงบการเงินตามความหมายในหนังสือฉบับน้ี  การตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินมี
วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผนดินตองบการเงินวัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ของ สตง.คือ  เพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม  ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สตง. อยูดวยความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดกับ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป  ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินเหลาน้ี  สตง.ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามหลักการที่วาผูบริหารรับทราบและเขาใจวาตนเองมีความรับผิดชอบในเรื่องดังตอไปน้ี ก.เรื่อง
การจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข.เรื่องการควบคุม
ภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินโดยปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ค.เรื่องการจัดเตรียมสิ่งตอไปน้ีใหแก 
สตง. 1.การเขาถึงขอมูลทั้งหมดที่ สตง. พิจารณาวาจำเปนและเก่ียวของการจัดทำงบการเงิน เชน การจัดทำ
บัญชี เอกสาร หลักฐานและขอมูลอ่ืน 2.ขอมูลเพ่ิมเติมที่สำนักงานตรวจเงินแผนดินอาจรองขอจากผูบริหารเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบ 3.การเขาถึงบุคคลตางๆภายในหนวยงานไดอยางไมมีขอจำกัดซึ่ง สตง.พิจารณาวา
จำเปนที่จะตองไดรับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหลาน้ีเพ่ือเปนสวนหน่ึงในกระบวนการตรวจสอบของ 
สตง. จึงขอคำยืนยันที่เปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารเกี่ยวกับคำรับรองเกี่ยวของกับการตรวจสอบผมรับรอง
และยืนยันไปแลวเรียบรอย  ผมแจงใหที่ประชุมรับทราบวาเราตองพรอมตลอดเวลาในการตรวจครับในสวน
ของการเชิญหัวหนาสวนการงานของทุกสำนัก/กองในการมาประชุมมอบใหสำนักการคลังรับผิดชอบ  

เรื่องท่ี  2    ทอดผาปาสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบทุนสรางศาลาพักศพวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หลังจากงานประเพณีสงกรานตที่เรา
ดำเนินการจัดงานสิ้นสุดไปแลวน้ันงานตอไปของเราคืองานทอดผาปาสามัคคีเพ่ือหาเงินสมทบทุนสรางศาลาพัก
ศพใหกับวัดปาทุงศรีเมือง ในวันที่ 19 เมษายน 2561 จะมีการวางศิลาฤกษมอบสำนักการชางเรื่องการเตรียม
สถานที่ เตนท โตะ เกาอ้ี และรักษาสถานที่เอาไวจนถึงวันทอดผาปา  ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561  งาน
ปฏิคมมอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบรวมกับสำนักการศึกษา  และฝากงานประชาสัมพันธนำรถออกไป
ประกาศเชิญชวนพ่ีนองประชาชนใหมารวมทำบุญในวันวางศิลาฤกษและวันทอดผาปาเพ่ือสรางศาลาพักศพ
ใหกับวัดปาทุงศรีเมืองดวยกัน  ขอแจงยอดทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมืองที่รับบริจาคมา จำนวน 95,270 บาท  
ยอดเงินจำนวนน้ียังไมคงที่ครับ 
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เรื่องท่ี  3    รายงานตัวพนักงานท่ียายมาใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญพนักงานที่ยายมาใหมรายงาน
ตัวครับ 

นายชัยวัฒน   มณีศรี    เจาพนักงานปองกันฯ    ผมนายชัยวัฒน มณีศรี  ยายมาจาก อบต.ยอดแกง
เพ่ือรับตำแหนงที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุในตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชำนาญงาน สังกัดฝายปองกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 

เรื่องท่ี  4    การจัดประเพณีเทศกาลสงกรานต ป 2561 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สรุปขอสั่งการของทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุสั่งการไวกอนที่จะเขาชวงเทศกาลสงกรานตเราก็ไดดำเนินการเรียบรอยแลวการจัดประเพณี
เทศกาลสงกรานตก็ผานพนไปไดดวยดีขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมแรงรวมใจในการดำเนินงานจนงาน
สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  โดยมีสำนักงาน ททท. มารวมจัดงานและสนับสนุนการจัดงานในครั้งน้ี  สรุปอุบัติเหตุ
ในชวง 7 วันอันตรายชวงเทศกาลสงกรานตเปนอยางไรบาง 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ     7 วันอันตราย ยอดเสียชีวิตทั้งหมด 6 
ราย  แตในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมมีเสียชีวิตครับ  อุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นที่ถนนสายหลักเพราะฉะน้ัน
ในปน้ีมาตรการควบคุมดานตรวจชุมชนคอนขางไดผลอีกสวนหน่ึงสาเหตุการตายและเกิดอุบัติเหตุคือเมาและ
ขับขี่รถดวยความเร็วครับ  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   แลวขาวที่ออกมาวาเมาแลวขับ
รถจักรยานยนตลมบริเวณชุมชนทาสินคา  
จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ     แคบาดเจ็บเล็กนอยครับไมถึงแกความตาย 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   แตก็ใกลจุดที่เราคัดกรองเพราะฉะน้ัน
ตองระมัดระวังและคัดกรองดูแลผูใชรถใชถนนในชวง 7 วันอันตรายน้ีใหดี  ทางสำนักงาน ททท. จะรวมจัดงาน
กับเราอีกคืองาน “ดีโนสินธุ ถิ่นอารต” ประมาณวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561  ณ ตลาดโรงสี  งบประมาณ 
7 ลานบาท  มีดารารวมทั้งการจัดคอนเสริต  และการทำไดโนเสารขนาดใหญ   มอบรองปลัดประเสริฐไป
ประเมินความพึงพอใจในการจัดงานเทศกาลสงกรานตป 2561  และมีอะไรที่เราตองเพ่ิมเติมหรือขาดตก
บกพรองอะไรบางเพ่ือที่เราจะไดนำไปปรับปรุงในการทำงานในปตอๆไป  มอบสำนักการศึกษาเก็บอุปกรณและ
ไมไผ ตัววัสดุที่ใชในการจัดงานในครั้งน้ีเก็บไวใหเรียบรอยและทำรายงานอุปกรณวามีอะไรบางใหครบถวน  

เรื่องท่ี  5    การเปลี่ยนชื่อถนนบายพาสหัวค ู
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการเปลี่ยนช่ือถนนบายพาสหัวคู
มอบหัวหนาพงษธรติดตามเรื่องน้ีใหนายกดวย  และแจงใหหัวหนาลิขิตไปประสานงานกับสำนักงานจังหวัดเพ่ือ
ขอรายงานการประชุมและเมื่อไดรายงานการประชุมมาแลว  ใหทำหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของและนัด
ประชุมเพ่ือช้ีแจงและเตรียมการกันวาจะทำอยางไรตอไป  และหลังจากที่เขาใจและมอบหมายกันเรียบรอยแลว
น้ันแตละฝายก็ไปดำเนินงานมีกำหนดการแลวเสร็จที่แนนอนเพ่ือสรุปรายงานใหทานผูวาราชการจังหวัดไดรับ
ทราบใหทันการประชุมกอนสิ้นเดือนเมษายน 

เรื่องท่ี  6    งานวันเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 
เมษายน 2561  ยังคงมีการคัดเลือกพนักงานดีเดนใหไดรับโลดีเดนเหมือนเดิมการประเมินน้ันจะตองเห็นพอง
ตองกันทั้งหัวหนาและเพ่ือนรวมงานวาพนักงานคนน้ันมีความเหมาะสมจึงจะไดรับคัดเลือกใหไดรับโลดีเดน  
ฝากหัวหนานิกรบันทึกในแฟมประวัติของพนักงานวาไดเคยถูกคัดเลือกใหเปนพนักงานดีเดนและรับโลดีเดน 
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มาแลวเพ่ือเปนเกียรติประวัติของตัวพนักงานเอง  ในการเขาอบรมวินัยอยากใหมีการเช็คช่ือและอยากใหทุกคน
เขารวมอบรมเพราะเปนเรื่องสำคัญของตัวบุคคลเองเราจะไดรูวาเราทำถูกหรือผิดวินัยหรือไมอยางไรในการ
ทำงาน   

เรื่องท่ี  7    ศูนยอนามัยเขต 7 เชิญประชุม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ศูนยอนามัยเขต 7 เชิญเจาหนาที่ของ
เราเขารวมประชุมที่โรงแรมชาลอง จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 25 เมษายน 2561  ใหนำคอมพิวเตอรไปประชุม
ดวยมอบสำนักการสาธารณสุขมอบหมายใหเจาหนาที่เขารวมประชุม 

เรื่องท่ี  8    ประชุมคณะโรงเรียนผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมคณะโรงเรียนผูสูงอายุเพ่ือ
เตรียมการเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการในวันพรุงน้ีที่หองประชุมสภาฯ เวลา 09.30 น. 
มอบสำนักการสาธารณสุขไปเตรียมขอมูลมาวาโรงเรียนผูสูงอายุจะใชหองไหนอยางไรบางใหมีขอมูลอธิบายให
เขาใจไดดวย  และเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขารวมประชุมเพ่ือมาทำความเขาใจกับ
ทางพระวัดใตโพธ์ิค้ำดวยกัน 

เรื่องท่ี  9   มาตรการเรงรดักำจัดโรคพิษสุนัขบา 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มาตรการเรงรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบา
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  มอบสำนักการสาธารณสุขไปทบทวนมาตรการเพราะของเดิมที่
เราใชอยูน้ันเปนตัวเกาอยากใหทบทวนและใหเปนปจจุบัน 

เรื่องท่ี  10   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุไมท้ิงใครไวขางหลัง   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ทานผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือมาให
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง  ตามที่จังหวัดไดดำเนินโครงการคน
กาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังใหแกไขปญหาความยากจนในพ้ืนที่และไดสำรวจครัวเรือนจนในพ้ืนที่ปรากฏวามี
ค รั ว เรื อ น ที่ ผ า น ก า ร ป ร ะ ช า ค ม  จ ำ น ว น  3 ,2 9 2  ค รั ว เรื อ น  แ ล ะ จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ ไ ด  
บูรณาการชวยเหลือครัวเรือนยากจนตามความตองการชวยเหลือของครัวเรือนยากจนแลวน้ัน  เน่ืองจากการ
ดำเนินโครงการซึ่งไดดำเนินการมาในระยะแรกชวยเหลือครัวเรือนยากจนเบ้ืองตนเสร็จสิ้นแลวและเพ่ือ
เตรียมการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 คือการประเมินผลการดำเนินงานจึงขอใหทานมอบหมายใหเจาหนาที่
ไดติดตามประเมินผลความพึงพอใจไมพอใจของครัวเรือนยากจนในพ้ืนที่ที่รวมโครงการตามบัญชีรายช่ือและสง
จังหวัดอำเภอภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 มอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ  

เรื่องท่ี  11    โครงการลอกผักตบชวาท่ีแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราจะกำหนดวันไปลอกผักตบชวาที่
บริเวณแกงดอนกลางวันไหนอยางไร 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง     เบ้ืองตนไดไปประสานงานกับทางสำนักงาน
โยธาธิการฯเพ่ือไปนำเรียนรายละเอียดโครงการและไดประสานงานเบ้ืองตน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กำหนดการในการลอกผักตบชวาคือวัน
จันทรที่ 30 เมษายน 2561  แตงเครื่องแบบและชวยกันลงพ้ืนที่เพ่ือลอกผักตบชวาในบริเวณแกงดอนกลาง  
เลือกมุมที่จะนำเรือลงไปลอกผักตบชวาและนำเรียนทานผูวามาเปนประธาน  มอบทานปลัดเทศบาลเปน
ประธานในการเตรียมระดมจิตอาสารวมกับนายอำเภอเมือง และนำพาพนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กองใหไป
รวมโครงการลอกผักตบชวาและเตรียมชูชีพไวดวยสวนเรื่องสถานที่ในการเปดโครงการมอบสำนักการชาง  
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เรื่องท่ี  12    ลงพื้นท่ีเพื่อทำความสะอาดบริเวณศาลากลางหลังเกา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการเขาไปทำความสะอาดใน
บริเวณอาคารศาลากลางหลังเกาและลานหนาศาลากลางหลังเกาน้ันมอบทานปลัดเทศบาลคุยปรึกษากับทาน
นายอำเภอเมืองฯกำหนดการวาจะลงพ้ืนที่ทำความสะอาดศาลากลางหลังเกาโดยทานจะเอาทองถิ่นรอบๆใน
เขตของทาน จำนวน 17 ทองถิ่น สลับสับเปลี่ยนกันมาเดือนละ 1 ครั้ง สวนเราจะรับผิดชอบเรื่องเครื่องจักร
และคนงานเพ่ือไปเก็บขนทำความสะอาดชวยกันหรือเราอาจจะมอบหมายใหทุกสำนัก/กองละ 5 คน เพ่ือลง
พ้ืนที่ไปชวยเขาดวยมอบทานปลัดเทศบาลรับผิดชอบประสานงานในเรื่องน้ี 

เรื่องท่ี  13      โครงการกอสรางและปรับปรงุระบบจำหนายไฟฟาแบบเคเบิ้ลใตดิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักงานไฟฟาทำหนังสือมายืนยัน
ความพรอมในการเขารวมโครงการกอสรางและปรับปรุงจำหนายไฟฟาแบบเคเบ้ิลใตดินต้ังแตศาลหลักเมือง
จนถึงแยกสำนักงานปาไม งบประมาณ 70 ลานบาท เทศบาลออกคาใชจายประมาณ 30 ลานบาท  สวน
สำนักงานไฟฟาออกคาใชจายที่เหลือคือประมาณ 40 ลานบาท  ขอใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดสงเอกสาร
แผนงานระบุชวงเวลาที่จะไดงบประมาณและเอกสารผลการตอบรับภาคประชาชน  เพราะฉะน้ันจะตองมีการ
ประชาพิจารณ,ประชาคม  เราจะประชุมสิ้นเดือนเมษายนและผมจะประชาคมในที่ประชุมชุมชนในการประชุม 
อสม. และในการประชุมของโรงเรียนผูสูงอายุมอบกองวิชาการรับผิดชอบใหเตรียมการสรุปผลการประชา
พิจารณประชาคมในครั้งน้ีใหเรียบรอย   

เรื่องท่ี  14    ประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 20 เมษายน 2561 มีการ
ประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทานปลัดเทศบาลเชิญทานรองนพสิทธ์ิไปรวมประชุมกับทานดวย
ที่หอประชุม 80 พรรษา  

เรื่องท่ี  15    หมอแปลงของโรงเรียนเทศบาล 2 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องหมอแปลงของโรงเรียนเทศบาล 2 
เปนอยางไร 

นางเพ็ญประภา   ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ    สอบถามไปยังสำนักการศึกษาแจงมาวากำลัง
โอนเงินงบประมาณติดอยูที่สำนักการคลัง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากสำนักการคลังติดตามใหดวย
เพราะหมอแปลงของโรงเรียนเทศบาล 2 จะระเบิดทางโรงเรียนเลยทำโครงการไวในงบประมาณป 2561 จะมี
การขยายเขตพรอมหมอแปลง    

เรื่องท่ี  16    การปฏิบัติงานสื่อสารงานรัฐบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การปฏิบัติงานสื่อสารงานรัฐบาลผม
มอบใหสำนักปลัดเทศบาลไปต้ังกลุมไลนของเรา 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     มอบหมายใหเจาหนาที่กำลังเรงดำเนินการ
อยูครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากใหติดตามงานน้ีใหนายกดวย 

   เรื่องท่ี  17    ขอเชิญเขารวมประกวดศูนยขอมูลขาวสารราชการโดดเดนป 61 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเขารวมประกวดศูนยขอมูลขาวสาร
ราชการโดดเดนป 61 มอบรองปลัดอภิวัฒนพิจารณาวาจะรวมสงประกวดหรือไม ถาหากไมรวมสงเขาประกวด
ก็ตองมีเหตุผลดวยวาเพราะอะไร  เพราะการประเมินทำใหเรารูวาสิ่งที่เราทำน้ันถูกหรือผิด  ถาเราไมรูวาเราทำ
ถูกหรือผิดก็ใหทำหนังสือไปสอบถามเพ่ือที่จะไดนำมาปรับปรุงในการประเมินครั้งตอไป 
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เรื่องท่ี  18    โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานนายอำเภอเมืองกาฬสินธุไดมาพูด
เกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยนิยมย่ังยืนทุกชุมชนจะไดเงิน จำนวน 2 แสนบาท  เพ่ือเอามาพัฒนาหรือแกไขปญหา
ในชุมชนเทาที่ผมทราบจากทานนายอำเภอถามในที่ประชุมมีชุมชนใดบางที่อยากแกไขเพ่ิมเติมตอเติมศาลาที่
ทำการชุมชน  ยกมือขึ้นประมาณ 10 ชุมชน  ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามที่จะใชเงิน จำนวน 2 แสนบาท ที่
เกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระเบียบบอกวาจะตองผานการเขียนแบบโดยชางเทศบาลจะตองมีการ
ประมาณราคาคาใชจายตามมาตรฐานราคากลางของชางเทศบาลเพราะฉะน้ันผมรับนโยบายของจังหวัดและพ่ี
นองประชาชนมามอบใหสำนักการชางดำเนินการและเตรียมการชวยเหลือชาวบานในกรณีที่จะตองใชบริการ
สำนักการชางไมวาจะเปนการเขียนแบบออกแบบและประมาณราคาเพราะถาหากวาไมไดเงิน จำนวน 2 แสน
บาท จะตกไป  

เรื่องท่ี  19    เชิญประชุมเก่ียวกับเรื่องการกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได     มีหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับเรื่องการ
กอสรางพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ในการน้ีจังหวัดขอเชิญทานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเขาประชุม
หารือการกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5  ที่หองประชุมดอกพะยอมวันน้ี เวลา 15.00 น. มอบ
ผอ.สวนธนวัตไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี  20    ครูขอยายมาโรงเรียนเทศบาล 2  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีเรื่องที่เราจะรวมพิจารณาดวยกัน 1 
เรื่องที่แทรกเขามาคือเรื่องครูโรงเรียนพินิจที่จะยายเขามาอยูที่โรงเรียนเทศบาล 2 พรอมนักเรียนนักกีฬาอีก
ประมาณ 30 คน   ทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 เห็นวาอยางไรทานอยากจะรับหรือไม  ที่พักและตำแหนงของ
ครูมีหรือไมทานมีความคิดเห็นอยางไร   

นายสถิตพงษ    บงศรีดา ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    ตำแหนงวางครับสามารถรับไดและทาง
โรงเรียนเองก็อยากไดครูและนักเรียนกลุมน้ีเพ่ือประโยชนของทางโรงเรียนของเราในดานการศึกษาและการ
กีฬาที่ดีขึ้นครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สรุปมติในที่ประชุมทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 ยืนยันจะรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนพินิจฯ  และมอบสำนักการศึกษาตอบรับไป  

เรื่องท่ี  21    รางวัลพระปกเกลาทองคำ 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    ขอหารือเรื่องพระปกเกลาทองคำแจงมาแลวและใหตอบ
รับไป วันที่  20 เมษายน 2561  เราไดตอบรับไปแลวและเขาใหเราสงผลงาน วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 
2561 ที่คัดเลือกไวรอบแรกที่จะเอานวัตกรรม 3 เรื่อง คือ 1.เรื่องผูสูงอายุ 2.เรื่องขยะ 3.เรื่องครอบครัว  ยัง
ยืนยันเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนวัตกรรมทั้ง 3 เรื่องน้ี   

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานตองสอบถามผูทำงานถาทานมา
ถามนายกผมก็คงตอบวาไดทุกเรื่อง ทานตองถามคนทำงาน 

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล    มีเรื่องอะไรที่เดนกวา 3 เรื่องน้ีหรือไม 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พระปกเกลาทองคำสรางเครือขาย
อยางไรผูสูงอาย ุ
นางจีรนันท ธารไชย   ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ผูสูงอายุเราทำในภาพรวมก็จะเอาที่เราสง
ธรรมาภิบาลมาปรับใหเปนของพระปกเกลา  เราเคยสงการจัดบริการรองรับสังคมผูสูงอายุแตน้ีเปนแบบ
ผูสูงอายุสุขภาพดีในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมที่ทานผอ.เพ็ญพรทานเปลี่ยนเรื่องใหและสรางเครือขายใน
โรงเรียน ในชุมชนที่เราไปเย่ียมดูแลและมีการมาตอยอดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต  และมีหนวยงานที่เกี่ยวของที ่
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เราทำโครงการ CSIA ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สสจ. พมจ. กศน. 
และพัฒนาชุมชนน่ีคือเครือขายที่เราเช่ือมโยง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ดีครับเตรียมขอมูลใหทันเก็บขอมูลและ
เก็บภาพใหพรอม  ที่เปนนวัตกรรมเดนยังมีเครือขายจราจรของจาเอกภราดรและงานโรงเรียนครอบครัวของ
อภิญญาทั้ง 2 เรื่องน้ีผมจะมาพิจารณาอีกครั้ง  มอบใหทั้ง 2 ฝายไปเก็บขอมูลเตรียมไว    

 

ที่ประชมุ    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี  3 เมษายน 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  3 เมษายน  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนมีนาคม 2561  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ   รองปลัดเทศบาล    ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561  
ทรัพยคงเหลือประจำเดือนมีนาคม 2561    จำนวน 5,008 รายการ จำนวนเงิน 80,361,500 บาท เงิน
สดคงเหลือ จำนวน 81,523.14 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 7,361.38 บาท เงินกู
ธนาคารกรงุไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จำนวนที่ใชไป  -
51,968,088.41 บาท  ทรัพยหลุดจำนำเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 71 ราย จำนวนเงิน 883,600 บาท  
กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนมีนาคม 2561  จำนวน  90,568 บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 60 
– 31 ม.ีค.61  จำนวน 524,568 บาท รับจำนำ  1,701 ราย จำนวนเงิน 26,028,400 บาท  เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนก.พ.61  จำนวน 207 ราย  จำนวนเงิน  2,405,000 บาท  ไถถอน จำนวน 1,629  ราย จำนวนเงิน 
25,038,800 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก.พ.61  จำนวน 26 ราย จำนวนเงิน 438,100 บาท ดอกเบ้ียรับ
จำนำ จำนวน 846,409.75 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก.พ.61  จำนวน 49,986.25 บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ 1 
ต.ค 60 – 31 มี.ค.61  จำนวน 5,375,798.50 บาท    

สำนักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสำนักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม 2561  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 623  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1.  ดำเนินการจัดทำคำสั่งรับโอนพนักงาน 
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สวนตำบลเพ่ือมาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาลรายนายชัยวัฒน  มณีศรี ตำแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ มา
บรรจุแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
สังกัดฝายปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. ดำเนินการขอความ
เห็นชอบบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันไดตามบัญชี กสถ.เปนพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จำนวน 2 ราย  3 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานเทศบาล 2 ราย ใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น ดังน้ี  
1.นายเสกสรรค  เมืองโคตร ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดฝายรักษาความสงบ สำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือเลื่อนและแตงต้ัง ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2.นางสาวอรทัย  เขจรสิทธ์ิ ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด
สำนักการสาธารณสุข เลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  4 
ดำเนินจัดทำคำสั่งเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นราย นางสิรินาฎ  ปรีชา
จารย ตำแหนงนักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัดฝายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ให
ดำรงตำแหนง นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  5. ประกาศยกเลิกรับโอนพนักงาน
เทศบาลสายงานบริหารทองถิ่นสายงานอำนวยการทองถิ่นเน่ืองจากรับโอนครบ 150 วัน แตไมมีผูย่ืนความ
ประสงคขอโอน  พรอมทั้งรายงานตำแหนงวางให ก.ท. ดำเนินการสรรหาดังน้ี  1. รองปลัดเทศบาล (นัก
บริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 1 อัตรา  2. ผูอำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
ระดับสูง) 1 อัตรา  3. หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 1 อัตรา  6. 
ประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
ประจำปงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2561)  7. ช้ีแจงการขออนุมัติปรับปรุง
แผนอัตรากำลังฯ ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ณ สำนักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ  ขอมูลการใช
หอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนมีนาคม 2561  หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  23,500 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  1,000  บาท  
ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  5/2561  เมื่อ
วันที่  6 มีนาคม 2561  ครั้งที่  6/2561  เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2561  มีการจัดประชุมกาแฟ 2 ครั้ง วัน
อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. และวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมนายกฯ    
รวมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บ ดินทรเทพยวรางกู ล  และพระสม เด็ จพระนางเจ าสิ ริกิ ต  พ ระบรมราชิ นีน าถ  ใน รัชกาลที่  ๙  
ณ  พุทธมณฑลแกงดอนกลาง วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  สำนักปลัดเทศบาลออกรับบริจาคเพ่ือสมทบทุน
กอสรางศาลาบำเพ็ญกุศลใหกับวัดปาทุงศรีเมือง  ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  -ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง  
ยอดรับบริจาค   จำนวน  5,555   บาท  -ชุมชนบุญกวาง  ยอดรับบริจาค  จำนวน  10,471  บาท  -ชุมชน
หนองลิ้นจี่  ยอดรับบริจาค จำนวน  6,019   บาท  -ชุมชนหัวโนนโก ยอดรับบริจาค  จำนวน  3,299   บาท
สรุปยอดรับบริจาค รวมทั้ง 4 ชุมชน   จำนวน  25,344   บาท  รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตร " นุงผาไทยเขา
วัดวันธรรมสวนะ " ณ วัดปาพุทธมงคล   วันที่ 16 มีนาคม  2561  กิจกรรมโครงการขุดลอกผักตบชวาใน
หนองน้ำสาธารณะกุดโงง  วันที่ 14  มีนาคม  2561  ฝายรักษาความสงบ   เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการ
ตรวจสอบและแกไขจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชนสงเปลือยนอก (ถนนพิมพะนิตยพัฒนา) 
เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการตรวจสอบและเก็บปายโฆษณาที่ไมไดขออนุญาต 
เมื่อวันที่  12 -14 มีนาคม 2561   ดำเนินการติดต้ังปายจราจรจำกัดน้ำหนักรถ ถนนอนรรฆนาค 
เมื่ อ วันที่  28  มีนาคม 2561  เจ าหน าที่ เทศกิจดำเนินการจัดระเบียบทางเท าถนนอรรถเปศล 
(หนาบานหนามอง) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ออกปฏิบัติ
หนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณบานครูสมหวังหลังวัดหลงปูแผน  - เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา  
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09.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมตนมะขามชุมชนซอยน้ำทิพย  - เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
เวลา 12.00 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา หมูบานชิงชัย ถนนบายพาส - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2561 เวลา 19.30 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญาบริเวณหลังปม ปตท.มอดินแดง  - เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญาหนาโรงแรมแฮปปอิน  การแพทย
ฉุกเฉิน  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 02.42 ว.15 รถจักรยามยนตชนรถตู เสียชีวิตชาย 1 ราย บริเวณ
ทางเขาเทศบาลโพนทอง  เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2561 เวลา 02.53 รับแจงทาง ว.13 สวยตัววามี 
จักรยานยนตลมเองหนาโตโยตา บาดเจ็บหญิง 1 ราย   เมตตาธรรมนำสง โรงพยาบาล  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2561 เวลา 16.00 เตรียมความพรอมรอรับขบวนศพ 18 ราย เพ่ือนำสงบาน  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
เวลา 16.57 ว.40 จักรยานยนตชนจักรยานยนตบาดเจ็บเพศหญิง 1 ราย หนวยงานรับผิดชอบ  นำสง
โรงพยาบาล  ดานอ่ืนๆ  ออกปฏิบัติหนาที่จับงูเขาบาน นางสาวสุกัญญา  กันอุมา 318/1   ซอยโรงกลึง ถนน
อนรรฆนาค  อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ - 7 มีนาคม 2561 อปพร.
ปฏิบัติหนาที่ อำนวยความสะดวกในงานกาชาด โปงลางแพรววากาฬสินธุ ณ กองอำนวยการกลาง ศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 อปพร.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกอำนวยความสะดวกจัด
ระเบียบจราจร งานปจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  งาน
ทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนมีนาคม 2561  จำนวน 33,774 คน  จำนวนครัวเรือน  15,776 
ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนมีนาคม 2561  ยายเขาจำนวน 181 ราย ยายออกจำนวน 
90 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 822 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,249 ราย จำนวน
ผูสูงอายุเสียชีวิต 24 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  10 ราย   

สำนักการสาธารณสุขฯ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย   ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมีนาคม 2561  เบนซิน  จำนวนที่ใช 726 ลิตร ลดการใชพลังงาน  
161.64 ลิตร  ดีเซล  จำนวนที่ใช 17,320 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  1,503 ลิตร  LPG จำนวนที่ใช 
1,110.31  ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  30.53  ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  5  
ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 3 ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทำ
ความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  34 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  38 
จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 คัน/9 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 5 ใบ  ซอมแซมฝาปด
ทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 43  ฝา   ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ   คัดแยกขยะใน
โรงคัดแยกขยะระหวาง  28 ก.พ.- 30 มี.ค.61  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  6.3  ตัน  - จำหนายขยะที่คัด
แยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน  17,560 บาท  กำจัดมูลฝอย   กำจัดมูลฝอยในเดือน มี.ค.61 รวม 2,709.41 
ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  967.27  ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,742.14 ตัน 
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ตรวจ ๘ มี.ค. 61)   คุณภาพน้ำลำน้ำปาว กุดยางสามัคคี และหนองไชยวาน ผาน
เกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ำกุดน้ำกินมีคาความสกปรกเกินมาตรฐานแตคาออกซิเจนผานเกณฑมาตรฐาน  5. 
ดานสุขาภิบาล   5.1 ตอใบอนุญาต  1.ปรับผิด พ.ร.บ.  2 ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 3 ราย 3.
ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 12 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 7 ราย  5.ใบอนุญาต
จำหนายสินคาในที่สาธารณะ  6 ราย 6.หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 4 ราย   ตรวจอาหาร
งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ 224 ป  วันที่ 26 กุมภาพันธ – 7  มีนาคม  2561  สำนักการ
สาธารณสุขฯ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ รวมตรวจแนะนำสุขาภิบาลใน
งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ฉลอง 224 ป  - มีการตรวจแนะนำรานขนมพนควัน 3 ราน  - ตรวจสาร
ปนเปอนอาหาร 8 ตัวอยาง  ผาน 8  ตัวอยาง   - ตรวจแบคทีเรีย  19 ตัวอยาง  ไมผาน 3 ตัวอยาง คือ ไส
ขนมถังแตก  น้ำแข็ง 2 ตัวอยาง   - ตรวจสอบเครื่องสำอาง  3 ราน พบการกระทำผิด  7 ตัวอยาง คือ  
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เครื่องสำอางหมดอายุ  ไมมีเลขจดแจง และเครื่องสำอางหามจำหนาย  - ภายในงานไมพบการจำหนาย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ตรวจอาหารเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 15 มีนาคม  2561  สำนักการสาธารณสุข
ฯ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ รวมตรวจแนะนำสุขาภิบาลครัวเรือนจำ
จังหวัดกาฬสินธุ  ผลดังน้ี  ตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย   - มือ   85 คน  ไมผาน 3 ตัวอยาง  - ภาชนะ  6 
ตัวอยาง  ผาน 3 ตัวอยาง  - น้ำด่ืม 2 ตัวอยาง  ผาน 2  ตัวอยาง - น้ำประกอบอาหาร   1 ตัวอยาง  ผาน 1 
ตัวอยาง  - น้ำแข็ง  1 ตัวอยาง  ผาน 1 ตัวอยาง  ตรวจสารปนเปอน    - ยาฆาแมลง  3 ตัวอยาง  ผาน 3 
ตัวอยาง   - ฟอรมาลีน 1 ตัวอยาง  ไมผาน 1 ตัวอยาง (ปลาหมึก)   - บอแรกซ  1 ตัวอยาง ผาน 1 ตัวอยาง 
ดานปองกันและควบคุมโรค   6.1 เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเย่ียมบาน    เดือนน้ีมีผูปวยราย
ใหม ๒ ราย รวมมีผูปวยวัณโรคในพ้ืนที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๕ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย มาตรวจตามนัด
ทุกราย   เดือนน้ีคัดกรองเพ่ือคนหาผูที่ติดเช้ือวัณโรค ในกลุมผูปวยเบาหวาน ไดจำนวน ๒๔๐ ราย รวมกับ
เดือนที่แลวเปนจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๘ ราย  จากกลุมผูปวยเบาหวานทั้งสิ้น ๔๔๐ ราย   มีอาการสงสัยวัณโรค ที่
ตองสงโรงพยาบาล ๑ ราย และ คัดกรองผูสูงอายุทั้งสิ้น ๙๗๒ รายจากผูสูงอายุทั้งสิ้น ๑,๓๓๒ ราย ในพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้งหมด ไมพบผูสงสัย  จัดประชุมวางแผนงานโครงการชุมชนเมืองกาฬสินธุลดปญหาโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอน้ำดี ป งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยไดจัดประชุมวางแผนงาน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑กับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของซึ่งสรุปในการวางแผนการดำเนินงาน ดังน้ี  ๑. ผูเขารวมประชุมมาครบทั้ง ๑๔ คน ๒. 
ดำเนินงานตรวจหาไขพยาธิกลุมเสี่ยงดวยวิธี Kato”thick smear ทั้งเขตเทศบาลฯทั้งสิ้น ๗๒๐ ราย ในวันที่ 
๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ กับหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยเอกชน   ๓. กำหนดจัดงานมหกรรมสุขภาพ
เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหางไกลโรคมะเร็งตับ โดยจะมีการจัดบูทใหความรู ๒ บูท ซึ่งกลุมเปาหมายที่เขา
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน จะดำเนินการใน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๔. นำกลุมเปาหมายที่จะอัลตราซาวด 
มาอัลตราซาวด จำนวน ๒๐๐ ราย ตามวันที่โรงพยาบาลกาฬสินธุไดกำหนดใหตามคิว คือ วันที่ ๒๐,๒๖,และ 
๒๗ ในเดือนมิถุนายน และ วันที่ ๓ , ๔ และ ๑๐ ในเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. ๒๕๖๑  กิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังน้ี  - ชุมชน
ที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๔ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ - 
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด   - 
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนซอยน้ำทิพย 
และ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๕.๕๕  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ 
แหง  - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) 
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูง
กวาเกณฑ มี  ๑ แหง ไดแก วัดกลาง คือ  มีคา CI = ๒.๐  ไมมีผูปวยต้ังแตมกราคมจนถึงปจจุบัน  ดานสัตว
แพทย ระหวางวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2561  ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ๑.๑ 
จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  346 ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว  523 ตัว แยกเปน   สุนัข  429  ตัว  แมว 94 
ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  14,955 บาท  ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ 
จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 28   ราย  จำนวนสัตว ทั้งหมด 2,113  ตัว  แบงเปน  สุกร 2,087  ตัว  โค  
26   ตัว   รายไดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน  212,366 บาท  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นำโดยนางลำใย พิมพะนิตย 
ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และทีมงาน เปนวิทยากรการทำดอกไม   พวงหรีด จากวัสดุ
เหลือใช ณ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลนาคู  วันที่ 3 มีนาคม 2561 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ สงตัวแทนนักเรียนกลุมลีลาศรวมกับกลุมลีลาศโรงเรียนเทศบาล 1    กลุมลีลาศไลนแดนซลงแขงขัน
ลีลาศการกุศลชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัว จำนวน 2 ทีม คือ ทีมแพรวา 1 และทีมแพรวา 2 ที่ 
จังหวัดขอนแกน ผลการประกวด ทีมแพรวา 1 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ไดครองถวยพระราชทาน สวนทีม
แพรวา 2 ไดรับรางวัลที่ 3ประจำป 2561  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
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นำโดยนางลำใย พิมพะนิตย ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุฯและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ รวมแสดงในพิธีเปดการ
แขงขันกีฬา อปท. อ.เมืองกาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 10 
มีนาคม 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรวมกับ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผูสูงอายุแทนคำธรรม
ศาสนวัดแทนคำ ตำบลหวยลาน อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา คณะศึกษาดูงานประกอบดวย พระสงฆ 4 รูป     
กรรมการฆราวาส 13 คน รวม 17 คน ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยการ
นำของพระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ เจาอาวาสวัดแทนคำ 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    โครงการเดน ประจำเดือนมีนาคม 
2561  สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  รวมกิจกรรมนุงผาไทยเขาวัด วันธรรมสวนะ วันที่  ๑6 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดปาพุทธมงคล  รวมพิธีวันทองถิ่นไทย  วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา  รวมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ วันที่ 2๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนภิรมย  
รวมกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  วัดประชานิยม  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ
พิทยาสิทธ์ิ   สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียนระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ,6  
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมศึกษาดูงานและแหลง
เรียนรู จังหวัดรอยเอ็ด  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561  กิจกรรมศึกษาดูงาน
และแหลงเรียนรู จังหวัดบุรีรัมย  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  สอบการอาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (RT) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยา
สิทธ์ิ  สอบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง ปการศึกษา 2560 ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 2,4,5 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561   ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  สอบวัดผลประเมินผล ประจำปการศึกษา 2560 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6   
ระหวางวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2561  กิจกรรมคายแหงความสุข ในวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย
หัตถกรรมโนนดอกจาน  สอบวัดความรู ความสามารถ นักเรียนเขาใหม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ประจำป
การศึกษา 2561 ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โรงเรียนเทศบาล 
2 วัดสวางคงคา   ตัวแทนนักเรียนและผูบริหารรวมงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา เน่ืองในวันมาฆบูชา  
วันที่ 1 มีนาคม  2561  ณ วัดกลางอารามหลวง  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี   วันที่ 23 – 23 
กุมภาพันธ  2561 ณ คายลูกเสือสมอทอง จังหวัดกาฬสินธุ  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี   วันที่ 23 
– 23 กุมภาพันธ  2561 ณ คายลูกเสือสมอทอง จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 6  มีนาคม  2561 นักเรียนแสดง
โปงลาง ในเวทีเยาวชน  ในงานมหกรรม โปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป จังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมอำลาฟาชมพู 
เชิดชูสถาบัน ผูกพันนองพ่ี  ในวันที่ 12  มีนาคม  2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วันที่  21 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาล 3  รวมแสดงพิธีเปดการแขงขันโปงลาง  วันที่  27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561   นำนักเรียนประกวด
ความสามารถ ที่ บูธโตโยตา  วันที่  28  กุมภาพันธ  และ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561   กิจกรรมวันมาฆบูชา  
วันที่  28 กุมภาพันธ 2561 ณ วัดเหนือ  รับการประเมินจากคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  วันที่  6 
มีนาคม  พ.ศ. 2561   ประชุมผูปกครองหอง Pre-MEP วันที่  7 มีนาคม  พ.ศ. 2561   รวมงานครอบครัว
สุขสันต สมานฉันทสังคมไทย  วันที่  24 มีนาคม  พ.ศ. 2561   โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  รวม
พิธีเปดกีฬา ไผเกมส  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  โครงการ  English Camp  ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  กิจกรรมการแขงขัน  Toyota festival   ในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ 
224 ป  วันที่ 1 มีนาคม 2561  โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) วันที่ 2 มีนาคม 2561 
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โครงการนิเทศการปฏิบัติงานของพนักงานครู  วันที่ 9 มีนาคม 2561  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด  
วันที่ 16 มีนาคม 2561  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  รวมการอบรมการเรียนรูตามแนวทาง
การศึกษาวอลดอรฟเพ่ือเด็กพิการในชุมชน  ในระหวางวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุมศูนย
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ  กิจกรรมวันมาฆบูชา   ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ ศพด. 1  
เขารับการประเมินวิชาการระดับเทศบาล    ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศพด. 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ตัวแทนคณะครู ไดรับเกียรติเปนคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ  คัดเลือก
เยาวชน บริษัทโตโยตากาฬสินธุ  หนวยศึกษานิเทศก  การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
(National Test . NT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  วันที่  7  มีนาคม 2561  สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2560  วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมธรร
มาภิบาล  งานกีฬานันทนาการ  แขงขันกีฬาเซปกตะกรอ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ ป 2561
วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561 ณ ลานจอดรถหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  ฝายการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย  ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ไดปฏิบัติ
หนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพ้ืนที่หมูบานจารุพัฒนา 
และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  งานที่จะดำเนินการตอไป  วันที่ ๑2-15 เม.ย. 61     
- ประเพณีวันสงกรานต ประจำป 2561  วันที่ 26-27 เม.ย. 61  - ผาปาสามัคคี ทอดถวายวัดปาทุงศรีเมือง 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นายจำลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง   เน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผานมาสำนักการคลัง
ไดรายงานสถานะการเงินในเดือนมีนาคมไปเปนที่เรียบรอยแลว  วันน้ีเลยขอสรุปรายงานการเงินดังน้ี  จาก
งบประมาณรายรับที่เราต้ังเอาไวในประมาณการรายรับของเทศบัญญัติต้ังเอาไว  จำนวน  386 ลานบาท เงิน
รายรับเขามาแลว  จำนวน  181 ลานบาท  ดานรายจายจริงเดือน ต.ค.60 - มี.ค.61  จำนวน  155 ลาน
บาท  ยังมีเงินคงเหลือยกไป เม.ย.61  จำนวน 26 ลานบาท 

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง   ประจำเดือนมีนาคม 2561   คาวัสดุน้ำมัน
เช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือน มีนาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 7,425 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 65.00 
ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือน มีนาคม 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 2,186 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 384 ลิตร 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนมีนาคม 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 18,132  ลิตร ลดลง 
1,503  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนมีนาคม 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 208 ลิตร เพ่ิมขึ้น  51.00 
ลิตร สำนักการคลัง เดือนมีนาคม 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 160 ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน 
เดือน มีนาคม 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   104   ลิตร เพ่ิมขึ้น 4.00 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม  
เดือน มีนาคม 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 239 ลิตร เพ่ิมขึ้น 1.00 ลิตร  โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำนักงานเในเดือน ก.พ. 61   ใชไฟฟา จำนวน    
16,975.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 3,166.00 หนวย     ทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สถานีดับเพลิง  ในเดือน ก.พ. 
61  ใชไฟฟา จำนวน  2,810.00   หนวย  เพ่ิมขึ้น 40.00  หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยา
สิทธ์ิ  ในเดือน ก.พ. 61  ใชไฟฟา จำนวน   9,422.00   หนวย    เพ่ิมขึ้น  618.00  หนวย  โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน ก.พ. 61  ใชไฟฟา จำนวน    3,013.00  หนวย   ลดลง 3,830.00 
หนวย       โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน ก.พ. 61  ใชไฟฟา จำนวน    2,989.00   หนวย     
ลดลง 52.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน ก.พ. 61  ใชไฟฟา จำนวน     45.00       
หนวย    เพ่ิมขึ้น  12.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน ก.พ. 61  ใชไฟฟา จำนวน      



- 14  - 
2,884.00  หนวย   ลดลง  760.00 หนวย   สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  สวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  อยูระหวางกำหนดราคากลางเพ่ือสงมอบสำนักการคลังอีก 11 
โครงการ ดังน้ี   1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร  2.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง   3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูป
ตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ  4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน 
ชุมชนสงเปลือยนอก  5.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ  6.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเช่ือมคำอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ  7.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา  8.โครงการสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ ชุมชนซอย
น้ำทิพย  9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ  10.โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง   11.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561   โครงการที่ผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ  1.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ  เลขที่สัญญา 51/2561 
คูสัญญา หจก.พงษสิทธ์ิซัพพลาย จำนวน 570,000 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561   สงมอบงานวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  2.โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยขางรานอาหารชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ   เลขที่สัญญา 47/2561 คูสัญญา หจก.ทรงวัฒนะ
คอนกรีต จำนวน 203,000 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 
มีนาคม พ.ศ. 2561  สงมอบงาน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561   3.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุข
สบายใจ 6 ชุมชนสุขสบายใจ   เลขที่สัญญา 46/2561 คูสัญญา หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต จำนวน 
299,000 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561  สง
มอบงานวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  4.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยภูธรรมะ 4 ชุมชนหัวโนนโก  
เลขที่สัญญา 45/2561 คูสัญญา หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต จำนวน 154,000 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 8 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2561  สงมอบงานวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  
สวนโยธา ติดต้ังระบบไฟฟาที่รานคาหนาสำนักทะเบียนราษฎร  วันที่ 9 มีนาคม 2561  ซอมแซมไฟฟา
บานพักอาศัยของคุณยายสายหยุด จุฑาเทพ  วันที่ 10 มีนาคม 2561  ซอมแซมไฟฟาสองสวางเสาสูงวงเวียน
ไดโนเสารหนา ร.ร.เทศบาล 2 วัดสวางคงคา  วันที่ 20 มีนาคม 2561  ซอมแซมไฟฟาสาธารณะถนนชัย
สุนทร  วันที่ 6 มีนาคม 2561  ติดต้ังน่ังรานเตรียมทำซุมประตูโคงเขาสูถนนสงกรานต  วันที่ 29 มีนาคม 
2561  เทคอนกรีตซอยตรงขามอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ  วันที่16 มีนาคม 2561  ซอมแซมผิวจราจรเท
คอนกรีตถนนถีนานนทหนา  รานเบนซหมูกระทะ  วันที่ 16 มีนาคม 2561  งานวางทอระบายน้ำชุมชนทุง
สระบานปลัดอรุณ  วันที่ 8 มีนาคม 2561  งานขุดลอกระบายน้ำซอยคาราบาว  วันที่ 6 มีนาคม 2561 
ดำเนินการสรางไดโนเสาไมไผสาน  วันที่ 19 มีนาคม 2561   ตัดตนไมวัดกลาง  วันที่ 27 มีนาคม 2561
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ   ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  ตกแตง
ดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดโงง 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานทั่วไป  1.
สรุปคาใชจายประจำเดือนมีนาคม 2561  งบประมาณต้ังไว 1,384,000 บาท  รวมคาใชจาย  94,147 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  573,481.20 บาท  2.หนังสือเขา 41  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 53 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 8  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 29  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมี.ค.61  ฝาย
แผนงานและงบประมาณ  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 18-25  มีรายการ  
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ดังน้ี - โอนคร้ังที่ 18/2561 จำนวน 4 รายการ เปนเงิน 188,000บาท สำนักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 
19/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 720,000บาท สำนักการสาธารณสุขฯ  - โอนครั้งที่ 20/2561 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ 21/2561 จำนวน 3 รายการ เปน
เงิน 140,000 บาท สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 22/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 39,500 บาท 
กองสวัสดิการสังคม  - โอนครั้งที่ 23/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 140,000 บาท กองวิชาการฯ  - 
โอนครั้งที่ 24/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท งานปองกันฯ สำนักปลัด  - โอนครั้งที่ 
25/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 265,000 บาท กองสวัสดิการฯ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณ  ประจำป พ.ศ.2561  - เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงฯ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 – 6  มีรายการดังน้ี  - 
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงฯ ครั้งที่ 5/2561 โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลดานสิ่งแวดลอมย่ังยืน สำนักการสา
ธารณและสิ่งแวดลอม  - เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงฯ ครั้งที่ 6/2561 คาจางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน โครงการ
จัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ สำนักการศึกษา  รางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2561  สงแบบประเมินเกณฑตัวช้ีวัด
สำหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ
วันพฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดยนวัตกรรมผูสูงอายุดีมีระบบดูแลและสภาพแวดลอมเก้ือหนุน โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนน
สายบุญ)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนตในวันพระ)  การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอ
กระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 35 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาว
ประชาสัมพันธ  จำนวน 8 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 46 งาน  5.วิดีโอ
และภาพเคลื่อนไหว จำนวน 25 งาน  6.  งานพิธีกร  จำนวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.
ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 3 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 400 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  
- ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 9  
งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 46 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการ
เคเบ้ิลทีวี 9 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดี
ทัศน  จำนวน - งาน   ตอนรับอัยการสำนักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย  และบังคับคดีจังหวัด
กาฬสินธุ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561  พิจารณาไกลเกลี่ย กรณี รองเรียนการกอสรางอาคารบริเวณถนน
กาฬสินธุ  เจรจาไกลเกลี่ยที่สำนักงานบังคับคดี และประสานงานในการชำระเงินใหกับสำนักงานบังคับคดี กรณี
นางเรียม ชมพู มอบปาย ศูนยรองเรียน/รองทุกข ชุมชนใหแกทั้ง 36 ชุมชน  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบลำ
รางสาธารณะแกงดอนกลาง 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล เมืองโคตร    หน.ฝายพัฒนาชุมชน     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนมีนาคม 2561  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนมีนาคม 2561  
ใชน้ำมันทั้งหมด 206 ลิตร เพ่ิมขึ้น 53 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน  โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝายพัฒนาชุมชน 
ไดดำเนินโครงการฯ เพ่ือใหชุมชนทั้ง๓๖ ชุมชน และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหมีการ
ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจายเพ่ิมรายไดและเปนการบรูณาการคนอำเภอเมืองกาฬสินธุ
ไมทิ้งใครไวขางหลัง (Kalasain Happyness Model ๒๐๑๘) ซึ่งเปนการขับเคลื่อนแกไขปญหาความยากจน
ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน 
และผูนำชุมชน  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝายพัฒนาชุมชน ไดจัดโครงการประชุมประจำเดือน 
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คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน เพ่ือเปนการขับเคลื่อนชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดเปนการ
รับทราบปญหาความตองการของชุมชน ใหคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชนไดรับทราบความเคลื่อนไหวของ
ขาวสารบานเมือง ตลอดจนประสานงานชุมชนในการทราบขอมูลขาวสาร ปญหาความเดือนรอนรวมกับ
เทศบาล    ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เวทีประชาคมตาม “ โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” ครั้งที่ ๒  โดยเปนการ
ใหความรู ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต           เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีหัวขอการใหความรู 
ดังน้ี  - ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แกไขปญหา  - สรางการเรียนรูและปฏิบัติตามสัญญาประชาคม  - รูสิทธิ 
รูหนาที่ รูกฎหมาย  - รูจักประชาธิปไตย  - รูกลไกการบริหาร  ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสราง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม  ไดดำเนินการจายเบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเช้ือ HIV.โดยมีการออกแจกจาย
เบ้ียฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชุมชนสง
เปลือยกลาง นายจารุฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดทำการมอบบานใหแกบานเรือนของ นาง
สายหยุด จุฑาเทพ พรอมมอบรถเข็นใหแกนาง คำตา พิไลวรรณ ชาวชุมชนสงเปลือยกลาง ตามนโยบายของ
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ (นายไกรสร กองฉลาด) เรื่องคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง (KALASIN 
HAPPINESS MODEL)  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง 
การบริหารจัดการกองทุน/จัดทำหลักเกณฑการจายเงินใหความชวยเหลือสมาชิกกองทุนฯ  งานที่จะดำเนินการ
ตอไปคือ วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 โครงการเขาคายเยาวชน จังหวัดตราด 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.30  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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