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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 14/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  11 กรกฎาคม 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    ขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานและพนักงานทุกทาน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตองขอขอบคุณหัวหนาสวนการงานท่ี
รับผิดชอบในชวงหยุดยาวไมวาจะเปนงานอาสาฬหบูชา งานเขาพรรษา และพิธีแหเทียนเขาพรรษาผานไปได
ดวยดี  และมีกิจกรรมปลูกตนไมก็เรียบรอยดี  ในสวนของโยธาธิการไปเจอนายนงค เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 
2560 ท่ีเราทํากิจกรรมปลูกตนไมเขาคุยกับผมวาในบริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลางขางในนั้นนอกจากจะทํา
ฐานพระพุทธรูปแลวเราตองการอะไรเพ่ิมเติมหรือไม เขาบอกจะไดเขียนแบบครั้งเดียวผมฝากเรื่องนี้ให 
ผอ.ภานุเดชดําเนินการและประสานงานกับโยธาธิการเรื่องท่ีเราอยากไดคือ สวน ประตูสวรรคและสระอโนดาด
ใหอยูดานขวามือของประตูสวรรค  เราตองปรับปรุงหนองน้ําจัดสวนใหสวยงามและผมอยากทําปายชื่อของ 
พุทธมณฑลแกงดอนกลางและถาเปนไปไดผมอยากไดเสนทางจักรยานใหเรียบไปกลับแนวตนไมเพ่ิมเติมจาก
เสนทางเดิมท่ีเรามีอยูแลวเพ่ือท่ีวาถาใครมาออกกําลังกายท่ีพุทธมณฑลแกงดอนกลางก็สามารถเดินรอบๆได   
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สวนถนนลูกรังท่ีผมอยากทําตอไปคือเกลี่ยดินใหลงไปทําเปนเหมือนชายหาดนั้นคือสิ่งท่ีคิดไววาอยากจะทํา
ตอไป  และทานผูวาฯไดข้ึนไปบนเวทีเพ่ือเปดงานกิจกรรมปลูกตนไม ณ บริเวณแกงดอนกลางแลวทานก็ไดพูด
วามีผูตรวจสํานักนายกซ่ึงเปนประธานของธรรมาภิบาลจังหวัดมาพูดวาพุทธมณฑลยังขาดอะไรอยูอีกหรือไม
ทานจะไดชวยผลักดันงบประมาณและทานก็ยังไดเรียกนายนงคมาเพ่ือใหออกแบบใหเต็มระบบและจะไดให
ทานผูตรวจไปประสานเพ่ือขอรับงบประมาณผมก็รอลุนเก่ียวกับเรื่องนี้  และผมวาเราตองชวยกันทําใหองคพระ
เรียบรอยสวนเรื่องอ่ืนๆตองตามมาอยางแนนอน       

เร่ืองที่  2    ปลูกตนไมที่แกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปลูกตนไมท่ีแกงดอนกลาง วันท่ี 9 
กรกฎาคม 2560 ปลูกเสร็จเรียบรอยแลวหรือไมทานเลขาฯ  อยากจะกําชับใหดูแลและรดน้ําอยาใหขาด  

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ปลูกเรียบรอยแลวครับ 

เร่ืองที่  3   การจัดนิทรรศการและการแสดงบนเวทีที่หนาสวนอัมพร 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการจัดนิทรรศการเดือนสิงหาคมท่ี
เราจะตองไปจัดท่ีหนาสวนอัมพรเปนอยางไรบาง  

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ทาง สนง.กระจายอํานาจเขาประสานมาขอวาอยากได
การแสดง 1 ชุด ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราแสดงบนเวทีโดยใชเวลาในการแสดง 30 นาที  ในวันเสารท่ี 26 
สิงหาคม 2560  

นางเพ็ญพร ศุภสุข     ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ขออนุญาตปรึกษาเรื่องการจัดนิทรรศการคะ 
เขาใหเราจัดแบบไมใหใชไวนิลใหจัดแบบเปนการคัดแยกขยะหรือนําสิ่งเหลือใชมาประดิษฐและใชใหม โดยให
พ้ืนท่ีในการจัด 3x3 อยากจะขอใหทางโรงเรียนไปจัดและจัดการแสดงพรอมดวยเลยจะสะดวกหรือไม 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมคิดวาถาใหโรงเรียนเทศบาล 2 ไป
จัดท้ังนิทรรศการและจัดการแสดงนักเรียนประมาณ 7 – 8 คน จะเรียบรอยท้ังหมดฝากทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 เตรียมตัวและฝากใหดําเนินการในเรื่องนี้ดวย 

เร่ืองที่  4    งบประมาณของ กบจ. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากฝากหัวหนาสวนการงานทุกทาน
ใหรู  วันนี้เราประชุมกันเรื่องปรับปรุงแผนของเทศบาลฯ ถาเราอยากไดงบประมาณ กบจ.ของผูวาฯจะตองมี
โครงการไปบรรจุอยูในโบก้ีรถไฟของจังหวัดถาบรรจุลงไปแลวเวลาท่ีมีการพิจารณาผูวาฯจะหยิบเอาจากโบก้ี
รถไฟไปพิจารณา  เพราะฉะนั้นเรื่องของเราท่ีจะไปบรรจุอยูในโบก้ีรถไฟมีเรื่องอะไรบางท่ีจะรอไปใชงบของ
จังหวัดฯใหผอ.และหัวหนาสวนการงานทุกทานไปพิจารณาดู เชน งบกอสรางพุทธมณฑล งบสวนสาธารณะริม
แกงดอนกลางท่ีเราอยากจะทําหองน้ําหรือปรับปรุงอะไรตอมิอะไร  โครงการสาธารณะตางๆ และเรื่องระบาย
น้ําฝน แกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเศรษฐกิจของสํานักการชาง อยากฝากใหประสานเพ่ือท่ีจะบรรจุโครงการ
ของเราลงไปในโบก้ีรถไฟของจังหวัดใหได 

เร่ืองที่  5   ศึกษาการกอตั้งสหกรณรานคาของโรงเรียนเทศบาล 1 ที่ถูกระเบียบ   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดคุยเรื่องโรงเรียนบัวขาวเปด
ประมูลใหคนมาทํารานสหกรณเอารถตูมาใหแตทําเองไมไดเพราะไมเปนนิติบุคคลเลยสงคืนเลิกสัญญา  ผมเลย
วาเสียดายทําเลท่ีตั้งของโรงเรียนเทศบาล 1 สามารถเปดรานสหกรณไดเนื่องจากโรงเรียนเราตั้งอยูหนา
โรงพยาบาลพอดี  ทานผอ.ประโยชนเคยเปดแตกลัววาจะผิดระเบียบเลยปดสหกรณผมวาถาเราลองไปศึกษา
ระเบียบผมคิดวาคงนาจะมีวิธีการเปดสหกรณรานคาไดโดยไมผิดระเบียบ  เพราะท่ีดินของโรงเรียนเทศบาล 1 
เปนท่ีดินของเทศบาลและเทศบาลมีหนาท่ีในการจัดหารายไดและถาเราสามารถทําไดเพ่ือสรางรายไดเราควร 
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จะดําเนินการหรือไมผมวาเราควรเริ่มตนนับหนึ่งหาผูท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้ศึกษาเพ่ือดําเนินการใหถูกระเบียบเพ่ือ
เพ่ิมชองทางหารายไดฝากสํานักการคลังและผอ.สวนฯนันทนาศึกษาและขอพ้ืนท่ีจากทางโรงเรียนเทศบาล 1  

เร่ืองที่  6    โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
โครงการถนนสายบุญ ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกัน ณ บริเวณถนนภิรมย  เวลา 
06.30 น.  และวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 สวดมนตวันพระท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

เร่ืองที่  7    ประชุมที่จอมเทียนพัทยา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะมีการประชุม ในวันท่ี 25 – 27 
กรกฎาคม 2560 ท่ีจอมเทียนพัทยาเขาใหเราพาคนไป 10 คน  ผมคุยกับผอ.สวนฯสมชายแลววาจะพากลุม
จิตอาสาท่ีรักษาสิ่งแวดลอมไปรวมประชุมครั้งนี้ดวย  ใหเตรียมรถตูไป 2 คัน     

เร่ืองที่  8     พิธีมอบเกาอ้ีสุขาเพ่ือคนพิการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พิธีมอบเกาอ้ีสุขาเพ่ือคนพิการ ขอความ
รวมมือทานและคณะกรรมการ 1 คน รวมเปน 2 คน เขารวมพิธีมอบเกาอ้ีสุขาเพ่ือคนพิการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย วันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560  ฝากนายพัฒพงษประสานกับทานรองฯศิรินันทให
ไปรวมงานนี้แทนนายก  

เร่ืองที่  9    กศน.โกสุมพิสัยมาขอศึกษาดูงานเร่ืองขยะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การศึกษานอกโรงเรียนโกสุมพิสัยจะมา
ศึกษาดูงานเรื่องขยะของเราและเขาขอความอนุเคราะหวิทยากรของเราดวย ในวันศุกรท่ี 14 กรกฎาคม 
2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มอบสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบดําเนินการ
เรื่องนี้    

เร่ืองที่  10    การกําหนดประชุมสภา 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ขออนุญาตตามงบประมาณป 2561  ขอใหสงภายใน
วันพรุงนี้  คือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560  อยากทราบวาทานนายกจะประชุมสภาวันไหน  และตามแผนไดนัด
ประชุมกับทานปลัด วันท่ี 17 – 21 กรกฎาคม 2560  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาเราตัดประชุมกับทานปลัดออก
แลวใหทานปลัดมาประชุมพรอมกัน  เราจะมีการประกาศใชแผนเม่ือไหร 

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน      เราจะประกาศใชแผนฯ
กอนสวนรายละเอียดคอยวากัน  ในตัวแบบประมาณการท่ีสํานักการชางจะตองรับผิดชอบอยากจะใหสํานักการ
ชางยึดแผน 4 ป ท่ีอยูในป 2561 เลย  

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง      ครับตอนนี้รวบรวมเพ่ิมเติมแลวจะอยูท่ี
ประมาณ 40 ลานบาท เฉพาะของสํานักการชางและจะตองมาไลตัดมาไลดูวาจะเอาโครงการไหนออกบาง  
เฉพาะสํานักการชางทําไดอยูแลวแตในสวนของสํานัก/กองอ่ืนนั้นเยอะตองใชเวลา เพราะเราตองมีการเขียน
แบบและใชเวลาในการออกสํารวจ เขียน ประมาณราคา    

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผอ.ภานุเดชตองการเวลาเทาไหร 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง      ประมาณ 2 อาทิตยครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เพราะฉะนั้นท่ีนัดประชุมกับทานปลัดก็
ประชุมพรอมกันเลยไมตองมีการนัดประชุมหลายรอบ   จะยังไงก็ตาม วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 ตองเรียบรอย 
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เพ่ือท่ีจะไดใหสํานักปลัดเทศบาลนําไปดําเนินการและใหนําสง ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2560  และเราจะประชุม
สภากัน วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.    

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท    หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน      ผมอยากฝากถึงสํานัก/
กองตางๆดวยวาจะไดเปนการใหเวลาแกสํานักการชางในการทํางาน  งบท่ีเปนงบลงทุนท่ีดินและสิ่งกอสรางให
รีบสงและคัดเลือกเลยวาจะเอาโครงการนี้แนนอนไมตองเผื่อไป 2 – 3 โครงการ เพ่ือท่ีจะใหทานนายกไป
คัดเลือกใหแตใหทุกสํานัก/กองคัดเลือกกันมาเลย   

เร่ืองที่  11    การจัดงานวันแมแหงชาติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรม 12 สิงหา วันแมแหงชาติ ท่ี
ปกติเราจะจัดวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปนั้นปนี้ก็ขอใหจัดเหมือนเดิมและผมเห็นวาปท่ีผานมาเราจัดกิจกรรม
ไดดีท้ังเรื่องของเวลาและรูปแบบการจัดงานเพราะฉะนั้นผมอยากฝากใหจัดงานวันแมปนี้ใหไดเหมือนปท่ีผาน
มาใหจัดมุมถายรูปและตกแตงเวทีใหสวยงาม  ฝากกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดําเนินการในการจัดงานใน
ครั้งนี้  

เร่ืองที่  12    การปลูกดอกดาวเรือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผอ.ภานุเดชเรื่องดอกดาวเรืองเปน
อยางไรบาง 

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง      ตอนนี้อยูในข้ันตอนเตรียมวัสดุและกําลัง
ไปเอาปุยคอกและสั่งแกลบดํา  สวนเมล็ดพันธมาแลวเรียบรอย จะเริ่มเพาะวันท่ี 1 สิงหาคม 2560  
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2560 ประจําป 

2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 13/2560 เม่ือวันท่ี  28 มิถุนายน  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เร่ืองที่  1   รายงานการเดินทางไปราชการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ไมมีการพิจารณา  ยกไปในการประชุม
ครั้งตอไป 
  

   มตทิี่ประชุม   -  รับทราบ  – 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมิถุนายน 2560  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายสมบัติ    สันคํา     ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2560  
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนมิถุนายน 2560  จํานวน 5,059 รายการ จํานวนเงิน 78,340,600 บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 91,564.67 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 10,170 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนท่ีใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนท่ีใชไป  -
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  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร   โพธิแทน    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มิถุนายน  2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ท้ังหมด 623  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูล
เพ่ือรองรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 
2. เลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  จํานวน  1 ราย นายทนงศักดิ์  ภูหวล 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพใหดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนงและสังกัดเดิม  3. 
ดําเนินการประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงานใหดํารงตําแหนงในสายงานนิเทศ
การศึกษาตําแหนงศึกษานิเทศก  กําหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือกระหวางวันท่ี 14 – 27 กรกฎาคม 2560
ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนมิถุนยน 2560  หอประชุมธรร
มาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  23,500 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  
2,000  บาท  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งท่ี  
12/2560  เม่ือวันท่ี  13 มิถุนายน 2560  ครั้งท่ี  13/2560  เม่ือวันท่ี  28 มิถุนายน  2560  มีการ
ประชุมกาแฟยามบายท่ีหองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันท่ี 6 มิถุนายน 
2560   วันท่ี 20 มิถุนายน  2560   โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  ใน
วันอาทิตยท่ี 18 มิถุนายน 2560 ณ วัดประชานิยม (สํานักปลัดฯ เปนเจาภาพ)  ฝายเทศกิจ งานรักษาความ
สงบ   ดําเนินโครงการคืนน้ําใสใหชุมชนเมืองดวยระบบฝายน้ําลนมีชีวิต บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง 
แลวเสร็จในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการแกไข เรื่องรองเรียน – รองทุกข 
กรณีลูกจางของรานไพศาลจักรยาน จอดรถจักรยานยนตบนพ้ืนทางเทาและตั้งวางสิ่งของขวาง บริเวณ 
ถนนธนะผล  เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  เจาหนาท่ีเทศกิจดําเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบผูคาหาบเร  
บริเวณหนาประตูทางเทาออก โรงพยาบาลกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560  เจาหนาท่ีเทศกิจ
ดําเนินการแกไข เรื่องรองเรียน – รองทุกข  กรณีรานนิดาของฝากตั้งวางกระถางตนไมและสิ่งของกรีดขวางบน
พ้ืนท่ีทางเทา   บริเวณ ถนนกมลชัยพัฒนา  เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มอบเงินชวยเหลือผูประสบเหตุวาตภัย  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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การออกระงับเหตุอัคคีภัย  - เม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ (๐๒.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหม
สายไฟฟาแรงสูงหนา บริษัท TOT ถ.กาฬิสินธุ-สหัสขัน  - เม่ือวันท่ี  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ (๑๙.๒๐ น.) ออก
ปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุไฟไหมสายไฟหนา มหาวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  ๒. การบริการดานการแพทย
ฉุกเฉิน   - เม่ือวันท่ี   ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐ (๐๙.๒๗ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีรวมกับกองสวัสดิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุรับสงผูปวยท่ีศูนยฝกบานปากลวย  ๓. เหตุวาตภัย  อุทกภัย   - เม่ือวันท่ี   ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
(๐๙.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาท่ีสูบน้ําบริเวณ ถ พรอมพรรณอุทิต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  งานอาสาปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)  -  วันท่ี  ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย 
ปฏบิัติหนาท่ีจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย  ในแขงขันฟุตบอลโกลหนู ประจําป ๒๕๖๐ ณ สนามฟุต
ซอล ชุมชนริมแกงดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรอืน จํานวน ๕๐ นาย รวมกับกองกําลังรักษาความสงบความสงบเรียบรอย  จังหวัดกาฬสินธุ เตรียมความ
พรอมชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติตางๆในพ่ืนท่ี จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง   
ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ  -  วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย งานขาวดําชุมชนวัดใตโพธิ์คํ้า  อ.มือง จ.กาฬสินธุ ตั้งแตวันท่ี 
๑๙-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  วันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕๐ 
นาย รวมกับกองกําลังรักษาความสงบความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ  เตรียมความพรอมชวยเหลือ
ประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติตางๆในพ้ืนท่ี   งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนมิถุนายน 2560  จํานวน 
33,996 คน  จํานวนครัวเรือน  15,102  ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมิถุนายน  
2560 ยายเขาจํานวน 112 ราย ยายออกจํานวน 56 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 683 ราย งานบัตร
ประชาชนมีผูมารับบริการ 911 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 5 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  
จํานวนผูรบับริการ  8 ราย   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมิถุนายน 2560  เบนซิน  จํานวนท่ีใช 1,134.67 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  
156.34 ลิตร  ดีเซล  จํานวนท่ีใช 18,099 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  816 ลิตร  LPG จํานวนท่ีใช 
1,424.38  ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  525.32 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  6  
ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทํา
ความสะอาดถนนชุมชน  ท่ีหรือทางสาธารณะ  32  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  
28 จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 2 ใบ  ซอมแซมฝา
ปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 27  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ ซอมแซมพ้ืนตลาดโตรุง  -  
จัดเจาหนาท่ีซอมแซมพ้ืนตลาดโตรุง ในวันท่ี  22 -23 มิถุนายน 2560  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณ
ขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  30 พ.ค. 60 – 29 มิ.ย. 60  - ปริมาณขยะท่ีคัดแยกได    7.2  
ตัน  - จําหนายขยะท่ีคัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน 20,175 บาท  กําจัดมูลฝอยในเดือน  มิ.ย. 60 รวม  
3,275.65  ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   1,133.52   ตัน  - ทองถ่ินอ่ืน ๆ (30 แหง)  
2,142.13  ตัน   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา   สวนสาธารณะกุดน้ํากิน, หนองไชยวาน, สวนสาธารณะกุดยาง
ฯ  มีคา  BOD และคา DO ผานเกณฑมาตรฐานท้ังหมด   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
กิจการท่ีอันตรายตอสุขภาพ 10 ราย  5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานท่ีสะสมอาหาร - ราย   ตรวจ 
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สุขาภิบาลเรือนจํา  วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  
สาธารณสุขอําเภอเมือง ตรวจประเมินโรงครัวเรือนจําท้ังแดนหญิง - แดนชาย ประจําป 2560  ผลการตรวจ
ประเมินไดมาตรฐานของกรมอนามัย  ตรวจโรงครัวโรงเรียน   วันท่ี 1,7 มิถุนายน 2560  สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจโรงครัวโรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน, โรงเรียนอนุบาลรัตนา 
และโรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา   ผลการตรวจโรงครัวผานมาตรฐาน  ทําบุญเลี้ยงพระตลาดโตรุง  วันท่ี 17  
มิถุนายน 2560 พอคาแมคาตลาดโตรุงรวมทําบุญเลี้ยงพระ  อบรมสุขาภิบาลอาหาร  วันท่ี 24 มิถุนายน 
2560 จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารรักษสิ่งแวดลอม  ใหผูสัมผัสอาหาร ครูดูแลโรงอาหาร นักเรียนแกนนําอย.  
โรงเรียนในเขตเทศบาล   มีผูเขาอบรม จํานวน 200 คน   ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ตรวจประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (EHA) วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ผลการประเมินผานเกณฑไดรับเกียรติบัตร  3 ดานคือ 1. สุขาภิบาลอาหาร  2. สุขาภิบาลตลาด  
3. การจัดการขยะ  ดานปองกันและควบคุมโรค  6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเยี่ยม
บานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน และ
คัดกรองโรควัณโรค ในกลุมเสี่ยงคือ ผูสัมผัสรวมบาน,ผูสูงอายุ ,ผูปวยโรคเบาหวาน และครูศูนยเด็ก ผลการคัด
กรองกลุมเสี่ยงโรควัณโรคในพ้ืนท่ีเทศบาลฯรับผิดชอบจํานวน ท้ังสิ้น ๕๑๔ ราย  ซ่ึงมีผูท่ีปวยโรควัณโรค ๑ ราย
เกิดจากผูท่ีสัมผัสรวมบาน นอกนั้นปกติ ดังนี้ - ผูสัมผัสรวมบานคัดกรองท้ังสิ้น  ๑๙ ราย ปวยเปนโรควัณโรค ๑ 
ราย  - ผูสูงอายุคัดกรองท้ังสิ้น ๒๓๐ ราย  ปกติท้ังหมด  - ผูปวยโรคเบาหวานคัดกรองท้ังสิ้น ๒๕๐ ราย  ปกติ
ท้ังหมด  - ครูศูนยเด็ก คัดกรองท้ังสิ้น  ๑๕ ราย  ปกติท้ังหมด  เดือนนี้ไมมีผูปวยใหม รวมมีผูปวยวัณโรคท้ังสิ้น 
๓ ราย เขาสูกระบวนการรักษาท้ัง ๓ ราย ทานรับตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง  ลงพ้ืนท่ีสถานศึกษาเพ่ือทําการ
ควบคุมโรคมือ เทา ปาก  งานปองกันและควบคุมโรคไดรับแจงวามีเด็กท่ีไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมือ 
เทา ปาก ๒ ราย และสงสัยอีก ๑ ราย ท่ีโรงเรียนเทศบาล ๑  วัดเหนือ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงไดลง
พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ ควบคุมโรคในโรงเรียนดังกลาว ซ่ึงทางโรงเรียนก็ไดใหความสําคัญ ในการดําเนินการตาม
มาตรการการระบาดของโรคมือเทาปาก ดังนี้  ๑. ปดโรงเรียน ๒ วัน เพ่ือทําความสะอาดใหญ  ๒. แจง
ผูปกครองเด็กท่ีปวยไมใหมาโรงเรียน ๑ สัปดาห  ๓. คัดกรองเด็กนักเรียนหนาเสาธงทุกวันและจัดทํารายงาน 
จนกวาจะไมมีการระบาดซํ้าอีก หรือ จนครบ ๑ เดือน   ๔. ใหความรูผูปกครองนักเรียนทุกคนเรื่องการปองกัน
โรคเมือเทาปาก  หมายเหตุ ไมมีเด็กนักเรียนปวยซํ้าอีกหลังจากทําการควบคุมโรค   กิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก  วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชุมชนท้ัง ๓๖ ชุมชนไดจัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย  ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเม่ือไดรับรายงานโรค  ผลสํารวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI)  ดังนี้- ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ๓๐ ชุมชน  
มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓   - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ท่ี
มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๔ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย,ชุมชนซอยน้ําทิพย ,ชุมชนหนาโรงเลื่อย  และชุมชนดอน
สวรรค คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑  - ชุมชนท่ีมีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี 
๒ ชุมชน  คือ ชุมชนทาสินคา และ ทุงศรีเมืองพัฒนา คิดเปนรอยละ ๕.๕๕  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาท้ัง ๒๓ แหง  - สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคา
ดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายสูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก โรงเรียนอนุกูลนารี คือ มีคา CI = ๔.๕  ผลสํารวจ
คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดท้ัง ๑๐ วัด   วัดท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมี
คาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายท่ีสูงกวาเกณฑ มี  ๒ แหง คือ มีคา CI ท่ีมากกวา 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 อยูบานเลขท่ี ๖๑/๘ 
ชุมชนทาสินคา เรียนท่ีโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ชั้นป.๑/๕ เริ่มปวยวันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๖๐ ปจจุบัน
หายเปนปกติแลว  ด.ญ. จิราวรรณ  ฉายพุทธ อายุ ๑๔ ป อยูบานเลขท่ี ๖๑๓ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา เรียนท่ี 
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โรงเรียนอนุกูลนารี ชั้นม. ๓/๖ เริ่มปวยวันท่ี ๒๐ มิ.ย. ๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว   ไดทําการควบคุมโรค
และทําการสอบสวนโรคตั้งแตรับรายงานโรคจากโรงพยาบาลกาฬสินธุใน ๒๔ ชั่วโมง ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน
ของผูปวย   โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันท่ี 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 รวมผูรับบริการท้ังหมด  746 ราย 
เงินทุนหมุนเวียน 1,763,492.16 บาท  ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการท้ังหมด 600 ราย  เงินทุนหมุนเวียน 
375,975.52 บาทจัดอบรมโครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค  รุนท่ี 5 วันท่ี 3 มิถุนายน 2560 ณ วัดสวาง
คงคาจัดอบรมโครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค  รุนท่ี 6 วันท่ี  10 มิถุนายน 2560 ณ วัดดงปอ  โครงการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจําป ๒๕๖๐  ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  ๑ - ๔  ระหวาง
วันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนเทศบาล  1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  จํานวนท้ังสิ้น  
751  คน  สวนใหญพบโรค ฟนผุ   เล็บยาว และเหา  งานทันตสุขภาพนักเรียน   วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเทศบาล 1 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน  รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เปนประธานเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดูแลทันตสุขภาพนักเรียน 
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพชองปากท่ีดี  และใหครูอนามัยโรงเรียนไดมีสวนชวยเหลือในการ
ดูแลสุขภาพชองปากนักเรียนเพ่ิมข้ึน 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   จํานวนสัตวฆาชําแหละ   2,338  ตัว แยกเปน  - สุกร 2,315  ตัว   - โค   23  ตัว รับ
คาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว  234,743  บาท งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ออกใหบริการเยี่ยมบานและมอบของเยี่ยมผูสูงอายุท่ีมี  ภาวะพ่ึงพิง กลุมติดบาน ติด
เตียง  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรมหนา
เสาธงเรียบรอยตอดวยวิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวม
กิจกรรมพัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออกกําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการและดานสงเสริม
สุขภาพฯ) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนดานอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดขอความอนุเคราะห
วิทยากรจิตอาสา นางมยุรี  ผดุงจิต และทีมงาน ทําการสอนนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเก่ียวกับ “การฝกปฏิบัติ
ทําดอกไมจันทน” ถวายในหลวง ร.๙   วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียน
ดานการสงเสริมสุขภาพ ไดขอความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา จากโรงพยาบาลธีรวัฒน  มาใหความรูเก่ียวกับ 
การปองกันดูแลรักษาโรคท่ีอาจเกิดกับดวงตา  และนางมยุรี  ผดุงจิต และทีมงาน ทําการสอนนักเรียนโรงเรียน
ผูสูงอายุเก่ียวกับ “การฝกปฏิบัติทําดอกไมจันทน”  วันท่ี  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรม
หนาเสาธงเรียบรอย     ตอดวยวิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุรวมกิจกรรมพัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออกกําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการ
และดานสงเสริมสุขภาพฯ) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนดานอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดขอ
ความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา นางมยุรี  ผดุงจิต และทีมงานรวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ “การฝกปฏิบัติทําดอกไมจันทน” วันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน  ๒๕๖๐ ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรมหนาเสาธงเรียบรอยตอดวยวิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    รวมกิจกรรมพัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออก
กําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการและดานสงเสริมสุขภาพฯ) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียน
ดานสงเสริมสุขภาพอนามัย ไดขอความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา นางอาภรณ อาษาไชยและทีมงานเก่ียวกับ 
“การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ” วันท่ี ๒๙ มิถุนายน 60 ชวงเชาหลังจากรวมกิจกรรมหนาเสาธงเรียบรอย
ตอดวย   วิชาดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมกิจกรรม 
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พัฒนาความสามารถของรางกายโดยการออกกําลังกาย (อนุกรรมการดานนันทนาการและดานสงเสริมสุขภาพ
ฯ) เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. กิจกรรมดานนันทนาการ ทางโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับความ
อนุเคราะหวิทยากร  จิตอาสา  นายมานะ ศิวบวรวัฒนา มาทําการสอนเก่ียวกับ “การขับรองดนตรี” 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสํานักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร   รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    โครงการเดน ประจําเดือน มิถุนายน 
2560 พิธีไหวครู  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันท่ี 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสวางคงคา วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค    โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรต ิ
วันท่ี 22 มิถุนายน 2560  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ วันท่ี  15  มิถุนายน  2560 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 วันท่ี 15 มิถุนายน 2560  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  วันท่ี 15 
มิถุนายน 2560  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการประชุมผูปกครอง ประจําป 2560  
โครงการประชุมผูปกครอง ประจําป 2560   โครงการประชุมผูปกครอง ประจําป 2560  โรงเรียนเทศบาล 
2 วัดสวางคงคา  โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2560 ณ วัดประชานิยม  
รวมปลูกตนไมวันสิ่งแวดลอมโลก วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  โครงการ To Be 
Number One วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 2  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรม
วันดื่มนมโลก วันท่ี 1 มิถุนายน 2560  ฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  วันท่ี 7-8 มิถุนายน 2560 
ประเพณีบุญซําฮะ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ   ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง 
และศาลเจาโสมพะมิตร ประจําป 2560  วันท่ี 7-8 มิถุนายน 2560 ประเพณีบุญซําฮะ พิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ  ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง และศาลเจาโสมพะมิตร ประจําป 
2560  สถานศึกษาในสังกัด  วันท่ี 19-21 มิถุนายน 2560 เขารวมประกวด/แขงขัน งานมหกรรมจัด
การศึกษาทองถ่ิน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25  ณ จังหวัดรอยเอ็ด  วันท่ี 19-21 มิถุนายน 
2560 เขารวมประกวด/แขงขัน งานมหกรรมจัดการศึกษาทองถ่ิน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25  
ณ จังหวัดรอยเอ็ด  ๑. โครงงานระดับปฐมวัย นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ไดรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ท่ี ๑   ๒. วาดภาพระบายสี ป. ๔-๖ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ไดรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ๓. รองเพลงพระราชนิพนธฯ ระดับประถมศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระ
เกียรติ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  4.กิจกรรมครู ๒ กิจกรรม ไดแก  - สื่อนวัตกรรมครูปฐมวัย (นาง
อังสนา แถนสีแสง)  ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือไดรางวัลชนะเลิศ   - สื่อนวัตกรรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(นางพิมชญา วงศษาพาน) ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
หนวยศึกษานิเทศก  วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 คณะผูบริหารเทศบาล ผอ.สถานศึกษา หัวหนาฝายงาน รวม
พิธีเปดงาน   มหกรรมจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 25  ณ จังหวัดรอยเอ็ด  งาน
นอกระบบและตามอัศยาศัย   เด็กดอยโอกาสเขารับทุนการศึกษาจํานวน ๑๐ ทุน จากบานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ  ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เด็กดอย
โอกาสและผูปกครองเขารวมโครงการฯ จากบานพักเด็กจํานวน ๔๐ คน   ในวันท่ี 24-25 มิถุนายน 2560 ณ 
ศูนยหัตถกรรมโนนดอกจาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  งานกีฬาและนันทนาการ  วันท่ี 3-4 มิถุนายน 2560 การ
แขงขันฟุตบอลโกลหนู ณ สนามชุมชนริมแกงดอนกลาง  งานท่ีจะดําเนินการตอไป   - วันท่ี 4 กรกฎาคม 
2560  แขงขันประกวดวาดภาพ เรียงความ ระบายสีภาพ งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560  งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560  - วันท่ี 19-21 กรกฎาคม 
2560  การแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2560 
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สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการคลัง 

นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.สวนบริหารงานคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.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 เขามาท้ังหมด 21,216,830.16  บาท 
2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณการไว 12,186,000 บาท  เขามาท้ังหมด 
10,130,417.42 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณการไว 9,475,000 
บาท   เขามาท้ังหมด 5,907,453.83  บาท 4.หมวดรายไดจากทุน  จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณ
การไว 200,000 บาท เขามาท้ังหมด 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 เขามาท้ังหมด 4,643,992.70  บาท  รวมรายรับท่ีจัดเก็บเอง ท้ัง  6  
รายการ  จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย. 60 ประมาณการไว 54,792,500 ท่ีรับจริงรวม จํานวน 
41,968,494.11 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ประมาณการไว 135,300  
บาท เขามาท้ังหมด  89,039,753.60  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 
ประมาณการไว 58,685,960 บาท เขามาท้ังหมด  91,156,897 บาท ดานการศึกษา จากเดือนต.ค. 59 
– มิ.ย.60 ประมาณการไว 116,427,128 บาท  เขามาท้ังหมด  56,851,051  บาท  เงินอุดหนุนท่ี
ประมาณการไว 175,113,088 บาท รวมเงินอุดหนุนท่ีรับจริง จํานวน 148,007,948 บาท รายรับท้ังสิ้น
ท่ีประมาณการไว 365,205,588 บาท  รวมรายรับท้ังสิ้นท่ีรับจริง จํานวน 279,016,195.71  บาท  
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากเดือนต.ค. 59 – มิ.ย.60 ดานการศึกษา รับจริง จํานวน 12,910,478.20 
บาท  ดานเฉพาะกิจบางประเภท จํานวน 1,031,811.22 บาท ดานเงินรางวัลบริหารจัดการ จํานวน 
3,500,000 บาท  

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  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 
กําลังดําเนินการ 1 ราย ขอใบรับรองอาคาร 13 ราย  แลวเสร็จ 13 ราย  กําลังดําเนินการ - ราย  ขอ
ใบรับรองอาคารในเขตเทศบาลฯ 20 ราย แลวเสร็จ 20 ราย  งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ งานจัด
สถานท่ี  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 ใชเพ่ิมข้ึน 303 ลิตร สํานักการชาง ใชเพ่ิมข้ึน 1,135 ลิตร สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพ่ิมข้ึน 816  ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 80  ลิตร กองสวัสดิการสังคม 
ใชเพ่ิมข้ึน 31 ลิตร สํานักการศึกษา  ใชลดลง 28 ลิตร  กองวิชาการ ใชเพ่ิมข้ึน 7  ลิตร  ผลสรุปการใชน้ํามัน
เพ่ิมข้ึน 2,240 ลิตร  

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานท่ัวไป  1.สรุป
คาใชจายประจําเดือนมิถุนายน 60 งบประมาณต้ังไว 1,549,900 บาท  รวมคาใชจาย  270,670  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  331,705 บาท  2.หนังสือเขา 71  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 56 เรื่อง 4.บันทึกจัดซ้ือ –  
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จัดจาง 18  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 39  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิ.ย. 60  ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ    การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งท่ี 6/2560  เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 
๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งท่ี 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 งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 9 
งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25 ขาว 4.Facebook จํานวน 54 งาน  5.
ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 10 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน  จํานวน - งาน   ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 1. 
โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครั้งท่ี 32 – 38  มีรายการ ดังนี้   - โอนครั้งท่ี 39/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท  สํานัก
การคลัง   - โอนครั้งท่ี 40/2560 จํานวน 6 รายการ  เปนเงิน 461,970 บาท  สาํนักการศึกษา   - โอนครั้ง
ท่ี 41/2559 จํานวน 6 รายการ  เปนเงิน 650,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล   - โอนครั้งท่ี 42/2560 
จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 470,000 บาท  สํานักการชาง - โอนครั้งท่ี 43/2560 จํานวน 1 รายการ  เปน
เงิน 100,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม  - โอนครั้งท่ี 44/2560 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 71,200 
บาท  สํานักการศึกษา  2. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี  การบริหารจัดการท่ีดี พ.ศ.2560  
คณะกรรมการประเมินฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจเทศบาลเมืองกาฬสินธุในรอบแรก  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2560  โดย
ทานอาจารยกันตา วิลาชัย   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสาคาม   3. สงวิดีทัศนและสรุป
โครงการรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี พ.ศ.2559   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสง
วิดีทัศนและสรุปโครงการการจัดระบบบริการรองรับสังคมผูสูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือใหสํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเผยแพรผลงานการบริหารจัดการท่ีดีและนวัตกรรมทองถ่ินของ อปท.ท่ีไดรับรางวัลใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)  โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง(กิจกรรมสวดมนตใน
วันพระ)   5. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รายงานฝายนิติการ   อัยการจังหวัด
กาฬสินธุประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  ตรวจเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน  และสรุปการ
รองเรียนรองทุกฝายนิติการ มีท้ังหมด 17 เรื่อง  

กองสวัสดกิารสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล  เมืองโคตร  หน.ฝายพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมิถุนายน 2560  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนมิถุนายน 
2560  ใชน้ํ า มัน ท้ังหมด 228 ลิตร เ พ่ิม ข้ึน  87 ลิตร  กิจกรรมคายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ 
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันท่ื  ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เสภาเด็กและเยาวชน เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ไดเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ไดรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรคงาน  (ชุมชน
ปลอดเหลา เขาพรรษาปลอดเหลา)  ฝายพัฒนาชุมชน  ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 
และผูนําชุมชน  เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ซ่ึงมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร 
พนักงานครู พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน 
เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมฯ  
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ครั้งนี้ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV  เม่ือวันท่ี ๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯตามชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน  รวมกิจกรรมเขาคายครอบครัวเพ่ือ
สงเสริมสถาบันครอบครัว  นําครอบครัวในหมูบานจารุพัฒนา  20  ครอบครัว เขารวมคายสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวของบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี  24 25  มิถุนายน 2560  ณ ศูนย
หัตถกรรมมโนนดอกจาน กิจกรรมดังกลาวสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนพ่ีเลี้ยงในการดําเนิน
กิจกรรม  เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน จัดระเบียบขอทานหนาตลาดคลองถมกับเจาหนาท่ี  ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง  
วันท่ี 19 มิถุนายน ลงพ้ืนท่ีกับเจาหนาท่ีสํานักกิจการสตรีและครอบครัว เก็บขอมูลปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพยติด   เม่ือเวลา ๑๐.๓๐ 
น. (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ คายลูกเสือลําปาว บานปากลวย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญ
เพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยนางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขา
รวมพิธีปดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซ่ึงจัดโดยกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมี นายวรวิทย ภูอวด ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กลาวรายงานถึงวัตุประสงคของการจัดโครงการฯ ดังนี้ ๑. เพ่ือลดระดับปญหาการแพรระบายยาเสพ
ติดในหมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหผลปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรม ๒. เพ่ือบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพใหกับผูเสพ/ผูติด ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทางดานรางกาย 
จิตใจใหกับผูเขารับการบําบัดรักษา ซ่ึงการฝกอบรมในครังนี้ ไดรับความอนุเคราะหคณะวิทยากรจากสํานักงาน 
ปปส.ภาค ๔ นําโดย รอยเอกทองศักดิ์ กุลสุวรรณ และจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ, 
เจาหนาท่ี ชรบ.อําเภอเมืองกาฬสินธุ, อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ ฯลฯ  กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะ
ดําเนินในเดือนตอไป  วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 แจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการฯ ออกแจกตามชุมชนท้ังหมด 
36 ชุมชน  

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  16.00  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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