รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 9/๒๕๕9 ประจําป ๒๕๕9
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 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. จาเอกภราดร
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
16. นางสาวจันทรตรี
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
17. นางจีรนันท
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
18. นายสมชาย
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
19. นางสาวดารุณี
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
20. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
21. นายคงเดช
หรบรรณ
หน.ฝายศึกษานิเทศก
22. นายวุฒิไกร
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
23. นางณัฐนันท
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
24. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
25. นายจําลอง
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
26. นางนฐอร
อภัยโส
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
27. นางศศิญา
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
28. จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
29. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
30. นางมนธิดา
คํากอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
31. นายสังวาล
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
32. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
33. นางสายัณห
จิตตธรรม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
34. นายสถิตพงษ
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
35. นางศศิพรรณ
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
1.

36. นางสุมิตรา
37. นายเนรมิตร
38. นางพิสมัย
39. นางสาวธีรญา
40. นายพัฒพงษ

ภูผาลา
ภูสมปอง
แสงชํานิ
พันเทศ
พัฒนลักษณ

- ๒ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

ไชยศิวามงคล
รมไทรทอง
บุญกอบ
แตมแกว
ไชยภู
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
แตมแกว
จันทรสวาง
เบาจังหาร
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
ไรเกื้อ
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
การรินทร

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสังคมสงเคราะห

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. นายสมศักดิ์
3. นายโพธิวัฒน
4. นายนิกร
5. นายลิขิต
6. นายกฤษณะ
7. นางสาววารัตน
8. นางสาคร
9. นายวันชัย
10. นายกันติพงษ
11. นางมยุรา
12. นางมยุรี
13. นายพงษฤทธิ์
14. นางสุดารัตน
15. นางรัศมี
16. นางสาวทัศนีย
17. นายสนธยา
18. นายธนวัฒน
19. นายปญญา
20. นายอิงควัต
21. นายธนัญชัย
22. นายนัญธชัย
23. นายชาติชาย
24. นางดวงใจ
25. นางสาวณัฐภาส

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2559 ประจําป 2559 ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การประกวดโครงการกิจกรรมที่โดดเดนของ อปท.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําระบบการประกวดกิจกรรมที่โดดเดนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นเพื่
อจัดเก็บขอมูลทองถิ่นที่ดีเดน เรื่องนี้เปนอยางไรครับรองปลัดอภิวัฒน
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นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล
เปนโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรระหวางกรมฯกับทองถิ่นจังหวัด
การคัดเลือกและคียขอมูลเปนหนาที่ของเขาไมไดเกี่ยวกับเราครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
แตเรื่องนี้เขามีมาถึงนายกฯและบอกวาเพื่อใหการประกวดโครงการกิจกรรมที่โดดเดนเปนไปดวยความเรียบรอ
ย กรมฯสงเสริมไดจัดทําระบบการประกวดโครงการและกิจกรรมที่โดดเดนของ อปท. ในระบบ e-report
ขึ้น จึงขอใหจังหวัดมอบหมายทองถิ่นจังหวัดดําเนินการดังนี้ 1.
คัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานโดดเดน ที่เปนผลงานที่ไดรับรางวัลหรือไมไดรับรางวัล 2. แจง
อปท. ที่มีความประสงคจะสงผลงานเขาประกวดจัดทําขอมูลโครงการกิจกรรมสงเขาประกวด
เพราะฉะนั้นเราก็จะตองทําอยูดี
เรื่องนี้มอบกองวิชาการไปศึกษาขอมูลและดําเนินการเพื่อที่จะทําการสงเขาประกวดครับ

เรื่องที่ 2 ภารกิจและอํานาจหนาที่ของ อปท. โรคพิษสุนัขบา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ในสวนของบันทึกพระราชกฤษฎีกาเรื่องภารกิจและหนาที่ของ อปท.
ตามพรบ.โรคพิษสุนัขบาเปนหนาที่ของเรา เพราะฉะนั้นการซื้อยาเราสามารถทําได
ตอไปใหเราเฝาระวังและดําเนินการฉีดยาเพื่อปองกันพิษสุนัขบาไดถือเปนภารกิจของเทศบาลครับ

เรื่องที่ 3 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รัฐบาลจะใหเงินเดือนละ 600 บาท
สําหรับเด็กแรกเกิดเปนระยะเวลา 3 ป ตอนนี้ยังไมครบกําหนดสามารถทําได กรมสงเสริมฯแจงวาเมื่อวันที่
ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
เห็นชอบใหดําเนินการโครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตอเนือ่ ง โดยขยายผลใหดําเนินการตอเนื่อง 3
ป และเพิ่มเงินอุดหนุนจากรายละ 400 บาท เปนรายละ 600 บาท ตอเดือน ตั้งแตปงบประมาณ
2560 เปนตนไป
จึงขอความรวมมืออําเภอมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็
กแรกเกิดตอเนื่อง โดยเปนหนวยรับลงทะเบียนตอเนื่องตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 เปนตนไป
ผอ.วรวิทย ภูอวด ทราบเรื่องหรือยังครับ และจะเอาเงินสวนไหนมาจาย
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทราบแลวครับ
ตอนนี้ก็มีคนมาลงทะเบียนกับเราเรื่อยๆเงินที่จะเอามาจายก็เปนเงินของกรมฯครับ

เรื่องที่ 4 เรื่องแอบอางบิดเบือนนโยบายรัฐบาลและ คสช.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือแจงจากทานผูวาราชการฯ
กระทรวงมหาดไทยไดแจงวารัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบรอยมีนโยบายที่จะดําเนินการจัดระเบียบตาง
ๆในพื้นที่คาขาย ควบคุมสถานบริการ จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องแกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินง
านและนโยบายของ คสช. ใหประชาชนไดรับทราบ
หากพบวามีการกระทําผิดในพื้นที่ซึ่งครบองคประกอบความผิดที่มีโทษทางอาญาก็ใหดําเนินคดีกับผูกระทําควา
มผิดได ปจจุบันไดมีกลุมบุคคลแอบอางนโยบายของรัฐบาลและ คสช.
ไปสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน โดยแอบอางวารัฐบาลและ คสช.
สั่งยกเลิกพื้นที่คาขายหรือเรียกเก็บคาเชาพื้นที่จากประชาชน
โดยอางวาเปนคําสั่งของรัฐบาลและคสช.ซึ่งไมเปนความจริงแตอยางใด
จึงขอใหทางจังหวัดตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดวามีการแอบอางนโยบายดังกลาวขางตนหรือไม

ของเราไมถึงขนาดไปบิดเบือนเราแคใชคําสั่งอางวา คสช.ใหจัดระเบียบอยาเอาเกาอี้มาวางไวหนาราน
หนาบาน เพราะเปนการจํากัดสิทธิคนอื่นที่จะเอารถไปจอด เรามีทหารรวมดวย เราไมไดไปไลเขาครับ
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เรื่องที่ 5 เชิญประชุมทองถิ่นจังหวัดกาสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปลี่ยนแปลงกําหนดการจากวันที่ 5
เมษายน 2559 เปนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริมปาว มอบทานปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง และหัวหนาสวนการคลัง เขารวมประชุมครับ

เรื่องที่ 6 สํานักงานวัฒนธรรม เชิญประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานักงานวัฒนธรรมเชิญประชุม ในวันที่
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ
เปนการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดมหกรรมแสง สี เสียง เลาขานตํานานเมืองฟาแดดสูงยาง
นายกฯไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการฝายสถานที่จัดงานและสาธารณูปโ
ภค ทําหนาที่จัดหาหองน้ําและหองสุขาใหเพียงพอสําหรับผูรวมงาน ทําหนาที่ติดตั้งและบริการน้ําประปา
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง จัดทําแผนผังปายจอดรถ และจัดหาอัฒจันทร
มอบสํานักการชางเขารวมประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 7 ประชุมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผูวาราชการจังหวัดเชิญประชุมหารือ
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
ประชุมเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ
70 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มอบทานปลัดฉลอง ฆารเลิศ เขารวมประชุมพรอมกับนายกฯครับ

เรื่องที่ 8 เชิญรวมเปนเกียรติรับฟงการแถลงขาวการจัดงานมหกรรมแสง สี เสียง
เลาขานตํานานเมืองฟาแดดสูงยาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เชิญรวมเปนเกียรติรับฟงการแถลงขาวการจัดงานมหกรรมแสง สี เสียง เลาขานตํานานเมืองฟาแดดสูงยาง
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ บริเวณชั้นลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ

เรื่องที่ 9 วันฉัตรมงคล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
มอบสํานักการชางปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย และมอบหัวหนาสวนการงานเขารวมพิธี
การแตงกายใสชุดปกติขาว

เรื่องที่ 10 ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาเทศบาล
สูเมืองตนแบบสิ่งแวดลอมยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาเทศบาลสูเมืองตนแบบสิ่งแวดลอมยั่งยืน ในวันที่
10 -13 พฤษภาคม 2559
ณ ชลพฤกษ รีสอรท อ.บานนา ขอเชิญทานและเจาหนาที่รวม

4 ทาน ไปประชุมเกี่ยวกับเรื่อง LA 21 มอบผอ.เพ็ญพร ศุภสุข,รองฯสุนิสา บุญศิลป,นางสาวอภัสราภา
สุขสโมสรและนางสาวณัฐภาส การรินทร เขารวมประชุม

เรื่องที่ 11 การลงนามบันทึกขอตกลงลดการใชโฟมบรรจุอาหาร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การลงนามบันทึกขอตกลงลดการใชโฟมบรรจุอาหาร
ในเรื่องนี้ผมอยากย้ํากับหัวหนาสวนการงานและโรงเรียนวาในครั้งตอไปเราจะไมใหมีการใชโฟมในการใชเงินงบ
ประมาณของเทศบาลในการจัดซื้อจัดจาง จัดเบรก ฯลฯ ฝากทุกทานในเรื่องนี้เพราะดูแลวมันอันตรายมาก
และเราก็เปนตนแบบในการลด ละ เลิก การใชโฟมดวย ในสวนของชุมชนเราก็ไดมีการจัดลง
- 5 นาม MOU เชนเดียวกันแตก็ยังไมรูวาจะบังคับไดมานอยแคไหน ฝากทุกสวนการงานในเรื่องนี้ดวยครับ
ถามีกิจกรรมตางๆก็ใหใชภาชนะที่ทําจากใบตองแทน

เรื่องที่ 12 โครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในป 2559 นี้เปนปมหามงคล
ทางรัฐบาลกําหนดจัดกิจกรรมงานใหญ 2 งาน คือ
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70
ป วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และงานสมเด็จพระนางเจาศิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมมายุ
84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเชนนี้
ใหทําโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ ถาไมมีเงินใหเอาเงินสะสมมาจายขาดได ใหรีบทําภายในปนี้
มอบสํานักการชางดําเนินการดังนี้ 1.
ไปสํารวจและออกแบบการขุดลอกลําหวยสีทนเริ่มตั้งแตบริเวณแกงดอนกลางจนถึงลําน้ําปาวที่ชุมชนคุมหวย
2.
ขุดลอกแกมลิงบริเวณทุงสระหลังชุมชนทุงสระในที่ที่เราเชาจากวัดพรอมทั้งปรับภูมิทัศนใหเปนสวนสาธารณะเ
พื่อใหประชาชนไดมาออกกําลังกายและใชประโยชนรวมกัน
ใหเรงดําเนินการเพื่อจะไดทําเรื่องขอจายขาดเงินสะสมในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้

เรื่องที่ 13 การประชุมจังหวัดคณะกรรมการเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคเปนดัชนีที่ใชวัดหรือประเมินความรูสึกของผูบริโภคเกี่ยวกับภาวะการจางงานใน
ปจจุบันและอนาคต
รายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากผลสํารวจของศูนยพยากรณเศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่อ
อกแบบสอบถามจากประชาชนทั่วประเทศ เขาบอกวาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในเดือนมีนาคม อยูที่ 73.5
เปอรเซ็นต ลดลงจากเดือนที่แลว 74.7 เปอรเซ็นต เปนการปรับลดลงอยางตอเนื่องเปนเดือนที่ 3
เนื่องจากผูบริโภคกังวลภาวะเศรษฐกิจไทยฟนตัวคอนขางชา
โดยเฉพาะภัยแลงที่รุนแรงขึ้นและการสงออกไมฟนตัว ราคาสินคาเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ํา
โดยเฉพาะยางพาราและขาว ทําใหกําลังซื้อในประเทศยังไมฟนตัว
ดัชนีผูบริโภคเชื่อวาโอกาสในการหางานทําและดัชนีรายไดในอนาคตอยูที่ระดับ 68.8 เปอรเซ็นตและ 89.5
เปอรเซ็นตตามลําดับ อยูในระดับแยลง
เมื่อเชาผมไดฟงขาวจากกระทรวงพาณิชยบอกวาอัตราเงินเฟอเปนบวกในเดือน เมษายน 2559
เมื่อมีเงินเฟอสินคาก็ราคาสูงขึ้นและขายได นั่นแสดงใหเห็นวาภาวะเงิน ฝดของเราเริ่มจะคลายตัว
เศรษฐกิจกําลังจะฟนตัว

เรื่องที่ 14 การออกเสียงลงประชามติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การออกเสียงลงประชามติจะจัดขึ้น ในวันที่
7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. มีการใหความเห็นชอบอยู 2 ประเด็น คือ 1.
ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2.
ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประเด็นเพิ่มเติมถามวา
ทานเห็นชอบหรือไมวาเพื่อใหการปฏิรูปประเทศเกิดความตอเนื่องตามแผนยุทธศาสตรชาติ
สมควรกําหนดไวในบทเฉพาะกาลวา ในระหวาง 5
ปแรกนับแตวันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ใหที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอ
บบุคคลซึ่งสมควรแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี ผูที่มีเสียงลงประชามติคือ ผูที่มีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 18
ปบริบูรณในวันออกเสียง หมายถึงบุคคลที่เกิดกอนวันที่ 9 สิงหาคม 2541 ไมมีการออกเสียงลวงหนา
สําหรับผูมีความประสงคใชสิทธินอกเขตจังหวัดขอใหไปยื่นคําขอลงคะแนนนอกเขตจังหวัด ณ
สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักงานทะเบียนทองถิ่น หรือคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาฬสินธุ
กอนวันออกเสียงลงประชามติไมนอยกวา 30 วัน
ผูมีสิทธิออกเสียงสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อไดซึ่งอนุกรรมการประจําอําเภอประเปนผูประกาศบัญชี
ไมเกินวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เปนงานทะเบียนของเรา นั่นคือหัวหนาลิขิต ไชยภู
จะตองทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงใหเรียบรอยและติดประกาศหนาเทศบาล
หากตรวจสอบแลวไมมีรายชื่อของตนเองหรือมีชื่อบุคคลอื่นอยูในทะเบียนบานใหแจงถอดถอนชื่อไดกอนวันออ
กเสียงไมนอย
- 6 กวา 10 วัน หากเห็นดวยในรางรัฐธรรมนูญใหกากบาทเห็นชอบ หากไมเห็นดวยใหกากบาทไมเห็นชอบ
ในสวนของประเด็นเพิ่มเติม ตามสภานิติบัญญัติแหงชาติกําหนดหากเห็นดวยใหกากบาทเห็นชอบ
หากไมเห็นดวยใหกากบาทไมเห็นชอบแจงใหทุกทานทราบโดยทั่วกันครับ

เรื่องที่ 15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จากประเพณีสงกรานตที่ผานมา
ไดมีการสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายดังนี้ จํานวนครั้ง 37 ครั้ง ปที่แลว 14 ครั้ง
อําเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ อําเภอกุฉินารายณ 10 ครั้ง อําเภอเมืองและอําเภอนามน 7 ครั้ง
อําเภอสหัสขันธ 5 ครั้ง มีผูเสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย ชาย 7 ราย หญิง 1 ราย เปรียบเทียบกับป
2558 จํานวน 3 ราย อําเภอที่มีผูเสียชีวิตไดแก อ.เมือง 4 ราย อ.กุฉินารายณ 2 ราย อ.สหัสขันธ
1 ราย และอ.หนองกุงศรี 1 ราย ผูบาดเจ็บจํานวน 36 ราย เปน ชาย 23 ราย หญิง 13 ราย
เปรียบเทียบกับป 2558 เพิ่มขึ้น 17 ราย อําเภอที่มีผูบาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ อ.กุฉินารายณ อ.สหัสขันธ
อ.นามน อ.เมือง และ อ.หนองกุงศรี อ.ทาคันโท ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือ รถจักรยานยนต
รองลงมาคือรถปคอัพ สาหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เมาสุรา รองลงมา การตัดหนากระชั้นชิด
และขับรถเร็วเกินกําหนด จํานวนยานพาหะนะที่เรียกตรวจ 63,136 คัน ลดลงจากป 2558 จํานวน
7,249 คัน

เรื่องที่ 16 สถานการณภัยแลงจังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดเดียวที่สามารถปลูกขาวนาปลังได
ตอนนี้เขื่อนลําปาวจะหยุดสงน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในอนาคต มหันตภัยในเดือนเมษายนทั้งจังหวัดเกิดขึ้น 26
ครั้ง ใน 15 อําเภอ การใหความชวยเหลือเราไดใหความชวยเหลือเต็มที่ ขอแจงใหที่ประชุมทราบครับ

เรื่องที่ 17 ขอความรวมมือชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนผานระบบธนาคารหรือหนวยบริการ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องนี้ขอแจงใหสํานักการคลังไดทราบตอไปถาเราจะจายเงินประกันสังคมใหกับลูกจางของเราไมตองไปจายที่
สํานักงานประกันสังคม ใหโอนเงินผานทางธนาคารไดเลยหรือจะออกเปนเช็คก็ได
ใบเสร็จรับเงินของธนาคารสามารถใชอางไดวาเราไดจายเงินใหกับสํานักงานประกันสังคม เริ่มตั้งแตวันที่ 2
กรกฎาคม 2559 เปนตนไป

เรื่องที่ 18 กิจกรรมสวดมนตวันพระ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในเดือนพฤษภาคม 2559
มีวันที่สวดมนตตรงกับวันพระ 1 วัน คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เชิญทุกสํานัก/กองเขารวม

เรื่องที่ 19 กิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตักบาตรถนนสายบุญในรอบเดือนนี้คือ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 06.30 น. ณ
บริเวณถนนภิรมย เชิญทุกสํานัก/กองรวมทําบุญครับ

เรื่องที่ 20 วอลเลยบอลชายหาดชิงแชมปเอเชีย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จากการประชุมสรุปผลวาอยางไรครับ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานายกฯ
จากที่ไดประชุมผลสรุปวาสถานที่แสงสวางไมเพียงพอขอสปอรตไลทเพิ่มทั้งหมด 8 ดวง
และการประชาสัมพันธเขาจะสงรายละเอียดการแขงขันมาใหอีกครั้งครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มอบสํานักการชางดูแลเรื่องการเพิ่มสปอรตไลททั้งหมด 8
ดวงและมอบกองวิชาการฯดูแลเรื่องการประชาสัมพันธครับ
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เรื่องที่ 21 รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
จากสถิติการใชไฟเดือนนี้เปนเดือนที่มีการใชไฟฟามากที่สุดตั้งแตมีการตั้งประเทศไทยมา
หากเปนอยางนี้ตอไปอาจเกิดอันตรายได พีคไฟฟาสูงสุดอยูระหวางวันที่ 20 มีนาคม - 20 พฤษภาคม
2559 ประมาณการอยูที่ 29,000 เมกะวัตต
เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจึงตองผลิตไฟฟาใหพียงพอตอความตองการ
หากไมพออาจตองซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบานในราคาสูงหรืออาจตองใชมาตรการปดไฟในบางพื้นที่
ในการนี้จังหวัดกาฬสินธุจึงขอความรวมมือลดการใชพลังงานในชวงเวลาดังกลาวในการปด ปรับ ปลด
เปลี่ยน คือ 1. ปดเครื่องใชไฟฟาที่ไมจําเปนในระหวางเวลา 14.00 -15.00 น. 2.
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศจาก 25 องศา เปน 26 องศา 3. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาเมื่อไมใชงาน
4. เปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศที่มีคาการวัดประสิทธิภาพในการใชพลังงานตามฤดูกาลหรือใชหลอดไฟ
LED แทนหลอดไฟฟาแบบไส เรื่องนี้ไดมอบใหสํานักปลัดทําหนังสือแจงเวียนทุกกองฝายแลวครับ

เรื่องที่ 22 เด็กยากไร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากหัวหนาพัฒนพงษ พัฒนลักษณ ให
ติดตามขอมูลเด็กที่ตองการความชวยเหลือและอยูในภาวะยากลําบาก หรือจะเปนเด็กนักเรียนของเราก็ได
ถาไดแลวใหลงพื้นที่เก็บขอมูล ถายรูป ตรวจสอบประวัติและรีบสงขอมูลเพื่อไมใหเด็กเสียโอกาส

เรื่องที่ 23 การดําเนินงานตามโครงการปรับสภาพบานของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องนี้ทาง อบจ.
ไดทําหนังสือมาวาเทศบาลตองการที่จะแกไขหรือปรับสภาพบานใหกับผูพิการทานไหน อยางไรบาง
ใหดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและทําเรื่องขอรับเงินเพื่อดําเนินการแกไขใหเขาตอไป มอบหัวหนาพัฒนพงษ
พัฒนลักษณ ดําเนินการในเรื่องนี้

เรื่องที่ 24 วิทยากรอบรมตนแบบประชารัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในเรื่องนี้เปนอยางไรบางครับจ.ส.อ.สมชาย
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายฯ ไปอบรมมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน
ที่ผานมา เนื้อหาสาระคือจะใหเราไปเผยแพรประชาสัมพันธ 1. เรื่องยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ของประเทศไทยที่ตั้งวิสัยทัศนวาประเทศไทยจะมีรายไดควบคูกับการเจริญเติบโตอยางมีสวนรวมแบบประชารั
ฐภายใตสโลแกน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 2.
ใหประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 3.
ใหประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล 4. การรณรงคใหมาใชสิทธิลงประชามติ
ทั้งหมดเปนภารกิจที่เขามอบหมายให สวนคําสั่งทางกองกําลังฯเขาจะทําเรื่องเสนอรายชื่อตําบลละ 5 คน
และจะมีคําสั่งออกมาอีกครั้งหนึ่ง รูปแบบการประชาสัมพันธตางๆ ก็จะสงขอมูลมาอีกครั้งหนึ่ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหเราลงไปเปนวิทยากรลงพื้นที่ทั้ง 36
ชุมชนใชหรือไม

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายฯ
เปาหมายหลักคือเขาอยากใหคนมาลงประชามติใหมากที่สุด
แตเราไมสามารถไปอธิบายเนื้อหาสาระของรางรัฐธรรมนูญ เนื้อหาสาระของประเด็นคําถามเพิ่มเติม
ถาใครอธิบายถือวาผิดกฎหมายการออกเสียงประชามติ อันนั้นเปนขอจํากัดครับ
ผูที่มีหนาที่อธิบายเนื้อหาสาระของรางรัฐธรรมนูญคือคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญหรือสวนราชการหรือคณ
ะกรรมการมอบหมาย สวนผูที่มีหนาที่อธิบายประเด็นเพิ่มเติมคือ สนช. หรือผูที่ สนช. มอบหมายครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน ๒๕๕9 ประจําป 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2559 ประจําป 2559 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ในรอบเดือนที่ผานมาไมมีการจับกุมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
แตทานผูวายังใหเนนทุกสวนราชการซึ่งทานไดกําชับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะสถานศึกษาชวงเปดเทอมโ
ดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคจะตองมีการจับตรวจปสสาวะทุกคนครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ในสวนเทศบาลเราผมมอบภารกิจเรื่องชุดตรวจใหเรงดําเนินการ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบชุดตรวจเรามีประมาณ 600 ชุด

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ขอใหทําบันทึกสงมอบใหหัวหนาพงษธรแลวผมจะหารือและวางแผนกันวาจะดําเนินการตอไปอยางไร

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 รางประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เขาบอกวาทองถิ่นเราไมเคยออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดน้ําหนักรถที่เขามาวิ่งในเขตของเรา
ซึ่งมีรถบรรทุกดิน เหล็ก ฯลฯ ที่น้ําหนักเกิน
เขาจึงบอกใหเราออกประกาศเปนประกาศทองถิ่นเพื่อที่จะจํากัดพวกนี้
เรื่องนี้ใหนิติกรตรวจสอบสรุปวาอยางไรครับ
นางสาวธีรญา พันเทศ นิติกร ขออนุญาตนําเรียนประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น
ตามที่ไดรับหนังสือแจงจากจังหวัด ขั้นตอนคือ
อปท.ใดที่ไมเคยออกประกาศผูอํานวยการทองถิ่นมากอนใหดําเนินการออกตามตัวอยางที่แนบมานี้
ทางจังหวัดไดสงตัวอยางมา 2 แบบ คือ ตัวอยางที่เคยออก
และตัวอยางที่ไมเคยออกและไมสามารถกําหนดไดนอกเหนือจากนี้
ซึ่งเทศบาลของเราไดดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว
สําหรับประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้นขั้นตอนในการออกประกาศของผูอํานวยการทางหลวงคือเมื่อทานนายกฯเห็นชอบแลวจะตองสงไปที่ผูวา
ราชการฯจังหวัดใหไดรับการอนุมัติ
หลังจากนั้นก็จะสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อที่จะมีผลบังคับใชนับถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบก
ษาตอไป
ในประกาศตัวนี้หามยานพาหนะที่มีน้ําหนักหรือบรรทุกน้ําหนักและรถบรรทุกที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกถ
นนทางหลวงทองถิ่น ประเด็นตอมาทางเสนใดบางที่เปนทางหลวงทองถิ่นซึ่งเราไมเคยประกาศมากอน ตาม
พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 จะมีทางหลวง 5 ปะรเภทคือ
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงทองถิ่นและทางหลวงสัมปทาน
ซึ่งทางหลวงทองถิ่นหมายความวาเปนทางที่ อปท. กอสราง ขยาย บูรณะ บํารุง และ
- 9 ลงทะเบียนตอผูวาราชการฯ ซึ่งเรากอสรางมามากแตเราไมเคยลงทะเบียนเลย การลงทะเบียนตองลงตาม
พรบ. มาตรา 13 (3) ตองลงที่ศาลากลางจังหวัด เรื่องนี้เราไมเคยมีมากอนใชหรือไมคะ ผอ.สํานักการชาง

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
ตอนนี้อยูร ะหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่เรากอสรางมาตั้งแตเริ่มแรก มีทางหลวงทองถิ่นทั้งหมด
5 ชั้น คือ ทางหลวงทองถิ่นชั้นพิเศษ ทางหลวงทองถิ่นชั้นที่ 1 ทางหลวงทองถิ่นชั้นที่ 2
ทางหลวงทองถิ่นชั้นที่ 3 และทางหลวงทองถิ่นชั้นที่ 4
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทั้งหมด 5
ชั้นแลวประกาศเกี่ยวกับน้ําหนักรถในแตละชั้นเทากันหรือไม

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เราตองไปประกาศถนนกอนครับ
แลวคอยมาออกประกาศหามรถที่มีน้ําหนักเกิน
ตอนนี้กําลังรวบรวมและกรอกตามแบบฟอรมสงไปที่ทองถิ่นจังหวัดกอน
หลังจากนั้นจะนําเสนอกรมทางหลวงชนบทและผูวาราชการอนุมัติตอไปครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ถาที่ประชุมของเราเห็นชอบก็ใหลงนามและสงไปพรอมกันเลยถาสํานักการชางสงเรื่องมาหาผม
ผมก็ตองสงใหนิติกรตรวจสอบกอน โดยสรุปทองถิ่นมีหนาที่กําหนดเงื่อนไขและวางมาตรการเทานั้น
การบังคับใชกฎหมายจะเปนหนาที่ของตํารวจและทางหลวงไมไดเกี่ยวกับเรา
ถาหากผมไมอยากใหรถแกสวิ่งเขามาในเขตเทศบาลเราจะทําไดไหมครับ
นางสาวธีรญา พันเทศ นิติกร ประกาศขอที่ 21 ไดกําหนดไววา
เราสามารถมีอํานาจที่จะกําหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จําเปนเพื่อรักษาทางหลวงคะ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องรถแกสเราไมไดรักษาทางหลวงแตเปนการรักษาชีวิตคน
ถาเกิดการรั่วขึ้นมาหรือเกิดการชนกันจะทําใหเกิดอันตราย ฝากนิติกรศึกษาเรื่องนี้ดวยครับ

มติที่ประชุม - ฝากนิติกรศึกษาเรื่องนี้ตอ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2559
สถานธนานุบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนเมษายน 2559 เชิญสถานธนานุบาล
นายเนรมิตร ภูสมปอง ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน
2559 ทรัพยคงเหลือประจําเดือนเมษายน 2559 จํานวน 4,504 รายการ จํานวนเงิน 70,241,100
บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 582,324.43 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,407.09
บาท เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -7,616,809.24 บาท เงินกูธนาคารออมสิน
กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -39,239,751.42 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนพฤศจิกายน 2558 จํานวน
47 ราย จํานวนเงิน 484,900 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนเมษายน 2559 จํานวน 116,775
บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 – 30 เม.ย 59 จํานวน 698,720 บาท รับจํานํา 1,423 ราย
จํานวนเงิน 22,310,600 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมี.ค 59 จํานวน 245 ราย จํานวนเงิน 2,167,950
บาท ไถถอน จํานวน 1,350 ราย จํานวนเงิน 21,843,600 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมี.ค 59 จํานวน 152
ราย จํานวนเงิน 762,150 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 684,464.25 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมี.ค 59
จํานวน 8,163.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 30 เม.ย 59 จํานวน 5,007,007 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2559 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
- 10 ทั้งหมด 610 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. จัดทําประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป
ในระบบแทง (2558 – 2560) 2. จัดทําประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง
การกําหนดโครงสรางสวนราชการ และระดับตําแหนงของเทศบาล กําหนดใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เปนเทศบาลประเภทพิเศษ 3.

จัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําในระบบจําแนกตําแหนงเปนป
ระเภทตามลักษณะงานรอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559) 4. จัดทําคําสั่ง
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล บัญชี 5 5.
จัดทําคําสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 1)
6. ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาล ประจําปงบประมาณ
2559 (แทนตําแหนงวาง) ระหวางวันที่ 20 – 28 เมษายน 2559 ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล
หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนเมษายน 2559 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมเปนเงิน 17,300 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท รวม 17,300 บาท
ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันที่ 12
เมษายน 2559 และวันที่ 26 เมษายน 2559 งานธุรการ วันที่ 1 เมษายน 2559 กิจกรรมรณรงค
“ลางสวมพรอมกัน รับวันสงกรานต” ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 13 เมษายน
2559 สํานักปลัดเทศบาลรวมงานวันสงกรานต วันที่ 25 เมษายน 2559 วันเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาลจัดโครงการวันเทศบาล วันที่ 25 เมษายน 2559 วันเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาลจัดบําเพ็ญประโยชน โดยการไปชวยกันกําจัดผักตบชวาบริเวณแกงดอนกลาง
ฝายเทศกิจงานรักษาความสงบ โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป
2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ บริเวณลานจอดรถหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขากาฬสินธุ
เจาหนาที่เทศกิจ ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก/จัดการจราจรงานประเพณีสงกรานต ป 2559 เมื่อวันที่
13 เมษายน 2559 เจาหนาที่เทศกิจ ตรวจสอบและดําเนินเก็บปายประชาสัมพันธที่ชํารุด ลบเลื่อน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การเตรียมความพรอม ประชุมเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ รวมในงานเทศกาลสงกรานต
ประจําป ๒๕๕๙ ณ สนามหนาศาลากลาง งานโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ
ณ ทางเขาพุทธมณฑลแกงดอนกลาง ๒. การออกระงับเหตุอัคคีภัย จํานวน 6 ครั้ง - เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๒๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมปา ที่บริเวณขางบริษัท ทีโอที ทางไปหวยสีทน - เมื่อวันที่ ๑๔
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๕๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณใกลชุมชนทุงมน ทางไปบานตอน เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่ชุมชนทุงสระ - เมื่อวันที่ ๑๗
เมษายน๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณชุมชนหัวโนนโก
หนาเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๓ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหมอมิเตอรไฟฟา ที่บริเวณดานหนารานเอื้องปลาเผา - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมปา ที่บริเวณฝงตรงขามโกลบอลเฮาส ๓.
การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 5 ครั้ง - เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่สงผูปวยที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่สงผูปวยที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ชื่อนายไพรัตน สอนเยี่ยม - เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับ-สง ผูปวยชื่อนายรัชชานนท จันทวงค จากบานเลขที่ ๑๗๙
ซอยวิโรจนรัตน ๒ ไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนางสุดใจ ทองสวาง จากบานเลขที่ ๑๘๖ หมูบานไทยสมุทร
สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ สุวรรณรังสี จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ สงที่บานเลขที่ ๗๕
ถนนกุดยางสามัคคี ตรงขามกับรานพรชัยอะไหลยนต ๔. เหตุวาตภัย จํานวน 5 ครั้ง - เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นํารถตรวจการณออกปฏิบัติหนาที่สํารวจความเสียหายจากเหตุลม
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พายุพัด พบปายจราจร ถูกพัดลมขวางถนน ที่บริเวณหนาจวนผูวาฯ ๑ ปาย และรถเข็นขายของลมขวางถนน
ที่บริเวณหนาโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ๑ คัน จึงไดนําออกจากจุดที่ขวางถนน - เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไมที่ถูกพายุลมแรงพัดจนโคนลมทับกําแพงบานเรือนประชาชนที่ซอยบังกะโลเย็นใจ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไมที่บริเวณขางสวนสาธารณะกุดน้ํากินที่ซอยบังกาโลเย็นใจ - เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไมที่ถูกพายุลมแรงพัดจนโคนลมทับสายไฟฟา
ที่บริเวณซอยหัวโนนโก - เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่ตัดกิ่งไมที่บริเวณหนารานขนุนเงิน ถนนบายพาสดงปอ ๕. งานบริการอื่นๆ - เมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับงูเหาที่เลี้อยเขาบานเรือนประชาชน ชุมชนดงปอ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่เอารังผึ้งออกจากตนไมขางบานเรือนประชาชน ที่ซอยหลงรานกวยเตี๋ยวโกเหลียง
ถนนพรรณนา - รดน้ําตนไมในสวนที่จวนผูวาฯและสวนสุขภาพเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ
ชวงตอนเชาของทุกวัน งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค “ ดิวิชั่น ๒ ” ๒๐๑๖ ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจร และการจอดรถที่บริเวณการจัดพิธีวางศิลาฤกษศาลเจาพอโสมพะมิตร
บริเวณหนาทางเขาอาคารฝายปองกันฯ
- วันที่๘ เมษายน ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เขารวมกิจกรรมการจัดงานโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติหุทางถนนชวง เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานจอดรถหางสรรพสินคาบิ๊กซี - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สายตรวจจักรยาน อปพร.) ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๙ - เวลา ๑๘.๐๐ น. สมาชิก อปพร. เขารวมในพิธีปลอยขบวนออกกวาดลาง
ปราบปรามอาชญากรรมในชวงกอนเทศกาลสงกรานต
ป ๒๕๕๙ ณ ลานกีฬาหนาสถานีตํารวจจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สมาชิก อปพร.
เขารวมในพิธีและถือธงชาติ ธงสัญลักษณ นําขบวนในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๒
เมษายน ๒๕๕๙ ณ สนามหนาศาลากลาง วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ สมาชิก อปพร.
รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ จับกุมผูตองรายบุกรุกเคหะสถานในยามวิกาล ที่อาคารพาณิชย รานลัคกี้ เลขที่
๖๖๗/๔๕ บริเวณสี่แยกเรือนจํา ซึ่งนายกิตตชัย พนมเริงไชย งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนเมษายน
2559 จํานวน 34,188 คน จํานวนครัวเรือน 14,866 ครัวเรือน
จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนเมษายน 2559 ยายเขาจํานวน 133 ราย ยายออกจํานวน 40 ราย
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 828 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,384 ราย
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 14 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 8 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนเมษายน 2559 เบนซิน จํานวนที่ใช 561.70 ลิตร
ลดการใชพลังงาน 182.76 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 14,241 ลิตร ลดการใชพลังงาน 2,237 ลิตร LPG

จํานวนที่ใช 1,326.04 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 424.41 ลิตร ดานความสะอาด
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 43 ครั้ง
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 31 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8
คัน/8 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 21 ฝา
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 รักษาความสะอาด
- 1๒ บริเวณจัดงานสงกรานต 2559 - จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานสงกรานต 2559
ระหวางวันที่ 10 - 13 เม.ย. 59 3.2 รักษาความสะอาดสวนสาธารณแกงดอนกลาง จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ระหวางวันที่ 27 - 28 เม.ย. 59 3.3
ซอมเปลี่ยนโตะ เกาอี้ ตลาดโตรุง - จัดเจาหนาที่ซอมเปลี่ยนโตะ เกาอี้ ตลาดโตรุง ประกอบดวย หนาโตะ 5
ตัว เกาอี้ 9 ตัว ทั้งชุด 4 ตัว ๔. ดานสิ่งแวดลอม ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ
คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 27 มี.ค. 59 – 29 เม.ย. 59 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 8.58 ตัน จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม ๑ ครั้ง เปนเงิน 20,700 บาท ๔.๒ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก
จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือนเมษายน รวม 2.1 ตัน รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 13.3 ตัน
๔.๓ กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือนเม.ย. รวม 2,791.59 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
946.27 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,845.32 ตัน คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาวและสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
ไมผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํา กุดยางสามัคคี และ หนองไชยวาน ผานเกณฑมาตรฐาน 5.
ดานสุขาภิบาล 1 – 3๐ เมษายน 2559 5.1 ตอใบอนุญาต 1. ใบอนุญาตปดปายโฆษณา 9 ราย 2.
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 5 ราย 3. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 4.
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ - 4. จายถังดักไขมัน - 5. ปรับตาม พรบ. – 5.2
กิจกรรมลางตลาดลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวมกับพอคาแมคาตลาดโตรุงรวมใจลางตลาดลางสวมพรอมกันรับ วันสงกรานต ณ ตลาดโตรุง วันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๙ 5.3 กิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงลดการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดทําบันทึกขอตกลง
ลดการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในหนวยงานพรอมดวยชมรมรานอาหาร ชมรมตลาดโตรุง
และชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 5.4
กิจกรรมประกวดสุดยอดรานอาหารแผงลอย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุและสํานักงานสาธารณสุขอําเมืองกาฬสินธุจัดประกวดสุดย
อดรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหารสงเสริมการทองเที่ยว อ.เมืองกาฬสินธุ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
โดยไดทําการคัดเลือกรานอาหารและแผงจําหนายอาหาร เปนตัวแทน อยางละ 5 แหง ผานเขาชิงชนะเลิศ 6.
ดานปองกันและควบคุมโรค
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค
ไดลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ในการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน
ที่ชุมชนโรงงิ้วและชุมชนทาสินคา ผูปวยรายใหมและติดตามผูปวยรายเกาทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง
สรุปผลการดําเนินงาน - ผูปวยรายใหม ๒ รายเปนผูปวยกลับมาเปนซ้ํา มาฉีดยาทุกวัน ยางเขาสูเดือนที่ ๒
ผูปวยสุขภาพแข็งแรง - ผูปวยรายเกา ๒ ราย ทานยาตอเนื่องทุกวัน สุขภาพแข็งแรง ๖.๒
ลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี - ไดลงพื้นที่เพื่อทําการคัดกรองประชาชนกลุมเสี่ยงที่มีอายุ ๔๐
ป ดวยวาจาแลวลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร กลุมเปาหมาย ๘๙๔ รายซึ่ง ดําเนินการไปแลว ๑
แหงคือศูนยบริการสาธารณสุขฯแหงที่๑(ซอยน้ําทิพย) เหลือ ๓ แหง
แลวกําลังอยูในชวงดําเนินการจะดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นําผูที่ตรวจพบพยาธิใบไมในตับเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๘
รายเขาไปตรวจอัลตราซาวดตับที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ยินยอมไปตรวจ ๕ ราย ไมยินยอม ๓ ราย 6.๓

กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายพรอมกันทุกชุมชน และสถานศึกษาทั้ง ๒๔ แหงและวัดทั้ง ๑๐ วัด
และไดสงสรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหารและนายอําเภอเมืองเปนที่เรียบรอยแลว
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ในชุมชน
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙
- ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๖ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ
๑๐๐ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ มีความเสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด
- ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๓ แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา
๐ ไดแก มทร.วิทยาเขตกาฬสินธุ มีคา CI = ๗.๑๔ , โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ มีคา CI = ๓.๓
และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ มีคา CI = ๔.๑๖ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐
วัด วัดที่มีความเสี่ยงมี
- 13 คาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๔ แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแกวัดหอไตรฯมีคา CI
= ๓.๓ , วัดกลางกาฬสินธุมีคา CI = ๒๔, วัดดอนปูตา มีคา CI = ๑๕.๖ และวัดประชานิยมมีคา CI = ๑๐.๑๖
**มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม - มกราคม 58 จํานวน 2 ราย ** สําหรับเดือนเมษายน 2559
ไมมีผูปวยไขเลือดออก 7. ดานสงเสริมสุขภาพ 7.๑ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด
(ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ๒๕๕9) มารดาหลังคลอด 18 ราย ไดรับการเยี่ยม 18 ราย - บุตร
เพศชาย 12 ราย - บุตร เพศหญิง 6 ราย มารดาอายุนอยกวา 20 ป 1 ราย บุตรน้ําหนักนอยกวา
2,500 กรัม - ราย 8. ดานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย
มีผูมารับบริการทั้งหมด 650 ราย ตรวจโรคทั่วไป 281 ราย ทันตกรรม 240 ราย งานแผนไทย นวด 53
ราย วางแผนครอบครัว 5 ราย ฉีดวัคซีน 19 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 52 ราย ตรวจจอประสาทตา ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ มีผูมารับบริการทั้งหมด 264 ราย ตรวจโรคทั่วไป 212 ราย ทันตกรรม 2 ราย
งานแพทยแผนไทย นวด 19 อบ 10 ประคบ 2 ราย วางแผนครอบครัว 2 ราย ฉีดวัคซีน 17 ราย
ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ - ราย รายรับ-รายจาย
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย เงินคงเหลือในบัญชี 1,653,523.44 บาท
ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ เงินคงเหลือในบัญชี 312,498.44 บาท
โครงการรณรงคตรวจเตานมและมะเร็งปากมดลูก ป 2559 - ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 2 (ดงปอ)
ในวันที่ 9 เม.ย. 59 ผูมารับการตรวจ 81 ราย - ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 1 (ซอยน้ําทิพย) ในวันที่
23เม.ย. 59 ผูมารับการตรวจ 80 ราย ดานสัตวแพทย ในคลินกิ รักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 190 ราย
เปนจํานวนสัตว 330 ตัว สุนัข 268 ตัว แมว 62 ตัว คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได
18,200 บาท โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต จํานวน 22 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ
2,539 ตัว คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 254,966 บาท
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห 10 เรื่อง
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชวงเชาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
พรอมใจกันรวมทําบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และรวมอนุรักษวัฒนธรรมผูไทย ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ชวงเย็นวันที่ ๒ เม.ย. ๕๙
รวมสืบสานวัฒนธรรมรําผูไทย และแสดงความจงรักภักดีในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ชวงเชาวันที่ ๑๒ เม.ย ๕๙ รวมงานสงกรานตยุคใหม ใชน้ําอยางรูคุณคา
ประจําป ๒๕๕๙ ณ ลานจอดรถบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขากาฬสินธุ
โครงการธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ วันที่ ๑ เมษายน ๕๙ อาจารยธวัชชัย เคหะบาล พรอมทีมงานจาก
ม.กาฬสินธุ ประชุมคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ณ

หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการชุมชนรวมใจผูสูงวัยใสใจสุขภาพประจําป ๒๕๕๙ วันที่ 7
เมษายน 2559 จัดกลุมสรางเสริมสุขภาพ ตามโครงการชุมชนรวมใจผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ประจําป 2559 ณ
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุโครงการ "วัยเรียน วัยใส ใสใจสุขภาพ" ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๙
เม.ย.๕๙ อบรมเยาวชน "วัยเรียน วัยใส ใสใจสุขภาพ" รุนที่ ๑ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อสรางภูมิคุมกันในการดูแลตนเองใหวัยรุน วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๙ อบรมเยาวชน
"วัยเรียน วัยใส ใสใจสุขภาพ" ใหเยาวชนไดเขาใจทักษะชีวิต ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
ปองกันโรคติดตอจากเพศสัมพันธ รุนที่ ๒ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๑
เม.ย.๕๙ อบรมเยาวชน วัยใสเขาใจชีวิต รุนที่ ๓ ใหเยาวชนเขาใจทักษะการใชชีวิตวัยรุน
ปองกันการตั้งครรภในวัยอันควร และปองกันเอดส ณ หอประชุมธรรมภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โครงการ"ชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยฟนดี" ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ออกหนวยตรวจรักษาฟนเคลื่อนที่ โครงการ"ชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยฟนดี" ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ณ วัดหอไตรปฏการาม
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ออกหนวยตรวจ-รักษาฟนเคลื่อนที่ โครงการ"ชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยฟนดี" ประจําป
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ วัดใต
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สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางจิตตา เสาวกุล ผอ.สํานักการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ หนังสือเขา
297หนังสือออก 79 ขออนุญาตลา 5 มาตรการประหยัดพลังงาน เมษายน 2559 น้ํามัน ใชไป 88 ลิตร
ลดลง 109 ลิตร สวนบริหารการศึกษา วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น.
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา นําพนักงานเทศบาล พนักงานจางสํานักการศึกษา พรอมดวยผูบริหารสถานศึกษา
รวมพิธีทําบุญตักบาตร เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.
ผูอํานวยการสํานักการศึกษานําพนักงานเทศบาล พนักงานจางสํานักการศึกษา พรอมดวยผูบริหารสถานศึกษา
รวมกิจกรรมวันผูไทยกาฬสินธุ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา
13.30 น. การประชุมจัดทําแผนสามป ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 25 เมษายน
2559 เวลา 07.00 น. รวมงานวันทองถิ่นไทย ประจําป 2559 ณ หองประชุม 80 พรรษา วันที่ 25
เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2559 ณ
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานโรงเรียน โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล และหองประชุม 80 พรรษา
งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ครูสอนเด็กดอยโอกาส สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ไดปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
สวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา ซึ่งตองพัฒนาอยางเรงดวน งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
พิธีวางศิลาฤกษศาลเจาพอโสมพะมิตร วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ณ บริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตร
พิธีรดน้ําขอพรผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ หรือวันน้ําทิพยกตัญู วันที่ 12 เมษายน 2559
เวลา 13.00 น. ณ วัดกลาง(พระอารามหลวง)
การประกวดกิจกรรมของแตละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และกิจกรรมตุมโฮม ฮักแพง
พาแลงกาฬสินธุ วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ

พิธีทําบุญตักบาตร วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 06.00 น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
ขบวนแหสงกรานต และรวมสรงน้ําหลวงพอองคดํา วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โครงการเดน ประจําเดือนเมษายน 2559 โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดสวางคงคา วันที่ 30 มีนาคม 2559 พนักงานครูและนักเรียน รวมถวายตนเงินในงานบุญเดือนสี่ ณ
วัดสวางคงคา พนักงานครูและผูอํานวยการออกเยี่ยมและใหคําแนะนํา กับประชาชน ณ หมูบานจารุพัฒนา
ตามโครงการเพิ่มพูนอาชีพในชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย วันที่ 5 เมษายน 2559

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคมเมษายน 2559 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559
1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 เขามาทั้งหมด 19,882,242.44
บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 เขามาทั้งหมด 6,526,370.32
บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 เขามาทั้งหมด 4,815,730.33
บาท 4.หมวดรายไดจากทุน ยังไมมีเขามา 5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด
จากเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 เขามาทั้งหมด 3,493,711 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง
6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 จํานวน 34,718,054.09 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 เขามาทั้งหมด 62,974,809.40 บาท
8.หมวดเงิน
- 15 อุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 25,164,424 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 81,041,329 บาท
รวมเงินอุดหนุน จํานวน 106,205,753 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 203,898,616.49
บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 จํานวน
12,271,743.80 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน
2559 จํานวน 18,103,541.12 บาท รายงานรายจายประจําเดือนเมษายน 2559 (งบ 59)
ภาษีมูลคาตาม พ.ร.บ. 6,666,604.74 บาท ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 143,027.36 บาท
เงินอุดหนุนดานการศึกษา 28,101,464 บาท ภาษีสุรา 679,482.26 บาท ภาษีสรรพสามิต
1,159,541.69 บาท มูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1,200,889.90 บาท นิติกรรมที่ดิน 1,044,569 บาท รวม
38,995,578.95 บาท จัดเก็บเอง 2,345,856.97 บาท รวม 41,341,435.92 บาท รายรับจริงเดือน
ต.ค.58 – เม.ย. 59 จํานวน 203,898,616.49 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.58 – มี.ค. 59 จํานวน
130,034,808.97 บาท รายจายจริงเดือน เม.ย. 59 จํานวน 17,291,978.39 บาท
โครงการกอสรางที่ทําสัญญาแลว จํานวน 6,200,000 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป พ.ค. 59 จํานวน
50,371,829.13 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
กอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา และบอพัก โรงเรียนเทศบาล 3 สาขาดงปอ
ลานกีฬาชุมชนริมแกงดอนกลาง กอสรางโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4 ถนนประดิษฐ
ปรังปรุงทางเทาถนนแกงสําโรงฝงขวามือ จากแยกวัดใตถึงศาลหลักเมือง งานควบคุมการกอสราง

กอสรางถนน คสล.เชื่อมซอยหาดลําดวน 1 และ ซอยหาดลําดวน 2 กอสรางถนน คสล.ซอยประศักดิ์ 1
กอสรางถนนลูกรังซอยบานพักรวยบุญ บอฝงกลบขยะ ระยะที่ 2 รื้ออาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 2
วัดสวางคงคา กอสรางถนน คสล.ซอยแยกบานนางหนูแพรว กอสรางถนน
คสล.ซอยตรงขามวิทยาลัยสารพัดชาง กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยพอใหญทัย ถนนสิทธิเดช
กอสรางถนน คสล.ซอยกุดยางสามัคคี 1 กอสรางถนน คสล.ซอยวิโรจนรัตน 1 ฝายสาธารณูปโภค
ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 18 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 26
งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 84 งาน
ปฏิบัติตามภารกิจ 13 งาน ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 3
งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 14 งาน สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือนเมษายน 2559 1.
ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ - บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา - สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา - สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน งานบริการตามคํารอง สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนเมษายน 59
สํานักปลัดเทศบาล ใชลดลง 329 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 845 ลิตร
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชลดลง 2,237 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 40 ลิตร
กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 36 ลิตร สํานักการศึกษา ใชลดลง 12 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง 106 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนเมษายน 2559 งบประมาณตั้งไว 1,424,000 บาท รวมคาใชจาย 138,580
บาท ยอดเงินคงเหลือ 640,922.00 บาท 2.หนังสือเขา 53 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 38 เรื่อง 4.บันทึก
- 16 จัดซื้อ – จัดจาง 9 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 25 เรื่อง 6.คาไฟฟา เดือนเมษายน 2559 รวม - หนวย ใชเพิ่มขึ้น หนวย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ พ.ศ. 2559
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 20-23 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่
20/2559 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 400,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 21/2559 จํานวน 1
รายการ เปนเงิน 480,000 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 23/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน
410,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล 2. แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 คือ งานบวงสรวงหอเจาบาน ปูแฮ ปูหารและศาลหลักเมือง สํานักการศึกษา 3.
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัด การที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
มีความประสงคเขารวมประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยไดสงแบบประเมินเกณฑชี้วัด ประเภทโดดเดน พรอมเอกสารประกอบ
โดยมีโครงการนวัตกรรม 2 โครงการ
คือโครงการจัดระบบบริการรับรองสังคมผูสูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และโครงการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(สวดมนตไหวพระ)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม) ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 5/๒๕๕9

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน ๒๕๕9 ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน
2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง
จํานวน 36 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 28 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 6 งาน
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 5 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 21 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล
แผนพับ 7,000 ฉบับ จดหมายขาว 8,000 ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ
จํานวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 21 ขาว 4.Facebook จํานวน 36
งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี - ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝายนิติการ ประจําเดือนเมษายน 2559 ตอนรับอัยการ
สคช.พรอมคณะเขาตรวจเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
มีเรื่องทั้งหมด 13 เรื่อง

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนเมษายน 2559 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
ประจําเดือนเมษายน 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 159 ลิตร ลดลง 36 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนําจิตอาสาและผูนําชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่
๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดพากลุมผูนําจิตอาสาและผูนําชุมชน ไปทัศนศีกษาดูงาน ณ
จังหวัดระยอง ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูติดเชื้อHIV เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประจําเดือนเมษายน) ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเบิกจายแบบขั้นบันได แยกเปนรายละเอียดดังนี้ ๑.
ผูสูงอายุตาม
- 17 โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน ๓,๑๒๕ ราย เปนเงิน ๒,๐๒๒,๐๐๐ บาท เสียชีวิต๑๐
ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๔๘ ราย
เปนเงิน ๔๓๘,๔๐๐ บาท ๓. ผูติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในชวงเดือนตอไป -โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. –
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนํา จิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและผูนําชุมชน
วันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดประจวบศีรีขันธุ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 รางวัลพระปกเกลาดานการสรางเครือขาย

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การกรอกขอมูลนวัตกรรมเพื่อชิงรางวัลพระปกเกลา ปนี้เปนปที่ 2
ของเราจะสงประกวดรางวัลพระปกเกลาดานการสรางเครือขาย
ในที่ประชุมเราบอกวาใหทุกสํานัก/กองเสนอผลงานที่เปนนวัตกรรมในการสรางเครือขายของแตละสํานัก/กอง
มาเพื่อที่เราจะเลือกวาจะสงเรื่องไหน ผมก็ประสานเรื่องนี้ไปที่จ.ส.อ.สมชายวามีสํานัก/กองไหนสงมารึยัง
เขาใหเราสรุปรวบรวมสงวันที่เทาไร
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

แลวที่แตละสํานัก/กองมาสงนั้นผมใหจ.ส.อ.สมชายอานดูวาสมบูรณหรือไมถายังไมสมบูรณก็ใหแนะนําวาใหไป
หาขอมูลเพิ่มเติม สรุปตอนนี้มีสํานักการศึกษาที่ยังไมไดสง แลวคิดวาจะสงทันหรือไมจ.ส.อ.สมชาย
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ชาสุดเขาใหสงภายในวันที่
26 พฤษภาคม 2559 มีเวลาเหลือประมาณ 2 อาทิตย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทุกสํานัก/กอง

เรื่องที่ 2 ติดตามแผนยุทธศาสตร 3 ป และการจัดนิทรรศการ open house
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล แผนยุทธศาสตร 3 ป
เคยแจงใหแตละสํานัก/กองสงภายในวันที่ 21 เมษายน 2559
แตปรากฏวายังไมมีสํานัก/กองไหนสงเลยขอใหนํามาสงดวย และเรื่องการจัดนิทรรศการ open house
ทานผูวาฯอยากใหจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต คือ อาณาจักรไดโนเสารรอยลานป สูกาฬสินธุรุงเรือง
เมืองบอึดแนวกิน ดินแดนแหงความสุข มีทั้งหมด 4 ดาน จัดนิทรรศการที่หนาโรงแรมริมปาว
ทานผูวาฯอยากไดนิทรรศการแบบมีชีวิตของเทศบาลเราใหนํารางวัลธรรมาภิบาลและรางวัลพระปกเกลาไปจัด
และในงานจะมีการจัดสวน จัดน้ําตก ไดโนเสารจําลอง
แลวใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราชวยประดับตกแตงเตนท มอบใหกองวิชาการประสานดําเนินการ

เรื่องที่ 3 ขออนุญาตใชสถานที่รอบรั้วของเทศบาลเพื่อจัดเปนสวนพืชสวนครัว
นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ขออนุญาตใชสถานที่รอบรั้วของเทศบาลจะจัดเปนพืชสวนครัวรอบสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุและใครมีเ
มล็ดพืชพันธุตางๆก็ขอรับบริจาคหรือนํามาปลูกได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่ประชุมอนุญาต
- 18 -

เรื่องที่ 4 การยายศาลาที่ทําการชุมชนหัวคูพัฒนา
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ตามที่ชุมชนหัวคูพัฒนาทําหนังสือเรื่องการยายศาลาที่ทําการชุมชนแลวทานนายกใหนําเขาที่ประชุม

นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ผมอยากใหทุกทานไดรับรูรับทราบรวมกันศาลาชุมชนหัวคูพัฒนามี 2 หลัง หลังแรกใชเงิน SML และพอเงิน
SML มาครั้งที่ 2 ก็ทําศาลาอีกเปนหองเก็บของแลวก็ยังมีเงินไปซื้ออุปกรณเครื่องครัว เตนท
แตปรากฏวาที่ดินที่ไปกอสรางเปนที่ดินของมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ
ซึ่งแลกเปลี่ยนกับทางศาลากลางพอแลกเปลี่ยนแลวที่ดินตรงนี้ก็ไปอยูในสวนของที่ดินที่จะสรางศาลากลางแหงใ
หม ทางชุมชนหัวคูพัฒนาเลยถามวาแลวศาลาชุมชนจะอยูอยางไรเขาเลยไดทําหนังสือขึ้นมา
เผอิญผมเลยไดนําเรื่องนี้ใหทานรองผูวาฯสุรพจนไดรับทราบดวยแลวทานเลยไดนัดใหโยธาธิการราชพัสดุจังหวั

ด
และเทศบาลมาประชุมกันเพื่อหาขอยุติใหกับทางชุมชนผลสรุปวาใหผูรับเหมากอสรางศาลากลางไปถมหนองบั
กเจกยาวตลอดแนวของหนองแตขอพื้นดินกวางจากขอบหนองมาประมาณ 20 เมตร
ผมก็พาผอ.ภานุเดชไปเจอกับชางคุมงานเขาแลวและใหผอ.ภานุเดชกํากับและติดตามงานวาเขาจะถมเมื่อไรอยา
งไร
ถาไมเชนนั้นชาวบานจะเดินขบวนและเรื่องรางระบายน้ําของชุมชนดงปอเราจะใหผูรับเหมาขุดทอเปดรองระบา
ยน้ําฝงตรงกันขามกับศาลากลางแหงใหมยาวไปจนถึงถนนบายพาสเพื่อที่จะเอาน้ําทิ้งของชุมชนดงปอไปลงที่ถ
นนบายพาสฝากทานผอ.ภานุเดชไปประสานงานกับผูรับเหมาและดําเนินการเรื่องนี้ตอไป
สวนการยายศาลาผมจะใหผอ.ภานุเดชดําเนินการโดยคนของเราหรือจะจางเหมาก็คอยมาวากันอีกครั้ง
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 17.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

