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ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
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หน.ฝายงบประมาณ
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ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 19/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 19 กันยายน
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 กรรมการจัดสรรที่ดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เบื้องตนไดรับหนังสือใหไปประชุมใน
ฐานะนายกเทศมนตรีเขาใหเปนกรรมการจัดสรรที่ดิน ในวันศุกรที่ 22 กันยายน 2560 ผมมอบใหผอ.ภานุ
เดชนําเรื่องนี้ไปดูและไปประชุมแทนนายก
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เรื่องที่ 2 รับรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศบรูไน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในชวงสัปดาหที่ผานมาผมไดเดินทางไป

รับรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศบรูไนก็มีเมืองที่เขารอบและไดเดินทางไปดวยกันทั้งหมด 4 เมือง
จะมีการประเมินทางดานอากาศ ด านน้ํา และดานจัดการขยะ สําหรับ ประเทศไทยที่ผานการคัดเลือกเปน
ตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันในดานอากาศนั้นก็คือเทศบาลนครขอนแกน ในดานน้ําคือเทศบาลนครภูเก็ต
และในดานขยะก็คือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พอเอาผลงานไปนําเสนอที่ประเทศกัมพูชาทุกประเทศก็ไปนําเสนอ
แขงกันผานประเทศกัมพูชาก็จะมีการประกาศผลวาใครไดบางก็ปรากฏวาผานทั้งหมดในขนาดเมืองระดับเล็กก็
คือเมืองตั้งแตประชากร 20,000 คน ไมเกิน 200,000 คน เราเองก็เปนหนึ่งในการที่ไปแขงขันกับเขาสรุป
แลวเราผานหมดเลยไดไปรับรางวัลที่ประเทศบรูไน ในการเดินทางไปรับรางวัลประเทศบรูไนนั้นเพราะประเทศ
บรูไนเปนเจาภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ ดานสิ่งแวดลอมไปประชุมกันในวันที่ 10 12 กันยายน 2560 ทุกประเทศไปรวมประชุมกันทั้งหมดแตเราไปรับรางวัลนั้นไปรับวันสุดทายที่จัดงานเลี้ยง
คือ วันที่ 12 กันยายน 2560 บานเมืองของประเทศบรูไนสวยงามมากบานอยูเปนกลุมเปนหมูเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงามทั้งทะเลและปาเขา ประเทศบรูไนตั้งอยูทางตอนใตของประเทศไทยและการปกครองของ
ประเทศบรูไนปกครองโดยกษัตริยประเทศอังกฤษมอบอิสรภาพใหกับประเทศบรูไนในป 2527 ประเทศบรูไน
มีรั ฐธรรมนู ญของประเทศบรูไนเขี ยนไวว าประเทศบรู ไนปกครองในระบอบกษั ตริ ย มีพระมหากษัต ริ ยเปน
ประมุขเรียกวาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีรัฐธรรมนูญเขียนไววาใหพระมหากษัตริยเปนนายกรัฐมนตรีและ
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมคุมทหารและคุมประเทศและในป 2510 มีการคนพบวาประเทศบรูไนมี
ทรัพยากรน้ํามันเขาเลยเอาน้ํามันขึ้นมาบริหารจัดการและจากการที่ไดสงลูกไปเรียนที่ประเทศอังกฤษมานั้นก็ได
ความรูและวิทยาการใหมมาพั ฒนาประเทศและประเทศบรูไนยังไปจับคูกับประเทศสิงคโปรในการที่จะให
ประเทศสิ งคโปรมาพัฒนาทางดานเศรษฐกิ จใหกับประเทศบรู ไน พื้นที่ ของประเทศบรูไนมีพื้น ที่ประมาณ
3,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยูประมาณ 470,000 คน เขาตั้งใจที่จะพัฒนาบานเมืองเขาทั้งระบบ
ระบายน้ํา ท อใหญและลึ ก กวา งระบายน้ําไดรวดเร็ว และสายไฟฟาก็เอาลงใตดินทั้งหมด สะอาด สวยงาม
ศาสนาประจําประเทศบรูไนคือศาสนาอิสลามและผูที่จะมาเปนกษัตริยไดตองเปนอิสลามรัฐธรรมนูญไดกําหนด
ไวหมดแลว และการที่เปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษดีอยูอยางเมื่อเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษนั้น
คือคุณเปนคนของประเทศอังกฤษคุณเขาไปประเทศแมโดยไมตองขอวีซา เงินสกุลของประเทศบรูไนเขาใช
เงินดอลลาบรูไนและเงินอีกสกุลหนึ่งที่สามารถใชในประเทศบรูไนไดคือสกุลเงินของประเทศสิงคโปรสามารถ
ใชไดเลย และมาพูดถึงการไปรับรางวัลเขาเปลี่ยนสถานที่รับรางวัลจากโรงแรมมาเปนหอประชุมของสวน
ราชการของรัฐบาลประเทศบรูไนเขาจัดโตะใหนั่งตามชื่อมีประเทศอินโดนีเซียที่ไดรับรางวัล 4 เมือง ประเทศ
มาเลเซียไดรับรางวัล 2 เมือง ประเทศลาวไดรับรางวัล 1 เมือง ประเทศเขมรไดรับรางวัล 1 เมือง พอถึงเวลา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาก็มาทําพิธีเปดงานและขั้นตอนตอไปก็คือมอบรางวัลตามลําดับ ผมอยากเลาให
ทุกทานไดรับฟงที่ผมไดไปรับรางวัลมาและพูดถึงประเทศบรูไนใหไดรูจักคราวๆ

เรื่องที่ 3 การสํารวจคาเสียหายกรณีน้ําทวม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราน้ําท วมนั้นการสํารวจคาเสีย หายยังไมเ รียบรอยเลยไปชาอยูที่สํ านักการชาง
หรือไม
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล มันมีหลายขั้นตอนครับ ตอนนี้ก็ไดทํา
ฎีกาเบิกจายขาดเงินสะสมไปแลว 111 ราย สวนอีก 222 ราย สงใหสํานักการชางประมาณราคาอยูครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากสํานักการชางเรงดําเนินการใหดวย
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เรื่องที่ 4 โครงการโยนบอลอีเอ็มบอลเพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อมีการเกิดอุทกภัยน้ําทวมมันมี

ตั ว ชี้ วั ด ตั ว หนึ่ ง ของจั ง หวั ด นั้ น ก็ คื อ การแก ไ ขป ญ หาภายหลั ง น้ํ า ท ว มว า จะต อ งมี ก ารทํ า อะไรท า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเลยโทรมาประสานและบอกวาอยากจะทําเปนโครงการโยนอีเอ็มบอลลงไป
ในน้ําเพื่อบําบัดน้ํา เขาเลยเชิญชวนพี่นองประชาชนจิตอาสาของเราไปปนลูกอีเอ็มบอลที่วิทยาลัยเทคนิค
เปาหมายคืออยากจะใหได 20,000 กอน แตผมสอบถามไปบอกวาไดประมาณ 2,000 กอน จะนํามาให
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเอาไปโยนลงลําน้ําปาวที่บริเวณลานหนาศาลเจาพอโสมพะมิตร ในวันที่ 20 กันยายน
2560 เพราะฉะนั้นวันพรุงนี้เราจะมีกิจกรรมชวงบายจะเชิญทานผูวาฯมาเปนประธานทําเปนโครงการฟนฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุนั้นก็คือการโยนกอนจุลินทรียอีเอ็ม
บอลลงไปในลําน้ําปาว กิจกรรมนี้เริ่ม วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. เรื่องการจัดสถานที่ กาง
เตนท เกาอี้ เครื่องเสียงมอบสํานักการชาง เรื่องความสะอาดมอบสํานักการสาธารณสุข และเรื่องเชิญชวน
ชุมชนมารวมมอบกองสวัสดิการสังคมติดตาม งานตอนรับและงานปฏิคมมอบใหสํานักปลัดเทศบาล และขอ
เชิญชวนเจาหนาที่พนักงานเทศบาลทุกทานไปรวมกิจกรรมนี้ดวยกัน

เรื่องที่ 5 เงินรางวัลธรรมาภิบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จากการที่เราไดเขาไปแขงขันขอรับ

รางวัลประเมินรางวัลธรรมาภิบาลเราเปน 1 ใน 8 ของเทศบาลที่ผานการคัดเลือกเขาไปเพื่อที่จะใหเหลือ 5
เทศบาล อีก 3 เทศบาลตองตกรอบ เขาประกาศผลออกมาแลววาเราไดรับรางวัลที่ 4 คือรางวัลชมเชย ไดรับ
เงินรางวัล จํานวน 4 ลานบาท ผมไดรับทราบจากทานรองปลัดอภิวัฒนวาตอนนี้เงินรางวัลไดโอนมาแลวแต
เรายังใชไมไดผมจึงอยากจะเชิญทุกทานเขาประชุมอีกครั้งวาอยากจะอะไรบางใหเตรียมเอาไวแลวนํามาหารือ
กั น ในที่ ป ระชุ ม เราจะได นํ าเงิ น รางวั ล มาดํ า เนิ น การให ในหนัง สื อ ที่เ ขาแจ ง มามี เ รื่ อ งการคอมเมนต ข อง
คณะกรรมการคอมเมนตขึ้นมาดวยผมอยากใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบนําคอมเมนตนั้นไปปรับปรุงให
ดีขึ้นเพื่อที่ครั้งตอไปในการประเมินเราจะไดคะแนนดีขึ้นกวาเดิมฝากทุกสํานัก/กองที่มีสวนเกี่ยวของดวย และ
วันที่ 27 กันยายน 2560 เขาเชิญผูที่ไดรับรางวัลไปรับรางวัลที่ราชภัฏสวนดุสิต แตงกายดวยชุดกากีแขนยาว
ใครอยากไปก็ทําเรื่องไปมอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่งและนํารถตูไป 2 คัน

เรื่องที่ 6 ศูนยบริการราชการสะดวก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การที่เราสมัครเขาไปเปนศูนยบริการ

ราชการสะดวกที่มีสํานักงาน ก.พ.ร. ลงมาประเมินเขาก็ไดคอมเมนตเหมือนกันวาเราไมผานเพราะอะไร ฝาก
หัวหนาพงษธรไปปรับปรุงเพื่อใหมันผานมาตรฐานศูนยราชการสะดวกตองปรับปรุงสิ่งเหลานี้คือไมมีงานบริการ
ข อ มู ล ข า วสารของหน ว ยงานภาครั ฐ ห องน้ํ า ไม ส ะอาด มี สิ่ ง กี ด ขวางระหว า งทางเข า ออกบริ เ วณห อ งน้ํ า
เนื่องจากการตรวจประเมินในพื้นที่ของอนุกรรมการเจาหนาที่ยังขาดทักษะในการบริการครอบคลุมเรื่องสําคัญ
เชน สามารถตอบคําถามพื้นฐานใหกับผูบริการได และเนื่องจากการตรวจสอบพบวาไมมีแบบประเมินความพึ่ง
พอใจไมมีหลักฐานแสดงเชิงประจักษใหเห็นวามีการจัดทําแผนติดตาม ฯลฯ ฝากทุกสํานัก/กองที่เกี่ยวของและ
รับผิดชอบงานนี้ไปปรับปรุงเมื่อเราไดรับคําชี้แนะมาแลวก็ตองนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นฝากดวยครับ

เรื่องที่ 7 กิจกรรมจักรยานคารฟรีเดย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันอาทิตยที่ 24 กันยายน 2560 จะ

มีการจัดการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวคือกิจกรรมจักรยานคารฟรีเดย มอบใหสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่ง
มอบหมายงานใหเทศกิจและเจาหนาที่ปองกันไปกํากับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการจราจรรวมกับเจาหนาที่จราจร
เอาเปนวาใหทานเลขาอดิศักดิ์ประสานเรื่องการมอบหมายงานตามหนาที่ตางๆกับสํานักปลัดเทศบาลเพื่อให
ออกคําสั่งเพื่อดําเนินงานตอไป
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เรื่องที่ 8 ประชาสัมพันธเรื่องการตักบาตรเทโว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2560 อยากจะ
ขอประชาสัมพันธเรื่องการตักบาตรเทโวของพระอาจารยภูสิงห พระมหานําพล ทานเปนองคประธานเกี่ยวกับ
เรื่องการเผยแพรพระพุทธศาสนาทานชวยเราทํางานในพุทธมณฑลแกงดอนกลางตลอด

เรื่องที่ 9 งานกฐินพระราชทานที่วัดกลางพระอารามหลวง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วัดกลางพระอารามหลวงจะมีงานกฐิน

พระราชทาน หนวยงานที่จะมาทอดกฐินพระราชทานก็คือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาผมไดรับการ
ประสานมาวาเขาอาจจะตองขอความรวมมือเราใหไปทําความสะอาดและจัดโตะ เตนท เกาอี้ใหเราเองก็ไดมี
สวนรวมมาทุกปอยูแลวฝากสํานักการชางเรื่องการจัดสถานที่และสํานักการสาธารณสุขเรื่องความสะอาด

เรื่องที่ 10 งานศูนยพัฒนาครอบครัว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ นธุ

วัน ที่ 25 กัน ยายน 2560 กอง
สวัสดิการสังคมจะจัดงานศูนยพัฒนาครอบครัวมอบใหรองนายกศิรินันทเปนประธานแทนนายก

เรื่องที่ 11 ขอศึกษาดูงานเรื่องขยะมูลฝอย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง อําเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จะมาขอศึกษาดูงานเรื่องขยะมูลฝอย วันที่ 22 กันยายน 2560 มอบสํานักการ
สาธารณสุขรับผิดชอบและดําเนินการ

เรื่องที่ 12 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาตลาดลาน 1
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา
ตลาดลาน 1 ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราตองหาพื้นที่สําหรับใหพอคา – แมคาไดขายของผมเลยอยากจะเตรียม
พื้นที่เอาไวคือที่จอดรถบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลหลังเกาใหเปนสถานที่จําหนายสินคาชั่วคราวของตลาด
ลาน 1 ทราบมาวาไดมีการประชุมพอคาแมคาไปแลวประมาณ 2 ครั้ง มอบใหสํานักการชางไปเตรียมสถานที่
ทําหลังคาสังกะสี เอาเงินวัสดุเราไปใชถาหมดเราก็ใชเงินรางวัลไปกอนเพื่อปรับปรุงที่จําหนายสินคาชั่วคราว
หรือถาสํานักการชางทํางานไมทันก็ใหจางผูรับเหมามาทําแตสํานักการชางก็ตองออกแบบเขียนแบบทําแบบ
นอกดาวก็ไดหรือจะทําเปนหลังคาสังกะสีก็ไดใหไปเขียนแบบมาเพื่อที่จะไดไปจางชางมาทํา เอาเปนวาพรุงนี้
วันที่ 20 กันยายน 2560 ขอเชิญประชุมเชิญประธานของแมคาและกรรมการประมาณ 4 – 5 คน และ
หัวหนาดารุณี พรอมกับเจาหนาที่สํานักการชางนําแผนผังมาประชุมกับนายก เวลา 10.30 น. ที่หองประชุม
นายก

เรื่องที่ 13 การประเมินความโปรงใสหรือ ITA
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วั น ที่ 20 กั นยายน 2560 เชิญ
ประชุมเพื่อที่จะประเมินความโปรงใสหรือ ITA มอบใหจ.ส.อ.สมชายไปประชุมที่หองประชุมแพรวา ชั้น 9
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยากาฬสินธุ

เรื่องที่ 14 การประชุมประจําเดือนชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การประชุมประจําเดือนชุมชน วันที่
22 กันยายน 2560 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล ฝากใหทางสํานักการชางมอบหมายใหเจาหนาที่มารอรับงาน
จากชุมชนในการประชุมครั้งนี้ดวย

เรื่องที่ 15 การประเมินทําแผนพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัดฉบับทบทวน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา
09.00 น. ณ หอประชุมสํานักงานสาธารณสุข จะมีการประเมินทําแผนพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัดฉบับ

- 6 ทบทวนเป น เรื่ อ งที่ ทา นเลขาฯไปประชุ มเมื่อคราวที่แ ลว และเขาไดคอมเมนต มาในโครงการที่เ ราขอรั บ
สนับสนุนจากจังหวัดและกลุมจังหวัดมีเรื่องอะไรบางใหทานเลขาฯพูดใหที่ประชุมไดฟงครับ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี โครงการตัวแรกของเราที่รัฐมนตรี
เห็นชอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คือโครงการปองกันน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 210
ลานบาท เปนโครงการลําดับ 1 ในภาคอีสานเลยและอีกหนึ่งตัวคือโครงการของแกงดอนกลางทั้งหมดเลย
จํานวน 189 ลานบาท วันนั้นผอ.ของสํานักงบประมาณถามในที่ประชุมวาในการทําพุทธมณฑลหลายๆที่ให
สํานักงานโยธาฯรับผิดชอบนั้นเหมาะสมหรือไมใหทบทวนใหดีแลวสงมาอีกครั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบใหทานเลขาฯติดตามเรื่องนี้ใหดี
และยืนยันวาใหสํานักงานโยธาฯดูแลทั้งเรื่องโครงการของแกงดอนกลางและโครงการปองกันน้ําทวมในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเพราะเปนงานศึกษาความเปนไปได
นายอดิศักดิ์ อนั น ตริ ย ะทรั พ ย เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ถ า รวม 2 โครงการ นี้ ใ น
งบประมาณป 2562 เกือบ 400 ลานบาท จะมาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรุงนี้มอบใหทานเลขาฯไปประชุม
แทนนายก เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ

เรื่องที่ 16 เรื่องรองเรียนรองทุกขจากศูนยดํารงธรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีเรื่องรองเรียนรองทุกขเขามาเยอะ

ชวงหลังนี้เนื่องจากวาเรามีการเปดชองทางใหมีการรองเรียนได วันนี้ถาใครผานหนาศาลากลางจังหวัดจะเห็น
ผาไวนิลขนาดใหญติดอยูหนาศาลากลางศูนยรับเรื่องรองเรียนขาราชการจัดตั้งขึ้นโดยคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) และชวงนี้ก็มีเรื่องรองเรียนรองทุกขเขามา 1.นายเกา ผดุงลาภยศ บานเลขที่ 153 ถนนทุงศรี
เมือง รองเรี ยนรองทุกขกรณีตนไมใหญอยู ในพื้น ที่ขางเคียงได โคน ทับหลังคาบานและรั้วบานพักผูเสี ยหาย
เจาของบานตนไมไมสามารถแสดงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น 2.นางสาวธิติมา นาชัยฤทธิ์ ถนนชัยสุนทร สง
เปลือย รองเรียนรองทุกขกรณีไดรับผลกระทบจากหมูบานจัดสรรไดปลอยน้ําลงสูถนนลูกรังซอยหลังโรงเรียน
อนุบาลทุงมน 3.นายณัฐวุฒิ ปรีทรัพย บานเลขที่ 165 หมูที่ 11 ตําบลหลุบ รองเรียนรองทุกขมีผูกอสราง
กําแพงปดกั้นถนนในหมูบานสันสุนีย นี่คือเอกสารรองเรียนรองทุกขที่มาจากศูนยดํารงธรรมสงมาถึงเทศบาล
เมืองกาฬสินธุเราเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 และมีอีกคือขอใหยกเลิกการประมูลขายรถของสํานักการ
สาธารณสุขเราที่เปดประมูลขาย และขอความอนุเคราะหตรวจสอบกรณีราษฎรลุกล้ําซอยสาธารณะประโยชน
นางอมร ทองจรัส ถนนสุจินดา แจงวาเปนตัวแทนของประชาชนซอยตรงขามบานยายหมวยนมโรงเรียนติด
รานอาหาร 10 หมื่นจิ้มจุม มีบานหลังแรกในซอยที่อยูขวามือไดลุกล้ําถนนในซอยสาธารณะประโยชนโดยการ
กอสรางกําแพงบานลุกล้ําเขามาบางสวน ฯลฯ เรื่องราวทั้งหมดเขาฝายนิติการใชหรือไม
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ใชครับ หลังจากที่เขาฝายนิติการแลวก็จะสงไปที่สํานัก
การชางและสํานักการสาธารณสุขใหติดตามตอไป
ในสวนของสํานักการชางที่เกี่ยวของจะรีบ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
ดําเนินการใหเรียบรอยครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบใหสํานักการชางและสํานักการ
สาธารณสุขและทุกสํานัก/กองไปติดตามงานที่ประชาชนรองเรียนรองทุกขมาที่เกี่ยวของกับสํานัก/กองตัวเอง
และรีบดําเนินการแกไขใหเรียบรอยหลังจากนั้นใหรายงานไปยังฝายนิติการ

เรื่องที่ 17 แจงการจัดสรรงบประมาณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจง
จัดสรรงบประมาณใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุตามที่เรารองขอไป เราขอไปเยอะมากแตไดมาประมาณ 2
โครงการ จะตองมีแนวทางเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนฝากสํานักการคลัง 1.เราไดงบประมาณ จํานวน

- 7 7,263,800 บาท มาทําแอสฟลตติกคอนกรีตจากวงเวียนไดโนเสารวัดสวางไปจนถึงสถานีดับเพลิงศาลเจาพอ
โสมพะมิตรตลอดสายผมให สํ านั กการชา งดําเนิน การสํารวจออกแบบไวแลว 2.การกอสรางสนามกีฬา
เอนกประสงค ขนาดกวาง 25 เมตร ยาว 45 เมตร ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 2,475,000
บาท

เรื่องที่ 18 งานเกษียณอายุราชการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใครรับผิดชอบจัดงานเกษียณอายุราชการ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ตอนนี้มีทั้งพนักงานเทศบาลฯและ

พนักงานครูของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่เกษียณและลาออกมีจํานวน 9 ทาน ในสิ้นปงบประมาณ 2560 ผม
ไดหารือกับทานปลัดเทศบาลแลวกําหนดวันจัดงานไวคือวันสุดทายของการทํางาน คือวันศุกรที่ 29 กันยายน
2560 และไดติดตอสอบถามไปทางรานอาหารโตะจีนในวันนั้นเขาไมวางสวนมากจะติดงานหมดแลว ถาจะ
วางก็จะเปนวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ก็เลยเอาวันที่ 28 กันยายน 2560 การจัดรูปแบบของงาน
คือ 1.จัดที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2.หองประชุมของโรงแรมชาลอง ในสวนของการ
บริ การโรงแรมชาลองคือ โต ะละ 1,600 บาท มีอาหาร เครื่องดื่ม เบีย ร 4 ขวด การแสดงก็จ ะเปน ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาไปเลี้ยงฉลองที่โรงแรมชาลองเรา
จะเอาเงินมาจากที่ไหน ตองใชประมาณกี่โตะในการจัดงาน
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รวมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูจะ
ใชประมาณ 50 โตะ ถาเราใชหองประชุมของโรงแรมชาลอง ราคาโตะละ 1,600 บาท นั้นจะรวมทั้งคาหอง
ประชุม อาหาร และเครื่องดื่ม แตถาเราจัดที่หอประชุมธรรมาภิบาลราคาโตะเทากันและจะแออัดเกินไป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบหัวหนาพงษธรไปปรึกษากับ
ทานปลัดเทศบาลหาวันวางหองประชุมโรงแรมชาลองเพื่อจัดงานเกษียณอายุราชการสวนไดวันไหนอยางไรพวก
เราทุกคนก็รอหนังสือจากสํานักปลัดเทศบาลแจงอีกครั้ง

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประจําป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จากการประชุมที่ผานมาก็ไมมีรายงานการจับกุม

ยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และเมื่อเชาไดไปรวมในพิธีเปดการอบรมเครือขายการเฝาระวังตอตาน
ยาเสพติดเอาเฉพาะกลุมแมบานของกํานันและผูใหญบานซึ่งเมื่อเชาทานผูวาฯก็ไดลองตรวจเช็คดูกลุมแมบาน
สวนมากจะสงตัวแทนมาตัวจริงจะไมคอยมารวม การประชุมครั้งที่ 2 สวนกลุมเปาหมายรอบตอไปทานผูวา
บอกใหยกเลิกไมมีการประชุมเลย ประชุม 18 อําเภอ แบงเปนครั้งละ 9 อําเภอ

ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2560 เชิญสํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

สิงหาคม 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 623 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. รับโอนพนักงานเทศบาลตาม ราย
นางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ ตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับตน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ มาดํารง
ตําแหนง หั วหนาฝาย แผนงานและโครงการ (นักบริ หารงานการศึกษา ระดับตน) สังกัดฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญราย นางศิริพร เจริญ
ธรรม ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดฝายการเงินและพัสดุ กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได สังกัดงานเรงรัดรายได ฝายพัฒนารายได สวน
พัฒนารายได สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นจํานวน 2 ราย คือ 2.1 นางนั น ทิ ก านต บรรณสาร ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานธุ ร การ
ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจา
พนักงานธุรการชํานาญงาน เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม 2.2 นายสหดล แกวยิ่ง ตําแหนง เจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน สังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เลื่อน
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน เลขที่ตําแหนงและสังกัด
เดิม 3. ดําเนินการจัดสอบคัดเลือกฯศึกษานิเทศก เรียบรอยแลว 4. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เปน พนั กงานจา งทั่ วไป ตําแหน งคนงานสาธารณสุข แทนตําแหน งที่ วางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เรียบรอยแลว ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนสิงหาคม 2560
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 19,300 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวม
เปนเงิน 5,900 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวั นที่ 8 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวั นที่ 22 สิงหาคม 2560
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิคมงานปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณริมสวนสาธารณะแกงดอน
กลาง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ปฏิคมงานประชุมกาแฟเชาจังหวัด ชมรมเรารักกาฬสินธุ
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายเทศกิจ
งานรักษาความสงบ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใชงานกลองวงจรปดของประชาชนที่เขารวมโครงการปองกันและ
รักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุดวยระบบกลองวงจรปด CCTV ภาคประชาชน เมื่อ
วันที่ 14-30 สิงหาคม 2560 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การเตรียมความพรอม วันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๐ใหความรูประชาชนดานการปองกันอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒. การออกระงับเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๐๘.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมกระทอม ชุมชนดอนสวรรค เลขที่ 95/1 ถ.อนรรฆนาค อ.
เมือง จ.กาฬสินธุ - เมิ่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๐๐.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมสายไฟ
บริเวณทางเขาตลาดการเกษตร ๓. เหตุวาตภัย ,อุทกภัย ๓.๑ สูบน้ํา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๐๓.๐๐
น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณไหมไทย ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๑๔.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณหมูบานมั่นคง ถ.เสนหา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๖

- 9 สิงหาคม ๒๕๖๐ (๑๐.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบาน เลขที่ ๘๘/๙๔ ถ.หนาเรือนจํา - อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบาน นายสะอาด ศรี
ฤทธิ์ เลขที่ ๑๑๐/๒ ถ.ซอยน้ําทิพย ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๑๖.๐๐
น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบาน ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ๓.๒ ชวยประชาชนตัด
ตนไมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๑๕.๐๐น.) กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติ
หนาที่ตัดตนไมลมทับสายไฟฟา บริเวณรอบสวนสาธารณกุดน้ํากิน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไมลม บริเวณศาลปูแฮ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๔. ดานอื่นๆ
๔.๑การแพทย ฉุ ก เฉิ น - วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๕๐น.) ออกปฏิ บั ติ ห น า ที่ นํ า ส ง ผู ป ว ยไปส ง ที่
โรงพยาบาล ชุมชนหัวคู ๔.๒ จับสัตวเลื่อยคานหรือสัตวมีพิษ - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๑๑.๐๐น.) ออก
ปฏิบัติหนาที่ จับสัตวเลื่อยคาน บริเวณชุมชนดอนสวรรค - วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๑๒.๐๐น.) ออก
ปฏิบัติหนาที่ จับสัตวเลื่อยคาน บริเวณหมูบานเดอะวิลลา บานเลขที่ ๑๘๙/๓ ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) - วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด
กาฬสินธุ - วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติ
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ในการแขง ฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๗ – ๑๗
สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๖ ๐ ส ม า ชิ ก อ า ส า ส มั ค ร ป อ ง กั น ภั ย ฝ า ย พ ล เ รื อ น เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ก า ฬ สิ น ธุ
ให ความอนุ เ คราะห กรอกดิ น ดํ า ลงถุ งเพราะปลูกตน ดาวเรือง ณ แกงดอนกลาง งานทะเบีย น จํานวน
ประชากรเดื อนสิ งหาคม 2560 จํ านวน 33,851 คน จํ านวนครัว เรือน 15,143ครั ว เรือน จํานวน
ประชากรยายเขายายออกเดือนสิงหาคม 2560 ยายเขาจํานวน 87 ราย ยายออกจํานวน 41 ราย งาน
ทะเบียนมีผูมารับบริการ 734 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 954 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 8
ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูร ับบริการ 7 ราย

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

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนสิงหาคม 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 828.87 ลิตร ลดการใชพลังงาน 54.13
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 19,471 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 3,167 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 826.34 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 73.11 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 3 ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทําความสะอาดถนน
ชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 41 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 2 จุด ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8 คัน/12 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 3 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ํา/เปลี่ยน 23 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอม 3.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะใน
โรงคัดแยกขยะระหวาง 29 มิ.ย. – 30 ก.ค. 60 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยก
ไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 17,580บาท 3.2 กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือน ก.ค. รวม 3,251.22 ตัน
(104.88 ตัน/วัน) เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1,136.60 ตัน (36.66 ตัน/วัน) - ทองถิ่น
อื่น ๆ ( 32 แหง) 2,114.62 ตัน 3.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน (ตรวจ 13 ก.ค. 60) แหลงน้ําผิวดิน
ทั้งหมดอยูในเกณฑมาตรฐานยกเวนบริเวณสะพานบายพาสที่คาความสกปรกเกินมาตรฐาน 3.4 คุณภาพน้ํา
ใตดินระบบฝงกลบขยะ (ตรวจ 13 ก.ค. 60) ไมพบการปนเปอน สามารถนํามาใชเพื่อการอุปโภคได 3.5
คุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียสถานที่ฝงกลบขยะ (ตรวจ 13 ก.ค. 60) หมายเหตุ - น้ําออกระบบมีความเปน
ดางเกินมาตรฐานแตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีการปลอยออกสูสิ่งแวดลอมปลอยใหระเหยออก
3.๖ คุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียสถานที่ฝงกลบขยะ (ตรวจ 13 ก.ค. 60) หมายเหตุ - ไมพบการปนเปอน
โลหะหนักเกินกวามาตรฐาน ดานสุขาภิบาล 1 – 31 สิงหาคม 2560 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ปรับผิด พรบ.

- 10 9 ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร - ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 5 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 74 ราย 5.ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 58 ราย 6.หนังสือรับรอง
การจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 141 ราย อบรมการขับสารพิษในเลือดชุมชนเกษตรสมบูรณ วันที่ 5 สิงหาคม
2560 สํานักการสาธารณสุขฯ รวมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ เปนวิทยากรอบรมการขับสารพิษในเลือดชุมชน
เกษตรสมบูรณ พรอมตรวจสารพิษตกคางในกระแสเลือดเกษตรกร ออกเรงรัดใบอนุญาตสถานประกอบการ
สํานักการสาธารณสุขฯ ออกเรงรัดใบอนุญาตสะสมอาหารและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ประจําป 2560 ดานปองกันและควบคุมโรค 5.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค รายเกา 5 ราย ซึ่ง
หายเปนปกติแลว สรุปผลการดําเนินงาน ไมมีผูปวยใหม 5.๒ ลงพื้นที่ฟนฟูหลังน้ําทวมแนะนําเรื่องการทํา
ความสะอาดสิ่งแวดลอม ใหทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายและใหบริการรักษาพยาบาลที่บาน มีครอบครัว
ที่ใหบริการที่ใหบริการดังประสงค - ยาทาฆาเชื้อราทั้งหมด ๑๖๕ หลัง - ยาสามัญประจําบานทั้งหมด ๖๐
หลัง กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชนไดจัด
กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเมื่อไดรับ
รายงานโรค ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
(HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนก.ส.ส. คิด
เปนรอยละ ๒.๗๗ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง - สถานศึกษาที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายสูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง
ไดแก โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน มีคา CI = ๑.๒ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐
วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี
๑ แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดสวางคงคา มีคา CI =๕.๔ มีผูปวยตั้งแตมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ จํานวน ๘ ราย เดือนนี้มีผูปวยโรคไขเลือดออก ๑ ราย คือ ๑.นายกรกฤต สุพินฤกษ อายุ ๑๗ ป
อยูบานเลขที่ ๔๒/๑ ถ.ประดิษฐ ชุมชนก.ส.ส. เรียนอยูเทคนิคกาฬสินธุ แผนกชางยนตป๑ เริ่มปวยเมื่อวันที่
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ไดทําการควบคุมโรคและทําการสอบสวนโรคตั้งแตรับรายงานโรค
จากโรงพยาบาลกาฬสินธุใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งที่โรงเรียนและที่บานของผูปวย เปนที่เรียบรอยแลว โครงการเยี่ยม
บานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ) มารดาหลังคลอด 12 ราย ไดรับ
การเยี่ยม 12 ราย - บุตร เพศชาย 7 ราย - บุตร เพศหญิง 5 ราย ฉีดยานักเรียน ป.1 วัคซีนหัด หัด
เยอรมัน คางทูม ป.5 วัคซีนมะเร็งปากมดลูก ป.6 วัคซีนคอตีบ+บาดทะยัก โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน
นักเรียนทั้งหมด 197 คน ฉีดยานักเรียน ป.1 วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม ป.5 วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ป.6 วัคซี น คอตี บ +บาดทะยั ก โรงเรีย นเทศบาล 4 เฉลิมพระเกรีย ติ จํานวนนักเรีย นทั้งหมด 77 คน
การใหบริการงานทันตกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2560 จัดโครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียน ในโรงเรียน
ครั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ แบงกลุมใหความรู 3 จุด เชา - บาย นักเรียนรับบริการ
จํานวน 1,145 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ดร.
ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานเปดโครงการสงเสริมทันตสุขภาพ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 โดยไดรับเกียรติจาก ทันตแพทยหญิง ชัญญา ธีระ
โชติ ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลกาฬสินธุเปนวิทยากรใหความรูในครั้งนี้ นักเรียนรับบริการ จํานวน 263
คน จัดโครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจําป 2560 ครั้งที่ 3 ในโรงเรียน
อนุ บาลกาฬสิน ธุ เพื่ อใหนั กเรีย นมี ความรูดานทัน ตสุขภาพ กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน และ
นักเรียนไดฝกทักษะการตรวจฟนใหเพื่อนนักเรียนได นักเรียนรับบริการ จํานวน 1,377 คน ใหบริการดาน
สุ ข ภาพแก ป ระชาชน ศู น ย ซ อยน้ํ า ทิ พ ย รวมผู รั บ บริ ก ารทั้ ง หมด 3,706 ราย เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
1,787,201.84 บาท ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการทั้งหมด 400 ราย เงินทุนหมุนเวียน 363,875.52 บาท

- 11 ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1. จํานวนผูนําสัตวมารั บบริ การ 253 ราย 2. จํานวนสัตว 364 ตั ว แยกเปน - สุนัข
287 ตัว - แมว 77 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 18,020 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตว
ในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ มีผูขออนุญาตฆาสัตว 24 ราย จํานวนสัตวฆาชําแหละ 2,299 ตัว แยกเปน
- สุกร 2,274 ตัว - โค 25 ตัว รับคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว 233,425 บาท การ
ใหบริการตามคํารอง ตั้งแตวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ทั้งหมด 13 เรื่อง งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหบริการเยี่ยมบานและมอบของเยี่ยมผูสูงอายุที่มี ภาวะ
พึ่งพิง กลุ มติดบาน ติดเตีย ง เดื อนสิ งหาคมเยี่ยมได 20 คน วัน ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรีย นผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมโครงการสืบสานงานศิลป สูเด็กเยาวชน คนพิการ ผูสูงวัย และผูดอยโอกาส
ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา จากวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียน
ผู สู ง อายุ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ร ว มโครงการสื บ สานงานศิ ล ป สู เ ด็ ก เยาวชน คนพิ ก าร ผู สู ง วั ย และ
ผูดอยโอกาส ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสาจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ตอเปนสัปดาหที่ ๒ วันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานอาชีพและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
“การทําเหรียญโปรยทาน” ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสาจากคุณมยุรี ฐานวิเศษ และทีมงาน วันที่
2๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานสงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องโรคสมอง
เสื่ อมและการออกกํ า ลั งกาย ที่ เ หมาะสมสําหรับ ผูสูงอายุ ได รับ ความอนุเคราะหวิ ทยากรจิตอาสา จาก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ นางสาวทัศนีย ภูตรี นักกายภาพบําบัด และทีมงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานอาชีพและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น “การทําเหรียญโปรยทาน”เปน
สัปดาหที่ 2 ไดรับความอนุเคราะหวิ ทยากรจิตอาสาจากคุณมยุรี ฐานวิเศษ และที มงาน ชวงบายประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 กิจกรรมวันแมแหงชาติ สถานศึกษาใน

สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ท. 5 วันที่ 11
สิงหาคม 2560 ศพด.1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ศพด.2 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โครงการเดน
ประจําเดือน สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ สิ่งแวดลอม นักเรียนชั้น ป.3 วันที่
2 – 3 สิงหาคม 2560 กิจกรรมทัศนาธรรม นักเรียนชั้น ป.1 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 โรงเรียน
เทศบาล 2 วั ดสว างคงคา โครงการฝ กอบรมทักษะดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิล ป วันที่ 11 สิงหาคม
2560 ณ แหลงเรียนรูเขื่อนลําปาว โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมประกวดหนูนอยมารยาทงาม วันที่ 9 สิงหาคม 2560 กิจกรรม SBMLD เขา
คายภาษาอังกฤษ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระ
เกียรติ โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสกลนคร โครงการ
สงเสริมทันตสุขภาพนักเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2560 กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ โรงเรียนเทศบาล 5 ดง
ปอ โครงการพอแมคนที่สอง ออกเยี่ยมบาน พบปะผูปกครองนักเรียน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม วันที่ 11 สิงหาคม 2560 รวมการอบรม
ผูฝกสอนวอลเลยบอลชายหาด วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ โครงการ
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560 ณ ศพด.1 และ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม
2560 หนวยศึกษานิเทศก งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนตนแบบ ตอยอดความดี” วันที่ 18
สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมโครงการถนนสายบุญ วันที่ 2

- 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณถนนภิรมย งานที่จะดําเนินการตอไปสถานศึกษาในสังกัด โครงการตอตานยาเสพ
ติดภายในโรงเรียน (ท.1) โครงการพัฒนางานวิชาการ (ท.1) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจิตอาสา
เด็กไทยทําได (ท.1) กิจกรรมหนูนอยฟนสวย (ท.3) กิจกรรมกําจัดเหา (ท.3) กิจกรรมเขาคายคานิยม 12
ประการ (ท.3) โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น (ศพด.1) สํานักการศึกษา วันที่ 4 – 5 ก.ย. 60
อบรมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 13 ก.ย. 60 พิธีบวงสรวง
อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร วันที่ 15 ก.ย. 60 คัดเลือกนักเรียนโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น

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

59- ส.ค.60 (ไตรมาส 4) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ส.ค.60 1.หมวดภาษีอากร
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ส.ค.60 เขามาทั้งหมด 22,173,397.93 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จาก
เดือนต.ค. 59 – ส.ค.60 เขามาทั้งหมด 12,433,243.82 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 –
ส.ค.60 เขามาทั้งหมด 7,256,833.98 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 128,950 บาท 5.หมวด
รายไดจากโรงรับจํานํา ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – พ.ค..60 เขามาทั้งหมด
542,305.70 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 59 – ส.ค.60 จํานวน
47,415,479.43 บาท 7.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 59 –
ส.ค.60 เข า มาทั้ ง หมด
113,257,513.77 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 82,263,187 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 84,688,144 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 166,951,331 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จํานวน 327,556,914.20 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ส.ค.
60 จํานวน 13,979,024.20 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ส.ค.60
จํานวน 1,131,811.22 บาท 11. เงินรางวัลบริหารจัดการ จํานวน 3,500,000 บาท รายรับ 14 ก.ย.
60 จํานวน 338,279,070.55 บาท รายจายจริงต.ค.59-ก.ค.60 จํานวน 256,856,572.70 บาท
รายจาย ส.ค. 60 จํานวน 28,732,032.39 บาท รายจาย 1 – 12 ก.ย. 60 จํานวน 3,325,313.39
บาท รายจาย 13 ก.ย.60 จํานวน 659,114.37 บาท รายจาย 14 ก.ย. 60 จํานวน 1,082,445.20
บาท ฎี ก าที่ ยั ง ไม เ บิ ก จ า ย ณ 14 ก.ย.60 จํ า นวน 2,045,540.45 บาท อาหารเสริ ม นม จํ า นวน
5,070,065.72 บาท คากอสราง จํานวน 24,123,999 บาท เงินยืมคาง จํานวน 1,111,600 บาท หนี้
กสท. จํานวน 7,433,912.03 บาท เงินเดือนครู+พนักงาน+ชคบ.บํานาญ จํานวน 13,556,296.63 บาท
คาจางเหมาบริการ จํานวน 623,500 บาท ดอกเบี้ย ธนาคาร จํานวน 5,333.33 บาท ประกันสังคม
จํานวน 184,776 บาท และรายจายที่ตองจายประจําเดือน จํานวน 1,560,113.78 บาท รวมรายจาย
ทั้งสิ้น 346,370,614.99 บาท ทําให ณ ปจจุบันเราติดลบอยูที่ จํานวน - 8,091,544.44 บาท

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

และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ ขออนุญาตกอสราง 20
ราย แลวเสร็จ 10 ราย กําลังดําเนินการ 10 ราย แกไข 2 ราย ขออนุญาตรื้อถอน - ราย แลวเสร็จ - ราย ขอ
ใบรับรองอาคาร 8 ราย แลวเสร็จ 2 ราย กําลังดําเนินการ 6 ราย ขอใบรับรองอาคารในเขตเทศบาลฯ 9
ราย แลวเสร็จ 8 ราย กําลังดําเนินการ 1 ราย งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานจัดสถานที่ 7 งาน แลว
เสร็จ 6 งาน กําลังดําเนินการ 1 งาน งานไฟฟาสาธารณะ 13 งาน แลวเสร็จ 10 งาน กําลังดําเนินการ 2 งาน
ยังไมดําเนินงาน 1 งาน งานบํารุงและรักษาทางและสะพาน ทอระบายน้ํา แลวเสร็จ 1 งาน ถนน 6 งาน
แลวเสร็จ 2 งาน กําลังดําเนินการ 4 งาน งานสาธารณะ ตัดตนไม 15 งาน ดําเนินการแลวเสร็จ 10 งาน

- 13 กําลังดําเนินการ 5 งาน สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนสิงหาคม 2560 สํานักปลัดเทศบาล ใช
ลดลง 600 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 1,145 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น
3,167 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 26 ลิตร สํานักการศึกษา ใช
เพิ่ ม ขึ้ น 3 ลิต ร กองวิ ช าการ ใช เ พิ่ ม ขึ้ น 45 ลิ ต ร ผลสรุ ป การใชน้ํ ามัน เพิ่ มขึ้ น 1,576 ลิตร งาน
สวนสาธารณะ เจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การตั ด หญ าบริเ วณแยก หนา โรงเรีย นกาฬสิ น ธุ พิท ยาสั ย ในวั น ที่ 23
สิงหาคม 2560 งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะเจาหนาที่ดําเนินการ เก็บไฟหยดน้ําประดับเมืองที่ถนน
กาฬสินธุ ประดับเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 ดําเนินการรื้อถอนไฟประดับเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 งาน
แกไขปญหาน้ําทวมขัง สงเจาหนาที่ลงพื้นที่ดําเนินการ วางทอใหม บริเวณซอยวัลลภ วันที่ 16 สิงหาคม
2560แกปญหาทางระบายน้ํา งานซอมแซมผิวถนน วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ถนน บริเวณแยกถนน ธี
ระวัฒน มีหลุมลึกขนาดเล็กเปนอันตรายตอชาวบานที่สัญจรไปมาสํานักการชางจึงเขาดําเนินการ งานตัด
ตนไม เจาหนาที่ดําเนินการ ตัดตนไม บริเวณชุมชนหาดลําดวน ซอย 1 และ ซอย 2 วันที่ 23 สิงหาคม
2560 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ประจําเดือน สิงหาคม 2560 ผานสื่อโซเชียล Facebook
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (สํานักการชาง) ไดรับคํารองทุกขจากชาวบานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เกิดหลุม
ขนาดใหญบริเวณ คอสะพานวัดใต อาจเกิดอันตรายตอชาวบานไดที่สัญจรไปมาได ปจจุบันสํานักกองชางได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว คํารองทุกขจากชาวบานเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สายไฟหลนระโยงระยางเปน
อันตรายตอชาวบานที่สัญจรไปมาสํานักการชางจึงดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของชาวบานที่ใชรถใชถนน
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว รายงานความกาวหนาโครงการดาวเรือง ๑ แสนตน เพื่อประดับงานพระราชพิธีถวาย
พระเกียรติพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

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

คาใชจายประจําเดือนสิงหาคม 60 งบประมาณตั้งไว 1,629,000 บาท รวมคาใชจาย 218,775 บาท
ยอดเงินคงเหลือ 196,471 บาท 2.หนังสือเขา 55 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 69 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ –
จัดจาง 23 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 33 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 60 ฝายบริการ
และเผยแพร วิ ช าการ การประชุ มคณะกรรมการหอกระจายข าวชุ มชนครั้ งที่ 9/2560 เมื่ อวั น ที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 9/๒๕๖๐ 1.งานประกาศเสียงตามสาย
จํานวน 42 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 7 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ 7 งาน
4.งานภาพนิ่ง จํานวน 53 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 35 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 7 งาน
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 3 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 2 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล
แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน
8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 30 ขาว 4.Facebook จํานวน 53 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 สรุปรายงานฝายนิติการ ทั้งหมด 17
เรื่อง ตรวจรางสัญญาตางๆ ทั้งหมด 16 เรื่อง ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 1. โอนงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 53-64 มีรายการ
ดังนี้ - โอนครั้งที่ 54/2560 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 232,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่
55/2560 จํานวน 3 รายการ เป นเงิ น 2,324,000 บาท กองสวั สดิ การฯ - โอนครั้ งที่ 56/2559
จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 179,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 57/2560 จํานวน 4 รายการ เปน
เงิน 84,448 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 58/2560 จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 304,200 บาท
งานปองกัน - โอนครั้งที่ 59/2560 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 739,665 บาท สํานักการศึกษา - โอน

- 14 ครั้งที่ 60/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 61/2560 จํานวน
3 รายการ เปนเงิน 222,000 บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งที่ 62/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน
90,000 บาท สํานักการสาธารณสุข - โอนครั้งที่ 63/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 100,000 บาท
สํานักการศึกษาฯ - โอนครั้งที่ 64/2560 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 130,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล
2. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 - ประชุมพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้นรับหลักการในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป
2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โดยสภามีมติเห็นชอบราง - ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระ 2 และ
วาระ 3 โดยที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลมี มติเห็น ชอบใหตราเปน เทศบัญ ญั ติงบประมาณในวงเงิน งบประมาณ
386,216,730 บาท 3. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดใหญ ประเภทโดด
เดน ประจําป พ.ศ.2560 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ) โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) สรุปเรื่องราวรองทุกข ประจําเดือนมิถุนายน 2560 1.
กรณีเหตุเดือดรอนรําคาญ สํานักการสาธารณสุขฯ ดําเนินการเรียบรอย 2.ขอความเปนธรรมการกอสราง
ถนน คสล.รายนายสุรเดช ผดุงวิทย สํานักการชาง อยูระหวางดําเนินการ 3.ขอความชวยเหลือกอสรางถนน
คสล. กองวิชาการฯ อยูนอกเขตเทศบาลประสานเทศบาลตําบลโพนทอง

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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนสิงหาคม 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนสิงหาคม
2560 ใชน้ํามันทั้งหมด 189 ลิตร เพิ่มขึ้น 26 ลิตร รวมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายเปนพระราชกุศลฯ
กองสวัสดิการสังคมและชุมชนทั้ง 36 ชุมชนรวมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อนําไปประดับตกแตงในงานพิธีถวาย
ดอกไม จันทนของ จ.กาฬสิน ธุ และประดับ ตกแตงเมืองใหเหลืองอราม ในระหวางการจัดงาน ในวันที่ 26
ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ฝายพัฒนาชุมชน ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (๑
สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 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 โครงการประกวดชุมชนดีเดน ประจําป
๒๕๖๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ฝายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดลงพื้นที่ชุมชน
ทั้ง ๓๖ ชุมชน เพื่อ ประเมินผล ในการประกวดชุมชนดีเดน ตามเกณฑการประการประเมินชุมชนดีเดน ฝาย
สังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ
HIV.โดยมี ก ารออกแจกจ า ยเบี้ ย ฯตามชุ ม ชน ทั้ ง ๓๖ ชุ ม ชน แจกถุ ง ยั ง ชี พ ให ผู ป ระสบภั ย น้ํ า ท ว ม
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
แจกถุงยังชีพ ใหกับผูประสบภัยน้ําทวมทั้ง ๓๖ ชุมชน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประเมิน
รางวัล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริห ารจัด การที่ดี ประเภทโดดเด น ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการงาน พนักงาน
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และตัวแทนจากสมาคม ชมรม กองทุน ตางๆ รวมใหการตอนรับคณะกรรมการ
ประเมินรางวัลรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเดน ประจําป ๒๕๖๐

- 15 (รอบสุดทาย) ซึ่ง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นําเสนอ ๒ นวัตกรรม โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการลดความขัดแยง
สร า งบานมั่ น คงเพื่ อคนไร บ าน นํ า เสนอโดย นางสาวพัชริน ทร ถิตยกุล หัว หนาฝายสังคมสงเคราะห กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒.โครงการลดความเลื่อมล้ําทางสังคมใหผูดอยโอกาส นําเสนอโดย
นายพัฒนพงษ พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฝาย
สังคมสงเคราะหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดตอนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อดูงานกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
ชุมชนคนรักถุง การจัดการที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส (บานมั่นคงคุมหวย) ฝายสงเสริมสวัสดิการ กองทุนแมของ
แผนดิน ชุมชนดงปอ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเขารวม
เดินรณรงคกองแมของแผน และรณรงคตานยาเสพยติด เนื่องในวันแมแหงชาติ ณ ชุมชนดงปอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ปดประชุม 16.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

