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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 25/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เตรียมพรอมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ให เ ตรี ย มพร อ มในการรั บ เสด็ จ

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยจะลงจาก
เฮลิคอปเตอรที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ เวลา 16.00 น. เบื้องตนสิ่งที่เราตองเตรียมคือทําความสะอาด
สถานที่ ตัดตนไม ตัดหญา หองน้ําตองสะอาด สถานที่จอดรถผูที่จะเดินทางไปรับเสด็จและรดน้ําบริเวณสนาม
กีฬากลาง ติดธงทิว ธงชาติตามเสนทางจากสนามกีฬากลางมาถนนสนามบินและมาเขาที่ถนนอรรถเปศลเรา
ตองดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาดในสนามกีฬากลางใหดีกําชับเรื่องนี้ดวยฝากจาเอกภราดร
กํ า กั บ ดู แ ล พอประทั บ รถเสด็ จ มาถึ ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ คแล ว ก็ เ ป น เรื่ อ งของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ไม เ กี่ ย วกั บ เรา
เพราะฉะนั้นเราก็มีหนาที่ดู แลเรื่องเสนทางเสด็จผานชวงกลับไปขึ้นเฮลิคอปเตอรท่ีสนามกีฬากลางจังหวั ด
กาฬสินธุเทานั้น ฝากสํานักการชางจัดดอกไมประดับเกาะกลางถนนใหสวยงามดวย

นายพงษธร โพธิแทน
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หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

และบริเวณฟุตบาทตั้งแตแยกวงเวียนหนองแซงไปตลอดเสนทางเสด็จ

ขออนุญาตซื้อสีจราจรทาเกาะกลางถนน

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการไดเลย
เรื่องที่ 2 ดูแลความสะอาดและความเรียบรอยทางเขาเมืองและวงเวียนไดโนเสาร
นายจารุวัฒน บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รอง

นายกรัฐมนตรีจะเดินทางนอนพักที่จังหวัดกาฬสินธุที่โรงแรมดิโนสตูดิโอบริเวณวงเวียนไดโนเสาร หนาวัดสวาง
คงคา ทานจะมาพักเพื่อรอตอนรับทานนายกประยุทธ จันทรโอชามาดูงานที่อําเภอเขาวงและหลังจากนั้นจะ
เดินทางไปดูงานตอที่บานโพน อําเภอคํามวง ภารกิจของทานนายกฯไมไดเกี่ยวกับเราแตที่เกี่ยวกับเราคือเย็นนี้
พลอากาศเอก ดร.ประจิ น จั่ น ตองจะมาพักที่ จังหวัด กาฬสิน ธุ ของเราทานจะลงจากเครื่องบิน ที่ ส นามบิ น
ขอนแกน เวลาประมาณ 19.00 น. และเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุเขามาทางวัดใตฝากสํานักการชางดูเรื่อง
ดอกไมที่เหี่ยวและไมสวยงามใหเก็บออกและดูแลความสะอาด ตัดหญา เสนทางวัดใตและวงเวียนน้ําพุ วง
เวียนโปงลาง และวงเวียนไดโนเสารและฝากจัดระเบียบปายใหเปนระเบียบและสวยงาม

เรื่องที่ 3

โครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุรวมใจตานภัยหนาว ป 2560
- 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมเกี่ยวกับเรื่องภัยหนาวนาย
กฤษณะไปเขาประชุมแทนนายกเปนอยางไรบาง

นายกฤษณะ จีนซื่อ

หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขาบอกใหทางหนวยงานที่

รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด า นภั ย หนาวเตรี ย มความพรอมที่จ ะรับ มื อและทําเปน โครงการพลังประชารัฐ จังหวั ด
กาฬสินธุรวมใจตานภัยหนาว ป 2560-2561 และจะมีการขอรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกขและชวยเหลือ
ผูประสบภั ยหนาว ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวั ด
กาฬสินธุ ซึ่งเขาไดขอรับการสนับสนุนเสื้อกันหนาวและการใหความชวยเหลือผูประสบภัยก็มีกองกําลังรักษา
ความสงบจังหวัดกาฬสินธุ เหลากาชาด อบจ. ทองถิ่น สนง.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มูลนิธิสวางกาฬสินธุ มูลนิธิ
คุณธรรมสงเคราะหกาฬสินธุเต็กกา จีสิ่งเกาะ ฯลฯ ใหเรานําสิ่งของไปบริจาค
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหบริจาคไปเทาเดิมเทากับปที่ผานมา
ที่เราเคยบริจาค ถานายกไปรวมงานไมไดมอบใหทานรองนายกศิรินันทไปแทน

เรื่องที่ 4 โครงการตักบาตรถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถนนสายบุญ วันพุธที่ 20 ธันวาคม
2560 ณ บริเวณถนนภิรมย เวลา 06.30 น. ขอเชิญชวนพนักงานเทศบาลทุกทานไปรวมโครงการตักบาตร
ถนนสายบุญ

เรื่องที่ 5 แสดงนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิ นธุ ฝากผอ.วรวิ ทย วั นที่ 22 – 24

มกราคม 2561 ที่ทานศาสตราจารย ดร. โกวิทย พวงงามจะใหไปแสดงนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และจะเชิญนายกไปบรรยายเพราะฉะนั้นเตรียมเอกสาร เตรียมพาวเวอรพอยดใหนายกไดอานและศึกษากอน
วาแตละกิจกรรมเปนอยางไรและใหนํานิทรรศการไปโชว

เรื่องที่ 6 บัญชานายกรัฐมนตรี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือลับเรื่องบัญชานายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับการสรุปรายงานประจําวันบัญชาใหกระทรวงมหาดไทยติดตามพิจารณากรณีประชาชนรองเรียนถนน
ในชุมชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลไมทั่วถึงหรือไมดี กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดําเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีดวยการแจงเนนย้ําองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง

- 4 บํารุงรักษาทางบกในความรับผิดชอบของตนโดยเฉพาะถนนในชุมชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดูแลไม
ทั่วถึง พรอมทั้งหาแนวทางปองกันไมใหประชาชนรองเรียน เรียกรองใหซอมถนนโดยการแสดงออกในเชิง
ประชดประชันผานสื่อ เนนย้ําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบและบํารุงรักษาถนนทางบกในเขตที่
ตัวเองรับผิดชอบฝากสํานักการชางดําเนินการดูแลและรับผิดชอบ และทานยังฝากใหดูเรื่องธงชาติที่ติดประดับ
อยูทุกสวนราชการถาธงชาติเกา ขาด ชํารุดใหปลดออกแลวเปลี่ยนใหม

เรื่องที่ 7 อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ หลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนนี้ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุได

ยายไปที่แหงใหมแลว ศาลากลางหลังเกานั้นตอนนี้ทรุดโทรมมากทางทานผูวาราชการจังหวัดเลยไดไปรื้อดูวา
ไดมีมติในที่ประชุมมอบอาคารศาลากลางหลังเกาใหใครบางก็ไปพบวา ศาลากลางหลัง 7 ชั้น มีการบันทึกยกให
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ทําเปนศูนยการเรียนรูทําเปนสถานที่การศึกษาแตไมใหทําเปนโรงพยาบาลสวนอาคาร 2
ชั้นดานหนาและลานคอนกรีตนั้นยกใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุและบอกดวยวาใหเราไปทําศูนยเรียนรูหรือพิพิธ
พันธเมืองเกี่ยวกับเรื่องประวัติเมืองกาฬสินธุ สวนลานดานหนานั้นทําเปนลานสุขภาพเพื่อใหพี่นองชาวจังหวัด
กาฬสินธุไดมาออกกําลังกาย ฝากสํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความสะอาดและฝากหัวหนาสํานักปลัดฯให
เขาไปดูพื้นที่ สถานที่เพราะยังไงก็จะเปนหนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่จะตองดูแลรับผิดชอบอยูแลว ให
จัดเจาหนาที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งเดยหรืออยากใหเขาไปดูแลใหรีบไปดําเนินการสวนเราจะทําอะไรก็คอยนําเรื่องนี้มา
คุยกันอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ 8 เฝาระวังปองกันและเตรียมพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวังปองกัน
และเตรียมพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนกมอบผอ.สวนฯสมชายรับผิดชอบเรื่องนี้

เรื่องที่ 9 ใหตงั้ กองทุนผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รองปลัดอภิวัฒนไปประชุมแทนนายก

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 พอประชุมเรียบรอยแลวไดมารายงานนายกวาเขาใหตั้งกองทุนผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและใหไปขอเงินใหเอามาเขากองทุนเหมือนกองทุนผูสูงอายุ ขอจากผูที่มีอันจะกินแต
ไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ 600 – 800 บาท/เดือน ฝากใหไปทําการประชาสัมพันธขอใหบริจาคและตั้งโตะรับ
แลวนําเงินนั้นมาเปดเปนกองทุน

เรื่องที่ 10 ภัยหนาว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศเรื่อง
การเขาสูฤดูหนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของทั้งภาค อุณหภูมิจะลดลงอยูในเกณฑอากาศหนาวเย็น
เกือบทั่วไปอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวอยางมี
ประสิทธิภาพขอความรวมมือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมความพรอมการใหความชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่จากภัยหนาว ทั้งนี้ในการใหความสะดวกประชาชนที่ไดรับความ
เดือนรอนจากภัยหนาวขอใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน สถานะการคลัง จึงเรียนมาเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปสําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุและเทศบาลเมืองบัวขาวก็ใหดําเนินการเชนกัน เรา
จะตองมีแผนฯและถาเกิดภัยหนาวขึ้นมาจริงๆเราจะตองทําอยางไรตองคิดไวมอบสํานักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ 11 ประชุมระเบียบการจัดซื้อจัดจางตามพัสดุใหม
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเ มื องกาฬสิน ธุ วั นที่ 13 ธั น วาคม 2560 เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงานตรวจเงินแผนดินจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง
ระเบียบการจัดซื้อจัดจางตามพัสดุใหมฝากใหทุกทานมาประชุมเพื่อจะไดทําอะไรแลวไมผิดพลาด เรื่องราวใน
เอกสาร ขอบังคับ ระเบียบใหปฏิบัติอานเหมือนกันแตตีความไมเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากใหทุกสํานัก/กองที่
จะตองมีการจัดซื้อจัดจางใหเขาประชุม
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เรื่องที่ 12 ประชุมสภา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วัน ที่ป ระชุมสภานั้น มีส มาชิ กสภา
เทศบาลฯทานฝากเรื่องมาใหเทศบาลฯแกไข สวนจะมีเรื่องอะไรนั้นจะมีเอกสารเวียนไปทุกสํานัก/กองถา
เกี่ยวของกับสํานัก/กองไหนก็ใหรีบดําเนินการแกไขโดยดวน

เรื่องที่ 13 งานปฏิบัติธรรม วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2560 ณ แกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอขอบคุณทุกทานที่ไปรวมทํางาน

ปฏิ บั ติธ รรมจนสํ า เร็ จ ลุล ว งไปไดดว ยดี ในวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2560 ไดเงินบริจาคทั้งหมดประมาณ
60,025 บาท นายกันติพงษไดเบิกเงินไปจายคาใชจายในการเปนเงินถวายพระที่มาเทศน จํานวน 10,000
บาท ที่เหลือประมาณ จํานวน 50,025 บาท ใหหักเปนคาจางรถตู จํานวน 5,000 บาท หักคาใชจาย
เรียบรอยแลวเราจะเหลือเงินประมาณ จํานวน 45,025 บาท ผมเห็นวามันนอยผมเลยไมหักคาจางรถตูแลว
นําเงินสวนตัวจายเอง สรุปแลวเราจะไดเงินบริจาค จํานวน 50,025 บาท ไดบุญไดอานิสงสกันทุกทานนะ
ครับ ฝากสํานักปลัดเทศบาลรีบดําเนินการซอมแซมหองน้ําและดูแลเรื่องความสะอาดฝากใหมีเจาหนาที่ไปเฝา
ศาลาธรรมะศาลาในแกงดอนกลางและฝากใหนําถังขยะไปตั้งไวประมาณ 1 – 2 ถัง เพราะเวลามีกิจกรรม
ประชาชนจะได มีที่ทิ้งขยะอยางเปน ระเบีย บทั้งที่ในความเปนจริงผมไมอยากใหมีแตเ พื่อความสะอาดและ
ปองกันการทิ้งขยะไมเปนที่เปนทาง

เรื่องที่ 14 ซอมแซมศาลาพักศพวัดปาทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ศาลาพักศพของวัดปาทุงศรีเมืองถูก

ตน ไม ล มทั บ ผมเลยได ให น ายช า งอิ งควัตไปหาหลวงพอและลองไปวัดพื้น ที่ดูวาจะทําอยางไรไดบางและ
ออกแบบตามที่หลวงพอตองการ เผอิญวาผมไดคุยกับผอ.สํานักพุทธฯทานบอกเขามีงบประมาณซอมแซม
เพราะฉะนั้นฝากใหสํานักการชางทําเรื่องไปที่สํานักพระพุทธศาสนาเพื่อขอเงินมาซอมแซมศาลาพักศพวัดปาทุง
ศรีเมือง

เรื่องที่ 15 การประหยัดคาไฟฟา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โจทยที่อาจารยชาญชัยใหเอาไวคือการ

ประหยัดคาไฟฟา ใหไปหาขอมูล กับชางไฟฟาดวยกันหรือไม ก็ใหไปสํานักงานไฟฟาวาไฟ 1 ต น จะกินไฟ
ประมาณกี่หนวยใน 1 ชั่วโมง มอบสํานักการชางผมอยากใหไปหาขอมูลพอมีขอมูลแลวเราก็มาหาวิธีประหยัด
พลังงานไฟฟาได

เรื่องที่ 16 การแขงขันกีฬานักเรียนที่จังหวัดภูเก็ต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กีฬานักเรียนสรุปไดเหรียญทอง 1

เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ตอนที่ไปนั้นไดขออนุญาตเดินทางไป 10 วัน แลวผม
ก็ไดกําชับวาถาไดเขารอบลึกหรือชิงชนะเลิศทานสามารถอยูไดเลยตามจํานวนวันที่ขอไปแตถาทานตกรอบแรก
หรือไมไดเขารอบขอใหรีบเดินทางกลับมาทั้งครูผูควบคุมทีมและนักเรียนทานจะไดกลับมาทํางาน แตชวงที่ไป
แขงขันนั้นโทรมาหาผมบอกวาตกรอบแรกตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2560 แตที่โทรมาหาผมคือวันที่ 8 ธันวาคม
2560 โทรมาวาจะขอกลับผมเลยตอบไปวาถาสํานึกดีควรจะทําอยางไรไปแขงขันแลวไมไดแขงขันตอควรที่จะ
อยูหรือควรจะกลับใหไปคิดเอาเอง ถาครูผูควบคุมทีมรีบกลับมาหลังจากที่ทีมไมไดแขงขันตอแลวกลับมา
ทํางานผมวาจะเปนประโยชนมากกวาที่จะอยูโดยที่ไมไดทําอะไร ผมไมไดเรื่องมากแตแคอยากใหสํานึกใน
หนาที่ของตนเอง

เรื่องที่ 17 เรื่องรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ประชาชนที่เดือนรอนแลวรองเรียน
ผานศูนยดํารงธรรมฝากทานรองปลัดอภิวัฒนตอบนายกดวยวาดําเนินการไปแลวกี่เรื่องถึงไหนอยางไรแลว
เพื่อที่จะไดตอบประชาชนใหเรียบรอย
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เรื่องที่ 18 สะพานขามคลองชลประทาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผอ.ภานุเดชเรื่องสะพานขามคลอง
ชลประทาน

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้เรื่องสงไปที่สํานักงานธนารักษแลวครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องนี้ไมไดยาก เพราะฉะนั้นฝากทาน
มอบหมายใหเจาหนาที่ไปตามเรื่องนี้ที่สํานักงานธนารักษโดยดวนจะไดรีบเรงดําเนินการใหพี่นองประชาชน

เรื่องที่ 19 การเปดศูนยชวยเหลือประชาชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ธรแจงรายงานไปแลวรึยัง

นายพงษธร โพธิแทน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

ศูนยชวยเหลือประชาชนหัวหนาพงษ

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ยังครับ วาจะสงเรื่องไปวันนี้
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหรายงานเขาไปกอนในเรื่องสถานที่

ผมอยากใหเปลี่ยนจากสํานักงานทะเบียนมาใชหองขอมูลขาวสารของเราเปนศูนยชวยเหลือประชาชนเพราะ
สถานที่พรอมกวาและฝากใหสํานักปลัดเทศบาลออกประกาศใหมเรื่องเปลี่ยนสถานที่ดวย หลังจากนั้นให
ตกแตงหองและทําพิธีเปดศูนยขอใหดําเนินการกอนปใหมและฝากกองวิชาการเชิญนักขาวมาเพื่อแถลงขาวดวย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประจําป
2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

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

นายสมบัติ สันคํา

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2560

ทรัพยคงเหลือประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 5,536 รายการ จํานวนเงิน 86,298,750 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 88,260.85 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 10,195.31 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 58,009,174.47 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 58 ราย จํานวนเงิน 554,400

- 7 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 71,903 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 60 – 30 พ.ย.60 จํานวน 177,033 บาท รับจํานํา 1,812 ราย จํานวนเงิน 27,613,800 บาท
ลดลงจากเดือนตุลาคม จํานวน 41 ราย จํานวนเงิน 1,693,150 บาท ไถถอน จํานวน 1,579 ราย
จํานวนเงิน 24,735,300 บาท ลดลงจากเดือนต.ค. 60 จํานวน 171 ราย จํานวนเงิน 3,588,300 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 839,047,75 บาท ลดลงจากเดือนต.ค.60 จํานวน 62,691.75 บาท ดอกเบี้ย
รับจํานํา 1 ต.ค 60 – 30 พ.ย. 60 จํานวน 1,740,787.25 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

พฤศจิกายน 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
1. ประกาศรับโอนตําแหนงวางกรณี
ทั้งหมด 612 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล
เกษียณอายุราชการ 1.1 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 1.2 เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน2. ประกาศรับโอนตําแหนงพนักงานเทศบาลที่วาง ดังนี้
3.1 รับโอนพนักงานเทศบาล ตําแหนงวาง ดังนี้ 1. นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํ า น ว น 2
อัตรา 2. นักวิช าการสุ ขาภิบ าล ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 3. เจ าพนักงานทัน ต
สาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 4. ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข (นัก
บริ หารงานสาธารณสุขระดั บสู ง)จํา นวน 1 อัตรา 5. เจ าพนักงานทะเบีย นระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
จํานวน 1 อัตรา 3. รับโอนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รายนายผดุงเกียรติ ออนสําอางค ตําแหนงเจา
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดฝายทะเบียน สํานักงานเขตสาทร มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน
ปฏิบั ติงาน สั งกั ดสํ านั กปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 4. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ การประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 5. ขอความเห็นชอบ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ฯ ประจําป 2561 – 2563 ครัง้ ที่ 1/2561 6. โครงการประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 7. โครงการคุณธรรมนําการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (ชวงบาย)
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยไดรับเกียรติบรรยายจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 43,900 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน
3,500 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่
23/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มี
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุม
สภาฯ ปฏิคมงานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตเย็น ในงานกฐิน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา18.00 น. ณ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิคมงานกฐินเทศบาล ที่วัดเหนือ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ปฏิคมงานกฐิน
เทศบาล ที่วัดปา ทุงศรีเ มือง วั นที่ 29 ตุลาคม 2560 ปฏิคมงานกฐิน เทศบาล ที่ วั ดชั ยสุนทร วัน ที่ 31
ตุลาคม 2560 ปฎิคมวางศิลาฤกษ สํานักงาน ปปช. วันที่ 9 พ.ย. เวลา 09.00 น. ปฎิคมงานประเพณีลอย
กระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อํ า นวยความสะดวก จั ด การจราจรร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจจราจรงานพิ ธี ถ วายพระกฐิ น
พระราชทาน จั งหวั ดกาฬสิน ธุ ประจํา ป 2560 ณ วัดกลางพระอารามหลวงเมื่อวัน ที่ 13-15 ตุล าคม
2560 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสี ตีเสนปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่เพื่อการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทน

- 8 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 6-21 ตุลาคม 2560 ดังนี้
บริเวณสะพานวัดใตโพธิ์ค้ํา -บริเวณวงเวียนโปงลาง -บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร -บริเวณวงเวียน
ไดโนเสาร (วัดสวางคงคา) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชวย
ประชาชนตัดตนไมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. ออกปฏิบัติ
หนาที่ตัดตนไม บริเวณ ขางวัดเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๔.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไม บริเวณ ขนสงจังหวัดกาฬสินธุ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การออก
ระงั บเหตุอัคคีภั ย - เมื่ อวัน ที่ ๑๘ พฤษจิ กายน ๒๕๖๐ (๑๖.๔๕ น.) ออกปฏิ บัติ หนาที่ร ะงับ เหตุไฟไหม
สายไฟฟา ที่บริเวณชุมชนหัวโนนโก จังหวัดกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ (๒๑.๒๕ น.) ออก
ปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมสะพานไฟ ที่บริเวณ บาน นายธีระพงษ ธารชัย ชุมชนซอยน้ําทิพย - เมื่อวันที่
๒๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ (๑๖.๔๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมโรงสีขาว อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
- เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๐(๑๕.๔๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบอขยะ ที่บริเวณโคกน้ํา
เกลี้ยง ดานอื่นๆ ๑.การแพทยฉุกเฉิน- วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๓ น. ออกปฏิบัติหนาที่เหตุรถ
กระบะชนรถบัสหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับสง
ผูปว ยชมชนวัดใตขางรานกุญแจทอง- วันที่ ๑๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกปฏิ บัติ หนาที่เหตุรุ
กระบะชนรถจักรยานยนตหนาจุดกลับรถเมืองทอง- วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๕๐ น. ออกปฏิบัติ
หนาที่รับสงผูปวยเปนลมชักที่กุดน้ํากิน สงโรงพยาบาล ๒.จับสัตวเลื่อยคานหรือสัตวมีพิษ - วันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๕๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับสัตวเลื้อยคลาน บานเลขที่ ๓๒๔/๑ ถนนธนะผล อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับตุกแก บานเลขที่ ๔๗/๑
ถนนเสนหหา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับ
สัตวเลื้อยคลาน บานเลขที่ ๑๑/๑๒ ถนนบายพาส-สงเปลือย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ -วันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับสัตวเลื้อยคลาน บริเวณซอยศรีสุวรรณขาวสาร ถนนอนรรฆนาค
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ -วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๕ น. ออกปฏิ บั ติ ห น า ที่ จั บ
สัตวเลื้อยคลาน บานเลขที่ ๔๔๗ ซอยแกงดอนกลาง ถนนอนรรฆนาค อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ การ
บริการดานการแพทยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๐ (๑๔.๓๓ น.) ออกปฏิบัติหนาที่รับ
ผูปวยที่ชุมชนหัวคู เลขที่ ๔/๑๓ ชุมชนหัวคูอ.เมือง จ.กาฬสินธุ สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ จับสัตยมีพิษและ
สัตยเลื่อยคลาน -วันที่ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ (๑๐.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่กําจัดรังแตน รานทวีชัย ถ.
กาฬสินธุ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ (๑๔.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่จับงู ถ.วิโรจ
รัต อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 33,783 คน
จํานวนครัวเรือน 15,217 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤศจิกายน 2560 ยายเขา
จํานวน 125 ราย ยายออกจํานวน 46 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 793 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมา
รับ บริ การ 857 ราย จํ านวนผูสู งอายุ เสีย ชีวิต 5 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวน
ผูรับบริการ 9 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นายสมชาย ไชยเดช ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงาน

ทั่ ว ไป งานธุ ร การ สรุ ป ค า น้ํ ามั น เชื้ อเพลิ ง และหล อ ลื่น เดื อนพฟศจิ ก ายน 2560 เบนซิ น จํ านวนที่ ใ ช
716.21 ลิตร ลดการใชพลังงาน 205.76 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 16,374 ลิ ตร ลดการใช พลังงาน
1,396 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 1,073.42 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 232.14 ลิตร ดานความสะอาด ลาง
ทําความสะอาดตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาด
ตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 40 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/
แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 19 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 5 คัน/8 ครั้ง เปลี่ยน

- 9 ถั งขยะเพิ่ ม 5 ใบ ซ อมแซมฝาป ดท อ ระบายน้ํ า/เปลี่ย น 34 ฝา ด านสง เสริม สิ่ง แวดล อ มและบริ การ
สาธารณะ ทําความสะอาดสถานที่จัดงานลอยกระทงประจําป 2560 - จัดเจาหนาที่ทําความสะอาด
สถานที่จัดงานลอยกระทง 2560 กอนและหลังวันงาน ทําความสะอาดศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ - จัด
เจาหนาที่ทําความสะอาดศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุแหงใหมในวันที่ 10-12 พ.ย. 2560 ทําความสะอาด
ระหวางขบวนแหสมโภชเจาพอหลักเมือง ประจําป 2560 – จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดระหวางขบวนแห
สมโภชเจ า พ อ หลั กเมื องประจํา 2560 ในวั น ที่ 8 พฤศจิ กายน 2560 ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 30 ต.ค. – 29 พ.ย. 60 - ปริมาณ
ขยะที่คัดแยกได 5.6 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 19,320 บาท กําจัดมูลฝอย
กําจัดมูลฝอยในเดือน พ.ย. 60 รวม 2,568.90 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 963.96 ตัน
- ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,604.94 ตัน การตรวจวัดคุณภาพน้ํา (ตรวจ 12 ต.ค. 60) คุณภาพน้ําผาน
เกณฑมาตรฐานยกเวนสวนสาธารณะกุดน้ํากินไมผานเกณฑมาตรฐานเนื่องจากมีการจัดงานลอยกระทงสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ํา 5. ดานสุขาภิบาล 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ปรับผิด
พ.ร.บ. 3 ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 14 ราย 4.ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 2 ราย 5.ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 1 ราย 6.หนังสือ
รับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 2 ราย ตรวจเลือดเกษตรกรลูกคา ธกส.กาฬสินธุ วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เทศบาลฯ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุออกตรวจเลือดเกษตรกรลูกคา ธกส.สาขากาฬสินธุ เพื่อตรวจ
ยาฆาแมลงตกคางในกระแสเลือด จํานวน ๖๗ คน ผล - พบยาฆาแมลงตกคาง ระดับเสี่ยง ๒๙ ราย พบยาฆาแมลงตกคาง ระดับปลอดภัย ๓๕ ราย - ไมพบยาฆาแมลงตกคาง ๓ ราย ตรวจเฝาระวังความ
ปลอดภั ย อาหารงานแข ง ขั น กี ฬ าเยาวชนแห ง ชาติ วั น ที่ 1-11 พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ เทศบาลร ว มกั บ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ตรวจเฝาระวังความปลอดภัยอาหารงานแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ในสนามการ
แขงขัน ผลดังนี้ - ตรวจเฝาระวัง จํานวน ๑๑๐ ตัวอยาง ผานเกณฑมาตรฐานดานแบคทีเรีย ๙๐ ตัวอยาง
(รอยละ ๘๑.๘๑) แบงเปน เก็บตัวอยางอาหารสงตรวจสารปนเปอน วันที่ 28-29 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เทศบาลรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกเก็บตัวอยางอาหารสงโมบาย จํานวน45ตัวอยาง ผลดังนี้ - ยาฆา
แมลง 15 ตัวอยาง ผานเกณฑ 15 ตัวอยาง - ฟอรมาลีน 10 ตัวอยาง ผานเกณฑ 10 ตัวอยาง บอแรกซ 10 ตัวอยาง ผานเกณฑ 10 ตัวอยาง - สารกันรา 5 ตัวอยาง ผานเกณฑ 5 ตัวอยาง
กิจกรรมลอยกระทงปลอดเหลา วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลฯ รวมกับสภาเด็ก และเครือขาย
องค กรงดเหลา จั ดกิ จ กรรมลอยกระทงปลอดเหลา ดว ยการแจกสื่อสติกเกอร และแสดงดนตรีร ณรงค
กิจกรรมลอยกระทงปลอดเหลา ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน แถลงขาวตลาดประชารัฐ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ รวมออกบูทนิทรรศการ การจําหนายสินคาในงานแถลงขาวตลาดประชารัฐ ณ สนามหนาศาลา
กลางจั งหวัดกาฬสิ นธุ มอบเกีย รติบัตรคนตน แบบหั วใจหิ น งดเหลาครบพรรษา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนตนแบบหัวใจหิน งดเหลาครบพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ ผลมีผูสมัคร ๑๓
ราย ผ า นเกณฑ คนต น แบบหั ว ใจหิ น งดเหลา ครบพรรษา ๑๑ ราย โดยมอบเกีย รติ บัต รในการประชุ ม
ประจําเดือนชุมชน ดานปองกันและควบคุมโรค เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้
มีผูปวยรายใหม ๑ ราย อยูชุมชนสุขสบายใจ เปนผูปวยกับเปนซ้ําครั้งที่ ๒ ใหสุขศึกษาและใหผูสัมผัสรวมบาน
ไปตรวจคัดกรองแลว ผูปวยรายเกาทั้ง ๓ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๓ รายมีผูปวยที่ตองฉีดยา ๑ ราย
ตอนนี้ เ ปลี่ ย นเป น ยากิ น แล ว ทานยาทุ กวั น สุขภาพแข็งแรงทุก ราย มาตรวจตามนั ดทุกครั้งตามแพทย นั ด
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชนไดจัดกิจกรรม
รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย ในชวงฤดูกาลระบาด และไดทําการควบคุมโรคไขเลือดออกเมื่อไดรับรายงานโรค
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา
๑๐ มี ๓๖ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๑๐๐ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)
ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)

- 10 มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓
แหง - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่
สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI = ๒.๐ มีผูปวยตั้งแตมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ จํานวน ๙ ราย เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด (
ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ) มารดาหลังคลอด 13 ราย ไดรับการเยี่ยม 13 ราย - บุตร
เพศชาย 6 ราย - บุต ร เพศหญิง 7 ราย ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวม
ผูรับบริการทั้งหมด 792 ราย เงินทุนหมุนเวียน 1,778,951.84 บาท ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการทั้งหมด
461 ราย เงินทุนหมุนเวียน 382,519.52 บาท งานทันตกรรม วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 เวลา
09.00-12.00 น. ใหบริการทันตกรรมนักเรียนชวงปดเทอม ณ ศูนยสาธารณสุข ซอยน้ําทิพย โดยทันต
แพทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุมาใหบริการทันตกรรมทุกวันพุธชวงเชา คนไขนักเรียน 11 ราย ดานสัตว
แพทย ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 179
ราย ๑.๒ จํานวนสัตว 265 ตัว แยกเปน สุนัข 202 ตัว แมว 63 ตัว รับ คาธรรมเนียมในการรักษา
สัตว 15,480 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 28
ราย จํานวนสัตว ทั้งหมด 2,193 ตัว แบงเปน สุกร 2,167 ตัว โค 26 ตัว รายไดประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน 220,366 บาท งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึงพิงระยะยาว
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อเสนอการพิจารณาโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปงบประมาณ 2561 โดย
มีอาจารยหมอ รศ.ดร.นายแพทยนพดล แข็งแรง จากโรงพยาบาลกาฬสินธุรวมประชุมดวยในครั้งนี้ วันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 5/2560 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ เขาพบปะนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันเปดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานนันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี เกี่ยวกับการฟอนพื้นเมือง วิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ วันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
การฟอนรําพื้นเมือง วิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ วันที่ 27 - 29 พ.ย. 2560 คณะกรรมการและ
นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุตามโครงการ "เรียนนอกสถานที่และศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ" อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจําปการศึกษา 2561

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 โครงการเดน ประจําเดือน พฤศจิกายน

2560 สถานศึกษาในสังกัดรวมงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 งาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2560 งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 งาน
ประเพณี ล อยกระทง ประจํ าป 2560 สํ านักและสถานศึก ษาในสังกั ด วั น ที่ 14 พฤศจิก ายน 2560
รวมงานวันบิดาแหงฝนหลวง ณ หอประชุม 80 พรรษา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนครู รวม
อบรมโครงการคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะผูบริหาร
คณะครู นั กเรี ยน ร วมทํ าบุญตักบาตรถนนสายบุ ญ ถนนภิรมย ในวัน ที่ 15 พฤศจิ กายน 2560 คณะ
ผูบริหาร คณะครู รวมงานรัฐพิธีวันปยมหาราช ณ หนาพระบรมรูปทรงมา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เพื่อ
เปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปย

- 11 มหาราชของทุกๆ ป งานนอกระบบและตามอัศยาศัย ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาเนนการใช
ทักษะชีวิต โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ คณะผูบริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล 1 รวมงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สนาม
หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ประชุมพนักงานครูกอนเปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 เปดภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560 ใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะผูบริหาร คณะครู รวมทําบุญถวายภัตตาหาร ทําบุญ 9 วัด ณ วัดดงปอ
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครู รวมประดับตกแตงรถแหกระทง รวมกับชุมชนวัดสวางคงคา วันที่ 11 พฤศจิกายน
2560 รวมแสดงงานสมโภช เจาพอหลักเมือง (งานงิ้ว) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 อาจารยเปรมฤดี
มุ ล วิ ไล นํ า นั กเรี ย นร ว มโครงการตอบปญ หาธรรม “ทางก าวหนา” ครั้ งที่ 36 ณ โรงเรีย นเทศบาล 1
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมถักผาพันคอ การสานลายกระติบขาว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรม
ลอยกระทง วันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2560 คณะครูนํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา งาน
สมโภชเจาพอหลักเมือง (งานงิ้ว) โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560
รวมอบรม Eco school ณ โรงแรมกานตมณี กรุงเทพ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 การประกวดสื่อการ
เรียนการสอน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อบรมภาษาอังกฤษ(พว.) ณ
โรงแรมเจริญศรีธานี จ.ขอนแกน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันที่
30 พฤศจิกายน 2560 รับการประเมินโรงเรียนทองถิ่นพอเพียง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1,2 วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 รวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop หลักสูตรการ
วิเคราะห หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ จังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประชุมกอนเปดภาค
เรี ย นที่ 2/2560 วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2560 กิ จ กรรมวั น ลอยกระทง ประจํ า ป 2560 วั น ที 14
พฤศจิกายน 2560 รวมโครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติราชการ และพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ(MOU) และโครงการคุ ณ ธรรมนํา การปฏิบัติ งาน พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2560 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการเรารักประเพณี(กิจกรรมวันลอยกระทง) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
รวมประชุมการดําเนินงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตามและการจัดการศึกษา ณ หองประชุม
กศน. จังหวัดกาฬสินธุ งานที่จะดําเนินการตอไป วันที่5 – 6 ธันวาคม 2560 งานปฏิบัติธรรม เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรนาถบพิตร ประจําป 2560 วันที่ 1
– 10 ธันวาคม 2560 เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ ณ เทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 15
ธันวาคม 2560 การแขงขันกีฬาเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองกาฬสินธุ ณ เทศบาลตําบลเหนือ
วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 นิเทศ/ตรวจสอบความรู การอานออกเขียนได นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนในสังกัด วันที่ 28 - 20 ธันวาคม 2560 นิเทศ/ตรวจสอบความรู การอานคลองขียนคลอง นักเรียน
ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 2 โรงเรี ย นในสั ง กัด วั น ที่ 21,22,25 ธั น วาคม 2560 นิเ ทศ/ตรวจสอบความรู
สมรรถนะพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัด วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 นิเทศ
การดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 โรงเรียนในสังกัด วันที่ 28
ธันวาคม 2560 นิเทศ/ตรวจสอบความรูความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมสึกษาปรที่ 4 โรงเรียน
ในสังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมวันคริสตมาส โรงเรียนเทศบาล 3 กิจกรรมวันพระ
ราชสมภพ รัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันขึ้นปใหม
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สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 60-

พ.ย. 60 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 60-พ.ย. 60 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.ค. 60-พ.ย. 60 เขามาทั้งหมด 406,941.80 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 60พ.ย. 60 เขามาทั้งหมด 1,641,814.40 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60-พ.ย. 60 เขามา
ทั้งหมด 1,237,688 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 60 - พ.ย.
60 เขามาทั้งหมด 582,157 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 - พ.ย. 60 เขามาทั้งหมด บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 60 - พ.ย. 60 จํานวน 3,868,601.20
บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 60 - พ.ย. 60 เขามาทั้งหมด 9,953,303.29 บาท 8.หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 24,778,032.50 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 25,812,002
บาท รวมเงิ น อุ ด หนุ น จํ า นวน
50,590,034.50 บาท รวมรายรั บ ทั้ ง สิ้ น ที่ รั บ จริ ง จํ า นวน
64,411,938.99 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 - พ.ย. 60 จํานวน
4,469,621.40 บาท 10.อุดหนุน เฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 60 - พ.ย. 60 จํานวน
359,393.14 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง งานสวนสาธารณะ ประจําเดือน พฤศจิกายน

2560 วันที่ 10 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการตัดหญาและปรับพื้นดิน บริเวณหนาศาลากลางหลังใหม
วันที่ 8 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการตัดหญา บริเวณหนาแม็คโค กาฬสินธุ วันที่ 8 พ.ย. 60 เจาหนาที่
ไดดําเนินการตัดหญาสวนหยอม บริเวณกุดยางสามัคคี วันที่ 7 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการตัดหญาและ
ตัดแตงกิ่งไม บริเวณเกาะกลางถนนหนา ม.กาฬสินธุ งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานไฟฟาสาธารณะ
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 28 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการซอมแซมไฟจราจร บริเวณแยก
ถนน รร. ก.ส.ส. วันที่ 24 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการขยายเขตไฟฟาสองสวาง บริเวณหนาศาลากลาง
หลังใหม วันที่ 19 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวาง บริเวณตลาดโตรุงกาฬสินธุ วันที่
15 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวางเสาสูงบริเวณวงเวียนน้ําพุ วันที่ 14 พ.ย. 60
เจาหนาที่ไดดําเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวางเสาสูงบริเวณวงเวียนโรงมวยเกา วันที่ 13 พ.ย. 60 เจาหนาที่
ไดดําเนินการยายสายเมน บริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัด งานแกไขปญหาน้ําทวมขัง งานวางทอระบาย
น้ํา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 13 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการแกไขน้ําทวมขัง บริเวณถนน
สงเปลือย งานซอมแซมผิวถนน งานซอมแซมผิวจราจร ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 21 พ.ย. 60
เจาหนาที่ไดดําเนินการซอมแซมผิวจราจร บริเวณถนนกอนถึงแยกทาสินคา วันที่ 21 พ.ย. 60 เจาหนาที่ได
ดําเนินการซอมแซมผิวจราจร บริเวณถนนประดิษฐ (ทางแยกหนาเซเวน บ.ข.ส.) วันที่ 13 พ.ย. 60 เจาหนาที่
ได ดํ า เนิ น การซ อ มแซมผิ ว จราจร บริ เ วณถนนสงเปลื อย (ข า งกุ ด โง ง ) วั น ที่ 10 พ.ย. 60 เจ า หน า ที่ ไ ด
ดําเนินการซอมแซมผิวจราจร บริเวณถนนอนรรฆนาค (หนารานกาฬสินธุชางทอง) งานตัดตนไม งานตัด
ตนไม ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 28 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการตัดตนไม บริเวณซอยคารา
บาว วันที่ 17 พ.ย. 60 เจาหนาที่ไดดําเนินการตัดตนไม บริเวณซอยจารุพัฒนา ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ
ประชาชน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 ผานสื่อโซเชียล Facebook และ LINE แอปพลิเคชั่น เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ (สํานักการชาง) ไดรับคํารองทุกข เรื่องพื้นผิวจราจรชํารุดจากคุณคงเดิม ประภาวรินทร ผาน
แอปพลิเคชั่นไลน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยคุณคงเดิม ประภาวรินทร ไดเขียนคํารอง
ขอใหทางสํานักการชางดําเนินการซอมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณถนนฝงตรงขามสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

- 13 จังหวัดกาฬสินธุ ถนนกุดยางสามัคคี พื้นผิวจราจรมีหลุมเปนจํานวนมากและกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนที่
สัญจรไปมา สํานักการชางจึงเขาดําเนินการแลวเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คํารองทุกขเรื่องไฟฟา
สองสวาง จากคุณ ผกามาศ แหมม ผานทางแอปพลิเคชั่น ไลน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยคุณ
ผกามาศ แหมม ไดเขียนคํารองขอใหทางสํานักการชางดําเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวางบริเวณสนามเตนแอ
โรบิค สํานักการชางจึงเขาดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือนต.ค.
60 ใชไฟฟา จํานวน 28,749 หนวย ลดลง 2,477 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน ต.ค.60 ใชไฟฟา
จํานวน 3,511 หนวย ลดลง 480 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือนต.ค.60 ใช
ไฟฟา จํานวน 11,124 หนวย ลดลง 5,067 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือนต.ค.60
ใชไฟฟา จํานวน 4,868 หนวย ลดลง 650 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือนต.ค.60 ใชไฟฟา
จํานวน 4,989 หนวย ลดลง 1,027 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา ในเดือนต.ค. 60 ใชไฟฟา
จํานวน 125 หนวย ลดลง 316 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ในเดือนต.ค. 60 ใชไฟฟา
จํานวน 4,379 หนวย เพิ่มขึ้น 405 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนพฤศจิกายน 2560
สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 641 ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 440 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ใชลดลง -1,396 ลิตร สํานักการคลัง ใช - ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 5 ลิตร สํานัก
การศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 98 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง -35 ลิตร ผลสรุปการใชน้ํามันลดลง -247 ลิตร

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

สรุปคาใชจายประจําเดือนพฤศจิกายน 60 งบประมาณตั้งไว 1,544,000 บาท รวมคาใชจาย 356,395
บาท ยอดเงินคงเหลือ 995,433 บาท 2.หนังสือเขา 76 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 89 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 20 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 42 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพ.ย.60 ฝาย
แผนงานและงบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2-4 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 2/2561 จํานวน 1 รายการ เปน
เงิน 110,000 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 3/2561 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 40,000 บาท
สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 4/2561 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท กองสวัสดิการสังคม 2.
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 3. การประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา - ผลการประเมินตัวชี้วัดของสํานัก/กองตางๆ มีทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
20 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 20 ตัวชี้วัด และผลการประเมินตัวชี้วัดและเปาหมายตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาทั้ง 4 ดาน ได 328 คะแนน คิดเปนรอยละ 64.4 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขา
วั ด วั น อาทิ ตย ) โครงการส งเสริ มคุ ณธรรมความซื่อตรง(กิจ กรรมสวดมนตในวัน พระ) โครงการส งเสริ ม
คุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรง(กิ จ กรรมถนนสายบุ ญ ) การประชุ ม คณะกรรมการหอกระจายข า วชุ ม ชนครั้ ง ที่
2/2561 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 2/๒๕๖
1 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 39 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 6 งาน 3.
เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 33 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 25 งาน
6. งานพิธีกร จํานวน 3 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 6
ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทาง
ทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9 งาน 3.งานเว็บไซต 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
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กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน

เชื้ อเพลิ งและค า ไฟฟ า ประจํ า เดื อนพฤศจิ กายน 2560 การใชน้ํามั น เชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจํา เดือ น
พฤศจิ กายน 2560 ใชน้ํ า มั น ทั้ งหมด 142 ลิตร ลดลง 5 ลิตร ฝายพัฒ นาชุมชน โครงการประชุ ม
คณะกรรมการชุมชนประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย
กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญ
เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม และไดมอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมโครงการ
“คนหัวใจหิน งดเหลาครบพรรษา” ประจําป ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝาย
สั ง คมสงเคราะห โครงการสร า งหลั ก ประกั น รายได แก ผู สู งอายุ ผู พิ ก ารและผู ติ ด เชื้ อ HIV เมื่ อ วั น ที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ประชาคมคัดเลือกคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว เมื่อวันที่ ๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจาหนาที่กอง
สวัสดิการสังคม ไดลงพื้นที่ดําเนินการคัดเลือกคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนชุดใหม เนื่องจาก
คณะทํ า งานศู น ย พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ มชน ทั้ ง ๑๘ ศู น ย ได ห มดวาระลง ตามข อ บั ง คั บ ของศู น ย พั ฒ นา
ครอบครัวในชุมชน ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ศพค. ไว รับรางวัลพระปกเกลา ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนตัวแทนพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ
เขารับโลรางวัล "องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความโดดเดนดานเสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม" ประจําป ๒๕๖๐ จาก ศาสตราจารยวุฒิสาร ตั นไชย เลขาธิการสถาบัน พระปกเกลา ซึ่งเปน ปที่ ๓
ติดตอกัน ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร สงตัวผูปวยจิตเวชเขารักษา
และตรวจรางกาย วันที่ 21 พฤศจิกนายน 2560 บูรณาการรวมกับศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง นําตัวนางสาว
อํานวย สินธุรักษ ผูปวยจิตเวชเขารับการรักษาและตรวจรางกาย ณ หอผูปวยจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ
เพื่ อ ที่ จ ะได ส ง ต อไปยั งสถานสงเคราะห บ า นเมตตาต อไป จั ด ระเบี ย บขอทานและตรวจคั ด กรองผู แ สดง
ความสามารถบริเวณตลาดคลองถม วันที่ 22 พฤศจิกนายน 2560 รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ศู น ย คุม ครองคนไร ที่ พึ่ง จัด ระเบี ย บขอทานและตรวจคั ด กรองผู แสดง
ความสามารถบริเวณตลาดคลองถม จังหวัดกาฬสินธุ โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสู
ความเข็ มแข็ ง เมื่ อวัน ที่ ๕-๖ ธั นวาคม ๒๕๖๐ กองสวั สดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ จัดโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุ เพื่อมุงเนนและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญาในการ
ดําเนินชีวิต ปลูกฝงสรางจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกครอบครัว ละมีการปฏิบัติธรรม เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพุทธมณฑล
แกงดอนกลาง ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม ประชุมหารือแนวทางแกไขขอขัดแยงพื้นที่ชุมชนดอนสวรรค เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมนําโดย นายวรวิทย ภูอวด ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
พรอมเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนดอนสวรรค เพื่อประชุมหารือแนวทางแกไขขอขัดแยง ในการ
ใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ห อกระจายข า ว และวั ส ดุ อุ ป กรณ โ ครงการ SML ของชุ ม ชนตามหนั ง สื อ ลงวั น ที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของนางนิยตา กอหาร ประธานชุมดอนสวรรค ซึ่งในวันดังกลาวมีผูเขารวมประชุมคือ
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการโครงการ SML และประชาชนในชุมชนดอนสวรรค ขาดแตเพียง นางนิยตา
กอหาร ผูยื่นหนังสือไมมารวมประชุม ซึ่งเจาหนาที่ไดมีหนังสือแจงใหเจาตัวทราบกอนแลว จากการประชุมใน
วันดังกลาวยังหาขอยุติไมได เนื่องจากผูยืนหนังสือไมไดมารับทราบขอมูล
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.15 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

