รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 23/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายนพสิทธิ์
๓. นางสาวศิรินันท์
๔. นายนิติธรรม
๕. นายอดิศักดิ์
๖. นายฉลอง
๗. นางอุบลรัตน์
๘. นายประเสริฐ
๙. นายอภิวัฒน์
๑๐. นายพงษ์ธร
๑๑. นางเพ็ญพร
๑๒. นางจิตตา
๑๓. นายวรวิทย์
๑๔. นายนิกร
๑๕. นางสาวจันทร์ตรี
๑๖. นายคงเดช
๑๗. นายจําลอง
๑๘. นางสาวนันทนา
๑๙. นางมยุรา
๒๐. นายพงษ์ฤทธิ์
๒๑. นางนฐอร
๒๒. นายกฤษณะ
๒๓. จ.ส.อ.สมชาย
๒๔. นายพงษ์พัฒน์
๒๕. นายอัครเดช
๒๖. ายสถิตพงษ์
๒๗. นางสุมิตรา
๒๘. นางวัชรี
๒๙. นางจริยา
๓๐. นางแม้นรัตนา

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทงั
รองปลัดเทศบาล
โพธิแท่น
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เสาวกุล
ผอ.สํานักการศึกษา
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
แต้มแก้ว
หน.ฝ่ายอํานวยการ
กอสัตย์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หรบรรณ์
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
ศรีนามล
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
สุเพ็งคําภา
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ภูจริต
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ธารสวิง
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
อภัยโส
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝ่ายเทศกิจ
โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
พัฒนลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน
ภูกิ่งเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
บงสีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
คําเดช
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
พงษ์พันธุ์นา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
กาญจันดา
ประธานสภาพนักงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมานิต
2. นายสมศักดิ์
3. นายโพธิวัฒน์

ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ร่มไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล

-๒4. นางจีรนันท์
5. นายสมชาย
6. นางสาวสุนิสา
7. นายกันติพงษ์
8. นางสาววารัตน์
9. นายลิขิต
10. จ่าเอกภราดร
11. นางสาคร
12. นายวันชัย
13. นางสาวดารุณี
14. นางเพ็ญประภา
15. นางณัฐนันท์
16. นางมยุรี
17. นางรัศมี
18. นางสุดารัตน์
19. นายสนธยา
20. นายธนวัฒน์
21. นายปัญญา
22. นายอิงควัต
23. นายธนัญชัย
24. นายชาติชาย
25. นางดวงใจ
26. นางศศิญา
27. นางมนธิดา
28. นายสังวาล
29. นางสาวณัฐภาส์
30. นางสาวพัชรินทร์
31. นางวิภาวดี

ธารไชย
ไชยเดช
บุญศิลป์
เบ้าจังหาร
วิวัฒนการ
ไชยภู
เนตวงษ์
แต้มแก้ว
จันทร์สว่าง
สุดาอิ้ง
ภูนิลามัย
เหล่านุกูล
ไชยบัง
แสนอุบล
ศรีโยธา
สีหานนท์
สิทธิกานต์
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน์
ชูเดชวัฒนา
คําก้อน
พิมพ์บุตร
กิตติธรรม
คําก้อน
เมืองโคตร
การรินทร์
ถิตย์กุล
ชุมกาแสง

ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี
พนักงานบัญชี
หน.ฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หน.ฝ่ายนิติการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ
ผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว นการงาน ครั้ ง ที่ 23/2558 ประจํ า ปี ง บประมาณ 2558 ในวั น อั ง คารที่
25 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันจัดงานของท่านรองมานิต
จนเป็นที่เรียบร้อยหลายๆเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงาน Bilk For Mom / งาน 12 สิงหา / งานวิจิตรแพรวา
และงานแสดงอาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตที่ราชประสงค์
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เรื่องที่ 2 งบประมาณ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตอนนี้จะเข้าสู่ห้วงสิ้นปีงบประมาณไตรมาสสุดท้าย
เพราะฉะนั้นทุกสํานัก/กองฝ่ายจะต้องไปดูว่าโครงการอะไรของตัวเองที่อยู่ในสํานัก/กองฝ่ายที่ยังไม่ได้ทําไม่ได้ใช้
30 ก.ย. วันสุดท้ายจัดการให้เรียบร้อย อีกทั้งแต่ละกองฝ่ายที่มีเงินเหลือจ่ายของกองต่างๆเร่งปิดบัญชีเพราะ
ไม่อย่างนั้นจะตกเป็นเงินสะสม ทุกปีก่อนหน้านี้นายกฯเรียกประชุมและห้ามจ่ายดึงฎีกาไว้ก่อนจําได้ไหมเวลา
เราเกิดวิกฤติว่าเงินจะไม่พอเราได้ประชุมกัน แต่ปีนี้เราค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเงินสะสมเก็บสะสมไว้พอสมควรที่
จะนํามาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เงินค่าครองชีพของพนักงานจ้างของเราทุกคนปกติเงือนเดือน 9,000 บาท เพิ่ม
ค่าครองชีพ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ลูกจ้างภารกิจเพิ่มให้ไม่เกิน 13,000 บาท ถ้าหาก
ว่าเราไม่มีเงินสะสมจะทําแบบนี้ได้หรือไม่ท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าเฉพาะจ่ายพวกนี้หมดไปเท่าไหร่ จ่ายตก
เบิก 10 เดือน ประมาณ 3,000,000 บาท เงิน 4 เปอร์เซ็นต์ผมว่าค่อนข้างที่จะแน่นอน แต่เขาบอกว่า
ผ่านกพ.แล้ว
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ของเราไปหารือกพ.ในเรื่องของบริหาร 6 , 7
ที่มีเงินประจําตําแหน่ง 3,500 บาท กพ.ได้ส่งเรื่องกลับมาให้ก.กลาง ซึ่งจะประชุมวันนี้แต่รายละเอียดยังไม่
มีการเปิดเผย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี น่าจะได้เป็นเรื่องอนุมัติเฉยๆ ผ่านกพ.ก็ไม่ได้มีการคัดค้าน

เรื่องที่ 3 ปรับปรุงห้องน้ํา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตามที่สภาพนักงานร้องขออยากจะให้ปรับปรุงห้องน้ําแจ้ง
ว่าสท.ฝ่ายค้านขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมดเลย 600,000 บาท ไม่ให้ทําเลย ผมไปดูแล้วห้องน้ําตั้งแต่
สร้างตึกมาพร้อมกับอาคารยังไม่เคยปรับปรุง เวลาที่ผมเดินมาทํางานจะมีกลิ่นโชยออกมาตั้งแต่บันไดทั้งๆที่
แม่ บ้ า นก็ อ ยู่ เ ข้ า ไปดู ก็ ส ะอาดแต่ เ ผอิ ญ ตั ว ระบบท่ อ ถั ง ซึ ม ของเราใช้ ง านมานานแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี 2533
หน.พงษ์ธรได้ชี้แจงให้ฟังแล้วว่าทําตามที่พนักงานเทศบาลขอมา

เรื่องที่ 4 เร่งรัดการเบิกจ่าย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ฝากทุกสํานักกองฝ่ายเร่งรัดการเบิกจ่าย กองฝ่ายไหนที่
มีสัญญาอะไรที่ยังไม่ได้ทําให้รีบดําเนินการ ตอนนี้เร่งรัดการเบิกจ่ายกันทุกกระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการทุกส่วนราชการ เพื่อให้ทันปีงบประมาณและพร้อมที่จะรับงบประมาณใหม่ พรุ่งนี้ถ้าเทศบัญญัติเสร็จ
เรายังเหลือเวลาแค่ 30 กว่าวัน ท่านต้องไปดูว่ากองฝ่ายตนเองเป็นอย่างไร
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ท่านนายกค่ะเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสํานัก
การคลังจะปิดรับวันที่ 15 กันยายน ใบบันทึกขออนุมัติกว่าจะออกมาเป็นฎีกา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี แต่ของกองฝ่ายแทนที่จะนับ 30 วัน นับไม่ได้ จะปิด
รับวันที่ 15 กันยายน เพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาประมาณ 20 วัน
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็นและเรื่องโครงการที่อยู่
ในห้วงเวลาหลังจาก 15 กันยายนไปแล้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตามระยะเวลา อันไหนที่พอจะทําได้ให้รีบทําไม่ใช่ว่าลืม
เป็นห่วงกองสวัสดิการสังคมเพราะว่าโครงการมีเยอะ สํานักการศึกษาก็มีเยอะ สํานักการสาธารณสุขก็ทํา
โครงการหมดเรียบร้อยแล้ว สํานักการช่างเหลืออะไรบ้าง
นายภาณุเ ดช เจริ ญ พั น ธุ วงศ์ ผอ.สํ า นั ก การช่ า ง บันทึกขออนุมัติซ่อมถนน โครงการอื่นก็ส่ ง
เรียบร้อยแล้ว
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เรื่องที่ 5 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเดินรณรงค์กิจกรรมโครงการรวมพลังรณรงค์
“ต่อต้านคอร์รัปชั่น”
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องโครงการรวมพลังรณรงค์
“ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล

วันที่ 4 กันยายน จะดําเนินการจัดโครงการรวมพลัง
รณรงค์“ต่อต้านคอร์รัปชั่น” โดยหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ และภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั่ น กิ จ กรรมจะมี ก ารเดิ น รณรงค์ ประกวดขบวนแห่
ประกวดภาพวาด ประกวดโครงงาน ช่วงเช้าได้ทําคําสั่งให้ทุกกองฝ่ายอย่างน้อยกองฝ่ายละ 5 คน ร่วมเดิน
รณรงค์ ของเทศบาลเราจะเป็นแม่งานหลักในการจัดสถานที่ เสริฟน้ํา ร่วมเดินรณรงค์
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ในส่วนของพิธีกรได้เตรียมเรียบร้อยแล้ว
ทั้งในหอประชุมขอให้อยู่ร่วมทํางานทั้งวันจนกว่าจะเสร็จ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันที่ 4 กันยายน ผมไม่ได้อยู่เพราะว่าต้องไปรับเกียรติ
บัตรที่สถาบันพระปกเกล้าพร้อมกับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในวันที่ 3 กันยายน ผมต้องเดินทางในวันที่ 2
กันยายน และได้เลื่อนการประชุมประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ พอประชุมเสร็จผมจะเดิน
ทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อไปร่วมงานสถาบันพระปกเกล้าในวันที่ 3 กันยายน แต่เผอิญวันที่ 5 กันยายน จะมี
งานของพระปกเกล้าต่อ 2 หลักสูตร ในงานวันที่ 4 กันยายน มอบให้กับทางท่านรองนพสิทธิ์ไปปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี และผมจะเข้าอบรมอีก 1 หลักสูตรประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนเพราะฉะนั้น
ช่วงนี้จะไม่อยู่ โครงการอบรมเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตรการพัฒนาผู้นําท้องถิ่นในบริบทโลก
เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่ทางสถาบันพระปกเกล้าพาคณะผู้บริหารที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าไปญี่ปุ่นจําได้ไหม
วันที่เข้าอบรมคือ 8 – 12 กันยายน 2558 ไม่นาน
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล คาดว่าที่เขาประมาณไว้ในการที่รับรางวัลธรรมาภิบาลคือ
วันที่ 28 กันยายน 2558

เรื่องที่ 6 เทศบาลตําบลยางตลาดมาศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี วันนี้มีเทศบาลตําบลยางตลาดมาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ เมื่อวานไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการอุดหนุนเงิน 400,000 บาท ต่อ 1 เทศบาล
เป็นเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นทุนกับท้องถิ่นให้ไปรณรงค์กําจัดขยะตั้งแต่ต้นทางมีท้องถิ่นที่ยื่นคําขอมา
14 แห่ง และทางคณะกรรมการพิจารณาให้ 10 แห่ง ไม่เอา 4 แห่ง ในส่วนที่ไม่ได้ 4 แห่ง คือ อบต.
หนองกุง เทศบาลตําบลโคกศรี เทศบาลตําบลโนนบุรี มีอีกแห่งหนึ่งผมจําไม่ได้ วันนี้เทศบาลตําบลยางตลาด
ก็มาดูเรื่องนี้ ผอ.สมชายบอกผมว่าเทศบาลยางตลาดก๊อปปี้เราแม้กระทั่งโลโก้ เขามานําเสนอเรื่องที่ว่าเขาจะ
รณรงค์งานประเพณีปลอดเหล้าขอโทษให้เกียรติแก่เจ้าภาพงานนี้ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขาจะไปรณรงค์ทํา
ป้ายว่างานนี้คัดแยกขยะทํานองนี้ เท่าที่ผมได้ไปดูโครงการความจริงนี้ผมเสนอตัดเลยนะเงิน 400,000 บาท
เอาไปทําศาลา 200,000 บาท ไปทําป้ายที่ติดบ้าน 60,000 บาท

เรื่องที่ 7 ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมโรคที่มาจากการคัดแยก
ขยะ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื่อเช้าที่หอประชุมธรรมาภิบาลประชุมเกี่ยวกับเรื่องการ
เฝ้าระวังป้องกันการควบคุมโรคที่มาจากการคัดแยกขยะ ผมเป็นห่วงและให้ความสําคัญกับผู้ที่ประกอบอาชีพที่
ไซขยะและเก็บของเก่า ผมได้ไปนําเสนอด้วยตนเองตั้งแต่ตอนที่เราไปเปิดบ่อขยะแล้วให้เทศบาลเราซื้อพวก
รองเท้าบูท ถุงมือ ที่ปิดจมูก และพวกเสื้อผ้าเอาไปแจกเขา และสาธิตให้ดูว่าเราจะต้องป้องกันตัวเราเองเวลา
เราคัดแยกขยะเพราะว่าขยะมากับเชื้อโรคและเวลาไปคุ้ยเขี่ยบางทีไปเกี่ยวพวกสังกะสี พวกเศษขวด เศษแก้ว

-๕เกิดบาดแผลแบบไม่รู้ตัวแล้วยั งไปคุ้ยเขี่ยต่อในกองขยะจะติดเชื้อได้ง่าย เมื่ อเช้าอยากจะลงไปร่วมอยู่นะ
ท่านผอ.เพ็ญพร แต่เห็นท่านผู้ว่าราชการมาตอน 11.00 น. แต่ผมติดประชุมจึงไม่ได้ลงไป

เรื่องที่ 8 สรุปข้อหารือกระทรวงมหาดไทย
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เอกสารแจ้ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสรุ ป ข้ อ หารื อ
กระทรวงมหาดไทยที่เป็นเรื่องสําคัญๆและส่งมาให้ท้องถิ่นได้รับรู้รับทราบว่าแนวทางนโยบายของทางราชการที่
กรุงเทพส่วนกลางมีนโยบายอย่างไรเราจะได้ดําเนินการ เอกสารที่ส่งมาส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
Bilk For Mom พึ่งผ่านไปแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนี้เพราะทางสมเด็จพระบรมโอรสาฯ มีนโยบายว่า
ผู้ที่มาร่วมงานปั่นจักรยาน Bilk For Mom คือแขกของพระองค์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประทับใจที่เรา
ไปตอนรับพวกที่ไปร่วมปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ตอนนี้ดอกทานตะวันของเราก็สวย
กว่าเดิมถ้าใครอยากจะไปถ่ายรูปก็เชิญได้ งานของกระทรวงมหาดไทยจะมีข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมาหลายเรื่อง เรื่องการจัดการขยะ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ แต่ว่าของเราไม่มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยเราจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด เรื่องที่เกี่ยวกับเราคือการบริหาร
จัดการขยะทุกจังหวัดจะต้องรายงานผลการดําเนินงาน 8 วาระของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มโครงการเมือง
สวยน้ําใสและการขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทย
ยังดําเนินงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินโครงการขับเคลื่อน 1 จังหวัด 1
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้น แบบในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ตอนนี้ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาลุยเรื่อง 1 จังหวัด 1 ท้องถิ่นต้นแบบในการลดปริมาณขยะตั้งแต่
ต้นทาง เรื่องที่ 3 ที่เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย คือ การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของเรามีนะ
ครับฝากท่านผอ.ภาณุเดช กระทรวงมหาดไทยมีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและกองทุน เพื่อสนับสนุน
การจั ด รู ป ที่ ดิ น ให้ จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณที่ ส นั บ สนุ น เช่ น จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด ระนอง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม เป็นต้น เร่งรัดติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานของ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยกําชับมา นอกจากนั้นจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหา
ความยากจน งานเตรียมความในการบริหารงบประมาณเหมือนกับของเรา เกี่ยวกับเรื่องการเร่งรัดใช้จ่าย
งบประมาณ การทําโครงการเร่งรัดในการทําโครงการต่างๆที่ยังเหลือ และเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติที่อื่นเขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งของเราค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะ
เรามี เ ขื่ อ น การแก้ ไ ขหนี้ ใ นระบบสถาบั น การเงิ น เมื่ อ เช้ า ได้ ยิ น ทางท่ า นรองนายกรั ฐ มนตรี ด ร.สมคิ ด
จาตุศรีพิทักษ์ท่านจะมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยเรา หนี้นอกระบบของสถาบัน
การเงิ น มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นให้ แ ก้ ไ ข นอกนั้ น จะเป็ น เรื่ อ งการแก้ ไ ขภั ย พิ บั ติ การบริ ห ารจั ด การน้ํ า
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัย จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับการเบิกจ่าย เป็นข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กับเราทราบเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามให้สอดคล้อง

เรื่องที่ 9 ติดตามงาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สําหรับงานของเราที่อยากจะติดตามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้รับรายงานว่ามีการกรอกข้อมูลผิดตกหล่นไปประมาณ 700 กว่าคน แต่ตอนนี้เขาเร่งรัดมาจํานวนคนกับ
จํานวนเงินต้องสอดคล้องกัน เป็นอย่างไรเรื่องเบี้ยยังชีพมีปัญหาหรือไม่เงินอุดหนุนที่กรมฯส่งมากับคนที่รับเงิน
ตอนนี้เราขาดทุนเพราะว่าจ่ายเงินสะสมเราไปก่อนเงินยังไม่โอนมาอีกจ่ายมากกว่ารับ แต่ว่าเราต้องไปเอาเงิน
เราคืนมานะท่านผอ.วรวิทย์ เนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดเงินก็เลยส่งมาไม่ครบแต่เราจ่ายตามจริงเผอิญว่าเรา
มีเงินสะสมก็เลยมีการเอาเงินสะสมไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุไม่ให้มีปัญหานี้คืออานิสงส์ของการที่เรามีเงินสะสม
จํานวนมากจึงทําให้คล่องตัวไม่เป็นหนี้ ขอบคุณท่านผอ.เพ็ญพรและท่ านผอ.วรวิทย์ที่ไปเป็นตัวแทนของ
เทศบาลในการแสดงแบบผ้าไหมแพรวา

-๖-

เรื่องที่ 10 ข้อท้วงติงของสตง.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ข้อท้วงติงของสตง.ต่างๆให้ระมัดระวังยังไงอย่าให้เกิดการ
ท้วงติงจากสตง.ถ้าเราทําตามระเบียบถูกต้อง

เรื่องที่ 11 การย้ายปลา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี การย้ายปลาจากสวนสาธารณะกุดน้ํากินยังรออยู่นะครับ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมื่อเช้าได้ลงไปดูพื้นที่และได้นัดทีมงาน
ประมาณวันจันทร์ วันอังคาร ได้ติดต่อเพื่อที่จะยืมอ่างไฟเบอร์จากเพื่อนมา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เอามาอยู่ใกล้ๆไม่ต้องไปไกลเอาไปลงที่หนองไชยวานก็ได้
แล้ ว แต่ ท่ า นเลขาฯ ฝากท่ า นผอ.เพ็ ญ พรกํ า ชั บ เรื่ อ งความสะอาดบริ เ วณสวนสาธารณะริ ม แก่ ง ดอนกลาง
โดยเฉพาะขยะในน้ําท่านผอ.สมชายตอบผมว่าเราจะเก็บขยะในน้ําตอนเช้าครับ ขอเปลี่ยนเวลาจากตอนเช้ามา
เป็นตอนเย็นได้หรือไม่ เราคงไม่ถึงกับปล่อยน้ําหมดท่านเลขาฯแค่เอาปลาออกบางส่วน เนื่องจากว่าปลามี
จํ า นวนมากและอาหารก็ ไ ม่ เ พี ย งพอทํ า ให้ ป ลาไปกิ น วั ช พื ช ที่ เ ราเอาไปฟอกอากาศ เวลาไปปั่ น จั ก รยาน
Bilk For Mom ได้กลิ่นหรือไม่บริเวณประตูน้ําเกิดจากที่ผมให้ท่านผอ.สมชายเอาปูนขาวไปลงตอนนี้กลิ่น
หายไปแล้วสาเหตุเกิดจากสาหร่ายเน่ามีคนมาบอกผมว่ามีรถสิบล้อเอาขยะไปทิ้ง ซึ่งเราได้ไปดูแล้วไม่มีขยะแต่
กลิ่นเกิดอยู่ในน้ํา

เรื่องที่ 12 เช่าที่วัดหอไตร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ผมมอบให้ใครไปศึกษาดูเป็นอย่างไรบ้าง
นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ทางสํานักการคลังได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบมี
ความเป็นไปได้แต่เรื่องของที่แต่ไม่มีใครติดต่อมาว่าจํานวนเท่าไหร่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี อยู่ที่สํานักการช่างผมให้ท่านผอ.ภาณุเดชออกสํารวจของ
จริงสภาพแผนที่ พื้นที่
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ได้ลงพื้นที่ทําวงรอบแล้วครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
การออกแบบ วางผัง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ออกแบบคร่าวๆ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง จะนําเสนอท่านนายกฯก่อนว่าทําอะไรบ้าง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี บันทึกเสนอมาเลยนะเอาเป็นว่าจากการหารือในที่
ประชุมคทม.นายกฯมีคําสั่งให้ไปทําอะไรบ้างและรายงานขึ้นมาผมจะได้เกษียณหนังสือต่อส่งให้กับสํานักการ
คลังเพื่อที่จะทําการติดต่อขอเช่าที่วัดหอไตร และในส่วนแบบที่เขียนไว้คร่าวๆจะได้พยายามหางบประมาณมา
ดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ 13 เงินรางวัล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เงินเหลือจ่ายจากเงินรางวัลได้ข้อสรุปว่า1. ไปซื้อรถกิ่งไม้
2. ไปสร้างเมรุ 3. ไปซื้อเครื่องแก้ไขปัญหาน้ําเสีย เครื่องเติมอากาศให้กับสวนสาธารณะกุดน้ํากิน เมื่อเช้า
ท่านรองอภิวัฒน์มาบอกว่าอยากจะได้กล้องถ่ายวีดีโอ 70,000 บาท ผมว่ากล้อง70,000 บาท สําหรับมือ
อาชีพต้องทํางานระดับมืออาชีพคือระดับเป็นงานที่หาเงินได้ แต่งานของเราเป็นแค่งานที่ถ่ายแล้วนําเสนอ
ผลงานพอจะมีเงินรางวัลเหลือประมาณ 40,000 บาท หรือไม่
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ท่านนายกฯ เงินรางวัลซื้อเครื่องเติมอากาศ 3 เครื่องๆละ
100,000 บาท เตาพร้อมติดตั้ง 1500,000 บาท รถ 2200,000 บาท เงินหมดพอดี

-๗-

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าไม่เหลือเอาปีหน้าค่อยซื้อ ยืมกล้องของโรงเรียนท.1
ก่ อ นนะถ้ า พั ง เดี่ ย วซื้ อ ให้ ใ หม่ ท่ า นผอ.จิ ต ตากล้ อ งของโรงเรี ย นท.1 ท่ า นผอ.วิ เ ชี ย รไปขอมาจากกรมฯ
เป็นครุภัณฑ์ของกรมฯซื้อให้

เรื่องที่ 14 ถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี แจ้งเรื่องถนนสายบุญ วันพุธที่ 2 กันยายน และวันศุกร์
ที่ 12 กันยายน 2558

เรื่องที่ 15 หนังสือร้องทุกข์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผอ.ภาณุเดชมีหนังสือร้องทุกข์มาไปลงรับเรียบร้อย
แล้วไปจัดการให้ด้วยเป็นถนนที่เราจะทําลูกรังในปี 2559 เอารถไปเกดและเอาเศษวัสดุไปลงให้เขาได้สัญจร
ไปมาในช่วงหน้าเพราะว่าปีหน้าจะได้ถนนลูกรังแล้วที่ถนนมารวย

เรื่องที่ 16 ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณตําบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ได้รับหนังสือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณตําบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงในวันที่ 30 –
31 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่าเช่าที่
พักคืนวันที่ 30 สิงหาคม และอาหารระหว่างจัดงานจะออกให้เป็นหนังสือส่งมาเชิญนายกฯหรือประธานศูนย์
ครอบครัวผมเห็นว่าชวนกันแล้วใช่หรือไม่ศูนย์จะไปวันนั้นเห็นโทรมาประสานว่าอยากจะขอยืมรถเทศบาลแต่พอ
คุยไปว่านั่งได้ไม่หมดเลยว่าจะไปเช่าเอาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เราไปด้วยหรือไม่ต่ายไปใช่ไหมฝากต่ายดูแลด้วยนะ
ผมไม่ได้ไป

เรื่องที่ 17 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กําหนดจัดกิจกรรมหนู
น้อยฟันสวยวันที่ 9 กันยายน 2558 เชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวฯฝากท่านรองนพสิทธิ์

เรื่องที่ 18 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นไทย
ห่วงใยประชาชน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี องค์การบริการส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมสั ม มนาพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยท้ อ งถิ่ น ไทยห่ ว งใยประชาชนวั น ที่ 17 กั น ยายน 2558
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรรยายเรื่องบทบาทท้องถิ่นกับร่างรับธรรมนูญปี 2558 ถ้าใคร
อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเชิญนะครับ

เรื่องที่ 19 ประชุมจังหวัด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ประชุมจังหวัดผู้อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดมอบผอ.วรวิทย์ไปแทน และตอนบ่ายกองกําลังรักษาความสงบฯเรียกประชุมตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดที่ราช
ประสงค์ตอนนี้ทุกจังหวัดต้องระมัดระวังทางกองกําลังก็รับงานมาเต็มที่

เรื่องที่ 20 กลุ่มพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุขของสสจ.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผอ.เพ็ญพรมีเรื่องกลุ่มพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข
ของสสจ.ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดจากการส่งรายงาน 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2558 ให้สปสช.ไตรมาส
แรก เพื่ อ ชี้ แ จงเงื่ อ นไขการส่ ง รายงาน 43 แฟ้ ม ของปี 2559 จึ ง จั ด ประชุ ม เตรี ย มข้ อ มู ล ปี 2559
ตรวจสอบและปรับแก้ไขรายงาน 43 แฟ้ม ประเภทสะสมในวันนี้แจ้งผู้ที่ส่งรายงาน 43 แฟ้มของ PCU
ซอยน้ําทิพย์และดงปอแห่งละ 1 คนเข้าร่วมประชุม ไม่เข้าใจว่าเราทําผิดพลาดหรืออย่างไร

-๘-

นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ท่านนายกฯขออนุญาตเรียนว่าในการส่งข้อมูล 43
แฟ้ม ของระบบการดูแลรักษาประชาชนของ PCU ทั้งประเทศไทยในส่วนใหญ่จะผิดพลาดเกือบทุกที่หมายถึง
การคีย์ข้อมูลรายละเอียดลงในโปรแกรมสําเร็จรูป และโปรแกรมจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอบรมเจ้าหน้าที่ควบคู่
ถ้าเขาเห็นข้อไหนผิดพลาดเขาจะให้ไปเรียนเพิ่มเราก็ส่งภาลินีกับปิยะอรไป 2 คน เป็นคนคีย์เพราะบางที
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลถ้าเป็นพนักงานจ้งของเราธรรมดาจะวินิจฉัยในสิ่งที่เขาเขียนบางทีก็วินิจฉัยไม่ถูกความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตั้งแต่เราทําเทศบัญญัติก็เหมือนกันหน.พงษ์ธรส่งไปแบบ
หนึ่ง จ.ส.อ.สมชายเอาไปพิมพ์อีกแบบหนึ่ง ศึกษาส่งไปแบบหนึ่งคนพิมพ์พิมพ์อีกแบบหนึ่งท่านรองอภิวัฒน์ไม่
ดูกับเขาดูก็ดูไม่ละเอียด

เรื่องที่ 21 ภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติหอพัก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เป็นงานของกองสวัดิการฯแต่ไปเกี่ยวข้องกับทุกส่วนการ
งานจึงนัดประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล ผมจะขอเวลา
ไปศึกษาและต้องมีการไปประชุมผู้ที่ขึ้นทะเบียนหอพักด้วยคือผู้ที่เสียภาษีโรงเรือนกับเราตัวเลขขอให้ทางสํานัก
การคลังเตรียมตัวเลขด้วยว่าผู้ที่เสียภาษีโรงเรือนกับเราโดยขออนุญาตเป็นหอพักมีที่ไหนบ้าง ผมไปรับภารกิจ
ถ่ายโอนมาแล้วจากท่านรองผู้ว่าฯสิริรัตน์ ตอนนี้แฟ้มอยู่ที่กองสวัสดิการ

เรื่องที่ 22 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชาชนคือถ้ามีการร้องเรียนร้องทุกข์มาต้องให้เราดําเนินการแก้ไขถ้าเราแก้ไขไม่ได้ต้องรายงานทุก 15
วัน ขอให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าถ้ามีหนังสือมาให้รีบดําเนินการแก้ไขถ้าแก้ไขไม่เสร็จจะต้องรายงานคนที่
ร้องมาทุก 15 วัน ตามที่เราได้พาผู้สูงอายุไปดูแลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่กรุงเทพสตง.มาตรวจเป็น
การเฉพาะกิจตอนนี้ศูนย์สปสช.ที่ขอนแก่นสํานักงานภาคฯยืนยันมาแล้วว่างานที่เราทําไม่ผิดระเบียบ ตอนนี้เขา
ยืนยันมาแล้วว่าเราสามารถดําเนินการได้ไม่ผิดระเบียบเป็นอํานาจของเราเป็นกองทุนสปสช.เผอิญว่าเป็น
ระเบียบใหม่ปี 2557 มีบางคนที่ยังไม่เข้าใจแต่ก่อนนี้กองทุนนี้ใช้เงินไปดูงานไม่ได้จริงๆ แต่มาแก้ไขใหม่ปี
2557 พอเห็นเราใช้เงินกองทุนไปดูงานก็เลยบอกว่าเราทําผิดจริงๆเราทําไม่ผิด ปีหน้าไปอีก

เรื่องที่ 23 พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไปถึงไหนแล้ว
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ส่วนของคู่มือเขากําลังตรวจสอบเพราะว่าในตัวพ.ร.บ.เดิม
ระบบล้มคีย์ไม่จบแต่ให้แต่ละส่วนตรวจสอบและคีย์ระบบใหม่ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 หลังจากนี้
จะปิดระบบ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี นั้นคืองานของกองวิชาการที่มอบให้นิติกรทํา
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ส่วนที่เป็นแผ่นพับประสานทุกกองฝ่ายให้ทําเป็นแผนพับเพื่อ
มาให้กองวิชาการเป็นผู้พิมพ์ให้ในช่วงนี้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ให้ไปดูงานตัวเองที่เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตเรื่องไหนที่
ประชาชนมาติดต่อบ่อยที่สุดให้ดําเนินการก่อน เช่น สํานักการสาธารณสุขฯเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตการ
ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ในส่วนของสํานักการสาธารณสุขฯทําเกือบหมดทุก
กระบวนงานแล้วพอดีเมื่อเช้านี้ทางวิชาการเอาลงไปเพิ่มให้อีกเป็นของสัตวแพทย์บอกว่าของกรมปศุสัตว์เขาเพิ่ง
ทํามา ตอนนี้นาคินกําลังทําและจะส่งทั้งหมดที่เป็นของสํานักการสาธารณสุขฯขึ้นมาให้นิติกรตรวจสอบและจะ
เอาไปแจกประชาชน

-๙-

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรี พิมพ์เบื้องต้นไม่ต้องทําสวยแต่ทั้งนี้บอกกับท่านรอง

อภิวัฒน์ไปแล้วว่าเป็นเอกสารตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกปี 2558 จะได้เป็นการว่าพ.ร.บ.ออกมาใหม่เรา
ดําเนินการอะไรบ้าง และมีสิ่งหนึ่งที่ผมไปรับปากกับทางโรงเรียนผู้สูงอายุรบกวนพวกเราทุกกองฝ่ายให้ไปเปิด
ช่องทางด่วนสําหรับผู้สูงอายุ งานคลังถ้าหากมีการรับใบคิวขอให้เปิดทางด่วนให้กับผู้สูงอายุไม่ต้องมีใบคิวคือถ้า
เป็นผู้สูงอายุให้พ่วงผู้พิการ ผู้เคลื่อนไหวลําบาก ให้บริการได้เลยจะมีสํานักงานทะเบียนที่มีบัตรคิว ข้อสําคัญ
เราจะทําอย่างไรผู้สูงอายุหรือผู้พิการเขาจะรู้เราต้องไปติดป้ายโฆษณาของสํานักงานทะเบียนราษฎร์ของเรามีคน
ไปโพสลงในเฟสบุ๊คและขอชื่นชมเขาบอกว่าช่องทางด่วนสําหรับผู้ที่มีบัตรบริจาคโลหิตพวกเรารู้หรือไม่ มีคนไป
เจอแล้วถ่ายรูปมาบอกว่าเขาชื่นชมกับงานทะเบียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่ามีช่องทางด่วนสําหรับผู้ที่ไป
บริจาคโลหิตไม่ต้องรอบัตรคิวเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าทีได้เลยพร้อมกับแสดงบัตรว่าเป็นผู้ที่บริจาคโลหิต ผม
อยากจะเพิ่มเติมว่าในช่องทางนี้เราเพิ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้เคลื่อนไหวลําบาก ฝากไว้นะครับ พ.ร.บ.อํานวย
ความสะดวกของเราจะได้ชัดเจนขึ้นมีช่องทางสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพิ่มเข้ามาอีก

เรื่องที่ 24 เชิญนายกเทศมนตรีไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทเรียนการจัดการขยะ
ต้นทางสู้ชุมชนปลอดขยะ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พรุ่งนี้ที่ขอนแก่นผู้อํานวยการสิ่งแวดล้อมภาค 10
เชิญนายกเทศมนตรีไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทเรียนการจัดการขยะต้นทางสู้ชุมชนปลอดขยะปรากฎว่าติด
ประชุมสภาเทศบาล มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรเตรียมข้อมูลไปบรรยายแทน

เรื่องที่ 25 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยกับความท้าทายนโยบายการเงินในอนาคต
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย
กับความท้าทายนโยบายการเงินในอนาคตจะมีการบรรยายอนาคตเศรษฐกิจอีสานภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลก
ถ้าใครสนใจวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ที่โรงแรมภูแมน จังหวัดขอนแก่น จัดโดยแบงค์ชาติธนาคาร
แห่งประเทศไทย

เรื่องที่ 26 สภาเด็กและเยาวชน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผอ.วรวิทย์เตรียมไปถึงไหนแล้ว ปีหน้าก็จะใช้
งบประมาณแล้ว ตอนนี้สภาเด็กของเราไปเข้ามหาวิทยาลัยหมดแล้ว ต้องเตรียมหารุ่นต่อไป

เรื่องที่ 27 ออกแบบอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้กับ
สํานักการช่างของเราประสานงานกับสํานักงานโยธาออกแบบอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ท่านผอ.ภาณุเดชเห็นเรื่อง
หรือยัง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง เห็นเรียบร้อยแล้วครับ และได้มอบให้ส่วนควบคุม
การก่อสร้างอาคารไปประสานงานแล้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เท่าที่คุยกันอยากได้อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ที่ท่านทรง
ประทับยืนและถ้าเป็นไปได้อยู่ที่หัวหินผมว่าให้ใช้รูปแบบนี้เลย ในการหล่อเราไปจ้างกรมศิลปากรหล่อได้จะทํา
สูงประมาณ 2 เมตรเท่าองค์จริง อย่างไรก็ให้ออกแบบฐาน พื้นที่ คือเวลาเรามองมุมสูงมองขึ้นไปจะได้
สัดส่วนเท่ากับคนจริงประมาณนี้แต่เป็นสัดส่วนประติมากรรมต้องดําเนินการให้เร็วที่สุดและต้องรายงานด้วย
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีบัญชาให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับสํานักงานโยธาดําเนินการออกแบบเสนอ
ร่ า งต่ อ คณะกรรมการโดยด่ ว น พร้ อ มประมาณการทั้ ง นี้ ข อให้ ท่ า นสรุ ป รายงานจั ง หวั ด ภายในวั น ที่ 11
กันยายน 2558 กําชับท่านผอ.ภาณุเดชว่าให้ออกแบบให้ทันกําหนดเพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเกษียณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 ท่านอยากจะสั่งงานให้เรียบร้อยท่านจะทํางานถึงวันที่ 20 กันยายน เท่าที่

- ๑๐ ทราบมางานสุดท้ายของท่านคือจะปั่นจักรยานไปเปิดหาดดอกเกดและมีกระแสข่าวออกมาแล้วว่าผู้ที่จะมาเป็น
ประธานเปิดหาดดอกเกดชื่ อประยุท ธ์ จันทร์โอชา เพราะว่าท่ านมาประชุม ที่ เขื่ อนลําปาวครั้ งที่มาเยี่ยม
กาฬสินธุ์

เรื่องที่ 28 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องคุยกันเปิดอกถกกันทุกปัญหากับสตง.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีท่านใดสนใจจะไปกับผมหรือไม่ วันที่ 22 กันยายน
ไปคุยกับสตง.ในโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องคุยกันเปิดอกถกกันทุกปัญหากับสตง.ที่ศูนย์ราชการโรงแรม
เซ็นทารา ผมจองตั่วเครื่องบินล่วงหน้า 1 เดือน

เรื่องที่ 29 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการจากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเกษตรเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ขอเรียนเชิญท่านนายกฯในฐานะ
ผู้บริหาร ผอ.สาธารณสุขฯ ผอ.สํานักการช่าง ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ที่สาธารณสุขจังหวัดฯ

เรื่องที่ 30 รายงานการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคํานวณราคากลาง
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี สํ า นั ก งานปปช.ขอให้ ร ายงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวข้องกับทางสํานักการ
ช่างโดยตรงกําชับให้สํานักการช่างรายงาน เรื่องนี้ให้ใครรายงาน
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง เห็นเรื่องอยู่ที่พัสดุเพราะว่าเป็นโครงการที่ดําเนินการ
มาแล้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ไม่เป็นไรเป็นโครงการขอให้หน่วยงานของรัฐรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลางวงเงินเกิน
กว่า 100,000 บาทของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558 ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของหน่วยงานอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดตามแบบที่ส่งมาด้วยภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เรา
ได้รับวันที่ 17 สิงหาคม สิ้นเดือนต้องเสร็จ

เรื่องที่ 31 เงินกองทุนจิตอาสา
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับเงินกองทุนจิตอาสาที่ได้รับจากงบของอําเภอที่
ผ่านจังหวัดที่โทรประสานว่า 2,200,000 บาท ส่วนรายละเอียดจะทําหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ 32 งานกองฝ่ายต่างๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี มีเรื่องราวร้องทุกข์มาและมีงานที่ยังค้างคาในแต่ละ
กองฝ่าย กองวิชาการ สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุขฯ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ในคําร้องที่ร้องมาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว บางทีคําร้อง
ก็ร้องมาเรื่อยๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านผอ.ภาณุเดชท่านจําคําพูดผมได้หรือไม่ว่าในการ
แก้ไขปัญหานั้นเราจะต้องลงไปแก้ไขปัญหาให้จบ เมื่อจบเราไม่มีเวลาที่จะกลับไปแก้ไขอีกถูกหรือไม่ครับเพราะ
มีงานมาให้เราแก้ไขเรื่อยๆ เราจะมาแก้ไขแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดียวไม่เสร็จสักทีไม่ได้ แล้วตอนนี้บริเวณริมแก่ง
ดอนกลางและบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเมื่อไม่มีงานไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจเรายังจะต้องดําเนินการ
เหมือนเดิม และยิ่งจะมีภาระให้เราไปดูแลรักษาในส่วนของสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางเกี่ยวกับเรื่อง ต้นไม้
การดูแลการตัดหญ้า ตอนนี้ใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบประจําเลยไม่มีแต่ปีงบประมาณหน้าผมจะจ้างเหมา 1 คน
งานสวน เพื่อที่จะให้ไปดูแลในสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เงินเดือน 10,000 บาท ทํางานตั้งแต่เช้าจนถึง
ค่ําไม่ขึ้นสังกัด เราเตรียมเครื่องมือให้เขาด้วย

- ๑๑ -

เรื่องที่ 33 จัดระเบียบสายพาดเสา
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง เมื่อวานได้ประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
เรื่องของการจัดระเบียบสายพาดเสา ถนนธนะผลทางการไฟฟ้าแจ้งว่าจะเริ่มเข้าดําเนินการวันที่ 8 กันยายน
- 10 กันยายน ทางสํานักงานไฟฟ้าจะเป็นผู้ประสานงานเอง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถนนอนรรฆนาคดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง เรียบร้อยแล้วครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี หลุมที่ถนนอนรรฆนาคอยากจะให้นํายางมะตอยไปเพิ่มอีก

เรื่องที่ 34 ต้นไม้
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมื่อเช้าได้ลงพื้นที่ริมแก่งดอนกลางไปดู
ด้านทางโรงแรมที่เข้ามาทางด้านในจะเอาต้นไม้ที่ได้รับบริจาคทั้งหมดประมาณ 30 ต้น ทยอยนําเข้ามาและ
ผมวางแผนว่าตั้งแต่ข้ามสะพานเข้าไปจะเริ่มให้เอาดินและจะทําแบบถอยหลังไปเรื่อยๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ฝั่งทางซ้ายมือเมื่อเราเข้าไปในสวนสาธารณะแก่งดอน
กลาง
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี จะมีทั้งต้นมหาด พะยอม จันผา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ต้องดูดินเพราะว่าเป็นดินเค็มและดินเหนียว ท่านผอ.
ภาณุเดช ท่านผอ.สนธยารับปากผมว่าจะทําระบบน้ําเพื่อเอาน้ําจากแก่งดอนกลางมารดต้นไม้ ตอนนี้สั่งมาจะ
6 เดือนแล้ว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง เรื่องนี้ผมได้ติดตามอยู่ครับงานเพิ่งลดลงและเข้า
ดําเนินการต่อ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี คือจะได้สัมพันธ์กันกับที่ท่านเลขาฯไปปลูกต้นไม้จะได้นํา
น้ําไปรดต้นไม้ เราต้องวางแผนต่อต้นทานตะวันถ้ามันแก่แล้วเราจะทําอย่างไรต่อตอนนี้คนที่ดุแลส่วนใหญ่คือ
สํานักการสาธารณสุขมีวันชัยและท่านผอ.สมชาย ตอนนี้ให้ดอกทานตะวันออกดอกไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะ
เตรียมการว่าจะทําอย่างไรต่อ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี บริเวณช่วงไดโนเสาร์ที่เป็นหลุมรับน้ํา
เวลาฝนตกแล้วน้ําจะตก เมื่อเช้าได้ดูและวางผังในการที่จะให้ขุดเพื่อที่จะเป็นบ่อรับน้ําเพื่อที่จะเอาบัวกะด้งมา
ลง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี บริเวณไหนท่านเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี บริเวณเนินตรงหัวโค้งที่ผมเอาปาล์มตาล
ฟ้าไปลง บางช่วงจะเปิดกว้างถึง 4 เมตร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าเปิดแล้วกว้างคูณยาวเท่าไหร่
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี จากหัวโค้งมาถึงหางไดโนเสาร์ตัวใหญ่
ประมาณเกือบ 25 เมตร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ตอนนี้รถแมคโครก็อยู่ไม่ใช่หรือครับท่านผอ.ภาณุเดช
ดํ า เนิ น การตามที่ ท่ า นเลขาฯพู ด ถ้ า น้ํ า ไหลลงแล้ ว เอาบั ว ไปปลู ก แต่ บั ว ชอบดิ น เหนี ย วแล้ ว บริ เ วณ
สวนสาธารณะแก่งดอนกลางก็เป็นดินเหนียว
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ติดต่อเอาพันธุ์มาจากศูนย์สกลนคร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าบัวกระด้งน่าจะเอาไปลงที่แก่งใหญ่นะเพราะบัวใหญ่

- ๑๒ -

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี จะอยู่ในน้ําได้ลึกไม่เกิน 1 เมตรเพราะ
ผมกําหนดว่าน้ําจะต้องไม่เกิน 1 เมตร และทําท่อล้นออกไป

เรื่องที่ 35 ห้องสุขาเคลื่อนที่
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี ไม่ มี ห้ อ งสุ ข าที่ ส วนสาธารณะริ ม แก่ ง ดอนกลาง
ในงบประมาณหน้าที่เราเตรียมว่าจะได้รับ 19,600,000 บาทผมดูในแบบแล้วไม่มี
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง อาจจะมีในสวนน้ํา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เป็นห้องน้ําผู้ชาย ห้องน้ําผู้หญิง เบื้องต้นเรามีตู้มา
จากปภ.ที่เป็นห้องสุขาเคลื่อนที่ ผมว่าเอาห้องสุขาเคลื่อนที่ไปตั้งแล้วขุดหลุมเหมือนกับระบบส้วมถาวรแต่ว่าเรา
ห้องสุขาเคลื่อนที่ไปเป็นห้องน้ําชั่วคราว ฝากกิจกรรมหนึ่งคือห้องสุขาเคลื่อนที่เลือกทําเลที่เหมาะสมถ้าเป็นไป
ได้อย่าให้ไกลจากผู้คนมาก ให้ใกล้กับอปพร.เราด้วยผมมีรูปแบบห้องน้ําห้องสุขาแต่เราจะขุดหลุมเหมือนของ
จริงเลยแต่ทําเป็นชั่วคราวก่อนผมเร่งอยากทําให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ค รั้ ง ที่ 23/ 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 5 สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๕ 8
ประจําปี งบประมาณ 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการฯ จากการที่เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ประจําเดือน
กรกฎาคม 2558 ยังไม่ปรากฎว่ามีข่าวสาร

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2558
สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มิถุนายน 2558 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวม
ทั้งหมด 611 คน การดํ าเนินการในด้านการบริหารงานบุ คคล (1.) ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้ง
พนั ก งานเทศบาลราย นางสาวนวพร ภู ง ามทอง ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ระดั บ 3
เป็น นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 (2.) ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลกับกทจ.
จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1 ราย ดังนี้ 1. นางประภัสสร ประเสริฐสังข์ พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 สํานักการคลัง ขึ้นดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6ว
(3.) รายงานตํ า แหน่ ง ว่ า งสายบริ ห ารของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ และกํ า หนดการสรรหาโดยวิ ธี รั บ โอน
ดังต่อไปนี้ 3.1 ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) 1 อัตรา 3.2

- ๑๓ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง ระดับ 9 (นักบริหารงานการคลัง 9) 1 อัตรา (4.) ดําเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ปีฯ ประจําปี 2558 / 2560 ครั้งที่ 2 ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.กาฬสินธุ์) โดยขอกําหนดพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 หอประชุมธรร
มาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงิน 24,800 บาท ห้องประชุมพวงพะยอม รวมเป็นเงิน 6,300
บาท รวม 250,000 บาท ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 2
ครั้ง ครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 58 ครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 58 มีการประชุม
กาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันที่ 7 ก.ค. 58 วันที่
21 ก.ค. 58 งานธุรการ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 58 ร่วมปฏิคมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2558 ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 58 ฝ่ายเทศกิจและรักษาความสงบ โครงการป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภาคประชาชน วันที่
15 ก.ค. 58ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.ด้านการเตรียมความพร้อม1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯฝึก
ทบทวนทักษะด้านการผจญเพลิง 1.2 ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน 1.3 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และทําความสะอาดบริเวณรอบศูนย์และสํานักงานเทศบาลฯ 1.4 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯทุกนายเข้าร่วม
การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 2. การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ขณะเกิดภัย) 1) เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30-11.35 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้าน เลขที่ 198 หมู่ 5
บ้านหนองบัว ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์2) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 - 16.45 น.
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าและ กิ่งไม้ ที่ชุมชนสงเปลือยบริเวณด้านหลังห้างเทสโก้โลตัส3) เมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2558 เวลา 21.55-22.40 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าที่ซอยวิโรจน์รัตน์ บริเวณด้านหลัง
ร้านอาหารเสริมทัย4) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.35 -19.00 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า
บริเวณด้ านหลั งหมู่บ้านเดอะวิล ล่ า 2.2 การออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเหตุวาตภัย
เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ออกปฏิบัติหน้าที่สํารวจบ้านพักปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุวาตภัย 2.3 การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 1) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
เวลา 13.20 น. ออกปฎิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ชื่อนางอรุณ พลภพ ไปส่งที่บ้านเลขที่
288/5 ถ.ทุ่งศรีเมือง 2) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ออกปฎิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยไปหา
หมอที่คลินิก และนําส่งกลับที่บ้าน ชุมชนวัดสว่างคงคา3) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ออกปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสํานักทะเบียน นําส่งใบมรณะบัตรแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่ชุมชนสงเปลือย4)
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ออกปฎิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไปส่ง
ที่บ้านเลขที่ 288/5 ชุมชนริมแก่งดอนกลาง5) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น.ออก
ปฎิ บัติหน้ าที่รั บผู้ ป่วยชื่ อนายรชานนท์ จันทวงค์ ที่บ้านเลขที่ 179 ซอยวิโรจน์รั ตน์ 2 ไปหาหมอที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และนําส่งกลับที่บ้าน6) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.ออกปฎิบัติ
หน้าที่รับผู้ป่วยชื่อนางมะลิวัลย์ เนื่องวรรณะ ที่บ้านเลขที่ 179 ซอยวิโรจน์รัตน์ 2 ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ และนําส่งกลับที่บ้าน 2.4 อื่นๆ 1) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.30 น. ออกปฎิบัติ
หน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบ้าน ท่าน สท.ต่อชาติ ฆารไสว 2) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น.
ออกปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ จั บ ตั ว สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานที่ เ ข้ า บ้ า นเรื อ นประชาชน ที่ ห มู่ บ้ า นเดอะวิ ล ล่ า 3) เมื่ อ วั น ที่ 5
กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ออกปฎิบัติหน้าที่จับตัวสัตว์เลื้อยคลานที่เข้าเครื่องรถยนต์ของประชาชน
ที่โรงแรมเกื้อพรรณโฮเตล 4) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. ออกปฎิบัติหน้าที่จับงูที่
เลื้อยเข้าบ้านเรือนประชาชน ที่ชุมชนซอยน้ําทิพย์ งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและจัดขบวนแห่ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

- ๑๔ งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือน ก.ค. 58 จํานวน 34,382 คน งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 848ราย
งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,235 ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 8 ราย โครงการบริการเชิงรุก
จํานวนผู้รับบริการ 4 ราย ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ไฟฟ้า น้ําประปา
และค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 58– 31 ก.ค. 2558 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใช้ไฟฟ้า จํานวน
414.00 หน่วย เพิ่มขึ้น41.40 หน่วย โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในเดือน กรกฎาคม 58 ใช้ไฟฟ้า
จํานวน 7,176.50 หน่วย เพิ่มขึ้น 642 หน่วย โรงคัดแยกขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในเดือน กรกฎาคม
58 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 534.60 หน่วย ลดลง 11.70 หน่วย โครงการประหยัดค่าน้ําประปาอย่างมี
ประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โรงคัดแยกขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในเดือน กรกฎาคม 58 ใช้
น้ําประปา จํานวน 194 หน่วย เพิ่มขึ้น 6 หน่วย โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในเดือน กรกฎาคม
58 ใช้น้ําประปา จํานวน 1,796หน่วย เพิ่มขึ้น129 หน่วย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน
เดือน กรกฎาคม 58 ใช้น้ําประปา จํานวน 53 หน่วย ลดลง16 หน่วย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ แห่ ง ที่ 1 ในเดื อ น กรกฎาคม 58 ใช้ ป ระปา จํ า นวน 17 หน่ ว ย เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ) ในเดือน กรกฎาคม 58
ใช้น้ําประปา
จํานวน 10 หน่วย ลดลง 2 หน่วย สรุปค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกรกฎาคม 2558 เบนซิน
จํานวนที่ใช้ 725.01 ลิตร เพิ่มขึ้น 4.01 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช้ 16,057 ลิตร ลดการใช้พลังงาน 896
ลิตร LPG จํานวนที่ใช้ 280.96 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 83.62 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความ
สะอาดตลาดโต้รุ่ง 10 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร 1 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาด
ลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 47 ครั้ง ลอกท่อระบายน้ํา/แก้ปัญหา
ท่อระบายน้ําอุดตัน 84 จุด ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะ
เพิ่ม 11 ใบ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา/เปลี่ยน 24 ฝา ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ3.1
ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา 58 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณ
จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา 58 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ก.ค. 58 ๔. ด้านสิ่งแวดล้ อม๔.๑ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. 58 – 22 ก.ค. 58
๔.๒ นําขยะอินทรีย์มาผลิตปุ๋ยหมัก จํานวนขยะอินทรีย์ที่นํามาผลิตปุ๋ยหมักในเดือน กรกฎาคม รวม 4.5 ตัน
รวมจากเดือน ตุลาคม เป็น 65.03 ตัน ๔.๓ กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยในเดือนกรกฎาคม รวม ๒,790.17
ตัน เป็นมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1,073.90 ตัน - ท้องถิ่นอื่น ๆ ( 31 แห่ง) 1,716.27
ตัน4.๔ การตรวจวัดคุณภาพน้ํา (ตรวจ 9 ก.ค. ๕8) วันที่ 9 ก.ค. 58 ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการเลี้ยง
ไส้เดือนดินเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์ และมอบสายพันธุ์ไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์แก่เทศบาลตําบลสมเด็จ
วันที่ 10 ก.ค. 58 ถ่ายทอดการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลและนําคณะกรรมการกองทุนจิตอาสาน
ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกําเนิดให้แก่ครูกศน.และนําคณะครูเข้าศึกษาดูงานที่สํานักงาน
กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 17 ก.ค. 58 ถ่ายทอดการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลและนํ า คณะกรรมการกองทุ น จิ ต อาสาฯถ่ า ยทอดประสบการณ์ ก ารจั ด การขยะตั้ ง แต่
แหล่งกําเนิด ให้แก่ ผู้สนใจ ณ เทศบาลตําบลนาจารย์ วันที่ 23 ก.ค. 58 นําคณะกรรมการกองทุนจิต
อาสาฯถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกําเนิด ให้แก่ ผู้สนใจ และมอบสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
ในการจัดการขยะอินทรีย์ แก่ เทศบาลตําบลหนองกุงศรี 5. ด้านสุขาภิบาล 1 – 31 ก.ค. 58 5.1 ต่อ
ใบอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าตโฆษณา 7 ราย ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ 14 ราย

- ๑๕ ใบอนุญาตสะสมอาหาร 5 ราย จ่ายถังดักไขมัน 3 ราย 6. ด้านป้องกันและควบคุมโรค ผลสํารวจค่าดัชนีความ
ชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) น้อยกว่า
๑๐ มี 30ชุมชนมีความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อยละ 83.33 - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)
ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี 2 ชุมชน ชุมชนมีความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.55 - ชุมชนที่มีค่าดัชนี
ความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากว่า ๓๐ มี 4 ชุมชน ที่มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 11.11 คือชุมชนดงปอ
ชุมชนโพธิ์ไทร ชุมชนบุญกว้าง ชุมชนคุ้มห้วยผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง
๒๓ แห่ง ที่มีความเสี่ยง 2 โรงเรียน ที่มีความเสี่ยงมี 2 วัด คือ วัดดอนปู่ตา วัดประชานิยม เดือนนี้ไม่มี
ผู้ป่วยไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้ว 25 ราย 7. ด้านส่งเสริม
สุขภาพกิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม ๒๕๕8 ๖.๑ โครงการเยี่ยมบ้าน
มารดาและบุตรหลังคลอด (ระหว่างวันที่1 – 31 กรกฎาคม ๒๕๕8) มารดาหลังคลอด - ราย ได้รับการ
เยี่ยม - ราย - บุตร เพศชาย - ราย - บุตร เพศหญิง - ราย มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี - ราย บุตร
น้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม - ราย รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ในวันที่ 27 มิถุนายน
2558 มีผู้มารับการตรวจทั้งหมด 59 ราย8. ด้านรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน ระหว่าง 1 – 31 กรกฎาคม 25588.1 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน 9. ด้าน
สัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 25589.1 ให้บริการในคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
1. จํานวนผู้นําสัตว์มารับบริการ 183 ราย2. จํานวนสัตว์ 332ตัว แยกเป็น - สุนัข 277 ตัว - แมว 55
ตัว รับ ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ ในคลินิก 15,385 บาท แยกประเภทการให้บริการ ดังนี้ - รักษา
สัตว์ป่วย 61 ตัว - ฉีดยาคุมกําเนิด 85 ตัว ถ่ายพยาธิ 152 ตัว - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50
ตัว - ฉีดวัคซีนรวม 22 ตัว ผ่าตัดช่องท้อง 5 ตัว - ทําหมันเพศผู้ 1 ตัว 9.2 ให้บริการฆ่าชําแหละสัตว์
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ฯ มีผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์ 28 ราย จํานวนสัตว์ฆ่าชําแหละ 2,743 ตัว แยกเป็น- สุกร
2,717 ตัว - โค 26 ตัวรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในโรงฆ่าสัตว์ 275,366 บาท 9.3 โครงการ
ควบคุมสุนัข – แมวจรจัด ประจําปี 2558 เริ่มดําเนินโครงการวันที่ 11 พ.ค. 58 – 31 ก.ค. 58 ตั้งแต่เริ่ม
โครงการถึงวันที่ 30 มิ.ย. 58 ได้ทําหมันสุนัข-แมวจรจัด จํานวน 30 ตัว แบ่งเป็น - สุนัข 12 ตัว (เพศผู้ 4
ตัว เพศเมีย 8 ตัว - แมว 18 ตัว (เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 11 ตัว)
10. การให้บริการตามคําร้องระหว่าง
1 – 31 กรกฎาคม 2558วันที่ 8 - 9 ก.ค. 58 โรงเรียนผู้สูงอายุ ทม.กาฬสินธุ์ฝึกอบรมและดูงานการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุงานที่เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการ
ฝึกอบรมและดูงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพทม.กาฬสิ น ธุ์ วั น ที่ 23 ก.ค. 58 โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศ เตรียมเข้าสู่ AEC เรียนภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจากครูสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.เทศบาล
3 (วัดเหนือ) นายจาโรสเลาว์ สตาร์ดชูว์ บรรยากาศสนุกสนานมาก เตรียมเข้าสู่ AECโครงการวัยใสเข้าใจ
ชีวิต จัดอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 20 ปี ใน 36 ชุมชนๆ ละ 10 คน รวม
360 คน แบ่ง 3 รุ่นๆละ 120 คน ในวันที่ 58 , 12 และ 19 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วิทยากรจากรพ.กาฬสินธุ์

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวัน
29 กรกฎาคม 2558 ณ สนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยกํ า หนดให้ มี กิ จ กรรมดั ง นี้
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดรถเทียน ประกวดพิธีกร
บรรยายของคุ้มวัด ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพระบายสี งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
งานสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ของครูสอนเด็กด้อยโอกาส สําหรับการทํากิจกรรมการ

- ๑๖ เรียกการสอนเด็กด้อยโอกาส ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้ออกพื้นที่ทํากิจกรรม
ตามแผน โดยมีการทํากิจกรรมแบบบูรณาการทั้งด้านวิชาการ ด้านการใช้ทักษะชีวิต และด้านคุณธรรม ร่วม
ทั้งการแจกอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ร่วมทําบุญตักบาตร ถนนสาย
บุญ โครงการประชุม ผู้ ปกครอง วันสถาปนาลูกเสื อแห่งชาติ พิ ธีลงนามในบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อ
โครงการคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นักเรียนร่วม
กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคง วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 คณะครูร่วม
ทําบุญตักบาตร วันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2558 นักเรียนร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านศิลป์ ดนตรี
นาฎศิลปะ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ผู้อํานวยการสํานัก
การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 งานกีฬาและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปี 2558 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ งานประเพณี พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทรเจ้าโสมพะมิตร เนื่องในงาน
วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจําปี 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และการประกวดธิดาแพรวา
งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมในวันที่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ งานโรงเรียน พิ ธีมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่คนที่สองวั นที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสาธิตขอนแก่น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558

สํานักการช่าง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมืองฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ ประชุมการจัดระเบียบ
โรงแรมอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา
โครงการก่ อ สร้ า งที่ เ สนอในแผนงานชุ ม ชนเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ประจํ า ปี ง บประมาณ 2558
ฝ่ายสาธารณูปโภคติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน จํานวน 11
งาน ปฏิบัติตามภารกิจ จํานวน 42 งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล ไฟฟ้าส่องสว่าง
จํานวน 95 งาน สัญญาณไฟจราจร จํานวน 21 งานตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิบัติ
ตามคําร้องของประชาชน จํานวน 8 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ จํานวน17 งาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2558 ณ ห้องประชุมหน้าห้องท่านนายกเทศมนตรีได้มีการประชุมเรื่องงานปรับปรุงเส้นท่อ และวางท่อ
เสริมแรงดัน กปภ. สาขากาฬสินธุ์ในการปรับปรุงเส้นท่อจําเป็นต้องตัดทางเท้า ถนนคอนกรีต การประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีเปิดโครงการจัดระบบระเบียบสายพาดเสาไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในเดือนกรกฎาคม 58ใช้ไฟฟ้า
29487.00 หน่วย เพิ่มขึ้น 2,887 หน่วย สถานีดับเพลิงใช้ไฟฟ้า 3,446 หน่วย เพิ่มขึ้น 143 หน่วย
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ใช้ไฟฟ้า 13,315 หน่วย เพิ่มขึ้น 1,317 หน่วย โรงเรียนเทศบาล
๒ วัดสว่างคงคา ใช้ไฟฟ้า 6886 หน่วย เพิ่มขึ้น 183 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ใช้ไฟฟ้า
3,714 หน่วย เพิ่มขึ้น 101 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ํา ใช้ไฟฟ้า 2,977 หน่วย ลดลง
302 หน่วย ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จ่าย น้ํามันดีเซล เดือนกรกฎาคม
2558 สํานักปลัดเทศบาล ใช้ลดลง558 ลิตร สํานักการช่าง ใช้ลดลง 549 ลิตรสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ใช้ลดลง 2,622 ลิตร สํานักการศึกษา ใช้ลดลง 7 ลิตร สํานักการคลัง ใช้เพิ่มขึ้น 20 ลิตร กอง
วิชาการ ใช้ลดลง 31ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใช้ลงลง 34 ลิตร

- ๑๗ -

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.สรุป
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนกรกฎาคม 2558งบประมาณตั้งไว้ 1,894,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 259,652.60
บาท ยอดเงินคงเหลือ 485,223.88 บาท 2. หนังสือเข้า 116 เรื่อง 3.บันทึกข้อความ 76 เรื่อง 4.
บันทึกจัดซื้อ – จัดจ้าง 20 เรื่อง 5. ฎีกาเบิกเงิน 42 ฎีกา รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม
2558สรุปรายงานการใช้น้ํามันประจําเดือนกรกฎาคม 2558 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือน
กรกฎาคม 2558 ใช้น้ํามันทั้งหมด 113 ลิตร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ การประชุมคณะกรรมการ
หอกระจายข่าวครั้งที่ 8 / 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 ข่าว เชิญสื่อมวลชนทําข่าวประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 งาน งานภาพนิ่ง
จํ า นวน 38 งาน วิ ดี โ อและภาพเคลื่ อ นไหว จํ า นวน 30 งาน งานพิ ธี ก ร จํ า นวน 8 งาน รถ
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 งาน ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 งาน ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล จํานวน 2
งาน งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี จํานวน 9 ตอน ตัดต่อภาพ จํานวน 10
งาน ตัดต่อเสียง จํานวน 9 งาน ข่าวประชาสัมพันธ์ลง website จํานวน 12 งาน facebook จํานวน
38 งาน ฝ่ายนิติการ ตรวจร่างสัญญาจ้าง จํานวน 6 สัญญา ตรวจร่างเช่าอาคาร ถนนภิรมย์ จํานวน 1
สัญญา ตรวจร่างสัญญาเช่าช่วงที่ (ล๊อค) วางขายสินค้า ตลาดโต้รุ่ง จํานวน 2 สัญญา

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนกรกฎาคม 2558 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนกรกฎาคม
2558 ใช้ น้ํ า มั น ทั้ ง หมด 102 ลิ ต ร ลดลง 34 ลิ ต ร ฝ่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน โครงการประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการ และผู้นําชุมชนประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 3สิงหาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม
ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ ชุ ม ชนและผู้ นํ า ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 11/๒๕๕๘ ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ๑. ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๙29 ราย เป็นเงิน ๑,669,1๐๐ บาท เสียชีวิต 7 ราย (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
๒. ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕39 ราย เป็นเงิน 430,6๐๐ บาท ๓. ผู้ติดเชื้อ
HIV จํานวน ๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในช่วงเดือนต่อไป –โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กองสวัสดิการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 ประชุมกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล วันนี้ประชุมกองกําลังรักษาความสงบจังหวัด
กาฬสินธุ์จะซ้อมแผนพิทักษ์เมืองที่ศาลากลางในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้าจะเป็นการซักซ้อมแผน
ก่อน ช่วงบ่ายจะเป็นแผนจริง ในวันนั้นจะมีท่านอธิบดีกรมการปกครองมาตรวจงาน และขอความร่วมมือ
เทศบาลขอรถดับเพลิง 3 คัน จําลองเหตุไฟไหม้และขอติดตั้งเต้นท์ เครื่องเสียง เก้าอี้ จะทําหนังสือมา

- ๑๘ -

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไปประสานให้เรียบร้อยแล้ว ฝากงาน
เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนของกําลังด้วยนะท่านผอ.ภาณุเดชมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่
มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑5.30 น.

