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พิมพบุตร
การรินทร
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- 2 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 11 กรกฎาคม
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานและพนักงานทุกทาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตองขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานที่

รับผิดชอบในชวงหยุดยาวไมวาจะเปนงานอาสาฬหบูชา งานเขาพรรษา และพิธีแหเทียนเขาพรรษาผานไปได
ดวยดี และมีกิจกรรมปลูกตนไมก็เรียบรอยดี ในสวนของโยธาธิการไปเจอนายนงค เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2560 ที่เราทํากิจกรรมปลูกตนไมเขาคุยกับผมวาในบริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลางขางในนั้นนอกจากจะทํา
ฐานพระพุ ท ธรู ป แล ว เราต องการอะไรเพิ่มเติ มหรือ ไม เขาบอกจะไดเขี ย นแบบครั้ง เดีย วผมฝากเรื่อ งนี้ใ ห
ผอ.ภานุเดชดําเนินการและประสานงานกับโยธาธิการเรื่องที่เราอยากไดคือ สวน ประตูสวรรคและสระอโนดาด
ใหอยูดานขวามือของประตูสวรรค เราตองปรับปรุงหนองน้ําจัดสวนใหสวยงามและผมอยากทําปายชื่อของ
พุทธมณฑลแกงดอนกลางและถาเปนไปไดผมอยากไดเสนทางจักรยานใหเรียบไปกลับแนวตนไมเพิ่มเติมจาก
เสนทางเดิมที่เรามีอยูแลวเพื่อที่วาถาใครมาออกกําลังกายที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางก็สามารถเดินรอบๆได

- 3 สวนถนนลูกรังที่ผมอยากทําตอไปคือเกลี่ยดินใหลงไปทําเปนเหมือนชายหาดนั้นคือสิ่งที่คิดไววาอยากจะทํา
ตอไป และทานผูวาฯไดขึ้นไปบนเวทีเพื่อเปดงานกิจกรรมปลูกตนไม ณ บริเวณแกงดอนกลางแลวทานก็ไดพูด
วามีผูตรวจสํานักนายกซึ่งเปนประธานของธรรมาภิบาลจังหวัดมาพูดวาพุทธมณฑลยังขาดอะไรอยูอีกหรือไม
ทานจะไดชวยผลักดันงบประมาณและทานก็ยังไดเรียกนายนงคมาเพื่อใหออกแบบใหเต็มระบบและจะไดให
ทานผูตรวจไปประสานเพื่อขอรับงบประมาณผมก็รอลุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และผมวาเราตองชวยกันทําใหองคพระ
เรียบรอยสวนเรื่องอื่นๆตองตามมาอยางแนนอน

เรื่องที่ 2 ปลูกตนไมที่แกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ปลูกตนไมที่แกงดอนกลาง วันที่ 9
กรกฎาคม 2560 ปลูกเสร็จเรียบรอยแลวหรือไมทานเลขาฯ อยากจะกําชับใหดูแลและรดน้ําอยาใหขาด
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ปลูกเรียบรอยแลวครับ

เรื่องที่ 3 การจัดนิทรรศการและการแสดงบนเวทีที่หนาสวนอัมพร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการจัดนิทรรศการเดือนสิงหาคมที่
เราจะตองไปจัดที่หนาสวนอัมพรเปนอยางไรบาง

นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล

ทาง สนง.กระจายอํานาจเขาประสานมาขอวาอยากได
การแสดง 1 ชุด ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราแสดงบนเวทีโดยใชเวลาในการแสดง 30 นาที ในวันเสารที่ 26
สิงหาคม 2560
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ขออนุญาตปรึกษาเรื่องการจัดนิทรรศการคะ
เขาใหเราจัดแบบไมใหใชไวนิลใหจัดแบบเปนการคัดแยกขยะหรือนําสิ่งเหลือใชมาประดิษฐและใชใหม โดยให
พื้นที่ในการจัด 3x3 อยากจะขอใหทางโรงเรียนไปจัดและจัดการแสดงพรอมดวยเลยจะสะดวกหรือไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมคิดวาถาใหโรงเรียนเทศบาล 2 ไป
จัดทั้งนิทรรศการและจัดการแสดงนักเรียนประมาณ 7 – 8 คน จะเรียบรอยทั้งหมดฝากทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 เตรียมตัวและฝากใหดําเนินการในเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 4 งบประมาณของ กบจ.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อยากฝากหัวหนาสวนการงานทุกทาน

ใหรู วันนี้เราประชุมกันเรื่องปรับปรุงแผนของเทศบาลฯ ถาเราอยากไดงบประมาณ กบจ.ของผูวาฯจะตองมี
โครงการไปบรรจุอยูในโบกี้รถไฟของจังหวัดถาบรรจุลงไปแลวเวลาที่มีการพิจารณาผูวาฯจะหยิบเอาจากโบกี้
รถไฟไปพิจารณา เพราะฉะนั้นเรื่องของเราที่จะไปบรรจุอยูในโบกี้รถไฟมีเรื่องอะไรบางที่จะรอไปใชงบของ
จังหวัดฯใหผอ.และหัวหนาสวนการงานทุกทานไปพิจารณาดู เชน งบกอสรางพุทธมณฑล งบสวนสาธารณะริม
แกงดอนกลางที่เราอยากจะทําหองน้ําหรือปรับปรุงอะไรตอมิอะไร โครงการสาธารณะตางๆ และเรื่องระบาย
น้ําฝน แกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเศรษฐกิจของสํานักการชาง อยากฝากใหประสานเพื่อที่จะบรรจุโครงการ
ของเราลงไปในโบกี้รถไฟของจังหวัดใหได

เรื่องที่ 5 ศึกษาการกอตั้งสหกรณรานคาของโรงเรียนเทศบาล 1 ที่ถูกระเบียบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ ผมไดคุยเรื่องโรงเรียนบัวขาวเป ด

ประมูลใหคนมาทํารานสหกรณเอารถตูมาใหแตทําเองไมไดเพราะไมเปนนิติบุคคลเลยสงคืนเลิกสัญญา ผมเลย
วาเสีย ดายทํ า เลที่ ตั้งของโรงเรี ย นเทศบาล 1 สามารถเปดรานสหกรณไดเนื่องจากโรงเรียนเราตั้งอยูห นา
โรงพยาบาลพอดี ทานผอ.ประโยชนเคยเปดแตกลัววาจะผิดระเบียบเลยปดสหกรณผมวาถาเราลองไปศึกษา
ระเบียบผมคิดวาคงนาจะมีวิธีการเปดสหกรณรานคาไดโดยไมผิดระเบียบ เพราะที่ดินของโรงเรียนเทศบาล 1
เปนที่ดินของเทศบาลและเทศบาลมีหนาที่ในการจัดหารายไดและถาเราสามารถทําไดเพื่อสรางรายไดเราควร

- 4 จะดําเนินการหรือไมผมวาเราควรเริ่มตนนับหนึ่งหาผูที่รับผิดชอบเรื่องนี้ศึกษาเพื่อดําเนินการใหถูกระเบียบเพื่อ
เพิ่มชองทางหารายไดฝากสํานักการคลังและผอ.สวนฯนันทนาศึกษาและขอพื้นที่จากทางโรงเรียนเทศบาล 1

เรื่องที่ 6 โครงการถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ วั น พุ ธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560

โครงการถนนสายบุญ ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกัน ณ บริเวณถนนภิรมย เวลา
06.30 น. และวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สวดมนตวันพระที่สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เรื่องที่ 7 ประชุมที่จอมเทียนพัทยา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะมีการประชุม ในวันที่ 25 – 27

กรกฎาคม 2560 ที่จอมเทียนพัทยาเขาใหเราพาคนไป 10 คน ผมคุยกับผอ.สวนฯสมชายแลววาจะพากลุม
จิตอาสาที่รักษาสิ่งแวดลอมไปรวมประชุมครั้งนี้ดวย ใหเตรียมรถตูไป 2 คัน

เรื่องที่ 8 พิธีมอบเกาอี้สุขาเพื่อคนพิการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พิธีมอบเกาอี้สุขาเพื่อคนพิการ ขอความ

รวมมือทานและคณะกรรมการ 1 คน รวมเปน 2 คน เขารวมพิธีมอบเกาอี้สุขาเพื่อคนพิการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ฝากนายพัฒพงษประสานกับทานรองฯศิรินันทให
ไปรวมงานนี้แทนนายก

เรื่องที่ 9 กศน.โกสุมพิสัยมาขอศึกษาดูงานเรื่องขยะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การศึกษานอกโรงเรียนโกสุมพิสัยจะมา

ศึกษาดู งานเรื่องขยะของเราและเขาขอความอนุเ คราะหวิ ทยากรของเราดวย ในวันศุกรท่ี 14 กรกฎาคม
2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบดําเนินการ
เรื่องนี้

เรื่องที่ 10 การกําหนดประชุมสภา
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตตามงบประมาณป 2561 ขอใหสงภายใน

วันพรุงนี้ คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 อยากทราบวาทานนายกจะประชุมสภาวันไหน และตามแผนไดนัด
ประชุมกับทานปลัด วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาเราตัดประชุมกับทานปลัดออก
แลวใหทานปลัดมาประชุมพรอมกัน เราจะมีการประกาศใชแผนเมื่อไหร
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน เราจะประกาศใชแผนฯ
กอนสวนรายละเอียดคอยวากัน ในตัวแบบประมาณการที่สํานักการชางจะตองรับผิดชอบอยากจะใหสํานักการ
ชางยึดแผน 4 ป ที่อยูในป 2561 เลย
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ครับตอนนี้รวบรวมเพิ่มเติมแลวจะอยูที่
ประมาณ 40 ลานบาท เฉพาะของสํานักการชางและจะตองมาไลตัดมาไลดูวาจะเอาโครงการไหนออกบาง
เฉพาะสํานักการชางทําไดอยูแลวแตในสวนของสํานัก/กองอื่นนั้นเยอะตองใชเวลา เพราะเราตองมีการเขียน
แบบและใชเวลาในการออกสํารวจ เขียน ประมาณราคา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผอ.ภานุเดชตองการเวลาเทาไหร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ประมาณ 2 อาทิตยครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เพราะฉะนั้นที่นัดประชุมกับทานปลัดก็
ประชุมพรอมกันเลยไมตองมีการนัดประชุมหลายรอบ จะยังไงก็ตาม วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ตองเรียบรอย

- 5 เพื่อที่จะไดใหสํานักปลัดเทศบาลนําไปดําเนินการและใหนําสง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และเราจะประชุม
สภากัน วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ผมอยากฝากถึงสํานัก/
กองตางๆดวยวาจะไดเปนการใหเวลาแกสํานักการชางในการทํางาน งบที่เปนงบลงทุนที่ดินและสิ่งกอสรางให
รีบสงและคัดเลือกเลยวาจะเอาโครงการนี้แนนอนไมตองเผื่อไป 2 – 3 โครงการ เพื่อที่จะใหทานนายกไป
คัดเลือกใหแตใหทุกสํานัก/กองคัดเลือกกันมาเลย

เรื่องที่ 11 การจัดงานวันแมแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กิจกรรม 12 สิงหา วันแมแหงชาติ ที่

ปกติเราจะจัดวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปนั้นปนี้ก็ขอใหจัดเหมือนเดิมและผมเห็นวาปที่ผานมาเราจัดกิจกรรม
ไดดีทั้งเรื่องของเวลาและรูปแบบการจัดงานเพราะฉะนั้นผมอยากฝากใหจัดงานวันแมปนี้ใหไดเหมือนปที่ผาน
มาใหจัดมุมถายรูปและตกแตงเวทีใหสวยงาม ฝากกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดําเนินการในการจัดงานใน
ครั้งนี้

เรื่องที่ 12 การปลูกดอกดาวเรือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผอ.ภานุเดชเรื่องดอกดาวเรืองเปน
อยางไรบาง

นายภาณุเดช

เจริญพันธุวงศ

ผอ.สํานักการชาง

ตอนนี้อยูในขั้นตอนเตรียมวัสดุและกําลัง
ไปเอาปุยคอกและสั่งแกลบดํา สวนเมล็ดพันธมาแลวเรียบรอย จะเริ่มเพาะวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ประจําป
2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 รายงานการเดินทางไปราชการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ครั้งตอไป

มติที่ประชุม - รับทราบ –

ไมมีการพิจารณา ยกไปในการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2560 เชิญสถานธนานุบาล

นายสมบัติ สันคํา

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาล
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2560

ทรัพยคงเหลือประจําเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 5,059 รายการ จํานวนเงิน 78,340,600 บาท เงินสด
คงเหลื อ จํ า นวน 91,564.67 บาท เงิน ฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 10,170 บาท เงิน กู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 50,370,499 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนมกราคม 2560 จํานวน 44 ราย จํานวนเงิน 444,200 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 135,081 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค.
59 – 30 มิ.ย. 60 จํานวน 1,110,049 บาท รับจํานํา 1,685 ราย จํานวนเงิน 25,845,250 บาท
ลดลงจากเดือนพ.ค. 60 จํานวน 174 ราย จํานวนเงิน 3,211,650 บาท ไถถอน จํานวน 1,481 ราย
จํานวนเงิน 23,941,950 บาท ลดลงจากเดือนพ.ค. 60 จํานวน 404 ราย จํานวน 6,570,350 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 602,926.50 บาท ลดลงจากเดือนพ.ค. 60 จํานวน 162,969 บาท ดอกเบี้ย
รับจํานํา 1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60 จํานวน 7,081,026.25 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

มิถุนายน 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 623 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูล
เพื่อรองรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
2. เลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ ภูหวล
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพใหดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม 3.
ดํ า เนิ น การประกาศสอบคั ดเลื อ กพนั ก งานเทศบาลเพื่อเปลี่ย นสายงานให ดํารงตําแหนงในสายงานนิเทศ
การศึกษาตําแหนงศึกษานิเทศก กําหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือกระหวางวันที่ 14 – 27 กรกฎาคม 2560
ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนมิถุนยน 2560 หอประชุมธรร
มาภิ บ าล เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ รวมเปน เงิน 23,500 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปน เงิ น
2,000 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่
12/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีการ
ประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันที่ 6 มิถุนายน
2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย ใน
วันอาทิตยที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ วัดประชานิยม (สํานักปลัดฯ เปนเจาภาพ) ฝายเทศกิจ งานรักษาความ
สงบ ดําเนินโครงการคืนน้ําใสใหชุมชนเมืองดวยระบบฝายน้ําลนมีชีวิต บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง
แลวเสร็จในเดือน มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 เจาหนาที่เ ทศกิจดํ าเนินการแก ไข เรื่ องรองเรียน – ร องทุกข
กรณี ลู กจ า งของร า นไพศาลจั กรยาน จอดรถจั กรยานยนต บ นพื้ น ทางเทาและตั้ งวางสิ่ งของขวาง บริ เวณ
ถนนธนะผล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบผูคาหาบเร
บริ เ วณหน า ประตู ทางเท า ออก โรงพยาบาลกาฬสิน ธุ เมื่อ วัน ที่ 28 มิถุ น ายน 2560 เจ าหน าที่ เทศกิ จ
ดําเนินการแกไข เรื่องรองเรียน – รองทุกข กรณีรานนิดาของฝากตั้งวางกระถางตนไมและสิ่งของกรีดขวางบน
พื้นที่ทางเทา บริเวณ ถนนกมลชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มอบเงินชวยเหลือผูประสบเหตุวาตภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- 7 การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ (๐๒.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม
สายไฟฟาแรงสูงหนา บริษัท TOT ถ.กาฬิสินธุ-สหัสขัน - เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (๑๙.๒๐ น.) ออก
ปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมสายไฟหนา มหาวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ ๒. การบริการดานการแพทย
ฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (๐๙.๒๗ น.) ออกปฏิบัติหนาที่รวมกับกองสวัสดิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุรับสงผูปวยที่ศูนยฝกบานปากลวย ๓. เหตุวาตภัย อุทกภัย - เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
(๐๙.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ําบริเวณ ถ พรอมพรรณอุทิต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ งานอาสาปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) - วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย
ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย ในแขงขันฟุตบอลโกลหนู ประจําป ๒๕๖๐ ณ สนามฟุต
ซอล ชุมชนริมแกงดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน จํานวน ๕๐ นาย รวมกับกองกําลังรักษาความสงบความสงบเรียบรอย จังหวัดกาฬสินธุ เตรียมความ
พรอมชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติตางๆในพื่นที่ จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง
ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน ปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย งานขาวดําชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา อ.มือง จ.กาฬสินธุ ตั้งแตวันที่
๑๙-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕๐
นาย รวมกับกองกําลังรักษาความสงบความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ เตรียมความพรอมชวยเหลือ
ประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติตางๆในพื้นที่ งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน
33,996 คน จํานวนครัว เรื อน 15,102 ครัว เรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมิถุน ายน
2560 ยายเขาจํานวน 112 ราย ยายออกจํานวน 56 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 683 ราย งานบัตร
ประชาชนมีผูมารับบริการ 911 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 5 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา
จํานวนผูรบั บริการ 8 ราย

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

เชื้อเพลิ งและหลอลื่น เดื อนมิถุนายน 2560 เบนซิน จํ านวนที่ใช 1,134.67 ลิตร เพิ่ มการใช พลังงาน
156.34 ลิตร ดีเ ซล จํ า นวนที่ ใช 18,099 ลิ ตร เพิ่ มการใชพลังงาน 816 ลิต ร LPG จํ านวนที่ ใช
1,424.38 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 525.32 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 6
ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทํา
ความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 32 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน
28 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ ซอมแซมฝา
ปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 27 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ ซอมแซมพื้นตลาดโตรุง จัดเจาหนาที่ซอมแซมพื้นตลาดโตรุง ในวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณ
ขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 30 พ.ค. 60 – 29 มิ.ย. 60 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 7.2
ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 20,175 บาท กําจัดมูลฝอยในเดือน มิ.ย. 60 รวม
3,275.65 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1,133.52 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ (30 แหง)
2,142.13 ตัน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา สวนสาธารณะกุดน้ํากิน, หนองไชยวาน, สวนสาธารณะกุดยาง
ฯ มีคา BOD และคา DO ผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด ทาสินคากอนเขาเทศบาลฯ, สะพานบายพาส มีคา
BOD และคา DO ไมผานเกณฑมาตรฐาน สะพานทาสินคา, สะพานซอยน้ําทิพย, สะพานหนาโรงแรมริมปาว
มีคา BOD ไมผานเกณฑมาตรฐาน และคา DO ผานเกณฑมาตรฐาน 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ปรับผิด พรบ. ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 4 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 13 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 10 ราย 5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานที่สะสมอาหาร - ราย ตรวจ

- 8 สุขาภิบาลเรือนจํา วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ
สาธารณสุขอําเภอเมือง ตรวจประเมินโรงครัวเรือนจําทั้งแดนหญิง - แดนชาย ประจําป 2560 ผลการตรวจ
ประเมินไดมาตรฐานของกรมอนามัย ตรวจโรงครัวโรงเรียน วันที่ 1,7 มิถุนายน 2560 สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจโรงครัวโรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน, โรงเรียนอนุบาลรัตนา
และโรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา ผลการตรวจโรงครัวผานมาตรฐาน ทําบุญเลี้ยงพระตลาดโตรุง วันที่ 17
มิถุนายน 2560 พอคาแมคาตลาดโตรุงรวมทําบุญเลี้ยงพระ อบรมสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 24 มิถุนายน
2560 จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารรักษสิ่งแวดลอม ใหผูสัมผัสอาหาร ครูดูแลโรงอาหาร นักเรียนแกนนําอย.
โรงเรียนในเขตเทศบาล มีผูเขาอบรม จํานวน 200 คน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ตรวจประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามั ย สิ่ งแวดล อม
องค กรปกครองส ว นทองถิ่ น (EHA) วั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ผลการประเมินผานเกณฑไดรับเกียรติบัตร 3 ดานคือ 1. สุขาภิบาลอาหาร 2. สุขาภิบาลตลาด
3. การจัดการขยะ ดานปองกันและควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยม
บานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน และ
คัดกรองโรควัณโรค ในกลุมเสี่ยงคือ ผูสัมผัสรวมบาน,ผูสูงอายุ ,ผูปวยโรคเบาหวาน และครูศูนยเด็ก ผลการคัด
กรองกลุมเสี่ยงโรควัณโรคในพื้นที่เทศบาลฯรับผิดชอบจํานวน ทั้งสิ้น ๕๑๔ ราย ซึ่งมีผูที่ปวยโรควัณโรค ๑ ราย
เกิดจากผูที่สัมผัสรวมบาน นอกนั้นปกติ ดังนี้ - ผูสัมผัสรวมบานคัดกรองทั้งสิ้น ๑๙ ราย ปวยเปนโรควัณโรค ๑
ราย - ผูสูงอายุคัดกรองทั้งสิ้น ๒๓๐ ราย ปกติทั้งหมด - ผูปวยโรคเบาหวานคัดกรองทั้งสิ้น ๒๕๐ ราย ปกติ
ทั้งหมด - ครูศูนยเด็ก คัดกรองทั้งสิ้น ๑๕ ราย ปกติทั้งหมด เดือนนี้ไมมีผูปวยใหม รวมมีผูปวยวัณโรคทั้งสิ้น
๓ ราย เขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๓ ราย ทานรับตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง ลงพื้นที่สถานศึกษาเพื่อทําการ
ควบคุมโรคมือ เทา ปาก งานปองกันและควบคุมโรคไดรับแจงวามีเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมือ
เทา ปาก ๒ ราย และสงสัยอีก ๑ ราย ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงไดลง
พื้นที่เพื่อดําเนินการ ควบคุมโรคในโรงเรียนดังกลาว ซึ่งทางโรงเรียนก็ไดใหความสําคัญ ในการดําเนินการตาม
มาตรการการระบาดของโรคมื อเท าปาก ดังนี้ ๑. ปดโรงเรีย น ๒ วัน เพื่อทําความสะอาดใหญ ๒. แจ ง
ผูปกครองเด็กที่ปวยไมใหมาโรงเรียน ๑ สัปดาห ๓. คัดกรองเด็กนักเรียนหนาเสาธงทุกวันและจัดทํารายงาน
จนกวาจะไมมีการระบาดซ้ําอีก หรือ จนครบ ๑ เดือน ๔. ใหความรูผูปกครองนักเรียนทุกคนเรื่องการปองกัน
โรคเมือเทาปาก หมายเหตุ ไมมีเ ด็กนักเรียนปวยซ้ํ าอีกหลังจากทําการควบคุมโรค กิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชนไดจัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเมื่อไดรับรายงานโรค ผลสํารวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้- ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๐ ชุมชน
มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่
มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๔ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย,ชุมชนซอยน้ําทิพย ,ชุมชนหนาโรงเลื่อย และชุมชนดอน
สวรรค คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี
๒ ชุมชน คือ ชุมชนทาสินคา และ ทุงศรีเมืองพัฒนา คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคา
ดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายสูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก โรงเรียนอนุกูลนารี คือ มีคา CI = ๔.๕ ผลสํารวจ
คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมี
คาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๒ แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดดอนปูตา มีคา
CI =๕.๔ และวัดปาทุงศรีเมือง มีคา CI =๒.๔ มีผูปวยตั้งแตมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓
ราย เดือนนี้มีผูปวยโรคไขเลือดออก ๒ ราย คือ ด.ช. เอกกวิน เพ็ญผาด อายุ ๗ ป อยูบานเลขที่ ๖๑/๘
ชุมชนทาสินคา เรียนที่โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ชั้นป.๑/๕ เริ่มปวยวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๐ ปจจุบัน
หายเปนปกติแลว ด.ญ. จิราวรรณ ฉายพุทธ อายุ ๑๔ ป อยูบานเลขที่ ๖๑๓ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา เรียนที่

- 9 โรงเรียนอนุกูลนารี ชั้นม. ๓/๖ เริ่มปวยวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ไดทําการควบคุมโรค
และทําการสอบสวนโรคตั้งแตรับรายงานโรคจากโรงพยาบาลกาฬสินธุใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน
ของผูปวย โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ) มารดา
หลังคลอด 1412 ราย ไดรับการเยี่ยม 12 ราย - บุตร เพศชาย 7 ราย - บุตร เพศหญิง 5 ราย แม
ต่ํากวา 20 ป 2 คน ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวมผูรับบริการทั้งหมด 746 ราย
เงินทุนหมุนเวียน 1,763,492.16 บาท ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการทั้งหมด 600 ราย เงินทุนหมุนเวียน
375,975.52 บาทจัดอบรมโครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค รุนที่ 5 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ วัดสวาง
คงคาจัดอบรมโครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค รุนที่ 6 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ วัดดงปอ โครงการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจําป ๒๕๖๐ ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑ - ๔ ระหวาง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ จํานวนทั้งสิ้น
751 คน สวนใหญพบโรค ฟนผุ เล็บยาว และเหา งานทันตสุขภาพนักเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเทศบาล 1 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดูแลทันตสุขภาพนักเรียน
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพชองปากที่ดี และใหครูอนามัยโรงเรียนไดมีสวนชวยเหลือในการ
ดูแลสุขภาพชองปากนักเรียนเพิ่มขึ้น วิทยากรโดย ทันตแพทยหญิงชัญญา ธีระโชติ และทีมงานจากโรงพยาบาล
กาฬสินธุ ดานสัตวแพทย ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1. จํานวนผูนําสัตวมารับ
บริการ 289 ราย2. จํานวนสัตว 417 ตัว แยกเปน - สุนัข 327 ตัว - แมว 90 ตัว รับคาธรรมเนียม
ในการรักษาสัตว 18,920 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ มีผูขออนุญาตฆาสัตว
23 ราย จํา นวนสั ตว ฆา ชํา แหละ 2,338 ตัว แยกเปน - สุ กร 2,315 ตัว - โค 23 ตัว รับ
คาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว 234,743 บาท งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหบริการเยี่ยมบานและมอบของเยี่ยมผูสูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง กลุมติดบาน ติด
เตียง โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรมหนา
เสาธงเรียบรอยตอดวยวิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวม
กิจกรรมพัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออกกําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการและดานสงเสริม
สุขภาพฯ) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนดานอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น ไดขอความอนุเคราะห
วิทยากรจิตอาสา นางมยุรี ผดุงจิต และทีมงาน ทําการสอนนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเกี่ยวกับ “การฝกปฏิบัติ
ทําดอกไมจันทน” ถวายในหลวง ร.๙ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียน
ดานการสงเสริมสุขภาพ ไดขอความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา จากโรงพยาบาลธีรวัฒน มาใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันดูแลรักษาโรคที่อาจเกิดกับดวงตา และนางมยุรี ผดุงจิต และทีมงาน ทําการสอนนักเรียนโรงเรียน
ผูสูงอายุเกี่ยวกับ “การฝกปฏิบัติทําดอกไมจันทน” วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรม
หนาเสาธงเรียบรอย ตอดวยวิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุรวมกิจกรรมพัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออกกําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการ
และดานสงเสริมสุขภาพฯ) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนดานอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น ไดขอ
ความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา นางมยุ รี ผดุงจิต และทีมงานรวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ “การฝกปฏิบัติทําดอกไมจันทน” วันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรมหนาเสาธงเรียบรอยตอดวยวิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรมพัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออก
กําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการและดานสงเสริมสุขภาพฯ) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียน
ดานสงเสริมสุขภาพอนามัย ไดขอความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา นางอาภรณ อาษาไชยและทีมงานเกี่ยวกับ
“การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ” วันที่ ๒๙ มิถุนายน 60 ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรมหนาเสาธงเรียบรอย
ตอดวย วิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรม

- 10 พัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออกกําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการและดานสงเสริมสุขภาพ
ฯ) เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. กิจกรรมดานนันทนาการ ทางโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับความ
อนุเคราะหวิทยากร จิตอาสา นายมานะ ศิวบวรวัฒนา มาทําการสอนเกี่ยวกับ “การขับรองดนตรี”

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 โครงการเดน ประจําเดือน มิถุนายน

2560 พิธีไหวครู โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสวางคงคา วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่ 15
มิถุนายน 2560 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ โครงการประชุ มผูปกครอง ประจําป 2560
โครงการประชุมผูปกครอง ประจําป 2560 โครงการประชุมผูปกครอง ประจําป 2560 โรงเรียนเทศบาล
2 วัดสวางคงคา โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ วัดประชานิยม
รวมปลูกตนไมวันสิ่งแวดลอมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง โครงการ To Be
Number One วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรม
วันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
ประเพณีบุญซําฮะ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง
และศาลเจ า โสมพะมิ ตร ประจํ า ป 2560 วัน ที่ 7-8 มิถุน ายน 2560 ประเพณีบุญ ซําฮะ พิธีบ วงสรวง
ศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง และศาลเจาโสมพะมิตร ประจําป
2560 สถานศึกษาในสังกัด วั นที่ 19-21 มิ ถุน ายน 2560 เขารว มประกวด/แขงขัน งานมหกรรมจั ด
การศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 19-21 มิถุนายน
2560 เขารวมประกวด/แขงขัน งานมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25
ณ จังหวัดรอยเอ็ด ๑. โครงงานระดับปฐมวัย นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ไดรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ที่ ๑ ๒. วาดภาพระบายสี ป. ๔-๖ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ไดรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓. รองเพลงพระราชนิพนธฯ ระดับประถมศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระ
เกียรติ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 4.กิจกรรมครู ๒ กิจกรรม ไดแก - สื่อนวัตกรรมครูปฐมวัย (นาง
อังสนา แถนสีแสง) ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือไดรางวัลชนะเลิศ - สื่อนวัตกรรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(นางพิมชญา วงศษาพาน) ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
หนวยศึกษานิเทศก วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะผูบริหารเทศบาล ผอ.สถานศึกษา หัวหนาฝายงาน รวม
พิธีเปดงาน มหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดรอยเอ็ด งาน
นอกระบบและตามอั ศยาศั ย เด็ กด อยโอกาสเขารับ ทุ น การศึกษาจํานวน ๑๐ ทุน จากบา นพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เด็กดอย
โอกาสและผูปกครองเขารวมโครงการฯ จากบานพักเด็กจํานวน ๔๐ คน ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ
ศูนยหัตถกรรมโนนดอกจาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ งานกีฬาและนันทนาการ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 การ
แขงขันฟุตบอลโกลหนู ณ สนามชุมชนริมแกงดอนกลาง งานที่จะดําเนินการตอไป - วันที่ 4 กรกฎาคม
2560 แขงขันประกวดวาดภาพ เรียงความ ระบายสีภาพ งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560 - วันที่ 19-21 กรกฎาคม
2560 การแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2560
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สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 59-มิ.ย.

60 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – มิ.ย. 60 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณการไว 24,131,000 บาท เขามาทั้งหมด 21,216,830.16 บาท
2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณการไว 12,186,000 บาท เขามาทั้งหมด
10,130,417.42 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณการไว 9,475,000
บาท เขามาทั้งหมด 5,907,453.83 บาท 4.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณ
การไว 200,000 บาท เขามาทั้งหมด 69,800 บาท 5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา จากเดือนต.ค. 59 –
มิ.ย.60 ประมาณการไว 1,590,000 บาท ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60
ประมาณการไว 7,210,500 บาท เขามาทั้งหมด 4,643,992.70 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6
รายการ จากเดื อ นต.ค. 59 –
มิ . ย. 60 ประมาณการไว 54,792,500 ที่ รั บ จริ ง รวม จํ า นวน
41,968,494.11 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณการไว 135,300
บาท เขามาทั้งหมด 89,039,753.60 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60
ประมาณการไว 58,685,960 บาท เขามาทั้งหมด 91,156,897 บาท ดานการศึกษา จากเดือนต.ค. 59
– มิ.ย.60 ประมาณการไว 116,427,128 บาท เขามาทั้งหมด 56,851,051 บาท เงินอุดหนุนที่
ประมาณการไว 175,113,088 บาท รวมเงินอุดหนุนที่รับจริง จํานวน 148,007,948 บาท รายรับทั้งสิ้น
ที่ประมาณการไว 365,205,588 บาท รวมรายรั บทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 279,016,195.71 บาท
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ดานการศึกษา รับจริง จํานวน 12,910,478.20
บาท ด า นเฉพาะกิ จบางประเภท จํ า นวน 1,031,811.22 บาท ดานเงิน รางวัล บริห ารจัดการ จํานวน
3,500,000 บาท

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

และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ ขออนุญาตกอสราง 19
ราย แลวเสร็จ 10 ราย กําลังดําเนินการ 7 ราย แกไข 2 ราย ขออนุญาตรื้อถอน 3 ราย แลวเสร็จ 2 ราย
กํา ลั งดํ าเนิน การ 1 ราย ขอใบรับ รองอาคาร 13 ราย แล ว เสร็ จ 13 ราย กํ าลั งดําเนิน การ - ราย ขอ
ใบรับรองอาคารในเขตเทศบาลฯ 20 ราย แลวเสร็จ 20 ราย งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานจัด
สถานที่ 16 งาน แลวเสร็จ 15 งาน อยูระหวางดําเนินงาน 1 งาน งานไฟฟาสาธารณะ 12 งาน แลวเสร็จ
12 งาน งานบํารุงและรักษาทางและสะพาน ทอระบายน้ํา 1 งาน แลวเสร็จ 1 งาน ถนน 3 งาน แลวเสร็จ 3
งาน งานสาธารณะ ตัดตนไม 11 งาน ดําเนินการแลวเสร็จ 11 งาน สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล
เดือนมิถุนายน 2560 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 303 ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 1,135 ลิตร สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 816 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม
ใชเพิ่มขึ้น 31 ลิตร สํานักการศึกษา ใชลดลง 28 ลิตร กองวิชาการ ใชเพิ่มขึ้น 7 ลิตร ผลสรุปการใชน้ํามัน
เพิ่มขึ้น 2,240 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.สรุป

คาใชจายประจําเดือนมิถุนายน 60 งบประมาณตั้งไว 1,549,900 บาท รวมคาใชจาย 270,670 บาท
ยอดเงินคงเหลือ 331,705 บาท 2.หนังสือเขา 71 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 56 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ –

- 12 จัดจาง 18 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 39 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิ.ย. 60 ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 7/๒๕๖๐ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน
40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งาน
ภาพนิ่ง จํานวน 54 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 38 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 10 งาน 7.
รถประชาสัมพันธ จํานวน 5 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 3 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผน
พับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 9
งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25 ขาว 4.Facebook จํานวน 54 งาน 5.
ประกาศ - ข า ว 6.เขี ย นบทรายการเคเบิ้ ล ที วี 10 ตอน 8.อั ด สปอต - งาน 9.ป า ยประชาสั ม พั น ธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 1.
โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 32 – 38 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 39/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท สํานัก
การคลัง - โอนครั้งที่ 40/2560 จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 461,970 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้ง
ที่ 41/2559 จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 650,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่ 42/2560
จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 470,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 43/2560 จํานวน 1 รายการ เปน
เงิน 100,000 บาท กองสวัสดิการสังคม - โอนครั้งที่ 44/2560 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 71,200
บาท สํ า นั ก การศึ ก ษา 2. รางวั ล องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี การบริ ห ารจั ด การที่ ดี พ.ศ.2560
คณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจเทศบาลเมืองกาฬสินธุในรอบแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดย
ทานอาจารยกันตา วิลาชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสาคาม 3. สงวิดีทัศนและสรุป
โครงการรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสง
วิดีทัศนและสรุปโครงการการจัดระบบบริการรองรับสังคมผูสูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อใหสํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเผยแพรผลงานการบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมทองถิ่นของ อปท.ที่ไดรับรางวัลใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ) โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนตใน
วันพระ) 5. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รายงานฝายนิติการ อัยการจังหวัด
กาฬสินธุประจําสํานักงานอัยการสูงสุด ตรวจเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน และสรุปการ
รองเรียนรองทุกฝายนิติการ มีทั้งหมด 17 เรื่อง

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมิถุนายน 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนมิถุนายน
2560 ใช น้ํ า มั น ทั้ ง หมด 228 ลิ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น 87 ลิ ต ร กิ จ กรรมค า ยเยาวชนพั ฒ นาศั ก ยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันทื่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสภาเด็กและเยาวชน เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ไดเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ไดรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรคงาน (ชุมชน
ปลอดเหล า เข า พรรษาปลอดเหล า ) ฝ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน ประชุ ม ประจํ า เดื อ นคณะกรรมการชุ ม ชน
และผูนําชุมชน เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยกองสวั ส ดิ ก ารสั งคม จัด การประชุ มประจํ าเดือนคณะกรรมการชุม ชนและผูนํ าชุ มชน
ประจําเดือนกุมภาพั นธ ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัว หนาสว นการบริหาร
พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน
เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมฯ

- 13 ครั้งนี้ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน รวมกิจกรรมเขาคายครอบครัวเพื่อ
สงเสริมสถาบันครอบครัว นําครอบครัวในหมูบานจารุพัฒนา 20 ครอบครัว เขารวมคายสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวของบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 24 25 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย
หัตถกรรมมโนนดอกจาน กิจกรรมดังกลาวสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนพี่เลี้ยงในการดําเนิน
กิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน จัดระเบียบขอทานหนาตลาดคลองถมกับเจาหนาที่ ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง
วันที่ 19 มิถุนายน ลงพื้นที่กับ เจาหน าที่สํานั กกิจการสตรีและครอบครัว เก็บขอมู ลปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพยติด เมื่อเวลา ๑๐.๓๐
น. (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ คายลูกเสือลําปาว บานปากลวย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญ
เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยนางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขา
รวมพิธีปดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการ
สั งคม เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยมี นายวรวิ ทย ภู อวด ผู อํานวยการกองสวัส ดิการสั งคม เทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ กลาวรายงานถึงวัตุประสงคของการจัดโครงการฯ ดังนี้ ๑. เพื่อลดระดับปญหาการแพรระบายยาเสพ
ติดในหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ ใหผลปรากฏชัดเจนเปน รูปธรรม ๒. เพื่ อบําบัดฟน ฟู
สมรรถภาพใหกับผูเสพ/ผูติด ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทางดานรางกาย
จิตใจใหกับผูเขารับการบําบัดรักษา ซึ่งการฝกอบรมในครังนี้ ไดรับความอนุเคราะหคณะวิทยากรจากสํานักงาน
ปปส.ภาค ๔ นํ า โดย ร อ ยเอกทองศั กดิ์ กุล สุว รรณ และจากสํานั กงานสาธารณสุข อําเภอเมื องกาฬสิ น ธุ ,
เจาหนาที่ ชรบ.อําเภอเมืองกาฬสินธุ, อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ ฯลฯ กิจกรรม/โครงการ ที่จะ
ดําเนินในเดือนตอไป วันที่ 5 มิถุนายน 2560 แจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการฯ ออกแจกตามชุมชนทั้งหมด
36 ชุมชน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.00 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

