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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 28 มิถุนายน
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การแขงขันมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จากการแขงขันมหกรรมจัดการศึกษา

ทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดของเราก็ไดไปรวมการแขงขันที่จังหวัดรอยเอ็ด สื่อนวัตกรรมครูปฐมศึกษาไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ , ปฐมวัยไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากโรงเรียนเทศบาล 3
วัดเหนือ , สื่อนวัตกรรมครูศูนยพัฒนาเด็กไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกุดยางสามัคคี
และก็ยังมีอีกหลายรางวัลที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับมาในการไปแขงขันในครั้งนี้ตอง
ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณครูทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ
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เรื่องที่ 2 กิจกรรมถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง รัชกาลที่ 10
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือจากทานผูวาราชการจังหวัด

แจงวาตอนที่จัดพิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯอานันทมหิดลฯและ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีการเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัย
มงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในหลวง รัชกาลที่ 10 ใหกองกิจการพระองค
904 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเจาหนาที่ทุกคนที่ทุมเทแรงกายแรงใจและแรงศรัทธาที่ทําใหงานพิ ธี
ดั ง กล า วสํ า เร็ จ ลุ ล ว งดั ง ที่ ไ ด ท รงตั้ ง พระหฤทั ย และได พ ระราชทานพระราโชบายไว อ ย า งสมพระเกี ย รติ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยผมนําเรื่องนี้มาแจงใหทุกทานไดรับทราบ และในวันที่ 28 กรกฎาคม
2560 จะมีพิธีที่ทางจังหวัดกาฬสินธุของเรามีกิจกรรมถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 เมื่อวานหัวขอที่ทางสํานักพระพุทธศาสนาออกหนังสือเชิญชวนทั้งพระและฆราวาสมาประชุมก็ใช
หัวขอวาประชุมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานรวมเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลฯ ขอสรุปตอนนี้
รายละเอียดชัดเจนยังไมมี กรรมการยังไมตั้งเพียงแตรูงานคราวๆวาจะรวมตัวกันที่ศาลากลางมีเสื้อพระราชทาน
1 หมื่นตัว หามทําเพิ่มหามไปตอเติมและแจกใหผูที่ไปรวมกิจกรรม นอกจากวาจะเดินไปที่แกงดอนกลางแลว
ก็ยังมีการไปปฏิบัติธรรมดวยและกอนจะถึงวันงานคือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นั้นก็จะมีการเทศมหาชาติ
ประมาณกอนวันงาน 3 วัน แลวการเทศมหาชาตินั้นก็จะใหทานผูวาราชการจังหวัด ทานนายอําเภอทุกอําเภอ
ใหเอาตนดอกเงินไปถวายในวันเทศมหาชาติเพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็ตองตั้งตนดอกเงินไป
สมทบและใครเปนผูดูแลเรื่องชุมชนก็ตองไปประสานใหแตละชุมชนตั้งตนดอกเงินและทําการประชาสัมพันธ
ดวยยังไงเราก็ตองชวยกันเพื่อหางบประมาณมากอสรางพุทธมณฑลแกงดอนกลางของเรา ผมอยากใหมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูรับทราบเรื่ององคพระและฐานดอกบัวมอบสํานักการชางทําฐานโมเดลทํา
เปนอนิเมชั่นใหพี่นองประชาชนไดดูและหลังจากอนิเมชั่นเรียบรอยแลวก็จะไดนําใหหัวหนาศศิญาไปเชิญชวน
และประชาสัมพันธเปนวีดีทัศนตอไปผมอยากใหเตรียมการเอาไวกอนแตทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ตองรอสัญญาณจาก
ทานผูวาราชการจังหวัดฯ

เรื่องที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่เราประชุมกาแฟกันที่หองประชุม

นายก ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 งานที่ผมเคยสั่งเอาไววันนี้ผมจะมาตามงาน เรื่องไปรับรางวัลรอง
ชนะเลิ ศอัน ดั บ 1 เทศบาลน าอยู อย างยั่งยืน มอบหัว หนาศศิญ าประชาสัมพัน ธร างวัล และจัดทําสกูป ขาว
เกี่ยวกับที่มาของรางวัลทําเรียบรอยหรือไม
นางศศิญา กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ ดําเนินการเรียบรอยและทําเปน
วีดีทัศนเรียบรอยแลวคะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อทําเรียบรอยแลวอยากใหพี่นอง
ประชาชนไดเห็นก็โพสลงสื่อโซเซียลทั้งไลนและเฟสบุคของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แลวคลิปเรื่องรถขยะที่ผมไป
ประชาสัมพันธจะออกวันไหนเรื่องอะไรที่จะนําออกรายการก็สงเขามาในไลนเทศบาลฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข
พอดีดิฉันไปเปนวิทยากรที่จังหวัดขอนแกน
ดิฉันไปพบผอ.ทองใบที่มาจากสวนกลางฯดิฉันเลยไดถามทานเรื่องเมืองนาอยูทานก็ไดใหกําลังใจเรามาวาที่เรา
แพจังหวัดอุดรฯและจังหวัดภูเก็ตนั้น 1.เพราะเราขาดเรื่องขยะเปนพลังงาน ที่จังหวัดอุดรฯเขาจะกําจัดขยะ
อันตรายหรือขยะติดเชื้อเองเขามีระบบในการกําจัด 2.ขยะอันตรายตามจุดในชุมชนของเรานั้นเสนอไดไม
ชัดเจนเรามีแคจุดสุดทาย 3.จังหวัดอุดรฯเขามีวันสต็อปเซอรวิสซึ่งเทศบาลอื่นทําไดไมเหมือนจังหวัดอุดรฯ 4.
จังหวัดอุดรฯและจังหวัดภูเก็ตเขามีโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ตเขาจะมีขยะเปนพลังงานเขาจะพูดในภาพรวมของ
เมืองและนี้คือสิ่งที่เราดอยกวาเขาเลยทําใหเราไดรับรางวัลที่ 3 และทานยังฝากกําลังใจมาใหทานนายกวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุขอมูลเดิมดีแลวถาเราตอยอดอีกนิดก็สามารถสงไดอีกรอบในปตอไป
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เรื่องที่ 4 ฝายมีชีวิต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไดไปประชุมกับทานผูวาฯครั้งลาสุด

ประชุมเกี่ยวกับเรื่องงบพัฒนากลุมจังหวัด ทานถามสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีหนังสือแจง
มาบอกวาใหรวมสรางฝายมีชีวิตถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงเรา 90 ฝาย สั่งมานานแลวพระอาจารยมหา
สุภาพมาของบประมาณ 1.4 ลานบาท ไปทําโครงการอบรมกระตุนใหทองถิ่นไปทําฝายเขาเลยบอกวาเคยไป
จัดแลวครั้งหนึ่งพระอาจารยมหาสุภาพมาพูดและทองถิ่นลงชื่อมาประมาณหนึ่งรอยกวาทองถิ่น แตตอนนี้ทํา
ฝายไปได แ ค 43 ฝาย รวมฝายของสํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ แ ล ว ส ว นคนอื่ น ยั ง ไม ไ ด ทํ า กั น เลย
เพราะฉะนั้นทานเลยอยากจัดอบรมอีกครั้งแตก็มีหลายเสียงบอกวาทําไมไมนําเงินไปซื้อถุงหรือนําไปทําอยางอื่น
และการทําฝายจะตองไมไปใชงบประมาณแผนดินจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน และเมื่อวาน
ทานผูวาฯก็ไดเชิญประชุมทองถิ่นแตไมไดเชิญเราบอกวาจะมีการทอดผาปาถุงกระสอบปุยเพราะฉะนั้นใหเรา
รายงานเรื่องฝายมีชีวิตที่เราทําไปดวย

เรื่องที่ 5 การประเมินศูนยราชการสะดวก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คําวาศูนยราชการสะดวกจะตองมีหอง

ขอมูลขาวสารในสถานที่เดียวกันจึงจะจัดวาเปนศูนยราชการสะดวกไดตอนนี้ผมเลยบอกวาเราพัฒนามาขนาดนี้
แลวยังไงก็ตองเปนศูนยราชการสะดวกตอไป ผมอยากฝากทานผอ.ภานุเดชมอบหมายงานใหนายวินิจ แสง
แกนสารไปออกแบบหองที่ตอนนี้เปนหองทานขาวของสํานักงานทะเบียนใหเปนหองขอมูลขาวสารใหทันสมัย
สวยงาม ปรับปรุงเปนเคานเตอรมีมุมเปนมุมขอมูลขาวสาร มีคอมพิวเตอรตั้งไวใหพี่นองประชาชนไดคนหา ฝาก
หัวหนาพงษธรไปดูและซื้อเครื่องสแกนเอกสารเพื่อเก็บเอกสารและเปนการบริการประชาชนเพื่อความสะดวก
รวดเร็วใหกับสํานักงานทะเบียนฯ

เรื่องที่ 6 ระเบียบพัสดุใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สัปดาหที่ผานมาผมไปเรียนที่ ก.พ.ร.

ภาคเชาเรี ย นเกี่ย วกั บ เรื่ องการประเมิน ความคุมคาของการลงทุนภาคราชการ 3 ชม. ภาคบายเรียนเรื่อง
ระเบียบพัสดุใหม ตอนนี้ระเบียบพัสดุออกมาใหมจะเริ่มใชเดือนสิงหาคม 2560 ระเบียบเกาและระเบียบใหม
สิ่งที่ตางกันคือ
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ตามที่ผมไปศึกษาเรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานภาครัฐโดยหลักแลวใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางตัวใหมตอไปนี้ในระบบการจัดซื้อจัดจางตองจัดซื้อใน
ระบบทั้งหมดแมกระทั่งรานตางๆที่เราเคยซื้อประจํา เชน อูที่เรานํารถไปซอมก็ตองไปลงทะเบียนเปนผูคากับ
กรมบัญชีกลางทั้งหมดถาไมอยางนั้นจะเปนผูคากับเทศบาลเราไมไดนี่คือจุดที่ตางกันระหวางระเบียบเกาและ
ระเบียบใหมและวิธีการประกาศตางๆก็แตกตางกันไปแตตางกันไมมากตางกันเฉพาะจํานวน ประเภท ที่จัดจาง
จัดซื้อ จะมีรายละเอียดปลีกยอยออกไปอีกเยอะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลาที่เราซื้อของแตกอนระเบียบพัสดุ
บอกวาใหเลือกเอาของยังไง ของที่มีราคาต่ําแตตอไปนี้ไมจําเปนที่จะตองเลือกของที่มีราคาต่ําแตตองมีเหตุผล
วาเราซื้อของแพงเพราะคุ ณภาพที่ดีกว า ทั้ งนี้ ทั้งนั้น จะตองมี ระเบียบออกมาเปน กฎกระทรวงหรือวาเป น
ประกาศกระทรวงเพื่อที่จะกําหนดจากกรมบัญชีกลางใหทําแตอีกไมกี่เดือนกรมบัญชีกลางก็ยังไมมีวี่แวววาจะ
ออกประกาศพวกนี้ถาหากว ายังไมออกประกาศพวกนี้ แตกฎหมายบั งคับใช ใหแล วใหทําอยางไร ประกาศ
กฎหมายใหมบอกวาใหยกเลิกระเบียบพัสดุของสํานักนายกใหยกเลิกระเบียบพัสดุของกระทรวงมหาดไทยแลว
ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน ขอแตกตางสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือระเบียบที่ออกมาของสํานักนายกและระเบียบที่
ออกมาของกระทรวงมหาดไทยมาตรฐานของการปฏิบัติกฎขอบังคับคือระเบียบ แตระเบียบพัสดุใหมที่ออกมา
คือเปนพระราชบัญญัติเมื่อออกมาเปนระเบียบในระเบียบนั้นไมมีบทกําหนดโทษมีแตถาใครไมกําหนดตาม
ระเบียบก็โดนวินัยแตในพ.ร.บ. เขาเขียนไวเลยวาถาใครมีหนาที่อยางไรแลวไมปฏิบัติตามมีโทษจําคุกและปรับ

- 5 เปนกฎหมายเฉพาะแลววาดวยมีโทษจําคุกและปรับอยูในพระราชบัญญัติดวย ก็เลยอยากฝากทุกทานไปศึกษา
และติดตามขอมูลขาวสารในเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 7 ขอสั่งการของที่ประชุม ค.ร.ม.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือแจงขอสั่งการของที่ประชุม

ค.ร.ม. และจังหวัดสงมาใหเราเพราะเปนเรื่องที่เราเปนสวนราชการจะตองทําตามมติที่ประชุม ค.ร.ม. เรื่องที่
เกี่ยวกับเราก็ดานการบริหารราชการแผนดินมีเรื่องวาการประเมินผลหรือพิจารณาใหรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ของรัฐหรือสวนราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเดนนั้นใหทุกสวนราชการให
ความสําคัญในการดําเนินการดังกลาวแกเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติเปนลําดับแรกกอน ผมไมรูวาใหรายงาน
หรือไมแตนํามาเรียนใหทุกทานไดรับทราบวาสิ่งที่เราทําตอนที่ครบรอบ 80 ป วันเทศบาลของเราเกี่ยวกับเรื่อง
การเชิ ดชู ผ ลงานการเชิดชู เกี ยรติ พนั กงานของเราก็ไดทําแลวนี่คือขอสั่งการของ ค.ร.ม. สั่งการใหทุกสว น
ราชการดําเนินการโดยใหคํานึงถึงฝายปฏิบัติกอนไมใชฝายบริหาร

เรื่องที่ 8

การกําหนดมาตรการในการกําจัดขยะมูลฝอยใหสอดคลองตามแนว
ประชารัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การกําหนดมาตรการในการกําจัดขยะ

มูลฝอยใหสอดคลองตามแนวประชารัฐ ประชารัฐคืองานที่รัฐบาลและประชาชนทํารวมกันในสวนของการ
กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเขาก็ พู ด ในทํ า นองว า ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มร ว มกั บ
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดมาตรการในการกําจัดขยะมูลฝอยใหสอดคลอง
ตามแนวประชารั ฐ นั้ น ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มร ว มกั บ กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานครเรงรัดดําเนินการตามขอสั่งการของนายกใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณา
ดําเนินการเปนโครงการนํารองกอนในเขตพื้นที่ธุรกิจ เชน ศูนยการคา อาคารสํานักงานที่กําหนดใหมีการแยก
ประเภทขยะตั้งแตตนทางที่มีการทิ้งขยะ กลางทางในสวนของการขนยายขยะและปลายทางในการกําจัดขยะ
โดยอาจพิจารณาจางเอกชนมาดําเนินการ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบตอประชาชนผูมีรายไดนอยที่ประกอบ
อาชีพเก็บขยะไปขายดวยและนําเสนอผลดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรีโดยดวนตอไป สั่งการมาเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2560

เรื่องที่ 9 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกอหนี้และบริหารหนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญเขารวมโครงการเสริมสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกอหนี้และบริหารหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาเชิญโดยสํานักงาน
บริ ห ารหนี้ ส าธารณะเชิ ญ ไปอบรมร ว มชี้ แ จงและรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู เ ข า ร ว มโครงการเกี่ ย วกั บ ร า ง
หลักเกณฑในการกูเงินของ อปท. รวมทั้งสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมโครงการเสนอโครงการลงทุน
ของ อปท. และการใชบริการทางการเงินของหนวยงานของรัฐซึ่งกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ในวันจันทรที่
24 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดอุดรธานี มอบใหหัวหนาพงษธรและผอ.สวนฯจําลองเขารวมอบรมพรอมกับ
นายก

เรือ่ งที่ 10 วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทยป 2560
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเ มื องกาฬสิน ธุ ไดรั บแจ งจากศู นย อ นามัย เขต 7

ขอนแก น กรมอนามั ย จะจั ด งาน วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2560 วั น อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มไทยป 2560 เพื่ อ
เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระเจ า ลู ก เธอเจ า ฟ า จุ ฬ าภรณ ฯ เจ า ฟ า นั ก พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มที่ ท รงมี พ ระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาตให วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ของทุกปเปนวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 ป กรมอนามัยไดจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทยภายใต
กรอบแนวคิดอนามัยสิ่งแวดลอมไทยกาวไกลไปกับไทยแลนด 4.0 จะจัดในวันจันทรที่ 17 กรกฎาคม 2560

- 6 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กทม. จังหวัดกาฬสินธุจึงประชาสัมพันธและเชิญชวนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นร วมดํ าเนินการจั ดกิจ กรรมรณรงคดานอนามั ยสิ่งแวดลอมและกิจ กรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดยพรอมกันทั่ว
ประเทศในสัปดาหรณรงควันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย คือวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 และสงภาพกิจกรรม
การดําเนินงานดังกลาวใสแผนซีดีใหกับจังหวัดกาฬสินธุภาย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ปรากฏตาม
รายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย เราจะนัดกันบิ๊กคลีนนิ่งเดยที่แกงดอนกลาง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา
13.30 น. มอบใหสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบดําเนินการแจกแจงและแบงงานนี้ใหแตละสํานัก/กองได
รับผิดชอบและรวมกิจกรรมนี้ดวยกัน

เรื่องที่ 11 รถที่นํามาจากประเทศจีน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทานผอ.เพ็ญพรเรื่องรถที่เราเอามา
ใชงานที่บอขยะที่นํามาจากประเทศจีนฝากใหใชงานใหหนักเพื่อดูความคงทนวาจะทนทานหรือไม

เรื่องที่ 12 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 จะปลูกตนเหลืองเชียงราย จํานวน 400 ตน และจะมีตนไมที่เปนตนไมประจํา
พระองคของในหลวง รัชกาลที่ 10 คือตนรวงผึ้ง ในวันนั้นจะตองปนจักรยานไปและไปรวมกันปลูกตนรวงผึ้ง
ที่ศาลากลางแหงใหมและหลังจากนั้นก็ไปที่แกงดอนกลางเพื่อปลูกตนไมอีก จํานวน 400 ตน ผมอยากเชิญ
ชวนพนักงานเทศบาลของเราใครที่มีจั กรยานใหไปร วมกันปลูกตนไมดวยกัน ในวัน อาทิตย ที่ 9 กรกฎาคม
2560 โครงการปลูกตนไมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 ในปพระชนมายุ
65 พรรษา มอบใหสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบดําเนินการเชิญชวนใหแตละสํานัก/กองนําจักรยานออกมาปน
ไปปลูกตนไมรวมกันและสวมใสชุดสุภาพไวทุกข

เรื่องที่ 13 รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแมของทานอัยการนฤมล
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ คุ ณ แม ข องท า นอั ย การนฤมล

วิเ ชี ยรแสน เสี ย ชีวิ ตผมอยากให เ ทศบาลของเรารวมเปน เจาภาพสวดพระอภิธ รรมศพมอบหมายใหสํานัก
ปลัดเทศบาลดําเนินการจัดหาพวงหรีดและเชิญชวนทุกทานไปรวมเปนเจาภาพดวยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29
มิถุนายน 2560 บานทานอัยการอยูบริเวณปมน้ํามันปตท. บานหลุบ

เรื่องที่ 14 นัดประชุมกลุมยอย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน

ของเราอยู 2 – 3 เรื่อง ซึ่งผมอยากนัดประชุมกลุมยอย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 11.00
น. ประชุมเกี่ยวกับสํานักการชาง เวลา 11.00 – 12.00 น. เปนเรื่องคาเชาบานของสํานักการศึกษา เชิญ
คณะผูบริหารทุกทานและทานปลัดฯ รองปลัดฯ และผอ.ที่เกี่ยวของประชุมที่หองประชุมนายก

เรื่องที่ 15 เตรียมทําเทศบัญญัติงบประมาณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ มือ งกาฬสิ นธุ ชว งนี้เ ปนช วงที่เราตอ งเตรีย มทํ า

เทศบัญญัติงบประมาณ รองปลัดอภิวัฒนกําหนดรึยังวาใหเสนอแบบไหนอยางไร
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล กําหนดแผนไปแลววาใหสงรายรับ-รายจาย ภายในวันที่
12 กรกฎาคม 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอสําคัญคือเรื่องแผน
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เรื่องแผนประชุมกรรมการสนับสนุนแลวหลังจากนั้นก็จะ
รอประชุมคณะกรรมการแผนชุดใหญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีอะไรบางที่ยังไมมีในแผนก็ใสเขาไป

- 7 นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล แผนงบประมาณตัวใหมนี้ถาแผนงานโครงการในระเบียบ
แผนใหมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตองระบุภายในป 2561 เทานั้น
นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
จากที่ไดประชุมแผนเมื่อวานก็ไดกําชับทุก
สํานัก/กองวาเราจะตั้งงบประมาณอะไรในป 2561 ก็นําเขาแผนใหเรียบรอย

เรื่องที่ 16 ประดับธงชาติไทย ไตรรงค
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งประดั บ ธงชาติ ไ ทย
ไตรรงค ประกาศใหใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย การประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 มี
มติเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยแจงจังหวัดและหนวยงานในทองถิ่นดําเนินการประดับธงชาติไทยตามอาคาร
สถานที่ของหนวยงานฝากเรื่องนี้ใหหัวหนาพงษธรรับผิดชอบ

เรื่องที่ 17 โครงการประกวดรักชาติถูกทางสรางเสริมความซื่อสัตยสุจริต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการประกวดรักชาติถูกทางสราง

เสริมความซื่อสัตยสุจริต ดวยกรมสงเสริมทองถิ่นฯไดรับแจงจาก ป.ป.ช. วาจะจัดประกวดโครงการรักชาติถูก
ทางสรางเสริมสุจริตป 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทสําคัญในการใหความรูเสริมสราง
หรือปลูกฝงทัศนคติคานิยมที่ถูกตองแกเยาวชนไดมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต โดยให
สถานศึ ก ษาส ง โครงการเข า ประกวดชิ ง ถ ว ยรางวั ล พระราชทานสมเด็ จ พระเทพฯ โล เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ จ าก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พรอมเงินรางวัลฝากคณะครูทุกทาน

เรื่องที่ 18

ตั้งคณะกรรมการเฝาระวังตรวจสอบแกไขขอรองเรียนรองทุกขตาม
สื่อโซเซียล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนนี้ผมเห็นวาสื่อโซเซียลเวลาที่มีคน

โพสลงมาวาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุพวกเราก็ไดแตอานแลวเฉยผมอยากถามวาใครจะมีหนาที่ตอบและแกขอ
กลาวหาทั้งๆที่สิ่งที่ เขากลา วนั้นไมใช ความจริงแตพวกเราก็ ไมมีใครชี้แจง สื่อโซเซีย ลถาเราไมชี้แจงแกขอ
กลาวหามันก็จะทําใหคนเขาใจผิดไปตลอด ผมเลยเรียกหัวหนาศศิญามาบอกวาใหไปตั้งคณะกรรมการเฝา
ระวังตรวจสอบแกไขขอรองเรียนรองทุกขตามสื่อโซเซียลและไมใชแคเรื่องรองเรียนรองทุกขแตรวมไปถึงเรื่องที่
เกี่ ย วกั บ ข อ งกั บ ทุ ก สํ านั ก /กองในงานนั้ น ๆจะต องนํ ามาให คณะกรรมการชุ ด นี้ เ ป น คนจั ด การหรือ อาจจะ
มอบหมายใหเจาหนาที่ที่ดูแลสื่อโซเซียลของแตละสํานัก/กองของตนเปนคนตอบหรือแกขอกลาวหาเองก็ได
คําสั่งนั้นใหหัวหนาศศิญาเสนอใหกําหนดบุคคลระบุหนาที่ใหเฝาระวังและดูถาหากวาพบเห็นประชาชนโพสวา
หรือกลาวหาอะไรใหแจงและบอกไปยังสํานัก/กองตางๆดวย

เรื่องที่ 19 การทําดอกไมจันทนและการปลูกดอกดาวเรือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การทําดอกไมจันทนเรื่องนี้ผมไมหวง

เพราะทานรองปลัดฯอุบลรัตนบอกวาเปนรูปเปนรางแลวและทําไปไดเกินครึ่งของยอดที่เราไดรับมาแลวจะเปน
หวงก็แตเรื่องการปลูกดอกดาวเรืองเพราะถาเราไมรีบซื้ออุปกรณถุงดําที่จะใสสินคาขาดตลาดแนนอนพอถึง
เวลาก็อาจจะไมทันเพราะขั้นตอนตอไปก็จะตองดําเนินการตอไปอีกเราตองมีแผนการทํางาน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เบื้องตนไดประชุมกันเรียบรอยแลวถึงการ
ทํางานและระยะเวลาการดําเนินการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ติดตามงานดวยเพราะผมเปนหวงใน
เรื่องนี้

เรื่องที่ 20 งานสภาพนักงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานสภาพนักงานตองการอะไรที่จะ
บรรจุลงในแผนในการประชุมครั้งที่แลวที่เราคุยกันสภาพนักงานตองการอะไร
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นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
พนักงานขับรถแตผมเห็นวาไดอบรมไปแลวเมื่อป 2557

ผมจําไดวาสภาพนักงานอยากใหจัดอบรม

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เหตุผลที่อยากใหจัดอบรมเพราะอะไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เพราะอยากใหพนักงานขับรถมีมารยาทใน
การขับขีแ่ ละยึดถือตามกฎจราจร

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
หรือไม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรามีเงินโครงการที่จะไปอบรมดูงาน

นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ณ ตอนนี้โครงการอบรมสัมมนาของผม
เหลืออยูประมาณ 50,000 บาท ผมวาจะจัดอบรมที่ทานนายกไดบอกไวนั้นเรื่องการจัดเก็บเอกสารใหกับทุก
สํานัก/กอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหจัดอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณรวม
ไปถึงการจัดเก็บเอกสารใหเปนไปตามหมวดหมูเพื่อที่เวลาคนหาจะไดคนหางายและรวดเร็ว และเรื่องการจัด
อบรมพนักงานขับรถมอบจาเอกภราดรประสานกับทางสํานักงานขนสงใหอบรมให
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตอนนี้ประสานกับทุกสํานัก/กองแลวที่ยัง
ติดขัดอยูคือพนักงานขับรถของเราติดภารกิจอยูครับ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ถ า ติ ด งานก็ นั ด กั น วั น เสาร ใ ห
จาเอกภราดรติดตอประสานงานใหเรื่องการอบรมพนักงานขับรถ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประจําป
2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 เชิญสถานธนานุบาล

นายสมบัติ สันคํา

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาล
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560

ทรัพยคงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 4,899 รายการ จํานวนเงิน 76,881,500 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 97,013.30 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 4,130 บาท เงินกู

- 9 ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 49,648,800.91 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 44 ราย จํานวนเงิน 436,900
บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 99,299 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 59 – 31 ก.พ. 60 จํานวน 974,968 บาท รับจํานํา 1,859 ราย จํานวนเงิน 29,047,900 บาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน จํานวน 372 ราย จํานวนเงิน 5,385,400 บาท ไถถอน จํานวน 1,885 ราย
จํานวนเงิน 30,512,300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 60 จํานวน 53,125.75 ราย ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน 6,478,099.75 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

พฤษภาคม 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 620 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ขอความเห็นชอบรับโอนขาราชการพล
เรือน รายนางศิริพร เจริญธรรม ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. ขอความ
เห็ น ชอบให พนั กงานเทศบาลลาออกจากราชการจํานวน 3 ราย ดังนี้ 2.1 นางเพ็ญพร ศุภสุข ตํา แหนง
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2.2 นายไพรัตน ทองศิริ ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บ
รายไดชํานาญงาน 2.3 นางพิศมัย ฤทธิ์ทรงเมือง ตําแหนงเจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน 3. ดําเนินการ
แกไขคําสั่งอัตราเงินเดือนยอนหลังเฉพาะราย (ตกหลน) เพื่อใหเปนปจจุบัน ถูกตองตรงกันในระบบฐานขอมูล
บุคลากรทองถิ่น 4. ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2560
5. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเปนที่
เรียบรอยแลว 6. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ”ประจําปงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1 และ 15 พฤษภาคม 2560 ขอมูลการใชหอประชุมธรรม
มาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ รวมเปนเงิน 27,300 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท ฝายบริหารงานทั่วไป
มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหน าสวนการงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2560 ครั้ ง ที่ 10/2560 เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ครั้ ง ที่ 11/2560 เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤษภาคม 2560 มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น.
2 ครั้ ง วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2560 วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2560 ฝ า ยเทศกิ จ งานรั ก ษาความสงบ
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีตีเสน ปรับปรุงขอบทางบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดฯ ไปถึงแยกบานคลัง
ถนนสุรินทรและบริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรกาฬสินธุ ถนนชัยสุนทรเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เจาหนาที่
เทศกิจดําเนินการตรวจสอบและแกไขจัดระเบียบรานคาและการจอดรถ บริเวณชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา ถนนกุดยาง
สามั ค คี เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เจ า หน า ที่ เ ทศกิ จ ดํ า เนิ น การจั ด ระเบี ย บผู ค า บริ เ วณ
ถนนอรรถเปศลฯและถนนถีนานนท ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 2560 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๑๗.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม
หญา ที่บริเวณหลังวัดประชานิยม - เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๐๒.๑๗ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุ
ไฟไหม โ รงงานยางพาราสี ต รั งเขตเทศบาลตํ าบลไผ ๒. การบริก ารดา นการแพทย ฉุกเฉิ น เมื่อวัน ที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๑๕.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยหลังซุบเปอรถูกสงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๕.๓๐ น.) ออกปฏิบัติ หนาที่รั บผ็ป วยชุมชนซอยน้ําทิพย สงที่โรงพยาบาล
กาฬสินธุ ๓. เหตุวาตภัย อุทกภัย - เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๒๘ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ปดกั้น
ถนนชัย สุนทรเหตุน้ําทวมขัง งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน - วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิก

- 10 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๕ นาย ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย
ในแข ง ขั น เดิ น -วิ่ ง มาราธอน ประจํ า ป ๒๕๖๐ ที่พุ ท ธมนฑลแก ง ดอนกลาง จั ง หวั ดกาฬสิ น ธุ - วั น ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบและ
ดูแลความสงบเรียบรอย ในแขงขั นฟุตบอล ที่สนามกีฬากลาง จังหวั ดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบและดูแลความ
สงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอล ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบการจราจรและดูแลความปลอดภัยทางทอง
ถนน ในงานศพคุณตาณรงค มงคลสินธุ - วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จํานวน ๒๐ นาย รวมปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรม ณ ลานอเนกประสงคหนาตํารวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๐
นาย ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย ในแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู ณ สนามฟุตซอลชุม
ชนริมแกง จังหวัดกาฬสินธุ งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 34,004 คน
จํานวนครัวเรือน 15,076 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤษภาคม 2560 ยายเขา
จํานวน 132 ราย ยายออกจํานวน 142 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 888 ราย งานบัตรประชาชนมีผู
มารับบริการ 1,496 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 12 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวน
ผูรับบริการ 6 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤษภาคม 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 850 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 156.34
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 17,283 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 2,537 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 1,172.06
ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 433.31 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทํา
ความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาด
ถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 39 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 42 จุด ซอม
บํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 5 คัน/5 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 5 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ํา/เปลี่ยน 21 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ ทําแพผักตบชวาสวนสาธารณกุดน้ํากิน จัดเจาหนาที่ทําแพผักตบชวาสวนสาธารณกุดน้ํากิน กําจัดมูลฝอยในเดือน พ.ค. รวม ๓,350.33ตัน เปนมูล
ฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑,๐83.03 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) ๒,267.30 ตัน คุณภาพน้ํา
ลําน้ําปาว หนองไชยวาน กุดยางสามัคคี และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน ดานสุขาภิบาล
1 – 31 พฤษภาคม 2560 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ใบอนุญาตเรขายของในที่สาธารณะ - ราย 2. ใบอนุญาต
สะสมอาหาร 3 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 13 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอ
สุขภาพ 2 ราย 5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานที่สะสมอาหาร 2 ราย ตรวจสอบปลองควันรานอาหาร
ตลาดโตรุง สํานักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจสอบรานอาหารในตลาดโตรุง ที่ไมมีการใชปลองดูดควัน
จํานวน 4 ราน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ไดตรวจสอบหลังใหคําแนะนํา พบวา รานอาหาร 2 รานมีการ
ติดตั้งปลองดูดควัน อีก 2 รานขอปรับเปลี่ยนเวลาในการประกอบอาหารและบางสวนจะนําไปประกอบที่บาน
ตรวจสอบสระว า ยน้ํ า โรงแรมริ ม ปาว วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ผู ป กครองร อ งเรี ย นให ต รวจสอบ
สระวายน้ําโรงแรมริมปาว เนื่องจากเด็กที่ใสชุดวายน้ํามีผื่นแดงขึ้นตามขอบชุดวายน้ําเด็กที่ใสชุดวายน้ํา ผล
การสอบถามจากแพทยพบวาสาเหตุนาจะเกิดจากแพพิษคลอรีน จึงไดตรวจสอบสระวายน้ําชวงบายพบวา
ปริมาณคลอรีนอยูในระดับต่ํา ไมสามารถทําใหเกิดอาการแพพิษคลอรีน สาเหตุนาจะเกิดมาจากการลาง
คลอรีนออกไมหมด ดังนั้นจึงกําชับผูประกอบการและครูฝกแจงใหผูใชบริการอาบน้ําใหสะอาดกอนและหลังใช
สระวายน้ํา สําหรับการตรวจปริมาณคลอรีนและความเปนกรดดางใหมีการบันทึกเปนคูมือสม่ําเสมอ

- 11 ตรวจสอบอาหารหาสารปนเปอนหางแมคโคร วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ไดเก็บตัวอยางอาหารสดที่จําหนาย
ในหางแมคโคร จํานวน 12 ตัวอยาง ตรวจฟอรมาลีน 10 ตัวอยาง ผานมาตรฐานทั้งหมด ตรวจบอแรกซ 2
ตัวอยาง ผานมาตรฐานทั้งหมด ตรวจน้ําดื่มหยอดเหรียญ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ออกเก็บตัวอยางน้ํา
ดื่มหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาล 22 จุด ผลอยูในระหวางการแจงผลจากหนวยรถโมบาย อย.จัดนิทรรศการ
ลดละเลิ กการใชภาชนะโฟม วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สํานักการสาธารณสุขฯ รวมกั บ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ รวมจัดนิทรรศการลดละเลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เนื่อง
ในวันคุมครองผูบริโภคจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2560 ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซีกาฬสินธุ 6. ดานปองกัน
และควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆ
ละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน เดือนนี้ไมมี
ผูปวยใหม รวมมีผูปวยวัณโรคทั้งสิ้น ๕ ราย เขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย ทานยาตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง
งานปองกันและควบคุมโรคไดจัดงานมหกรรม ๕ ทํา ๕ ไมหางไกลจากโรคมะเร็งตับ โดยไดรับเกียรติจากทาน
รองมานิต ไชยศิวามงคล เปนประธานในการพบปะพูดคุยกับผูเขารวม ซึ่งประกอบดวย ประชาชนกลุมเสี่ยงที่
ตรวจพบพยาธิใบไมตับและอัลตราซาวดผิดปกติ เมื่อปที่แลว และกลุมเสี่ยงที่มีญาติปวยหรือเคยเสียชีวิตดวย
โรคมะเร็งตับ อีกทั้งกลุมที่ชอบดื่มสุรา ชอบกินปลาดิบ จํานวนทั้งหมด ๑๐๐ คน ใน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ผลการดําเนินงาน - ประชาชนกลุมเสี่ยงมาครบตามเปาหมาย ๑๐๐ คนและมาตรวจอัลตราซาวด
ครบตามเปาหมายจํานวน ๔๕ คน - มีการจัดบูทใหกลุมเสี่ยงไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวบานในการจัดการสุขภาพ
ภาพดาน มะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี โดยไดรับความรวมมือจากบูทที่ชนะเลิศ ในระดับอําเภอ ๒ บูท - มี
การแสดงหมอลํานําสมัย “หางไกลจากโรคมะเร็งตับ” - จัดใหกลุมเสี่ยง ไดฟงวิธีการและพาทําปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ๕ ทํา ๕ ไม หางไกล โรคมะเร็งตับ” งานปองกันและควบคุมโรค ไดทําประกาศพนหมอกควันเพื่อ
กําจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กําหนดการพนหมอกควันกําจัดยุงตัวแกในชวงฤดูกาลระบาด ครั้ง
ที่ ๒ ในป ๒๕๖๐ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพื่อแจงใหประชาชนทราบกอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนการ
พน ตามกําหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน และสถานศึกษา ทั้ง ๒๕ แหง โดยเริ่มพนตั้งแตวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และแลวเสร็จในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 6.๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชุมชนทัง้ ๓๖ ชุมชนไดจัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย พรอม
กัน ครั้งที่ ๒ ในชวงฤดูกาลระบาด ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๒ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ
๘๘.๘๘ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๓ ชุมชน
คือ ชุมชนทาสินคา , ชุมชนซอยน้ําทิพย และชุมชนหนาโรงเลื่อย คิดเปนรอยละ ๘.๓๓ - ชุมชนที่มีคาดัชนี
ความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความ
เสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๒ แหง คือ มีคา
CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดกลาง มีคา CI =๑.๔ และวัดปาทุงศรีเมือง มีคา CI =๔.๔ **มีผูปวยตั้งแตมกราคม
– พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย ** เดือนนี้มีผูปวยโรคไขเลือดออก ๑ ราย คือ น.ส.เยาวดี ไชยศรี
อายุ ๒๓ ป บานเลขที่ ๓๐ ชุมชนซอยน้ําทิพย ทํางานที่ประมวลไทคอคพิท ปวยเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๐
ปจจุบันหายเปนปกติแลว * ไดทําการควบคุมโรคตั้งแตไดรับแจงจากประมวลไทใน ๒๔ ชั่วโมง และทําการ
สอบสวนโดยไดควบคุมโรคทั้งที่ทํางานและที่บานของคนปวย โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด (
ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ) มารดาหลังคลอด 14 ราย ไดรับการเยี่ยม 14 ราย - บุตร เพศ
ชาย 6 ราย - บุตร เพศหญิง 8 ราย ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวม
ผูรับบริการทั้งหมด 707 ราย เงินทุนหมุนเวียน 1,723,692.16 บาท ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการทั้งหมด
464 ราย เงินทุนหมุนเวียน 357,175.52 บาท โครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค รุนที่ 2

- 12 วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาวั ด ชั ย สุ น ทร โครงการสุ ข ภาพดี นํ า ชี วี ป ลอดโรค รุ น ที่ 3
วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาวั ด ใต โ พธิ์ ค้ํ า โครงการสุ ข ภาพดี นํ า ชี วี ป ลอดโรค รุ น ที่ 4
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาวัดปาทุงศรีเมือง ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม
2560 ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 257 ราย
2. จํานวนสัตว 357 ตัว แยกเปน - สุนัข 310 ตัว - แมว 47 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษา
สัตว 19,950 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ มีผูขออนุญาตฆาสัตว 22
ราย จํ า นวนสั ต ว ฆ า ชํ า แหละ 2,566 ตั ว แยกเป น - สุ ก ร 2,479 ตั ว - โค 24 ตั ว รั บ
คาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว 251,284 บาท การใหบริการตามคํารอง ตั้งแตวันที่ 1 – 31
พฤษภาคม 2560 ทั้งหมด 18 เรื่อง โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 4 และ 11 พ.ค. 2560
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนฟอนรําวิทยากรคุณแมลําใย พิมพะนิตยและคณะ วันที่ ๑๘ พ.ค.
๖๐ เรี ย นทํ า ดอกไม จั นทน ถวายพ อหลวง ร.๙ รว มกับ เครื อขาย ร.ร.ผู สูงอายุ เทศบาลตํ าบลโพนทอง ร.ร.
ผูสูงอายุบานโคกสี โรงเรียนอนุกูลนารี เยาวชนจิตอาสาและผูที่สนใจ วิทยากรจากทีมงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ ณ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล เมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ ทานนายกฯ จารุวัฒน บุญเพิ่ม
พบปะโรงเรี ย นผู สู งอายุ ฯ เรี ย นทํ า ดอกไมจัน ทนถวายในหลวง ร.๙ ครั้ งที่ ๒ ณ หอประชุ มธรรมาภิ บ าล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา กิจกรรมวันเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2560
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะ
ครู รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่
24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมงานวันเทศบาล ประจําป 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมงานวัน
เทศบาล ประจําป 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สํานักการศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝาย/งาน สังกัดสํานักการศึกษา ณ หองประชุมสํานักการศึกษา วันที่ 14
พฤษภาคม 2560 พิธีทําบุญตักบาตรและเปดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ เปดโรงเรียนเทศบาล 5
ดงปอ โรงเรี ย นเทศบาล 4 เฉลิ มพระเกี ย รติ วั น ที่ศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็กเทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ 1 14
พฤษภาคม 2560 พิธีทําบุญตักบาตรและเปดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ วันที่ 14 พฤษภาคม
2560 รวมทําบุญเนื่องในวันเปดโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 รวมทําบุญเนื่องในวันเปดโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 เปน
ศูนยอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของผูสอนใน
เชิงบูรณาการความรูใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางวิชา โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 – 3
พฤษภาคม 2560 อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ของผูสอนในเชิงบูรณาการความรูใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางวิชา กิจกรรมทําบุญตักบาตร ถนนสายบุญ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 3,17 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมทําบุญตัก
บาตรถนนสายบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 3,17 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู
รวมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 3,17 พฤษภาคม 2560 คณะ
ผูบริหาร คณะครู รวมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน รวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดกลาง
พระอารามหลวง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณะครู

- 13 นักเรียน รวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดประชานิยม กิจกรรมเปดภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนเทศบาล
1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล
3 วั ด เหนื อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป ด ภาคเรีย นที่ 1/2560 ศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็ก เทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปดภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2560 จะ
มีผูปกครองมาอยูดวยกับเด็ก) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวเขาจังหวะ
ของเด็กนักเรียนในวันเปดภาคเรียน สํานักการศึกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 การประชุมปฐมนิเทศ
พนักงานครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการนิเทศภายใน ปงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศ
พนั กงานครู เ ทศบาล ณ หอประชุ มธรรมาภิบาล ศูน ยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่ 20
พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขต
เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ ครู ส อนเด็ กด อยโอกาส ในการทํากิจ กรรมการเรีย นการสอนของเด็กดอยโอกาส
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่แบบบูรณาการ เนนการใช
ทักษะชีวิต สวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนาชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนอื่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค.

59-พ.ค.60 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – พ.ค.60 1.หมวดภาษีอากร
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – พ.ค. 60 เขามาทั้งหมด 20,147,572.01 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จาก
เดือนต.ค. 59 – พ.ค.60 เขามาทั้งหมด 8,618,236.72 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 –
พ.ค.60 เขามาทั้งหมด 5,156,834.66 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 63,500 บาท 5.หมวดรายได
จากโรงรั บ จํ า นํ า ยั ง ไม มี เ ข า มา 6.รายได เ บ็ ด เตล็ ด จากเดื อ นต.ค. 59 – พ.ค..60 เข า มาทั้ ง หมด
4,249,901.70 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 59 – พ.ค.60 จํานวน
38,236,045.09 บาท 7.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 59 – พ.ค.60 เข า มาทั้ ง หมด
78,825,661.77 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 74,515,937 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 56,851,051 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 131,001,988 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จํานวน 248,063,694.86 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 –
พ.ค.60 จํานวน 12,630,488.20 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 59 –
พ.ค.60 จํานวน 780,903.88 บาท 11. เงินรางวัลบริหารจัดการ จํานวน 3,500,000 บาท รายรับ
จริงเดือน ต.ค.98 – มิ.ย.60 จํานวน 275,179,538.37 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – พ.ค. 60
จํานวน 203,772,200.42 บาท รายจายจริงเดือน มิ.ย. 60 จํานวน 30,594,830.56 บาท ยอดเงิน
คงเหลือยกไป ก.ค. 60 จํานวน 40,812,507.39 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง สํานักการชาง สวนควบคุมการกอสรางอาคาร

และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ
ขออนุญาตกอสราง 10 ราย แลวเสร็จ 5 ราย กําลังดําเนินการ 4 ราย แกไข 1 ราย ขออนุญาตรื้อถอน 1
ราย แลวเสร็จ 1 ราย ขอใบรับรองอาคาร 13 ราย แลวเสร็จ 8 ราย กําลังดําเนินการ 5 ราย ขอใบรับรอง
อาคารในเขตเทศบาลฯ 16 ราย แลวเสร็จ 16 ราย งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานจัดสถานที่ 4
งาน แลวเสร็จ 3 งาน งานไฟฟาสาธารณะ 10 งาน แลวเสร็จ 10 งาน งานบํารุงและรักษาทางและสะพาน
ถนน 2 งาน แลวเสร็จ 2 งาน งานสาธารณะ ตัดตนไม 3 งาน ดําเนินการแลวเสร็จ 2 งาน โครงการ

- 14 ประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใน
เดือน พ.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 28,691.05 หนวย เพิ่มขึ้น 3,857 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน
พ.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 4,183 หนวย เพิ่มขึ้น 480 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
ในเดือน พ.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 4,879.68 หนวย ลดลง 12,663 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สวางคงคา ในเดือน พ.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 3,792 หนวย ลดลง 2,740 หนวย โรงเรียนเทศบาล
๓ วัดเหนือ ในเดือน พ.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 3,242 หนวย ลดลง 685 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔
วัดใตโพธิ์ค้ํา ในเดือน พ.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 359 หนวย ลดลง 358 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย
น้ํามันดีเซล เดือนพฤษภาคม 2560 สํานักปลัดเทศบาล ใชลดลง 379 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 1,525
ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 2,537 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 80 ลิตร กอง
สวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 60 ลิตร สํานักการศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 12 ลิตร กองวิชาการ ใชเพิ่มขึ้น 5 ลิตร
ผลสรุปการใชน้ํามันเพิ่มขึ้น 790 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลฯ ฝายบริหารงานทั่วไป 1.สรุปคาใชจายประจําเดือ น

พฤษภาคม 60 งบประมาณตั้งไว 1,639,000 บาท รวมคาใชจาย 134,297 บาท ยอดเงินคงเหลือ
515,016 บาท 2.หนังสือเขา 59 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 38 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 14 เรื่อง
5.ฎีกาเบิกเงิน 38 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพ.ค. 60 ฝายแผนงานและงบประมาณ 1.
โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 32 – 38 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 31/2560 จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 250,000 บาท
สํ า นั ก การสาธารณสุ ข ฯ - โอนครั้ ง ที่ 32/2560 จํ านวน 2 รายการ เป น เงิ น 50,000 บาท สํ านั ก
การศึกษา - โอนครั้งที่ 33/2559 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 715,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่
34/2560 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 20,700 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 35/2560 จํานวน 3
รายการ เปนเงิน 115,000 บาท สํานักการคลัง - โอนครั้งที่ 36/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน
40,000 บาท กองสวัสดิการสังคม - โอนครั้งที่ 37/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 60,000 บาท
งานปองกัน - โอนครั้งที่ 38/2560 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 120,000 บาท กองวิชาการฯ โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวัน
อาทิ ต ย ) โครงการส ง เสริ มคุ ณธรรมความซื่ อตรง(กิ จ กรรมสวดมนต ในวั น พระ) 3. โครงการประเมิ น
พระปกเกลา ประจําป 2560 จัดสงใบสมัครพรอมดวยเอกสารประกอบเขารวมประกวดรางวัลพระปกเกลา
ประจําป 2560 ดานการสงเสริมเครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖ 1.งานประกาศเสียง
ตามสาย จํานวน 44 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ
- งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 51 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 32 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน
5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 2 ปาย 9. จัดสงวารสาร
เทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ
จํานวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 10 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 30 ขาว 4.Facebook จํานวน
49 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 10 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน สรุปรายงานฝายนิติการ ทั้งหมด 17
เรื่อง ตรวจรางสัญญาตางๆ ทั้งหมด 13 สัญญา
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กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนพฤษภาคม 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนพฤษภาคม
2560 ใชน้ํามันทั้งหมด 141 ลิตร เพิ่มขึ้น 5 ลิตร เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา กาฬสินธุ มินิมาราธอน
ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดเขารวม งาน เดิน- วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชาฯ และตอนรับ อํานวยความสะดวกแกผูมีเกียรติ บริเวณพิธีเปด
-จัดบริการน้ําดื่ม เครื่องดื่ม และเครื่องอํานวยความสะดวกในการตอนรับ งานเลี้ยงขอบคุณศิลปน เมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมรองเพลงเพื่อพอหลวง
ในงานเลี้ ย งขอบคุ ณศิ ล ป น ที่ มาแสดงบรมฉายาลักษณรัช กาลที่ 9 ที่จังหวั ดกาฬสิน ธุ ฝายพั ฒ นาชุมชน
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด การประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนเมษายน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง
๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการ
ประชุมโครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามที่ปรานชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดหมดวาละลงเมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๐ ซึ่งไดประกาศรับสมัครในวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจะดําเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตยที
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติด
เชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยัง
ชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน โครงการบาน
มั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมใหญสามัญสหกรณบริการเคหะสถาน
หนองไผรวมใจพัฒนา จํากัด พรอมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสหกรณชุดใหมแทนคณะกรรมการชุดเดิม
ที่หมดวาระลง ณ ที่ทําการสหกรณฯ โครงการสรางสัมพันธภาพ และปองกันความรุนแรงในครอบครัว เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมโครงการสรางสัมพันธภาพ และ
ปองกันความรุนแรงในครอบครัว ณ ชุมชน โรงซอม ร.พ.ช., ชุมชนวัดใต,ชุมชนบุญกวาง โครงการเติมรัก เติม
ใจ สายใยแห งครอบครัว ประจํา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองสวั สดิการสังคมเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดจัดโครงการเติมรัก เติมใจ สายใยแหงครอบครัว ไดรับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม ใหเกียรมาเปนประธานใน
การเปดโครงการฯ ณ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม โครงการอบรมกลุมอาชีพใน
ชุมชน เมื่อเวลา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
จัด"โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สอนการทําดอกไมจันทรไปสูหนวยงานและ
ชุมชน ใหสามารถจัดเตรียมเพื่อใชถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ, พรอมคณะผูบริหาร นักเรียน สังกัด
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวม โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ และกลุมหัตถกรรมดอกไมประดิษฐจากผาไหมและของที่ระลึก และไดรับการสนับสนุน
ผลิตภัณฑดัชมิลล ดีไลท จากบริษัทผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 16.40 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

