รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 8/๒๕๕9 ประจําป ๒๕๕9
วันอังคารที่ 19 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายนิติธรรม
4. นายฉลอง
5. นางอุบลรัตน
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายพงษธร
9. นางจิตตา
10. นายวรวิทย
11. นายนิกร
12. จาเอกภราดร
13. นางสาวจันทรตรี
14. นายกฤษณะ จีนซื่อ
15. นางจีรนันท
16. นายสมชาย
17. นางสาวสุนิสา
18. นายคงเดช
19. นายวุฒิไกร
20. นางณัฐนันท
21. นางสาวนันทนา
22. นายจําลอง
23. นายธนวัฒน
24. นางศศิญา
25. จ.ส.อ.สมชาย
26. นางเพ็ญประภา
27. นางสายัณห
28. นายสถิตพงษ
29. นางศศิพรรณ
30. นางสุมิตรา
31. นายเนรมิตร
1.

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เสาวกุล
ผอ.สํานักการศึกษา
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายเทศกิจ
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
บุญศิลป
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หรบรรณ
หน.ฝายศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
จิตตธรรม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ภูสมปอง
ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. นางสาวศิรินันท
3. นายสมศักดิ์

ไชยศิวามงคล
หลอตระกูล
รมไทรทอง

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

4. นายอดิศักดิ์
5. นางเพ็ญพร
6. นายภาณุเดช
7. นายโพธิวัฒน
8. นายลิขิต
9. นางสาววารัตน
10. นางสาคร
11. นายวันชัย
12. นางสาวดารุณี
13. นายกันติพงษ
14. นางมยุรา
15. นางมยุรี
16. นายพงษฤทธิ์
17. นางสุดารัตน
18. นางรัศมี
19. นางสาวทัศนีย
20. นายสนธยา
21. นางนฐอร
22. นายปญญา
23. นายอิงควัต
24. นายธนัญชัย
25. นายนัญธชัย
26. นายชาติชาย
27. นางดวงใจ
28. นางมนธิดา
29. นายสังวาล
30. นางสาวณัฐภาส
31. นางสาวพัชรินทร
32. นางวิภาวดี

- ๒ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
ไชยภู
หน.ฝายปกครอง
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
ไรเกื้อ
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
อภัยโส
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หมั่นผดุง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
คํากอน
หน.ฝายนิติการ
พิมพบุตร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
คํากอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
การรินทร
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ชุมกาแสง
ครู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2559 ประจําป 2559 ในวันที่ 19
เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แจงวันหยุดราชการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอสอบถามเรื่องวันหยุดในเดือนเมษายนไมมีวันหยุดอีกแตจะมีวันหยุดยาวอีกในเดือนพฤษภาคมขอใหเขาใจตร
งกันเราจะหยุดยาว 5 วัน ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2559 และวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม
2559 คือวันวิสาขบูชา เราก็จะหยุดยาวไปอีกจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
และมีวันหยุดยาวอีกในชวงเดือนกรกฎาคม คือวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559
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เรื่องที่ 2 วันเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
งานวันเทศบาลซึ่งเปนวันที่เราเลื่อนการจัดงานจากวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2559 มาเปนวันจันทรที่ 25
เมษายน 2559 เรามีกิจกรรมอะไรบางเริ่มเวลากี่โมง
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เริ่มเวลา 09.30 น.
กิจกรรมชวงเชาทําบุญเลี้ยงพระถวายปนโต
หลังจากนั้นมอบรางวัลพนักงานดีเดนและนายกฯอานสารพรอมกับบรรยายพิเศษ
ชวงบายจะเปนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนบริเวณแกงดอนกลาง

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ชวงเชาถาผมติดงานพิธวี ันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มอบทานรองมานิตและทานรองนพสิทธิ์มารวมงานวันเทศบาลของเรากอนถาผมเรียบรอยจากงานรัฐพิธีที่ศาลา
กลางแลวจะรีบมา แลวจะใหนายกบรรยายเรื่องอะไร

นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
บรรยายพิเศษเรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธรรมมาภิบาล

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ถางานรัฐพิธีเรียบรอยผมจะรีบมาใหทันการบรรยาย

เรื่องที่ 3 ทัศนศึกษาของชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

พรุงนี้วันที่ 20 เมษายน 2559
ชุมชนเราเดินทางไปทัศนศึกษาตอนกลางคืน และจะจัดอบรมที่นั่นเลยใชหรือไม
ปนี้ผมคอนขางเปนหวงเพราะ สตง. วางมาตรการวาจะตรวจสอบ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม พรุงนี้จะมีการอบรมจากคณะวิทยากรเสร็จกอนเวลา
12.00 น. แตพิธเี ปดจะไปเปดที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 21 เมษายน 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมและทานผอ.เพ็ญพร ศุภสุข
จะไปประชุมในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2559 เปนการประชุมเกี่ยวกับการกรอกขอมูลโครงการ LA 21
ผมเห็นวาทานผอ.เพ็ญพร ศุภสุขไปแลวผมก็เลยไมไป เพราะฉะนั้นผมจะเดินทางประมาณเวลา 18.00 น.
ถึงประมาณ 00.00 น. ตื่นเชาวันที่ 21 เมษายน 2559 ผมก็ตองไปรายงานตัวกับสถาบันพระปกเกลา
จะใชเวลาประมาณครึ่งวัน ถารายงานตัวเสร็จก็จะเดินทางไปที่จังหวัดระยองนาจะถึงประมาณตอนเย็น
นอนที่นั่น 1 คืน แลวตอนเชาถึงจะกลับมา ผมอยากฝากใหตรวจสอบเรื่องระเบียบใหดี
เพราะผมกลัววาเราจะไดคืนเงิน ทาง อสม. เขาเสร็จแลวมีการอบรมวันนี้และจะเดินทางไปดูงานตอ
และยังมีการประชุมคณะกรรมการจัดหารายไดมาสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรดวยตอนบาย
ผมก็จะตองไปประชุม วันที่ 20 เมษายน 2559 ผมไมไดติดอะไรนาจะไปรวมงานได
ของชุมชนจะเปนการอบรมนอกสถานที่ผมจึงกลัววาจะไดคืนเงิน ใหดูใหดีครับ
คําสั่งเรื่องวันนเรศวรมหาราชของเราเรียบรอยหรือไม
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ยังไมเห็นหนังสือเลยครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาราชการฯ
ทานใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก ถาครม.มีมติประกาศวันไหนเปนวันรัฐพิธีทานจะไมพลาดเลย
แมกระทั่งวันยุทธหัตถีที่เราไมเคยทําก็ยังไดทํา ตามงานนี้ดวยนะ

เรื่องที่ 4 การติดตั้งกลอง CCTV ในเขตเทศบาล

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ประชุมเรื่องการติดตั้งกลอง CCTV
ในเขตเทศบาล ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มอบใหรองประเสริฐ
และจาเอกภราดรเปนตัวแทนเขารวมประชุมแทนนายกฯ และสรุปผลการดําเนินงานโครงการติดตั้งกลอง
CCTV ดวย
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เรื่องที่ 5 เรื่อง กระบวนการเรียนรูพัฒนาเด็กและเยาวชนสูชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กระบวนการเรียนรูพัฒนาเด็กและเยาวชนสูชุมชนที่นาอยู วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ
หองประชุมพวงพะยอม
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุขอเชิญบุคคลากรในสังกัดเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ผูเขารวมประชุมประกอบดวยหนวยงาน องคกร
ภาคีเครือขายดานเด็กและเยาวชน และผูแทนจากชุมชนจารุพัฒนา รวมประมาณ 20 คน

เรื่องที่ 6 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใชสถานที่
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ในการจัดนิทรรศการโครงการ ชาวกาฬสินธุไรพุง ไรโรค วันที่ 2 พฤษภาคม
2559 ณ หอประชุม 80 พรรษา
จึงขอความอนุเคราะหใชลานหนาศาลากลางจังหวัดและไฟฟาในการจัดกิจกรรม
ขอความรวมมือจัดถังขยะและพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บขยะตลอดงานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก
าฬสินธุจะรับผิดชอบเรื่องเบี้ยเลี้ยงให ฝากผอ.สวนฯสมชายดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 7 แตงตั้งคณะกรรมการรับบริจาคทุนทรัพยในการกอสรางศาลเจาพอ
โสมพะมิตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ประชุมวันที่ 20 เมษายน 2559
เวลา 13.30 น. เขาจะใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนเลขานุการและใหรองปลัดอุบลรัตน
เปนผูชวยเลขานุการเรื่องรับบริจาคทุนทรัพย ในสวนของคณะกรรมการจัดหาแผนเงิน – แผนทอง
จะมีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เขารวมประชุม

เรื่องที่ 8 เปดประชุมใหญสามัญฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณการเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ สกก.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2559
เวลา 09.00 น. มอบผอ.วรวิทย ภูอวด เขารวมประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 9 การขับเคลื่อนพื้นที่ตนแบบรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอความกรุณาเทศบาลฯพิจารณากําหนดวันในการจัดกิจกรรมฝกอบรม
การขับเคลื่อนพื้นที่ตนแบบรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมภายใตโครงการเมืองสวยไรมลพิษ
แตเรื่องนี้นอกจากจะเปนการกําจัดขยะมูลฝอยแลวจะตองมีเรื่องการเก็บยะและการขนขยะโดยการคัดแยกขยะ
ตั้งแตตนทาง เปนการเก็บ – ขน แบบแยกประเภท ถาเราลองจัดชุมชนเขารวมและมีการเพิ่มเงินให มีรถให
คําวาแยกขยะเราอาจหมายถึงการแยกเวลาเก็บขยะก็ได ปกติทั่วไปรถขยะที่ออกเวลา 04.00 น.
จะเก็บขยะเปยกและขยะมีพิษ สวนขยะที่ขายไดจะเปนขยะแหง
ใหเราอธิบายวาเราใหคนกวาดถนนรักษาความสะอาดและทําหนาที่เก็บขนขยะเพื่อมารอใหกับเทศบาล
อยากใหลองพิจารณาดู ถาทําไดแบบนี้จะเปนการเก็บขนแบบแยกประเภทและกําจัดอยางถูกตอง

เรื่องที่ 10 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 20 – 21 เมษายน 2559
มอบผอ.เพ็ญพร เขารวมประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 11 แถลงขาว Kalasin Open House
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานไดมีการแถลงขาว Kalasin
Open House ทานผูวาราชการฯไดพูดชื่นชมเรา
วันที่ไปอบรมที่วังน้ําเขียวทางพัฒนาชุมชนก็บอกวาจะมีการชม ชิม ชอป แชะ แชร อยางละ 5 อยาง
หลังจากที่ทานพูดจบก็มีนักขาวถามมีคนเสนอมากมาย เชน
เสนอวาอยากใหเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องสนามบินนาคูเปนอีกแหลงหนึ่งที่ใหคนมาทองเที่ยวและเปดใชอยาง
- 5 ถูกตอง บางคนก็บอกวาลําน้ําปาวนาจะใชทําประโยชนไดมากกวานี้
ทานบอกวาผมคิดทุกคืนวาผมจะฉายภาพเมืองกาฬสินธุเลยวาจะขายอะไร จะทําอะไร
แกงดอนกลางทานก็บอกวานอกจากจะเปนพุทธมณฑลจะมีพระประธานแลวเราจะทําหนองบัวแดงไหม
เพราะตอนนี้บัวแดงเรากําลังขยายเพิ่มมากขึ้นอยากจะอนุรักษไว
บางคนก็บอกวาในวันสงกรานตที่เอาหลวงพอองคดําจําลองมาสงคน้ําไมไดเอาองคจริงมา
ผมอยากสงคองคจริงแตองคจริงกลับไปอยูที่วัดกลาง ทุกสิ่งอยางที่ทําก็เพื่อเมืองกาฬสินธุ
ที่เอาไปไวตรงนั้นก็เพราะกลัววาจะหาย
ตอนนี้เรากําลังทําเรื่องขึ้นทะเบียนเปนพระพุทธรูปประจําจังหวัดรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรื่องนี้ฝากรองสุนิษาติดตามดวยครับ ถาไดตรงนี้จะมีความปลอดภัยมากขึ้นถาสูญหายก็สามมารถติดตามคืนได

เรื่องที่ 12 ขอความอนุเคราะหเรื่องการปลอยน้ําเสีย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2559
เรื่องนี้ฝากใหเตรียมตัว คืออยางนี้ครับ
ทําไมเราถึงอยากใหเขาเอาบึงไฮเปนพื้นที่การปลอยน้ําเสียเพราะลักษณะของบึงไฮจะแยกออกเปน 2
สวนอยูแลว ดานหลังของเทศบาลสงเปลือยแถวบานทานปลัดฉลอง
เขาก็บอกวาบานจัดสรรของทานปลัดที่ปลอยน้ําเสียไป
แตขอเท็จจริงถาไมมีการแกไขถึงอยางไรก็ตองมีน้ําเสียไหลลงไปอยูดีไมใชแคบานจัดสรรของปลัด
หัวหนาพงษธรที่น้ําทวมอยูตอนนี้ถาเรามีทอดึงไปลงที่บึงไฮไดน้ําก็จะไมทวม
แตถาดึงไปบึงไฮก็จะเกิดปญหากับเขาจึงใชวิธีการสูบน้ําออกทางหนาบานยังมีปญหาอีกตรงซอยพรหมวรัตนทัน
ตอนนี้ที่เราไปดูตรงหนาบานพักของเจาหนาที่สหกรณที่โพสลงมาวาน้ําทวมตลอดก็เพราะวาน้ํามันไมมีที่ไป
เพราะฉะนั้นปญหาตรงนี้เราจึงตองนําเสนอวาถึงอยางไรเราก็แกไขไมได เพราะเราเอาน้ํามาออกขางหนาไมได
มีทางเดียวคือจะตองเอาไปลงที่บึงไฮ
ถาจัดสรรทุกอยางเสร็จไดขอสรุปวาจะเอาน้ําไปลงที่บึงไฮเราก็ตองชวยเหลือและรับผิดชอบเขาเพราะเราเปนค
นไปสรางใหเขา ไมตองไปพูดถึงบานจัดสรรทานปลัดใหพูดเปนภาพรวมแลวผมจะเขาไปแกไขเอง
จึงตองเตรียมการวาคุณจะทําอยางไร
นายสมชาย ไชยเดช ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ ตอนชวงกอนสงกรานตไดประสานกับทาง
สสจ. ไดเขาไปดูพื้นที่ขุดลอกบึงไฮครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราไดขุกลอกบึงไฮทั้งหมดหรือไมครับ
นายสมชาย ไชยเดช ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ ขุกลอกทั้งหมดครับ
หนองผักตบชวาก็ขุดลอกครับ และเขาก็บอกวาใหทําเฉพาะตรงที่เราจะขุดลอกทําใหมีบอบําบัด
แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองรับฟงเสียงขางมากและทาง สสจ. ไดมาคุยตกลงกัน

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ผมอยากใหเราเขาไปออกแบบใหเขาเลย
เพราะถึงอยางไรก็จะตองทําใหเขา ถาเขาขุดลอกบึงไฮก็จะตองกันพื้นที่สวนหนึ่งไวทําบอบําบัด
สรุปวากอนที่จะมีการประชุมผมฝากผอ.สมชายและหัวหนาธนัญชัยเลยวาใหไปลองวางแผน
ถาไดแผนใหนําขึ้นจอโปรเจคเตอรแลวใชหารือกันเลย ถาคํานวนตัวเลขวาจะใชงบประมาณเทาไหร
วัสดุเทาไหรก็ยิ่งดีครับ เพราะถาฝนมาอีกน้ําก็จะไปแนนอน ผมจะเขารวมประชุมและจะอธิบายใหเขาฟงครับ
นายธนวัฒนเรื่องบอบําบัดน้ําเสียไดดูโครงการที่เราทําของปที่แลวไหมครับ
กอนที่เราจะไดเงินมาทํามีการศึกษาความเปนไปได ตอนนี้ผอ.สมชาย
สงสัยวาในโครงการศึกษาความเปนไปไดมีการศึกษาเรื่องเฟส 2 หรือไม
ถาหากไมมีการศึกษาเราจะไดจางคนมาศึกษา
ซึ่งการจางคนมาศึกษาไมใชงานของสํานักการสาธารณสุขแตเปนงานของสํานักการชาง
วันนั้นเราคุยกันกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
เขาแนะนําวาใหเราทําโครงการไปขอศึกษาความเปนไปไดในการทําบอบําบัดน้ําเสียเฟส 2
พรอมกับปรับปรุงซอมแซมเฟส 1
ขอเอามติที่ประชุมแหงนี้มอบใหกับสํานักการชางไปดูและรับผิดชอบเรื่องโครงการ ปนี้เขาใหสงวันที่ 25
เมษายน 2559 ซึ่งเรายังไมไดทําอะไรเลย แตเราก็ตองมีคําตอบใหเขาวาเรากําลังอยูในระหวางอะไร
นายธนวัฒน สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ ประสานกับ มข. ไปแลวครับ
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ประสานกับ มข. แตหนังสือนี้มาจาก
สสจ. จะมีการประชุมประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
คงจะเปนเรื่องนี้และมีการพูดคุยกันวาใครจะของบประมาณ ปนี้เราจะขออะไรอีกไหม
เราเคยขอบอขยะมาแลวอาจขอที่กําจัดขยะติดเชื้อ ที่กําจัดขยะมีพิษก็ได
แตเราไมไดขอสักทีมันทําใหเสียโอกาส
ใหลองศึกษาดูวาเรายังขาดเหลืออะไรอีกบางและใหทําเรื่องขอไปทุกๆป ถาเราไมขอเราก็ไมได
จําไดไหมครับที่ทานผูวาภุชงค โพธิกุดสัย ทานบอกวาโครงการทําสวนน้ํา
โครงการปรับปรุงริมสวนสาธารณะแกงดอนกลางจํานวน 19.6 ลานบาท บรรจุอยูในแผนงบประมาณป
2559 เทวัญบอกกับผมเมื่อวานวาทานไปตามที่สํานักงบประมาณเลย
ถากรมฯเขาสงไปที่สํานักงบประมาณมันก็อยูที่นั่นใหรอไปกอน
พอดีผมมีญาติอยูที่นั่นเขาบอกกับผมวาดูแลวกาฬสินธุมีตัว 6 ลานของบานโพนตัวเดียว
เปนตัวสุดทายของงบประมาณป 2559
แสดงวาปนี้เราก็ไมไดเพราะรัฐมนตรีไมโอเคแลวไมไดสงไปที่สํานักงบประมาณ หรืออาจเอาตัวอื่นเขาไปแทน
แมกระทั่งตัว 3.5 ลานบาทหนาศาลากลางฯก็ไมมี
เขาจึงบอกวาใหเราทําเขามาเลยเพราะตอนนี้เขากําลังพิจารณางบประมาณป 2560
ฝากผอ.สวนฯสมชายและผอ.สวนฯธนวัฒนดูแลเรื่องนี้ดวยครับ

เรื่องที่ 13 สมเด็จพระเทพฯเสด็จ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ทานจะเสด็จมาในวันที่ 30 มิถุนายน
2559 เราจะเชิญทานมาเปดโรงเรียนของเราดีไหม โรงเรียนเทศบาล 4 ของเราวาอยางไรครับ
นางสุมิตรา ภูผาลา ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 ตอนนี้อยูในระหวางขนยายสิ่งของคะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผอ.สวนฯธนวัฒนครับ
เรื่องถนนวาอยางไรครับ ตอนนั้นหัวหนาธนัญชัยมาบอกผมวาเขาตองการถนนที่กวางที่สุด

ตอนนี้ผมใหเขาไปหาชางมาเลื่อนโรงสี ไดหรือยังครับ
ถาเราเลื่อนโรงสีใหไปอยูหลังหอประชุมเราจะไดตกแตงดงปอได ผมพูดไปนานแลวครับเรื่องนี้

เรื่องที่ 14 ทัศนศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อยากใหทานรองอุบลรัตนชวยดูแลเรื่องนี้ดวยครับ และฝากผอ.จําลอง ศรีนามล
เนนเรื่องสัญญาวารถจะตองไมเสียกลางทาง ไมทําใหเสียเวลา
ถาเกิดการเสียกลางทางจะมีการปรับอะไรบางก็ใหใสลงไปจะไดไมเกิดปญหา

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕๕9 ประจําป 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2559 ประจําป 2559 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม - ไมมีรายงาน ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2559
สถานธนานุบาล
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมีนาคม 2559 เชิญสถานธนานุบาล
นายเนรมิตร ภูสมปอง ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม
2559 ทรัพยคงเหลือประจําเดือนมีนาคม 2559 จํานวน 4,478 รายการ จํานวนเงิน 70,259,000
บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 68,485.13 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,407.09 บาท
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -7,649,377.94 บาท เงินกูธนาคารออมสิน
กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -39,239,751.42 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนตุลาคม 2558 จํานวน 43
ราย จํานวนเงิน 619,700 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนมีนาคม 2559 จํานวน 95,435 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59 จํานวน 581,945 บาท รับจํานํา 1,668 ราย
จํานวนเงิน 24,478,550 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ. 59 จํานวน 180 ราย จํานวนเงิน 2,183,800
บาท ไถถอน จํานวน 1,502 ราย จํานวนเงิน 22,605,750 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ. 59 จํานวน 77
ราย จํานวนเงิน 1,350,450 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 692,627.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ. 59
จํานวน 27,713.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 31 มี.ค. 59 จํานวน 4,322,542.75 บาท

นายนิติธรรม รัตนานิคม

สํานักปลัดเทศบาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปสํานักปลัดเทศบาล

นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2559 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวมทั้งหมด 613 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1.
เตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง และตอสัญญาจาง
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 25592. ดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจางดีเดน ประจําป 2559 3.
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ
การจัดเก็บเอกสารการทําลายเอกสารอยางไรใหถูกตอง และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เปนเลิศ”
ประจําปงบประมาณ 2559 ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม
ประจําเดือนมีนาคม 2559 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 13,800 บาท
หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 8,700 บาท รวม 22,500 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป
มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 3 ครั้ง วันที่ 1
มีนาคม 2559 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ฝายเทศกิจงานรักษาความสงบ
เขารวมกิจกรรมบานสวยเมืองสุขดําเนินทาสีตีเสนชองจอดรถ และปรับปรุงทาสีศาลนั่งพัก วันที่ 26
มีนาคม2559 ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การเตรียมความพรอม ฝกทบทวนความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ทุกวันศุกรของสัปดาห
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รวมฝกซอมแผนฯ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
งานโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ ณ ทางเขาพุทธมณฑลแกงดอนกลาง ๒.
การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๒๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณขางถนนบายพาสทุงมน - เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๕๐ น. ออกระงับเหตุสายไฟฟาช็อต
ที่บริเวณหนารานเซเวน ตรงขามตลาดโตรุง - เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๕ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหญาใกลบานเรือนประชาชน ที่บริเวณดานหลังตลาดการเกษตร - เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญาและขยะ
- 8 มูลฝอย ที่บริเวณตลาดนัดคลองถม - เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๓ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานหลังหมูบานเบญจวรรณ - เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐
น. ออกระงับเหตุไฟไหมปาหญา ที่บริเวณใกลรานกาแฟผูจัดการ ถนนกาฬสินธุ-สหัสขันธ - เมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหลังฟารมมารทเทรดดิ้ง
ถนนบายพาสทุงมน - เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๑.๓๐ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมซุมรานไกยางวิเชียรบุรี ที่บริเวณขางศูนยเชฟโลเลต - เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๑.๔๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณตรงขามทางเขาชุมชนหัวคู - เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมปาหญา ที่บริเวณใกลรานกาแฟผูจัดการ ถนนกาฬสินธุ-สหัสขันธ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๓ น. ออกระงับเหตุไฟไหมสายไฟฟา
ที่บริเวณดานหนาหมูบานกิ่งดาว - เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณสามแยกโนนตาล ทางออกไปอําเภอยางตลาด - เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางสะพานลําน้ําพาน ตรงขามโรงงานแปงมันบางนา - เมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณขางสวนสาธารณะกุดน้ํากินขางรานคารแคร - เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๒๐ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ติดกับโรงสีบุญสมดุลยและใกลบานเรือนประชาชน ทางไปบานตอน - เมื่อวันที่ ๑๙

มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณซอยประชาสามัคคี ๑
ใกลบานประธานชุมชนดงปอ - เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๓ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณใกลปมน้ํามัน ปตท. มอดินแดง - เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐
น.ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหลังฟารมมารทเทรดดิ้ง ถนนบายพาสทุงมน - เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๑๕ น. ออกระงับเหตุสายไฟฟาช็อต ที่บริเวณหนารานสหไพบูลยขางกาฬสินธุพลาซาใหม เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมที่บอขยะโคกน้ําเกลี้ยง - เมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางโกดังสินทวี ถนนบายพาสหัวคู เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๕๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมที่บอขยะโคกน้ําเกลี้ยง - เมื่อวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมที่บอขยะโคกน้ําเกลี้ยง - เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๗.๔๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณใกลหอพักกิ่งแกว ตรงขามกับมหาวิทยาลัยเทคโนฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมรถยนตกระบะ ทะเบียน บจ.๒๖๔๓
กาฬสินธุ ที่บริเวณหนา สภ.เมืองกาฬสินธุ ๓. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับ-สง ผูปวยที่ชุมชนกุดยางสามัคคี - เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายปอง บานเลขที่ ๑๐๒ ซอยอภัย ๒
สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ สงที่บานตรงขามกับรานพรชัยอะไหลยนต
ชุมชนกุดยางสามัคคี ๔. งานบริการอื่นๆ - เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๒๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่เลื้อยเขาบานเรือนประชาชน บานเลขที่ ๔/๗ ใกลกับมัสยิดกลางกาฬสินธุ - เมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่เลี้อยเขาบานเรือนประชาชน
ใกลกับมัสยิดกลางกาฬสินธุ ทางไปโรงเรียนเซนยอแซฟ รดน้ําตนไมในสวนที่จวนผูวาฯและสวนสุขภาพเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ชวงตอนเชาของทุกวัน - เมื่อวันที่
๑,๔,๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ฉีดน้ําลางทําความสะอาดบริเวณภายในตลาดโตรุงรวมกับเจาหนาที่จากสํานักการสาธารณสุขฯ
งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) - วันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจร งานศพที่วัดสวางคงคา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจรและดูแลความสงบเรียบรอย
ในงานบุญมหาชาติ
ที่วัดใตโพธิ์ค้ํา - วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เขารวมกิจกรรมคาราวานรถบรรทุกน้ําชวยเหลือผูประสบภัยแลง ประจําป ๒๕๕๙ ณ
บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจรและดูแลความสงบเรียบรอย ในงานบุญมหาชาติ ที่วัดเหนือ - วันที่
๑๙ มีนาคม
- 9 ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจรงานมงคลสมรสที่ชุมชนสุขสบายใจ - วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ออกปฏิบัติหนาที่ดูแลความเรียบรอยในการลงจับปลาที่กุดน้ําลัด วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค “ ดิวิชั่น ๒ ” ๒๐๑๖ ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจรและดูแลความสงบเรียบรอยในกิจกรรมงาน “อีซูซุดีแมคซ บลูเพาเวอร
แฟมิลี่เดย” ที่ หางหุนสวนจํากัด เฮียบหงวนมิลเลอร - วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจรงานทําบุญขึ้นบานใหม
ที่หมูบานเมืองใหมกาฬสินธุ ถนนอนรรฆนาค - วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมทําความสะอาดที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
ในกิจกรรมบานสวยเมืองสุข - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สายตรวจจักรยาน อปพร.) ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๙ - สมาชิก อปพร. เขารวมในงาน วัน อปพร. ประจําป ๒๕๕๙
ที่ศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี- สอ.อนันตพล
พนกายา ตัวแทนสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสมาชิก อปพร. ดีเดน วันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สมาชิก อปพร. เขารวมทําความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
ในกิจกรรมบานสวยเมืองสุข งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนมีนาคม 2559 จํานวน 34,228 คน
จํานวนครัวเรือน 14,847 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมีนาคม 2559 ยายเขาจํานวน
141 ราย ยายออกจํานวน 57 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 802 ราย
งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,442 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 9 ราย
โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 5 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมีนาคม 2559 เบนซิน จํานวนที่ใช 744.46 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 124.46 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 16,478 ลิตร ลดการใชพลังงาน 1,580 ลิตร LPG
จํานวนที่ใช 901.63 ลิตร ลดการใชพลังงาน 398.51 ลิตร ดานความสะอาด
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 10 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 5 ครั้ง
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 36 ครั้ง
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 35 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 9
คัน/9 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 9 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 47 ฝา
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 รักษาความสะอาดสวนสาธารณะกุดน้ํากิน จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ระหวางวันที่ 28-31 มี.ค.59 ๔.
ดานสิ่งแวดลอม ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 27
ก.พ.59 27 – 27 มี.ค.59 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 8.73 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม ๑ ครั้ง
เปนเงิน 20,500 บาท ๔.๒ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือน
มีนาคม รวม 1.8 ตัน รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 11.2 ตัน ๔.๓ กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือนมี.ค.
รวม 2,588.55 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 964.46 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง)
1,624.09 ตัน คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาวและสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํา
กุดยางสามัคคี และ หนองไชยวาน ผานเกณฑมาตรฐาน 5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 มีนาคม 2559 5.1
ตอใบอนุญาต 1. ใบอนุญาตปดปายโฆษณา 12 ราย 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
6 ราย 3. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 9 ราย 4. ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
- 10 สาธารณะ - 4. จายถังดักไขมัน - 5. ปรับตาม พรบ. – 5.2
ตรวจเฝาระวังอาหารในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจําป ๒๕๕๙
ตรวจเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ รณรงคขอความรวมมืองดใช โฟม เปนภาชนะบรรจุอาหารทุกราน

แจกเอกสารแผนพับความรูเรื่องการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารและความรูเรื่องความปลอดภัยใ
นการเลือกซื้ออาหาร,การใชน้ํามันในการทอดอาหาร แกผูประกอบการทุกราน ผลตรวจทางดานกายภาพ
ของแผงจําหนายอาหารบริเวณงาน จํานวน ๑๒๒ แผง ตลาดโตรุง ๕๐ ราน รวมตรวจทั้งหมด ๑๗๒ ราน
ผลการตรวจทางดานชีวภาพ ตรวจทั้งหมด 516 พบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย 49 คิดเปนรอยละ 9.49 5.3
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกาฬสินธุเมืองจักรยาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รองผูวาราชการจังหวัด
ไดเปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกาฬสินธุเมืองจักรยาน ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีหัวหนาสวนราชการ และภาคเอกชนเขารวมประชุม กวา 60 คน
5.4 ตรวจสอบน้ําปลาและผงชูรสปลอม ประชาชนรองเรียนซื้อน้ําปลา
และผงชูรสปลอมจากตลาดรวมใจการเกษตร ผลการตรวจสอบดังนี้ 5.4.1 ตรวจฉลาก พบวามีเลขสารระบบ
สถานที่ผลิต และขอสังเกตตางๆ ตามคําแนะนําของบริษัท 5.4.๒
ทดสอบดวยวิธีการเผาไฟพบวาผงชูรสเปนสีดํา(เปนของแท) น้ําปลาทดสอบดวยการดมกลิ่นและชิมรส
(เปนของแท) 6. งานปองกันและควบคุมโรค ไดจัดกิจกรรมรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในวันที่
๑๗ มี.ค. ๕๙ โดยเนนมาตรการ ๕ ส. ๓ ก. และแจกแผนพับใหความรูเรื่องไขเลือดออก
ที่ชุมชนตลาดเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๓ แหงโดยไดรับเกียรติจากทานนายกฯรวมเดินรณรงคดวย ไดดําเนินการทําความสะอาดหองน้ําในวัดกลางรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุในวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๙
เนื่องจากหนวยควบคุมโรคนําโดยแมลงไดลงพื้นที่เพื่อทําการสุมประเมินคาCI
พบมีจุดเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกหลายจุด
- ไดลงพื้นที่เพื่อดําเนินการใหผูที่ตรวจพบพยาธิใบไมตับเมื่อป ๒๕๕๘ จํานวน ๖ ราย
เซ็นใบยินยอมเพื่อเขาระบบเขารวมโครงการพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย ๗๐ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ของกระทรวงสาธารณสุข ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ
๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน
คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ คือชุมชนโรงงิ้ว ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากวา ๓๐
มีความเสี่ยงสูงไมมีชุมชนใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกไมมีแหงใด มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม กุมภาพันธ 58 จํานวน 11 ราย สําหรับเดือนมีนาคม 2559 ไมมีผูปวยไขเลือดออก 7. ดานสงเสริมสุขภาพ
7.๑ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด (ระหวางวันที่ 1 – 31 มีนาคม ๒๕๕9) มารดาหลังคลอด
20 ราย ไดรับการเยี่ยม 20 ราย - บุตร เพศชาย 14 ราย - บุตร เพศหญิง 6 ราย มารดาอายุนอยกวา
20 ป 2 ราย บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 2 ราย 8. ดานรักษาพยาบาล
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย มีผูมารับบริการทั้งหมด 757 ราย
ตรวจโรคทั่วไป 400 ราย ทันตกรรม 146 ราย งานแผนไทย นวด 74 ราย วางแผนครอบครัว 9 ราย
ฉีดวัคซีน 15 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 113 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ
มีผูมารับบริการทั้งหมด 325 ราย ตรวจโรคทั่วไป 248 ราย ทันตกรรม 5 ราย งานแพทยแผนไทย นวด
22 อบ 12 ประคบ 3 ราย วางแผนครอบครัว 3 ราย ฉีดวัคซีน 32 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ - ราย รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย
เงินคงเหลือในบัญชี 1,622,173.44 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ เงินคงเหลือในบัญชี 289,498.44 บาท
โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตาในผูปวยเบาหวาน รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ วันที่ 21
มีนาคม 2559 มีผูปวยเบาหวานมารับบริการตรวจคัดกรอง 41 ราย ดานสัตวแพทย
ในคลินกิ รักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 269 ราย เปนจํานวนสัตว 419 ตัว สุนัข 384 ตัว แมว 107 ตัว
คาธรรมเนียมใน

- 11 การรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 24,750 บาท โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต จํานวน 21 ราย
จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ 2,598 ตัว คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 260,866 บาท
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห 6 เรื่อง
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียน
รําวงมาตรฐาน สอนโดย อาจารยพรสวรรค พรดอนกอ (อาจารยประจําสาขานาฏศิลปพื้นเมือง
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ) และนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙
ร.ร.ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียน "รําวงมาตรฐาน" ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนวัฒนธรรมทองถิ่น "รําภูไท" โดย
อ.พรสวรรค พรดอนกอ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ (ชวงบาย) ทานนายกฯ
จารุวัฒน บุญเพิ่มตอนรับคณะดูงาน "ระบบดูแลผูสูงอายุ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ" จาก คปสอ. หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ มี ดร.กุลธิดา กุลประฑีปญญา สพบ.สรรพสิทธิประสงค อุบลฯ ดร.ศิริณี ศรีหาภาค วพบ.ขอนแกน
ดร.สุพิตรา เศลวัฒนะกุล วพบ.สุรินทร รวมเดินทาง มาดูงานดวย ไดรับคําชื่นชมจากคณะ ดูงานอยางมากคะ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุไปชวยเปดโรงเรียนผูสูงอายุที่ ตําบลดอนจาน
อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุไปชวยเปดโรงเรียนผูสูงอายุตําบลนาจารย อ.เมือง
จ.กาฬสินธุโครงการชุมชนรวมใจผูสูงวัยใสใจสุขภาพประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทานนายกฯ
จารุวัฒน บุณเพิ่ม พบปะผูสูงอายุ "เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดูแลสุขภาพ"
ตามโครงการชุมชนรวมใจผูสูงวัยใสใจสุขภาพประจําป ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการ สงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเรื้อรัง ประจําป 2559 วันที่ 14
– 16 มีนาคม 2559 ลงเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง ทั้ง 36 ชุมชน

สํานักการศึกษา
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป รอง ผอ.สํานักการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ
หนังสือเขา 414 หนังสือออก 151 ขออนุญาตลา 5 มาตรการประหยัดพลังงาน มีนาคม 2559 น้ํามัน
ใชไป 197 ลิตร ลดลง 19 ลิตร งานธุรการ กิจกรรมลางสวมรับวันสงกรานต ประจําป 2559 วันที่ 31
มีนาคม 2559 สวนบริหารการศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2559 นางจิตตา เสาวกุล
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา พรอมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมประชุมผูบริหารสัญจร ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ หนวยศึกษานิเทศ
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ไตรภาคี) ประจําปการศึกษา 2558
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สรุปและประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ระยะที่ 4
ประจําปการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมงานวันทองถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม
2559 ณ หองประชุม 80 พรรษาและพิธีมอบโลรางวัลสถานศึกษาดีเดน กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่
12 สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดโครงการปจฉิมนิเทศ วันที่ 22 มีนาคม
2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งานสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
โครงการสงเสริมคุณธรรมและความซื่อตรง วันที่ 20 มีนาคม 2559 ณ วัดกลางพระอารามหลวง
งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส
สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนมีนาคม
๒๕๕๙

ไดออกปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติสวนมากจะเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา
ชุมชนโพธิ์ไทร ที่ตองพัฒนาอยางเรงดวนหลายดาน ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๙ ครูสอนเด็กดอยโอกาสไดเขารวมโครงการฝกอาชีพใหชุมชน ซึ่งทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดนําไกใหหมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
- 1๒ อยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพของครอบครัวใหดีขึ้นลดปญหาคาครองชีพในครอบครัว
ตามนโยบายทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยา การทดสอบ O – NET
ศึกษาดูงานจังหวัดขอนแกน ป.๕ ศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมา ป.๖ สอบคัดนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา
๒๕๕๙ ประชุมพนักงานครู ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
คณะครูและนักเรียน รวมกันทําบุญตักบาตร วันที่ 1 มีนาคม 2559
กิจกรรมการแสดงโปงลางในเวทีเยาวชนในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจําป 2559 วันที่ 2
มีนาคม 2559 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
ตัวแทนครูนักเรียนรวมออกโครงการฝกอบรมเพิ่มพูนอาชีพในชุน หมูบานจารุพัฒนา ในวันที่ 17 มีนาคม
2559 รวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการประชาคมทําแผนปฏิบัติการทองถิ่นนาอยู
รวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชุมชนสงเปลือย วันที่ 24 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
งานบุญมหาชาติวัดเหนือ วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต โครงการ SBMLD
ชุมชนหนองผักแวน วันที่ 14 มีนาคม 2559 อบรมหลักการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 15 – 16 มีนาคม
2559 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 กิจกรรมถนนสายบุญ
วันที่ 2,16 มีนาคม 2559
ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร รับมอบตัวเด็กเล็ก ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 1 – 2 มีนาคม
2559 งานที่จะดําเนินการตอไป สํานักการศึกษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
การจัดงานวัฒนธรรมไทยกาฬสินธุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีวางศิลาฤกษเจาพอโสมพะมิตร วันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน งานประเพณีสงกรานต ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘
– ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ อบรมการเขียนแผนพัฒนาการศึกษา

สํานักการคลัง
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคมมีนาคม 2559 (ไตรมาส 2) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เขามาทั้งหมด 19,050,341.49
บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เขามาทั้งหมด 5,791,303.30
บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เขามาทั้งหมด 4,319,631.33
บาท 4.หมวดรายไดจากทุน ยังไมมีเขามา 5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด
จากเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เขามาทั้งหมด 3,210,921 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6
รายการ จากเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 จํานวน 32,372,197.12 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เขามาทั้งหมด 52,080,694.74 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 25,164,424 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด
52,939,865 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 78,104,289 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน
162,557,180.40 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม
2559 จํานวน 7,744,278.20 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 –
มีนาคม 2559 จํานวน 12,911,185.45 บาท รายงานรายจายประจําเดือนมีนาคม 2559
รายรับภาษีจัดสรรที่เขามาในเดือนก.พ. – 18 มี.ค. 2559 (งบ 59) ภาษีมูลคาตาม พ.ร.บ. 6,657,823.15

บาท ภาคหลวงแร - บาท ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 137,723.12 บาท ภาษีสุรา - บาท ภาษีสรรพสามิต บาท มูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 - บาท นิติกรรมที่ดิน 676,629 บาท รวม 7,472,175.27 บาท จัดเก็บเอง
11,779,426.94 บาท รวม 19,251,602.21 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.58 – มี.ค. 59 จํานวน
162,557,180.86 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.58 – ก.พ. 59 จํานวน 110,948,434.50 บาท
รายจายจริงเดือน มี.ค. 59 จํานวน 18,217,583.67 บาท โครงการกอสรางที่ทําสัญญาแลว จํานวน
6,200,000 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป เม.ย. 59 จํานวน 27,191,162.69 บาท
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นายนิติธรรม รัตนานิคม
นายธนวัฒน สิทธิกานต

สํานักการชาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปสํานักการชาง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ สํานักการชาง

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 44
โครงการ งบประมาณรวม 19,862,000 บาท งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา
ศาลเจาพอโสมพะมิตร ผังกอสรางโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล 3 ดงปอ งานควบคุมการกอสราง
กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 หองน้ําตลาดรวมใจการเกษตร ฝายสาธารณูปโภค
ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 21 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 18
งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 96 งาน
ปฏิบัติตามภารกิจ 14 งาน ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 4
งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 18 งาน สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือนมีนาคม 2559 1.
ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ - บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา - สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา - สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน งานบริการตามคํารอง
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน ก.พ. 59 ใชไฟฟา จํานวน 13,446.00 หนวย ลดลง
3,813.00 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน ก.พ. 59 ใชไฟฟา จํานวน 1,973.00 หนวย เพิ่มขึ้น 1,973.00
หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ก.พ. 59 ใชไฟฟา จํานวน 10,268.00 หนวย ลดลง
233.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ก.พ. 59 ใชไฟฟา จํานวน 2,967.00 หนวย
ลดลง 776.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ก.พ. 59 ใชไฟฟา จํานวน 2,133.00
หนวย ลดลง 611.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา ในเดือน ก.พ. 59 ใชไฟฟา จํานวน
1,530.00 หนวย ลดลง 435.00 หนวยฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จาย
น้ํามันดีเซล เดือนมีนาคม 59 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 226 ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 207 ลิตร
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 1,580 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 20 ลิตร
กองสวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 89 ลิตร สํานักการศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 1 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง 117 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนมีนาคม 2559 งบประมาณตั้งไว 1,554,000 บาท รวมคาใชจาย
130,797.50 บาท ยอดเงินคงเหลือ 739,218.60 บาท 2.หนังสือเขา 102 เรื่อง 3.บันทึกขอความ
49 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 8 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 28 เรื่อง 6.คาไฟฟา เดือนมีนาคม 2559 รวม หนวย ใชเพิ่มขึ้น - หนวย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ

1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ครั้งที่ 14-19 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 14/2559 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 220,000
บาท สํานักการคลัง - โอนครั้งที่ 15/2559 จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 480,000 บาท
สํานักปลัดเทศบาลฯ - โอนครั้งที่ 16/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 40,500 บาท ฝายปองกันฯ
สํานักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่ 17/2559 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 369,500 บาท
สํานักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 18/2559 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 31,000 บาท กองสวัสดิการ โอนครั้งที่ 19/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 80,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล 2.
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
- 14 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 คือ โครงการอบรมผูประกอบการรานคาและแผงลอย ตลาด และโตรุง
สํานักกาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.)
มีมติเห็นชอบใหมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลจูงใจสําหรับ
อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 192,000,000 บาท
โดยมีประเภทรางวัล 2 ประเภท คือ ประเภทโดดเดนและประเภททั่วไป
โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อรับเงินรางวัลดังกลาว
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบ
ริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 พรอมประชุมคณะทํางาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
เพื่อใหคณะทํางานในแตละดานสรุปผลงานตามเกณฑตัวชี้วัด
เพื่อใหคณะทํางานในแตละดานสรุปผลงานตามเกณฑตัวชี้วัดพรอมแนบเอกสารประกอบสงกองวิชาการและแผ
นงาน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อรวบรวมสงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันศุกรที่
29 เมษายน 2559 4. โครงการกาฬสินธุคนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําป 2559
จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ โครงการกาฬสินธุ คนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําเดือนมีนาคม
2559 5. การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2558
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานปจฉิมนิเทศ พบวา
ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานสูงที่สุด คือ 1. บรรยากาศในการจัดงานปจฉิมนิเทศ
อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 91.8 2. พิธีมอบใบประกาศ อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 90.6
และนอยที่สุดคือ ผลการเรียนของนักเรียน อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 85.8
และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 78.40 6.
การสรุปผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ประจําป พ.ศ.2559 แจงใหทุกสํานัก/กอง
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในชวง6 เดือนแรก (ผลการดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558
– 31 มีนาคม 2559) สงกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559
เพื่อจะไดรวบรวมรายงานนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตอไป
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(สวดมนตไหวพระ)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม) ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 4/๒๕๕9
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕9 ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน
2.เชิญผูประกาศขาวชุมชน จํานวน - งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ 6 งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 78 งาน
5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 60 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4

งาน 8.ปายประชาสัมพันธคัทเอาท จํานวน - งาน 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ จดหมายขาว - ฉบับ
10. ปายประชาสัมพันธไวนิล 21 ปาย งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน
2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 20 ขาว 4.Facebook จํานวน 78 งาน
5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 8 ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝายนิติการ ประจําเดือนมีนาคม 2559 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

กองสวัสดิการสังคม
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมีนาคม 2559 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
ประจําเดือนมีนาคม 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 195 ลิตร เพิ่มขึ้น 89 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชนประจําเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุม
- 15 คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมา
ภิบาล ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ นําโดยนางแจมจันทร เกียรติกุล
(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ)
มอบกอนเชื้อเห็ดขอนขาวใหกับประชาชนชาวหมูบานจารุพัฒนาโครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหมูบานจารุพัฒนาและพิธีมอบกรงเลี้ยงไก - ไกพันธุไข
ใหกับพี่นองประชาชนที่เขารวมโครงการกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งจะเปนการสรางอาชีพ
สรางรายได ใหแกผูรวมโครงการ ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูติดเชื้อHIV เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประจําเดือนมีนาคม) ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเบิกจายแบบขั้นบันได แยกเปนรายละเอียดดังนี้ ๑.
ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน ๓,๑๒๕ ราย เปนเงิน ๒,๐๓๓,๘๐๐ บาท
เสียชีวิต๑๐ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน
๕๕๑ ราย เปนเงิน ๔๔๐,๘๐๐ บาท ๓. ผูติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในชวงเดือนตอไป -โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. –
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนําจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและผูนําชุมชน
วันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดระยอง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 ขอความอนุเคราะหจัดสวนใหสํานักงานเหลากาชาด
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
ที่ผานมาผมไดไปประชุมแทนนายกฯ เรื่องการเตรียมการตอนรับสมเด็จพระเทพฯมาเปดอาคารเหลากาชาด
เขามอบหมายงานใหเทศบาลคือขอใหทางสํานักการชางไปออกแบบจัดสวนหนาสํานักงานเหลากาชาด

เพราะฉะนั้นชวงนี้มอบใหสํานักการชางไปประสานกับทางจาจังหวัด
เพราะคาใชจายตางๆก็จะใชงบประมาณจากทางจาจังหวัดครับ
ตอนนี้ใหรีบไปออกแบบจัดสวนและดูแลตนยางใหญ 2 ตนใหเขาดวย
บานเมืองก็ใหทําความสะอาดและใหมีการประดับธงทิว
ที่ไปประชุมเปนการประชุมนอกรอบจะมีการออกคําสั่งอยางเปนทางการอีกครั้งครับ
นายนิติธรรม รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออน
ขอใหสํานักการชางวางแผนวาจะใชเสนทางไหนบาง
ผมฝากทานรองประเสริฐอีกหนึ่งเรื่องวาใหเราคิดเปนตัวเงินเลยวาจะใชงบประมาณเทาไหร
ทางสํานักการชางจะเบิกหรือไมก็ไมวากันใหสรุปใหดีแลวใหทานนายกสั่งอีกครั้งหนึ่ง

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ทานโยธาฯโทรมาวาอยากใหเรานําเครื่องไมเครื่องมือไปปรับเกลี่ยเนินดินใหเรียบบริเวณสวนหนาสํานักงานเหล
ากาชาดมอบสํานักการชางไปคุยและประสานงานกับทานสุรพลแลวไปดําเนินการใหเรียบรอย

เรื่องที่ 2 ขอตออายุสัญญาเชา
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได
เรื่องการตออายุสัญญาเชาพื้นที่ขายโตะไมบริเวณเทศบาลหลังเกาเนื่องจากวาสิ้นสุดตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ
2559 แตเนื่องจากวาเขามีหนี้คางเลยใหเขาเคลียรใหหมดกอนแลวหลังเรียบรอยก็ใหเขามายื่นคํารองวันที่ 5
เมษายน 2559 ที่ยื่นคํารองมาคือขอตอในราคาเดิมคือจํานวน 3,500 บาท ซึ่งเทากับแผงพระ
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เพื่อความเปนธรรมก็ใหสอดคลองกับแผงพระ เขาจะเสียเปรียบดวยซ้ําเพราะเขาไมมีหลังคา

เรื่องที่ 3 งานแสดงสินคาของสมาคมแมบานตํารวจ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2559
สมาคมแมบานตํารวจจะจัดงานแสดงสินคาที่หนาศาลากลางจังหวัดฯและถนนกาฬสินธุ

เรื่องที่ 4 สํารวจปายที่หมดอายุ เกาและทรุดโทรมแลวทําการรื้อถอน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
จาเอกภราดรใหเจาหนาที่ออกไปสํารวจปายที่หมดอายุและเลือนรางมองไมเห็นตัวหนังสือแลว เชน
ปายแนะนําสถานที่สําคัญตางๆ
ปายถาวรที่ติดไวบริเวณวงเวียนโปงลางและไปรษณียใหไปรื้อออกมาแลวเก็บรักษาไวเผื่อเราไดใชประโยชน

เรื่องที่ 5 เสนทางจักรยาน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผอ.สวนฯธนวัฒนลองหาทางคิดวาจะทําเสนทางจักรยานไดที่ไหนอีกเผื่อเราสงไปแลวไดงบประมาณมาทําอีก
ผมขอยกตัวอยางรอบรั้วสนามกีฬาเราขุดรองน้ําถาเราปรับเปลี่ยนรองน้ํา 1.เปนทอ
2.ขางบนทอเปนทางจักรยาน ลองหาทางและพิจารณาดู มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ
ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)

พนักงานจาง
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

