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โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ประชุมดวนกับกองกําลังฯ
จาเอกภราดร เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ ขออนุญาตรายงานเรื่องที่ไดไปประชุมดวน

กับ กองกํ าลั งฯเรื่องแมทัพภาคที่ 2 ที่จ ะเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุเพื่ อมาตรวจงานราชพิธี ฯ ในวัน พรุ งนี้
กําหนดการคือเวลา 10.30 น. ลงเฮลิคอปเตอรที่อําเภอกมลาไสยและเดินทางมาแจกถุงยังชีพที่ตําบลเจาทา
และนั่งเฮลิคอปเตอรมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุทางกองกําลังก็ไดเชิญทานนายกมารวมตอนรับที่
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ เวลา 11.00 น. แตงเครื่องแบบสีกากี และหลังจากนั้นทานจะเขาไปรับฟง
บรรยายสรุปที่ หอง 3/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
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เรื่องที่ 2 นําสงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องแผนการเรียนการสอนของทองถิ่นฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีโทรศัพทจากทองถิ่นจังหวัดเขามาวา

จะตองเอาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องแผนการเรียนการสอนของทองถิ่นฯซึ่งมีอยูประมาณ 3,800 เลม เอาไปสงที่
กรมฯเลยโทรมาประสานขอความอนุเคราะหใหเราจัดรถให มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดเตรียมรถตู ในวันที่ 21
ตุ ล าคม 2560 เดิ น ทางไปส ง หนั ง สื อ ที่ ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น และมอบสํ า นั ก ปลั ด เทศบาล
ประสานงานนี้กับทองถิ่นจังหวัด

เรื่องที่ 3 ไปรวมพิธีอุปสมบทเพื่ออุทิศสวนกุศลใหในหลวง รัชกาลที่ 9
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เมื่อเช าผมไดมีโอกาสไปรวมพิ ธี
อุปสมบทเพื่ออุทิศสวนกุศลใหในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่วัดประชานิยม มีผูเขารวมบวช จํานวน 104 นาค จํา
พรรษาประมาณ 15 วัน และพนักงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราก็มีชางวินัยและหน.ฝายอิงควัฒนรวมบวช
เพื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ถือวาเปนเรื่องดีๆ

เรื่องที่ 4 เตรียมกลองบรรจุดอกไมจันทน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันนี้มีหนังสือสงมาจากพัฒนาการ

จั งหวั ด บอกว า ให เ ตรี ย มกล องเพื่ อ ที่ จ ะเอาไปใสด อกไมจัน ทนเ พื่อที่ จ ะมอบใหกั บ ทางเจ าหน าที่ใ นพิ ธี ว าง
ดอกไมจันทนที่เราเตรียมเอาไวจะวางดอกไมจันทน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 กลองสีขาวและจะตองเปน
ขนาดกวาง 40 ยาว 40 สูง 40 เซนติเมตร บรรจุดอกไมจันทนไดกลองละ 500 ดอก เขาใหทําเพราะ
ดอกไมจันทนที่เราจะนําไปมอบเราตองบรรจุลงกลองใหเรียบรอยและนําสงภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเรามีดอกไมจันทน จํานวน 20,000 ดอก เพราะฉะนั้นเราตองใชกลองในการบรรจุ
ดอกไมจันทน จํานวน 40 กลอง มอบใหกองสวัสดิการสังคมเปนผูรับผิดชอบเรื่องการจัดทําหรือการจัดซื้อ
กลองกระดาษสีขาวเพื่อบรรจุดอกไมจันทน

เรื่องที่ 5 ขอขยายเวลาไวทุกขของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอขยายเวลาไวทุกขของขาราชการ

และเจาหนาที่ ของรัฐ จากเดิมวันที่ 13 -27 ตุล าคม 2560 เปนวั นที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวั น
อาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน ลดธงครึ่งเสา จากวันที่ 13 – 29 ตุลาคม 2560 ขาราชการออก
ทุกข วัน ที่ 30 ตุล าคม 2560 ให เ ริ่มเก็บ ผาระบายปายสงเสด็จสูส วรรคาลัย คืน วัน อาทิตยที่ 29 ตุล าคม
2560 มอบสํานักการชาง และขอความรวมมือซักซอมทําความเขาใจสถานบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศนสื่อ
สิ่งพิมพ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมชวงเวลาที่เหมาะสม

เรื่องที่ 6 ทาสีบริเวณวงเวียนโปงลางใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องทาสีบริเวณวงเวียนโปงลางเปน
อยางไรบางหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

นายพงษธร

โพธิแทน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ตอนนี้ทางสํานักการชางกําลังออกแบบ
และประมาณราคาใหใหม ผมตองขอใหสาํ นักการชางเรงดําเนินการเพราะเกรงวาจะขออนุมัติทันหรือไม ที่เรา
ตั้งงบปรับปรุงวงเวียนโปงลางไว 100,000 บาท ในป 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาไมทันเพราะเราเหลือเวลาแค
ประมาณ 9 วัน จะทําการจัดซื้อจัดจางทันไดอยางไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ถาอยางนั้นผมจะนําสีที่มีอยูไปทาที่วง
เวียนโปงลางและบริเวณโดยรอบกอนครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ และผมก็ไดฝากใหจาเอกภราดรไปทาสี

บริเวณวงเวียนน้ําพุใหดวยไมรูวาดําเนินการใหรึยังเบิกสีกับทางสํานักการชางไปดําเนินการกอนและจากที่จา
เอกภราดรไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยเปนอยางไรบาง
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เขาใหเราติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณ
งานพิธีฯที่ศาลากลาง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จํานวน 8 ตัว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่เราใชอยูในงานนิทรรศการฯ จํานวน
6 ตัว เราเอามาใชในงานนี้ไดหรือไม
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผมวาจะใชงบประมาณของริมแกงดอน
กลางเอามาติดตั้งกอนครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาเราใชกลองของทานเลขาฯอดิศักดิ์
ที่เคยใชในงานนิทรรศการไปกอน จํานวน 6 ตัว และสวนอีก จํานวน 2 ตัว ใหมาเอาที่ผมไดผมมีอยูแลวที่
ไม ไ ด ใ ช ใ ห นํ า ไปใช ใ นงานพิ ธี ก อ นส ว นเรื่ อ งการเดิ น สายไฟฟ า ก็ ทํ า การจ า งเหมามอบท า นหั ว หน า สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล สวนกลอง จํานวน 6 ตัว ถาเสร็จงานพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 แลวก็จะนําไปติดไวใน
บริเวณแกงดอนกลางตอไป

เรื่องที่ 7 นโยบายของทานผูวาไกรสร กองฉลาด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาคนใหมของจังหวัดกาฬสินธุเรา

คือทานไกรสร กองฉลาด วันนั้นผมไมอยูเลยไดมอบทานรองนพสิทธิ์ไปรับมอบนโยบายแทน ทานรองนพสิทธิ์
บอกว าทา นผู ว าฯได พูดถึ งเทศบาลเมืองกาฬสินธุอยู 2 เรื่อง 1.เรื่องแมคาพอคาที่อยูบ ริเวณขางโรงเรีย น
เทศบาล 1 ในลักษณะวาไมสวยและสกปรกผมเลยไดมอบใหสมชายเชิญพอคาแมคามาประชุมกันนําแบบที่
ออกแบบไวในการที่เราจะเปลี่ยนอาคารก็ไดรับความรวมมือดีจากพอคาแมคาและหลังจากที่เราประชุมกันแลว
นั้นผมก็ไดพบปะพูดคุยกับคุณหมอบรรพต สุวรรณชาติ ซึ่งเปนผอ.ของโรงพยาบาลกาฬสินธุคนใหมเกี่ยวกับ
เรื่องพอคาแมคาที่อยูขางโรงเรียนเทศบาล 1 ดวยเชนกันทานบอกวาเรื่องนี้เปนปญหาของโรงพยาบาลที่ไมมี
สถานที่ไวรองรับสําหรับใหพอคาแมคาไดขายของใหญาติคนไขของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นนี่จึงเปนปญหาของ
โรงพยาบาลที่ทําใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเดือดรอน ทานผอ.โรงพยาบาลฯเลยบอกวาจะเอาอาคารจอดรถชั้น
ที่ 1 เปนที่ขายสินคาใหกับพอคาแมคาและตอนนี้โรงพยาบาลก็มีนโยบายวาชั้นที่ 1 ที่จอดรถจะใหรานคา มินิ
มารท แบงเปนล็อคและจะใหพอคาแมคาที่ขายไกยางสมตําขางโรงเรียนเทศบาล 1 นี่ไปขายดวย เพราะฉะนั้น
สมชายไมตองไปบอกพอคาแมคาอีกเพียงแตพูดวานายกกําลังจะคุยกับคุณหมอใหไดไปขายในโรงพยาบาลฯ
และไมมีคาใชจาย 2.เรื่องปายที่ไมเปนระเบียบฝากสมชายไปดูและจัดระเบียบใหดีและอยากฝากสมชายเรื่อง
ตัดหญาบริเวณที่เปนที่รกรางวางเปลา เชน แถวบริเวณอาคารศรีสวรรค เปนตน

เรื่องที่ 8 แผนงานบุคคล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมยังคงเปนหวงเรื่องครูศูนยเด็กฯ

อยากฝากหัวหนาสํานักปลัดเรื่องแผนงานบุคคล ตอนนี้มีหนังสือมาวาสําหรับครูศูนยเด็กที่เราจางมาสอนเด็ก
เล็กจะไมมีการบรรจุ ใหเ ปนขาราชการอี กตอไปแล วแต ไมขัด ของในการที่จ ะปรับ ใหเ ปนลูกจางตามภารกิ จ
เพราะฉะนั้นเรื่องแผนของเราตอง
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตอนนี้ผมไดประสานใหสํานักการศึกษา
ทําเรื่องขึ้นมาแลวเพราะวาพนักงานจางของศูนยเด็กปจจุบันก็เปนภารกิจหมดแลวเพียงแตวาไมไดเปนพนักงาน
จางตามวุฒิซึ่งจะตองมีใบประกอบวิชาชีพตามหนังสือที่เขาสงมาใหมและเราตองปรับปรุงตําแหนงใหเขาเปนไป
ตามวุฒิครับ
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เรื่องที่ 9 การแกไขปญหาน้ําทวมใหกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องที่ผมใหพระอิงควัตลงไปสํารวจ

พื้นที่และที่ดินที่บริเวณแกงดอนกลางเรื่องการนําน้ําไปลงตามลําน้ําตางๆเพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมไดนั้น
หลังจากที่พระอิงควัตบันทึกขึ้นมาเรียบรอยและมีโฉนดเรียบรอยมอบใหทานปลัดเทศบาลและผอ.สวนฯจําลอง
ไปสํารวจดูตามที่พระอิงควัตเสนอขึ้นมาและดําเนินการตอเพื่อจะไดเจราจรขอซื้อที่ดินโดยใชเงินรางวัลที่เรา
เตรียมไวเพื่อนําไปแกไขปญหาน้ําทวมใหกับพี่นองประชาชน

เรื่องที่ 10 การใชเงินรางวัล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การใชเงินรางวัล จํานวน 3.5 ลาน
บาท ใหผอ.สวนฯจําลองรายงานนายกวาเปนอยางไรบางยังมีเหลือจํานวนเทาไหร
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง เงินเหลือ จํานวน 1.3 ลานบาท ตัวครุภัณฑ
โรงเรียนผูสูงอายุตอนนี้ยังไมตัดยอดยังไมเรียบรอยในการสั่งซื้อ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวยอดเงิน 1.3 ลานบาท จะพอซื้อ
หรือไม
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง เทาที่ดูเบื้องตนและประมาณการไวกับทาน
รองนพสิทธิ์นั้นคาดวาจะติดลบแตไมมากเทาไหรและถาหากวาไมพอจริงๆอยากจะขอดึงจากเงินรางวัล จํานวน
4 ลานบาท ครับ

เรื่องที่ 11 คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝากใหสํานัก/กองที่เกี่ยวของไปศึกษาดู

เรื่องที่ 12 แอพพิเคชั่นเทศบาลบริการประชาชน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

อยากให ทุ ก สํ า นั ก /กองดู เ รื่ อ ง
แอพพิเคชั่นเทศบาลบริการประชาชน ฝากใหทุกสํานัก/กองของเราลองโหลดแอพพิเคชั่นนี้มาใชกอนที่จะ
นําไปใหพี่นองประชาชนไดเริ่มใชกัน และมอบหัวหนาศศิญาใหทําแผนประชาสัมพันธการใชแอพพิเคชั่นตัวนี้

เรื่องที่ 13 ผลการคัดเลือกสํานักงานทะเบียนดีเดน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผลการคัดเลือกสํานักงานทะเบียน

ดีเดน สํานักงานทะเบียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แตยังไมไดบอกมาวา
จะใหไปรับรางวัลที่ไหนอยางไรแตมีหนังสือแจงอยางเปนทางการมาแลว และเจาหนาที่บุคคลากรดีเดนดาน
สํานักงานทะเบียนทองถิ่น ไดแก นางพิมชนก พิงพิณ ขอแจงใหทุกทานไดรับทราบ

เรื่องที่ 14 กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทอดกฐินสามัคคีที่เราจะรวบรวมยอด

กฐิน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามีกําหนดการอยางไรบาง
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี
กําหนดกฐินสามัคคีเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ประจําป 2560 ซึ่งปนเี้ ราไดสํารวจกฐินที่วัดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งไมมีเจาภาพในการปก
กฐินไดจํานวน 3 วัด 1.วัดเหนือ 2.วัดชัยสุนทร 3.วัดปาทุงศรีเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยกําหนดจัดทํา
กฐินสามัคคีขึ้น วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เราจะจัดตั้ งองคกฐินและรับบริจาคอยูที่สํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุและเวลาประมาณ 13.30 น. เราจะเคลื่อนขบวนแห รอบเมื องซึ่งตอนนี้ผมไดจัดทําผั งเสน ทาง
เรียบรอยแลว ขบวนเราจะเคลื่อนจากหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอความรวมมือจากทุกสํานัก/กอง
ใหมารวมดวยชวยกันในวันพรุงนี้ตามคําสั่งที่แจงไปแลวนั้น เสนทางที่ขบวนจะเคลื่อนผานคือถนนถีนานนท
ผานธนาคารออมสินไปถึงแยกสํานักงานปาไมใหเลี้ยวขวาตรงไปจนถึงวงเวียนโปงลางใหเลี้ยวซายตรงไปจนถึง

- 6 ไฟสัญญาณจราจรใหเลี้ยวขวาผานหนาจวนผูวาฯเลี้ยวซายแลวออมวงเวียนลงไปเสนทางของอนุสาวรียพระยา
ชัยสุนทรและสวนขาขบวนกลับใหมุงหนาเสนตรงจนถึงถนน 1155 เลี้ยวซายและเลี้ยวขวามาบริเวณถนน
เทศบาล 23 – 24 ซึ่งเปนยานเศรษฐกิจที่เราจะใหพี่นองประชาชนไดรวมทําบุญกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และในชวงเย็นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนตเย็น เวลา 18.30 น. ที่หนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอ
เชิญชวนพี่นองประชาชนและเจาหนาที่ พนักงานเทศบาลทุกทานใหมารวมบุญดวยกัน และวันพฤหัสบดีที่ 19
ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. เราจะรวมตัวกันที่หนาสํานักงานเทศบาลฯของเราเพื่อเคลื่อนองคกฐินไปที่
วัดเหนือ ในเวลา 09.00 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิ นธุ แลว ยอดกฐิน รวมแลว จะแบ งไป
อยางไรเพราะเราตองทอดกฐิน จํานวน 3 วัด
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี รวบรวมไดเทาไหรก็จะแบงเปน 3 สวน
องคกฐินและเครื่องกฐินก็รวบรวมไวครบแลวเรียบรอยครับ วันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 ชวงเชาเราจะ
เคลื่อนองคกฐินที่วัดปาทุงศรีเมือง และวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ชวงเชาเราจะเคลื่อนองคกฐินไปที่วัด
ชัยสุนทรเปนอันเสร็จเรียบรอยในการทอดกฐินสามัคคีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ป 2560

เรื่องที่ 15 แนะนําตัวพนักงานเทศบาลฯที่ยายมาใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญพนักงานที่ยายมาใหมแนะนําตัวให
ที่ประชุมไดรับทราบ

นายวีระยุทธ ฆารประเดิม ศึกษานิเทศกชํานาญการ

เรียนทานนายกและคณะผูบริหารทุกทาน
กระผมนายวีระยุทธ ฆารประเดิม ตําแหนงครูวิทยะฐานะชํานาญการสังกัดโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาล
ตําบลหวยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ มารับตําแหนงใหมในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ใน
ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการสังกัดสํานักการศึกษาครับ

เรื่องที่ 16 ขอความอนุเคราะหกางเตนทในงานกฐินของวัดปาพุทธมงคล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หลวงพอหนูอินทร วัดปาพุทธมงคล จ.

กาฬสินธุ เชิญประชุม วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เรื่องงานกฐินของวัดปาพุทธมงคลซึ่งวันนั้นเปนวันเสารผม
ไมได มอบหมายใหใครไปประชุมเพราะเพิ่งมาเห็น หนังสือวัน จันทร แต ทานก็มีหนังสือมาถึงเทศบาลเมือง
กาฬสินธุวาขอความอนุเคราะหเตนท จํานวน 10 หลัง ในการตั้งโรงทานฝากทางสํานักการชางใหไปกางเตนท
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หรือชาสุดในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เพราะงานกฐินจะจัดขึ้นวันที่ 29 ตุลาคม
2560 ซึ่งเปนวันเดียวกันกับงานกฐินสามัคคีของเทศบาลเราที่จะเคลื่อนองคกฐินไปที่วัดปาทุงศรีเมืองผมก็คง
จะตองไปทอดกฐินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุกอนหลังจากนั้นจึงจะไดไปรวมงานกฐินของทานหลวงปูหนูอินทร

เรื่องที่ 17 การขออนุญาตตอเติมรานขายกาแฟ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได อยากจะขอหารือทานนายกและผูเขารวม

ประชุมทุกทานเรื่องการขออนุญาตตอเติมรานขายกาแฟ ตามขอเท็จจริงนายสุรชัย ไชยทองศรีผูเชาอาคารราน
กาแฟบริเวณเทศบาลหลังเกา สัญญาเชา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2562 ไดยื่นคํารองขออนุญาตตอเติมอาคารเพื่อเปนลานจอดรถและทํารานคา ขอพิจารณาอาคารรานกาแฟ
ไดสรางแลวยกกรรมสิทธิ์ใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุและเปนคูสัญญากับเทศบาลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.
สัญญาเชามีอายุสัญญาเชา 3 ป (เริ่ม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) 2.ตามเงื่อนไข
สัญญาเพื่อขายกาแฟสัญญาสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562 3.ผูเชายื่นคํารองขอตอเติมอาคารจะตองไดรับอนุญาต
จากผูใหเชากอนถึงจะทําการไดตามเงื่อนไขสัญญาเชา ขอ 8 ระบุไววาถาผูเชามีความประสงคจะดัดแปลงตอ
เติมรื้อถอนสถานที่เชา หรือ ทําการปลูกสรางสิ่งใดๆลงในที่ดินบริเวณสถานที่เชาจะตองไดรับอนุญาตจากผูให
เชาเป นหนังสือกอนจึงจะทําไดและบรรดาสิ่ งปลูกสร างที่ผูเชาไดกระทําขึ้น ในบริ เวณสถานที่ เช าก็ ดีห รือที่
ดัดแปลงตอเติมในสถานที่เชาก็ดี หรือที่ไดซอมแซมตามสัญญาขอ 7 ก็ดี ผูเชายินยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ

- 7 ผูใหเชาเวนแตผูใหเชาไมตองการบรรดาสิ่งปลูกสรางดังกลาวผูเชาตองรื้อถอนออกไป ทั้งนี้ โดยผูใหเชาไมตอง
เสียคาตอบแทนหรือคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 4.ผูเชาขอตอเติมอาคาร (ตามแบบแปลนที่แนบมาพรอมนี้) เพื่อทํา
รานคาและลานจอดรถกรณีลานจอดรถเทศบาลฯไดมีลานจอดรถเพื่อใหบริการแลวในบริเวณดังกลาว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาเคยเชามาแลว 1 รอบ คือชวงป
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 และพอสัญญาหมดลงเขาก็ไดทําการตออายุสัญญาเชาใหมอีก 1 รอบ คือในวันที่
1 พฤศจิกายน 2559 และจะหมดสัญญา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตอนนี้ยังคงอยูในหวงที่ 2 เมื่อครบ
กําหนด 1 รอบแลวกรรมสิทธิ์จะตกเปนของเทศบาลแลวถาหากวาเขาจะมาปรับปรุงผิดสัญญานั้นเขาจะเพิ่ม
ราคาคาเชาใหเราหรือไม
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได
ไมไดมีการพูดถึงคะ แลวพื้นที่ก็จะขอใช
มากขึ้นดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาจะขอขายอาหารและผลไมเพิ่มเติม
แตในสัญญาที่เขาทํากับเราเขาขอขายเฉพาะกาแฟเพราะฉะนั้นถือวาผิดวัตถุประสงคและตอนนี้ก็ยังไมครบ
สัญญา 3 ป คิดในอีกมุมถาเราเปนฝายผิดสัญญาเราจะถูกฟองรองหรือไม ในความคิดเห็นสวนตัวผมวานาจะ
รอใหครบสัญญากอนคอยมาคุยกันอีกครั้ง ผมวาเขายังไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการทําสัญญากับทางเทศบาลฯผม
วาถาเราอนุญาตไปตามที่เขาเสนอมาทุกอยางจะเปลี่ยนไปหมดทั้งหลักเกณฑและเงื่อนไขจะผิดเพี้ยนกับสัญญา
ที่เราเคยทํากับเขามากอนถาหากวาตอนนี้ทรัพยสินนี้เปนของทางเทศบาลแลวก็แสดงวาเปนของทางราชการ
เวลาที่ทางราชการจะตอเติมอาคารจะตองทําอยางไรในระเบียบก็ตองขออนุญาตกอนใชหรือไม
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง เขาก็ตองมาขออนุญาตผูใหเชาและตองไดรับ
อนุญาตกอนถึงจะดําเนินการไดในสัญญาเชานั้นก็ระบุไวเรียบรอยแลว และในกรณีที่เขามาขอตอเติมอาคาร
เพื่อขายผลไมเพิ่มนั้นเราควรจะคุยกับเขาใหเสนอผลประโยชนเขามาใหมแลวคอยพิจารณาใหมเรื่องทําสัญญาก็
คอยทําสัญญาใหมอีกครั้งหนึ่ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนนี้เราจะพิจารณาอนุญาตไมไดเลย
เพราะเรื่องผลตอบแทนยังไมรูและเรื่องวัตถุประสงคที่จะเอามาขายไมชัดเจนและเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ไมชัดเจนอีก
เพราะฉะนั้นถือวารายละเอียดและขอเสนอนั้นยังไมชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาในขณะนี้ยังอนุญาตไมได

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประจําป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริ หารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวัน ที่ 3 ตุลาคม
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ทานรองปลัดอุบลรัตนและทานผอ.เพ็ญพรที่เปนคณะ
กรรมการฯและเลขาฯนั้นทานไดเกษียณอายุราชการไปแลวครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหแตงตั้งทานรองปลัดประเสริฐและทาน

รองปลัดอภิวัฒนเขาไปรวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯแทนทั้ง 2 ทาน ที่
เกษียณอายุราชการไป

มติที่ประชุม - แตงตั้งทานรองปลัดประเสริฐและทานรองปลัดอภิวัฒน
แทนทั้ง 2 ทาน ที่เกษียณอายุราชการไป –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนกันยายน 2560 เชิญสํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

กันยายน 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
1. ขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้ง
ทั้งหมด 623 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูเทศบาลผูผานการสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในสายงานนิเทศการศึกษาตําแหนง ศึกษานิเทศก
2. ขอความเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลรายนางสาวรัชภรณ โพธิวิเศษ ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและ
โครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) สังกัดฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับตน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 3. ขอความ
เห็น ชอบนําคุณวุฒิป ริญญาโทมาเที ยบเปน ประสบการณเ พื่อลดระยะเวลาการดํารง ตํ าแหนงบริห ารของ
พนักงานเทศบาลราย นายวุฒิไกร ภูนาโท ตําแหนงหัวหนาฝายการเจาหนาที่(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ตน) 4. รายงานตําแหนงสายงานผูบริหารที่วางประเภทบริหารทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่นตามคําสั่งคณะ
รักษา ความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 5. ออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลฯลาออกจากราชการ จํานวน 2
ราย ดั ง นี้ 5.1 นางเพ็ ญ พร ศุ ภ สุ ข พนั ก งานเทศบาลตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับสูง) เลขที่ตําแหนง 03-2-06-2104-001
อั ต ราเงิ น เดื อน 64,980 บาท (หกหมื่ น สี่พัน เการอยแปดสิบ บาทถว น) สังกัดสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเหตุรับราชการนาน 5.2 นางพิศมัย ฤทธิ์
ทรงเมือง พนักงานเทศบาลตําแหนง เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง 03-2-01-4102-001
อัต ราเงิ นเดื อน 27,960 บาท (สองหมื่น เจ็ดพันเการอยหกสิบ บาทถว น) สังกัดงานทะเบียนราษฎร ฝาย
ปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเหตุรับราชการนาน 6.
จัดทําประกาศพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนจากราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ ประจําป
งบประมาณ 2560 7. จั ดโครงการสวดมนตเฉลิม พระเกีย รติเพื่อนอมเกลาถวายเปน พระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรขัยมงคล แดสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศาลาหอฉัน วัดประชานิยม อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ขอมูล
การใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนกันยายน 2560 หอประชุมธรรมาภิ

- 9 บาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 27,600 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 25,000
บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 18/2560
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ประชุมกาแฟ 1 ครั้ง วัน
อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมนายกเทศมนตรี ปฏิคมงานกิจกรรม Kick Off
โยนก อ นจุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ EM
ณ ลานหน า ศาลเจ า พ อ โสมพะมิ ต ร (สถานี ดั บ เพลิ ง )
วั น ที่ 20 กั น ยายน 2560 เวลา 13.30 น. ปฏิ ค มงานบวงสรวงอนุ ส าวรี ย พ ระยาชั ย สุ น ทร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 07.15 น. ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ฝายเทศกิจ งานรักษา
ความสงบ เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการตีเสนชองจอดรถเข็นของผูคาตลาดสดเทศบาล บริเวณลานจอดรถ
หน าสํ านั กทะเบี ย นท องถิ่ น เทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ เมื่อ วัน ที่ 6 กัน ยายน 2560 เจาหนา ที่เทศกิ จ
ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและขยะที่กีดขวางทางน้ําลําน้ําปาวบริเวณใตสะพานชุมชนคุมหวย เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2560 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งกระนูนเพื่อปองกันอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงในชุมชน 10 จุด
เมื่อวันที่ 12,19,21 กันยายน 2560 1.ทางแยกภายในหมูบานสันสุนีย 2.ชุมชนทุงศรีพัฒนา บริเวณ
แยกหนาศาลาชุมชน 3.ชุมชนเกษตรสมบูรณ บริเวณแยกดานหลังโรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 4.แยกภายใน
ตลาดรวมใจการเกษตร 5.ชุมชนทุงสระ บริเวณแยกทางโคงกลางชุมชนและแยกทางโคงขึ้นสะพาน 6.ชุมชน
ดอนสวรรค บริเวณแยกหนาบานยายนูญ 7.ชุมชนทาสินคา แยกเขาซอยสิทธิวงศ 1 8.ชุมชนดงปอ แยก
ถนนดงปอทางเขาชุมชน 9.ชุมชนบุญกวาง แยกเขาซอยอนรรฆนาค 28 เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบและจัด
ระเบียบผูคา บริเวณหนาโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เจาหนาที่เทศกิจ
ดําเนินการซอมแซมปายจราจรถนนกุดยางสามัคคีท่ีชํารุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๖๐ (๑๔.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมรานคาริมถนน บริเวณหนาโรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ( ๒๒.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟ
ไหมบาน นาย สําเริง สุวรรณรุงเรือง เลขที่ ๑๑๖ ถ.เสนหา ชุมชน ก.ส.ส. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ๒. เหตุวาตภัย
อุทกภัย ๒.๑ สูบน้ํา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ํา บริเวณบาน คุณยาย
เพชรจันทร เลขที่ ๘๘/๙๔ ถ.หนาเรือนจํา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ๒.๒ ชวยประชาชนตัดตนไม เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๐ ( ๑๐.๓๐ น. ) ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไม บริเวณศาลาชุมชนทาสินคา อ.เมือง จ. กาฬสินธุ
๓. ดานอื่นๆ ๓.๑การแพทยฉุกเฉิน - วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ( ๑๒.๑๐น. ) ออกปฏิบัติหนาที่ เหตุรถ
กระบะชนกับรถตูโดยสาร บริเวณถนนสามแยกโกบอลเฮาร - วันที่ ๒๒ กัยยายน ๒๕๖๐ ( ๑๖.๔๐น. ) ออก
ปฏิบัติหนาที่ เหตุรถหกลอชนขอบถนน บริเรณแยกหามแหโพนทอง ๓.๒ จับสัตวเลื่อยคานหรือสัตวมีพิษ วันที่ ๑๘ กั นยายน ๒๕๖๐ (๐๙.๒๐น.) ออกปฏิบัติหนาที่ จั บสั ตวเ ลื่อยคาน บริเวณบานเลขที่ ๑๐๐/๑๓
หมูบานหมอสมอาจ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (๑๖.๓๐) ออกปฏิบัติหนาที่ จับสัตว
เลื่อยคาน บริเวณบานเลขที่ ๑๐๐/๑ หมูบานหมอสมอาจ งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) - วันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัย
สุนทร ประจําป ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวม
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกรียติศูนย อปพร.ดีเดน ประจําป ๒๕๖๐ งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนกันยายน
2560 จํานวน 33,830 คน จํานวนครัวเรือน 15,616ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือน
กันยายน 2560 ยายเขาจํานวน 79 ราย ยายออกจํานวน 20 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 666 ราย
งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 890 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 11 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผู
ประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 8 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา

- 10 น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกันยายน 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 853.80 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน
24.93 ลิ ตร ดีเ ซล จํ า นวนที่ ใช 17,655 ลิตร ลดการใชพลังงาน 1,816 ลิ ตร LPG จํานวนที่ใช
1,138.24 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 311.90 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 7
ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทํา
ความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 28 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 4
จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 9 ใบ ซอมแซมฝาปด
ทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 6 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอม 3.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัด
แยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ปริมาณขยะที่คัดแยกได 5.2 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปน
เงิน 12,370 บาท 3.2 กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือน ส.ค. 60 รวม 2,984.03 ตัน เปนมูลฝอย
จาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1,125.41 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,858.62 ตัน ประชุมพอคา
แมคาตลาดเทศบาลลาน 1 วันที่ 13 และ 20 กันยายน 2560 จัดประชุมพอคาแมคาตลาดลาน 1 , พอคา
แมคาถนนเทศบาล 24 และผูรับเหมาเพื่อเตรียมความพรอมกอนปรับปรุงโครงหลังคาตลาดเทศบาลลาน 1
ดานปองกันและควบคุมโรค เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๓
ราย อาศัยอยูชุมชนสุขสบายใจ ๑ ราย ,ชุมชนดงปอ ๑ รายและชุมชนหนาโรงเลื่อย ๑ ราย ใน ๓ ราย นี้มี
ผูปวยที่เปนจิตเวชรวมดวย ๑ ราย มีปญหาเรื่องการรักษา ไมไปฉีดยาตามนัด แตมีพี่สาวดูแลไดลงพื้นที่เพื่อหา
สาเหตุของปญหา และแกปญหาแลวผูปวยไปฉีดยาที่ศูนยดงปอทุกวัน อีก ๒ ราย ไมมีปญหา ทานยาทุกวันและ
มาตรวจตามนัดทุกครั้ง ลงพื้นที่สถานศึกษาเพื่อทําการควบคุมโรคมือ เทา ปาก งานปองกันและควบคุมโรค
ไดรับแจงวามีเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ๒ ราย ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เมื่อวันที่
๑๙ กัน ยายน ๒๕๖๐ จึงได ลงพื้นที่ เพื่อดําเนินการ ควบคุมโรคในโรงเรียนดังกล าว ซึ่งทางโรงเรียนก็ไดให
ความสําคัญ ในการดําเนินการตามมาตรการการระบาดของโรคมือเทาปาก ดังนี้ ๑. ปดโรงเรียน ๒ วัน เพื่อทํา
ความสะอาดใหญ ๒. แจงผูปกครองเด็กที่ปวยไมใหมาโรงเรียน ๑ สัปดาห ๓. คัดกรองเด็กนักเรียนหนาเสาธง
ทุกวันและจัด ทํารายงาน จนกวาจะไมมีการระบาดซ้ําอีก หรื อ จนครบ ๑ เดือน ๔. ใหความรูผูปกครอง
นักเรียนทุกคนเรื่องการปองกันโรคเมือเทาปาก หมายเหตุ ไมมีเด็กนักเรียนปวยซ้ําอีกหลังจากทําการควบคุม
โรค กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชนไดจัด
กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเมื่อไดรับ
รายงานโรค ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
(HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๒ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๘ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนดงปอ และชุมชนหาด
ลําดวน คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๒
ชุมชน คือ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง และชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคา
ดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายสูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย มีคา CI = ๓.๒ ผล
สํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก
เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI =๓.๔ มี
ผูปวยตั้งแตมกราคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๙ ราย เดือนนี้มีผูปวยโรคไขเลือดออก ๑ ราย คือ ๑.
ด.ญ. ปริชยา ฤทธิ์ตรงเมือง อายุ ๘ ป อยูบานเลขที่ ๓๖/๒ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง เรียนอยูที่โรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย ชั้น ป. ๒/๑ เริ่มปวยเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ไดทําการควบคุมโรคและทํา
การสอบสวนโรคตั้งแตรับรายงานโรคจากโรงพยาบาลกาฬสินธุใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งที่โรงเรียนและที่บานของ
ผูปวย เปนที่เรียบรอยแลว ดานสงเสริมสุขภาพ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่
1 – 30 กันยายน 2560 ) มารดาหลังคลอด 22 ราย ไดรับการเยี่ยม 22 ราย - บุตร เพศชาย 11 ร า ย
- บุตร เพศหญิง 11 ราย มารดาอายุนอยกวา 20 ป 2 รายบุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 2 ราย

- 11 งานทันตสาธารณสุข วันทื่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมหนูนอยยิ้มสวย ฟนใส งานทันตสาธารณสุข ออก
ใหความรูดานทันตสุขภาพแกเด็กนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรม
หนูนอยฟนสวย งานทันตสาธารณสุข ออกใหความรูดานทันตสุขภาพแกเด็กนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาล ๓
วัดเหนือ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมอบรม อย.นอย งานทันตสาธารณสุข ออกใหความรูดานทันต
สุขภาพแกเ ด็กนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการสงเสริมสุขภาพ พระภิกษุ /
สามเณร โรงเรี ย นปริ ยั ติ ส ามั ญ วั ด ประชานิ ย ม วั น ที่ 1 กั น ยายน 2560 นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาแพทย ป 4
มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม ด า นสั ตวแพทย ระหว างวั น ที่ 1 – 30 กั น ยายน 2560 ใหบ ริก ารใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 199 ราย ๑.๒ จํานวนสัต ว
216 ตัว แยกเปน สุนัข 175 ตัว แมว 41 ตัว รับ คาธรรมเนียมในการรักษาสัตว ๑0,680 บาท
ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว ๒4 ร า ย จํ า น ว น สั ต ว
ทั้งหมด 1,861 ตัว แบงเปน สุกร 1,835 ตัว โค ๒6 ตัว รายไดประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐
จํานวน 187,166 บาท งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 25 กันยายน 2560
เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 4/2560 ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมโครงการหนึ่งเทศบาล หนึ่งคุณธรรม ณ วัดประชานิยม อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอ
ตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตอนรับคณะศึกษาดู
งานเรื่องการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจากเทศบาลตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และเทศบาลตําบลแสนสุข
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวมกับ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.
ขอนแกน เรื่องการดําเนินงานผูสูงอายุ การบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุ วันที่ 28 กันยายน 2560 นาย
จารุ วั ฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื องกาฬสิน ธุ ไดเปน ประธานมอบเกีย รติบัตรใหกับ นักเรีย นโรงเรีย น
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เนื่องในวันสุดทายของภาคเรียน

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นายคงเดช หรบรรณ หน.หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก สํ า นั ก และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด วั น ที่ ๘

กันยายน ๒๕๖๐ ทอดถวายตนดอกเงินเพื่อสมทบทุนสรางพระพุทธรูป ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง วันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในโอกาสวันคลายวันวางศิลาฤกษกอสราง
อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีบวงสรวง
อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในโอกาสวันคลายวันวางศิลาฤกษกอสรางอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ณ
บริเวณอนุส าวรียพระยาชัยสุนทร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการสวดมนตเฉลิ มพระเกีย รติ ณ วัด
ประชานิยม วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวมกิจกรรม Kick Off โยนกอนจุลินทรียที่มีประสิทธิ์ภาพ EM BALL
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการสอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบทุนการศึกษาปจจัยพื้นฐาน จากกรมสงเสริมการ
ปกครองท อ งถิ่ น จํ า นวน ๔๓๔ ทุ น วั น ที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๖๐ โครงการส งเสริ ม คุณธรรม ความซื่ อตรง
“ทําบุญ ๙ วัด ณ วัดสวางคงคา” โครงการเดน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม
เปดหองขายของ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมชมรมจิตอาสาเด็กไทยทําได (อย.นอย)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พนักงานครูและ

- 12 นักเรียนรวมปลูกตนดาวเรือง ณ แกงดอนกลาง วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นักเรียนรวมโครงการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและศึกษาแหลงเรียนรู วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเขาคายคานิยม ๑๒
ประการ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมหนูนอยฟนสวย วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมกําจัดเหา
วันที่ ๒๘ สิหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระ
เกียรติ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น (ขยะรีไซเคิล) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียน
พอเพียงทองถิ่น (ปุยไสเดือน) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น (น้ําหมักชีวภาพ) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประเมินสถานศึกษาพอเพียงทองถิ่น
วัน ที่ ๒๑-๒๓ กั นยายน ๒๕๖๐ โครงการพัฒ นาศั กยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ ๒๔ กัน ยายน
๒๕๖๐ โครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ kalasin Car free day
กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพดานการทรงตัว วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมถนนสายบุญ ณ บริเวณถนนหนาอนุสาวรีย
พระยาชัยสุนทร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการสงเสริมวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น วันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบลบานขาม วันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ รวม
อบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป” วันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
รวมอบรมหลักเกณฑวิธีการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการริหารภาครัฐประกอบ
พรบ.การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่
๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เขารวมโครงการปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ป วันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๐ กิจกรรมตอบล็อก เพื่อชวยใหเด็กใชพัฒนาการหลากหลายดาน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนั่งสมาธิ งานที่จะดําเนินการตอไป สถานศึกษาในสังกัด - สอบกลางภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ปดภาคเรียน (ท.๑) - กิจกรรมลอยกระทง (ท.๓) งานที่จะดําเนินการตอไปของสํานัก
การศึกษา ทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๐ - วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทอดถวายวัดปาทุงศรีเมือง - วันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทอดถวายวัดชัยสุนทร - วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทอดถวายวัดเหนือ - วันที่ ๕๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ฝ ก ซ อ มนั ก เรี ย น โครงการแข ง ขั น กี ฬ าโรงเรี ย น อปท. คั ด เลื อ กระดั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ - วันที่ ๑๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน อปท.คัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลนครอุดรธานี

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
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
เพิ่มขึ้น 3 ลิตร กองวิชาการ ใชเพิ่มขึ้น 45 ลิตร ผลสรุปการใชน้ํามันเพิ่มขึ้น 1,576 ลิตร งาน

- 13 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

คาใชจายประจําเดือนกันยายน 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
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

- 14 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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกันยายน 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนสิงหาคม
2560 ใชน้ํามันทั้งหมด 173 ลิตร ลดลง 16 ลิตร Kalasin Car Free Day 2017 "วันปลอดรถ ลดโลก
รอน" ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. (๒๔ กันยายน ๒๕๖๐) กองสวัสดิการสังคม เขารวมกิจกรรม
Kalasin Car Free Day 2017 "วันปลอดรถ ลดโลกรอน" ประจําป ๒๕๖๐ เพื่ออํานวยความสะดวก บริการ
อาหารและน้ําดื่ม ใหกับผูมารวมงาน ฝายพัฒนาชุมชน โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕ ประจําป ๒๕๖๐
เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น. (๕ กันยายน ๒๕๖๐) นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธาน
เปดโครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕ ประจําป ๒๕๖๐ โดยเปนการดําเนินโครงการตอเนื่องจากป ๒๕๕๙ ที่มี
ชุมชนเขารวม ๘ คุมวัด ทั้งนี้ประธานในพิธีไดมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแก ๘ คุมวัด กับชุมชนธรรมนูญ
สุขภาพตําบลกาฬสินธุ ๔ ชุมชน และลงนามบันทึกขอตกลงกับอีก ๑๖ ชุมชน ที่ยังไมทําการลงนามบันทึก
ขอตกลงกับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามโครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล ๕ ณ ศาลาอเนกประสงค วัดสวาง
คงคา โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕ ประจําป ๒๕๖๐ ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น จัดการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร
พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน
เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล โครงการประกวดชุมชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม และไดมอบเกียรติบัตรใหกับชุมชนดีเดน
ประจําป ๒๕๖๐ ทั้ง ๓ เขต ไดแก เขต ๑ รางวัลชนะเลิศ ไดแก ชุมชนทาสินคา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ไดแก ชุมชนหนาโรงเลื่อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชุมชนซอยน้ําทิพย เขต ๒ รางวัลชนะเลิศ ไดแก
ชุมชนวัดหอไตรปฎการาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก ชุมชนสุขสบายใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ไดแก ชุมชนทุงสระ เขต ๓ รางวัลชนะเลิศ ไดแก ชุมชนสงเปลือยกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา เกียรติบัตรการประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมูบาน/ชุมชนสะอาดระดับตําบล ประจําป ๒๕๖๐ ไดแก ชุมชนหนองไชยวาน ณ
หอประชุ ม ฑธรรมาภิ บ าล ฝ า ยสั ง คมสงเคราะห โครงการสร า งหลั ก ประกั น รายได แ ก ผู สู ง อายุ
ผู พิ ก ารและผู ติ ด เชื้ อ HIV เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๖๐ ฝ า ยสั ง คมสงเคราะห ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ได
ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯตามชุมชน ทั้ง ๓๖
ชุมชน มอบสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.

- 15 ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวมกับ นายกเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ มอบ
สิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบเหตุอัคคีภัยใหแก นายสําเริง สุวรรณเรือง อายุ ๕๒ ป บานเลขที่ ๑๑๖ ถนน
เสนหา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เขารับโลรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจํ าป ๒๕๖๐ ประเภทโดดเด น เมื่ อเวลา ๑๐.๓๐ น. (๒๗ กั น ยายน ๒๕๖๐) นายจารุวัฒ น บุ ญเพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยนางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ, นาย
อภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ, นางเพ็ญพร ศุภสุข ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, นายวรวิทย ภูอวด ผูอํานวยกองสวัสดิการสังคม และคณะ เขารับโลรางวัลองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ประจํ า ป ๒๕๖๐ ประเภทโดดเด น ระดั บ ชมเชย พร อ มเงิ น รางวั ล
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ได
เปดโครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ครอบครัวควรรู สถานการณ
ครอบครัวไทยในปจจุ บัน และสงเสริมใหครอบครัวมีกิจกรรมในการเรียนรูรวมกัน สรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวในชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูดูแลคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๒๓๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ คนพิการ อสม. ดานสิทธิและการดูแลคน
พิการดานตางๆ กลุมเปาหมายจํานวน ๑๐๐ คนฝายสงเสริมสวัสดิการ แจกถุงยังชีพพระราชทาน เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ ไดมอบถุงยังชีพพระราชทาน ใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยน้ําทวม จํานวน
๔๐๐ ราย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

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

เรื่องที่ 1 ปรับเงินเดือนลูกจางภารกิจตามวุฒิฯ
นางสายสวาท พวงคํา ประธานสภาพนักงาน อยากจะขออนุญาตสอบถามเรื่องเจาหนาที่

พนักงานตามภารกิจอยากเรียนถามวามีแนวโนมที่จะพิจารณาเงินเดือนเพิ่มเติมหรือไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตองเขาใจวาการจางลูกจางภารกิจนั้นคือ
จางตามวุฒิฯเขาจะไดเงินเดือนตามวุฒิฯที่เขามี ถาเขาไดเงินเดือนตามวุฒิฯอยูแลวเขาก็จะไมไดเพิ่มแตตอนนี้
เราเองไมไดจางเขาตามวุฒิฯทางเราก็กําลังจะปรับใหจางตามวุฒิฯเพราะฉะนั้นเงินเดือนก็จะขึ้นเองตามวุฒิฯที่
เขามี

เรื่องที่ 2 โครงการจัดประชุมมอบนโยบายและ MOU
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล พอดีมีงานที่ วางแผนไวคือ วันที่ 14

พฤศจิกายน 2560 สํานักปลัดเทศบาลไดจัดโครงการประชุมมอบนโยบายและ MOU และจัดโครงการ
จริยธรรม คุณธรรม นําการปฏิบัติพนักงานไปพรอมกัน โดยไดติดตอพระอาจารยมหาสมปองมาบรรยายในวัน
นั้นซึ่งติดตอและประสานงานกับทานไดแลวจึงขอแจงใหทุกทานทราบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 16.30 น.
(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(ลาพักรอน)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

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

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

