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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2562 ประจำป 2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   การเตรียมน้ำศักดิ์สิทธ์ิเพื่อใชในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ 

  ในหลวงรัชกาลท่ี 10   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อเชาทานผูวาราชการจังหวัดทานเชิญ
นายกและผูที่เก่ียวของซึ่งไดมีการออกคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการเตรียมน้ำศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือใชใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10  ก็เปนการเชิญประชุมแบบไมเปนทางการทานผูวาฯ
อยากไดยินวาไดมีการเตรียมการอยางไรในสวนของเทศบาลฯที่เตรียมไวเก่ียวกับเรื่องการดูแลและรักษาแหลง
น้ำศักด์ิสิทธ์ิ  ผมเลยไดเลาใหทานผูวาฯฟงวาน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกินในป 2550 ไดมีการทำพิธีนำน้ำไป
ปลุกเสกอยูในโบสถวัดกลางพระอารามหลวงครั้งหน่ึงเพ่ือนำน้ำไปทำพิธี ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครองราชยครบ 
60 ป  หลังจากน้ันในป 2554 ก็ดำเนินการอีกครั้งเน่ืองในพิธีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครองราชยครบ 80 ป  
และในปน้ี 2562 ก็จะมีการเตรียมแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิอีกครั้ง  เราก็ไดรับหนาที่ดูแล 
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และรักษาน้ำในกุดน้ำกินและรายงานผลคาความสะอาดของน้ำไปทุกเดือนๆในรายงานการประชุมของเรา  ซึ่ง
เราก็รายงานคา BO คา BOD โดยตลอดซึ่งอาจจะผานและอาจจะไมผานบาง  ที่ไมผานเพราะเราไมมีน้ำมาเติม
เราก็อธิบายวาเราเอาน้ำจากกุดยางสามัคคีมาเติมในชวงที่มีน้ำเติมน้ำเราก็ไมเสียเลยแตในชวงไหนที่เขื่อนไม
ปลอยน้ำมาในคลองชลประทานก็เลยตองมีน้ำเกาบางแตสิ่งที่ถึงแมวาน้ำดีแตเน่ืองจากวาน้ำในกุดน้ำกินของเรา
มีสาหรายเยอะเลยทำใหน้ำของเรามีสีเขียว  นายธนัญชัยไดรูมาวากรมชลประทานมีเรือดูดโคลนปญหาของเรา
ที่สาหรายของเราอุดมสมบูรณเพราะมีอาหารและมีอากาศแสงแดดสังเคราะหแสงไดดีถาหากไดมีการดูดโคลน
ออกน้ำจะดีน้ำจะใสขึ้นน้ีคือนักวิชาการเราเสนอแนะ  ผมเลยบอกใหประสานกับกรมชลประทานขอเรือมาดูด
โคลนพอเจาหนาที่กรมชลประทานมาลงพ้ืนที่และเสนอราคาเฉพาะคาเคลื่อนยายเรือดูดโคลน ราคา 
320,000 บาท   และยังมีคาดูดโคลนอีกที่ยังไมรวมและปญหาก็คือเมื่อดูดมาแลวโคลนก็จะไปอยูบริเวณถนน
รอบๆกุดน้ำกินอีกและเราก็ตองไปเคลื่อนยายออกและทำการลางถนนอีกครั้งหน่ึง  ขอสำคัญเรือขุดที่เราจะนำ
ลงไปน้ันหนัก 70 ตัน  ถาจะนำลงไปในกุดน้ำกินจะตองทำใหลูว่ิงรอบน้ันพังและเสียหายแนนอนผมไดฟงมา
เลยคิดวาไมสามารถที่จะใชวิธีน้ีไดเพราะจะเกิดความเสียหายเยอะ  เลยเปลี่ยนวิธีใหมเผอิญวาเรามี อจน.ที่มา
ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุผมเลยไดไปปรึกษาเขาเลยบอกวาเขามีเพ่ือนที่อำเภอ
แมสอดเกงมากและแกไขปญหาเรื่องน้ำเขียวไดผลมาแลว  เขาเลยมานำน้ำไปเทสและนำจุลินทรีย แลคโต
บาซิลลัสผสมลงไปในน้ำตัวจุลินทรีย แลคโตบาซิลลัสไปทำใหสาหรายตายและหลังจากน้ันสาหรายจะลอยบน
ผิวน้ำเราจะตองนำสารสมลงไปกวนแลวสาหรายก็จะตกลงไปเปนสาหรายที่ตายแลวอยูใตน้ำแลวน้ำก็จะใส  
แลวตัวผูจัดการ อจน.ก็ไดทดลองแลวไดผลแตคาจุลินทรียถาเอามาทำทั้งหมดจะตกประมาณ 3- 4 แสนบาท 
ในวันน้ันเลยไดมีการทดลองกันโดยเอาไปใสรถดับเพลิงแลวทดลองฉีดลงไปในน้ำกุดน้ำกินฝงบานทานสท.สรร
เพชรฝงเดียวกอนและเมื่อวานผมออกไปดูผมยังแยกไมออกแตพอนายธนัญชัยนำมาใหดูผมถึงพอจะดูออกและ
ทานผอ.ภานุเดชเองก็บอกวาไดผล  ผมเลยใหนายธนัญชัยไปทดลองโดยตักน้ำกุดน้ำกินมาแลวนำสารสมมา
แกวงดูวาจะเปนอยางไรปรากฏวาสาหรายสีเขียวลอยจับกันเปนกลุมและตกลงไปขางลางแลวพอเชามาก็ลอย
ขึ้นมาเปนแพเหมือนสาหรายที่ตายลอยขึ้นมาเราตองมีวิธีการไลผิวน้ำลงลำน้ำปาว  เรื่องจุลินทรียแลคโต
บาซิลลัสเราอาจจะใชในชวงเดือนเมษายน 2562 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติการประมาณ 10 วัน และใช
สารสมถวง  น้ำที่จะเอาประมาณตนเดือนพฤษภาคม 2562  ใชเงินงบประมาณ 3 แสนบาท  แตในชวงน้ีเรา
จะลองใชวิธีของนายธนัญชัยถาหากใชไดเราอาจจะไดไมตองใชงบประมาณ 3 แสนบาท มอบผอ.สำนักการชาง
ไปทำตัวระบายผิวน้ำลงลำน้ำปาวใหทำเยอะๆ  ในกรณีที่ใหนายธนัญชัยทดลองคือการดูแลรักษากุดน้ำกินระยะ
ยาวตนทุนต่ำแตถาในชวงงานเราเดือนเมษายนเราจะตองใชเงินงบประมาณ 3 – 4 แสนบาท เพ่ือซื้อจุลินทรีย
แลคโตบาซิลลัสมาฉีดเพ่ือฆาสาหรายสีเขียวเพ่ือนำน้ำไปรวมงานพิธีเพ่ือถวายในหลวง รัชกาลที่  10 
เพราะฉะน้ันเงินจะเอาที่ไหนผมเลยคิดถึงเงิน 1 ลานบาท ที่สำรองจายของนายกซึ่งยังไมไดใชจายอะไร 

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    เงินสวนน้ีใชจายกรณีฉุกเฉิน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แลวงานราชพิธีน้ีเปนงานฉุกเฉินหรือไม   
หรือจะหาเงินงบประมาณสวนไหนโอนมากอนหรือไมเพ่ือเอามาทำสวนน้ี   

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    อยากใหโอนเงินสวนอ่ืนกอนเพราะถา
หากเกิดเหตุเภทภัยมาจะอันตราย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อยากใหเตรียมการแตถาหากหาโอน
ไมไดผมก็อยากจะใชเงินในสวนน้ีมาเพ่ือทำงานราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 น้ีเปนนโยบาย
เลยแลวสำนักการคลังจะสามารถใชตัวไหนไดบาง   

นายจำลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    หลักเกณฑการใชเงินสะสมในกรณีงานราชพิธีที่
เปนอำนาจนายกฯผมจะไปศึกษาเพ่ิมเติมดูอีกครั้งวาสามารถใชจายไดหรือไมอยางไร 
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นางเพ็ญประภา   ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป      สามารถใชเงินของสำนักการชางกอนได
แตถาหากปลายปเงินงบประมาณของสำนักการชางไมเพียงพอจะตองขอเพ่ิมเติม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสำนักปลัดดำเนินการถาหาก
ปลายปไมไดเกิดเหตุเภทภัยอะไรทานก็ตองตัดคืนสำนักการชาง  และมอบสำนักการชางเรื่องเตรียมสถานที่ทำ
สะพานย่ืนไปจุดที่น้ำลึกที่สุดและกางเตนทจัดสถานที่ใหสวยงามในวันที่เราทำพิธีตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  ความสะอาด
มอบสำนักการสาธารณสุขดูแล  ใหเตรียมโครงการและเตรียมเงินงบประมาณไวถาหากไดผลที่ดีเราจะได
ดำเนินการไดเลยฝากทุกสวนการงานที่เกี่ยวของ 

เรื่องท่ี  2    งานเทศกาลเท่ียวเมืองไทยป 62 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยป 62 ที่สวน
ลุมพีนี กรุงเทพฯ  ในวันเสารที่ 26 มกราคม 2562 น้ันผมเดินทางไปรวมไมไดฝากทานเลขาอดิศักด์ิเดินทาง
ไปแทนนายกเพราะนายกติดภารกิจไมสามารถเดินทางไปดวยตนเองได  

เรื่องท่ี  3    ประชุมเก่ียวกับเรื่องการนำเสนอรูปแบบเมืองของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
                         ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 
09.00 น.  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอรูปแบบเมืองของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เดิมใชหองประชุมพวงพะยอมแตผมขอใหเปลี่ยนมาใชหองประชุมสภาฯแทน  ฝาย
ปฏิคมมอบสำนักปลัดเทศบาล  และมอบงานตอนรับประชาสัมพันธใหกองวิชาการดูแล  งานนำเสนอมอบ
สำนักการชาง 

เรื่องท่ี  4    เชิญประชุมการจัดกิจกรรมจับปูใสกระดง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือเชิญประชุมในการจัดกิจกรรม
จับปูใสกระดงทานผูวาฯยังจะใหดำเนินกิจกรรมจับปูใสกระดงก็คือนำเด็กมาอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ศิลปะอีสาน  วันที่ 31 มกราคม 2562  ณ หองประชุมสำนักงานวัฒนธรรม มอบทานเลขาอดิศักด์ิไปประชุม   

เรื่องท่ี  5    สำนักผูตรวจการแผนดินลงพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 
09.30 น.  สำนักผูตรวจการแผนดินจะจัดกิจกรรมที่โรงแรมริมปาวขอเชิญเทศบาลเมืองกาฬสินธุไปรวม
จำนวน  2 ทาน และเขาจะนำรถโมบายสำนักผูตรวจฯที่จะแสดงแนะนำใหทุกคนไดรูวาสำนักผูตรวจการ
แผนดินมีบทบาทและหนาที่อะไรจะนำรถโมบายมาจอดบริเวณขางโรงเรียนเทศบาล 1  ขอฝากคณะครูทุก
โรงเรียนในสังกัดของเราถาหากคุณครูวางใหพาเด็กนักเรียนไปรับดูรับชมและรวมกิจกรรม  รถโมบายจะไปจอด
ต้ังแตเวลา 07.00 – 10.00 น.   

เรื่องท่ี  6     สุขภาวะทางเพศการตั้งครรภในวัยรุนจากยุทธศาสตรสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีการประชุมระดับชาติสุขภาวะที่ศูนย
ราชการจะมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยมาพูดเรื่องการมีสวนรวมของเยาวชนในกิจกรรม
หัวขอสุขภาวะทางเพศการต้ังครรภในวัยรุนจากยุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่ย่ังยืนผมสนใจ  เราจะไดมารณรงค
และผมก็คิดกิจกรรมและสรางนวัตกรรมอะไรที่แปลกใหม  

เรื่องท่ี  7   มติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล เขาก็ย้ำเตือนมาอีกกระทรวงมหาดไทยจึงขอใหจังหวัดพิจารณาตามมติของ
กรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลดังน้ีคือ 1.กำชับหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามมาตรการบังคับใช
กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานโดยเนนกลุมเปาหลักที่ยังคงเปน 
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จุดออนรวมกันไดแก 1.1ควบคุมไมใหมีการจำหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหแกผูที่มีอายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ
และผูที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 1.2ควบคุมไมใหมีการจำหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนอกเวลาที่
กำหนด เวลา 11.00 – 14.00 น. และ เวลา 17.00 – 24.00 น. 1.3ควบคุมกวาดขันตรวจตาและปองกัน
มิใหผูที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะในกลุมผูที่ขับขี่รถจักรยานยนต 2.ขอความรวมมือ
สวนราชการในจังหวัดงดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในงานรื่นเริงของหนวยงานเพ่ือเปนการสนับสนุนใน
หนวยงานภาครัฐใหเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนและเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการควบคุมการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  เขาเนนย้ำมาเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.เครื่องด่ืมแอลกอฮอลครับ 

เรื่องท่ี  8   การกระจายอำนาจ   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      สำนักปลัดสำนักนายกจะมีการกำหนดรับ
ฟงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องการกระจายอำนาจ  ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่หองศรีจันทร โรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแกน  มอบผอ.กองวิชาการไปแทนนายก   

เรื่องท่ี  9   ถนนเลียบคลองซอยหาดลำดวน 1 ชำรุด   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือจากคุณวัฒนา กุไลรัตน
เน้ือความวาดวยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนชวงปใหมนางจีรนันท พัฒนโพธ์ิและครอบครัวไดทำการ
สูบน้ำจากสระน้ำที่นาของตนโดยระบายน้ำผานที่นาของขาพเจาจึงทำใหน้ำที่สูบขึ้นมาเปนจำนวนมากไหล
ทะลักอยางแรงอันเปนสาเหตุทำใหที่ดินบริเวณปากทอซึ่งเปนที่นาในครอบครองของขาพเจาเกิดการทรุด
พังทลายหนาดินเสียหาย  ซึ่งที่เดินแปลงน้ีขาพเจาทำนาปลูกขาวมาโดยตลอดประกอบกับถนนฝงตรงขาม
บริเวณปากทางทอชลประทานก็เกิดการทรุดตัวดินพังทลายทำใหไหลถนนยุบตัวซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหถนนขาด
และพังทลายในอนาคตเมื่อถึงฤดูฝน  ขาพเจาผูที่ไดรับความเสียหายจึงรองขอมาเพ่ือขอความเปนธรรมและขอ
ความชวยเหลือจากทานเพ่ือผลประโยชนในการรักษารูปแบบของถนนใชในการสัญจรของคนคือ 1.ใหถมหนา
ดินตามภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ใหมีสภาพเหมือนเดิม 2.วางทอระบายน้ำฝงคลองชลประทานเพ่ิมตกแตงถนน
และไหลถนนเพ่ือปองกันการทรุดตัวของบริเวณปากทอตามภาพที่ 3 และภาพที่ 5   
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    ผมแจงไปยังผูรับเหมาเรียบรอยแลวครับ 

เรื่องท่ี  10     พิธีเจริญพระพุทธมนต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 28 มกราคม 2562  จะมีพิธี
เจริญพระพุทธมนตเดิมน้ันจัดที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางแตเขายายเขามาจัดพิธีที่วัดกลางพระอารามหลวง
แจงใหทุกทานไดทราบ 

เรื่องท่ี  11    วันคนพิการสากล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันคนพิการสากล วันศุกรที่ 25 
มกราคม 2562  ณ  หองทศพร  โรงแรมริมปาว  เวลา 10.00 น. มอบนายพัฒพงษไปรวมกิจกรรม 

เรื่องท่ี  12   ขอเชิญเขารวมเปนเครือขายหลักในการขับเคลื่อน CSR เซฟตี้ไดโน 
                            กาฬสินธุ 2019 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญเขารวมเปนเครือขายหลักใน
การขับเคลื่อน CSR เซฟต้ีไดโนกาฬสินธุ 2019 สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานเอาหนังสือมาเชิญผม
เมื่อวาน  กิจกรรมจะทำในวันศุกรที่ 25 มกราคม 2562  ที่โรงแรมริมปาว  ดังน้ันเพ่ือเปนตนแบบที่ดีดานการ
บริหารจัดการดานการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานประเทศไทยในอนาคตสำนักงาน
สวัสดิการคุมครองแรงงานจึงเชิญผูบริหารระดับสูงของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มูลนิธิ ชมรม 
สวนราชการที่มีผลงานเปนตนแบบดีเดนดานความปลอดภัยในการทำงานตามรายช่ือที่สงมาดวยสนับสนุน
กิจกรรมป 62 เปนปแหงการสรางความรับรูความปลอดภัยการทำงานอยางเปนรูปธรรมรวมลงนามบันทึก
ขอตกลง MOU ในวันที่ 25 มกราคม 2562  ณ หองเบญจพร โรงแรมริมปาว เวลา 13.00 – 14.00 น.  
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โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานในพิธี  และชวงเชา เวลา 09.00 – 10.00 น.  ชวงเชาจะมีการบรรยาย
เรื่องบทบาทใหมของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานและบรรยายเรื่องการจัดการ 4 กฎเหล็กของ
เจาหนาที่เพ่ือการปลอดภัยในการทำงาน    

เรื่องท่ี  13   โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธเสริมสรางจิตสำนึกการคัดแยกขยะ 
                           ภายใตแนวคิดรวมกันเปลี่ยนรวมกันแยกขยะกอนท้ิง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ
เสริมสรางจิตสำนึกการคัดแยกขยะภายใตแนวคิดรวมกันเปลี่ยนรวมกันแยกขยะกอนทิ้งของจังหวัดกาฬสินธุ 
จัดสื่อประชาสัมพันธเปนคลิปวีดีโอในหัวขอรวมกันเปลี่ยนรวมกันแยกขยะกอนทิ้ง เงินรางวัลประมาณ 5 – 6 
หมื่นบาท โรงเรียนเทศบาล 1 ลองดูนะครับถาใครคิดไอเดียอะไรไปเก่ียวกับเรื่องการคัดแยกขยะกอนทิ้งเปน
คลิปวีดีโอสงผลงานเผยแพรใน YOUTUBE เอกสารกองวิชาการไดแจกใหหนวยงานที่สนใจไปหรือไม 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     กอนเที่ยงทางทีมงานทั้งสำนัก
การสาธารณสุขและโรงเรียนไดประชุมกันอยูวาจะทำอยางไรครับ  และถาทำการเผยแพรเรียบรอยแลว
อยากจะรบกวนทุกทานชวยกันกดไลคกดแชรดวยเพราะยอดคะแนนจะนับจากการเขาไปดูโพสและการกดไลค
กดแชรครับ 

เรื่องท่ี  14   การรณรงคแยกขยะกอนท้ิง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การรณรงคแยกขยะกอนทิ้งสำนักการ
สาธารณสุขทำตารางและแผนการทำงานออกมาแลว  ฝากใหสงเอกสารใหกับทานรองนายกทุกคนดวยถาหาก
ใครวางชวงไหนอยางไรก็จะไดลงไปดูกับชุมชนดวยในชวงน้ัน  ถาเปนไปไดชวงน้ีตองหาชุมชนและหาโอกาสลง
ไปดำเนินการ 

เรื่องท่ี  15     งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุและพิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอ 
                                โสมพะมิตร 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุจะมีขึ้นใน 
วันที่ 26 กุมภาพันธ – 7 มีนาคม 2562  สำนักการคลังใหกำหนดพ้ืนที่ตามเดิมใหคุยกับทางออแกไนซจัดงาน
ใหดีและถามเสี่ยเปยก TOYOTA วาจะจัดกิจกรรมเหมือนเดิมหรือไม 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เห็นทางเสี่ยเปยกบอกวาขอ
คิดดูกอนครับเพราะการลงทุนคอนขางเยอะและบริษัท TOYOTA สนับสนุนไมเทาเดิม  และมีประเด็นที่ผมไป
ประชุมแทนทานนายกมาคือเรื่องฉลากกาชาดเน่ืองจากพิมพเปน  วันที่ 5 – 14 มีนาคม 2562 ไปแลวน้ันคง
จะแกไขวันที่ไมทันแตจะมีการออกประกาศแทนเลยใหเขาใจกันตามน้ันวาเราเลื่อนมาจัดงานตามวันเวลาเดิม
ของทุกๆปแตฉลากที่ลงขายไปแลวน้ันก็ยังคงใชไดตามปกติเพียงแตวันที่อาจจะไมตรงกันกับการจัดงานจริงๆ  
และจะออกรางวัล  ในวันที่ 7  มีนาคม 2562  และวันรวมน้ำใจสูกาชาดน้ัน วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  ให
สวนราชการฯเริ่มรณรงคแตงชุดพ้ืนเมืองไปตลอดจนสิ้นสุดการจัดงานกาชาด   และอีกหน่ึงเรื่องคือทานผูวาฯ
บอกวาใหสถิติมาสำรวจความคิดเห็นเรื่องนางรำ จำนวน 1 แสนคน ที่เรายกเลิกไปน้ันอยากจะรื้อฟนใหมที่ผม
จับประเด็นไดคือภาพรวมเขาจะสำรวจเทศบาลฯเปนหลักจำนวนมากกวาที่อ่ืนและผลสำรวจคืออยากใหรื้อฟน
และยินดีที่จะใหมีการรำ  ทานผูวาก็มอบใหสำนักงานวัฒนธรรมไปประชุมหารือกันวาจะจัดกิจกรรมน้ีหรือไม  
สวนเรื่องกาน้ำที่จะถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะมิตรน้ันใหเราดำเนินการเลย 100 อัน และเขาจะหา
ลูกคาใหโดยใชเงินทุนของเราและใหเราทำขันหมากเบ็ง 100 อัน เรื่องพิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะ
มิตรมอบสำนักการศึกษารับผิดชอบเตรียมการวัสดุ อุปกรณ ในการทำพิธีทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาและให
ประสานกับสำนักงานวัฒนธรรมตลอดการทำงาน   
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เรื่องท่ี  16   ซ้ือเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชน 
นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ตามที่กระทรวงมหาดไทยใหยกเลิก
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใหซื้อเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชนผมก็ไดเสนอไปแลววามันเปน
เครื่องครุภัณฑคอมพิวเตอร  แตผมไดรับแจงจากผอ.สวนฯจำลองวามีเงินอยู จำนวน 9,000 บาท  เปนเงิน
เหลือจากเงินรางวัลเลยอยากจะขอใชเงินในสวนน้ีเพ่ือซื้อเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชน เครื่องละ 700 
บาท  ซื้อทั้งหมด 12 เครื่อง หลังจากน้ันเราจะไปเฉลี่ยกันเองวาจะแบงสรรไปสำนัก/กองไหนอยางไรบางเพ่ือ
ใชบรรเทาไปกอน  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ใหสำนักการคลังทำการจัดซื้อไดเลยครับ 

เรื่องท่ี  17   กีฬาศูนยเด็กเล็กฯ 
นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    ตามที่งานกีฬาและนันทนาการไดไปเรียน
ปรึกษาทานนายกเรื่องการเปนเจาภาพจัดกีฬาศูนยเด็กเล็กกำหนดวาจะจัด  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 แต
เมื่อขางตนทานนายกบอกวาวันน้ันเปนวันรวมน้ำใจสูกาชาดทานนายกเห็นวาเราจะตองทำการเลื่อนวันจัด
กิจกรรมหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาจะเชิญทานผูวามาเปนประธานและ
คณะผูบริหารไปรวมพิธีเปดจะตองเลื่อนวันจัดกิจกรรมเพราะในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เปนวันรวมน้ำใจสู
กาชาดไมสามารถไปรวมงานกีฬาศูนยเด็กเล็กไดแนนอน  และจะเลื่อนการจัดกิจกรรมเปนกอนหรือหลังวันที่ 
14 กุมภาพันธ  2562  ก็ไดตามที่เห็นสมควรครับและใหทำหนังสือเชิญทานผูวาฯไปเปนประธาน   

เรื่องท่ี  18   ขอศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอาย ุ
นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ     ชวงบายไดรับการประสานจาก อบต.ขาม
ปอม อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม จะมาขอศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ ในวันที่ 24 มกราคม 2562  จะ
เดินทางมาโดยรถตู 1 คัน     

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบนายธนัญชัยทำบันทึกการศึกษาดู
งานในแตละปและบันทึกยอดจำนวนคนที่มาศึกษาดูงานของทุกๆปวามีเทศบาลฯ   อบต. ไหนมาศึกษาดูงานที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราบางและศึกษาดูงานเรื่องอะไรแลวรวบรวมสงรายละเอียดมอบใหกองวิชาการเก็บ
ขอมูลเพ่ือทำวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราพรอมที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูหรือไม 

เรื่องท่ี  19   รวมเชิญรับฟงเรื่องประกันสังคมและกองทุนทดแทน   
นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 
15.00 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ใหทุกสำนัก/กองแจงพนักงานจางและพนักงานจางเหมาบริการใน
สังกัดของตนเองใหมารวมรับฟงเรื่องประกันสังคมกับกองทุนทดแทน  จะมาใหความรูกับพนักงานจางและ
พนักงานจางเหมาบริการเพ่ือประโยชนของตัวเองขอใหเขามารวมรับฟงทุกคนครับ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  8 มกราคม 2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  8 มกราคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำเดือนธันวาคม  2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนธันวาคม 2561  เชิญสำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลดัเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
ธันวาคม 2561  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 621  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดำเนินการจัดทำเอกสารปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง 3 ป (2561-2563) ฉบับปรับปรุงที่ 3/2561  เพ่ือเตรียมประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง
2. ดำเนินการออกคำสั่งแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย  คือ นางสาว
สุวิภา นาทันตรึก ตำแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานจัดซื้อจัดจาง ฝายพัสดุและทรัพยสิน สำนักการ
คลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในตำแหนงนักวิชาการพัสดุชำนาญการ  เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  3. 
ดำเนินการขอความเห็นชอบพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง 
จำนวน 2 ราย ดังน้ี  1. นางสาวภัสราภา  สุขสโมสร ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือเลื่อนแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  2. นางจุไรรัตน  เช้ือฉุน ตำแหนง
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือเลื่อนและ
แตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นายสัตวแพทยชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  
4. จัดทำโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2562 ระหวาง
วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธทัศนศึกษา
ดูงานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561   ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุม
พวงพะยอม  ประจำเดือนธันวาคม  2561  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  
5,000 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  6,000  บาท  หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน 
1,000  บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน - บาท   ฝายบริหารงาน
ทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  24-25/2561  เมื่อวันที่   11 
ธันวาคม 2561  ครั้งที่  26/2561  เมื่อวันที่   25 ธันวาคม  2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561  ณ หอง
ประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ   ปฏิคมวันซอมใหญ  กิจกรรมอุน ไอรัก คลายความหนาว  
วันที่ 2 ธันวาคม 2561  ณ ลานศาลากลางหลังเกา ปฏิคมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ ณ พุทธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 4 ธันวาคม 2561   งานวันพอเเหงชาติ ประจำป 2561 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
ปฏิคมกิจกรรมอุนไอรัก คลายความหนาว   วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณถนนหนาศูนยราชการแหงใหม 
โครงการตักบาตร ถนนสายบุญ   วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น.  ถนนภิรมย  ปฏิคมกิจกรรม 
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สื่อสารการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาประเทศแบบมีสวนรวม วันที่ 19 ธันวาคม 2561  รวมกิจกรรมบวชเนกขัมมะ 
ปฏิบัติธรรม ฟงธรรม และรวมทำบุญ ประจำป 2561 (สวดมนตเย็น) พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ   วันที่ 25 
ธันวาคม 2561  ฝายรักษาความสงบ   เจาหนาที่เทศกิจรับบาตรพระที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการออกเก็บปายโฆษณา วันที่  8 ธันวาคม 2561  เจาหนาที่
เทศกิจดำเนินการจัดจราจรในงานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  เจาหนาที่
เทศกิจดำเนินการทาสีจราจรบริเวณสี่แยกชุมชนสุขสบายใจ  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการจัดจราจรที่วัดใตโพธ์ิค้ำงานพระราชทานเพลิงศพ  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการทาสีเสนก้ันแบงเขตพ้ืนที่ขายสินคาตลาดสด  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  ๑.วันที่ ๑3 ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๓.๔0 น. ไดรับแจง
ทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมพัดลมติดพนังภายในเมรุมาศ วัดสวางคงคา จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงใน
เวลา ๑๓.๕๕ น.  ๒.วันที่ ๑๘ ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๖.๐0 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟฟาลัดวงจรทำให
เกิดกลุมควันภายในบานพราธีป ดาบวันชัย ทองเจือ เลขที่๗๐/๑๒๕ ซ.สุขสบายใจ ๗ จึงเขาทำการดับเพลิง 
และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๖.๓๐ น.   ๓.วันที่ ๒๓ ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๓.๐0 น. ไดรับแจงจากอาสากูภัย
ทางวิทยุ เหตุไฟไหมกอไผ บริเวณหนาโกลบอลเฮาส จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๕.๐๐ น. 
๔. วันที่ ๒๕ ธันวาคม 256๑ เวลา ๒๐.๔0 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาแหง บริเวณ ซ.น้ำทิพย จึง
เขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๐.๕๕ น.    ๕. วันที่ ๒๙ ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาแหง บริเวณ ดานหลังศูนยฟอรดกาฬสินธุ จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิง
สงบลงในเวลา ๑๑.๕๕ น.  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรวมกิจกรรมและงานดานบริการ
ประชาชนอ่ืนๆ  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช.
พวงแบตรถยนตหนาวัดสวางคงคา  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปปช.รถติดหลมหลังสนามกีฬา  วันที่ ๗ ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 13.๐๐น.- ๑๗.๐๐น. ว.๔ ตัด
หญา ตัดก่ิงไม และกำจัดผักตบชวา ที่สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี   วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงทาง 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช.รถติดหลมหนารานขาวตมนิดหนอย   วันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๘.๐๐น. ว.๔ ประชาชนขอความชวยเหลือจับแมว หมอเกียงศักด์ิ  วันที่ 
๘ ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 13.๐๐น.- ๑๗.๐๐น. ว.๔ ตัดหญา ตัดก่ิงไม และกำจัดผักตบชวา ที่
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 เวลา 08.00 น. ออก
ชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนตหนาลานจอดรถ สภ.เมือง  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 
1132 เวลา 10.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช. กุญแจติดในรถยนต ชุมชนสงเปลือย  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
รับแจงจาก ปปช. 1132 10.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช.ลากรถจาก สภ.เมือง เขาอุซอมรถ  วันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 13.40 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ซ.คาราบาว  วันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 15.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช.กำจัดรังตอ ที่หลังสนามกีฬา 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 17.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่หนา
โลตัส  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 16.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต 
แยกโกบอลเฮาส  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๑.๐๐น. ว.๔ ลางพ้ืนตลาดโตรุง  วันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๕.๔๕น. – ๑๖.๓๐น. ว.๔ ลางพ้ืนธนาคารออมสิน  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
รับแจงจาก ปปช. 1132 22.00 น.ออกชวยเหลือ ปปช.รถน้ำมันหมดที่หนาตลาดสด  วันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 11.00 น.ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่ชุมชนสงเปลือย  วันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐น. – ๒๑.๐๐น. ว.๔ กำจัดสัตวมีผิด(ตอหัวเสือ) บริเวณสำนักงานสรรพากร 
ถ.บายพาส  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐น. – ๑๔.๐๐น. ว.๔ รดน้ำสนามหญา โรงเรียนวร
ธรรม   วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐น. – ๑๔.๐๐น. ว.๔ ลางพ้ืนธนาคารออมสิน สาขาวงเวียน 
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น้ำพุ   วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 21.00 น.ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่
หางแม็คโคร  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 09.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.แมวตกทอ
ชุมชน กสส.  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 11.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวง
แบตรถยนต ที่ ซ.น้ำทิพย  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 09.30 น. ออกชวยเหลือ 
ปปช.พวงแบตรถยนต ทีหนา รพ.ธีรวัฒน  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 12.50 น. 
ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่ หนา สภ.เมือง  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 
09.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่ หนา ม.กาฬสินธุ  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก 
ปปช. 1132 14.00 น. ออกตรวจไฟไหม ลามเขาบาน ปปช.ทุงมนโนนดิน  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับ
แจงจาก ปปช. 1132 13.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช. รถน้ำมันหมด หนา ธ.ทหารไทย  อาสาปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)  ๑.หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -
ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง   ๒.การรวมกิจกรรมและงานดาน
บริการประชาชนอ่ืนๆ  -วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. เขารวมขบวนกวดลางอาชญากรรมชวง
เทศกาลปใหม ๒๕๖๒ บริเวณหนาสถานีตำรวจภูธร   จังหวัดกาฬสินธุ  -วันที่  ๒๖ ธันวาคม 2561  
เวลา ๑๐.00 น. เขารวมพิธีปลอยขบวนกำลังพล รณรงคขับขี่ปลอดภัย ป ๖๒  งานทะเบียน  จำนวน
ประชากรเดือนธันวาคม 2561  จำนวน 33,540 คน  จำนวนครัวเรือน  15,466 ครัวเรือน จำนวน
ประชากรยายเขายายออกเดือนธันวาคม 2561  ยายเขาจำนวน 104 ราย ยายออกจำนวน 44 ราย จำนวน
ประชากรแฝงและประชากรจร  จำนวนประชากรแฝง 2,367  ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 666 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 102 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 
19 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  5 ราย   

    สำนักการสาธารณสุขฯ  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ำมัน
เช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนธันวาคม 2561  เบนซิน  ในเดือนธันวาคม 61  ใชน้ำมัน จำนวน 782   ลิตร 
ลดลง  47  ลิตร  ดีเซล  ในเดือน ธันวาคม     61 ใชน้ำมัน จำนวน 15,796    ลิตร ล ด ล ง   809  ลิ ต ร
LPG  ในเดือนธันวาคม 61   ใชน้ำมัน  จำนวน  1,512.92    ลิตร เพ่ิมขึ้น  226  ลิตร  ดานความสะอาด 
ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  1  ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง  ลางทำความสะอาด
ตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทำความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  36 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/
แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  8 จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 คัน/8 ครั้ง  เปลี่ยน
ถังขยะเพ่ิม 4 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 27  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการ
สาธารณะ    3.1 ทำความสะอาดบริเวณจดังานปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรัชกาลที่ 9  - จั ด
เจาหนาที่ทำความสะอาดบริเวณจัดงานปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรัชกาลที่ 9 บริเวณ
พุทธฆลฑลแกงดอนกลาง 3 - 6 ธันวาคม 2561  3.2 ทำความสะอาดเสนทาง bike อุนไอรัก -จัดเจาหนาที่
ทำความสะอาดเสนทางและสถานที่จัดงาน bike   อุนไอรัก ระหวางวันที่ 1 - 9 ธันวาคม  2561  3.3 ทำ
ความสะอาดสถานที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเจาคุณวัดใต - จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดสถานที่จัดพิธี
พระราชทานเพลิงศพเจาคุณวัดใต ระหวางวันที่ 20 - 25 ธันวาคม  2561  ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  กำจัดมูลฝอยในเดือน ธ.ค. รวม 2,863.84 ตัน เปนมูลฝอยจาก   - 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,019.18 ตัน  - ทองถิน่อ่ืน ๆ ( 33 แหง) 1,844.66 ตัน  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ  
คุณภาพน้ำหนองไชยวาน กุดน้ำกินและกุดยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ำลำน้ำปาวมีคาความ
สกปรกเกินกวามาตรฐาน  สำรวจการใชถุงพลาสติกในตลาด  เมื่อวันที่ 11 - 12  ธันวาคม  2561  เทศบาล 
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เมืองกาฬสินธุ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมสำรวจปริมาณการใชถุงพลาสติก
และโฟมในตลาดเทศบาล ผลดังน้ี จากการสำรวจพอคาแมคาในตลาดเทศบาล จำนวน 92 คน พบวามีการใช
ถุงพลาสติก จำนวน 21,813  ใบ/วัน มีการใชโฟม 155 ใบ/วัน  และพบวาพอคาแมคารอยละ 19.57 มี
การใชบรรจุภัณฑทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทนการใชถุงพลาสติกหูหิ้วและจากการสำรวจผูซื้อในตลาด
เทศบาล จำนวน 64 คน พบวาผูซื้อปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้วจากผูขายในบางครั้ง จำนวนมากที่สุด คิด
เปน 65.63 % และทุกครั้งจำนวนนอยที่สุด คิดเปน 1.56 %  มีปริมาณการใชโฟมบรรจุอาหารตอวันคือ  
0.57  กลอง/คน/วัน และรอยละ 76.56 ของผูซื้อ มีการใชบรรจุภัณฑทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทน
การใชถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม  ประชุมเตรียมความพรอมการยายพอคาแมคาตลาดเทศบาลลาน 1  เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เชิญพอคาแมคาตลาดเทศบาลลาน 1 และคณะกรรมการตลาด
ประชุมเตรียมความพรอมในการยายพอคาแมคาเขาขายของในตลาดเทศบาลลาน 1   ณ หองประชุมพวง
พยอม โดยมติที่ประชุมใหยายพอคาแมคาเขาในวันที่ 20 ธันวาคม 2561  วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ 
OTOP  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจาหนาที่สำนักการธารณสุขและสิ่งแวดลอม  รวมเปนวิทยากรการ
พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP มาตรฐานอาหารและของใชของสินคา OTOP ณ โรงแรมริมปาว  ดานปองกันและ
ควบคุมโรค   6.1 เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเยี่ยมบาน  เดือนน้ีมีผูปวยรายใหม ๒ ราย อยูชุมชน
วัดเหนือ และชุมชนดอนสวรรค มีผูปวยรายเกาที่รักษาหายกินยาครบและจำหนายออก ๒ ราย รวมมีผูปวยที่
ตองดูแล ๔ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเยี่ยมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย 
รายงานการสอบสวนเมื่อเกิดโรคอาหารเปนพิษ  ไดรับรายงานวาพบเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
อาหารเปนพิษ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย อยูหองติดกัน ๓ หองเรียน ดังน้ี มีอาการรุนแรงตองนอนโรงพยาบาล
กาฬสินธุ   ๓ ราย และไปโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ ราย สวนที่เหลืออีก ๑๗ ราย มีอาการไมมาก กินเกลือแร
อาการดี ซึ่งคาดวาจะเกิดจากอาหารกลางวันของโรงเรียน คือ ขาวมันไก และแตงโม แตตอนเลงพ้ืนที่สิ่งสงสัย
ไมเหลือใหตรวจจึงไดเก็บสิ่งสงตรวจ น้ำหนาหองน้ำ, น้ำบริเวณอางลางมือ ,น้ำด่ืม และนมโรงเรียน ซึ่งกิจกรรม
การควบคุมโรคที่ไดดำเนินการไปแลว ดังน้ี  1. ใหสุขศึกษาในโรงเรียนและชุมชน  2. แนะนำใหมีการปรับปรุง
ระบบสุขาภิบาลอาหาร   3. ตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีอาการปวย  4. แนะนำการกำจัดเช้ือในสิ่งแวดลอม 
อุปกรณในการประกอบอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร ในโรงเรียน  ๕.ประชุมรวมกับคณะครูโงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ และผูประกอบอาหารในโรงเรียน เพ่ือหาแนว ทางแกไขปองกันปญหาเบ้ืองตน  ๖. ใหความรูเรื่อง
คำแนะนำ แกผูประกอบอาหาร โดยเนนในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและ สุขวิทยาสวนบุคคล โดยเนน การกินรอน 
ใชชอนกลางและการลางมือ  ๗. ดำเนินการควบคุมโรคโดยการทำความสะอาดและทำลายเช้ือดวยคลอรีน โรง
ครัวประกอบอาหารภายในโรงเรียน ตามมาตรการควบคุมปองกันโรค  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย 
ชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย 
(HI,CI)  ดังน้ี  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิด
เปนรอยละ ๙๗.๒๒   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปาน
กลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  
มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ 
แหง  - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูง
กวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก  รร. กาฬสินธุพิทยาสรรพ มีคา CI = ๗.๕  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย 
(CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด    วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำ
ยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดปาดอนปูตา คือ  มีคา CI = ๖.๘ **ต้ังแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ – 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผูปวยที่ยืนยันเปนโรคไขเลือดออก ทั้งสิ้น ๑๑ ราย   เดือนน้ีไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก 
ดานสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือน   ดานสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบ
เดือน  โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด     มารดาหลังคลอด  17 ราย  ไดรับการเย่ียม  17 ราย  
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- บุตร เพศชาย  7  ราย   - บุตร เพศหญิง  10  ราย   **มารดาอายุนอยกวา 20 ป  - ราย  **บุตรน้ำหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม   3   ราย  ดานสัตวแพทย   ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  123 ราย   ๑.๒ จำนวนสัตว  160 ตัว แยกเปน  * สุนัข  137  ตัว  * 
แมว     23  ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  8,430 บาท  ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตว
เทศบาล ฯ  จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 26  รายจำนวนสัตว  ทั้งหมด  2,215  ตัว  แบงเปน สุกร  
2,185   ตัว  โค   30   ตัว  * รายไดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน  222,730  บาท  งานศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 
น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ  คนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดได
ใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการ  ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 
16.30 น. เจาหนาที่แพทยแผนไทย ไดใหบริการนวดแผนไทยกับผูที่มารับบริการ  นักกายภาพบำบัดของศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ไดออกเย่ียมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย)  
นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเย่ียมและทำ
กายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ)  เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย) และเจาหนาที่ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมลงเย่ียมสวัสดีปใหม 2562 ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในชุมชน  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำเดือน ธันวาคม 2561  วันที่  ๖  ธันวาคม 
๒๕๖๑โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานสังคม    เรื่อง “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ สิทธิและ
สวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ” วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ  
นายวสุรัตน ภูอังคะ ตำแหนงนิติกร  และนายสมพงษ  สรอยเสนาะ  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรียนดานนันทนาการ เรื่อง “ลีลาศเพ่ือสุขภาพ“ ไดรับความอนุเคราะห
วิทยากรจิตอาสา นางแมนรัตนา  กาญจันดา และทีมงาน  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ พรอมหัวหนาสวนการงาน พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
เทศบาลตำบลทามะกา อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ไดเขาศึกษาดูงานเรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยประชาชนเพ่ือประชาชน จำนวน 100 คน นำโดย นางอภิสมา โพ
ธารากุล นายกเทศมนตรีตำบลทามะกา 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนธันวาคม 
2561  สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  รวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ  ประจำป 2561  ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมวันตอตานคอรัปช่ันสากล   วันที่ 
7 ธันวาคม 2561 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  รวมโครงการ “นุงผาไทยเขาวัดวัน
ธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ”  วันที่  7 ธันวาคม 2561 ณ วัดประชานิยม  กิจกรรมปนจักยาน “Bike อุนไอ
รัก”  วันที่  9 ธันวาคม 2561  รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ถนน
ภิรมย  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ  วัด
หอไตรปฏการาม  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ   คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน รวมงานปฏิบัติ
ธรรม จังหวัดกาฬสินธุ   วันที่ 3 ธันวาคม 2561  ณ พุทธมณฑลกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)  กิจกรรมวันพอ
แหงชาติและวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ประจำป 2561  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา   ตัวแทนนักเรียน นักกีฬาวอลเลยบอล
หญิง เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับประเทศ  วันที่ 1-10 ธันวาคม   
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2561 ณ จังหวัดเชียงใหม  ผูตรวจตรวจการแผนดิน ออกเย่ียมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  วันที่ 19 
ธันวาคม 2561  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สอบธรรมะ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ วัดสวางคงคา  
นายธนพล  กุดสาจารย นักเรียนช้ัน ม.6 และ นางสาวเพชรรัตน  หึมวัง นักเรียนช้ัน ม.5   เดินทางไปรวม
โครงการคายเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษาไทย-ไตหวัน   วันที่ 6-17 ธันวาคม 
2561 ณ  ประเทศไตหวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ    กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 
และวันพอแหงชาติ   วันที่ 7 ธันวาคม 2561  อบรมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนรูเชิงรุกที่เนนทักษะการ
บริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัย  วันที่ 8 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสีภายใน  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  กิจกรรมประชุมผูปกครอง  วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา  กิจกรรมวันคริสตมาส  วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ   รวมงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธิสารคุณ  ในวันที่ 23 ธันวาคม 
2561 ณ วัดใตโพธ์ิค้ำ  พิธีอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โครงการวันสำคัญชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจำป 2561  วันที่ 3-6 
ธันวาคม 2561  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ป) ประจำป 2561  วันที่ 
8 ธันวาคม 2561  โครงการกีฬาภายใน ประจำปการศึกษา 2561  วันที่ 20 ธันวาคม 2561  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1   มอบเครื่องด่ืมเกลือแร ผูเขารวมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ  “เราทำความดี ดวยหัวใจ” อำเภอเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ณ บริเวณ
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  รวมทำโรงทาน เพ่ือถวายพระราชกุศลแด  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำป 2561  วันที่ 3 ธันวาคม 2561  ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอน
กลาง)  กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561  วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน  
ครูบุคลากรและเด็กเล็กรวมงานประเพณีลอยกระทง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ในวันที่  
21 พฤศจิกายน  2561  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมงานปฏิบัติธรรม ประจำป 2561  ใน
วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมนฑลแกงดอนกลาง  โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ใน
วันที่ 19  ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการอริยวงศปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำป 2561/2562  ใน
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-
ธ.ค.61  (ไตรมาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61  1.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ต้ังแตเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61  เขามาทั้งหมด 297,520.35 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61-
ธ.ค.61  เขามาทั้งหมด 2,465,952.10  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61  เขามา
ทั้งหมด 1,418,761.57  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61-
ธ.ค.61  เขามาทั้งหมด 918,797 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61  เขามาทั้งหมด -  
บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61  จำนวน 5,101,031.02  บาท  
7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61  เขามาทั้งหมด 31,566,554.86 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เขามาทั้งหมด  35,565,598  บาท ดานการศึกษา   เขามาทั้งหมด  17,529,300  บาท รวมเงิน
อุดหนุน  จำนวน 53,094,898 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จำนวน 89,762,483.88 บาท  9.หมวด
เงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค.61-ธ.ค.61  จำนวน 4,588,138.80  บาท   10.อุดหนุน 
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เฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 61 – ธ.ค.61  จำนวน 518,645.09 บาท  รายรับจริง 1 ต.ค.
61 - 31 ธ.ค .61 จำนวน  89,762,483.88 บาท รายจ ายจริง 1 ต.ค .61 - 31 ธ.ค .61 จำนวน
85,048,525.22  บาท   ผลตางรายรับสูงกวารายจาย  4,713,958.66  บาท 

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง      ประจำเดือนธันวาคม 2561   คาวัสดุ
น้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนธันวาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 7,470 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 575 
ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือนธันวาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 2,373 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 149 ลิตร 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนธันวาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 15,696  ลิตร 
ลดลง 909  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนธันวาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 359 ลิตร เพ่ิมขึ้น  
111  ลิตร สำนักการคลัง เดือนธันวาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 160 ลิตร เพ่ิมขึ้น 40 ลิตร  
กองวิชาการและแผนงาน เดือนธันวาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   120   ลิตร เพ่ิมขึ้น 4  ลิตร 
กองสวัสดิการและสังคม  เดือนธันวาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 209 ลิตร ลดลง  53 ลิตร  
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในเดือน พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน  25,417.00  หนวย  ลดลง 29,143.00 หนวย   สถานี
ดับเพลิง   ในเดือน  พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน   5,220.00  หนวย  ลดลง 217.00  หนวย   โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน พ.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน    13,052.00   หนวย  เพ่ิมขึ้น  
2,584.00  หนวย    โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา   ในเดือน พ.ย. 61  ใชไฟฟา  จำนวน    
4,932.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น .00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน พ.ย. 61 ใชไฟฟา  จำนวน    
6,559.00   หนวย  เพ่ิมขึ้น 128.00 หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน พ.ย. 61   ใช
ไฟฟา จำนวน    5,432.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 2,228.00 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง   สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ  1  โครงการ ดังน้ี    1.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ  สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  อยูระหวาง
ดำเนินการกอสราง  3  โครงการ ดังน้ี   1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร   
2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  3.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  สำนักการชาง จัดสงใหงานพัสดุเพ่ือ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  จำนวน 6  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย
วัลลภ ชุมชนหัวโนนโก 2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกถนนหลังตลาดรวมใจการเกษตร ชุมชนทุงศรี
เมืองพัฒนา  3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสิทธิวงศ ฝงซาย ชุมชนทาสินคา  4.โครงการ
กอสรางถนน คสล. ขางคลองฮีโรฝงขวา ชุมชนกุดยางสามัคคี  5.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ซอยแยกถนนทางเขาโรงเรียนอนุบาลทุงมน  ชุมชนทุงศรีเมือง  6.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย  สวนการโยธา  เตรียมโคมไฟประดับวงเวียนโปงลาง  งานวันขึ้นป
ใหม ณ ศูนยเครื่องจักรกล  วันที่ 15 ธันวาคม 2561  ประดับไฟหยดน้ำ วงเวียนโปงลาง งานวันขึ้นปใหม
วันที่ 24 ธันวาคม 2561  จัดเตรียมสวนหยอมเพ่ือความสวยงาม  งานขึ้นปใหม พ.ศ. 2562 ณ วงเวียน
โปงลาง  วันที่ 24 ธันวาคม 2561  จัดวางตนไมประดับวงเวียนโปงลาง  เทศกาลปใหม 2562  วันที่ 26 
ธันวาคม 2561  สรางซุมประตู DINO PARK  สำหรับติดต้ังที่สะพานขามลำน้ำสวนสาธารณะแกงดอนกลาง 
วันที่ 15 ธันวาคม  2561  เตรียมสถานที่เวทีช่ัวคราว ขุดลอกกุดยาง  กิจกรรมจิตอาสา ทำดีดวยหัวใจ  วันที่  
6  ธันวาคม  2561  ซอมแซมผิวฟุตบาททางเทาบริเวณ หนาโรงเรียนเซนตยอเซฟ  วันที่ 27 ธันวาคม  
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2561  ซอมแซมผิวจราจรและลานจอดรถบริเวณวัดใตโพธ์ิค้ำ  งานพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิสารคุณ  
วันที่ 21 ธันวาคม 2561  เก็บทุนลอยน้ำสวนสาธารณะกุดน้ำกิน  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ปรับปรุงภูมิ
ทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับ
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี ตกแตงสถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม  บริเวณหนาอาคารศรีสวัสด์ิ  ตกแตง
สถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม  บริเวณวงเวียนน้ำพุ  ตกแตงสถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม  บริเวณ
วงเวียนวัดใตโพธ์ิค้ำ  ตกแตงสถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม  บริเวณวงเวียนโปงลาง  ตกแตงสถานที่
ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม  บริเวณวงเวียนโปงลาง 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการฯ   ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปคาใชจาย
ประจำเดือนธันวาคม 2561   งบประมาณต้ังไว 1,890,900 บาท  รวมคาใชจาย  396,975 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  1,211,188.50 บาท  2.หนังสือเขา 59 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 82 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 12  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 33  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธ.ค.61  ฝาย
วิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒  โอนงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 8 - 9  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 8/2562  จำนวน 1 
รายการ  เปนเงิน 50,000 บาท  สำนักการชาง - โอนครั้งที่ 9/2562  จำนวน 4 รายการ  เปนเงิน 
50,000 บาท  สำนักการศึกษา การจัดต้ังศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ไดดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาศูนยสงเสริมของประชาชนในระดับพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยในหวงเดือนมกราคม -  
กุมภาพันธ 2562 จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี พ.ศ.2561  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานเกณฑการบริหารจัดการที่ดีเขาสูระบบประเมินรอบ
สุดทายโดยไดรับเงินรางวัล  จำนวน 755,263.16 บาท  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในชวง 6 เดือนหลัง   (ผลการดำเนินงาน 1 เมษายน 2561 – 30 
กันยายน 2561)  - ผลการประชุมสรุปไดดังน้ี  1. โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมที่มีการดำเนินงานในชวง         
6 เดือนหลัง โครงการอยูระหวางดำเนินการทั้งสิ้น 162 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 146 โครงการ 
โครงการอยูระหวางดำเนิน การ 2 โครงการ โครงการไมไดดำเนินการ 14 โครงการ  จากโครงการในแผน
ดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 189 โครงการ  2. ผลการประเมินตัวช้ีวัด
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้งสิ้น 35 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 26 ตัวช้ีวัด ไมบรรลุเปาหมาย 9 ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดและเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง 4 ดานผลที่ได 
364.31 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.68  กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  กิจกรรมถนนสายบุญ  กิจกรรมสวดมนต
ไหวพระ  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชน
ทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 11 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 42 งาน  
5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  6.  งานพิธีกร  จำนวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 
งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 4 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – 
ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง 
จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 42 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียน
บทรายการเคเบ้ิลทีวี 7 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  
10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน   ฝายนิติการ   เปนวิทยากรรับเชิญเทศบาลตำบลสงเปลือย  ใหคำปรึกษา
ขอกฎหมายแกประชาชน คดีเปนโจทกฟองผูกูยืมเงินกองทุน  ออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี พนักงานครู
เทศบาลขอรับคาเชาบาน 
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กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล  เมืองโคตร   หน.ฝายพัฒนาชุมชน    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนธันวาคม 2561  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนธันวาคม 
2561   รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 58 ลิตร ลดลง 50 ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 151 ลิตร ลดลง 3 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน   ประชุมเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการขอรับงบฯอุดหนุน  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย
กองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ
บริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๘ 
ชุมชน  ฝายสังคมสงเคราะห   เวลา ๐๙.๐๐ น. (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑) ณ หองประชุมมะหาด สำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ช้ัน ๒) ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานอบรมโครงการ"สรางสุขที่ปลายทางชีวิต" รุนที่ ๒ จัดโดยกองวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ในการดูแลผูปวยระยะสุดทายแกจิตอาสาขางเตียง 
รวมทั้งการใหคำแนะนำการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรังและระยะสุดทายแกญาติโดยวิธีการตางๆ   ประชุมหาแนว
ทางการทำงานเก็บขอมูลคนเรรอน ไรที่พ่ึงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ   ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV   เมื่อวันที่  ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ไดดำเนินการจายเบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเช้ือ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบ้ียฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๘ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  กองทุนแมของแผนดินชุมชนสุขสบายใจ รวมกิจกรรมรณรงคลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม  ภายใตแนวทาง   “ดานครอบครัว รั้วชุมชน ถนนปลอดภัย”   ณ  หอประชุมธรร
มาภิบาลและลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ 
 

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

ปดประชุม  16.20  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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