รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 16/๒๕60 ประจําป ๒๕60
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1. นายจารุวัฒน
2. ดร.ศิรินันท
3. นายสมศักดิ์
4. นายอดิศักดิ์
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15. จาเอกภราดร
16. นางสาวจันทรตรี
17. นางสาวสุนิสา
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31. นายมานิต
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บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
สันคํา
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
โพธิวิเศษ
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. นายนิติธรรม

ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ผูไมมาประชุม

4. นายลิขิต
5. นายกฤษณะ
6. นางสาววารัตน
7. นางจีรนันท
8. นายสมชาย
9. นางสาคร
10. นายวันชัย
11. นางสาวดารุณี
12. นายคงเดช
13. นายกันติพงษ
14. นางมยุรา
15. นางมยุรี
16. นายพงษฤทธิ์
17. นางสุดารัตน
18. นางรัศมี
19. นายปญญา
20. นายอิงควัต
21. นายธนัญชัย
22. นายนัญธชัย
23. นายชาติชาย
24. นางดวงใจ
25. นายสังวาล
26. นางสาวณัฐภาส
27. นางสาวพัชรินทร
28. นางมนธิดา

ไชยภู
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ธารไชย
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
เบาจังหาร
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
เมืองโคตร
การรินทร
ถิตยกุล
คํากอน

- 2 หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายแผนงานและโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2560 ประจําป 2560 ในวันที่
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การปองกันน้ําทวม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

8 สิงหาคม

อยากจะบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เรื่องการปองกันน้ําทวมนั้นก็คือ 1.ขอมูลตัวเลขของจํานวนผูที่ประสบภัยจะตองชัดเจนทุกชุมชนทุกบานเลขที่
และทุกครัวเรือน 2.อยากจะขอใหแยกความเสียหายเปน 4 ระดับ คือ หนัก กลาง เสียหายนอยและไมเสียหาย
เปนพวกที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด ปกติรายงานของจังหวัดจะรายงานแบบนี้ไรนาทวมกี่ไรจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด
และไรนาที่ถูกน้ําทวม จํานวนบานพักอาศัยกี่หลังที่ถูกน้ําทวม จํานวนบานพักที่อพยพ แตรายงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุเรารายงานแตเรื่องผูที่ถูกน้ําทวมแตเราไมเคยรายงานจํานวนคนที่ยายเขามาอยูในศูนยพักพิงของ
เราใหจังหวัดทราบทั้งที่เรามีตัวเลขและบานเลขที่ชัดเจนสวนศูนยพักพิงและอพยพของเราจะมี 2 จุด คือ 1.วัด
สวางคงคา 2.วัดหอไตรฯ เพราะฉะนั้นฝากใหรายงานแจงใหจังหวัดทราบใหมวามีผูที่ไดรับผลกระทบอยางไร
บางพรอมทั้งรายงานเรื่องศูนยพักพิงและอพยพของเราดวยวามีจํานวนกี่คนกี่ครอบครัวที่มาอาศัยอยู
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นายพงษธร โพธิแทน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ประมาณ 400 หลังคาเรือนแลวครับ

ตอนนี้ก็ออกสํารวจผูที่ประสบภัยได

แลวเราก็จะตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องคาเสียหายตามระเบียบ เราทําในรูปแบบของคณะกรรมการจะไมใหใครคนใดคนหนึ่ง
เปนผูดูแลผมวาจะปลอดภัยกับทุกคน แลวเราก็จะมีการลงไปเยี่ยวยาพรอมกับดูวาจะมีการเยี่ยวยาไดอยางไร
บางและสวนงานตอนนี้ที่หนักคืองานของสํานักการสาธารณสุขฝากเกี่ยวกับเรื่องขยะเพราะขยะคอนขางเยอะ
และฝากในเรื่องตนไมใหไปตัดและเก็บกิ่งไมใบไม ฝากสํานักการชางใหไปสํารวจถนนหนทางที่ชํารุดเสียหาย
รองรอยแยก ทอระบายน้ํา และยังมี กระทูถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯเกี่ยวกับเรื่องน้ําทวมถามวา 1.
ประชาชนไดรับผลกระทบกี่คนกี่ครอบครัวมอบกองสวัสดิการสังคมตอบ 2.มีการใหความชวยเหลือเยี่ยวยาใน
เบื้องตนกับประชาชนที่เดือดรอนอยางไรมอบกองสวัสดิการสังคมตอบ 3.มีหางรานประชาชนมาบริจาคสิ่งของ
ชวยเหลือเดือดรอนกี่รายมีสิ่งของอะไรบางนําไปแจกจายหมดแลวหรือยังมอบกองสวัสดิการสังคมตอบ 4.
เทศบาลใชงบประมาณเทาไหรจากงบประมาณอะไรมาบรรเทาความเดือดรอนมอบสํานักปลัดเทศบาลตอบ 5.
ทานมีแผนที่จะปองกันน้ําทวมในอนาคตอยางไรมอบสํานักการชางตอบ ฝากใหทุกคนที่มีหนาที่ในการตอบ
กระทูตอบทุกรายละเอียดใหครบถวน

เรื่องที่ 2 การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ป 60
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แจงใหที่ประชุมไดทราบเรื่องสําคัญวา

เมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคมไดมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาประเมินรางวัลบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือรางวัลธรรมาภิบาลในรอบของอาจารยมหาวิยาลัยมาประเมินเราก็ชวยกันมาเสนอและอยูในที่
ประชุมแหงนี้โดยตอนนั้นเราไมรูวาเราจะเขารอบสุดทายหรือไม รูแตวาถาเราผานเขารอบสุดทายเมื่อไหรเรา
จะไดเงินรางวัลทันทีเปนเงินปลอบใจ จํานวน 1 ลานบาท แตถาหากเราเลยขั้นรางวัลปลอบใจมาเปนรางวัล
ชมเชยจะไดเงินรางวัล จํานวน 4 ลานบาท มี 2 รางวัล และมีรางวัลที่ 1,2,3 จะเปนโลรางวัลที่เปนเปลวไฟ
รางวัลที่ 1 ไดเงินรางวัล จํานวน 10 ลานบาท รางวัลที่ 2 ไดเงินรางวัล จํานวน 8 ลานบาท รางวัลที่ 3 ได
เงินรางวัล จํานวน 6 ลานบาท เทศบาลที่เขารอบชิงกับเรามีทั้งหมด 8 แหง 1.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2.
เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน 3.เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแกน 4.เทศบาลนครขอนแกน 5.
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 6.เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 7.เทศบาลเมืองลําพูน 8.เทศบาลเมืองแม
เหียะ จังหวัดเชียงใหม
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เขาจะมาประเมิน วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00
– 12.00 น. ใหนําเสนอการบริหารจัดการ นวัตกรรม 2 โครงการนี้ภายในเวลา 45 นาที แบงคะแนนการ
นําเสนอบริหารจัดการ 30 คะแนน นําเสนอ 2 นวัตกรรม 30 คะแนน รวมเปน 60 คะแนน และอีก 40
คะแนนนั้นอาจารยที่มาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหคะแนนแลวแตไมไดเปดเผยใหเราทราบวาใหคะแนน
เราเทาไหร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในการนําเสนอผมวาจะตองมีการประชุม
ปรึ กษาหารือกั นในส วนการงานที่ เ กี่ ยวของรวมทั้งโรงเรียนดวย ฝากรองปลัดอภิวัฒ นจัดการประชุมเพื่อ
เตรียมการนําเสนอเพื่อรองรับการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ป 60 วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา
13.30 น. ที่หองประชุมนายก

เรื่องที่ 3 การใชจายเงินเงินรางวัลธรรมาภิบาล ป 59
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ ผอ.สวนฯจําลองและทานที่มีสว น
เกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลธรรมาภิบาล ป 59 ผมใหผอ.สวนฯจําลองสรุปใหผมวามีสํานัก/กองไหนเอาไป
ใชจายอะไรบางและมีเงินเหลือเทาไหรก็ยังไมสรุปและยังไมจบ สํานักปลัดเทศบาลเอาไปปรับปรุงหองประชุม
บนอาคารสํานักการสาธารณสุขและนําไปซื้อเครื่องเสียง จํานวน 147,000 บาท งานปองกันฯซื้อเลื่อยยนต

- 4 งานรักษาความสงบซื้อรถตรวจการ เงินเหลือ 5,000 บาท สํานักการสาธารณสุขปรับปรุงหองกองทุนจิต
อาสา ปรับปรุงโรงเรียนผูสูงอายุ 1.3 ลานบาท กองวิชาการจางเหมาโปรแกรม เงินเหลือ 10,000 บาท
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล จํานวน 10,000 บาท ที่วาเหลือนั้นวันที่น้ําทวมแอม
เครื่องเสียงของประชาสัมพันธพังเลยนําไปซื้อเรียบรอยแลวครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการนําเงินไปซื้อตู จํานวน
6,000 บาท สํานักการชางซื้อรถจักรยานยนตสตารทมือและซื้อเลื่อย โรงเรียนเทศบาล 3 ซื้อเครื่องขยาย
เสียงไมคลอย 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท และซื้อกลองวงจรปด จํานวน 50,000 บาท โรงเรียนเทศบาล
1 ซื้อเครื่องดนตรี จํานวน 150,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 กอสรางมณฑปและติดตั้งกลองวงจรปด
โรงเรียนเทศบาล 5 ซื้อของเลนเด็ก จํานวน 240,000 บาท และซื้อชุดสนามเด็กเลนในรมชุดบานนอย 2
หลัง จัดทําปายชื่อชั่วคราว พัดลมใบพัด 16 นิ้ว 36 ตัว และพัดลมอุตสาหกรรมใบพัด 18 นิ้ว 6 เครื่อง ชุด
อุโมงคหนอนนอยสําหรับเด็ก ที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคือผมอยากจะขอคาติดตั้งตัวควบคุมพัดลมที่เรายายจาก
บอบําบัดน้ําเสียไปไวที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินตัวควบคุมนี้ราคาประมาณ 95,000 บาท และนําไปซื้อเครื่อง
สูบน้ําดวยมอบใหผอ.สวนฯจําลองดําเนินการ
นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตพูดเรื่องงบประมาณป 60 ทาง
สํานักการคลังกําลังทําหนังสือแจงใหสํานัก/กอง/ฝาย ขอความรวมมือเพราะเราจะขอปดรับบันทึกขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจาง ในวันที่ 1 กันยายน 2560 และจะปดรับการเบิกจาย ภายในวันศุกรที่ 8 กันยายน 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานัก/กองไหนอยากจะทําอะไรสัปดาห
นี้ใหบันทึกไดเลย
นางอุบลรัตน กิ ต ติ ยุ ท ธโยธิ น รองปลั ด เทศบาล แล ว ให ทุ ก สํ า นั ก /กองไปเช็ ค ยอดเงิ น ใน
ระบบ e-LAAS ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ทางฝายการเงินจะไดดูวามีเงินเหลือจายเทาไหร
จะไดจายเช็คออกไป เราเหลือเวลาอีกแค 2 อาทิตย จะปดงบในวันศุกรที่ 29 กันยายน 2560

เรื่องที่ 4 หนี้สาธารณะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมเรื่องหนี้สาธารณะผมไปประชุม

กับหัวหนาพงษธรและผอ.สวนฯจําลองสรุปใหพวกเราฟงวาการกูเงินของทองถิ่นฯไมไดเปนหนี้สาธารณะ ไม
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะอยูนอกเหนือกฎเกณฑทุกอยางแตถาหากวาจะเอากฎเกณฑของการบริหารหนี้
สาธารณะมาใชกับการกูเงินของเทศบาลก็เปนแคสวนนอยมากไมไดเปนภาระ สําหรับการบริหารจัดการหนี้
สาธารณะก็คือเปนสํานักงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูวารัฐบาลและจะกูเงินเกินตัวหรือไม

เรื่องที่ 5 กําชับการใชแอพพลิเคชั่นของศูนยบริการสะดวก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราเขียนแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเรื่อง

ศูนยบริการสะดวกและประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนใชแลวผมเลยอยากจะถามผูที่กํากับดูแลเรื่องนี้วาใน
สวนของเรามีใครใชแอพพลิเคชั่นนี้แลวรึยัง เพราะฉะนั้นผมขอเริ่มตนจากวันนี้มอบเปนนโยบายใหกับทาน
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ฝ าย หั วหนาสว นการงานทุกทานไปเผยแพรใหผู ใต บังคับ บัญชาของทานและผูที่
เกี่ยวของทั้งหลายใหรูจักกับแอพพลิเคชั่นนี้อยางนอยก็ตองรูวิธีการโหลดการสงเรื่องและฝากกําชับใหแตงตั้ง
เจาหนาที่ใหรับเรื่องไมมีคําวาเรื่องเงียบหายใหตอบทันทีหามนิ่งเฉยเด็ดขาดใหตอบคําถามที่พี่นองประชาชน
ถามขึ้นมาทันทีในแอพพลิเคชั่นศูนยบริการสะดวกที่เราทําขึ้น

เรื่องที่ 6 การจัดทําดอกไมจันทนและการปลูกดอกดาวเรือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการจัดทําดอกไมจันทนเรียบรอยดี
คงไมมีปญหาอะไร สวนเรื่องการปลูกดอกดาวเรืองเปนอยางไรบางทานเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี เรียบรอยครับ เพาะกลาเรียบรอย
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้ก็จะเริ่มทําการยายลงถุงแตอีก 1 ชุด กลาก็คงจะเสร็จอีกไมเกินวัน 2 วันนี้ครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

ทันตามจํานวนและครบถวน
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เอาเปนวาเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง

เรื่องที่ 7 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เรื่ อ งอั ต รากํ า ลั ง เราจะประชุ ม
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังเมื่อไหร

นายพงษธร โพธิแทน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตองประชุมประมาณกลางเดือนนี้เพราะวา

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราจะนัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา

เขาใหสงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

แผนอัตรากําลังกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.

เรื่องที่ 8 โครงการเอาสายไฟฟาลงใตดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานผมไดรับหนังสือชวงบายแจง

จากสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคเรื่องที่เราจะเอาสายไฟฟาลงใตดินคือเราทําหนังสือไปที่สํานักงานไฟฟาขอให
สํานักงานไฟฟาจังหวัดกาฬสินธุออกเดินสํารวจออกแบบเกี่ยวกับเรื่องการเอาสายไฟฟาลงใตดินในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุนั้นก็คือเราจะเอาสายไฟฟาลงใตดินตั้งแตบริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตรเรื่อยไปตามถนนกาฬสินธุ
จนถึงสี่แยกสํานักงานปาไมทางฝายวิศวกรรมของไฟฟาก็มาสํารวจและพูดคุยกับเรา 2 ครั้ง แลวลงไปสํารวจ
ออกแบบหลังจากนั้นไมนานผมก็ไดยินทานผูจัดการไฟฟาเลาใหผมฟงวามีคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมด
ประมาณ 60 – 70 ลานบาท และป 2561 ไมมีใครขอไฟฟาเลยปรากฏวาเรื่องนี้จะถูกบรรจุลงในแผนของ
สํานักงานไฟฟาวาจะเอามาทําใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดบรรจุลงไปในแผนป 2561 แตในสวนของไฟฟาก็
จะออกคาใชจายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเอาสายไฟฟาลงใตดินและในสวนของเทศบาลจะตองออกในสวนที่เปน
งานโยธา งานขุด งานกอ งานกลบ งานสวยงาม แตผมไมรูวาเทาไหรผมเลยขอรายละเอียดกับทานผูจัดการวามี
คาใชจายประมาณเทาไหรอยางไรบางเพราะจะไดหาเงินงบประมาณมาดําเนินการได และเมื่อวานนี้หนังสือ
มาถึงแจงใหเราทราบวางานโยธาตองใชงบประมาณ 28.8 ลานบาท งานไฟฟา 40 ลานบาท ซึ่งนั้นคือในสวน
ของเทศบาลเราตองหางบประมาณมา จํานวน 28.8 ลานบาท เราจะทําอยางไรผมอยากใหทุกคนชวยกันคิด
วาเราจะหางบประมาณมาดําเนินการในสวนนี้จากไหนได แตในหนังสือฉบับนี้ก็ไมไดระบุวาสํานักงานไฟฟาจะ
ใหเราออกคาใชจายเทาไหรและเขาจะชวยเราเทาไหรไมไดลงรายละเอียดยังไมชัดเจนยังทําอะไรไมไดแตเอา
เปนวาเราถือวาหนังสือฉบับนี้เปนจุดเริ่มตนของการที่จะเดินใหเตรียมทุกอยางและใหสํานักปลัดเทศบาลตั้ง
คณะทํางานขึ้นมามอบใหทานรองนพสิทธิ์เปนประธานตามงานนี้ ใหทานที่ปรึกษาเขาไปรวมเปนคณะกรรมการ
และมอบผอ.สํานักการชาง , ผอ.สวนฯของสํานักการชางเปนกรรมการและมอบกองวิชาการ สํานักการคลังเขา
ไปรวมในการทํางานนี้ดวย ผมไดโทรฯไปปรึกษากับทานรองมงคลทานบอกวาใหไปฝากเรื่องนี้ไวในแผนของ
สํานักงานโยธาฯ ตั้งกรรมการขึ้นมาเลยเพื่อที่จะมีหนาที่ในการกํากับติดตามเกี่ยวกับเรื่องโครงการเอาสายไฟฟา
ลงใตดินโดยทําหนาที่ประสานเริ่มตนจัดทําแผนจนกระทั่งงานนี้เรียบรอยและก็สงเอกสารฉบับนี้แนบทาย

เรื่องที่ 9 ขอเชิญไปรับรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดรับหนังสือจากสํานักงานนโยบาย

และแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ขอเชิญเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพรอมโลใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน ก็หมายถึงวาเราสมัครเขาไป
ประเมินรางวัลการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียวเพื่อชิงรางวัลอาเซียนเราเขารอบประเทศไทยไปเปนตัวแทน
ประเทศไทยเพื่อไปชิงรางวัลอาเซียนเขาเลยวาในการที่เราชนะและไดผานเขารอบชิงแชมปประเทศไทยนั้นเขา
จะใหเราไปรับรางวัล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรียนเชิญทานพรอมผูแทนและเจาหนาที่ จํานวน 5 คน
เขารวม ที่หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ และเราจะไดเดินทางไปประเทศบรูไน
ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เพื่อไปรับรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน
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เรื่องที่ 10 หนังสือทวงหนี้คาน้ําประปาของอาคารกุดยางสามัคคี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือมาทวงหนี้คาน้ําประปาของ

อาคารกุดยางสามัคคี คางชําระ 3 เดือน อาคารนี้คือที่เปนอาคาร OTOP ที่เรายกใหทางชุมชนกุดยางสามัคคี
ใชแลวมาคางชําระคาน้ําประปา จํานวน 5,118 บาท หนังสือฉบับนี้เขากองสวัสดิการสังคมผมมอบใหกอง
สวัสดิการสังคมไปดําเนินการติดตามและทวงหนี้กับทางชุมชนฯและใหทราบผลภายในสัปดาหนี้เพราะผมอยาก
ทราบวาใครจะเปนผูรับผิดชอบจายคาคางชําระนี้ถาไมมีจะไดไปทําการแจงยกเลิกมิเตอรน้ํา

เรื่องที่ 11 การจัดงานวันแม 12 สิงหามหาราชินี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา

สิริกิติ์ กิจกรรมวันแม วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. ตักบาตรที่สนามหนาศาลากลางจังหวัดแตง
ชุดปกติขาว เวลา 08.30 น. มีพิธีลงนามถวายพระพรที่หอประชุม 80 พรรษา แตงชุดปกติขาว เวลา
17.00 น. จุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สนามหนาศาลากลางจังหวัด การจัดสถานที่และประดับตกแตงมอบ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุชวงเชาในงานพิธีตักบาตรมอบใหจัดหาและกางเตนท จํานวน 8 หลัง พรอมเกาอี้ ผา
ระบายและปูพื้น จัดโตะวางอาหารถวายพระสงฆ จัดดอกไมประดับตกแตงบริเวณเต็มพิธี และจัดเวทีกลาง
เขี ย นชื่ อ ป า ย ประดั บ ธงชาติ ฝ ากสํ า นั ก การช า งให ดู แ ลเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายและฝากสํ า นั ก
ปลัดเทศบาลจัดของไปตักบาตรและมอบหมายใหเจาหนาที่สํานัก/กองละ 5 คน ไปรวมพิธีลงนามถวายพระพร
พรอมจุดเทียนชัยฯ การแตงกายพนักงาน ขาราชการ แตงกายในชุดเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไปแตง
กายในชุดสภาพโทนสีฟาออน

เรื่องที่ 12 หนังสือจากบริษัทอลัดแลนด พอบเพอรตี้
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ บริษัทอลัดแลนด พอบเพอรตี้อาง

ประกาศพายุเซินกามาขอหยุดดําเนินการกอสรางเพื่อที่จะเบรคคาปรับมอบผอ.สวนฯจําลองดูระเบียบใหดี
เพราะผมอยากใหงานเสร็จเรียบรอยไมอยากไปยกเลิกสัญญาเพราะถาเราตองมีการยกเลิกสัญญาก็ตองมีการ
ฟองรองใชเวลานานงานที่ตั้งไวก็จะไมเสร็จตามที่เรากําหนด

เรื่องที่ 13 ผลการทดสอบคอนกรีต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เตือนจาก สตง. วาสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินไดตรวจสอบโครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบานเสียวหมูที่ 5 โครงการ
กอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองกรุง หมูที่ 13 จากการตรวจสอบพบวาเอกสารรับรองผล
การทดสอบคอนกรี ต ของสํ า นั กงานโยธาธิการและผังเมือ งซึ่งสํานั กงานตรวจเงิน แผ น ดิน ไดไปสอบถามที่
สํานักงานโยธาธิการก็ไดรับคําตอบวาเอกสารดังกลาวไมไดออกโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ นั้นคือไดมีการปลอมเอกสารทดสอบความแกรงของถนนคอนกรีตเอามาอางกับ สตง.วาคอนกรีตนั้น
ไดมาตรฐานเขาเลยทําหนังสือแจงหนวยงานทุกหนวยเพื่อเปนการปกปองและปองปรามการกระทําที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยผูที่เกี่ยวของและเพื่อใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบลดการรั่วไหลสิ้นเปลืองปองกันการกระทํา
ที่ไมสุจริตปองกันเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สตง.จังหวัดกาฬสินธุเห็นวาการใชเอกสารเท็จในการรับรอง
ผลทดสอบคอนกรีตเปนความเสียหายเนื่องจากผลการตรวจสอบคอนกรีตมีความสําคัญในการความมั่นคง
แข็งแรงของงานกอสรางมีผลตอราคาของคอนกรีตอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดกับหนวยราชการในพื้นที่ดวยจึง
ใหระมัดระวังในการสงผลทดสอบคอนกรีตและอีกหนึ่งเรื่องอยากจะฝากผอ.สวนฯจําลองเรื่องการปลอมหนังสือ
รับ รองผลงานไปขอให ทองถิ่ น ทํา หนังสื อปลอมขึ้น มาใหเพื่อที่จ ะนําไปอางไปเอางาน ขอใหทุกสว นการที่
เกี่ยวของตรวจสอบหมดทุกงานฝากทุกทานดวย
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เรื่องที่ 14 ขอความอนุเคราะหไปตัดตนไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุแจงมาขอใหไป
ตัดตนไม ขอความอนุเคราะหรถกระเชา รถยกเพื่อดําเนินการตัดตนไมที่หักโคนทับบานพักสวัสดิการ 2 หลัง
มอบสํานักการชางไปดําเนินการ

เรื่องที่ 15 รองเรียนรองทุกขถนนบริเวณชุมชน TOT หวยสีทน ตําบลโพนทอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รองเรียนรองทุกขขอความชวยเหลือ

บอกวามีบานเรือนอยูบริเวณสํานักงาน TOT นายมนัส ใบบน กับพวกมีบานเรือนอยูชุมชน TOT หวยสีทน
ตําบลโพนทองอางว ามีบานเรือน 32 ครัวเรื อน ไดรับความเดื อดรอนในการสัญจรไปมาในถนนซอย TOT
เนื่องจากมีจาทหารเรือทําถนนลูกรัง 40 เมตร พอถึงฤดูฝนถนนดังกลาวเปนหลุมเปนบอตองใหเขาสงหนังสือ
ฉบับนี้ไปที่เทศบาลตําบลโพนทองเพราะมันอยูนอกเขตการรับผิดชอบของเรานะจาเอกภราดร
จาเอกภราดร เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ เขาสงไปเรียบรอยแลวครับ

เรื่องที่ 16 รองเรียนรองทุกขเหตุเดือดรอนรําคาญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รองเรียนรองทุกขเหตุเดือดรอนรําคาญ

ก็บอกวาขอใหพิจารณาจัดสรรเจาหนาที่ฝายรักษาความสะอาดใหเขามาดูแลความสะอาดบริเวณตลาดโตรุง
และขอใหแกไขปญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการประกอบกิจการตอพวงรถจักรยานยนตบริเวณรานทํากุญแจ
และรานตอพวงรถจักรยานยนตจุดสังเกตคือวัดใตโพธิ์ค้ําฝากใหสวนที่เกี่ยวของไปดําเนินการแกไข

เรื่ อ งที่ 17

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนและงบประมาณ
ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนระหวางชายหญิงใกลเคียงกัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรามีนัดกัน
ที่โ รงแรมริ มปาวในงานของสถาบั น พระปกเกลาจะมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ย วกับ การจัดทําแผนและ
งบประมาณใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนระหวางชายหญิงใกลเคียงกัน เมื่อวานผมก็ไดรับการทาบทาม
จากสถาบั นพระปกเกลาให ไปเปนวิ ทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ในวันที่ 25 – 26
สิงหาคม 2560 แตผมไดปฏิเสธไปแลวเพราะผมติดภารกิจไมสามารถไปรวมบรรยายได

เรื่องที่ 18 เชิญรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เชิ ญ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ต อ ร า ง
พระราชบัญญัติกระจายอํานาจหนาที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาจะกําหนดรับฟง วันที่ 10 สิงหาคม
2560 ที่จังหวัดอุดรธานี มอบใหรองปลัดอภิวัฒนไปประชุมแทนนายก

เรื่องที่ 19 คืนผิวจราจรบริเวณรอบๆแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากผอ.สวนฯสนธยาไปคืนผิวจราจร
บริเวณรอบๆแกงดอนกลางที่ถูกน้ําเซาะพัง ชํารุดและเสียหาย ผมไดยินมาวา อบจ. มีเครื่องทํายางมะตอยแลว
เขาซื้อมาประมาณ 20 ลานบาท ใหไปลองประสานงานดู

เรื่ อ งที่ 20

ขอความรว มมื อ ประชาสั ม พั น ธ ข อรั บ จัด สรรเงิ น อุ ปกรณ ช ว ยเหลื อ
ผูพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือจากขนสงจังหวัดขอความ
รวมมือประชาสัมพันธขอรับจัดสรรเงินอุปกรณชวยเหลือผูพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใช
ถนนก็คือมีกองทุนที่เราไปประมูลทะเบียนรถเขาเรียกวากองทุนใชรถใชถนนไดเงินมาเยอะแตละปทุกจังหวัดก็
จะเอาเงินนั้นมาซื้อเครื่องมืออุปกรณชวยเหลือผูพิการหรือผูที่ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากรถยนต
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เรื่องที่ 21 การเสนอชื่อองคกรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเดน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเสนอชื่อองคกรที่มีกิจกรรมทาง
สังคมดีเดนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทุกทานเห็นวาอยางไรเทศบาลเมืองกาฬสินธุมี
กิจกรรมดานสังคมดีเดนหรือไม ฝากผอ.วรวิทยเสนอโรงเรียนผูสูงอายุ และฝากผอ.เพ็ญพรเสนอกองทุนจิต
อาสา

เรื่องที่ 22 ประชุมคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานผมไปประชุมคณะกรรมการคุม

ครองและพัฒนาอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาสถานการณการคาประเวณีจังหวัด
กาฬสินธุ ทั้งปมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการคาประเวณีในจังหวัดกาฬสินธุมีอยู 1 คดี ผูตองหา 3 คน 1.
เปนธุระจัดหา 2.ขายบริการ 3.เปนเจาของสถานที่ และการคาประเวณีนั้นจะโยงไปเรื่องการคามนุษยดวย

เรื่องที่ 23 พิธีเปดปายคลินิกหมอครอบครัว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันนี้ เวลา 13.30 น. ทางโรงพยาบาล

กาฬสินธุเชิญนายกไปรวมเปนเกียรติในพิธีเปดปายคลินิกหมอครอบครัวโดยมีคุณหมอวิสิทธิ์ซึ่งเปนสาธารณสุข
จังหวัดของเราคนเกาที่เกษียณอายุราชการไปแลว เขาใหทานมาประจําที่คลินิกหมอครอบครัวแหงนี้คือศูนย
สาธารณสุขของโรงพยาบาลเพื่อเปดตรวจรักษาโรคเปนการลดปญหาการไปรอหมอที่โรงพยาบาลใหญแตไม
สามารถแอดมิชไดเขาเลยเรียกวาคลินิก

เรื่องที่ 24 จัดนิทรรศการชุมชนตนแบบที่สนามเสือปา
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน พอดีไดรับประสานจาก

สํานักปลัดสํานักนายกเรื่องที่จะไปจัดนิทรรศการชุมชนตนแบบที่สนามเสือปา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เขาใหเราสงชื่อโครงการที่จะไปจัดและเจาหนาที่ที่จะเขาไปประจําบูธนิทรรศการ และในวันที่ 19 สิงหาคม
2560 จะมีการสัมภาษณผูบริหารโครงการซึ่งตัวนี้ไมทราบวาทานนายกจะเปนผูใหสัมภาษณหรือจะมอบให
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 เปนผูใหสัมภาษณแทนครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในที่ประชุมไดมอบใหทางโรงเรียน
เทศบาล 2 รับผิดชอบจัดนิทรรศการและการแสดง เพราะฉะนั้นจ.ส.อ.สมชายก็ประสานกับทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 เลย
นายสถิตพงษ บงศรีดา ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ชื่อโครงการที่คิดไวคือนวัตกรรมตามรอย
พอสานตอวิถีพอเพียง

เรื่องที่ 25 แนะนําตัวพนักงานเทศบาลฯใหม
นางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ หัวหนาฝายงานและโครงการ

เรียนทานนายก ทานรองนายก
คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทานดิฉันนางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ หัวหนาฝายสงเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยายมาจากเทศบาลตําบลสงเปลือยยายมาอยูในตําแหนงหัวหนาฝายแผนงาน
และโครงการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ยินดีตอนรับครับ

เรื่องที่ 26 การจัดงานวันแมแหงชาติ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม
จะจัดงานวันแมแหงชาติเหมือนเดิม หนังสือกําหนดการจะออกในวันพรุงนี้สวนการแตงกายนั้นขอใหแตงกายใน
ชุดโทนสีฟาและจะมีพิธีมอบโลและใบประกาศแมดีเดน 36 ชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ปที่แลวตองขอชื่นชมกองสวัสดิการ
สังคมที่จัดงานไดดีและสมบูรณมาก และในปนี้ก็ขอใหลําดับการจัดงานและจัดกิจกรรมใหดีเหมือนปที่ผานมา

- 9 อยากฝากกําชับเรื่องเวที ฉากที่เอาไวสําหรับถายรูปขอใหจัดใหสวยงามและมีหลายๆจุดเพราะในวันนั้นก็คงจะ
มีแมดี เด น และครอบครั วตามมาเพื่ อใหกําลังใจและรว มถายรูปพรอมกัน คอนขางมากขอใหมีเพีย งพอและ
สวยงาม

เรื่องที่ 27 ขอความอนุเคราะหตัดตนโพธิ์และกิ่งไมที่วัดสวางคงคา
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล เมื่อเชาเจอทานเจาอาวาสวัดสวางคงคาทาน

อยากใหเทศบาลไปตัดตนโพธิ์ใหญหนากุฏิในวัดสวางคงคาและกิ่งไมที่ตัดแลวที่อยู ซอย 21 ขางวัดสวางคงคา
นั้นใหไปขนยายออกใหดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการชางและสํานักการ
สาธารณสุขรีบไปดําเนินการใหเรียบรอย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประจําป
2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

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

นายสมบัติ สันคํา

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาล
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2560

ทรัพยคงเหลือประจําเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 5,311 รายการ จํานวนเงิน 81,843,300 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 89,782.49 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 13,010 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 53,820,760.69 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 78 ราย จํานวนเงิน 893,900
บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 84,842 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60 จํานวน 1,194,891 บาท รับจํานํา 1,595 ราย จํานวนเงิน 25,129,500
บาท ลดลงจากเดือนมิ.ย. 60 จํานวน 90 ราย จํานวนเงิน 715,750 บาท ไถถอน จํานวน 1,343 ราย
จํานวนเงิน 20,732,900 บาท ลดลงจากเดือนมิ.ย. 60 จํานวน 138 ราย จํานวน 3,209,050 บาท
ดอกเบี้ ย รั บจํ า นํ า จํ า นวน 615,300.25 บาท เพิ่มขึ้น จากเดือนมิ. ย. 60 จํานวน 12,373.75 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60 จํานวน 7,696,326.50 บาท
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สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

กรกฎาคม 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 623 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุ คคล 1. รับโอนพนักงานเทศบาล 1 ราย คือ
นางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับตน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ มาดํารง
ตําแหนง หั วหนาฝาย แผนงานและโครงการ (นักบริ หารงานการศึกษา ระดับตน) สังกัดฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานสวนตําบล 1 ราย คือ
นางถัตธพร ศรีโสภา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บอนแดง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 3. ดําเนินการ
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 1 ราย คือ นางนิชญา สิมมะลี ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ สังกัดงานจัดซื้อจัดจาง ฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการในตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญ
การ 4. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายใหดํารงตําแหนงในสายงานนิเทศ
การศึ ก ษา ตํ า แหน ง ศึ ก ษานิ เ ทศก ระหว า งวั น ที่ 14 - 27 กรกฎาคม 2560 5. จั ด โครงการอบรม
ผูปฏิบัติงานสารบรรณ เรื่อง”หลักการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสารอยางไรใหถูกตอง”ในวันที่ 31
กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล
หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวม
เปนเงิน 31,800 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุม
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่
15/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ปฏิคมงานประชุม
เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10 วันที่ 19 ก.ค. 60 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล กิจกรรมรณรงคดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 5 ก.ค. 60 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ฝาย
เทศกิ จ งานรั ก ษาความสงบ เจ า หน า ที่ เ ทศกิ จ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อํ า นวยความสะดวก / จั ด การจราจร
งานกี ฬ ากลุ ม โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
ณ สนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ
เมื่ อวั น ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ชุ ดเฉพาะกิจ เจาหนาที่เทศกิจ ออกชว ยเหลือตัดตน ไมที่ลมทับ บานเรือน
ประชาชนผูประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560 เจาหนาที่เทศกิจชวยเจาหนาที่ปองกัน
บรรจุทรายและแจกจายถุงทรายใหประชาชนเพื่อปองกันน้ําไหลเขาทวมบานเรือน
เมื่อวันที่ 28-30
กรกฎาคม 2560 ณ อาคารฝายปองกันญาณ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๗.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบานนางพานทอง
เพ็ญประชุม ทางเขาโรงแรมชาลอง เลขที่ ๗๘ ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 2. เหตุวาตภัย อุทกภัย ๒.๑
สูบน้ํา - เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๓.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณหนาบานหัวหนาสํานัก
ปลัด ชุมชนหนาสนามกีฬา ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๓.๐๐ น.)
ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบานคุณสําลี คํารัศมี ถ.เสนหา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐ (๑๕.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบานคุณรัตชนี สถิตเกียง รานขายยาง ๘๘/๑ ถ.สนามบิน
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบาน อ.
เสถียร ถ.เสนหา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา
บริเวณบานคุณสําลี คํารัศมี ถ.เสนหา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐ น.)

- 11 ออกปฏิ บัติหน าที่สู บน้ํ า บริ เวณหน าบ านหัวหนาสํานักปลัด ชุมชนหนาสนามกีฬา ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๐.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบาน อ.เย็นฤดี
ชุมชนหนาสนามกีฬา เลขที่๙๐ ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๐.๓๐
น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณหนาบานหัวหนาสํานักปลัด ชุมชนหนาสนามกีฬา ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๑๖.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณดานในจวนผูวา
ราชการจังหวัด การออกปฏิบัติหนาที่ออกสูบน้ํารวมทั้งสิ้น ไมสามมารถนับจํานวนไดเนื่องจากมีจุดที่ไมได
บันทึก ๒.๒ ชวยประชาชนในเหตุอุทกภัย - เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่บรรจุ
กระสอบทรายและขนไปช วยผู ประสบภัย ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูที่ติดอยูภายในบานเรือนและชวยขนยายสิ่งของขึ้นสูที่สูง ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ๓. ดานอื่นๆ ๓.๑การแพทยฉุกเฉิน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ นําสงผูปวย
ไปสงที่โรงพยาบาล บานคุณพอกิต อปพร. ชุมชนหนองลิ้นจี่ - วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่
นํ า ส ง ผู ป ว ยไปส งที่ โ รงพยาบาล ชุ มชนหนองลิ้น จี่ ๑๓ กุ ด ยางสามั คคี อ.เมื อง จ.กาฬสิ น ธุ - วัน ที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ นําสงผูปวยหมดสติอยูหนาทางเขาหางโลตัส ไปสงที่โรงพยาบาล ๓.๒ จับ
สัตวเลื่อยคานหรือสัตวมีพิษ - วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ ทําลายรังตอ บริเวณหลังตลาด
เกษตร นางจารุ ว รรณ พลอยวิ เ ลิ ส ๑๑๙/๔ ซ.ทุง ศรี เมื อ ง ถ.ทุง ศรี เมื อ ง อ.เมือ ง จ.กาฬสิ น ธุ วั น ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ จับสัตวเลื่อยคาน บริเวณทาสินคา - วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออก
ปฏิบัติหนาที่ จับสัตวเลื่อยคาน บริเวณบานนางรุงฤดี ออมพลศิริ ๑๖/๑ ถ.สุจินดา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ งาน
อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด
กาฬสินธุ - วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อยูเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย สถานที่จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ - วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาชิก
อาสาสมั ครป องกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อน จํ า นวน ๒๐ นาย ปฏิบัติห นาที่รัก ษาความสงบเรีย บรอย ในการแข ง
ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด
กาฬสินธุ - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕๐ นาย รวมกับ
กองกําลังรักษาความสงบความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ เตรียมความพรอมชวยเหลือประชาชน กรณีเกิด
ภั ย พิ บั ติ ต า งๆในพื่ น ที่ งานทะเบี ย น จํ านวนประชากรเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 33,920 คน
จํานวนครัวเรือน 15,137 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนกรกฎาคม 2560 ยายเขา
จํานวน 120 ราย ยายออกจํานวน 125 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 629 ราย งานบัตรประชาชนมีผู
มารับบริการ 843 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 13 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวน
ผูรับบริการ 11 ราย

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

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกรกฎาคม 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 883 ลิตร ลดการใชพลังงาน 284.67
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 16,304 ลิตร ลดการใชพลังงาน 1,795 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 753.23 ลิตร
ลดการใชพลังงาน 671.15 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทําความสะอาดถนน
ชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 29 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 43 จุด ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 9 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ยน 6 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ ทําความสะอาดสถานที่จัดงานแหเทียน

- 12 เขาพรรษา 60 - จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดสถานที่จัดงานแหเทียนเขาพรรษา ระหวางวันที่ 5-7 ก.ค.60
ทําความสะอาดสถานที่จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ - จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดสถานที่จัดงาน
ปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ณ สวนธารณแก ง ดอนกลาง ระหว า งวั น ที่ 10-20 ก.ค.60 การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 29 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60 ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.3 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 18,970บาท กําจัดมูล
ฝอย กํ า จั ด มู ล ฝอยในเดื อ น ก.ค. รวม 3,251.22 ตั น เป น มู ล ฝอยจาก - เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
1,136.60 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 2,114.62 ตัน การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน (ตรวจ 13 ก.ค.
60) แหล งน้ํ า ผิ ว ดิ น ทั้ งหมดอยู ในเกณฑมาตรฐานยกเวน บริเวณสะพานบายพาสที่คาความสกปรกเกิ น
มาตรฐาน คุณภาพน้ําใตดินระบบฝงกลบขยะ (ตรวจ 13 ก.ค. 60) ไมพบการปนเปอน สามารถนํามาใช
เพื่อการอุปโภคได คุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียสถานที่ฝงกลบขยะ (ตรวจ 13 ก.ค. 60) น้ําออกระบบมี
ความเปนดางเกินมาตรฐานแตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีการปลอยออกสูสิ่งแวดลอมปลอยให
ระเหยออก ดานสุขาภิบาล 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ปรับผิด พรบ. - ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 1 ราย
3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 5 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 1 ราย 5.หนังสือ
รับรองการจดแจงสถานที่สะสมอาหาร - ราย หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 8 ราย ตอน
รั บ รองอธิ บ ดี กรมควบคุ ม โรค เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ ร ว มต อนรั บ รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ มโรค กระทรวง
สาธารณสุข ณ เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ นําเสนอผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงครัวเรือนจํากาฬสินธุ เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ประชุมหารือการปรับปรุงโครงหลังคาตลาดลาน 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ประชุมพอคาแมคาตลาดลาน เตรียมความพรอมการปรับปรุงและชี้แจงการปรับปรุงโครงหลังคาตลาดลาน 1
ณ หองประชุมพวงพะยอม ผูประกอบการประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นําผูประกอบการเขารวมประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ ในงานมหกรรม
แสดงสินคาอุตสาหกรรมนานาชาติ ณ จังหวัดมหาสารคาม ผลการประกวด ผลิตภัณฑ “Dino Healthy”
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อบรมการขับสารพิษในเลือดชุมชนทาสินคา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ เปนวิทยากรอบรมการขับสารพิษในเลือด
ชุ ม ชนท า สิ น ค า พร อ มตรวจสารพิ ษ ตกค า งในกระแสเลื อ ดเกษตรกร ด า นป อ งกั น และควบคุ ม โรค
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดย
การติดตามการกิน ยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน เดือนนี้ไมมีผูปวยใหม
ผูปวยวัณโรครายเกาทั้ง ๕ ราย เขาสูกระบวนการรักษาและกินยาครบ ๖ เดือน ทั้ง ๕ ราย หายเปนปกติ ทั้ง ๕
ราย ประเมินโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี งาน
ปองกันและควบคุมโรค ไดลงประเมินโรงเรียนที่ไดเปนโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผลการประเมิน ๑. โรงเรีย นมีแบบสรุปผลการดําเนินงานตอเนื่องของปนี้โ ดยมีภ าพ
กิจกรรมเรียบรอย ๒. โรงเรียนมีตารางกิจกรรมการดําเนินงานของแกนนํานักเรียน (อย.นอย) อยูในแผน มี
ปฏิทินงานอยางชัดเจน ๓. นักเรียนแกนนําไดนําความรูเรื่องการปองกันโรคมะเร็งตับฯมาสอนเพื่อนสอนนอง
แลวยังไดนําความรูไปบอกผูปกครองและเขียนเรียงความใหพอแมผูปกครองไดอาน ๔. คณะครูผูบริหารไดนํา
หลักสูตรฯไปแจงตอโรงเรียนในสังกัดและไดแจกแผนพับความรูเรื่องการปองกันโรคมะเร็งตับฯใหกับผูปกครอง
นักเรียน กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชนไดจัด
กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเมื่อไดรั บ
รายงานโรค ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
(HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๐ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๔ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย,ชุมชนซอยน้ําทิพย ,
ชุมชนหนาโรงเลื่อยและชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย

- 13 (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนทาสินคา และ ทุงศรีเมืองพัฒนา คิดเปนรอยละ
๕.๕๕ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายสูงกวาเกณฑ มี ๒ แหง ไดแก มหาลัย
กาฬสินธุ คือ มีคา CI = ๗.๓ และ โรงเรียนอนุกูลนารี คือ มีคา CI = ๔.๕ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของ
ลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๒ แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดเหนือ มีคา CI =๒.๔ และวัดกลาง มี
คา CI =๕.๔ มีผูปวยตั้งแตมกราคม – กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ ราย เดือนนี้มีผูปวยโรค
ไขเลือดออก ๔ ราย คือ ๑.น.ส. ศรัณยพร แกวพวง อายุ ๑๕ ป อยูบานเลขที่ ๙๐/๓ ชุมชนสุขสบายใจ เรียน
อยูชั้น ม. ๔/๑๑ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ เริ่มปวยเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๒.
ด.ญ.พัทธนันท ตุงคะเตชะ อายุ ๗ ป อยูบานเลขที่ ๑๒ ชุมชนซอยน้ําทิพย เรียนอยูชั้น ป.๒/๓ โรงเรีย น
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ เริ่มปวยวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๓. น.ส. สโรชา พวง
แกว อายุ ๑๗ ป อยู บานเลขที่ ๒๒๒/๑ ถนนบายพาสทุงมน ชุมชนทุงมน เรียนอยู ชั้น ม.๖/๑๐ โรงเรีย น
กาฬสินธุพิทยาสรรพ เริ่มปวยเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๔. น.ส. อนุสรา สอสูง
เนิน อายุ ๑๘ ป อยูบานเลขที่ ๔ ถนนเสนหา ชุมชนกสส. เรียนอยูชั้น ม. ๖/๒ โรงเรียนอนุกูลนารี เริ่มปวยเมื่อ
วัน ที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ปจ จุบั น หายเปน ปกติแล ว ไดทําการควบคุมโรคและทําการสอบสวนโรคตั้งแตรับ
รายงานโรคจากโรงพยาบาลกาฬสินธุใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งที่โรงเรียนและที่บานของผูปวย เปนที่เรียบรอยแลว
โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ) มารดาหลังคลอด
1412 ราย ไดรับการเยี่ยม 12 ราย - บุตร เพศชาย 7 ราย - บุตร เพศหญิง 5 ราย แมต่ํากวา 20
ป 2 คน ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวมผูรับบริการทั้งหมด 746 ราย เงินทุน
หมุ น เวี ย น 1,763,492.16 บาท ศู น ย ด งปอ รวมผู รั บ บริ ก ารทั้ ง หมด 600 ราย เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
375,975.52 บาท โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจําป ๒๕๖๐ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑- ๔ ระหวางวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๔
จํานวนทั้งสิ้น ๒๑๐ ราย สวนใหญพบโรค ฟนผุ เล็บยาว และเหา คัดกรองภาวะโลหิตจาง นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ จํานวน ๑๒๐ คน และโรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวน ๓๐ คน ฉีดวัคซีนคอตีบ+บาดทะยัก
นักเรียน ป.๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ จํานวน ๒๑๐ คน ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม
2560 ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ ๒๘๒ ราย
๑.๒ จํานวนสัต ว ๓๗๖ ตั ว แยกเป น สุ นัข ๒๘๖ ตัว แมว ๙๐ ตัว รั บคาธรรมเนียมในการรักษาสัต ว
๑๗,๒๒๕ บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆ าสัตวเ ทศบาล จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว ๒๒ ราย
จํานวนสัตว ทั้งหมด ๒,๑๔๒ ตัว แบงเปน สุกร ๒,๑๑๖ ตัว โค ๒๖ ตัว รายไดประจําเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๐ จํานวน ๒๑๕,๒๖๖ บาท งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ออกใหบริการเยี่ยมบานและมอบของเยี่ยมผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุมติดบาน ติดเตียง โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน วิทยากรแพทยแผนไทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับ ทาน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตําบลวังหลวง อ.
เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเรื่องอาหารและ
โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ กับการออกกําลังกาย ดวยยางยืด วิทยากรโดย คุณรัชนี บูชาทิพยกับคุณนง
นาถ แฝงสีคํา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานศาสนา และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี เรื่องการพัฒนาจิต วิทยากรโดย คุณกรรณิการ เถาวโท
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สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 โครงการเดน ประจําเดือนกรกฎาคม

2560 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ สํานักการสาธารณสุขฯ ออกฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
ใหแกนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา ถวายเทียนพรรษา
พระราชทาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสวางคงคา เดินรณรงควันยาเสพติดโลก และรับโลโรงเรียนที่
ใหการสนับสนุน ฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัด ฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร วันที่
19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ นักเรียนเพิ่มการเรียนรูการสานกระติบขาว และทํา
พิณดนตรีอีสาน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 26
มิถุน ายน 2560 กิจ กรรมวัน ไหว ครู วั นที่ 29 มิถุน ายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิ มพระเกียรติ
เลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เขาคายวิชาการ ป.1 - 3 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
เข า ค า ยวิ ช าการ ป.4 - 6 วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย น บุ ค ลากรสํ า นั ก และ
สถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรม Bic Cleaning Day
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง กิจกรรมปลูกตนไม วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ
ศาลากลางหลังใหม กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา สถานศึกษาในสังกัด ท. 3 วันที่ 5 กรกฎาคม
2560 ศพด.1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศพด.2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สถานศึกษาในสังกัด รวมงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัด ฝายสงเสริม
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 แขงขันการประกวดวาดภาพ เรียงความ ระบายสีภาพ
งานประเพณีแหเทียนเขาพรวันที่ ๗ กรกฎาคม 2560 งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560รษา
ประจําป 2560 งานนอกระบบและตามอัศยาศัย กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ตามบริบทของ
สถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิตสวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานกีฬาและนันทนาการ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 การแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 พิธีเปด-ปด การ
แขงขันกีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2560 งานที่จะดําเนินการตอไป 1.กิจกรรม
วันแมแหงชาติ 2. กิจกรรมทัศนาแหลงเรียนรู 3. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร (ท.2)

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

59-ก.ค. 60 (ไตรมาส 4) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.ค. 60 1.หมวดภาษีอากร
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว 24,131,000 บาท เขามาทั้งหมด 21,760,993.06
บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว 12,186,000 บาท เขามา
ทั้งหมด 11,189,171.02 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว
9,475,000 บาท เขามาทั้งหมด 6,822,237.13 บาท 4.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 59 –
ก.ค.60 ประมาณการไว 200,000 บาท เขามาทั้งหมด 71,800 บาท 5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา จาก
เดือนต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 1,590,000 บาท ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือน
ต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 7,210,500 บาท เขามาทั้งหมด 4,930,876.70 บาท รวมรายรับที่
จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 54,792,500 ที่รับจริงรวม
จํานวน 44,775,077.91 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 59 – ก.ค.60 ประมาณการไว
135,300 บาท เขามาทั้งหมด 100,826,295.46 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จากเดือนต.ค. 59 –
ก.ค. 60 ประมาณการไว 58,685,960 บาท เขามาทั้งหมด 82,263,187 บาท ดานการศึกษา จากเดือน

- 15 ต.ค. 59 – ก.ค. 60 ประมาณการไว 116,427,128 บาท เขามาทั้งหมด 84,688,144 บาท เงิน
อุดหนุนที่ประมาณการไว 175,113,088 บาท รวมเงินอุดหนุนที่รับจริง จํานวน 166,951,331 บาท
รายรับทั้งสิ้นที่ประมาณการไว 365,205,588 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 312,552,704.37
บาท หมวดเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ จากเดื อ นต.ค. 59 – ก.ค.60 ด า นการศึ ก ษา รั บ จริ ง จํ า นวน
12,910,478.20 บาท ดานเฉพาะกิจบางประเภท จํานวน 1,131,811.22 บาท ดานเงินรางวัลบริหาร
จัดการ จํานวน 3,500,000 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค. 59 – ก.ค. 60 จํานวน 312,552,704.37 บาท
รายจายจริงเดือน ต.ค. 59 – มิ.ย. 60 จํานวน 235,832,050.58 บาท รายจายจริงเดือนก.ค. 60 จํานวน
20,500,305.08 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนส.ค. 60 เทากับ 56,220,348.71 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ สํานักการชาง สวนควบคุมการกอสราง

อาคารและผั งเมื องฝ ายควบคุ มการก อสร าง โครงการตามเทศบั ญญัติ จํ านวน 36 โครงการ ขออนุ ญาต
กอสราง 13 ราย แลวเสร็จ 3 ราย กําลังดําเนินการ 5 ราย แกไข 5 ราย ขออนุญาตรื้อถอน 2 ราย แลวเสร็จ
2 ราย กําลังดําเนินการ - ราย ขอใบรับรองอาคาร 12 ราย แลวเสร็จ - ราย กําลังดําเนินการ - ราย ขอ
ใบรับรองอาคารในเขตเทศบาลฯ 10 ราย แลวเสร็จ - ราย ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล - ตลาดลาน 1 ปรับปรุง
(ลาสุด) ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ทาสี) โครงการกอสรางหอพระโรงเรียน
เทศบาล 4 งานจั ด สถานที่ แ ละไฟฟ า สาธารณะ งานจัด สถานที่ 4 งาน แล ว เสร็ จ 4 งาน อยู ร ะหว า ง
ดําเนินงาน - งาน งานไฟฟาสาธารณะ 8 งาน แลวเสร็จ 5 งาน ยังไมดําเนินการ 3 งาน งานบํารุงและรักษา
ทางและสะพาน ทอระบายน้ํา 1 งาน แลวเสร็จ 1 งาน ถนน 4 งาน แลวเสร็จ 2 งานยังไมดําเนินการ 2 งาน
งานสาธารณะ ตัดตนไม 7 งาน ดําเนินการแลวเสร็จ 2 งาน ยังไมดําเนินการ 5 งาน สรุปรายการเบิก–จาย
น้ํามันดีเซล เดือนกรกฎาคม 2560 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 266 ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้ น
1,845 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชลดลง 1,795 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 40 ลิตร
กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 64 ลิตร สํานักการศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 21 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง 24 ลิตร
ผลสรุปการใชน้ํามันเพิ่มขึ้น 289 ลิตร ได รั บ เรื่ อ งราว เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2560สํ า นั กการช า ง
ดําเนินการเรงระบายน้ําขังละแวกบานหนองไผ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คุณ Nattida nachairit
ชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องของถนนเละเพราะฝนตกทําใหการสัญจรไปมาลําบาก ทางสํานักการ
ชาง จึงเรงดําเนินการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จนแลวเสร็จ และรายงานความกาวหนาการเพาะปลูก
ดาวเรือง จํานวน 1 แสนตน ที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง กําลังดําเนินการ

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

คาใชจายประจําเดือนกรกฎาคม 60 งบประมาณตั้งไว 1,284,000 บาท รวมคาใชจาย 95,287 บาท
ยอดเงินคงเหลือ 438,092 บาท 2.หนังสือเขา 69 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 74 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ –
จัดจาง 15 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 36 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนก.ค. 60 ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 1.งานประกาศเสียงตามสาย
จํานวน 42 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.
งานภาพนิ่ง จํานวน 79 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 40 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 5 งาน
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 5 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล –

- 16 จดหมายขาว ปฏิทิน แผนพับ 7,000 ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน
8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25 ขาว 4.Facebook จํานวน 79 งาน 5.
ประกาศ - ข า ว 6.เขี ย นบทรายการเคเบิ้ ล ที วี 8 ตอน 8.อั ด สปอต - งาน 9.ป า ยประชาสั ม พั น ธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 1.
โอนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 45-52 มีร ายการ ดังนี้ - โอนครั้ ง ที่
45/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 37,000 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 46/2560 จํานวน 1
รายการ เปนเงิน 42,000 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 47/2559 จํานวน 8 รายการ เปนเงิน
516,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 48/2560 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 276,000
บาท สํานักปลัด - โอนครั้งที่ 49/2560 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 75,000 บาท กองสวัสดิการสังคม
- โอนครั้ ง ที่ 50/2560 จํ านวน 9 รายการ เป น เงิน 1,068,000 บาท สํ านั ก การช าง - โอนครั้ ง ที่
51/2560 จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 258,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 52/2560 จํานวน 5
รายการ เปนเงิน 377,000 บาท สํานักการคลัง 2. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561
- ประชุ มพิจ ารณางบประมาณรายจ า ยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยปลัดเทศบาล เมื่อวัน ที่ 20
กรกฎาคม 2560 และโดยคณะผูบริหารเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 - งานจัดงบประมาณฯ จัดทําราง
เปนรูปเลม เพื่อนําเสนอสภาเทศบาล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 3.โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
(ตักบาตรถนนสายบุญ) 4.โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) 5.โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนตในวันพระ) 6. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ ครั้ง ที่ 1/2560 เพื่อ พิจ ารณารางแผนพัฒ นาสี่ป เทศบาลเมือ ง
กาฬสิ น ธุ พ.ศ.2561 – 2564 (เพิ่ มเติ มและเปลี่ ย นแปลง ฉบับ ที่ 1 พ.ศ.) 2560 7. การประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณากรอบการ ประเมินความพึงพอใจ - เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณา
กรอบการประเมินผลความพึงพอใจของการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 8. การตรวจประเมินรางวัล
พระปกเกลา ประจําป 2560 รอบแรก รายงานฝายนิติการ สรุปการรองเรียนรองทุกฝายนิติการ มีทั้งหมด
14 เรื่อง 8 สัญญา

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกรกฎาคม 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนกรกฎาคม
2560 ใชน้ํามันทั้งหมด 163 ลิตร ลดลง 65 ลิตร งานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมพรอมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมรณรงค
กิจกรรมวันเขาพรรษา/เทเหลา/เผาบุหรี่/งดเหลาเขาพรรษา ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง ฝายพัฒนา
ชุมชน ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน และผูนําชุมชน เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐) ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด การประชุ ม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกุมภาพันธ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะผูบริหาร
สมาชิ กสภาเทศบาล หั ว หน า ส ว นการบริห าร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
คณะกรรมการชุ ม ชนและผู นํ า ชุ ม ชน ทั้ ง ๓๖ ชุ ม ชน เข า ร ว มการประชุ ม โดยมี น ายจารุ วั ฒ น บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้ โครงการจัดอบรมทําแผนชุมชนและทบทวน
แผนชุมชน วันที่ ๑๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินโครงการ
จัดทําแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ โดยการ
สนับสนุนจัดเวทีประชาคมในพื้นที่เทศบาลเมืองทั้ง ๓๖ ชุมชน รวมทั้งจัดทําและแกไขปญหา เพื่อใหประชาชน

- 17 ไดเสนอความตองการของแตละชุมชนโดยการ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชนและนําแผน
ชุมชนได เพื่อบรรจุเขาเปนแผนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสู งอายุ ผู พิการและผูติ ดเชื้ อ HIV เมื่ อวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะห กอง
สวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ
ตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน รวมมือ รวมใจ ลําเลียงสิ่งของบริจาคมอบใหผูประสบภัยน้ําทวม กองสวัสดิการ
สังคมรวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม และไดลําเลียงสิ่งของบริจาคและอาหาร
ให กับ ผู ป ระสบภั ย ในเขตเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ กิจ กรรม/โครงการ ที่ จ ะดํ าเนิ น ในเดื อนต อไป วั น ที่ 4
สิงหาคม ๒๕๖๐ แจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการฯ ออกแจกตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๐ โครงการแมดีเดน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ปดประชุม 16.30 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

