รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 13/๒๕๕9 ประจําป ๒๕๕9
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
นายจารุวัฒน
บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
2. นายนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
3. นางสาวศิรินันท
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
4. นายนิติธรรม
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. นายอดิศักดิ์
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
6. นายฉลอง
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
7. นางอุบลรัตน
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
8. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
9. นายอภิวัฒน
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
10. นายพงษธร
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
11. นางเพ็ญพร
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
12. นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
13. นางจิตตา
เสาวกุล
ผอ.สํานักการศึกษา
14. นายวรวิทย
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
15. นายโพธิวัฒน
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
16. นายนิกร
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
17. จาเอกภราดร
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
18. นางสาวจันทรตรี
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
19. นายกฤษณะ จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
20. นายวันชัย
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
21. นางสาวดารุณี
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
22. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
23. นายวุฒิไกร
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
24. นางณัฐนันท
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
25. นายกันติพงษ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
26. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
27. นายจําลอง
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
28. นางรัศมี
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
29. นายธนัญชัย
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
30. นางศศิญา
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
31. จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
32. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
33. นางสายัณห
จิตตธรรม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
34. นายสถิตพงษ
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
35. นางสุมิตรา
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
1.

36. นางจริยา
37. นางสายสวาท
38. สอ.พิชิต

พงษพันธุนา
พวงคํา
จันทร

- ๒ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ประธานสภาพนักงาน
หน.งานกีฬา

ไชยศิวามงคล
รมไทรทอง
ไชยภู
วิวัฒนการ
ธารไชย
ไชยเดช
แตมแกว
หรบรรณ
คํากอน
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
ไรเกื้อ
สีหานนท
สิทธิกานต
อภัยโส
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
เมืองโคตร
การรินทร
ถิตยกุล
โพธิแทน

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน.ฝายปกครอง
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายศึกษานิเทศก
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. นายสมศักดิ์
3. นายลิขิต
4. นางสาววารัตน
5. นางจีรนันท
6. นายสมชาย
7. นางสาคร
8. นายคงเดช
9. นางมนธิดา
10. นางมยุรา
11. นางมยุรี
12. นายพงษฤทธิ์
13. นางสุดารัตน
14. นางสาวทัศนีย
15. นายสนธยา
16. นายธนวัฒน
17. นางนฐอร
18. นายปญญา
19. นายอิงควัต
20. นายนัญธชัย
21. นายชาติชาย
22. นางดวงใจ
23. นายสังวาล
24. นางสาวณัฐภาส
25. นางสาวพัชรินทร
26. นางศศิพรรณ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2559 ประจําป 2559 ในวันที่ 28
มิถุนายน 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ใหจัดระเบียบอาคารรานคาบริเวณแยกทุงศรีเมือง รานตัดสติ๊กเกอร รานอูศรีรถยนตมอบหน.กฤษณะ
จีนซื่อดูแลเรื่องนี้ ใหเตรียม อปพร.สําหรับจัดระเบียบจราจร
สําหรับรถประชาชนที่มารวมรับเสด็จในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เรื่องนี้ตองให อปพร.ไปหาตํารวจให

- 3 ตํารวจเขามอบหมายงาน ทําปายโครงเหล็กติดขางจวนผูวาฯดานวงเวียนน้ําพุมอบสํานักการชาง
ใหนําน้ําประปาไปเติมถังพักน้ําสําหรับหองสรงทั้ง 3
ที่มอบหมายใหหน.กฤษณะสําหรับการปรับปรุงซอมผิวจราจรถนนดงปอบริเวณทางเขาศูนยราชการแหงใหมโด
ยเฉพาะบริเวณทางแยกถนนเลี่ยงเมืองทานผอ.สํานักการชางดําเนินการหรือยังครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้กําลังดําเนินการจุดแรก
พรุงนี้จะดําเนินการอีกจุดหนึ่งและบริเวณดานหนาทางผูรับจางก็ชวยกันในการดําเนินการครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ประดับเตนทสําหรับประชาชนที่มารอเขาเฝาทั้ง 3 ที่หมายมอบสํานักการชาง
ตัดหญาขางทางถนนดงปอบริเวณเสนทางรับเสด็จ
ใหตัดถนนทางเขาในซอยมอบสํานักการชางและลางทําความสะอาดถนนดงปอบริเวณเสนทางรับเสด็จมอบสํานั
กการสาธารณสุข จัดเตรียมบุคคลเพื่อบริการน้ําดื่มบริเวณดงปอและศูนยราชการแหงใหม
มอบสํานักปลัดเทศบาล ทําปายรับเสด็จฯบริเวณทางเขาดงปอมอบสํานักการชาง
และขอใหทุกทานรับผิดชอบหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายและดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย
งานรับเสด็จฯไมใชงานประจําที่ตองทําทุกวันทานเสด็จฯมาก็เปนศิริมงคลแกพี่นองชาวจังหวัดกาฬสินธุ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ขออนุญาตครับ วันนี้เวลา 15.30 น.
จะมีการประชุมอีกครั้งที่หองประชุมที่ทําการปกครอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
ผมใหผอ.สวนฯสนธยาเขารวมประชุมแลว อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นาจะไมมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติม
ถาประชุมชั้น 5 ทานปลัดจังหวัดเปนประธานคงจะซักซอมหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้นเพราะทานผูวา
ทหารองครักษก็มอบหมายมาแลว

เรื่องที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมูบานจารุพัฒนา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
คูอุปถัมภหมูบานจารุพัฒนาของแตละสํานัก/กองเปนอยางไรบาง
นางจิตตา เสาวกุล ผอ.สํานักการศึกษา คูอุปถัมภของสํานักการศึกษาเขาอยากไดเห็ด
สํานักการศึกษาก็ซื้อเห็ดใหเขาแลว

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เห็ดใหไปเบิกที่กองสวัสดิการฯเพราะเขาเตรียมไวใหแลว
นางจิตตา เสาวกุล ผอ.สํานักการศึกษา เขาตองการเพิ่มรายไดในครัวเรือนเขา
จึงไดจัดซื้อใหในสวนของสํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไมเปนไรครับ
แตตอนนี้ผมไดมอบภารกิจเกี่ยวกับการหาเห็ดใหกับกองสวัสดิการฯแลว
นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล สํานักการคลังไปดูแลวเขาบอกวาไดไกไมครบ ไดแค
9 ตัว ตอนนี้ก็ตายไปแลว 1 ตัว ไดประสานกับหน.สังวาล เมืองโคตรแลววาจะเอามาเพิ่มให
สวนเห็ดที่ไปแจกก็เริ่มตายแลวเขาบอกวาอยากไดใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ของรองอภิวัฒน
ปะกิทังเปนอยางไรบางครับ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ของผมไปเยี่ยมเรื่อยๆ ไมไดมีปญหาอะไร
สวนการไปตรวจสอบและเก็บขอมูลรอบที่ 2 นาจะไปสิ้นเดือนนี้ครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คูอุปภัมภของทานปลัดเทศบาลเปนอยางไร

นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล เขามีอาชีพรับจางตอกปนจั่นและมีรายไดดี
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ของสํานักปลัดเทศบาลเปนอยางไรบาง
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ปกติดีครับเขาก็มีอาชีพทํางานที่ราน ก.
เจริญคอนกรีต

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ของสํานักการชางเปนอยางไรบาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ของสํานักการชางไดรับดูแลคุณยายลําปาง
ดูแลเปนประจํามีอะไรก็จะโทรหาตลอด

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาเขาไดรับการดูแลเปนประจํา
ทําอยางไรบานเรือนเขาจะไดรับการพัฒนาคอยหารือกันอีกครั้ง เรื่องไก ยายดวง
วัดปาทุงศรีเมืองบอกวาไปเอาของเขาก็ได สวนนายจี
ศรีแพงมลผมคิดวาคุณชาติชายไมนาจะลืมเขาไดเลยเพราะผมเขามาเปนนายกฯคุณชาติชายเปนคนมารายงานเ
รื่องนายจี ศรีแพงมลใหผมฟง ฝากทุกสํานัก/กอง
ติดตามดูแลเมื่อถึงกําหนดสิ้นเดือนก็ใหไปเก็บขอมูลมาทุกครอบครับและรวบรวมรายงานใหนายกฯทราบ
และฝากเลขาฯโครงการทําเปนรายงานโครงการขจัดความยากจนและใหเอาเรื่องนี้ทําเปนผลงานทําไปสัก 1
ปแลวมาสรุปผลวาคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นหรือไม
ผมจะเอาเรื่องนี้เขาชิงรางวัลธรรมาภิบาลหรือรางวัลพระปกเกลาในปหนา

นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ของสํานักการคลังไดไปสัมภาษณครอบครัวมาแลวและจะทํารายงานใหกองสวัสดิการรวบรวมและรายงานใหน
ายกฯทราบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวบรวมและรายงานในที่ประชุมก็ไดครับ
แตอยากใหรวบรวมเปนโครงการไววาใครทําอะไร อยางไร

เรื่องที่ 3 พิจารณานักเรียน นักศึกษาเขามามีสวนรวมตอโครงการหรือกิจกรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ของ อปท.
แตละจังหวัดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองในชุมชนทองถิ่นตนเอง ผมวา นักเรียน ม. 5 มานอย
ใหเอาประธานและรองประธานมาสัก 2 – 3 คน อยางนอยเขาจะไดซึมซับถาเปนคนในเทศบาลเมืองยิ่งดี
ในการจัดประชาคมใหแจงใหพวกเขาทราบดวย จะมีการลงพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพชุมชน
แจงสํานักการสาธารณสุขฯถาเขาลงไปก็ใหติดตอ ทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 ใหนักเรียน
นักศึกษาลงพื้นที่ดวย ถาทําอยางนี้ก็ดีเพราะเขาจะไดเขาใจแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย

เรื่องที่ 4 สรุปผลการประชุม ชี้แจงทําความเขาใจศูนยราชการสะดวก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจศูนยราชการสะดวก
ผมไปเรียนสัปดาหที่ผานมามีตัวแทนจาก กพร.เขามาสอน
เปนนักวิชาการอิสระเขาทําเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการของ กพร.
ทานเลาเกี่ยวกับเรื่องระบบราชการไทยแตเดิมเปนอยางไร ดีหรือไม เมื่อไมดีเขาทําใหมแลวเปนอยางไร
มีเรื่องหนึ่งเปนระบบราชการของไทยที่ทําอยู เวลาเราเสนอหนังสือคนที่รับเรื่อง เชน หนังสือเขาสํานักปลัด
คนรับเรื่องเสนอมาที่หัวหนาสํานักปลัดโดยไมไดมีการอานแลวผานมายังปลัดเทศบาลก็ยังไมไดอานและคงคิดว
านายกฯคงจะอานเอง นายกฯคิดวาอานผานมาแลว 3 – 4 คนจึงเสนอมานายกฯก็ไมไดอาน
สรุปแลวเรื่องนี้ก็ไมไดมีใครอานเลย เขาจึงบอกวาจะแกอยางไรในเมื่อระบบราชการเปนแบบนี้
เวลาผิดพลาดมาผูใดมีรายชื่อในหนังสือก็ตองรับผิดชอบทั้งหมด ฝากพวกเราดวยวาเราเปนผูบริหาร
ตอไปเรื่องหนังสือใหดูใหละเอียดทุกคน อยาใหเปนอยางที่เขาพูด โดยเฉพาะทานปลัดเทศบาลครับ

เรื่องที่ 5 หลักเกณฑวาดวยการจายเบี้ยคนพิการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยออกหลักเกณฑวาดวยการจายเบี้ยคนพิการใหม ฝากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูใหดี
เมื่อวานนี้ทางสํานักงานคลังรายงานมาวา เราเอาเงินสะสมจายเบี้ยคนพิการโดยยังไมไดรับเงินจากรัฐบาล
2.9 กวาบาท เกือบ 3 ลานบาท ตอนนี้ถาไมมีเงินสะสมจะเหมือนกับเทศบาลหรือ อบต. อื่นๆ
เมื่อไมมีเงินไปจายใหผูสูงอายุเขาก็ไมได แตพอดีวาเรา
- 5 มีเงินสะสมจึงเอาไปจายกอนผูสูงอายุก็ไมเดือดรอน
แตทําอยางไรเราจะไดเงินชดเชยคืนมาฝากผอ.วรวิทยดําเนินการเรื่องนี้

นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง
เมื่อเชามีเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน ประมาณ 5 ลานกวาบาท
เขาใหเรามาประมาณเดือนละ 2 ลานบาท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สรุปก็ยังขาด เพราะยอดตัวเลขที่เราเสนอไป
เราบอกวาผูสูงอายุเรามี 200 คน แตความจริงเรามี 230 คน เขาก็ใหเรามาแค 200 คน
แตเจาหนาที่เราไมยอมรับความบกพรองที่ตัวเองไมคียขอมูลหรือคียไมทัน
ผมไมไดอยากเอาเรื่องแตอยากใหทวงเขาครับ

นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ตอนนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนการทํางานของกองสวัสดิการฯ
โดยใหนางสาวพัชรินทรและนางสาวอภิญญาดูแลเกี่ยวกับเรื่องผูสูงอายุ

เรื่องที่ 6 การยืนยันรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กําชับ ผอ.ภาณุเดช
เจริญพันธุวงศรายงานเกี่ยวกับการยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมจํานวน 26.5 ลานบาท
ใหทันกําหนด

เรื่องที่ 7
การทอดผาปาเพื่อกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรและหลอรูปเหมือนเจาพอ
โสมพะมิตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
กําหนดการเวลา 08.30 น. – 12.00 น. เราจะมีการรวบรวมเงินผาปาและพิธีทอดผาปาในเวลา 13.30
น. กอนทอดผาปาจะมีพิธีสงฆเวลา 13.00 น. และตอมาเวลา 14.00 น. พิธีเททองหลอรูปเหมือน
แตผมเปนหวงเรื่องมวลชนขอใหไดคนเทากับวันวางศิลาฤกษ ฝากผอ.วรวิทย
ภูอวดและสํานักการศึกษาดูแลเรื่องมวลชนและสํานักปลัดเทศบาลก็เตรียมคนของเราไวดวย

นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ตอนนี้สํานักการคลังไดทําหนังสือไปถึงธนาคารตางๆเรื่องขอตั้งตนผาปาและใหเขามาทอด

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องสถานที่ฝากสํานักการชางดูแลและเรื่องความสะอาดฝากสํานักการสาธารณสุขฯ

เรื่องที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการกับครอบครัวเรื่องการสื่อสารทางเพศอยางสรางสรรค
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาใหเราเปนคนจัดสถานที่และสงครอบครัว
40 ครอบครัวเขามาอบรม เบี้ยเลี้ยง คาเดินทางและอาหารเขาจะจัดการเอง
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตครับ
เพิ่งเห็นหนังสือไมทราบวาเรื่องเดียวกันหรือไม เขาใหเชิญประธานศูนยพัฒนาครอบครัว วันที่ 5 - 9

กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค
ตอนแรกเห็นวาเขายังหาสถานที่และกําหนดกลุมเปาหมายยังไมได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สงสัยเขาคงเปลี่ยนกําหนดการใหม
ฝากผอ.วรวิทย ภูอวดประสานกับโรงเรียนเทศบาล 2 เพื่อเขามาศึกษาและอบรม

เรื่องที่ 9 ฟุตบอลโกลหนู
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบทานรองนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตนเปนประธานเปดพิธี วันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2559

เรื่องที่ 10 ประชุมยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มอบผอ.วรวิทย
เขารวมประชุมแทนนายกฯ
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เรื่องที่ 11 ประชุมความมั่นคง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 29 มิถุนายน 2559
มอบจาเอกภราดร เขารวมประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 12 แจงคําสั่งเชิญประชุมคณะกรรมการกรอบความพึงพอใจ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 29 มิถุนายน 2559
มอบทานรองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตนเขารวมประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 13 ขอความอนุเคราะหปรับปรุงลานลีลาศสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ชมรมลีลาศขอความอนุเคราะหใหปรับพื้นบริเวณลานลีลาศ ณ
สวนสาธารณะกุดน้ํากินใหเปนพื้นปูนซีเมนตขัดมัน มอบสํานักการชางลงพื้นที่สํารวจและดําเนินการตอไป

เรื่องที่ 14 ยายโรงสีที่ชุมชนดงปอ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผมไปถามคนที่ดูแลโรงสีแลวและบอกวาผมใหชางที่จะยายบานมาดูเขาขอคายาย 6 หมื่นบาท
เขาบอกวาไมตองไปเอาใหเอาสํานักการชางของเราเขาไปทําเพราะไมไดมีอะไรมาก
ใหถอดหลังคาและรื้อไปสรางใหม ฝากสํานักการชางลงพื้นที่สํารวจและดําเนินการตอไป

เรื่องที่ 15
โครงการเสนทางจักรยานและโครงการเมืองสวยดวยคนกาฬสินธุรวมใจถ
วายแมของแผนดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกฯ วันอาทิตยที่ 10 กรกฎาคม 2559
จะมีการสงมอบเสนทางจักรยานจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและมีพิธีเปดโครงการเมืองสวยดวยคนกา
ฬสินธุรวมใจถวายแมของแผนดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ซึ่งในวันนั้นทางหอการคาไดเปนเจาภาพหลักและจะจัดทําถนนสายดอกไมประจําจังหวัดกาฬสินธุ
ในระยะของโครงการที่เรากําหนดไวคือ 2.5 กิโลเมตร ความหางของระยะการปลูกคือ 5 กิโลเมตร
ตนไมที่จะนํามาปลูกในครั้งนี้คือตนพะยอมขนาด 2 นิ้ว สูง 3 เมตร ภายในระยะเวลา 1 ป
เราจะเห็นตนพะยอมสวยตลอดแนว ในโครงการครั้งนี้นอกจากหอการคาเปนหลัก 100
ตนแลวประชาชนสามารถรวมบริจาคไดตนละ 500 บาท เทศบาลเราก็จะมีสวนรวมในตรงนั้น
กําหนดการวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 จะเริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. และเวลา 14.00 น –
15.00 น. จะเปนกิจกรรมของนักจักรยานตางจังหวัดที่จะมารวมกิจกรรมปนจักรยาน Bike lane เวลา

16.00 น. จะเปนรอบของประชาชนทั่วไป เวลา 17.00 น.
จะเขาสูพิธีการรับมอบและเปดโดยทานผูวาราชการฯ
ทางสํานักการทองเที่ยวและกีฬาไดเชิญอธิบดีจากรมมารวมสงมอบ Bike lane
เรากําหนดพื้นที่และพิธีเปดคือจะสงมอบที่ลานจอดรถพุทธมณฑล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องเวทีมอบสํานักการชาง
เรื่องการอํานวยความสะดวกการใชรถใชถนนมอบเทศกิจ
เรื่องการดูแลความสะอาดมอบสํานักการสาธารณสุขฯ เรื่องการปฏิคมมอบสํานักปลัดเทศบาล
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกฯ หลังจากเปด Bike lane
เราจะปนมายังจุดพักจักรยาน จุดที่ 1 หางจากจุดที่เราเปดพิธีประมาณ 2
กิโลเมตรและจะมาจอดรวมปลูกตนไมบริเวณนี้เปนตนไป
ผมไมไดเรงจํานวนตนไมอยากใหพรอมเพราะตองการใหตนไมพวกนี้ปลูกแลวไมตาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหออกคําสั่งเรื่องนี้ครับ
วันที่ผมไปรอรายงานทานผูวาราชการฯเพื่อรายงานเกี่ยวกับเรื่องหลอรูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตร
ผมไดเจอทาน ทสจ. ทานจึงปรึกษากับผมวา ทานผูวาราชการฯอยากให ทสจ. จัดกิจกรรมปนไปปลูก
(ปปป.) ระยะทางสัก 12
- 7 กิโลเมตร จะเอาตรงไหนที่บรรยากาศดี ผมจึงเสนอวาใหปนไปปลูกที่หนองเลิงเปลือย ระยะทางก็ 12
กิโลเมตรพอดี เรื่องนี้ทาง ทสจ. คงจะมาประสานกับเลขาฯอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย อีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ 16 การเขียนรายงานตัวชี้วัดโครงการ LA 21
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
ขออนุญาตแจงใหทานที่รับผิดชอบเขียนรายงานตัวชี้วัดโครงการ LA 21 ตอนนี้ไดประมาณ 70 เปอรเซ็นต
ในสวนที่เหลือที่ยังไมสงใหขอใหทานเรงนําสงที่นางสาวภัสราภากองวิชาการละแผนงานเพราะตองเอามาเขียนใ
หเปนเรื่องเดียวกัน ถาขอมูลครบแลวก็ตองขอบพระคุณมากแตบางสวนที่ยังไมครบอาจไปขอขอมูลเพิ่มเติม
บางทานที่ยังไมสงก็ขอใหเรงดําเนินการเพราะในชวงจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนจะปดอีกหลายวันการขอขอมูลอาจ
เกิดปญหา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่อง LA 21
ในปนี้อยากใหทุกทานชวยกันเพราะเปนปแรกที่เราเสนอชิงรางวัล
มีหลายภาคสวนที่เขาเห็นเรามีผลงานดานสิ่งแวดลอมดี เขาก็บอกวาทําไมเราไมสง
แตก็ดีครับที่เราไมสงทําใหเขามีโอกาสไดรับรางวัล ผมเชื่อวางานธรรมาภิบาลครั้งนี้เราอาจไดเขาชิง
ฝากจาเอกภราดร เนตวงษเตรียมตัวและปรับ Power point ใหดี

เรื่องที่ 17 การประเมิน LPA
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การประเมินที่ผานมาผลตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการทําใหเราไดไปรางวัลธรรมาภิบาลหรือไม
ปที่แลวเราติดอันดับ 1 ในระบบเทศบาลเมือง
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ปที่แลวได 96 ปนี้ดานที่ 1 ได 86.47 ตอนแรกได 84
แตมีตัวชี้วัดที่ยังไมไดเพิ่มคือภารกิจที่เราเพิ่มขึ้น ลืมนําเสนอภารกิจเรื่องหอพัก ปที่ผานมาได 96
เพราะทองถิ่นจังหวัดเปนคนตรวจเขาไมไดตรวจเขมงวด แตปนี้เขาใหตัวแทนทองถิ่นเปนผูตรวจ ดานที่ 2
ดานกิจการสภาได 92.22 ดานที่ 3 การคลังได 93.17 ดานที่ 4 นโยบายสาธารณะได 95.48

นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ถาปนี้เราอยากใหคะแนนเพิ่มขึ้นเราตองตัดงบใหไดภายใน วันที่ 30 กันยายน 2559
แตปญหาคือฎีกาเราไมพรอม คิดวาจะทําบันทึกขออนุมัติและจะปดใหไดภายในวันที่ 1 กันยายน 2559
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ปหนาก็จะสงเหมือนเดิมครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาปหนาผมไมไดเปนนายกฯจะสงไหม
ตอนนี้ทิศทางการเลือกตั้งก็ใกลเขามาแลว

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕9 ประจําป 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2559 ประจําป 2559 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม - ไมมี เรื่องที่ 2 เอกสาร พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร นําเรียนเพื่อทราบ
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 การแกไขปญหากรณีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหนองบึงไฮ
มติที่ประชุม - ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 เชิญสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 4,587 รายการ จํานวนเงิน 72,514,200 บาท
เงินสดคงเหลือ จํานวน 64,979.63 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,407.09 บาท
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -8,367,817.54 บาท เงินกูธนาคารออมสิน
กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -39,591,381.83 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนธันวาคม 2558 จํานวน 28

ราย จํานวนเงิน 278,600 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 165,964 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 – 31 พ.ค. 59 จํานวน 864,684 บาท รับจํานํา 1,664 ราย
จํานวนเงิน 28,279,300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. 59 จํานวน 241 ราย จํานวนเงิน 5,968,700
บาท ไถถอน จํานวน 1,555 ราย จํานวนเงิน 25,746,200 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. 59 จํานวน
205 ราย จํานวนเงิน 3,902,600 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 810,131.25 บาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. 59 จํานวน 125,667 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 31 พ.ค. 59 จํานวน
5,817,138.25 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ
มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวมทั้งหมด 604 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล
1. รับโอนพนักงานสวนทองถิ่นรายนายทนงศักดิ์ ภูหวล ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จากองคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ มาดํารงตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2.
บรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาลรายนายณัฐวุฒิ ทันวงษา
กรณีคัดเลือกมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันในตําแหนง นักผังเมืองปฏิบัติการ สังกัดสํานักการชาง
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป 3.
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนงประเภททั่วไปร
าย นางสาวกมลทิพย ทองศิริ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 4.
จัดทําประกาศประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใหพนักงานเทศบา
ลและลูกจางไดทราบ
- 9 โดยทั่วกัน 5. ปรับปรุงแผนอัตรากําลังในระบบแทงครั้งที่ 1/2559
พรอมจัดทําเอกสารประกอบการขอปรับปรุงไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากําลัง 3 ป 6.
ดําเนินการออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลสายงานประเภทอํานวยการทองถิ่นและสายงานประเภทบริหารทองถิ่
นไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 7.
ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2559
(แทนตําแหนงวาง) ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนพฤษภาคม
2559 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 17,900 บาท
หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท รวม 17,900 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป
มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2559 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น.
2 ครั้ง วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ฝายเทศกิจงานรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการตรวจสอบพรอมทาสี
ตีเสนเครื่องหมายจราจรภายในซอยอุนเพ็ญ ชุมชนสงเปลือยกลางเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการตรวจสอบพรอมขอความรวมมือเจาของรานคา
ไมตั้งวางสิ่งของหรือสินบนทางเทา ถนนกุดยางสามัคคี ชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ําเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
เจาหนาที่เทศกิจ รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ทหารดําเนินการตรวจสอบ

พรอมขอความรวมมือเจาของรานคาไมตั้งวางสิ่งของหรือสินบนทางเทาและบนพื้นทาง บริเวณวงเวียนน้ําพุ
ถนนภิรมยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการตรวจสอบพรอมขอความรวมมือจากประชาชนใหทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจา
กที่สาธารณะ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง เมื่อวันที่ 26พฤษภาคม 2559 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. การเตรียมความพรอม - เจาหนาที่ปองกันฯ
รวมประชุมการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ - เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบสายไฟฟา สายเคเบิ้ลและสายโทรศัพท ที่ชุมชนโพธิ์ไทร - เมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบสายไฟฟา สายเคเบิ้ลและสายโทรศัพท ที่ชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา
- เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบสายไฟฟา สายเคเบิ้ลและสายโทรศัพท
ที่ชุมชนทุงสระ ๒. การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๑๐ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมบาน เลขที่ ๑๓๑/๑๓๓ ที่บริเวณทางเขาชุมชนทาสินคา เจาของชื่อนางปุน อุนศรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๔๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่ขางถนนมาปราณีตบริเวณใกลรานฟารมมารทเทรดดิ้ง - เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๔๕ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานหลัง บ.กาฬสินธุคอนกรีต - เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๖.๕๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมกองขยะ ที่บริเวณขางหางโลตัสใกลบานเรือนประชาชน - เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๔๕ น. ออกระงับเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหมหมอแปลงไฟฟา
ที่บริเวณใกลรานฟารมมารทเทรด ๓. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุขาหักที่ชุมชนหาดลําดวนสงโรงพยาบาลกาฬสินธุ
- เมื่อวันที่ ๑๑,๑๖,๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ
สุวรรณรังสี จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ สงที่ บานเลขที่ ๗๕ ถนนกุดยางสามัคคี
ตรงขามกับรานพรชัยอะไหลยนต - เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับสง ผูปวยชื่อนายรัชชานนท จันทวงค จากบานเลขที่ ๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒ ไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนางฆภัฎศรณ เศษสุ ซอยขาง
ธ.อ.ส. ถนนประดิษฐสงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ๔. งานบริการอื่นๆ - เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา
๒๑.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่กําลังกินไกที่บริเวณบานเรือนประชาชน บานหนองบัว - เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่รับพระสงฆที่สํานักทะเบียน ไปสงที่วัดสวางคงคา รดน้ําตนไมในสวนที่จวนผูวาฯและสวนสุขภาพเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๗
- 10 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฉีดลางคราบน้ํามันบนถนนหนา สภ.เมืองกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ออกปฏิบัติหนาที่รวมฝกซอมการดับเพลิงทีโรงงิ้ว - เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ออกปฏิบัติหนาที่รวมกับสํานักทะเบียน นําสงใบมรณะบัตร งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) วันที่ ๑,๑๑,๑๕,๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่เทศกิจดูแลความสงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค “ ดิวิชั่น ๒ ”
๒๐๑๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมประชุมประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ
อาคารฝายปองกันฯ - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สายตรวจจักรยาน อปพร.) ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่ออกตรวจตราความสงบเรียบรอยในบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง สมาชิก อปพร.
รวมกันปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบๆ ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 34,138 คน จํานวนครัวเรือน 14,885

ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤษภาคม 2559 ยายเขาจํานวน 174 ราย
ยายออกจํานวน 73 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 836 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,255
ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 16 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 7 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤษภาคม 2559 เบนซิน จํานวนที่ใช 728 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 166.30 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 16,732 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 2,491 ลิตร
LPG จํานวนที่ใช 1,342.30 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 16.26 ลิตร ดานความสะอาด
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 8 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 30 ครั้ง
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 111 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 6
คัน/- ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 16 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 28 ฝา
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 รักษาความสะอาดบริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง วันที่ 3 พ.ค. 59 3.2
โครงการลอกทอระบายน้ํา วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. กิจกรรมเปดโครงการ
ลอกทอระบายน้ํา และใหผูสื่อขาวซักถามรายละเอียด ในโครงการ
ลอกทอระบายน้ําเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการลอกทอระบายน้ําตามแผนปฏิบัติงานในถนนสายตางๆ
ดังนี้ 1. ชุมชนดอนสวรรค ระยะทาง 322 เมตร 2. ชุมชนหนาโรงเลื่อย (อนรรฆนาค 7) ระยะทาง 111
เมตร 3. ชุมชนโรงงิ้ว (อนรรฆนาคา 10) ระยะทาง 97 เมตร 4. ชุมชนวัดใต (ซอยขางโรงแรมไพบูลย)
ระยะทาง 123 เมตร ถนนโสมพะมิตร (หนารานอิ่มอรอย) ระยะทาง 90 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 843
เมตร 3.2 โครงการลอกทอระบายน้ํา (ตอ) สํานักการสาธารณสุขฯ
ดําเนินการลอกทอระบายน้ําตามแผนปฏิบัติงานในถนนสายตางๆ ประจําเดือนมิถุนายน 59 ดังนี้ 1.
ชุมชนหนองลิ้นจี่ 2. ชุมชนหนองไชยวาน 3. ชุมชนตลาดเกา (ซอยบานอาจารยนิยม ปรีดี) 4.
ถนนโสมพะมิตร 3.3 รักษาความสะอาดบริเวณวัดกลางกาฬสินธุ จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดกลางกาฬสินธุ วันที่ 11 พ.ค. 59 3.4
รักษาความสะอาดบริเวณจัดงาน Kalasin Open House จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงาน Kalasin Open House วันที่ 13, 16 และ 17 พ.ค. 59
ที่ โรงแรมริมปาว ๔. ดานสิ่งแวดลอม ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ
คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 30 เม.ย.59 – 28 พ.ค. 59 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 9.12 ตัน จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม ๑ ครั้ง เปนเงิน 21,190 บาท ๔.๒ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก
จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือนพฤษภาคม รวม 2.2 ตัน รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 15.5
ตัน ๔.๓
- 11 กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือนพฤษภาคม รวม 2,815.40 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
915.65 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,899.75 ตัน คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาวและสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
ไมผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํา กุดยางสามัคคี และ หนองไชยวาน ผานเกณฑมาตรฐาน 5.
ดานสุขาภิบาล 1 – 31 พฤษภาคม 2559 5.1 ตอใบอนุญาต 1. ใบอนุญาตปดปายโฆษณา 10 ราย 2.
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 2 ราย 3. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 6 ราย 4.
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ - 4. จายถังดักไขมัน 11 5. ปรับตาม พรบ. - 5.2
ออกตรวจอาหารแผงลอยบริเวณหนา บขส.กาฬสินธุ เจาหนาที่เทศบาลฯ
รวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุออกตรวจอาหารแผงลอยบริเวณหนา บขส.กาฬสินธุ จํานวน 7 แผงลอย

วันที่ 31 พ.ค. 59 6. ดานปองกันและควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค
เยี่ยมผูปวยโรควัณโรคที่บาน ติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน ที่ชุมชนดอนสวรรค
ผูปวยรายใหมและติดตามผูปวยรายเกาสัปดาหละ ๑ ครั้ง สรุปผลการดําเนินงาน - ผูปวยรายใหม ๑ ราย
ทานยาตอเนื่องทุกวันเขาสูเดือนที่ ๓ ผูปวยสุขภาพแข็งแรง - ผูปวยรายเกา ๓ ราย
ทานยาและฉีดยาตอเนื่องทุกวัน สุขภาพแข็งแรง ๖.๒
งานปองกันและควบคุมโรคไดดําเนินงานโครงการชุมชนเมืองกาฬสินธุลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ําดี ประจําป ๒๕๕๙ ดังนี้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ํา
ดี ชุมชนตนแบบ ที่ชุมชนดงปอ ในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙ ที่วัดดงปอ
กลุมเปาหมายประชาชนชุมชนดงปอที่กินอาหารไมถูกสุขลักษณะ จํานวน ๖๐ คน เก็บอุจจาระสงตรวจเพื่อหาไขพยาธิในกลุมนักเรียนชั้น ป.๔-ป.๖ ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
เปาหมาย ๕๗๐ ราย - เก็บไดทั้งหมด ๒๙๙ ราย - ผลการตรวจไมมีใครตรวจพบพยาธิทุกชนิด 6.๓
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. พรอมกันทุกชุมชน
ประจําเดือนพฤษภาคม ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทุกชุมชนไมมีความเสี่ยงจากการสํารวจคาความชุกของลูกน้ํายุงลาย (HI)
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ
มี ๑ แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก มทร. วิทยาเขตกาฬสินธุ มีคา CI = ๓.๑๔
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด
วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๒
แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดดอนปูตา มีคา CI = ๘.๖ และวัดประชานิยมมีคา CI = ๙.๑๖
**มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม – มกราคม ๕๙ จํานวน ๒ ราย **
สําหรับเดือนพฤษภาคมไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก 7. ดานสงเสริมสุขภาพ 7.๑
โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด (ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9) มารดาหลังคลอด
15 ราย ไดรับการเยี่ยม 15 ราย - บุตร เพศชาย 5 ราย - บุตร เพศหญิง 10 ราย มารดาอายุนอยกวา
20 ป 2 ราย บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1 ราย 8. ดานรักษาพยาบาล
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย มีผูมารับบริการทั้งหมด 816 ราย
ตรวจโรคทั่วไป 323 ราย ทันตกรรม 339 ราย งานแผนไทย นวด 58 ราย วางแผนครอบครัว 16 ราย
ฉีดวัคซีน 20 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 60 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ
มีผูมารับบริการทั้งหมด 356 ราย ตรวจโรคทั่วไป 310 ราย ทันตกรรม 3 ราย งานแพทยแผนไทย นวด
18 อบ 2 ประคบ - ราย วางแผนครอบครัว 4 ราย ฉีดวัคซีน 19 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ - ราย รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย
เงินคงเหลือในบัญชี 1,640,723.44 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ เงินคงเหลือในบัญชี 305,498.44บาท
ดานสัตวแพทย ในคลินกิ รักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 187 ราย เปนจํานวนสัตว 285 ตัว สุนัข 241 ตัว
แมว 42 ตัว กระตาย 2 ตัว คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 17,685 บาท
โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต จํานวน 23 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ 2,416 ตัว
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 242,707 บาท
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความ
- 12 อนุเคราะห 4 เรื่อง โครงการชุมชนรวมใจผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ป 2559วันที่ 4 พ.ค. 59
ออกหนวยเคลื่อนที่ตรวจฟน ครั้งที่ 3 ที่วัดชัยสุนทร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยฟนดี

ป 2559
วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙ ออกหนวยเคลื่อนที่ตรวจฟน ครั้งที่ ๔ สําหรับผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ
วัดปาทุงศรีเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยฟนดี ป 2559 วันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙
ออกหนวยเคลื่อนที่ตรวจฟน (ครั้งสุดทาย) ใหผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ วัดดงปอ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ป 2559 วันที่ 10 พ.ค. 59
จัดกลุมสรางเสริมสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุกลุม ติดบาน ณ หอประชุมธรรมภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ป 2559 วันที่ 28 เม.ย. 59
มอบแวนตาสําหรับผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจที่มีสายตาผิดปกติและตองบําบัดรักษาโดยการสวมแวนตาตามแพ
ทยสั่ง จํานวน 573 คน วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙ ทีมงานดูแลผูสูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ดูงานเทศบาลเมืองมหาสารคามพื้นที่นํารอง สปสช.เขต ๗ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๒
พ.ค.๕๙ เปดเทอมใหมภาคเรียนที่ ๒ เปดเรียนปกติ นักเรียน นําขยะ Recycle และเสื้อผาเกามามอบให
"กองทุนขยะ Recycle เอื้ออาทรผูดอยโอกาส" เพื่อนําไปชวยเหลือผูยากไร ดอยโอกาส ในชุมชน วันที่ ๑๙
พ.ค.๕๙ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเกี่ยวกับสิทธิตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ
ทีมงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.กาฬสินธุ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลคายหมื่นแผว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นําโดยนายสันชัย พรมสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลคายหมื่นแผว และคณะผูบริหารพนักงานเทศบาล
คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนผูสูงอายุ

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป รอง ผอ.สํานักการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ
หนังสือเขา 327 หนังสือออก 134 ขออนุญาตลา 5 มาตรการประหยัดพลังงาน พฤษภาคม 2559 น้ํามัน
ใชไป 168 ลิตร เพิ่มขึ้น 88 ลิตร สวนบริหารการศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น.
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมพิธีถวายเครื่องราชสดุดี วันฉัตรมงคล
ประจําป 2559 ณ หองประชุม 80 พรรษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรพจน
รัชชุศิริ รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
ไดเปนประธานการประชุมคณะกรรมการฝายรับบริจาคทุนทรัพย สมทบทุนกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร
ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559
ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญนุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ครูสอนเด็กดอยโอกาส สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ไกปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
สวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการเดน
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย วันที่
22 พฤษภาคม 2559 ณ วัดหอไตรปฏการาม ศพด.1 และ ศพด.2
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โครงการประชุมผูปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 2
พฤษภาคม 2559 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
การทดสอบความรูความสามารถในการเขาเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
โครงการฝกอบรมการพัฒนาการอานการเขียน วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสวางคงคา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 โครงการเขาคายวิชาการ
กิจกรรมเขาคายเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เปดภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2559
เตรียมความพรอมนักเรียนชั้น
- 13 ประถมศึกษาปที่ 1 วันที่ 17 – 19 และ 23 - 24 พฤษภาคม 2559 เขาคายวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 รวมงานทําบุญตลาดการเกษตร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่ 26 – 27 เมษายน 2559
คณะครูรวมทําแผนพัฒนาสามป การประชุมกาฬสินธุ ลด ละ เลิก ใชโฟมบรรจุอาหาร วันที่ 29 เมษายน
2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งานที่จะดําเนินการตอไปในเดือนมิถุนายน 2559 - วันที่ 8 – 9
งานประเพณีบุญซําฮะ บวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม และปูบุญตากุดโงง
ประจําป 2559 - วันที่ 13 มิถุนายน 2559
กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษาในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ครั้งที่ 24

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคมพฤษภาคม 2559 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 เขามาทั้งหมด
20,488,645.14 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
เขามาทั้งหมด 7,553,664.52 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
เขามาทั้งหมด 5,512,475.66 บาท 4.หมวดรายไดจากทุน ยังไมมีเขามา 5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ
ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 เขามาทั้งหมด 3,818,251
บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 จํานวน
37,373,036.32 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 เขามาทั้งหมด
77,819,672.74 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 25,251,424 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 80,805,159 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 106,056,583 บาท
รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 221,249,292.06 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา
รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 จํานวน 12,721,498.80 บาท
10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 จํานวน
17,802,956.12 บาท รายงานรายจายประจําเดือนมิถุนายน 2559 (งบ 59) ภาษีมูลคาตาม พ.ร.บ.
5,764,457.32 บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 106,732.25 บาท ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 116,810.24 บาท
ภาคหลวงปโตเลียม (69,941.41) ภาคหลวงแร 123,261.09 บาท รวม 6,041,319.49 บาท
จัดเก็บเอง 2,034,155.50 บาท รวม 8,075,474.99 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.58 – มิ.ย. 59 จํานวน
229,377,303.05 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.58 – พ.ค. 59 จํานวน 182,552,123.64 บาท
รายจายจริงเดือน มิ.ย. 59 จํานวน 23,934,624.36 บาท โครงการกอสรางที่ทําสัญญาแลว จํานวน
6,000,000 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป ก.ค. 59 จํานวน 16,890,555.05 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง สํานักการชาง
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 44
โครงการ งบประมาณรวม 19,862,000 บาท งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา
ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา อาคารเอนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 3

ทาสีโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา ปรับปรุงหองน้ําโรงเรียนเทศบาล 3 งานควบคุมการกอสราง
ปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กอสรางถนน คสล.ซอยเชื่อมหาดลําดวน 1
และซอยหาดลําดวน 2 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยแลคตาซอย ฝายสาธารณูปโภค
ในเดือนพฤษภาคม 2559 ติดตั้งและจัดเก็บ
- 14 สถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 14 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 31 งาน
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 87 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ
16 งาน ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 4 งาน
ปฏิบัติตามภารกิจ 13 งาน เพิ่มไฟสองสวางทางเดิน-วิ่ง สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง
ซอมแซมถนนแยกสํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ จัดสถานที่บริเวณวัดกลางอารามหลวง
สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา - สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน เม.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน 25,692.00 หนวย
เพิ่มขึ้น
6,575.00 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน เม.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน 3,605.00 หนวย
เพิ่มขึ้น
373.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน เม.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน
5,178.00 หนวย ลดลง 5,002.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน เม.ย. 59
ใชไฟฟา จํานวน 2,636.00 หนวย ลดลง 1,456.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน
เม.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน 2,505.00 หนวย ลดลง 1,034.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา
ในเดือน เม.ย. 59 ใชไฟฟา จํานวน 2,098.00 หนวย ลดลง 87.00 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย
น้ํามันดีเซล เดือนพฤษภาคม 2559 สํานักปลัดเทศบาล ใชลดลง 305 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 115
ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 2,491 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 80 ลิตร
กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 55 ลิตร สํานักการศึกษา ใชลดลง 64 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง 9 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนพฤษภาคม 2559 งบประมาณตั้งไว 1,484,000 บาท รวมคาใชจาย
122,810 บาท ยอดเงินคงเหลือ 540,022.10 บาท 2.หนังสือเขา 67 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 33
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 10 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 22 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ พ.ศ. 2559 1.
โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ครั้งที่ 20-23 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 23/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 410,000 บาท
สํานักปลัดฯ - โอนครั้งที่ 24/2559 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 40,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ โอนครั้งที่ 25/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 50,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 26/2559
จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 265,000 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 27/2559 จํานวน 4 รายการ
เปนเงิน 87,000 บาท สํานักการคลัง - โอนครั้งที่ 28/2559 จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 522,500 บาท
งานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่ 29/2559 จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 400,000 บาท
สํานักการชาง 2. แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3-5 มีรายการดังนี้ ครั้งที่ 3/2559 คือคาจางเหมาบริการ กองสวัสดิการ - ครั้งที่ 4/2559 คาจางเหมาบริการ สํานักการชาง -

ครั้งที่ 5/2559 คือ โครงการศูนยบริการและเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน กองสวัสดิการ 3.
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ชวง 6
เดือนแรก (ผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 4. รางวัลพระปกเกลา
ประจําป 2559 สงผลงานเขารวมประกวดรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2559
ดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)
- 15 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(สวดมนตไหวพระ) ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 6/๒๕๕9
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕9 ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน
2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 2 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง
จํานวน 36 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 28 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 6 งาน
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 3 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 1 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล
แผนพับ - ฉบับ จดหมายขาว - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 7 งาน
2.งานตัดตอเสียง จํานวน 7 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 20 ขาว 4.Facebook จํานวน 36 งาน
5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 6 ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝายนิติการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 เรื่องรองเรียนรองทุกข จํานวน
13 เรื่อง

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนพฤษภาคม 2559 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 104 ลิตร ลดลง 55 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุม คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กองสวัสดิการสังคม ไดรวมกับชุมชนทําความสะอาดหองน้ําวัดประชานิยม
โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม
ไดจัดโครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน ณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม ชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
ประสานโรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรีนําเด็กดอยโอกาสที่มีฐานะยากจน ด.ญ สุชาดา เกตุโส และ ด.ช
สุธารัฐ เกตุโส สองพี่นอง มอบตัวและปฐมนิเทศที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด
ดําเนินการชวยเหลือ ด.ช ธนากร มาตรแมน (ปงปอนด )
รับเงินชวยเหลือจากกองทุนคุมครองเด็กดูแลการใชจายเงิน ฝายสังคมสงเคราะห
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV เมื่อ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV

โดยไดรับการ จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ( ประจําเดือนพฤษภาคม ) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โดยเบิกจายแบบขั้นบันได แยกเปนรายละเอียดดังนี้ ๑.
ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน ๓,๐๘๔ ราย เปนเงิน ๒,๐๐๖,๗๐๐ บาท
เสียชีวิต ๑๐ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน
๕๔๘ ราย เปนเงิน ๔๓๘,๔๐๐ บาท ๓. ผูติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐
บาทโครงการจัดอบรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวของศพค.หนาโรงซอมรพช. และศพค.วัดปาทุงศรีเมือง
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
ไดรวมกิจกรรมของศพค.หนาโรงซอม รพช. และศพค.วัดปาทุงศรีเมือง โดยไดรับเกียรติจากทานจารุวัฒน
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมระดับตําบล ประจําป ๒๕๕๙ ณ วัดปาทุงศรีเมือง เมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม ไดรวมกิจกรรมของศพค.วัดปาทุงศรีเมือง
โดยไดรับเกียรติจากทานนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ
โครงการเฝาระวังและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา
- 16 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
ไดรวมกิจกรรมของศพค.วัดใตโพธิ์ค้ํา โดยไดรับเกียรติจากทานศิรินันท หลอตระกูล
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯสหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวมใจพัฒนา จํากัด เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
ไดรวมประชุมใหญสามัญของสหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวมใจพัฒนา จํากัด
ไดรับเกียรติจากทานจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปด
สอบขอเท็จจริงราย นายจี ศรีแพงมล เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม รวมกับเจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เขาสอบขอเท็จจริงรายนายจี
ศรีแพงมล และไดรับการประสานจากพัฒนาสังคมฯ
จะเขาไปสํารวจอีกครั้งพรอมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเชน แรงงานจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด กศน.
ในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๓๐ น ณ บานนายจี กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ
ในชวงเดือนตอไป -โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

ติดตามงานสภาพนักงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปติดตามงานสภาพนักงาน
นางสายสวาท พวงคํา ประธานสภาพนักงาน เรียนทานนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารทุกทาน
สําหรับสภาพนักงานหลังจากไดรับการเลือกตั้งเขามามีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งแรกคือเลือกคณะกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 2
ประชุมการติดตามงานที่ยังคางอยูนั้นก็คือการจัดทําหองน้ําหองสวมที่ทานนายกฯไดอนุมัติงบประมาณไปแลว
และการสรางที่จอดรถซึ่งตอนนี้ทางสํานักการชางก็ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 1 ที่ เหลืออีก 2 ที่
และการประชุมครั้งที่ 3
เราไดประชุมเกี่ยวกับการวางแผนนําเสนอวาสภาของเราจะใหสิ่งที่จําเปนกับพนักงานของเราเรื่องอะไรบางและ

จะเสนอในที่ประชุมวันนี้เรื่องการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสรางตัวชี้วัดการดําเนินงานของเทศบาลเพราะจากที่เห็นหนวยงานทุกหนวยงานในสังกัด
เขาก็มีการตรวจสุขภาพประจําป
เทศบาลของเราไดหางเหินการตรวจมานานเพราะดิฉันก็เคยไดรับการตรวจมานานมากแลวและพนักงานก็บอก
วานาจะมีการตรวจ โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการวิชาการเทศบาลที่ผานมา
ผูบริหารโรงเรียนทานอยากใหมีดานนี้และอีกเรื่องหนึ่งคือมีกระแสเสียงจากพนักงานเทศบาลวาอยากใหมีการจั
ดทัศนศึกษาในป 2560
อยากเรียนทานนายกฯในการของบประมาณและเราไดมีการเตรียมประชุมใหญเพราะระเบียบขอบังคับตองมีก
ารประชุมใหญ เราจะแทรกในการประชุมอบรมจริยธรรมของสํานักปลัดเทศบาล วันที่ 27 กรกฎาคม
2559 ขออนุญาตทานคุยและปรึกษาหารือกันเรื่องนี้
เรามีปญหาคือเรื่องงบประมาณในการดําเนินงานของสภาซึ่งตัวดิฉันไดถามเหรัญญิกแลววาตอนนี้เรามีเงินทุนใ
นการดําเนินงานเทาไหร เราไดเงินทุนในการดําเนินงานครั้งแรกในรอบที่ผานมา 5,000 บาท
และไดใชในกิจกรรมการประชุมตางๆ ซึ่งตอนนี้เงินเหลืออยูประมาณ 1,300 บาท
อยากเรียนถามทานนายกฯวางบประมาณที่เหลืออยูนี้บางครั้งเราจําเปนตองใชทําปาย
อยากทราบวาจะมีงบประมาณสนับสนุนงานสภาอีกหรือไม

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
สภาพนักงานมีองคกรที่จะรับผิดชอบดูแลทานคือสํานักปลัดเทศบาล
ถาทานจะตองใชงบประมาณในการขับเคลื่อนทานสามารถปรึกษาทานหน.พงษธร
ที่เปนผูคุมงบประมาณของสํานักปลัดเทศบาลที่เกี่ยวของกับพนักงานทุกคน
งบประมาณในการอบรมสัมมนาอยูที่สํานักปลัดเทศบาลจะแทรกอะไรไมมีปญหา และเรื่องเงิน 5,000 บาท
ที่ใหเมื่อครั้งที่แลวผมไมทราบวาตั้งอยางไร
แตผมเชื่อวาถามีโครงการอะไรเขาไปหน.สํานักปลัดเทศบาลเขาสามารถที่จะชวยเหลือ
สนับสนุนสงเสริมในกิจกรรมของสภาพนักงานไดเพราะเปนหนาที่โดยตรง เรื่องที่ 2
การตรวจสุขภาพประจําป
อาจารยจําไดครั้งหนึ่งก็ผมเองที่เปนคนเสนอขึ้นมาและอยากใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ผมก็ไดบอกผอ.สํานักการสาธารณสุขฯในตอนนั้นผมอยากใหพนักงานไดมีการตรวจสุขภาพเพราะผมเปนหวงโด
ยเฉพาะคนงานเพราะเขาไมมีสิทธิเบิกไดเพราะเขาเปนลูกจาง ถาขาราชการมีสิทธิเบิกได ทางผอ.สํานักการ
- 17 สาธารณสุขก็ไดมีการประสานกับทางโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลก็ไดสงทีมงานมาและใชหอประชุมพวงพะ
ยอมเปนสถานที่ตรวจสุขภาพ ผมคิดวาเปนเรื่อง MOU ที่เราตองดูแลกันแตปรากฏวาใบเสร็จแจงมาเกือบ 1
แสนบาท คนที่เบิกไดก็ใชสิทธิแตคนที่เบิกไมไดจะตองใชเงินสวนกลางซึ่งเปนคารักษาพยาบาลของพนักงาน
ผมคิดวาราคามันสูงมากและตอนนั้นก็ไมไดคิดวาถาใหคุณหมอมาตรวจสุขภาพนอกสถานที่จะมีคาใชจายอะไรอ
ยางไรบาง ถาใหผูมีสิทธิเบิกไดเขาไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลแลวเอาใบเสร็จมาเบิกเงินจะถูกกวา
ถาหากเราจะจัดใหมาตรวจสุขภาพขาราชการมีสิทธิจายตรงอยูแลวแตคนงานทําไมได
เราจะตองคุยกันวาตองหาราคาที่ไมแพงและสามารถจายได การจายของเราก็จะไมซ้ําซอนกับประกันสังคม
ถาประกันสังคมจายไมไดเราจะทําอยางไร สรุปแลวเรื่องนี้ผมจะรับมาเพื่อหารือและพิจารณา

นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
ขอเสนอใหทางสภาพนักงานทําหนังสือเรียนทานนายกฯวา
ทางสภาพนักงานมีความประสงคที่จะใหตรวจสุขภาพ
และดิฉันจะใหเจาหนาที่ไปติดตอกับทางโรงพยาบาลวาเขาจะใหคิวตรวจวันละกี่คน แลวเราจะจัดคิวให
ทานตองการตรวจอะไรบาง เชน
ถาเปนผูหญิงอาจอยากตรวจมะเร็งปากมดลูกหรืออยากตรวจเอ็กซเรยปอดซึ่งราคาจะไมเทากัน

อยางไรก็ตามถาจายตรงไดเขาจะเรียกเก็บเงินไปที่จายตรง
เราจะอํานวยความสะดวกใหแตทานตองทําหนังสือมาเปนตนเรื่อง
ในสวนของลูกจางจะไปถามประกันสังคมกอนวาตอนนี้เขาใหหรือไม
เพราะระเบียบประกันสังคมเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ และตอนนี้มีกองทุนเขารวม 3 กองทุน
เปนกองทุนสวัสดิการอาจทําได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อีกเรื่องหนึ่งคืองบประมาณไปอบรม
อยาใชคําวาทัศนศึกษาดูงานใหใชคําวาอบรมนอกสถานที่ ตอนนี้ทาง สตง.เขาเขามาตรวจ เชน
อบจ.กาฬสินธุตั้งงบไวพอมีหนังสือมาก็ไดยกเลิก เทศบาลนครปากเกร็ดตั้งงบไวก็ไมไดไป
ของเราพนักงานปนี้เราไมมี มีปที่แลว ซึ่งปที่แลวทาง สตง.เขาตรวจแลวและมีสิทธิถูกตรวจอีก
เราพยายามทําตรงแลวแตถาถามวาจะมีขอปลีกยอยที่ผิดพลาดหรือไม เราไมรู จนกวาเขาจะมาตรวจ
และตรวจทีไรเขาตรวจเจอทุกที ขอผิดพลาด
ขอบกพรองของเจาหนาที่เราอาจเล็กนอยแตก็เหมือนเปนการเชิญแขก
พวกที่เขาเปนองคกรใหญๆเขาไมเสี่ยงเลย ยกเลิกไปเลย เมื่อยกเลิกก็ตองเปลี่ยนเปนอยางอื่น เชน
อบจ.เขาก็เปลี่ยนเปนใหรองนายกฯไปเรียนหนังสือกับพวกผม
ของเราปหนาผมทําโครงการใหไดโดยเปนการตั้งโครงการของสํานักปลัดเทศบาล
แตเราตองดูดวยวาเราไปอบรมแตคนที่รับผิดชอบงานก็เสี่ยงวาตัวเองจะตองไมผิดพลาด
ใหตั้งไดแตจะตั้งเทาไหร อยางไรคอยมาปรึกษาหารือกัน
เมื่อตั้งสภาเขาไปแลวจะผานหรือไมผานสภาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
สวนเรื่องที่จอดรถเมื่อวานเราคุยเรื่องแผนมีศูนย 2 เสนอขึ้นมาจะขอใหตั้งเทศบัญญัติไปทําที่จอดรถของศูนย
2 ผมจึงถามวาจอดรถใคร
ถาจอดรถพนักงานหรือเจาหนาที่ผมก็ละอายถาเราจะเอาเงินหลวงมาทําที่จอดรถของพวกเราเองซึ่งเปนรถของ
พนักงานแตละคน ถาเราเอาเศษวัสดุไปทําที่เรารื้อผมไมวาเพราะเราเอาของเอาที่จะทิ้งมาใชใหเกิดประโยชน
ผมจึงใหตัดออก ที่ตัดออกไมใชวาจะไมทําใหจะใหสํานักการชางทําใหที่หลัง อยาใหปรากฏในเทศบัญญัติเลย
ของงานทะเบียนเขาขอมาเราก็ไมไดใสในเทศบัญญัติเราเอาเศษวัสดุไปทําอาจเปนของเกาบาง
ใหมบางปนกันไปแตคาแรงเราไมไดจายเพราะเราทําเอง ถาทําอยางนี้จะดีกวา สรุปแลวเราไมปฏิเสธสักเรื่อง
จะทําใหแตไมใชแคเราเทานั้นที่เปนคนพิจารณา เรื่องการรักษาพยาบาลผมอยากใหมีการเขาไปตรวจ
ผมเปนหวงเจาหนาที่โดยเฉพาะสํานักการสาธารณสุขฯ หรือสํานักการชางปวยอาจไมรูตัว
มีทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม เชิญครับ
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง เรียนทานนายกฯ สืบเนื่องของสภาพนักงาน
นองที่เปนเหรัญญิกไดมาหารือผมในกรณีเงินงบประมาณที่จะมาบริหารในสวนของงานสภาพนักงาน
โดยนองเขาแจงความประสงคของสภาวาเวลามีการประชุมของสมาชิกของสภาเขาอยากใหมีคารับรอง
เมื่อผมมาดูระเบียบในการเบิกจายคาเลี้ยงรับรองตางๆที่สํานักปลัดเทศบาลมีอยูปรากฏวามันไมเขา
เพราะเขาบอกวาตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาเราจัดอบรม สัมนา
ประชุมของเราเองจะเบิกไมไดเลยหรือครับ
- 18 นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ในสวนของการอบรมจะไมไดเกี่ยวกัน
อันนี้เปนการประชุมของสมาชิกสภาพนักงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหทําเปนเรื่องประชุมอบรมใหความรู

นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ผมจึงใหคําตอบนองเขาไปวา
ในปหนึ่งๆการประชุมสมาชิกสภามีไมกี่ครั้ง อยางไรจะลองเรียนคณะผูบริหาร โดยเฉพาะทานรองนพสิทธิ์
เรื่องคาใชจายในการรับรองสมาชิกสภาตอนเขาประชุม

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ใหทําเปนโครงการอบรมและเชิญผมมาเปนวิทยากร ผมสามารถบรรยายได แลวคอยเบิกคารับรองครับ
ทําไดใชไหมหน.พงษธร
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ถาเปนอบรมไดครับ
แตถาเปนการประชุมคณะกรรมการไมถึง 9 คน หรือ 10 คน ไมไดครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหทําเปนโครงการอบรมคณะครู พนักงาน
ใหปรึกษากับหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลและหัวหนานิกร และเชิญรองศิรินันท ไปบรรยายดวย
เปนวิทยากรไมขอรับเงินคาวิทยากร ไมยากถาเราไมทําผิดระเบียบ หรือใหจ.ส.อ.สมชาย
มาอบรมเกี่ยวกับเรื่องตัวชี้วัดหรือการประเมินพนักงานเพื่อใหเราไปขยายผลตอ
เอาอยางนี้ดีไหมผอ.สวนจําลอง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ดีครับ
จะใหสภาพนักงานทําหนังสือขอรับการอบรมเสนอนายกฯครับ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

