รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 1/๒๕60 ประจําป ๒๕60
วันอังคารที่ 10 มกราคม ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

๑. นายจารุวัฒน
๒. ดร.ศิรินันท
๓. นายสมศักดิ์
๔. นายอดิศักดิ์
๕. นายฉลอง
๖. นางอุบลรัตน
๗. นายประเสริฐ
๘. นายอภิวัฒน
๙. นายพงษธร
๑๐. นางเพ็ญพร
๑๑. นายภาณุเดช
๑๒. นายวรวิทย
๑๓. นายโพธิวัฒน
๑๔. นายนิกร
๑๕. นายลิขิต
๑๖. จาเอกภราดร
๑๗. นางสาวจันทรตรี
๑๘. นายกฤษณะ
๑๙. นางจีรนันท
๒๐. นางสาวสุนิสา
๒๑. นางณัฐนันท
๒๒. นายกันติพงษ
๒๓. นางสาวนันทนา
๒๔. นายจําลอง
๒๕. นางมยุรา
๒๖. นางศศิญา
๒๗. จ.ส.อ.สมชาย
๒๘. นางเพ็ญประภา
๒๙. นายสังวาล
๓๐. นายสถิตพงษ
๓๑. นางศศิพรรณ
๓๒. นายมานิต
๓๓. นางพัชรินทร
๓๔. นางอรัญญา
๓๕. นายพัฒพงษ
๓๖. นางสาวเบญจวรรณ

.......................................................

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
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
ไชยภู
หน.ฝายปกครอง
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
พุฒทอง
รก. รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน
เสนหดี
นักจัดการงานทั่วไป

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. นายนิติธรรม
4. นางสาววารัตน
5. นายสมชาย
6. นางสาคร
7. นายวันชัย
8. นางสาวดารุณี
9. นายคงเดช
10. นายวุฒิไกร
11. นางมนธิดา
12. นางมยุรี
13. นายพงษฤทธิ์
14. นางสุดารัตน
15. นางรัศมี
16. นางสาวทัศนีย
17. นายสนธยา
18. นายธนวัฒน
19. นางนฐอร
20. นายปญญา
21. นายอิงควัต
22. นายธนัญชัย
23. นายนัญธชัย
24. นายชาติชาย
25. นางดวงใจ
26. นางสาวณัฐภาส
27. นางสาวพัชรินทร
28. นางสุมิตรา

- ๒ ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
รัตนานิคม
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
คํากอน
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
ไรเกื้อ
สีหานนท
สิทธิกานต
อภัยโส
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
ภูผาลา

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 10 มกราคม
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่ อ งที่ 1 งานพระราชพิ ธี ส วดพระอภิ ธ รรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไดเดินทางรวมกับทานผูวาราชการฯ ไป

งานพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไปครั้งนี้ดี
มากเพราะมีรถเขาไปสงถึงขางใน เมื่อลงมาขางลางไปนั่งรอไมนานเขาก็เชิญเขาไปนั่งบนพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท เขาคัดเลือก

- 3 ใหเขาไปจังหวัดละ 5 ทาน แตคนมานอยผมจึงไดมีโอกาสไดเขาไปนั่งฟงสวดพระอภิธรรม ถือเปนสิริมงคล
แกชีวิตอยางยิ่ง ในชวงเดินทางผมก็ไดเลาความเปนมาของจังหวัดกาฬสินธุใหทานผูวาราชการฟงหลายๆเรื่อง
ไมวาจะเปนเรื่องโคกหนองแลง โคกดอนหัน หนองซําหมู ที่มาของการกอสรางศูนยราชการ หลวงพอวัด
ประชานิยมอยากไดแกงดอนกลางทําเปนมหาวิทยาลัยสงฆแตไดรับการคัดคานจึงบอกวาความจริงทานอยากได
โคกหนองแลงแตมีการเมืองเขาไปคัดคานจึงไมได ทานก็บอกวาตอนนี้ยังอยากไดหรือไม แลวจะใหใครเปนตน
เรื่อง ดูแลวทานก็อยากสนับสนุน เมื่อวานผมจึงไดไปกราบเรียนหลวงพอวัดประชานิยมวาตั้งคณะทํางาน
ขึ้นมาใหมและขอใชที่สาธารณะ ซึ่งดูเงื่อนไขแลวงายมากอํานาจอยูที่ทานผูวาราชการ ทําเรื่องเขาไปขอใช
พื้นที่สาธารณะผูวาเปนคนอนุญาตดวยเหตุผลที่วาถาเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนและผานการประชาคม
ประชาพิจารณสวนใหญจะไดหมด แตถาจะไปเพิกถอนที่สาธารณะจะเปนอีกกรณีหนึ่ง การขอใชจะมีกําหนด
ระยะเวลาการขอใช แ ละหยุ ด ใช ด ว ย เมื่ อ ศึ ก ษาดู แ ล ว น า จะเป น ไปได ถ า ท า นผู ว า สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตกาฬสินธุนาจะไมยาก

เรื่องที่ 2 โรงเรียนวัดใตโพธิ์ค้ํา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กุญแจโรงเรียนวัดใตตอนนี้อยูที่ผม สัปดาห
หนาผมจะพาเจาหนาที่เขาไปจัดการทุกอยางใหหมดเพื่อใหเปนไปตามที่เราตกลงกันไว บันทึกวันนั้นอยูกับชาง
ขาว มอบผอ.ภาณุเดชใหเขาทําบันทึกใหผมดวยวาหองไหนจะทําอะไร อยางไร

เรื่องที่ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหหรือรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดในชวงเทศกาลปใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหหรือ

รับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของสํานักงาน กพ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เปนเรื่อง
สําคัญอยากใหทุกทานไดศึกษาเพื่อไมใหเกิดการทําผิด เนื่องจากมีกฎหมาย ปปช. กําหนดไววาหากมีการมอบ
สิ่งของที่มีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ขึ้นไปถือวามีความผิด คนใดรับมาก็จะมีวิธีปฏิบัติวาจะตองมีการขอ
อนุญาตรับ ใหรับไดตามศีลธรรมจรรยาแตราคาไมเกิน 3,000 บาท ทางสํานักงาน กพ. จึงทําหนังสือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหและรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของสํานักงาน กพ.
อันไหนที่ได มาฟรี 1. ตองละเว นจากการแสวงหาประโยชนที่มิช อบ ไมรับหรือถามนําถึงการใหหรือรับ
ของขวัญ นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจ
ของกฏหมายยกเวนกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่
กฏหมายกําหนด 2. การใหของขวัญแกขาราชการชั้นผู ใหญ ผูบังคับบัญชาหรื อบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน กรณีจําเปนที่ตองรับหรือตองให
ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาหรื อ ตามปกติ ป ระเพณี นิ ย มหรื อ รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
โดยของขวัญทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับใหแกกันตองมีมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาส
ไมเกิน 3,000 บาท 3. การอวยพร ใหอวยพรเปนหมูคณะหรือควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวย
พรหรือบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ เพื่อเปนการปองกันการฝาฝนระเบียบ ในเรื่องนี้ขอใหทุก
ทานไปศึกษาเพื่อจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

เรื่องที่ 4 ศูนยดํารงธรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตสมัยทานวันมูหะมัดนอร มะทา ทาน

เปดใหมีการรับเรื่องรองทุกขศูนยดํารงธรรมเพื่อแกไขปญหา มีการทํางานและมีเจาหนาที่รับผิดชอบ ในยุค
คสช. เขาให ค วามสํ า คั ญ กั บ ศู น ย ดํ า รงธรรมเป น อย า งมาก ผลการทํ า งานของศู น ย ดํ า รงธรรมท า น
ปลั ด กระทรวงท า นก็ เ ขี ย นเป น แนวทางปฏิ บั ติ ก ารรั บ เรื่อ งราวและสรุ ป ผลออกมาได ดี ม าก ประชาชนให
ความสําคัญ เมื่อเกิดเหตุเดือดรอนเขาจะรองที่ศูนยดํารงธรรมทุกเรื่อง จึงเกิดแนวทางปฏิบัติและเพิ่มเติมใน

- 4 การตั้งศูนยดํารงธรรม คือ ตั้งนายกทองถิ่นทุกแหงเปนกรรมการของศูนยดํารงธรรมและตั้งศูนยดํารงธรรม
ระดับอําเภอ ตอนนี้มีการตั้งศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอมีนายอําเภอทําหนาที่แกไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีการ
รองเรียนไปยังศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอและตั้งเปนคณะทํางานขึ้นมา ระดับอําเภอใหนายอําเภอปฏิบัติ
หนาที่แทนผูวาฯ ที่สงเรื่องมาที่อําเภอเพราะจะไดเปนการแบงเบาภาระจังหวัด สวนจังหวัดทําหนาที่ในการ
รวบรวมสถิติตัวเลข คนที่แกปญหาคือทางอําเภอที่จะตองเปนผูติดตาม ตรวจสอบและแกไขปญหา มีหนังสือ
เรื่องการดําเนินการตามโครงการของขวัญปใหม 2560 ของศูนยดํารงธรรม จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา
เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการของขวัญปใหม 2560 ของศูนยดํารงธรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุตามวัตถุประสงคของกระทรวงมหาดไทย จึงใหทานดําเนินการตามกรอบภารกิจและแนวทางปฏิบัติงาน
ในสวนที่เกี่ยวของ ผลเปนประการใดรายงานใหจังหวัดทราบภายใน เวลา 10.30 น. ของทุกวัน โดยเริ่ม
รายงานครั้งแรกวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. และสิ้นสุดการรายงานในวันที่ 4 มกราคม
2560 เวลา 10.30 น. พรอมทั้งรวบรวมผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตามโครงการ
พรอมภาพถายกิจกรรมสงใหจังหวัดทางโทรสาร เรื่องนี้หน.พงษธรทราบหรือไม
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล หนังสือเขากองวิชาการวันที่ 5 มกราคม 2560 ประสาน
ไปที่ศูนยดํารงธรรมแลววาจะตองรายงานหรือไม เพราะมีแตการรายงานของสํานักทะเบียนเขาจึงบอกวาไม
ตองรายงานแลว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่ผมเลาใหฟงเพราะทางราชการเขาให
ความสําคัญ วันนี้ อาจบอกวามาทัน แตถาเปนชวงเทศกาลสงกรานตซึ่งเปนชวงหยุดยาวก็จะมีอยางนี้มา
ในชวงหยุดยาวมีการใชรถเยอะอาจมีปญหาจึงใหทองถิ่นอํานวยความสะดวกเปนของขวัญปใหม 2560 ของ
ศูนยดํารงธรรม เชน ทะเบียน โรงพยาบาลจะตองเปดไมใหมีวันหยุด เพื่อใหการจัดทําโครงการของขวัญป
ใหม 2560 ของศู น ย ดํา รงธรรมเป น ไปด ว ยความเรีย บรอย เห็น ควรใหศูน ยดํา รงธรรมจังหวัดอํ าเภอ
ดําเนินการ ดังนี้ 1. เปดใหบริการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ ระหวาง
วันหยุด 4 วัน ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 และจัดเจาหนาที่รับโทรศัพท
เพื่ อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่ว โมง ตั้งแตเ ลา 16.30 น. ของคื น วัน ที่ 30 ของบายวั นที่ 30
ธันวาคม จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. และใหบริการทางทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชนรวมทั้งประสานสํานักงานขนสง สํานักงานไฟฟา สํานักงานประปาเพื่อใหบริการทางทะเบียน รถ
เปดบริการรับชําระไฟฟา รับแจงเหตุฉุกเฉินน้ําไมไหล ไฟฟาไมสวาง ไฟฟาลัดวงจร อยากใหพวกเราให
ความสําคัญกับปญหาที่ทาง คสช. เขาเปนหวงประชาชน เขาเกรงวาในวันหยุดยาวถาประชาชนมีปญหามา
ติดตอราชการแลวประชาชนจะไปที่ไหน ถาเปนอยางนี้เมื่อหยุดติดตอกันครั้งหนาเราควรเตรียมตัวอยางไร ใน
ฐานะพอบานหน.พงษธรก็จะตองจัดเวรยาม 2. จัดเตรียมขอมูลประชาสัมพันธ เชน แผนพับหรือโปสเตอรที่
จําเปนในการบริการประชาชน เชน ขอมูลที่ตั้งหนวยหรือจุดใหความชวยเหลือในพื้นที่จังหวัด มอบหมายเลข
โทรศัพทรายชื่อเจาหนาที่ ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว ขอมูลหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน ขอมูลโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน ที่ตั้งบนเสนทางหลักเสนทางรองในพื้นที่จังหวัดพรอมหมายเลขโทรศัพท โดยประสานความรวมมือกับ
ตํารวจภูธร สํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานประชาสมัพันธการทองเที่ยว โรงพยาบาลของรัฐ
3. ประสานกับสวนราชการ วิทยาลัยอาชีวะและหนวยงานเอกชน เชน มูลนิธิอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรื อน ใหความช ว ยเหลื อเบื้ องต น ในกรณีที่ป ระชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เชน รถยางแตก ซ อมแซมรถ
เปลี่ยนยาง 4. การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกขในหวงปฏิบัติการตามโครงการใหปฏิบัติ ดังนี้ 1.
เรื่องรองเรียนรองทุกขที่เปนเรื่องไมยุงยาก ซับซอน หรือเมื่อปฏิบัติแลวไมขัดตอระเบียบกฏเกณฑ ใหเนนย้ํา
การดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง 2. เรื่องรองเรียนรองทุกขที่มีความยุงยากเกี่ยวกับภารกิจ
หลายหนวยงานจะตองมีการเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชุมสวนราชการ คณะทํางาน ใหดําเนินการ
แกไขภายใน 7 วัน 3. ชองทางรองเรียนรองทุกขสามารถแจงได 5 ชองทาง ไดแก รองเรียนที่ศูนยดํารง
ธรรมจังหวัดและอําเภอ หมายเลขโทรศัพท 1567 เว็บไซตศูนยดํารงธรรม หนังสือไปรษณียหรือแฟลซ

- 5 แอพพลิเคชั่นสปอนด โดยสามารถโหลด App store หรือ Google play โดยคนหาคําวา Spond มอบ
รองอภิวัฒนศึกษาแอพพลิเคชั่นนี้

เรื่องที่ 5 การอบรมการบังคับใชกฎหมายและการจัดการเรื่องรองเรียนของ อปท.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การอบรมการบังคับใชกฎหมายและการ

จัดการเรื่องรองเรียนของ อปท. ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนการจัดการอบรมโดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) NIDA ในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2560 ที่จังหวัดนครราชสีมา
ผมชวนผอ.สมชายวาถาวางใหไปกับผม ผมจะไปกับหน.ธนัญชัยเมื่อมีเรื่องรองเรียนหน.ธนัญชัยจะเปนคนลง
พื้นที่หาขอมูลและเสนอ ผมอยากรูวาตามพรบ.สาธารณสุขเรามีอํานาจมากนอยแคไหน

เรื่องที่ 6 การรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานรองอภิวัฒนบอกวาไดมีการประชุมแลว

ทานปลัดเปนประธาน มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาวาเราจะดําเนินการเขารวมโครงการศูนยบริการ
รวมในโครงการศูนยราชการสะดวก ตามที่ผมอานในเอกสารขอความระบุวา ดวยจังหวัดกาฬสินธุไดรับแจง
จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวา ตามที่นายกรัฐมนตรีไดมีนโยบายโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน โดยกําหนดใหมีศูนยราชการสะดวก Government Easy
Contact Center (GECC) เพื่อเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกประชาชนให
เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนที่มาติดตอราชการกับหนวยงานของรัฐ
และไดกําหนดเปดรับสมัครหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก
ประจําป 2560 เปดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2560 จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหสวนราชการและอําเภอ
สมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวกประจําป 2560 โดยจัดสงใบสมัครภายในวันที่
25 มกราคม 2560 เพื่อรวบรวมและสงใหประธานกรรมการอํานวยการศูนย และยังมีหนังสือมาอีกเรื่อง
การรับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการ แจงประชาสัมพันธกรมสงเสริมจัดใหมีการประชุมชี้แจง
หลักเกณฑวิธีประเมินในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยผานทางระบบ
คอนเฟอรเรนซ ผมคิดดูและตัดสินใจแลววาจะสงเขารวมไดหรือไมไดก็ไมเปนไร มอบรองอภิวัฒนดําเนินการ
เรื่องนี้
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล การประเมินศูนยราชการสะดวกจากผลสํารวจการประชุม
ชุมชนที่ผานมาเขาจะเนนที่งานทะเบียนราษฎร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ยังไมตองลงรายละเอียด ใหสมัครเขาไปกอน
และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สงมา คือ เรื่องการสนับสนุนใหหนวยราชการไทยจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ 2
ภาษา หากเราไดทําตาม พรบ.อํานวยความสะดวกตอนนี้เราทําเปนภาษาไทยถาทําตัวนี้ตองแปลเปน 2 ภาษา
ตอไปราชการจะตองทําหนาที่ในการบริการประชาชน เอาประชาชนเปนศูนยกลางและใหความสําคัญอยางยิ่ง

เรื่องที่ 7 คารบอนฟุตพริ้นท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องนี้เปนของสํานักการสาธารณสุข ไดมี
การตั้งคณะกรรมการและนัดประชุมในวันที่ 16 มกราคม 2559

เรื่องที่ 8 เชิญเปนประธานกลาวเปดโครงการสัปดาหวันเด็กแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญเปนประธานกลาวเปดโครงการสัปดาห
วันเด็กแหงชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ทางยุวพุทธิกสมาคมไดรับเงินจากเราทุก
ปเขาจึงอยากเชิญนายกฯไปเปดงาน มอบรองนพสิทธิ์เขารวม
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เรื่องที่ 9 ขอนําคณะเขาเยี่ยมศูนยบริการประชาชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานอัยการนฤมล ทานขอนําคณะเขาเยี่ยม
ศูนยบริการประชาชน ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ใหเตรียมการตอนรับดวย

เรื่องที่ 10 การอภัยโทษ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล มีผูตองโทษออกจากเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุในหวงรัชกาลที่

10 ขึ้นครองราชย มีผูพนโทษออกมาจํานวน 119 คน ในหนังสือที่สงมาระบุวา ขอใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดดําเนินการติดตาม สอดสองและใหการสงเคราะหชวยเหลือผูตองราชทัณฑที่ไดรับพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. 2559 ดังเอกสารที่สงมา

เรื่องที่ 11 การจัดการแขงขันกีฬานครรอยสารสินปริยัติสัมพันธเกมส ครั้งที่ 4
นายจารุวัฒน บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดการแขงขันกีฬานครรอยสารสินปริยัติ

สัมพันธเกมส ครั้งที่ 4 ดวยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวมกับกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุมศิษย
กาฬสินธุ รอยเอ็ด มหาสารคามและนครพนม จะดําเนินการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬานครรอยสารสิน
ปริยัติสัมพันธเกมส ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยจึงขออนุเคราะห 1. สนามฟุตบอลกลางที่มีอัฒจรรยสําหรับประกอบพิธีเปดการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน โรงยิมเนเซียม สนามเซปกตระกรอ ติดตั้งเตนทจํานวน 2 หลัง จั ด
บุคลากรรวมในการจัดเตรียมสนามการแขงขันทุกประเภท ในวันศุกรที่ 13 มกราคม 2560 มอบสํานัก
การศึกษาดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 12 ประชุมชี้แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุมชี้แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวที่
ไดรับอนุญาต ในวันที่ 12 มกราคม 2560 มอบสํานักการสาธารณสุขเขารวมประชุม

เรื่องที่ 13 การกอสรางศาลาชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง ทานผอ.ภาณุเดชรายงานผมแลววาเสร็จเรียบรอยตาม

กําหนดการ สรุปความตองการของประชาชนในวันประชุมคณะกรรมการชุมชน ตอนนี้ผมเห็นวาพวกเราไม
คอยสนใจการประชุมชุมชน ผมจึงใหหน.สังวาลทําบันทึกและเสนอขึ้นมาแตปรากฏวาที่ทํามามันคนละเรื่องกับ
ที่เราคุยกัน ในวันนั้นผมพูดวาตอนนี้มีหนังสือฉบับหนึ่งเปนหนังสือเกี่ยวกับการจะใหเลือกถนนและกํากับ
ความเร็ว แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน ผมเอาเรื่องนี้ไปเลาใหพี่นองประชาชนฟงวาพี่
นองแถบไหนหรือถนนตรงไหนที่อยากใหเอาปายจํากัดความเร็วรถก็ใหเสนอเขามา สรุปแลวเกือบทุกเสนทาง
แตหน.สังวาลสรุปขึ้นมา ผมเห็นวาเรื่องนี้มีความสําคัญและเปนความตองการของพี่นองประชาชน ฝากจาเอก
ภราดรดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 14 อบรมการซอมและดูแลหอกระจายขาว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การอบรมและการซอมดูแลหอกระจายขาว
ผมอยากฝากหน.ศศิญาใหรวบรวมรายงานการประชุมหอกระจายขาวประจําปดวย

เรื่องที่ 15 สภาเกษตรกร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง ทานผอ.วรวิทยสรุปใหผมฟงดวยครับ
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม สภาเกษตรกรเดิมที่เขาเคยมีการเลือกตั้งตัวแทนเมื่อ 3

ปที่แลว เขาใหเกษตรกรที่อยูในเขตเทศบาลเมืองของเรารับทราบและไปลงคะแนน เมื่อกอนจะอยูที่สํานักงาน
เกษตรอํ า เภอแต ห น ว ยงานนี้ ต อนแรกผมคิ ด ว า เป น หน ว ยงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ แตไ ม ใ ช หน ว ยงานนี้ เ ป น
หน ว ยงานของสภาเกษตรกรขึ้ น กั บ สํ า นัก ปลั ดกระทรวง เขามาขอใช เวทีโ ดยเรีย นเชิญ ผูนํ าชุ มชนที่ เป น
เกษตรกรที่อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุรับทราบในการขับเคลื่อนการดําเนินการในภาคเกษตรกรทั้งการ

- 7 จัดทําแผน ในสวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดจะซ้ําซอนกับของอําเภอหรือไม เขาบอกวาเขาเปน
กรรมการเหมือนกันเวลาไปประชุมเขาก็จะบูรณาการเอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง ในสวนของสภาเกษตรกรเทศบาลเราพอที่จะสรางความ
รวมมือหรือตอยอดการดําเนินงานสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรหรือไม ผมรูวาพื้นที่ทําการเกษตรในเขต
เทศบาลเรามีไมมากแตหากมีอะไรที่สามารถตอยอดหรือสรางงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงจะเปนภาคเกษตร ตอนนี้ผมใหหน.สังวาลเตรียมไววาถาเขาใหมารายงานวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทําอะไรบางเกี่ยวกับ เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคงจะไดนํ าเสนอไปวาเราไดทํา
อะไรบาง ถาเราจะลงไปยังเกษตรกรจริงๆจะทําอยางไร
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จะเกี่ยวของกับความสัมพัธในเขตเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน
ผมก็บอกวาตอไปถาจะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรขอใหทําหนังสือผานเทศบาลดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง ฝากผอ.วรวิทยรับนโยบายเลยวาสามารถที่จะเชื่อมโยง
สรางนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมของเกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุได
อยางไร

เรื่องที่ 16 โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือสงเคราะหเด็ก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการสนับสนุนเงินสงเคราะหเด็กใน
ครอบครัวชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบาน ในเรื่องนี้เขาใหคัดเด็กยากจนไปรับทุนจํานวน
189 ราย รายละ 1,000 บาท ฝากหน.พัฒนพงษดูแลและติดตามเรื่องนี้

เรื่องที่ 17 โครงการเตาเผาขยะเพื่อสิ่งแวดลอม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กลุมบริษัทจากประเทศเกาหลีอยากขอเขา

พบและนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเตาเผาขยะที่มีคุณภาพและไมมีการปลอยกาซพิษ มีการรับประกันฝากผอ.เพ็ญพร
พิจารณาเรื่องนี้

เรื่องที่ 18 โครงการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการแกไขปญหาเศรษฐกิจตอนนี้เขาให

เราสงเอกสารเพิ่มเติมไปยืนยันเกี่ยวกับเรื่องรอไมได เปนความเรงดวนจําเปน เขาไดรับหนังสือเราและไป
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแบบพิเศษและไดตัวผูรับจางเรียบรอยแลว และมีงบประมาณของกลุมจังหวัดประมาณ
3,000 กวาลานบาท แบงใหรอยแกนสารสินธุเพื่อเปนโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
เราจึงสงเขาไปประกวดกับเขา 45 ลานบาท เปนโครงการไฟฟาแสงสวางถนนจักรยาน 26 ลาน และ
สนามฟุตซอล สวนน้ําริมแกงดอนกลาง รวมทั้งหมดประมาณ 45 ลานบาท ไดบรรจุเขาไปในแผนแลว
เมื่อเขาเสนอไปที่สํานักงบประมาณ ปรากฏวาของเราถูกตัดในสวนที่เปนถนนเพราะกลัวจัดซื้อจัดจางไมทัน
เขาจะใหงบประมาณ 40 – 50 ลานบาท ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป สวนใหญจะไดหมดแตไมรูวาของเราจะได
หรือไม ฝากเลขาฯอดิศักดิ์ประสานเรื่องนี้

เรื่องที่ 19 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ในวันที่ 12 มกราคม 2560 มอบเลขาฯอดิศักดิ์ เขารวมประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 20 ขอความอนุเคราะหวิทยากร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดรับหนังสือจากแขวงการทาง เรื่อง ขอ

ความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 3R
มกราคม 2560 มอบผอ.เพ็ญพรเปนวิทยากรบรรยาย

ในวันที่ 18
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เรื่องที่ 21 การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถากิจกรรมใดที่ตองการเงินสนับสนุนพรอม
กับรายชื่อใหทานผูวาลงนามแตงตั้ง ใหทานสงรายชื่อพรอมกับประมาณคาใชจายภายในวันที่ 13 มกราคม
2560 มอบหน.กันติพงษดําเนินการเรื่องนี้

เรื่องที่ 22 องคการจัดการน้ําเสีย
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล องคการจัดการน้ําเสียขอเรียนวาไดรับแจงจากสํานัก
งบประมาณ ในกรอบวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรในป 2560 เปนคาซอมปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 40 ลานบาทแลว เพื่อใหการดําเนินการซอมบํารุงระบบบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนไป
ดวยความเรียบรอย ขอใหเทศบาลพิจารณาสงมอบพื้นที่และการดําเนินการตามขอตกลงที่อางถึง เมื่อผมอาน
แลวสัญญาก็ยังไมไดเซ็นตแตมาบอกเราวาไดรับจัดสรรแลวใหเราสงมอบพื้นที่ มันใชหรือไม ผมไมมั่นใจผม
อยากเห็นสัญญากอน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง นาจะใหเขาลงนามในสัญญากอนและสงสัญญามาให
เรา เบื้องตนที่เขาประสานมาเขาบอกวาตอนนี้กําลังจัดซื้อจัดจางและหาตัวผูรับจางอยู

เรื่องที่ 23 ศูนยราชการแหงใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาบอกวาจะสรางเสร็จกอนกําหนด 1 ป

เขาไดแบงสวนราชการออกมา มีทั้งหมด 4 ชั้น ลักษณะเปน 4 เหลี่ยมจัตุรัส ชั้น 1 เปนหองรับสงหนังสือ
ของสํานักงานจังหวัด ศูนยดํารงธรรม หองจายสลากกินแบง สํานักงานคลัง หองขอมูลแรงงาน สํานัก
ยุติธรรม งานสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานพมจ.และประกันภัย ชั้น 2 หองปฏิบัติการผูวาฯ รอง
ผูว า ฯทั้ ง 2 ท า น ห องเจ า เมื อง ห องรั บ แขก หองเก็บ ของ หองพักรับ รองผูตรวจ หองประชาสัมพัน ธ
สํานักงานจังหวัด หองสตง. หองประชุมคอนเฟอรเรนซ หองรับแขกสํานักงานจังหวัด หองประชุม 20 คน
และ 40 คน ชั้น 3 หองปภ. สํานักงานโยธา สํานักงานแรงงาน พลังงาน ศูนยคอมฯ สํานักงานสถิติ กอง
กําลัง กอรมน. สนง.วัฒนธรรม ทสจ. พัฒนาชุมชน ชั้น 4 เปนหองประชุมใหญ หองรับรอง หองปฏิบัติ
ราชการปลัดจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด ปปช. สัสดี คุมประพฤติ หอการคา สภาอุตสาหกรรม

เรื่อ งที่ 24

การเปดตรวจสอบการดํา เนิน งานโครงการป องกั นและแก ไขป ญหา
ยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดวยกรมสงเสริมฯแจงวา สตง.ไดเปด
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของกรม ขอความรวมมือกรม
รวบรวมขอมูล แบบจัดเก็บขอมูลของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ฝากผอ.วรวิทยดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 25 ขอมูลการทําความตกลงจัดทําบริการสาธารณะของ อปท.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ดวยกรมสงเสริมฯแจงวา ประกาศ

คณะกรรมการกระจายอํ า นาจให แก องคก รปกครองสว นท องถิ่น เรื่อง การทํา ความตกลงจัดทํ าบริการ
สาธารณะของ อปท. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีผลเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง
อปท.ไดจัดทําบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะจะตองรายงานและสงสําเนาบันทึกขอตกลง
ใหกับผูดูแลทราบตามขอ 2 ของประกาศกระจายอํานาจ กรมสงเสริมฯแจงวาหลังจากที่ประกาศและมีผลใช
บังคับแลว กรมสงเสริมยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับบันทึกขอตกลงของ อปท. ตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อํานาจดังกลาวประกอบกับกําลังยกรางระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนในการทํา
บริการสาธารณะ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความละเอียดรอบคอบในการยกรางระเบียบ ขอมูล จึงขอใหอําเภอ
ดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตกลงรวมมือจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. พรอมสง
สําเนาบันทึกความรวมมือ

- 9 นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล เปนการบริการสาธารณะรวมกัน เรื่องนี้ทานรอง
ประเสริฐไดเกษียณหนังสือเขาที่กองวิชาการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การบริการสาธารณะที่รวมกับ อปท.อื่นๆเรา
มีอะไรบาง ไดมีการทํา MOU รวมกันหรือไม เชน การจัดการขยะ การจัดการน้ําเสีย เรื่องดับเพลิง เรื่อง
3D ฝากรองประเสริฐดูหนังสือเรื่องนี้อีกครั้ง

เรื่องที่ 26 การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ของเราดําเนินการถึงไหนแลว
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ที่หอประชุมธรรมาภิบาลดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลวตามแบบของ อบจ. ของเกาจะนําไปติดที่หองประชุมนายกฯ

เรื่องที่ 27 จักรยานทางไกล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดงานแขงขันมหกรรมจักรยานทางไกล

จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2560 ฝากทุกทานปฏิบัติงานตามที่เลขาฯอดิศักดิ์ไดประสานไวใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกฯ พิธีการเริ่มเวลา 07.30 น. ทานผูวาราชการจะ
กลาวเปดตอนรับ ในเวลา 08.00 น. ขบวนจะตองออกจากพุทธมณฑลเพื่อออกมาทางดานขางแกงดอน
กลาง ในขบวนไดเชิญทานผูวาฯ และหัวหนาสวนราชการรวมปนจักรยานเพื่อนําขบวนเขาสูเสนทางถนน
อนรรฆนาค ผมกับทางการทองเที่ยวและกีฬาไดเชิญโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพและโรงเรียนอนุกูลนารีเพื่อ
มาอยูวงเวียนไดโนเสาร สวนเด็กๆโรงเรียนของเราไดประสานกับหน.พิชิตวาใหยายออกมาจากศาลากลาง เขา
จะมีธงมาให ในสวนของเด็ก 6 คนที่จะไปรับจักรยานใหเตรียมตัวตั้งแตเวลา 07.30 น. พรอมอาจารยที่จะ
ไป

เรื่องที่ 28 การปองกันและลดอุบัติเหตุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อสัปดาหที่ผานมาผมไดเขาประชุมปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน ไดมีการรายงานผลการดําเนินงานการปองกันการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม
เรามีผูเสียชีวิตในเทศกาลปใหม จํานวน 3 ราย และมีการรายงานในวันที่ 1 อีก 6 ราย รวมเปน 9 ราย มี
การชนกันตรงแยกบานคลังแตไมตาย สาเหตุหลักคือ เมาสุรา ขับรถเร็ว ยานพาหนะจักรยานยนต ประเภท
ถนน อบต. หมูบาน ชวงอายุที่เสียชีวิตต่ํากวา 15 ป ลักษณะจุดเกิดเหตุทางตรง เราจะแกไขอยางไร ซึ่งเด็ก
อายุ 15 ป จะอยูในโรงเรียน ทําไมเราไมทําการรณรงคจังหวัดปลอดภัย วิชาการใชรถใชถนนมีในหลักสูตร
หรือไม มีผลสัมฤทธิ์อยางไร ผมคิดวาไมไดผลเพราะยังเกิดอุบัติเหตุอยู ตอนนี้ทางจาเอกภราดรเขาไดทํา
โครงการวัคซีนปองกันการเกิดอุบัติเหตุ จะใหความสําคัญกับเยาวชน ฝากจาเอกภราดรเนนเรื่องนี้กับนักเรียน
ของเราก อน ใหมีตัวชี้วัดที่ชั ดเจนวานั กเรีย นของเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง 5 โรง จะไมมีใครตายเพราะ
อุบัติเหตุทางถนน ฝากผอ.โรงเรียนทุกโรงดูแลเรื่องการใหความรูในเรื่องนี้ และฝากจาเอกภราดรในการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 29 ประชุมคณะกรรมการคุมครองเด็ก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาจะมีกองทุนคุมครองเด็กที่สามารถทํา

โครงการไปขอความชวยเหลือได ถาเราพบเด็กยากจน ชวยเหลือตนเองไมได อยูในสภาวะลําบาก หมูบาน
จารุพัฒนาเยอะมาก ฝากหน.พัฒนพงษติดตามเรื่องนี้ การดําเนินงานสงเคราะหแบบครอบครัวอุปถัมป ปท่ี
แลวมี 42 คน ที่ไดรับเงินเดือนละ 2,000 บาท เปนเวลา 12 เดือน ปนี้ 42 คนของเยาวชน ปรากฏวา
ขาดคุณสมบัติ 10 คน แต 32 คน ยังเหมือนเดิม 10 คนที่ขาดคุณสมบัติใหเอาคนที่อยูในลําดับสํารอง
ขึ้นมาแทน ผมจึงถามคณะกรรมการวาถาเขารูวาตัวเขามีคุณสมบัติบกพรองเขาจะบอกหรือไม และยังมีเรื่อง
ทารกที่เกิดใหมจะไดเงินเดือนละ 400 บาท มีคนมาโพสถามในเฟสบุคของเราวามาลงทะเบียนแลวแตยังไมได

- 10 รับเงิน ทานเชื่อหรือไมวามีการออกไปสํารวจแตผลการสํารวจปรากฏวา อ.คํามวงมี 223 คน อ.กุฉินารายน
1,300 คน อ.ฆองชัย 400 คน อ.นาคู 100 คน อ.สหัสขันธ 30 คน อ.หวยเม็ก 150 คน เปนเรื่องที่
นาสงสัยวาไดรายชื่อมาอยางไร ผมอยากใหเด็กที่ยากจนจริงๆไดรับเงินในสวนนี้

เรื่องที่ 30 สภาเด็กและเยาวชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตัวแทนเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุของ

เราไมเคยเปนตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ ทั้งที่ความพรอมเรามีกวามาก ทองถิ่นเขาไมไดตั้งงบประมาณ
เหมือนเรา วันนั้นที่ผมรายงานทานผูวาฯยังชมเลยวาเราดูแลดี มีเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ดี งบประมาณ
เกี่ยวกับเรื่องสภาเด็กของเราจะเอาไปทําอะไร
นางสาวเบญจวรรณ เสนหดี นักจัดการงานทั่วไป จะแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมเพราะกรรมการ
ชุดเกาไมมีความพรอมเทาไหรเพราะบางคนก็ไปเรียนหนังสือหมดแลว เงินที่เบิกไปจะเปนคาอาหารและคาเบี้ย
ประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การคัดเลือกสภาเด็กจะเปนเกี่ยวกับเรื่องผูนํา
เราควรเอามาปลูกจิตสํานึกเรื่องจิตอาสา และขออาสาสมัครตอนสุดทายหลังจากที่ฟงวิทยากรอบรม เปนการ
สรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในการเปนจิตอาสา หลังจากการบรรยายเสร็จก็ใหขออาสาสมัครเขามาทํางาน
นาจะไดคนดีมีความสามารถมากกวา ฝากคุณเบญจวรรณดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 31 ศูนยพัฒนาคนพิการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในเรื่องนี้หน.พัฒนพงษไปประสานงานกับ

ทาง พมจ. จะไดรับเงิน จํานวน 160,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทําศูนยพัฒนาคนพิการ วันนั้นที่เรา
เตรียมหองเพื่อจัดทําเปนศูนยพัฒนาคนพิการที่โรงเรียนวัดใต มีอุปกรณอะไรบางจะใชเงินสวนนี้ดําเนินการ
ฝากหน.พัฒนพงษประสานงานกับผอ.เพ็ญพรในเรื่องนี้

เรื่องที่ 32 การดําเนินงานบานทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การดําเนินงานบานทองถิ่นโครงการประชา
รัฐที่เคยทักทวงครั้งที่ผานมารายงานไปหรือยัง

นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิ การสัง คม รายงานไปแลวครั บ เอาการสนับสนุนบา นนายจี
หมูบานจารุพัฒนาและผูพิการผูยากไร

เรื่องที่ 33 เงินรางวัล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เงินนี้เมื่อไหรทางเราจะไดรับ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล กระจายอํานาจขอกันเงินไปกอนเดียวหลายโครงการเปนพัน
กวาลานบาท เขาบอกวากรมบัญชีกลางดูอยูวาเขาจะอนุมัติอันไหนกอน ถาเงินยังไมมาการรับรางวัลในวันที่
22 มกราคม 2560 ก็อาจมีการเลื่อนออกไปเพราะเขาจะใชเงินสวนนี้เหมือนกัน

เรื่องที่ 34 ระเบียบการใชอาคารหอประชุมธรรมะศาลา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หน.สํานักปลัดเทศบาลไดออกระเบียบการใช

อาคารหอประชุมธรรมะศาลาและกําหนดคาธรรมเนียมคาบริการ ตามที่เสนอมา คือ คาธรรมเนียมเต็ม
ราคา 5,000 บาท ครึ่งราคา 2,500 บาท คาทําความสะอาดที่จะตองจางพิเศษจะทําอยางไร
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล เงินเขาหลวงทั้งหมด เจาหนาที่ 2 คน จะตองดูแลทํา
ความสะอาดตรงนั้น ถามีงานเยอะก็เอาพนักงานสํานักการสาธารณสุขไปทําความสะอาด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หอประชุมธรรมาภิบาลของเราเก็บเขาหลวง
สวนหนึ่งและมีเงินใหเจาหนาที่

- 11 นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ของธรรมาภิบาลก็เก็บเขาหลวงทั้งหมดแตเบิกคา
ลวงเวลาใหเจาหนาที่
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวจะเบิกคาลวงเวลาใหกับเจาหนาที่ของ
หอประชุมธรรมะศาลาไดอยางไรเพราะเขาตําแหนงจางเหมา
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล คนงานจางเหมาก็คงจะตองเสียสละเวลาครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หองประชุม 1,500 คน ราคาสูงไปหรือไม
5,000 บาท
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล เงินจํานวน 5,000 บาท จะเปนคาธรรมเนียมการ
ขอใชและคาน้ําประปา/อุปกรณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนไหนจะไดน้ําครับ ผอ.ภาณุเดช
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เช็คสงไปใหเขาแลวชวงกอนปใหม ตอนนี้ผอ.
สนธยาไปตามอยูครับ
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล สวนราชการและองคกรตางๆคาธรรมเนียมจะอยู
ในชวง 2,500 บาท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหปรับราคาคาธรรมเนียมเต็มราคา 4,000
บาท ครึ่งราคา 2,000 บาท คารักษาความสะอาดหองประชุมและหองน้ํา 2,000 บาท

เรื่องที่ 35 ไฟไหมบอขยะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องไฟไหมบอขยะหน.กฤษณะดําเนินการ
หรือยัง

นายกฤษณะ จีนซื่อ หน.ฝายปองกัน สํารวจแลวกําลังเตรียมแผนเสนอครับ
เรื่องที่ 36 การกูเงิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการกูเงิน ผจก.สถานธนานุบาลจะกูเงิน

เทาไหรใหเตรียมเรื่องไว เพราะมีบัญชีที่ทางธนาคารกรุงไทยปดกับเรา เราจะบอกวาขอวงเงินเทาเดิมแตขอกู
ธนาคารอื่น ฝากรองประเสริฐชวยดูแลเรื่องนี้ แลวที่จะขอกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลสําหรับทําเปน
ศูนยเครื่องจักรและซื้อรถขยะดําเนินการถึงไหนแลว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ของศูนยเครื่องจักรตอนนี้กําลังอยูในขั้นตอนการ
ประมาณราคา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เครื่องจักรของผอ.เพ็ญพรที่จะซื้อดําเนินการ
ถึงไหนแลว
ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข กําลังจะดําเนินการเตรียมเรื่องไว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากใหทุกทานเตรียมเรื่องไวเพื่อนําเขาที่ประ
สภาเทศบาล

เรื่องที่ 37 การจัดงานวันเด็กแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากหน.กันติพงษดูเกี่ยวกับเรื่องการเบิก
จายเงินในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใหดี

ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕9 ประจําป
2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2559 ประจําป 2559 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ รายงานยาเสพติดในรอบเดือนที่ผานมาไมมีการ
จับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 สรุปความตองการของประชาชนในการประชุมคณะกรรมการชุมชน
ประจําเดือนธันวาคม 2559
นายสังวาล เมื องโคตร หน.ฝายพัฒนาชุม ชน สรุปความตองการของประชาชนในการประชุ ม
คณะกรรมการชุมชน ประจําเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้ ขอติดตั้งปายลดความเร็วและชุมชนหนองผักแวน
ขอใหแกไขปญหาถนนพรอมพรรณอุทิศ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชุมชนหนองผักแวนเสนอมาวาบริเวณ
ดานหนาโรงเรียนอนุบาลรัตนาหันหนาเขาถนนบายพาส อยากใหทําโครงการจางเหมาทําความสะอาดได
หรื อไม ผมจึ งบอกเขาว า มั น อยู ในเขตทางหลวง เขามาทําความสะอาดแตเราเปน คนเก็บ ขยะไปทิ้งเปน
ขอตกลงกัน ถาเขาจะขอจางเหมาไดหรือไม ปนี้เราไมไดตั้งงบไวเอาไวปหนาก็ได ฝากผอ.เพ็ญพรดูแลเรื่องนี้
และฝากทุ กท า นดู เ ฟสบุ คและไลน เ กี่ ย วกับ เรื่ องความตองการของประชาชนให รีบ แกไขใหเขา และซอย
ประดิษฐ 13 ที่มีบานพักขาราชการไฟดับฝากผอ.ภาณุเดชแกไขใหเขาดวย

มติ ที่ ป ระชุ ม - ฝากให ทุ ก สํ า นั ก /กองตรวจสอบดู สื่ อ ออนไลน ต า งๆ เช น
เฟสบุค , ไลนเกี่ยวกับเรื่องความตองการและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและดําเนินการแกไข –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนธันวาคม 2559 เชิญสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2559
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 4,880 รายการ จํานวนเงิน 76,683,300 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 81,343.31 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 83,792.85 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนทีใ่ ชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 50,094,025.63 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 49 ราย จํานวนเงิน 321,500

- 13 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 125,711 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 จํานวน 475,500 บาท รับจํานํา 1,556 ราย จํานวนเงิน 23,568,100 บาท
ลดลงจากเดือนพ.ย. 59 จํานวน 83 ราย จํานวนเงิน 1,090,300 บาท ไถถอน จํานวน 1,779 ราย
จํานวนเงิน 26,771,300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 59 จํานวน 211 ราย จํานวนเงิน 2,457,000
บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 869,035.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. 59 จํานวน 73,528.25 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 59 – 31 ธ.ค. 59 จํานวน 2,552,180.50 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

ธันวาคม 2559 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 605 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ขอยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําออกจาก
ราชการราย นายอุฤทธิ์ ชิ นรัตน ตําแหนง พนักงานวิ ทยุ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตาม
ระเบียบฯ 2. ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นประเภท
วิชาการ 1 ราย นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช ขอเลื่อนและเปนตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตํา แหน ง นั กจั ด การงานทั่ ว ไปชํ า นาญการ 3. จั ด ทํา ข อตกลงการปฏิ บั ติร าชการของพนั กงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เริ่มรอบการประเมินครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30
เมษายน 2560) 4. จัดเตรียมโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ประจําป พ.ศ.
2560 ข อมู ล การใช ห อประชุมธรรมมาภิบ าล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนธัน วาคม 2559
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 17,700 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวม
เปนเงิน 6,800 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 25/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 มี
การประชุ มกาแฟยามบายที่ ห องประชุ มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ น ธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วัน ที่ 6
ธันวาคม 2559 และวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ฝายรักษาความสงบ ดําเนินการการทาสีตีเสนทางตาง
ระดับบริเวณโดยรอบตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559ดําเนินการทาสีปรับปรุง
ฐานพระพุทธรูปภายในพุทธมณฑลแกงดอนกลาง เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2559ปฏิบัติงานอํานวยความ
สะดวก/จัดการจรจรงานพิธีปฏิบัติธรรม ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จประ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2559 ดําเนินการทาสีปรับปรุงโครงเหล็กติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ บริเวณวงเวียนโปงลางเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน-รองทุกข
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบพรอมดําเนินการแกไขการทํารั้วปดกั้นและรุกล้ําทางเทาถนนถีนานนท
บริเวณดานหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เจาหนาที่เทศกิจรวมกับเจาหนาที่
ตํารวจ ตรวจสอบพรอมดําเนินการควบคุมตัวผูติดยาเสพติดที่กอความเดือดรอนรําคาญใหกับประชาชนใน
ชุมชน เพื่อสงเขารับการบําบัด โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.
การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๕๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม
หญาลุกลามไหมสายไฟฟา - เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๕๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม
หญา ที่บริเวณหลังรานมหาชัยบุฟเฟ - เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๕๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับ
เหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณชุมชนหัวโนนโก - เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่
ระงับเหตุไฟฟาช็อตหมอมิเตอร ที่บริเวณหมูบานสันสุนีย - เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๐ น.
ออกปฏิบั ติห นา ที่ร ะงั บเหตุ ไฟไหมตนมะพราว ที่บ ริเวณหลังรานถูกและดี ขางอูชางไทย - เมื่อวัน ที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานหลังโรงแปงโรจนอนันต

- 14 - เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางสนามยิง
ปน บ.หามแห-โพนทอง - เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม
หญา ที่บริเวณชุมชนโพธิ์ไทร - เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟ
ไหมบอขยะเกา ที่บริเวณบานโคกน้ําเกลี้ยง - เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกปฏิบัติ
หนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางบาน สส.ชิงชัย ถ.บายพาสทุงมน - เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๗.๒๐ น. ออกปฏิบั ติห น าที่ ระงับ เหตุ ไฟไหม หญา ที่บ ริเ วณหลังซอยน้ําทิพย ๒. การบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๑,๒,๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายรัชชานนท จัน
ทวงษ จากบ า นเลขที่ ๑๗๙ ซอยวิ โ รจน รั ต น ๒ ส งที่โ รงพยาบาลกาฬสิน ธุ - เมื่ อวั น ที่ ๑๐,๑๓,๑๕,๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนางมะลิวัลย จันทวงษ จากบานเลขที่ ๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒
สงที่โรงพยาบาลกาฬสิน ธุ - เมื่อวัน ที่ ๒๘ ธั นวาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติ หน าที่ รับผูปว ยชื่อนายศตวรรษ
สุวรรณรังสี จากบานเลขที่ ๗๕ ถนนกุดยางสามัคคี ตรงขามกับรานพรชัยอะไหล สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ
๓. งานอื่นๆ - เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่จับงูที่เลื้อยเขาบานเรือนประชาชน ที่
บริ เ วณหมู บ า นกิ่ ง ดาว งานอาสาป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ น (อปพร.) วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๕๙ สมาชิ ก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมโครงการฝกอบรมทบทวน ประจําป ๒๕๕๐ ณ อาคารฝายปองกันฯ
วันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมโครงการฝกอบรมทบทวน
ประจํ าป ๒๕๕๐ ณ ค า ยศรี ย านนท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี งานอาสาปองกัน ภัย ฝายพลเรือน - วัน ที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมพิธีปลอยขบวนกวาดลางอาชญากรรม ที่
สนามหนาสถานี ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่สาย
ตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.)
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือน
ธันวาคม 2559 จํานวน 33,965 คน จํานวนครัวเรือน 15,010 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายาย
ออกเดือนธันวาคม 2559 ยายเขาจํานวน 111 ราย ยายออกจํานวน 104 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ
741 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,407 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิง
รุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 13 ราย

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

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนธันวาคม 2559 เบนซิน จํานวนที่ใช 714 ลิตร ลดการใชพลังงาน 140.06
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 15,021 ลิตร ลดการใชพลังงาน 827 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 1,278.06 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 66.96 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 8 ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนน
ชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 23 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 42 จุด ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/9 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 6 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ยน 22 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 รักษาความสะอาดงานปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ประจําป 2559 - จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประจําป 2559 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1- 6
ธันวาคม 2559 ๔. ดานสิ่งแวดลอม ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัด
แยกขยะระหวาง 28 พ.ย. 59 – 29 ธ.ค. 59 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 7.2 ตัน - จําหนายขยะที่คัด
แยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 20,510 บาท 4.2 กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยในเดือน ธ.ค. รวม 2,469.13
ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 904.47 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,654.66 ตัน
4.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพ

- 15 น้ํา หนองไชยวานและกุดยางสามัคคี ผานเกณฑมาตรฐาน 5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 ธันวาคม 2559 5.1
ตอใบอนุญาต 1.ใบอนุญาตเรขายของในที่ส าธารณะ 10 ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.
ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 9 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 10 ราย 5.หนังสือ
รับรองการจดแจงสถานที่สะสมอาหาร 68 ราย 6.ถังดักไขมัน 3 ถัง 5.2 อบรมใหความรูการใชจักรยาน
วันที่ 11 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับ ชุมชนสุขสบายใจ และชมรมจักรยานไดโนสปดไบค
รวมจัดอบรมใหความรูเรื่องการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ณ หองประชุมพวงพะยอม มีผูสนใจจากชุมชนสุข
สบายใจเขารวมอบรม 60 คน 5.3 ประกวดสมตําในงานใตรมพระบารมีที่กาฬสินธุ วันที่ 22 ธันวาคม
2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ และ ชมรมทองเที่ยวกาฬสินธุ จัดการประกวด
สมตํ าในงานใตร ม พระบารมี ที่กาฬสิ นธุ ณ ตลาดโรงสี มีผูแขงขันจํานวน 66 ครก รางวัลแบงเปน 2
ประเภท - ชนะเลิศ ประเภท ตําบักหุงแซบนัว ไดแก รานขนมจีน - ชนะเลิศ ประเภท สมตําสงเสริมการ
ทองเที่ยว ไดแก รานขนมจีน 5.4 ถายทําแนะนํารานอาหารสงเสริมการทองเที่ยว วั นที่ 29 ธันวาคม
2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ นําทีมงานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ถายทํา
รายการแนะนํารานอาหารในเขตรับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธรานอาหาร 6. ดานปองกันและควบคุมโรค
เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา ที่ชุมชนคุมหวย และชุมชนดอน
สวรรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการ
ดําเนินงาน ผูปวยวัณโรคปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น ๒ ราย รักษาดวยการทานยาทุกวัน สุขภาพแข็งแรงทั้ง ๒
ราย นอกนั้นหายเปนปกติแลว เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. พรอม
กันทุกชุมชน ประจําเดือนกันยายน ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนธันวาคม
๒๕๕๙ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๖ ชุมชนมีความเสี่ยงนอย คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลางไมมี
ชุมชนใด - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด 7. ดาน
สงเสริมสุขภาพ 7.๑ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด เดือนธันวาคม 2559 มารดาหลังคลอด
15 ราย ไดรับการเยี่ยม 15
ราย- บุตร เพศชาย 8 ราย - บุตร เพศหญิง 7 ราย มารดาอายุ
นอยกวา 20 ป - ราย บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1 ราย งานทันตสาธารณสุข ประชาสัมพันธ
ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถเขารับบริการทันตกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดที่ 1. ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย ทุกวันพุธ เวลา09.00-12.00 น. 2. ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 ดงปอ ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น. ใหบริการทันตก
รรม เชน ขู ดหิน ปูน อุ ดฟ น ถอนฟน โดยทัน ตแพทยจากโรงพยาบาลกาฬสิน ธุ 9. ด านสัตวแพทย 9.1
ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 263 ราย 2. จํานวน
สัตว 390 ตัว แยกเปน - สุนัข 322 ตัว - แมว 68 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวใน
คลินิก 18,610 บาท 9.2 ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล มีผูขออนุญาตฆาสัตว 25
ราย จํานวนสัตวฆาชําแหละ 2,720 ตัว แยกเปน - สุกร 2,694 ตัว - โค 26 ตัว รับคาธรรมเนียม
และคาบริการในโรงฆาสัตว 273,066 บาท งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันนี้ 1 ธ.ค. 59
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนการทํากระเปาจากซองกาแฟ โดยวิทยากร นางลําใย พิมพนิตย
ครูใหญ พรอมทีมงาน วันที่ 8 ธ.ค. 59 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนการทํากระเปาจาก
หลอดดู ด โดยวิ ทยากร นางลํา ใย พิ มพ นิต ย ครู ใหญ พรอมที มงาน วัน ที่ 15 ธ.ค. ๕๙ โรงเรีย นผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนฟอนรํา โดยวิทยากร จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ วันที่ 29 ธ.ค. 59 โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเรื่องเสริมพลังภูมิปญญาและการเรียนรูผูสูงอายุ จัดโดย สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ คณะวิทยากรจากคณะกรรมการชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ จ.
กาฬสินธุ งานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 21 ธันวาคม 59 ประชุมโครงการประเมินผล

- 16 กระทบสุขภาพผูสูงอายุ ระดับชุมชน (CHIA) ป 2559-2560 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป รอง ผอ.สํานักการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายประเสริฐ ออ

ประเสริฐ รักษาการผูอํานวยการสํานักการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ณ หองประชุม
โรงเรียนเทศบาล 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ไดใหความชวยเหลือครอบครัวอุปถัมป โดยมีการสนับสนุน
และสงเสริมอาชีพตามความถนัดตามฤดูกาล ณ หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2559 งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ(แกงดอนกลาง) สํานัก
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 4 – 5ธันวาคม 2559 รวมงานปฏิบัติธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) งานกีฬาและนันทนาการ วันที่ 10 – 20
ธันวาคม 2559 รวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 ณ สนามกีฬาใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรองเอ็ด วันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559 รวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองส วนทอถิ่น แห งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจําป 2559 รอบคั ดเลือกตั วแทนระดับ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส” ณ เทศบาลตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาสของครูเด็ก
ดอยโอกาส ประจําเดื อนธัน วาคม 2559 ไดป ฏิบั ติห นาที่ในการทํ ากิ จกรรมการเรีย นการสอนตามปกติ
สวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร โดยชวงปลายเดือนไดนําเด็กดอยโอกาสทํากิจกรรม สง
ทายปเกาตอนรับปใหม เพื่อมอบความสุขใหเด็กดอยโอกาสวันขึ้นปใหมดวย กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับป
ใหม เพื่อมอบความสุขใหเด็กดอยโอกาส ประจําป 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ
หมูบานจารุพัฒนา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 รวมบําเพ็ญกุศล
ปญญาสมวาร ครอบรอบ 50 วัน วันที่ 9 ธันวาคม 2559 รวมงานวันตอตานคอรัปชั่นสากลประเทศไทย ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนชั้น ป.5-6 รวมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ วัดกลางพระอารามหลวง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
รวมงานพลังแหงความสามัคคี ณ สานมหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รวมงานวันสมเด็จพระมหาธิราชเจา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ตัวแทนครู โรงเรียนเทศบาล 1 รวมการประกวดสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 1
ธันวาคม 2559 กิจ กรรมวันคลายวั นพระราชสมภพ รัช กาลที่ 9 ณ โรงเรีย นเทศบาล 1 วัน ที่ 7,21
ธันวาคม 2559 รวมทําบุญตักบาตร ถนนสายบุญ ณ ถนนภิรมย จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 14 ธันวาคม
2559 รวมงาน “นุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสาวนะ” ณ วัดปาพุทธมงคล บานชางอียอ ตําบลหลุบ จังหวัด
กาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผูตรวจการแผนดินมาติดตามการ
ดําเนินโครงการ สงเสริมจริยธรรมใหแกองคปกครองสวนทองถิ่นและเยาวชนรอบที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม
2559 ผู อํา นวยการสถานศึ กษาเข า รั บ ประกาศนีย บัตร ระดั บ ดี เ ยี่ ย มในการประเมิ น โรงเรีย น 3 ดี ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ประกวด
สื่อการเรี ย นการสอน ณ หอประชุ มธรรมาภิ บ าล วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2559 ประชุ มผู ป กครอง วัน ที่ 9
ธัน วาคม 2559 วั นคล า ยวั นพระราชสมภาพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2559 รั บ มอบ
ของขวัญวันเด็กจากมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะหเต็กกา วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2559 ตัวแทนบุคลากรเขา
รวมอบรมภาษาอัวกฤษ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพุธ วันที่ 25

- 17 พฤศจิกายน 2559 วันวชิราวุธของลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รับทุนผูสูลอายุจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 อบรมเฝาระวังอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ
โรงแรมโฆษะ ขอนแกน วันที่ 17 ธันวาคม 2559 อบรมSTEM EDUCATION ณ โรงแรมเจริญธานี
ขอนแกน วันที่ 17 ธันวาคม 2559 อบรม ENGLISH IN ACTION ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน กิจกรรม
ถนนสายบุ ญ ศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ 1 วั น ที่ 1 ธัน วาคม 2559 โครงการส งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช) ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่
25 พฤศจิ ก ายน 2559 โครงการกีฬาสี ภ ายใน วั น ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โครงการประชุ มคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง งานที่จะดําเนินการตอไป - วันที่ 1 มกราคม 2560
กิจกรรมวันขึ้นปใหม ประจําป 2560 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ 14 มกราคม 2560
งานวันเด็ก ประจําป 2560 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ 16 มกราคม 2560 งานวันครู
ประจําป 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล - วันที่ 6 – 4 มกราคม 2560 สอบแขงขันคนเกงโรงเรียน
ทองถิ่น ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.2 กลุมสาระฯ ภาษาไทย - วันที่ 7 – 9 มกราคม 2560 สอบแขงขันคน
เกงโรงเรียนทองถิ่น ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.5 กลุมสาระฯ ภาษาไทย - วันที่ 21 – 23 มกราคม 2560
สอบแขงขันคนเกงโรงเรียนทองถิ่น ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.5 กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร - วันที่ 28 – 30
มกราคม 2560 สอบแขงขันคนเกงโรงเรียนทองถิ่น ปการศึกษา 2559 ชั้น ม.5 กลุมสาระฯ คณิตศาสตร

นายนพสิทธิ์

ตอไปสํานักการคลัง

นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา

สํานักการคลัง
กุลเจริญวิรัตน
รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ
ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค.

59-ธ.ค. 59 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59 1.หมวดภาษีอากร
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59 เขามาทั้งหมด 652,170.25 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 เขามาทั้งหมด 2,916,022.47 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค.
59เขามาทั้งหมด 1,672,756.53 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา
ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59 เขามาทั้งหมด 1,603,040.50 บาท รวม
รายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59 จํานวน 6,843,989.75 บาท 7.
หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59 เขามาทั้งหมด 30,936,919.48 บาท 8.หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 35,576,445 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 26,912,021 บาท รวม
เงินอุดหนุน จํานวน 62,488,466 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 100,269,375.23 บาท 9.
หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59 จํานวน 3,782,410.60 บาท
10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ธ.ค. 59 จํานวน 252,456.54 บาท รายรับ
จริงเดื อน ต.ค.98 - ธ.ค.59 จํานวน 100,269,375.23 บาท รายจ ายจริงเดื อน ต.ค.59 - พ.ย.59
จํานวน 51,059,289.98 บาท
รายจายจริงเดือน ธ.ค.59 จํานวน 25,612,338.20 บาท สงใช
เงินยืมเงินงบประมาณ ธ.ค.59
จํานวน 918,191.75 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป ม.ค 60 จํานวน
22,679,555.30 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช
เจริ ญ พั น ธุ ว งศ ผอ.สํ า นั ก การช า ง สํ า นั ก การช า ง ส ว น

ควบคุ ม การก อ สร า งอาคารและผั ง เมื อ งฝ า ยควบคุ ม การก อ สร า ง โครงการตามเทศบั ญญั ติ จํ า นวน 45
โครงการ กอสรางถนน คสล.ซอยอนรรฆนาค 40 ตอจากโครงการเดิม กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหนาโรงฆาสัตว อาคารสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอเติม
อาคารเรียนเชื่อมระหวางตัวอาคาร
- 18 พรอมปูกระเบื้อง ศพด.2 ดงปอ งานควบคุมการกอสราง ถนนพรอมรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยตรง
ขามโรงสีบุญสมดุล รางระบายน้ํา คสล.ซอยลําสระคลอง ถนนพรอมทอระบายน้ํา คสล.ซอยขางรานขนมจีน
ตรงขามสนามกีฬากลาง รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 8 รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยหลัง
ตลาดเกษตร ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนธันวาคม 2559 ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติ
ตามคํารองของประชาชน 17 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 30 งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 76 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 14 งาน ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ ปฏิ บั ติตามคํ า ร องของประชาชน 8 งาน ปฏิ บัติต ามภารกิจ 31 งาน สรุ ป ผลงาน งาน
สวนสาธารณะ ประจําเดือนธันวาคม 2559 1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนา
นนท - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ - บริเวณสวนหยอมวงเวียน
โปงลาง - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา - สวนหยอมหนา
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนธันวาคม
2559 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 127 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 2,935 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ใชลดลง 827 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 44 ลิตร
สํานักการศึกษา ใชลดลง 24 ลิตร กองวิชาการ ใชเพิ่มขึ้น 3 ลิตร ผลสรุปการใชน้ํามันลดลงจากเดือนที่
แลว 3,692 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ฝาย

บริหารงานทั่วไป 1.สรุปคาใชจายประจําเดือนธันวาคม 2559 งบประมาณตั้งไว 2,299,050 บาท รวม
คาใชจาย 506,390 บาท ยอดเงินคงเหลือ 1,386,607 บาท 2.หนังสือเขา 59 เรื่ อง 3.บันทึ ก
ขอความ 51 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 20 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 45 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนธันวาคม 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ พ.ศ. 2559 1. โอนงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6 – 8 มีรายการ
ดังนี้ - โอนครั้งที่ 6/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 50,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่
7/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งที่ 8/2559 จํานวน 4
รายการ เปนเงิน 74,850 บาท สํานักการศึกษา 2. แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2560 แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ครั้งที่ 4 – 5 มีรายการดังนี้ - ครั้งที่ 4/2560 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” สํานักการศึกษา - ครั้งที่ 5/2560 คาจางเหมาบริการ
สํานักการศึกษา 3. จดหมายขาว ทางสํานักพิมพไดสงรางมาใหตรวจสอบครั้งที่ 1 โครงกโครงการสงเสริม
คุณธรรมความซื่ อตรง(กิจ กรรมเขาวัดวัน อาทิ ตย) ารส งเสริ มคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(สวดมนตไหวพระ) 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงตัวชี้วัดใน
แผนยุทธศาสตร การพัฒนาตามโครงการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรการพัฒนา6. ขอมูลเกณฑชี้วัดมาตรฐาน
บริ การสาธารณะ ของเทศบาลเมื องกาฬสินธุ รายงานขอมูล เกณฑ ชี้วั ดมาตรฐานบริการสาธารณะของ
เทศบาล สงใหคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
7. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการ ที่ไดดําเนินการในชวง 6
เดือนหลัง (ผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559) ผลการคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการ นายเผ า พงศ เชาวพานิช เปน ประธานกรรมการ นางอุบ ลรัตน เปยจําปา เปน
กรรมการและเลขานุการ ผลการติดตามและประเมินฯ จํานวน 154 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 124

โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 18 โครงการ ไมไดดําเนินการ 12 8. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี รายงานผล
การดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนธันวาคม 2559 ในเว็บไซตของ สสจ.กส. 9. การทําความ
ตกลงรวมมือกันจัดทาบริการ
- 19 สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงายขอมูลการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค กรปกครองสว นทองถิ่น ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เมื่อวั นที่ 21 ธันวาคม 2559 ฝาย
บริการและเผยแพรวิชาการ การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่ 3/2560 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕9 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.
งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 7 งาน 3.เขียน
ขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 40 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน 6.
งานพิธีกร จํานวน 1 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 6 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 3 ปาย
9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 7,000 ฉบับ จดหมายขาว – ปฏิทิน 2,000 ฉบับ งานบริการขอมูล
ขา วสารทางท องถิ่ น 1.งานตั ดต อภาพ จํานวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสีย ง จํานวน 9 งาน 3.งานเว็บ ไซต
จํานวน 20 ขาว 4.Facebook จํานวน 40 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 9 ตอน 8.
อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน

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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนธันวาคม 2559 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนธันวาคม
2559 ใช น้ํ า มั น ทั้ ง หมด 139 ลิ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น 34 ลิ ต ร ฝ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน การประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการชุ มชนและผู นํ า ชุ มชนประจําเดือน ธัน วาคม ๒๕๕๙ วัน ที่ ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ โดยกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด การประชุ ม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกันยายน ครั้งที่ 3/2560 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 เปนประธานในการประชุมและมอบเกียรติบัตรผูทุมเทและเสียสละในการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกาฬสินธุ ไดแกนางอรพินทร พรหมอาจ และรวมรองเพลงใตรมพระบารมีที่
กาฬสินธุ พรอมกันนี้ยังไดรับเกียรติจาก ดร.รณชิต พุทธลา นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ พบประคณะกรรมการ
ชุมชนและผูนําชุมชน ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ
HIV เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเบิกเงินจายแบบ
ขั้นบันไดแยกเปนรายละเอียด ดังนี้ ๑. ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน
๓,๒๒๑ ราย เปนเงิน ๑,๘๙๓,๘๔๐ บาท เสียชีวิต ๖ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒. ผูพิการตาม
โครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๖๙๕ ราย เป น เงิ น ๕๕๖,๐๐๐ บาท ๓. ผู ติ ด เชื้ อ HIV.
จํานวน ๓๑ ราย เปนเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เมื่อวันที่ 5
ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ดวยกองสวัสดิการสังคมรวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนเจาภาพทําโรง
ทานเพื่อถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพ โดย ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง นําผูไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ไปสืบคนหาขอมูล
ณ จังหวัดบุรีรัมย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดรับแจงจากผูนําชุมชนวา นายดล การัมย
ราษฎรหมูบานจารุพัฒนา ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ทําใหไมสามารถทําธุรกรรมและติดตอราชการได ทั้งนี้
ฝายสังคมสงเคราะหจึงเดินทางไปสืบคนขอมูลของบุคคลดังกลาว ณ บานหนองไผ ตําบลไผ อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย การเดินทางดังกลาวไดเสร็จเรียบรอยแลว และนายดล การัมย ไดพบกับครอบครัว และใหไป

ติดตอทะเบียนราษฎร เพื่อดําเนินการดานบัตรประชาชนตามระเบียบของทางราชการตอไป โครงการลดความ
เหลื่อมล้ําทางสุขภาพเพื่อผูดอยโอกาสและคนไรบาน เมื่อวันเสารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ
ลานขางหองประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
- 20 เปนประธานเปดโครงการลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพเพื่อผูดอยโอกาสและคนไรบานจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่ง
รวมกัน จัดโดยสํานั กงานกองทุนสนับ สนุนการเสริมสร างสุขภาพ ( สสส. ) สํานักงานสนับสนุ นการปองกั น
อุบัติเหตุจราจร ( สอจร. ) โรงพยาบาลกาฬสินธุ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพ
จิตใจและสุขภาพใหแกผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ การดําเนินการดังกลาวมีกิจกรรมมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กิจกรรมสันทนา
การจากกองกําลังปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ เครื่องดื่มและอาหารจากผูมีจิตศรัทธา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูการชวยเหลือผูดอยโอกาส กิจกรรมดนตรีบําบัด และกิจกรรมสันทนาการตางๆ
กิ จ กรรม/โครงการที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จะดํ า เนิ น การในช ว งเดื อ นต อ ไป จั ด ประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. จายเบี้ยวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมพวงพะยอม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.10 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

