รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 3/๒๕60 ประจําป ๒๕60
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

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

๑. นายจารุวัฒน
๒. นายนพสิทธิ์
๓. ดร.ศิรินันท
๔. นายอดิศักดิ์
๕. นายฉลอง
๖. นางอุบลรัตน
๗. นายประเสริฐ
๘. นายอภิวัฒน
๙. นายพงษธร
๑๐. นางเพ็ญพร
๑๑. นายภาณุเดช
๑๒. นายโพธิวัฒน
๑๓. นายนิกร
๑๔. จาเอกภราดร
๑๕. นางสาวจันทรตรี
๑๖. นายกฤษณะ
๑๗. นางจีรนันท
๑๘. นายสมชาย
๑๙. นางสาวสุนิสา
๒๐. นายคงเดช
๒๑. นายวุฒิไกร
๒๒. นางณัฐนันท
๒๓. นายกันติพงษ
๒๔. นางสาวนันทนา
๒๕. นายจําลอง
๒๖. นางศศิญา
๒๗. นางเพ็ญประภา
๒๘. นายสังวาล
๒๙. นางสุมิตรา
๓๐. นายสถิตพงษ
๓๑. นางศศิพรรณ
๓๒. นายมานิต
๓๓. นางพัชรินทร

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

1. นายมานิต
2. นายสมศักดิ์

ไชยศิวามงคล
รมไทรทอง

ผูไมมาประชุม

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๒ รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ไชยภู
หน.ฝายปกครอง
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
คํากอน
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หมั่นผดุง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
คํากอน
หน.ฝายนิติการ
พิมพบุตร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
การรินทร
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
-

3. นายนิติธรรม
4. นายวรวิทย
5. นายลิขิต
6. นางสาววารัตน
7. นางสาคร
8. นายวันชัย
9. นางสาวดารุณี
10. นางมนธิดา
11. นางมยุรา
12. นางมยุรี
13. นายพงษฤทธิ์
14. นางสุดารัตน
15. นางรัศมี
16. นายสนธยา
17. นายธนวัฒน
18. นายปญญา
19. นายอิงควัต
20. นายธนัญชัย
21. นายนัญธชัย
22. นายชาติชาย
23. นางดวงใจ
24. จ.ส.อ.สมชาย
25. นางสาวณัฐภาส
26. นางสาวพัชรินทร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2560 ประจําป 2560 ในวันที่
2560

7 กุมภาพันธ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การจัดงานวันมาฆบูชา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับสํานักงาน

พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ จั ด งานวั น มาฆบู ช า ณ พุ ท ธมณฑลแก ง ดอนกลาง ซึ่ ง ผอ.สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาไดทําโครงการเสนอทานผูวาราชการฯ และเชิญประชุมซึ่งหน.กันติพงษเปนผูเขารวม แตสิ่งที่
ผมเปนหวงคือเรื่องหองน้ํา ตั้งแตเราเปดใชงานมาโดนตอวามามากมายตั้งแตเดือนมกราคมซึ่งมีปญหามาตลอด
งานนี้เปาหมายนักเรียนประมาณ 1,200 คน และก็คงเกิดปญหาในเรื่องหองน้ําอีกแนนอน ฝากใหเตรียม
รถสุขาใหเรียบรอย และฝากสํานักการชางดูแลเรื่องหองน้ําดวย และในเดือนมีนาคมจะมีงานวันวิสาขบูชา
จะมีการจัดกิจกรรมที่พุทธมณฑลอีกผมจึงกังวลในเรื่องหองน้ํา และเรื่องที่ 2 คือ เรื่องโรงทาน ฝากทุก
สํานัก/กองรวมทําโรงทานดวย ฝากกองวิชาการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนมาออกโรงทานดวย
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ ได
จัดทําโครงการการจัดงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ

3 2560 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเราจะเขา
รวม 350 คน แบงเป น เทศบาล 1 จํานวน 200 เทศบาล 2 จํ านวน 100 คน และโรงเรีย น
เทศบาล 4 จํานวน 50 คน ภารกิจที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะตองรับผิดชอบ คือ 1. การจัดสถานที่และ
สาธารณูปโภค สํานักการชางไดเขารวมประชุมและรับงานแลว และเขาจะใหเราจัดเตรียมโตะหมูบูชาจํานวน
2 ชุด แทนกลาวรายงาน ชุดรับรองประธาน ปกธงธรรมจักรรอบบริเวณองคพระและบริเวณงาน ติดตั้ง
ระบบน้ํา ไฟฟา พัดลมฝงประธาน และขนเสื่อจากวัดกลางและวัดปาทุงศรีเมือง กางเตนทจํานวน 10
หลังเพื่อใชตั้งโรงทาน ในเรื่องโรงทานทางสํานักพระพุทธศาสนาไดประสานกับสวนราชการทุกสวนราชการใน
จังหวัดกาฬสินธุเรียบรอยแลว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากผอ.สํานักการชางดูแลเรื่องสถานที่ดวย
กิจกรรมวันมาฆบูชาจริงๆแลวคือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 และทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
เขาไปขึ้นปายที่เวทีโปงลางและเชิญชวนใหไปวัดประชานิยมและวัดกลางในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560
ผมจึงเปนหวงวานักเรียนของเราจะไมมาถาเปนวันหยุด
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี กิจกรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 จะ
แบงเปน 2 ชวง คือ ภาคเชาและภาคบาย ในชวงเชาเวลาประมาณ 08.30 น. สวนราชการและผูบริหาร
และนักเรียนพรอมกันที่หอประชุมธรรมะศาลา เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีเปดพิธี เมื่อเปดพิธีเสร็จจะมี
กิจกรรมการอบรมธรรมะ ในหัวขอ หนึ่งใจใหธรรมะ ประจําป 2560 วิทยากรคือทานพระอาจารยนําพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เวลาประมาณ 15.30 น. ทานผูวาราชการฯจะมาถึงและจะเปน
ประธานในพิธีเวียนเทียนรอบองคพระพุทธรูป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากผอ.สมชายดูแลเรื่องความสะอาดรอบ
สถานที่ ถามีการเวียนเทียนเตนทโรงทานใหตั้งตรงกลางชิดฝงทิศตะวันออก นักเรียนมาทั้งวันจนถึงเวลาเวียน
เทียนเลยหรือไม
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี มาทั้งวันเลยเปนกลุมเปาหมายที่แบงมาแตละ
โรงเรียน
นายจารุ วั ฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ แล ว จะตรวจสอบนั ก เรี ย นได อ ย า งไร
นักเรียนจะหนีออกมากอนหรือไม ผมเปนหวง แลวโรงทานจะเพียงพอหรือไม ขอใหโรงทานเทศบาลเราอยู
ตลอด ทานผูวาฯพูดในที่ประชุมวา เวลาที่จังหวัดออกหนังสือเชิญชวนใหไปเปดงานของสวนราชการขอความ
กรุณาใหหัวหนาสวนทั้งหลายไปรวมงานดวย ไมใชวาใหเฉพาะหัวหนาสวนที่สนิทกันไปเทานั้น ผมอยากเนน
ใหประชาสัมพันธเชิญชวนเรื่องโรงทาน ฝาก อปพร.และเจาหนาที่เทศกิจไปอํานวยความสะดวกดวย ถือเปน
กิจกรรมรวมกันของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและสํานักงานพระพุทธศาสนา
-

เรื่องที่ 2 การจัดงานกีฬาแหงชาติ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานายกเทศมนตรี การจัดงานวันกีฬาแหงชาติ จะจัดขึ้นในวันที่

10 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.00 น. ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง พิธีเปดจะจัดอยูใกลสะพาน
ไบคเลนตรงประตูน้ําและตรงนั้นจะเปนชวงปลอยตัว ขอใหเทศบาลเราไปรวมเชียรดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบใหทุกสํานัก/กอง เขารวมพิธีเปด
สํานัก/กองละ 5 คน การแตงกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว

เรื่องที่ 3 กองทุนชวยเหลือพลเมืองดี
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเรามีความคิดเห็นอยางไร
สําหรับเงินกองทุนพลเมืองดี

-

4 -

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลจะตองตั้งกองทุนของเทศบาล ถามี

พลเมืองดีในเขตเทศบาลจะไดมาประสานตรงนี้คือนโยบายเบื้องตน พลเมืองดีในเขตไหนก็จะตองเอาเงินของ
อปท. ในเขตนั้น
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี จะเปนการตั้งกองทุนของสวนกลาง ซึ่ง
ระเบียบที่เราจะเอาเงินของเทศบาลไปตั้งมันไมได ถาเปนเงินที่จะเขากองทุนกลางเราจะมีสวนเขาไปไดอยางไร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตองใชเงินของเลขาอดิศักดิ์กอน

เรื่องที่ 4 CCTV
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่อง CCTV ที่ไปประชุมมาเปนอยางไรบาง
จาเอกภราดร เนตรวงษ หน.ฝายเทศกิจ ในการประชุมเนื่องจากรายละเอียดเรื่อง cctv ในเอกสารไม

ถูกตองครบถวนและแตละหนวยงานที่สงไปสับสนในเรื่องขอมูล ทานจึงมีมติที่ประชุมวาภายใน 2 วันนี้ให
ทางฝายเลขาสงหนังสือถึงแตละหนวยงานใหยืนยันขอมูลใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาบอกวา CCTV ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุมีประมาณ 20 กวาจุด ผมจึงเขาใจวาหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลรายงานไปหรือไม
จาเอกภราดร เนตรวงษ หน.ฝายเทศกิจ ของเรารายงานไปครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แตหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลรายงาน
เฉพาะที่เราติดใหมเฉพาะสํานักงาน
จาเอกภราดร เนตรวงษ หน.ฝายเทศกิจ เรารายงานไป 44 จุด คือ ครั้งแรกที่เรามี 16 ตัว และ
ที่เรามีใหม อีก 16 ตัว และมี งบยาเสพติ ดอีก 12 ตัว รวมเปน 44 ตัว ผมจึงไดยืนยัน ในที่ประชุม
เนื่องจากเขาจะเอาขอมูลของภาคประชาชนดวยผมจึงบอกวาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีอีก 200 จึงได
ยืนยันไป 244 ตัว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทาที่ผมดูขอมูลคนที่รายงานไปเขาเอา
CCTV ที่อยูสํานักงาน สํานักงานของเราหน.สํานักปลัดเทศบาลติดไป 10 ตัว แลวไดรวมเขาไปหรือไม ผม
จึงสงสัยวาเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง CCTV หรือไม ถาเปนของสํานักงานมันไมเกี่ยวเอาเฉพาะที่ดูสาธารณะ
จาเอกภราดร เนตรวงษ หน.ฝายเทศกิจ ในที่ประชุมไดหารือเรื่องนี้ เพราะทางตํารวจเองก็รายงานใน
สวนของตํารวจ ขอมูลทั้งหมดไมถูกตอง จึงไดหารือกันในที่ประชุมวาทางตํารวจจะใหรายงานในสวนของ
ตํารวจหรือสวนไหน ทองถิ่นจะใหรายงานในสวนไหน อําเภอจะใหรายงานในสวนไหน และภาคประชาชนจะ
เอาไปอยูกับตํารวจหรืออยูกับทองถิ่น ของเราจึงยืนยันวาในสวนของภาคประชาชน 200 ตัว และภาครัฐ
อีก 44 ตัว เราจึงยืนยันไป 244 ตัว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตํารวจเขาไมไดเอาอยางนี้ กลอง 200 ตัว
และ 44 ตัว เปนเครือขายของเทศบาลที่สามารถเขาถึงได แตยังมีบานเรือนตางๆที่เขาติด CCTV แลว
ไมไดเขาเครือขาย เชน อ.สมเด็จ รายงานไปวามี CCTV 300 จุดใชหรือไม ผมดูแลวไมนาเปนไปได แลว
ทีป่ ระชุมสรุปวาอยางบาง
จาเอกภราดร เนตรวงษ หน.ฝายเทศกิจ ตอนนี้ใหตรวจสอบใหมทั้งหมดและยืนยันขอมูลใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เอาตามนโยบายของนายก 1. สวนราชการ
มีกี่จุด 2. ประชาชนที่เขารวมโครงการกับเทศบาลมีกี่จุด 3. มีบานกี่หลังที่มี CCTV และมีรายละเอียดวามี
กี่จุด และถาจะใหดีก็ไปประสานกับผูจําหนายกลอง CCTV วาไปติดที่ไหนบาง จะไดขอมูลที่ครอบคลุม
ทั้งหมด

-
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เรื่อ งที่ 5 เชิ ญประชุม การจั ดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสิน ธุ ประจํา ป
2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญคณะทํางานเขารวมประชุมการจัดงาน
มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ ประจําป 2560 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม
ปกครอง มอบใหผอ.ภาณุเดช ผอ.สวนสมชาย และหน.กันติพงษเขารวมประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 6 วันรวมน้ําใจสูกาชาด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันรวมน้ําใจสูกาชาด จะจัดในวันที่ 14
กุมภาพันธ 2560 มอบรองศิรินันทและทานปลัดเทศบาลรวมมอบของรางวัล

เรื่องที่ 7 การจัดงานกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 4
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดงานกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 4
จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 มอบทานรองนพสิทธิ์เขารวมพิธีเปด

เรื่องที่ 8 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 ขอโอกาสเขาเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

ขอนแกนไดมีการประชุมกลุมควบคุมโรค และไดมุงเนน ภารกิจพั ฒนานโยบายระบบและวิจัยรู ปแบบการ
ปองกันเฝาระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กําหนดเขตพื้นที่เมืองไว 11 เมือง แตขณะนี้ทางกลุมยังไมมี
ขอมูลสถานการณโรคที่เปนปญหาในแตละพื้นที่ ตลอดจนขอมูลพื้นฐานตางๆเพื่อนํามาวางแผนดําเนินงาน
แกไขปญหาดานสาธารณสุข จึงขอโอกาสเขาเยี่ยมพบเพื่อแนะนําหนวยงานและประสานขอมูลพื้นฐานของแต
ละแหง จะเขาเยี่ยมในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30 น. ใครขอความกรุณาใหเตรียมขอมูล
พื้ น ฐานของเทศบาล ข อ มู ล ป ญ หาสาธารณสุ ข ของเทศบาล แผนการดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หาทางด า น
สาธารณสุข ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 9 เทศบาลนครสุราษฎรธานีจะขอเขาศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลนครสุราษฎรธานีจะขอเขาศึกษาดู
งานเกี่ยวกับเรื่องกองทุนประกันสุขภาพ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

เรื่องที่ 10 การขอรับงบประมาณจากกลุมจังหวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอแจงใหที่ประชุมทราบวาตอนนี้เราทํา

โครงการประมาณ 3 – 4 โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณจากกลุมจังหวัด เราจะตองมีเอกสารพรอมเขาถึง
จะใหงบประมาณแตปรากฏวาที่เราขอไปมีแตใบปะหนาแตไมมีรายละเอียด ทางจังหวัดจึงใหเทศบาลเราทํา
โครงการเขาไปถามีความพรอมก็มีโอกาสที่จะได ทานผูวาราชการฯถามในที่ประชุมวาอยากใหเทศบาลเอา
สายไฟฟาลงใตดิน ผมก็บอกวารอแบบ ตอนนี้แบบของสํานักงานไฟฟาที่ทานรองนพสิทธิ์ไปประสาน คือ รอ
อนุมัติจากผูบริหารระดับสูงทุกอยางเรียบรอยแลว ผมไดใหผอ.ภาณุเดช ทําโครงการไปปรับปรุงพุทธมณฑล
แกงดอนกลางของเรา มีการทําแนวปองกันตลิ่งพังเหมือนกับวัดใตแตเราทําตรงประตูน้ํา ขางละ 500 เมตร
ตกประมาณ 89 ลานบาท

เรื่องที่ 11 หนังสือขอความชวยเหลือ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ไดรับหนังสือขอความชวยเหลือจากนาย
อัคราวุธ อิ่มแมน ระบุวาเทศบาลไปตัดตนมะขามเรียนและเอากิ่งไปทิ้งไวอยูบนทางออกของน้ํา ชวงถนนทา
สินคาริมคลอง และโยงไปถึงวาเทศบาลของเราไมเก็บทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการระบายน้ําคลองทําใหน้ํา
ไมเขาไปในนา ผมวามันอยูนอกเขตทานผอ.ภาณุเดชใหใครไปสํารวจ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้ลงพื้นที่ไปสํารวจแลวตําแหนงอยูบริเวณ
คลองฮีโล ถนนกุดยางสามัคคี จากปากทางเขาไปประมาณ 300 - 400 เมตร จะมีบานหลังสุดทายที่ทํา

6 ทอระบายน้ําและมีคลองแยกจากคลองใหญลงไปในที่นาเขา ตอนแรกเราไปทําทอระบายน้ําและไปทําทอที่จะ
สงน้ําจากคลองใหญไปคลองเล็ก เราตอทอใหเพราะตรงนั้นมีที่สูบน้ําของเขาดวยซึ่งอาจมีเศษไมไปอุดตันทอ
ของเขาแตเราเขาไปชวยเหลืออยู ผมไดประสานกับทีมงานโยธาแลววาในวันพรุงนี้จะเขาดําเนินการแกไขให
ทั้งหมด
-

เรื่องที่ 12 ศาลาชุมชนหัวคู
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ศาลาชุมชนหัวคูดําเนินการถึงไหนแลว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้มุงหลังคาเสร็จเรียบรอยแลวกําลังเทคาน
ประตูเหล็กใชของเดิมบางสวน

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไปปนจักรยานรอบแกงดอนกลางจะเห็น

ศาลาของชุมชนหัวโนนโกเขาตองการใหเราชวยเหลืออะไรหรือไม
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เขาเคยขอวาอยากไดประตูบานมวนหองเก็บของ
ผมจะรีบดําเนินการใหครับ

เรื่องที่ 13 ขอความรว มมือในการจัดทําข อมูลโครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผน
หลักการปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง สํานักงานโยธาธิการฯ ขอความรวมมือในการจัดทํา

ขอมู ลโครงการศึกษาทบทวนการจัดทําแผนหลักการปองกัน น้ําท วมพื้ นที่ชุ มชน ขอความรว มมือใหกรอก
แบบสอบถามเรื่องน้ําทวมในพื้นที่ชุมชนเพื่อใหสงสํานักงานโยธาธิการฯ ฝากจาเอกภราดรดูแลเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 14 การขยายเขตไฟฟาริมแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การขยายเขตไฟฟาของริมแกงดอนกลาง

งบประมาณ 202,000 บาท ผมบอกใหโอนเงินสํารองจายของผมไป แตตอนที่ประชุมกันหน.พงษธรไมอยู
เบื้องตน ที่ผ มไม ไดบ รรจุเรื่ องนี้เขาไปในเทศบัญญัติ ถา สตง. ถามเรื่องนี้ผ มก็ จะบอกวาผมอยากใสในงบ
ปจจุบันแตเ ราทําโครงการไปของบไฟฟากั บการทองเที่ยวและเรื่องนี้อยูในแผนการทองเที่ยวป 2559 2560 นาจะไดเราจึงรอเลยไมไดบรรจุเรื่องนี้เขาไปในเทศบัญญัติเพราะกลัววาจะซ้ําซอน แตพอตอนหลังมี
หนังสือมาบอกวาไมไดตอนสิ้นปงบประมาณจึงไมไดไฟฟาแตชาวบานเขาตองการ เราในฐานะผูปกครองเพื่อ
ปองกัน ไม ให เกิ ดเหตุ เงิ นตั วนี้ จะเอามาใชเพื่อปองกัน ไมใหเกิดเหตุหรือเอามาใชเฉพาะแกเหตุเทานั้น มี
หนังสือหลายฉบับที่พวกเราเห็นวาชาวบานบอกมาวาแกงดอนกลางมืดตอนผมไปเดินเวลาประมาณ 04.00
น. อยากใหติดไฟฟาแสงสวาง ซึ่งเราติดไฟฟามาหมดแลวแตเหลือชวงดานทิศตะวันออกประมาณ 800
เมตร ผมจึงคิดวามีความจําเปนที่จะตองทําใหเขาเพราะไฟฟาที่เราขอจาก ททท. มันไมได ถาหากหน.พงษ
ธรเปนหวงวา สตง. จะทวงติงเรื่องการใชเงินตัวนี้ผมก็คงตองเอาเงินคาน้ํามันมาใช
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ที่ผมเกษียณหนังสือไปเพราะผมคิดวาอยูในชวงไตร
มาสที่ 2 เพราะในป 2558 เราใชจายเงินตัวนี้ในดานการสาธารณภัยประมาณเกือบ 1 ลานบาท และใน
ปนี้ เ ราตั้ งงบสํา รองจ ายไว ประมาณ 1 ลานบาทเศษ ผมเกรงวาถาจะใชเงินตัว นี้ไปทําอยางอื่น หากเกิด
สาธารณะภัยขึ้นเงินจะไมเพียงพอ ถาเปนไตรมาสที่ 3 หรือ 4 นาจะไดปลอดภัย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ระยะเวลาผานมาแลว 5 เดือน แตเงิน
1,100,000 บาท เพิ่งไดใชไป 25,000 บาท ยังเหลืออยู 1 ลานกวาบาท และตอนนี้ผานไปแลว 5
เดือน ผมเอาออกมา 2 แสนบาท เหลืออีก 7 เดือนกับเงิน 8 แสนบาท มันจะเพียงพอหรือไม ภัย
หนาวก็หมดไปแลว ถาไมอยางนั้นก็ใหยกเลิกและใชเงินคาน้ํามันแทน
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ตอนนี้งบประมาณคาน้ํามันผมคํานวณเรื่องการใช
น้ํามันตลอด และปจจุบันน้ํามันขึ้นราคาอยูที่ลิตรละ 27 บาท เงินถูกโอนไปแลว 1 แสนกวาบาท ผม

7 คํานวณอยูวามีเงินเหลือพอที่จะโอนไดหรือไม คาวัสดุพวกนี้สามารถไปเซ็นตกอนได พอถึงไตรมาสที่ 3 มัน
ก็คาดเดาไมไดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาเอาของมากอนอาจมีปญหาเหมือนที่เคย
ผานมา
นายพงษธร โพธิแทน หน.สํานักปลัดเทศบาล ผมขอพิจารณากอนครับ และอาจจะโอนเงินคา
น้ํามันมาใชได
-

เรื่องที่ 15 โรงเรียนเทศบาล 4
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง ผมขับรถผานโรงเรียนเทศบาล 4 มีหองหนึ่งประมาณ
ชั้น 3 ไมมีลูกกรง หนาตางก็เปดไวผมจึงโทรบอกใหรองปลัดประเสริฐไปปดดวยเพราะไมมีคนเฝา ในสวน
เรื่องการจัดซื้อจัดจางซอมหองประชุมผมอยากใหเรงจัดซื้อจัดจางวัดใต และทําทางลาดหองน้ําเพื่อใหพรอมใน
การเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

เรื่องที่ 16 การจัดงานวันครบรอบ 80 ป การกอตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 จะเปนวันที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะมีอายุครบ 80 ป ในป 2560 ผมขอมอบใหทุกสํานัก/กองฝายตองมีอนุสรณที่
ระลึกในคราวครบรอบ 80 ป เชน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปดในวาระเทศบาลมีอายุครบ 80 ป
ใหทุกทานคิดและดําเนินการ และใหทานปลัดเปนประธานกรรมการคิดกิจกรรม และเราจะจัดกิจกรรมเพื่อ
ทําบุญหรือเฉลิมฉลองในโอกาสที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีอายุครบ 80 ป ของโรงเรียนก็อยากใหมีการจัด
งานดวย

เรื่องที่ 17 คอมพิวเตอรโรงเรียนเทศบาล 4
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คอมพิวเตอรโรงเรียนเทศบาล 4 ที่คืนมา

ถาสํานัก/กองไหนอยากได ใหทําเรื่องขึ้นมาขอกับทานรองประเสริฐแลวนําไปซอมแซมเองโดยใชงบประมาณ
ของแตละสํานัก/กอง และใหจําหนายพัสดุตามระเบียบของเรา

เรื่องที่ 18 วิสัยทัศน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมมาเปนนายกฯในป 2554 ในป 2560

นี้ เรื่องวิสัยทัศนที่เรามีอยูแลว เราทํางานไดมาพอสมควรในเรื่องการดูแลพี่นองประชาชน ผมเห็นวาอาจารย
ดร.ไพบูลย ทานเปนปรมาจารยดานยุทธศาสตร ผมจะไปเชิญทานใหมาชวนพวกเราทบทวน Vision วา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามีอะไรบางที่เปนปญหาและทาทายในการนําเมืองกาฬสินธุไปสูที่ที่เรากําหนดไว
ตอนนี้เราบอกวากาฬสินธุเปนเมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล คําวาเมืองนาอยูของเราถึงขั้นไหนแลว และตัวไหนจะ
เปนความทาทายที่จะกาวไปถึง หิตายะ สุขายะ ของคนเมืองกาฬสินธุ เพื่อใหเกิดประโยชนและความสุขกับ
คนกาฬสินธุ เมืองนาอยูที่คนกาฬสินธุตองการตอนนี้คืออะไร การที่เราเชิญอาจารย เชิญผูนําชุมชนและทุก
สํานัก/กอง และผูบริหารโรงเรียนมารวมกันในการกําหนดวาเราจะเพิ่มเติม Vision ที่มีไดอยางไร ขอเรียน
ใหทราบวา วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2560 ผม ทานรองอภิวัฒน และทานผอ.เพ็ญพร จะไปเรียน
พระปกเกลาในโครงการนวัตกรรมทองถิ่น ทองถิ่นไหนที่ไดรางวัลพระปกเกลาเขาจะใหอบรมฟรี เพื่อจะไดรับ
สิ่งดีๆเพื่อมาพัฒนาเมืองกาฬสินธุของเรา ขอแจงใหทราบวาหลังจากที่พวกผมไปเรียนมาแลว จะมากําหนด
วันหรือกําหนดวิสัยทัศนในเรื่องนี้

เรื่องที่ 19 การศึกษาดูงานอําเภอทุงสง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนการศึกษาเมืองตนแบบโดยเอาเทศบาล

เมืองทุงสงเปนตัวอยาง ในการนี้จะนําเสนอลักษณะพื้นที่ภูมิศาสตร ที่ตั้ง สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมถึงงบประมาณ วิสัยทัศน ปญหาและขอจํากัดในการทํางาน ทุงสงมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบเชิงเขา
มีภูเขาลอมรอบ มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน จะมีลําน้ําไหลผานเขตเทศบาลทุงสง 4 สาย คือ ทา

8 หลวง ทาโหลน คลองทาแพ มีภูเขาเปนตนน้ําเวลาฝนตกจะกอใหเกิดน้ําในลําคลอง เมื่อรวมกันอยูขางลาง
จะเรียกวาคอขวดลงมาเปนเจาพระยา นําทั้งหมดจะมารวมตรงนี้และไหลลงคลองแตไหลไมทัน จึงทําใหน้ํา
เออลนเขามาในตลอด ทุงสงมี 20 ชุมชน มีประชากร 30,600 คน งบประมาณป 2557 จํานวน
463 ลานบาท งบประมาณป 2558 จํานวน 505 ลานบาท ป 2559 จํานวน 508 ลานบาท
วิสัยทัศน ทุงสงเปนเมืองแหงการเรียนรู เมืองชุมทางนาอยู สูชุมชนเขมแข็ง ผาสุกอยางยั่งยืน 2. รวมกัน
จัดผังเมืองพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ปองกันน้ําทวมสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 3. พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูชีวิตที่
ดีกวา 4. บริหารจัดการสูเทศบาลอัจฉริยะ ปญหาและขอจํากัดของเทศบาล ฤดูฝนป 2548 น้ําทวม เขา
บอกไดเลยวาน้ําทวมกี่มิลลิเมตร แตของเรายังไมมี ฝากสํานักปลัดไปติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ําฝน เขาติด
ประมาณ 4 – 5 จุดจึงสามารถแกไขปญหาได สิ่งที่ผมไดจาการศึกษา คือ เขาเปนมืออาชีพในการแกไข มี
ตัวเลขวาเสียหายเทาไหร ในสวนของปญหาน้ําแลง ในป 2556 น้ําคลองแหงไมมีน้ําติดพื้นคลองเลยและไม
มีน้ําที่จะไปทําน้ําประปา เขาจึงทําการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง ตามสโลแกนที่วา ทุงสง ฝนไมทวม
แลงไมขาด และมีวิธีการแกไขน้ําฝนและน้ําแลง ผลสําเร็จของการแกไขปญหาน้ําทวมคือเขาขุดเพิ่มชองทาง
ระบายและตัดถนน แตที่เหลือนอยเพราะมาการไปกอสรางถนนและเจาะทอเล็กๆเพื่อระบายน้ํา แตเขาเขาไป
แกไขโดยการเปดทอระบายน้ําเพื่อใหน้ําไหลเร็ว และจากที่ทานนายกมาเปนนายกป 2547 ทานสามารถ
แกไขไดเยอะมากจนกระทั่งน้ําทวมทุงสงจะระบายภายใน 2 ชั่วโมง ฝนตกถาไมเกิน 150 มิลลิเมตรจะ
สามารถระบายไดภายใน 2 ชั่วโมง วันที่น้ําทวม 170 มิลลิเมตร ใชเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ก็
สามารถระบายน้ําไดหมด การแกไขปญหาน้ําแลวงเขาจะใชวิธีการทําฝายมีชีวิต เอาทรายกรอกถุงปุยและใช
ไมไผป กเอาไวเพื่อทํ าเป นเขื่อน ทําเปน ขั้นบั นไดขึ้น ไป การแกไขป ญหาจะตองแก ไขทุ กส วนราชการตอง
ชวยกัน จึงไดมีการลงนาม MOU ทุกภาคสวนในป 2550 เพื่อรวมกันแกไขปญหา เขามีสัญญาณในการ
เตื อ นเบื้ อ งต น เป น ระดั บ สี ต า งๆ ถ า ระดั บ สู ง ขึ้ น ก็ จ ะส ง สั ญ ญาณ มี ก ารซ อ มเตรี ย มแผน ขั้ น ตอนที่ 1
ประชาชนถาเจอไฟสีแดงตองยกของขึ้น เก็บเสื้อผาของตัวเองเพื่อใชดํารงชีวิต 1 วัน คนปวย คนชราตอง
เคลื่อนยายทันทีภายใน 2 ชั่วโมง ตามจุดตางๆที่เตรียมรองรับไว ความเสียหายก็จะไมเกิดขึ้นเพราะมีการ
เตรียมความพรอม กอนเกิดเหตุตองเตรียมตนเองกอน เมื่อไดรับแจงขาวสารน้ําทวมประชาชนที่อาศัยอยูใน
พื้นที่เสี่ยงภัยจะตองเตรียมอาหารพรอมเครื่องดื่ม 1 วันใสกระเปาติดตัวไว ขนยายทรัพยสินในระดับที่สูงสุด
สํา หรับ ทรั พย สิ น ที่มีคา ให เ ก็ บไว ในที่ ป ลอดภัย โดยเฉพาะรถยนต รถจักรยานยนต ประชาชนทราบจุด
เคลื่อนยา ย เตรีย มยา ยสัตวเ ลี้ ยง เตรี ย มไฟฉายพรอมถานไฟฉาย เตรียมกระจกสองหนากรณีไฟฟาดับ
สามารถส อ งสะท อ นเพื่ อ ขอความช ว ยเหลื อ อุ ด รู ท อป อ งกั น สั ต ว มีพิ ษ เพื่ อ ไม ใ ห น้ํ า ไหลเข า บา น เตรี ย ม
ระบบสื่อสารทุกประเภทใหพรอมและตองมีสติเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ขั้นตอนที่ 2 ตัดกระแสไฟฟาเพื่อไมใหไฟ
รั่ว ทํารายกายใหอบอุน ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ไมควรขับขี่ยานพาหนะและติดตามสถานการณอยาง
ใกล ชิ ด ระวั ง สั ต ว เ ลื้ อ ยคลานมี พิ ษ หากจํ า เป น ต อ งลุ ย น้ํ า ควรล า งเท า ให ส ะอาดเพื่ อ ป อ งกั น โรง เมื่ อ
สถานการณขับขันใหคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ทารก สัตวเลี้ย ง ยานพาหนะใหอยูในที่ที่เตรียมไว
ขั้น ตอนที่ 3 หลั งเกิ ดตองเหตุ ลา งถนน เก็บ ขยะ ดูแลความเสีย หายและแจกจายถุงยังชีพ เมื่อมีแผน
เรียบรอยก็จะตองมีการซอมวาตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนบาง เมื่อปญหาเกิดก็ตองสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและ
ประชาชนรักสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึกใหเขารักและหวงแหนธรรมชาติโดยผานกิจกรรมตางๆ ผมจะพา
ไปดูสวนสาธารณะของเขาพรอมกับกิจกรรมลดโลกรอนและพาไปดูฝายมีชีวิต ในสวนเรื่องทิศทางและความ
กาวยางในอนาคต น้ําจะไมทวมและแลงจะไมขาด เขาจะมีการทําโลจิสติกส ทุงสงเปนชุมทางรถไฟแตทาน
จะทําเปนชุมทางรถบรรทุกคอนเทนเนอร สินคาจากกรุงเทพจะมาลงที่ทุงสงและสินคาจากทุงสงจะกระจายไป
ภูมิภาคตางๆของภาคใตดวยรถคอนเทนเนอร ทุงสงจะกลับมาเปนชุมทางโลจิสติก มีการทําสถานีและเก็บเงิน
คาสถานีขนสง นอกจากทุงสงจะเปนตัวกระจายสินคาแลวเมื่อรถไฟมาถึงทุงสงก็จะไปที่ระยอง ภูเก็ต อ.
กันตัง อ.ปากพนัง หาดใหญ สงขลา ฯลฯ เขาบอกวาไปที่ปนังมีรถตูคอนเทนเนอรเปนแสนๆตูตอป ฉะนั้น
ก็จะผานที่ทุงสงเชนเดียวกัน ทําใหเกิดการสรางรายไดและอาชีพ มีการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับทุงสงดวย
-

9 โลจิสติก ในเรื่องพลิกถุงพลิกโลก เปาหมาย คือ เปนการพลิกถุงพลิกโลกสูเมือนคารบอนต่ํา จะลดปริมาณ
ขยะ 95 % นอกจากนี้ยังมีการเปดเมืองวัฒนธรรมภูมิบานภูมิเมือง เพราะทุงสงเปนชุมทางรถไฟในสมัย
รัชกาลที่ 5 และในภาคใตจะมีแรดีบุกเพราะฉะนั้นทุกบริษัทจึงมาตั้งสํานักงานใหญที่ทุงสง เรื่องโรงเรียน
สําหรับทุงสงทานทุมเทมากสําหรับครูผมจะพาไปดูในเรื่องนี้ การทบทวนวิสัยทัศนของทุงสง คือ พัฒนา
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมกันจัดวางผังเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจ ผลสุดทาย ความทาทายในการ
กาวเขาสูการเปนเมืองที่ชาวทุงสงตองการ คือ ทุงสงเมืองสวรรคแตเปนเมืองสวรรคสําหรับคนเดินดิน จะมี
ประมาณ 5 โครงการที่จะสรางความทาทายในการกาวเขาสูอนาคตเปนกาวยางสูการพัฒนาของทุงสงใน
อนาคตเปนความทาทายของนักบริหาร ถาใครไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํายุทธศาสตรกับอาจารยไพบูรณ
จะไดเรียนเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตรมีอะไร เปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรคืออะไร ตัวชี้วัดคืออะไร
และแนวทางที่จะทําใหยุทธศาสตรสําเร็จตามเปาหมายตองทําอยางไร มีโครงการอะไรบางที่จะสนอง พวกเรา
จะไดเห็นตารางนี้ถาหากทานอาจารย ดร.ไพบูรณมาสอนเรา
-

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ประจําป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

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

สถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2560

ทรัพยคงเหลือประจําเดือนมกราคม 2560 จํานวน 4,926 รายการ จํานวนเงิน 76,918,900 บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 85,424.46 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 6,492.85 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 50,905,709.61 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 63 ราย จํานวนเงิน 696,800
บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนมกราคม 2560 จํานวน 126,220 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 จํานวน 601,720 บาท รับจํานํา 1,810 ราย จํานวนเงิน 28,641,400 บาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค.59 จํานวน 254 ราย จํานวนเงิน 5,073,300 บาท ไถถอน จํานวน 1,701 ราย
จํานวนเงิน 27,709,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 59 จํานวน 78 ราย จํานวนเงิน 937,700 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 932,330.25 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 59 จํานวน 63,294.75บาท ดอกเบี้ย
รับจํานํา 1 ต.ค 59 – 31 ม.ค. 60 จํานวน 3,484,510.75 บาท

-
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สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

มกราคม 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 601 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. รับโอนพนักงานเทศบาลราย นางสาวอุบล
ศรอินทร ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสิ น ธุ มาดํา รงตํ า แหน ง นั กวิ ช าการเงิน และบัญ ชีป ฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานในตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา
ระดับ ตน ) ระหว างวัน ที่ 26 มกราคม – 8 กุมภาพั นธ 2560 3. ดําเนินการขออนุมัติปรับ ปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ป ฯ (2558 - 2560) ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ 4. ดําเนินการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลประจําปงบประมาณ 2560
(แทนตําแหนงวาง) 5. ดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป 2560 ขอมูล การใชห อประชุ มธรรมมาภิ บาล ห องประชุ มพวงพะยอม ประจํ าเดือนมกราคม
2560 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเป นเงิ น 45,400 บาท หองประชุ มพวง
พะยอม รวมเปนเงิน 5,800 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ
งาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2560 มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 3 ครั้ง วันที่
3 มกราคม 2560 วั น ที่ 17 มกราคม 2560 และวั น ที่ 31 มกราคม 2560 ฝายรั กษาความสงบ
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจรอํานวยความสะดวก ขบวนแขงขันรถจักรยานทางไกลประเทศไทย
RidetoKhong’sLegendaryเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่ดูแลความเรียบรอย
จัดการจราจร อํานวยความสะดวกงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ
ลานหน า ศาลากลางจั ง หวั ด ฯ เจ า หน า ที่ เ ทศกิ จ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดู แ ลความเรี ย บร อ ยจั ด การจราจร
อํานวยความสะดวก งานแขงขันกีฬาสี โรงเรียนเทศบาล 1 (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์) เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2560 เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่ดูแลความเรียบรอยจัดการจราจร อํานวยความสะดวก งานแขงขันกีฬา
อปท. อําเภอเมืองกาฬสินธุสัมพันธ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ฝายปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๒.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหลังซอยน้ําทิพย - เมื่อวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๕ น. ออกปฏิ บัติห นาที่ร ะงับ เหตุไฟไหมที่บ ริเวณวัดปาบานโคกกลาง - เมื่อวัน ที่ ๖
มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางฟารมทานนายกสมศักดิ์
- เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม ที่รานสมคิดรับซื้อของเกา
- เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมขยะ ที่บอขยะโคกน้ํา
เกลี้ยง - เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณ
ชุมชนหัวโนนโก - เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่
บริเวณขางศูนยเชฟโลเลต - เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟ
ไหมหญาขางปาตนสน ที่บริเวณแกงดอนกลาง - เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๕ น. ออกปฏิบัติ
หนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณบานโคกน้ําเกลี้ยง - เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณทางไปบานทาลําดวน - เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๙.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมที่บอขยะโคกน้ําเกลี้ยง - เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๔.๔๕ น. ออกปฏิ บั ติห น า ที่ ร ะงั บ เหตุ ไ ฟไหม ประชาชนจุด ไฟเผายางรถยนต ที่ บ ริเ วณหลังโกดัง หลั ง
บานเลขที่ ๑๔๓ ซอยคาราบาว ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง - เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๕๒ น. ออก

11 ปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหมอมิเตอรไฟฟา ที่บริเวณดานหนารานเบทาโกร ทางเขาหางกาฬสินธุพลาซา
สาขา ๒ - เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณ
บานหลุบ ใกลเต็นทรถยนตมือ ๒ ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
ออกปฏิ บั ติ ห น า ที่ รั บ ผู ป ว ยชื่ อ นายรั ช ชานนท จั น ทวงษ จากบ า นเลขที่ ๑๗๙ ซอยวิ โ รจน รั ต น ๒ ส ง ที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขี่
รถจักรยานยนตลมเอง ที่บริเวณแยกเรือนจํา ๓. งานอื่นๆ - เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติ
หนาที่จับงูที่เลื้อยเขาบานเรือนประชาชน ที่บานเลขที่ ๑๐/๕ ถนนพิมพพะนิตยพัฒนา เจาของบานชื่อนางสาว
วัลภา ภารสุวรรณ งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
รวมตอนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกศูนย อปพร. ดีเดน ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม
๒๕๖๐ สมาชิก อปพร. รวมเดินขบวนในงานแขงขันกีฬา อปท. ครั้งที่ ๑๙ “ตามรอยพอ ภูปอ เกมส” ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน - วันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕ นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ในงานศพ ชุมชนทา
สินคา - วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จัดการจราจรและดูแล
ความเรีย บรอย ภายในงานวั นเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ณ สนามหนาศาลากลาง - วั นที่ ๑๗-๒๐
มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๔ นาย จัดการจราจรและดูแลความ
เรียบรอย ในงานศพ ชุมชนทาสินคา - วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน จํานวน ๑๐ นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ในงานแตงงาน ขางรานสวนรสา ถนนบายพาส
ทุงมน - วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๗ นาย จัดการ
จราจรและดูแลความเรียบรอย ในงานทําบุญขึ้นบานใหม ที่ชุมชนซอยน้ําทิพย - สมาชิกอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ งาน
ทะเบี ย น จํ า นวนประชากรเดื อนมกราคม 2560 จํานวน 33,984 คน จํ านวนครัว เรื อน 15,023
ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมกราคม 2560 ยายเขาจํานวน 165 ราย ยายออกจํานวน
63 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 758 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,161 ราย จํานวน
ผูสูงอายุเสียชีวิต 16 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 8 ราย
-

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

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมกราคม 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 637.53 ลิตร ลดการใชพลังงาน 76.47
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 15,963 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 942 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 1,591.16 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 313.10 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 6 ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนน
ชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 40 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 5 จุด ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8 คัน/9 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 15 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ํา/เปลี่ยน 36 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยก
ขยะ ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.9 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 20,110 บาท
กํา จั ด มู ล ฝอยกํา จั ดมู ล ฝอยในเดื อนมกราคม 60 รวม 2,895.30 ตัน เปน มูลฝอยจาก - เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 981.02 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,914.28 ตัน ตรวจวัดคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํา ลําน้ํา
ปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํา หนองไชยวานและกุดยางสามัคคี ผาน
เกณฑมาตรฐาน 5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 ธันวาคม 2559 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ใบอนุญาตเรขายของใน
ที่สาธารณะ 1 ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 3 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 11 ราย 4.ใบอนุญาต

1๒ ประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 16 ราย 5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานที่สะสมอาหาร 18 ราย 6.
ถังดักไขมัน - ถัง ออกตรวจคุมครองผูบริโภค วันที่ 5 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับ
สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจกระเชาของขวัญปใหม รานจําหนาย
ของเบ็ดเตล็ดในเขตเทศบาล จํานวน 5 แหง ไมพบ การขายสินคาเกินราคา ผลิตภัณฑหมดอายุ และการ
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เก็บตัวอยางอาหารตรวจสารปนเปอน วันที่ 11 มกราคม 2560 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกเก็บตัวอยางผักผลไม และตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน
25 ตั ว อย า ง ส ง ตรวจศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ผลอยู ใ นระหว า งการตรวจประเมิ น สํ า รวจการใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารหนาโรงเรียน วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2560 ออกสํารวจพอคาแมคา ใน
การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร บริเวณหนาโรงเรียน เทศบาล 1 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ และ โรงเรียน
เ ซ น ย อ แ ซ ฟ เ พื่ อ ร ณ ร ง ค ใ ห แ ม ค า ล ด ก า ร ใ ช ภ า ช น ะ โ ฟ ม 6 . ด า น ป อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา ที่ชุมชนคุมหวย และชุมชนดอน
สวรรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการ
ดําเนินงาน ผูปวยวัณโรคปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น ๒ ราย รักษาดวยการทานยาทุกวัน สุขภาพแข็งแรงทั้ง ๒ ราย
นอกนั้นหายเปนปกติแลว เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. แตละ
ชุมชน ประจําเดือนมกราคม ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ
๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน
คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความ
เสี่ ย งสู ง ไม มีชุ มชนใด ผลสํ า รวจค า ดั ช นีค วามชุก ลูกน้ํ ายุง ลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีวัดใด **ยอดสะสมปงบประมาณ 2560
ไมมีผูปวย** เดือนมกราคม 2560 ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด
( ระหวางวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 ) มารดาหลังคลอด 5 ราย ไดรับการเยี่ยม 5 ราย - บุ ต ร เพศ
ชาย 1 ราย - บุตร เพศหญิ ง 4 ราย **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 0 ราย **บุตรน้ําหนักนอยกวา
2,500 กรัม 2 ราย ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวมผูรับบริการทั้งหมด 821
ราย เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น 1,723,542.16 บาท ศู น ย ดงปอ รวมผูรั บ บริ การทั้ ง หมด 370 ราย เงิ น ทุ น
หมุนเวียน 367,325.52 บาท 9. ดานสัตวแพทย 9.1 ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 299 ราย 2. จํานวนสัตว 531 ตัว แยกเปน - สุนัข 455 ตัว แมว 76 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในคลินิก 21,005 บาท 9.2 ใหบริการฆาชําแหละสัตวใน
โรงฆาสัตวเทศบาล มีผูขออนุญาตฆาสัตว 23 ราย จํานวนสัตวฆาชําแหละ 2,400 ตัว แยกเปน สุกร 2,373 ตัว - โค 27 ตัว รั บคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว 241,107 บาท การ
ใหบริการตามคํารอง ขอความอนุเคราะหฝาทอระบายน้ําชํารุด 1 เรื่อง ขอความอนุเคราะหกําจัดผึ้ง (ทํารังใน
บาน) 1 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปดทําการแสดงดนตรีคนพิการทางสายตา 1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ทอน้ําตัน ระบายน้ําไมได 1 เรื่อง รองเรียนเรื่องเผาขยะ ทําใหฝุนควันปลิวเขาบาน 1 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห ขอถังขยะ 12 เรื่อง งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 12 มกราคม 2560
กิจกรรมปใหม โรงเรี ยนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ เชาวั นที่ 19 มกราคม 2560 นั กเรีย นโรงเรีย น
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนรูเกี่ยวกับ "หลักธรรมสําหรับผูสูงอายุ” บายวันที่ 19 มกราคม 2560
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล เมืองกาฬสินธุ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหกาวหนายิ่งขึ้น วันที่ 24 มกราคม
2560 เวลา 09.30 น. นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหเกียรติเปนประธานกลาวเปด
-

13 กิจกรรมโครงการชุมชนรวมใจ ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ประจําป 2560 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล โดยวิทยากร
จาก สํ า นั กงานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุษย จังหวัดกาฬสิน ธุ วั น ที่ 6 ม.ค. 60 ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 13
ม.ค. 60 ประชุ ม คณะทํ า งานเพื่ อ พั ฒ นาข อ เสนอเชิ ง นโยบายและวางแผนเวที ป ระชาพิ จ ารณ โ ครงการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่
23 มกราคม 2560 ประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น หลั กประกั น สุข ภาพ เทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ อนุ มั ติ
งบประมาณ ครั้งที่ 3 ปงบประมาณ 2560
-

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 ประชุม

เตรียมการจัดงานวันเด็ก และการแขงขันกีฬา อปท.สัมพันธ ประจําป 2560 ณ สํานักการศึกษา งานสงเสริม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 มกราคม 2560 งานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปใหม ประจําป 2560 ณ
บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
วันที่ 1 มกราคม 2560 งานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม ประจําป 2560 ณ บริเวณสนามหนา
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ งานกีฬาและนันทนาการ วันที่ 26 มกราคม 2560 การแขงขันกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธ ครั้งที่ 19 “ตามรอบพอ ภูปอเกมส” ประจําป 2560 วันที่ 14 มกราคม
2560 กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2560 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 14 มกราคม
2560 กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2560 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 16 มกราคม
2560 โครงการวั น ครู ประจํ าป 2560 ณ หอประชุม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ วั น ที่ 16
มกราคม 2560 โครงการวันครู ประจําป 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ งาน
สอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนมกราคม 2560 ไดลงพื้นที่การทํากิจกรรมการเรียน
การสอนเด็กดอยโอกาส ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยในเดื อนนี้ ไดนําเด็กด อยโอกาส เขารว ม
กิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส
ไดจัดโครงการอบรมและฝกศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ “สานฝนปนรักเด็กดอยโอกาส” เนื่องในงานฉลองวันเด็ก
แห งชาติ ประจํ า ป 2560 ในระหว า งวัน ที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ ศู น ย ศึกษาพั ฒ นาภู พาน อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ, วัดปาพุทธาวาส จังหวัดสกลนคร, วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และแหลง
เรียนรูในเขตจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 ธันวโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ าคม 2559 รวมบําเพ็ญ
กุศลปญญาสมวาร ครอบรอบ 50 วัน วันที่ 22 ธันวาคม 2559 กิจกรรมปนดินใหเปนดาว ณ หอประชุม
โรงเรียนเทศบาล 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวิถีพุทธ ประจําปการศึกษา 2559 ณ วัดกลางพระ
อารามหลวง วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ประชุมพนักงานครู ประจําเดือนธันวาคม 2559 ณ หอง 311
โรงเรี ยนเทศบาล 1 วั นที่ 30 ธันวาคม 2559 กิจ กรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – ยุ วกาชาด ประจําป
การศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมกิจกรรมสวดมนตขามป ณ วัด
กลางพระอารามหลวง วันที่ 5 – 7 มกราคม 2560 กิจกรรมคายแหงความสุข ปการศึกษา 2559 ณ
ศูน ย หั ต ถกรรมโนนดอกจาน ต.ไผ อ.เมือง จ.กาฬสิน ธุ วั น ที่ 11 มกราคม 2560 กิจกรรมวันขึ้ น ปใหม
ประจําป 2560 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา รวมกับวัดสวางคงคา
และคณะสงฆภาค 9 จัดอบรม โครงการเผยแพรธรรมนําสันติสุขสูเด็กและเยาวชน ระหวางวันที่ 22 – 24
ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 โครงการวันคริสตมาส ประจําปการศึกษา 2559
เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ 30

14 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันขึ้นปใหม ประจําป 2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 16 มกราคม 2560 นายชาตรี แดงศิริ รวมอุปสมบทเพื่อถวายเปนพระราช
กุศลฯ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพุธ วันที่ 28 – 29 กิจกรรมเขา
คา ยลู กเสื อ ณ สวนสาธารณะแก งดอนกลาง วันที่ 30 ธัน วาคม 2559 กิจกรรมวัน ขึ้นปใหม ประจําป
2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 กิจกรรมคายภาษาแลละวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 12 มกราคม 2560
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา กิจกรรมวันเด็กครู D.A.R.E วันที่ 16 มกราคม 2560 รวม
อบรมคาร บอนฟุ ตพริ้ น ท ณ ห องประชุมสภาเทศบาล วัน ที่ 17 มกราคม 2560 วัน พ อขุ นรามคํ าแหง
มหาราช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 18 มกราคม 2560 รวมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ณ หอประชุ มเฉลิมพระเกี ยรติ 80 พรรษา ตักบาตรถนนสายบุญ ศูน ยพัฒ นาเด็ กเล็ ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 วันที่ 5 มกราคม 2560 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ กิจกรรม
สงเสริ มขาราชการออกกําลังกายทุกวัน พุธ วันที่ 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็ กแหงชาติ ประจําป
2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 รวมประชุมชี้แจงการจัดทําขอมูลคารบอนฟุตพริ้นท ณ หองประชมสภา
เทศบาล วันที่ 20 มกราคม 2560 โครงการประชุมผูปกครอง ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559 ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันขึ้นป
ใหม) ประจําป 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2560 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
กิจกรรมเรียนรูในหองเรียน งานที่จะดําเนินการตอไป - วันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น ป.6 - วันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น ป.3 - วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น ม.6 - วันที่ 9-11 กุมภาพันธ 2560 ศึกษาดูงานตามโครงการอบรม
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา - วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 การสอบสมรรถนะผูเรียน ปการศึกษา
2556 ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 - การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน ระดับชั้น ป.1 และการจัดการประเมินอานออกเขียนได ระดับชั้น ป.1-4 (nt) - วันที่ 26 กุมภาพันธ
2560 พิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจําป 2560
-

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

59-ม.ค.60 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 1.หมวดภาษีอากร
รับจริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 เขามาทั้งหมด 3,058,538.03 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 59 – ม.ค.60 เขามาทั้งหมด 3,944,708.52 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.
60 เขามาทั้งหมด 2,468,674.58 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 63,500 บาท 5.หมวดรายไดจาก
โรงรับจํานํา ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 เขามาทั้งหมด 2,022,885.50
บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 จํานวน 11,558,306.63
บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 เขามาทั้งหมด 32,029,694.48 บาท 8.หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 66,448,337 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 27,360,091 บาท
รวมเงินอุดหนุน จํานวน 93,808,428 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 137,396,429.11 บาท
9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 จํานวน 7,320,005 บาท 10.
อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ม.ค.60 จํานวน 449,586.54 บาท รายรับจริง
เดือน ต.ค.98 - ม.ค.60 จํานวน 137,396,429.11 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – ธ.ค. 59 จํานวน
78,412,172.02 บาท รายจายจริงเดือน ม.ค.60 จํานวน 28,635,228.32 บาท ส ง ใ ช เ งิ น ยื ม เ งิ น
งบประมาณ ม.ค.60 จํ า นวน 507,441.25 บาท ยอดเงิ น คงเหลื อ ยกไป ก.พ. 60 จํ า นวน
29,841,587.52 บาท

-

15 -

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป 1.สรุปคาใชจายประจําเดือน

ม.ค.60 งบประมาณตั้งไว 1,469,000 บาท รวมคาใชจาย 132,107 บาท ยอดเงินคงเหลือ 803,542
บาท 2.หนังสือเขา 61 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 53 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 10 เรื่อง 5.ฎีกาเบิก
เงิน 35 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนม.ค.60 ฝายแผนงานและงบประมาณ 1. โอน
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่
9 – 11 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 9/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 37,000 บาท กองวิชาการฯ โอนครั้งที่ 10/2560 จํานวน 2 รายการ เปน เงิ น 150,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่
11/2559 จํานวน 11 รายการ เปนเงิน 389,250 บาท สํานักการศึกษา โครงการสงเสริมคุณธรรม
ความซื่ อตรง(ตั กบาตรถนนสายบุ ญ ) โครงการสงเสริมคุณ ธรรมความซื่อตรง(กิจ กรรมเขาวั ดวัน อาทิตย )
โครงการส ง เสริ มคุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรง(สวดมนต ไ หวพ ระ) 8. โครงการกาฬสิ น ธุ 3 ดี รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนมกราคม 2560 ในนเว็บไซตของ สสจ.กส. 9. การทําความตก
ลงรวมมือกันจัดทาบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงายขอมูลการทําความตกลงรวมมือ
กันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2559 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ โครงการฝกอบรมการซอมและดูแลรักษาหอกระจายขาว
ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและเเผนงาน จัด
โครงการฝกอบรมการซอมและดูแลรักษาหอกระจายขาวชุมชน ตามโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนและผูประกาศขาวชุมชน งานบริการและเผยแพร
วิชาการ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 7
งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 39 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน
30 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 4 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 6 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล
จํานวน 12 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - ฉบับ จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูล
ขาวสารทางท องถิ่ น 1.งานตั ดต อภาพ จํานวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสีย ง จํานวน 9 งาน 3.งานเว็บ ไซต
จํานวน 20 ขาว 4.Facebook จํานวน 40 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 9 ตอน 8.
อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน

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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมกราคม 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนมกราคม
2560 ใช น้ํ า มั น ทั้ ง หมด 100 ลิ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น 39 ลิ ต ร ฝ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน การประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมื อ งกาฬสิน ธุ โดยกองสวัส ดิก ารสัง คม จัด การประชุม ประจํ าเดือ น
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกันยายน ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการ
ชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ
ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการ
จายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดย
เบิกเงินจายแบบขั้นบันไดแยกเปนรายละเอียด ดังนี้ ๑. ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแก

16 ผูสูงอายุ จํานวน ๓,๒๑๒ ราย เปนเงิน ๑,๘๐๗,๕๒๐ บาท เสียชีวิต ๘ ร า ย ( จ า ก ข อ มู ล ท ะ เ บี ย น
ราษฎร) ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จําวนวน ๗๑๒ ราย เปนเงิน ๕๖๙,๐๐๐ บาท
๓. ผูติดเชื้อ HIV. จํานวน ๓๓ ราย เปนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท ฝายสังคมสงเคราะหออกจายเบี้ยตามบาน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม นําเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
นําสงถึงบาน สําหรับผูที่ยังไมมารับเบี้ยประจําเดือน มกราคม 2560 กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการสังคม
จะดํ า เนิ น การในช ว งเดื อ นต อ ไป จั ด ประชุ ม ประจํ า เดื อ นคณะกรรมการชุ ม ชนและผู นํ า ชุ ม ชน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. จายเบี้ยวันที่ ๓ กุมภาพันธุ ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
พวงพะยอม
-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ

เรื่ อ งที่ 1 แก ไ ขป ญ หาร า นเล ง กี่ แ ละแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาความเร็ ว
ในชุมชน
จาเอกภราดร เนตรวงษ หน.ฝายเทศกิจ เมื่อเชาไดไปจัดการพรอมกับตํารวจและไดมีการติดตามผล

เขาก็โวยวาย บอกเขาไปแลววาอยาทําเขาก็รับปากแตพอชวงบายไปตรวจสอบเขาก็ไมเอาของมาตั้งแลว และ
ในเรื่องที่ทานนายกฯมอบหมายใหตั้ งคณะกรรมการพิจารณาความเร็วในชุมชน เนื่องจากมีคําสั่งจากรอง
นายกรัฐมนตรีใหตั้งศูนย สพฐ. ทองถิ่น ถาตั้งจะเปนกรรมการชุดเดียว ตอนนี้ผมกําลังทําหนังสือเชิญผูที่
เกี่ ย วข อ ง เช น แขวง ตํ า รวจ ขนส ง และชุ ม ชน เข า ร ว มประชุ ม และจะให ท า นนายกฯแต ง ตั้ ง เป น
คณะกรรมการทองถิ่น

เรื่องที่ 2 ศูนยยุติธรรมชุมชน
นายอภิวั ฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ศู นยยุติธ รรมชุม ชนเปนความรว มมือระหวางกระทรวง

ยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยที่ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนตําบล หมูบาน เพื่อดําเนินการสนับสนุน
เกี่ยวกับงานยุติธรรมเพื่อเปนการสนับสนุนศูนยดํารงธรรมและศูนยยุติธรรมจังหวัด เขารางแบบใหนายกเปน
ประธานของตําบลกาฬสินธุ ปลัดเปนรองประธาน มีประธานชุมชน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
แรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครคุมประพฤติ ผูแทนสภาเกษตรและนิติ
กร เปนเลขาฯ ผมประสานไปที่สภาเกษตรแลวแตมีปญหาวาไมมีขอกฎหมาย นิติกรจึงบอกวาจะทําเปน
หนังสือสอบถามเพื่อขอรับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ 3 การประเมินพื้นที่โครงการ LA 21
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ขอแจงใหที่ประชุมไดทราบวาเมื่อวานมีการตรวจพบ

หมาบาที่โพนทอง ทางปศุสัตวเขาจึงพาไปฉีดวัคซีนปองกันไว แตตอนนี้วัคซีนหมดจึงขอเรียนใหทราบวาปนี้
อาจมีความเสี่ยงสูง เรื่องที่ 2 ขออนุญาตหารือเรื่องการประเมินพื้นที่โครงการ LA 21 เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน เขาจะมาประเมินในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2560 เขาจะมาถึงเราเวลาประมาณ 09.30 น. และฟง
การนําเสนอถึงเวลา 12.30 น. ตอนบายก็จะเขาเยี่ยมชมกิจกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2560 เขาก็จะดูงาน
อีกครั้งหนึ่ง เขาบอกวาเราคิดวาอันไหนของเราเดนก็ใหพาเขาไปดูเลย ตัวไหนที่เปนนวัตกรรมตองดูใหครบ
นอกเหนือจากนวัตกรรมเราตองพาเขาไปดวยเพื่อใหครบทุกหมวด สิ่งแวดลอมยั่งยืนจะมีดานความสมบูรณ
ของทรัพยากร พื้นที่สีเขียว ภูมิทัศนสวยงาม ของเสีย มลพิษถูกจัดการอยางเหมาะสม ประชาชนมีวิถีชีวิต
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้ง 3 เกณฑ นี้จะใหคะแนนใหม แตเกณฑที่ 4 เทศบาลแหงการเรียนรูและบริหาร
จัดการที่ดี เขาจะใชคะแนน LPA แตเขาจะใหเรานําเสนอใหเขาฟง ตองมีวิสัยทัศนการทํางานที่ชัดเจน
บุคลากรมีความรูเชี่ยวชาญ ระบบการทํางานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องพรอมการบริหารจัดการที่ดีและมี

17 นวัตกรรม ดานนวัตกรรมจะมีคะแนนตางหาก จากกรอบแนวคิดขางตนไดนํามาพิจารณาเปนเกณฑประเมิน
ดานการตรวจเยี่ยมพื้นที่โดยพิจารณาจากการรับฟงการนําเสนอ ซักถามและเยี่ยมชมผลงานของเทศบาล
จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1. การนําเสนอ 5 คะแนน การนําเสนอในหองประชุมและการ
นําเสนอผลงานในพื้นที่โดยพิจารณาจากความถึงความครอบคลุมทั้ง 4 องคประกอบของเมืองนาอยู ความ
ชัดเจน ความนาเชื่อถือของขอมูล การตรงเวลา ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความเปนทีมในการนําเสนอ
ขอมูลรวมทั้งความชัดเจนและตรงประเด็นในการตอบคําถาม ขอหารือวาการนําเสนอทั้ง 4 หมวดจะแยกคน
นําเสนอหรือไมหรือจะแยกแตนวัตกรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีนวัตกรรมอะไรบางที่เราสง
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ดานเมืองอยูดีสงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ดานคนมีสุขสงเรื่องผูสูงอายุ ดานสิ่งแวดลอมยั่งยืนสงเรื่องจัดการขยะครบวงจร การนําเสนอครั้งนี้
เขาใหเลือก 1 เรื่องแตใหเชื่อมโยงไดทั้ง 3 องคประกอบจะดีมาก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบผอ.เพ็ญพร เชิญผูเกี่ยวของในสวนงาน
ที่ เ ราต อ งรั บ การประเมิ น เพื่ อ ร ว มกั น ปรึ ก ษาหารื อ และเตรี ย มพร อ มในการนํ า เสนอ ในเรื่ อ งผั ง เมื อ งให
นายอิงควัตเปนผูนําเสนอ เรื่องปองกันดูและภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยใหจาเอกภราดรเปนคนนําเสนอ
เรื่องพอเพียงก็ใหกองสวัสดิการเปนคนนําเสนอ เรื่องอนามัยมอบผอ.มานิตเปนคนนําเสนอ เรื่องขยะก็ให
ผอ.เพ็ญพรเปนคนนําเสนอ ลองพิจารณาดูวาเราจะนําเสนอแบบไหน ในเรื่องการดูงานก็ใหปรึกษากันเลยวา
เราจะไปที่ไหน ใชเวลากี่นาที ใชเสนทางไหน แตงบานแตงเมืองอยางไร ตองทําใหเขาประทับใจ ในสวน
เรื่องการจัดสถานที่ พิธีกร บริการอาหารและน้ําดื่มมอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่งเรื่องนี้ มีทานใดมีเรื่อง
ที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
-

ปดประชุม 16.50 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

