รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 6/๒๕60 ประจําป ๒๕60
วันอังคารที่ 21 มีนาคม ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

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

๑. นายจารุวัฒน
๒. นายนพสิทธิ์
๓. ดร.ศิรินันท
๔. นายนิติธรรม
๕. นายอดิศักดิ์
๖. นายประเสริฐ
๗. นายอภิวัฒน
๘. นายพงษธร
๙. นางเพ็ญพร
๑๐. นายภาณุเดช
๑๑. นายวรวิทย
๑๒. นายสมบัติ
๑๓. นายนิกร
๑๔. นางสาวจันทรตรี
๑๕. นางจีรนันท
๑๖. นางสาวดารุณี
๑๗. นางสาวสุนิสา
๑๘. นายจําลอง
๑๙. นางมยุรา
๒๐. นายพงษฤทธิ์
๒๑. นางเพ็ญประภา
๒๒. นายสถิตพงษ
๒๓. นางศศิพรรณ
๒๔. นายมานิต
๒๕. นางพัชรินทร
๒๖. นางวัชรี

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
สันคํา
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
คําเดช
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1

1. นายมานิต
2. นายสมศักดิ์
3. นายฉลอง
4. นางอุบลรัตน
5. นายลิขิต
6. จาเอกภราดร
7. นายกฤษณะ
8. นางสาววารัตน
9. นายสมชาย

ไชยศิวามงคล
รมไทรทอง
ฆารเลิศ
กิตติยุทธโยธิน
ไชยภู
เนตวงษ
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ไชยเดช

ผูไมมาประชุม

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

10. นางสาคร
11. นายวันชัย
12. นายคงเดช
13. นายวุฒิไกร
14. นางณัฐนันท
15. นางมนธิดา
16. นายกันติพงษ
17. นางสาวนันทนา
18. นางมยุรี
19. นางสุดารัตน
20. นางรัศมี
21. นายสนธยา
22. นายธนวัฒน
23. นายปญญา
24. นายอิงควัต
25. นายธนัญชัย
26. นายนัญธชัย
27. นายชาติชาย
28. นางดวงใจ
29. นางศศิญา
30. จ.ส.อ.สมชาย
31. นายสังวาล
32. นางสาวณัฐภาส
33. นางสาวพัชรินทร
34. นางสุมิตรา

๒ แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
คํากอน
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
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
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
-

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปด

การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 กิจกรรมงาน 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท านที่ ช ว ยกั น จั ด
กิจกรรมงาน 80 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุผานพนไปไดดวยดีถึงจะไมใชงานที่ยิ่งใหญแตเราก็จัดเพื่อใหรําลึกวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรานั้นตอนนี้อายุครบ 80 ป แลวและการที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอายุ
ยาวนานถึง 80 ป นั้นพนักงานของเราควรจะปฏิบัติตัวอยางไรควรจะทํางานแบบไหน ขอขอบคุณทุกทานใน
กิจกรรมที่ผานมา

เรื่องที่ 2 การตรวจติดตามการทํางานบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิ นธุ อยากแจง ให ทราบวา ชว งนี้ ทาง
คณะกรรมการตรวจติดตามการทํางานบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด ซึ่งมีนายกเทศมนตรีฯไปเปน
กรรมการดวยกําลังออกประเมินทุกสวนราชการเริ่มตนจากศาลากลางทุกสํานักงานในศาลากลางถูกประเมินไป

3 แลว 1 รอบ ซึ่งการที่ทางจังหวัดใหความสําคัญแบบนี้ผมวาจะสงผลถึงปริมาณขยะของเราฝากทานผอ.เพ็ญพร
เก็บขอมูลในชวงนี้วาขยะของเราที่เกิดขึ้นมันไปสอดคลองกับโครงการจังหวัดสะอาดหรือไม
-

เรื่องที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไปเปดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เขาจะเอาตัวแทนจากทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกหมูบาน ทุก
ทองถิ่นจะตองมีคณะกรรมการยุติธรรมประจําชุมชนของเราสงรายชื่อไปแลวทุกชุมชนของเราโดยมีประธาน
ชุมชนเปนคณะกรรมการยุติธรรมประจําชุมชนเขาก็เชิญไปเขาอบรมรอบแรกที่ผมไปเมื่อวาน 350 คน จาก
อําเภอรอบนอก เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดไปรอบสุดทายอีกประมาณ 1 เดือน ผมไปเมื่อวานนี้เลยไดรับรู
นโยบายการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนขึ้นมา นโยบายคืออยากใหมีตัวแทนประชาชนที่เปนผูหลักผูใหญที่เปนคน
ที่ทางชาวบานชวยถือมาทําหนาที่ไกลเกลี่ยหรือระงับขอพิพาทตั้งแตตนทางเปนการตัดไฟตั้งแตตนลม

เรื่องที่ 4 รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เย็นนี้เราเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม

ศพของทานภานุรัตน โงนคํา ซึ่งเปนอดีตรองอธิบดีอัยการศาลสูง ภาค 4 ทานเคยเปนอัยการจังหวัดกาฬสินธุ
ดวยและยายไปศาลสูงที่จังหวัดขอนแกน อายุ 63 ป และทานเปนอัยการที่สอบรุนอายุ 23 ป รุนสุดทาย
ปจจุบันคนที่จะสอบอัยการไดตองมีอายุ 25 ป ขอบคุณทางเจาหนาที่สํานักปลัดเทศบาลที่ไปชวยบริการน้ําดื่ม
ในงานสวดพระอภิ ธรรมศพในวันแรกและเย็ นนี้ขอให สํานักการสาธารณสุขไปช วยกันและเย็นวัน นี้เราเปน
เจาภาพเรียนเชิญทุกทานไปรวมสวดพระอภิธรรมฯดวย

เรื่องที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมความรูประชาธิปไตยเลือกตั้ง
ออกเสียงประชามติ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ขอเชิ ญ เข า ร ว มการอบรมเชิ ง

ปฏิ บั ติ ก ารโครงการเสริ มความรู ป ระชาธิป ไตยเลื อ กตั้ ง ออกเสี ย งประชามติ วั น ที่ 23 มี น าคม 2560 ที่
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มอบใหทางชุมชนไปอบรมฝากกองสวัสดิการติดตาม
และประสานงาน

เรื่องที่ 6 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนนอภัย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เปนคําสั่งมอบใหทานผอ.ภานุเดชไป
สํารวจทอเมตร 50 เริ่มตนจาก 3 แยกถนนอภัยมีบริเวณไหนที่ผิวจราจรเสียไมไดเสียตลอดสายแตมีการชํารุด
เปนจุดใหสํารวจดูวาสามารถซอมแซมไดหรือไมถาไดก็ใหเริ่มซอมแซมไดเลย และถาซอมแซมไมไดก็ใหรื้อทํา
ใหมโดยใชงบประมาณป 2561 ทําผิวจราจรใหดี

เรื่องที่ 7 การทุบทางเชื่อมฟุตบาทที่เปนทางขึ้นบาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเชื่อมฟุตบาททางขึ้นบานของ

รถจักรยานยนต ทานรองผูกํากับจราจรบอกวาคุยกับจาเอกภราดรจะเดินบอกใหประชาชนที่ทางเชื่อมขึ้นเปน
ปูนนั้นทุบออกแลวใหใชเปนแบบเหล็กที่สามารถยกออกไดแทน ถาถึงกําหนดที่วางไวแลวยังไมทําตามเราจะ
ดําเนินการเองเพราะการที่ประชาชนทําทางเชื่อมแบบนี้ขึ้นมารถวิ่งไมไดทําใหเสียผิวจราจรมอบหัวหนาพงษธร
ประสานงานกับจาเอกภราดรดําเนินการตอไป

เรื่องที่ 8 เศษกระเบื้องหลนไปโดนรถทีจ่ อดหนาโรงเรียนเทศบาล 1
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่พายุเขาเห็นวามีเศษกระเบื้องของ

โรงเรียนเทศบาล 1 หลนไปโดนรถที่จอดอยูบริเวณดานหนาของโรงเรียนฯใหทานอาจารยทําบันทึกขึ้นมาให
เปนหนาที่ของนิติกรดําเนินการตอไป มันเปนเหตุสุดวิสัยไดรับการยกเวนเพราะเปนเรื่องของสภาพดินฟา
อากาศและเราไมไดประมาททําใหเกิดเหตุเปนเพราะพายุและลมแรง

-

4 -

เรื่องที่ 9 การฝาสัญญาณไฟจราจรและการแกไขเรื่องฝาทอโทรศัพท AIS
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องฝาสัญญาณไฟจราจรตามแยก

ตางๆเยอะโดยเฉพาะแยกถนนมาประณีต ถาเพิ่มกลองวงจรปดแตไมมีการตรวจจับก็คงจะเหมือนเดิม และ
เรื่องฝาทอโทรศัพท AIS ถนนหัวโนนโกฝากใหผอ.ภานุเดชแจงไปอีกรอบแลวถาไมมีการมาดําเนินการแกไขให
ทานเทคอนกรีตทับเลยเพื่อไมใหเกิดอันตรายแกพี่นองประชาชน

เรื่องที่ 10 ทันตกรรมแกผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชวงนี้ทางเทศบาลเราเปดโครงการ
ทันตกรรมแกผูสูงอายุถาหากวาทานรองศิรินันทวางก็อยากใหทานแวะไปชมมีผูสูงอายุมาใชบริการเยอะเลย
อยากใหทานรองไปแวะดูกิจกรรมนี้

เรื่องที่ 11 กําหนดบริเวณหามกอสรางอาคารพาณิชยกรรมคาปลีก-คาสง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับราง

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ องกํา หนดบริเวณหามกอสรางอาคารพาณิช ยกรรมคาปลีกคาสงนี้คือเรื่อง
หางสรรพสินคาขนาดใหญแตกอนเขาบอกวาจะตองตั้งอยูหางจากเขตเทศบาล 5 กิโลเมตร ผมมอบใหนาย
อิงควั ตไปประชุ มแตดูแล วก็ยั งไมเ กี่ย วอะไรกับ เราคงตองยึ ดผังเมืองเป นหลัก ซึ่ งของเราก็ ร ะบุ ในผังเมือง
เรียบรอยแลว

เรื่องที่ 12 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เชิญทุก

ทานไปรวมพิธวี ันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ และจัดใหเปนงานวันขาราชการพลเรือนดวย
จัดที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด ใครที่ไดรับมอบหมายจากทางจังหวัดก็ตามคําสั่งปฏิบัติหนาที่
อยาใหขาดตกบกพรอง เรารับผิดชอบในเรื่องของการจัดสถานที่ จัดสรางเวที ฉากหลัง ประดับตกแตงเวทีให
สวยงาม จัดเตรียมแทนที่นั่งสําหรับพระสงฆ ประชาสัมพันธเชิญชวน และการแตงกายคือแตงปกติขาวไวทุกข

เรื่องที่ 13 ศึกษาดูงานตําบลมาบขา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอศึกษาดูงานตําบลมาบขาเรื่อง

วิทยากรชุมชนปลอดขยะ เขาใหเราสงรายชื่อไปทั้งหมด 4 คน จากปกติใหไปแค 2 คน เขาเลยแจงใหเราทราบ
ใหมวาจะใหสงรายชื่อเพิ่มไปอีก 2 คน รวมเปน 4 คน สําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มอบใหผอ.เพ็ญพร
ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้

เรื่องที่ 14 การจัดงานวันวิสาขบูชา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันอาทิตยที่ 7 พฤษภาคม 2560

เป น วั น วิ ส าขบู ช า ชมรมวิ่ ง กาฬสิ น ธุ ก็ จั ด กิ จ กรรมเดิ น วิ่ ง สมาธิ วิ ส าขบู ช า จะวิ่ ง ตั้ ง แต เวลา 05.00 น.
เพราะฉะนั้นกอนที่จะถึงวันงานผมฝากเรื่องสถานที่สํานักการสาธารณสุข สํานักการชาง ใครรับผิดชอบบริเวณ
สถานที่ในพุทธมณฑลแกงดอนกลางก็จัดการตามหนาที่ตัวเองใหเรียบรอย เปาหมาย 800 – 1,000 คน เชน
ห องน้ํ า , รถสุ ขาชั่ ว คราว , เต น ท ใหญ , เต น ทเล็ ก , ความสะอาดรอบบริเวณงาน , รถประชาสัมพั น ธ ,
เจาหนาที่ อปพร. ดูแลเรื่องความปลอดภัยชวงกลางคืนและขณะแขงขันเพราะจะมีนักวิ่งมานอนในพุทธมณฑล
แกงดอนกลางขอความสะดวกแกนักวิ่ง , ประชาสัมพันธเสียงตามสาย ฝากสวนการงานที่มีสวนเกี่ยวของ
รับผิดชอบหนาที่ของตัวเองใหดี

เรื่องที่ 15 องคการจัดการน้ําเสีย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องขององคการจัดการน้ําเสียผมเคย

เรียกทุกทานเขาประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่ององคการจัดการน้ําเสียวาถาเขาไมมาซอมไมวางทอใหเราหรือ
แกไขน้ําเขาบอบําบัดให เราจะไมเขารวมโครงการตอนนี้เขาแจงมาวาตามที่องคการจัดการน้ําเสียไดทํา

5 ขอตกลงใหบริการรับริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
นั้น อจน.ขอแจงใหทราบวาหางหุนสวน 3 ประสิทธิ เปนผูรับจางตามสัญญาไปแลว งบประมาณ 40 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญา 210 วัน ในการนี้ อจน. แจงขอสงเอกสารสัญญาใหเทศบาลเพื่อเทศบาลจะ
ไดดําเนินการตามขอตกลงก็หมายถึงวาถาเขาซอมแซมให เราก็ตองมอบพื้นที่บอบําบัดน้ําเสียนี้ใหเขาบริหาร
-

เรื่องที่ 16 โครงการทําแนวปองกันตลิ่งพังระยะที่ 2
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนนี้โครงการทําแนวปองกันตลิ่งพัง

ระยะที่ 2 มาแลว บริษัทที่ประมูลงานไดคือบริษัทอึ้งแซเฮง จังหวัดศรีษะเกษ ตอนนี้ที่เวนเอาไวคือจากหัว
สะพานมาดานหลังบานทานผอ.สายัณน จิตธรรม เราไดไปคุยกับเจาของบานบอกยินดีใหทําเพราะฉะนั้นแจงให
ทราบว าระยะทางที่ เ ราจะได ดํา เนิ น การอี กทั้งหมดคื อ 710 เมตร และฝง ทางสถานีดับ เพลิง ยาวตลอด
ประมาณ 300 – 400 เมตร และตอนนี้ประชาชนบริเวณนั้นกําลังทยอยรื้อสิ่งของที่เคยรุกล้ําลําน้ําปาวกันเอง
เพื่อที่จะคืนพื้นที่ใหผูรับเหมาไดดําเนินการทําแนวปองกันตลิ่งพัง สวนพวกที่บุกรุกพื้นที่แลวไมอยากใหเราเขา
ไปทําก็ไมตองเขาไปทําครับเราก็จะหยุดมอบใหทานผอ.ภานุเดชไปดูแบบที่เขาจะสงเสร็จกอนบริเวณดานซาย
ของลําน้ําปาว อยากใหทานไปดูเรื่องไฟฟา ระบบเสาไฟและใหมีเกาอี้สําหรับคนที่ไปออกกําลังกายไดนั่งพัก
และจัดใหเปนภูมิทัศนใหสวยงามเพื่อใหประชาชนไปเดินออกกําลังกายได

เรื่องที่ 17 เชิญเปนวิทยากรรางวัลพระปกเกลา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญเปนวิทยากรรางวัลพระปกเกลา

กับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชิญนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุไปเปนวิทยากรบรรยายหองหองแวนดาแกรนดบอลรูม โรงแรมเบสทเวสเทิรนพลัสแวนดา แจงวัฒนะ
กรุงเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2560

เรื่องที่ 18 เชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางถวายความปลอดภัย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 29 มีนาคม 2560 เชิญถวาย

ความปลอดภัย เวลา 13.30 น. ตามคําสั่งสถานีตํารวจภูธร 51/60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 กําชับ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยและการจราจรในเสนทางเสด็จ ทั้งการเสด็จอยางเปน
ทางการและเปนการสวนพระองคในพื้นที่รับผิดชอบนั้นเพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยและ
การจราจรในเสนทางเสด็จทั้งการเสด็จอยางเปนทางการและเปนการสวนพระองคในพื้นที่รับผิดชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพจึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางถวายความ
ปลอดภัย ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 มอบใหจาเอกภราดรหรือทานหัวหนาพงษธรไปประชุม

เรื่องที่ 19 การควบคุมดูแลความปลอดภัยอาคารและปายโฆษณาขนาดใหญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การควบคุมดูแลความปลอดภัยอาคาร

และปายโฆษณาขนาดใหญ ใหแจงเตือนประชาชนสอดสองอาคารบานเรือนใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและ
ระมัดระวัง ตรวจดูสิ่งตางๆที่สามารถหักโคนลงมาทับบานเรือนไดหากพบเห็นใหแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนองควรอยูหางจากพื้นที่กอสราง กรณีปายโฆษณาขนาดใหญตองมีวิศวกรคํานวณและ
ปายที่กอสรางหรือดัดแปลงโดยฝาฝนกฎหมายเจาพนักงานทองถิ่นตองดําเนินการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจ
หนาที่โดยเครงครัด ดังตอไปนี้ ออกคําสั่งใหเจาของผูครอบครองปายระงับการกอสรางหรือดัดแปลงกรณีที่
ฝาฝนกฎหมายซึ่งมีบทกําหนดโทษจะตองแจงความดําเนินคดีกับผูที่ฝาฝนดวย
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้หนังสือเขามาสํานักการชางแลวผมจะ
ดําเนินการครับ

-
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เรื่องที่ 20 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญชวนทุกทานไปรวมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม 80
พรรษา ศาลากลางจังหวัด แตงตัวปกติขาวไวทุกข

เรื่องที่ 21 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติพลเมืองดีจังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
พลเมืองดีจังหวัดกาฬสินธุ และแถลงผลงานของศูนยดํารงธรรม วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม
80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด

เรื่องที่ 22 เงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีป 2559
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือจากสํานักงานกระจายอํานาจ

วาตอนนี้สํ านักปลัดสํ านักนายกแจงผลการคัด เลือกองค กรปกครองสว นทองถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดี ป
2559 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุนั้น สํานักปลัดฯแจงวาไดโอนเงินรางวัลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีป 2559 ไปแลวผานระบบ GFMIS เขาบัญชีฝากคลังของ อปท.เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ 2560 อนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินรางวัลที่ไดรับไปใชจายเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจถายโอน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและรายผลความกาวหนาในการใชเงินดังกลาวใหคณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรรเพื่อใหเปนรางวัลแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับ
เงินรางวัลคณะและคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่
6 /2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับเงินรางวัล ตั้งแตป 2554 –
2559 ใชจายเงินรางวัลทั้งหมดโดยไมตองสงคืนเปนรายไดแผนดินหากมีเงินเหลือจายใหนําเงินเหลือจาย
ดังกลาวไปใชตามอํานาจหนาที่ในปตอๆไปตามรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

เรื่องที่ 23 ประชาสัมพันธเรื่องการยายถนนคนเดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หอการคายายถนนคนเดินจากหนา

ศาลากลางไปอยูที่บริเวณเดิมคือถนนผังเมือง หนาสํานักงาน TOT ปรากฏวายายไปก็มีประชาชนมาเดินถนน
คนเดินเยอะและหนาแนน แตชวงที่ยายมาหนาศาลากลางจังหวัดทําไมถึงไมมีคนทั้งที่ก็อยูบริเวณใกลกันและ
หอการคาไดขออนุญาตมาวาขออนุญาตติดตั้งปายไอทีประชาสัมพันธถนนคนเดินหนาสํานักงาน TOT ขอความ
อนุเคราะหชางไฟฟาติดตั้งโคมไฟและยายเครื่องเสียงจากลานคอนกรีตสนามหนาศาลากลางมายังถนนคนเดิน

เรื่องที่ 24 เตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงกําชับหัวหนาพงษธรใหไปดูเกี่ยวกับเรื่องการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงใหเตรียมแผนไวถาหากทาง
จังหวัดใหรายงาน

เรื่องที่ 25 โครงการรางวัลพระปกเกลาป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา

รวมโครงการรางวัลพระปกเกลาป 2560 เราจะสงไดหรือไมทานรองปลัดอภิวัฒนดานเครือขาย
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เราจะสงหรือไมสงก็ไดยังไงปหนาเราก็มีสิทธิ์ชิงรางวัล
พระปกเกลาทองคําเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นตามแตทานนายกจะเห็นควรวาจะสงหรือไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาใหสง 3 นวัตกรรม ฝากผอ.วริวทย
ไปดูงานในกองสวัสดิการที่ทําไวแลวยังไมเคยนําเสนอใหใครเห็นผลงานเลยนํามาโชวงานที่แกไขปญหาใหกับพี่
นองประชาชนคนยากไรขอใหสงมา 2 นวัตกรรม และฝากสํานักการศึกษาสงมา 2 นวัตกรรม แลวเราคอยมา

7 เลื อ กกั น อี ก ครั้ ง เราจะได รั บ รางวั ล หรื อไม ไ ด ก็ไ ม เ ป น ไรแต เ ราจะเตรี ย มกิ จ กรรมผู สู ง อายุ กั บ ขยะที่ เ ป น
นวัตกรรมที่ตองสรางขึ้นเพื่อตอยอดเพื่อไปชิงรางวัลพระปกเกลาทองคํา
-

เรื่องที่ 26 กิจกรรมรณรงคลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญชวนรวมกิจกรรมรณรงคลาง

สวมพรอมกันรับวันสงกรานต ปกติทุกปเราจะมีกิจกรรมรวมดวยชวยกันลางสวมรับวันสงกรานตปนี้ก็เชนเดิม
มอบใหทุกสํานัก/กองลางสวมในสวนที่ตัวเองรับผิดชอบเหมือนทุกๆปแตเราจะมีการมารวมตัวกันเพื่อรวมพิธี
เปดกิจกรรมนี้ที่สวนสาธารณะกุดน้ํากิน มอบหมายใหนางสาวดารุณีดําเนินการเรื่องนี้เขาใหเราดําเนินการใน
ระหวางวันที่ 1 – 7 เมษายน 2560 เลือกวันไหนก็ไดใหนางสาวดารุณีปรึกษาหารือทานเลขาฯอดิศักดิ์เพื่อ
ดําเนินงาน มอบใหหัวหนาพงษธรออกเปนคําสั่งภารกิจนี้คือทุกสํานัก/กองที่มีสวมอยูในความรับผิดชอบใหตาง
คนตางทําแตมารวมกันที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินแลวคอยแยกยายกันไป

เรื่องที่ 27 การแอบอางเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ การแอบอ า งเพื่ อ หลอกลวงหา
ผลประโยชนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ 2559
ก็ พู ด ในทํ า นองว า อย า ไปหลงเชื่ อ มี ค นเข า มาประสานเจรจาบอกว า มี ค วามสามารถในการประสานจั ด
งบประมาณใหได เชน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการคาจัดการเรียนการสอนรายหัว
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดในอัตราคนละ 1,700 บาท ตอป โดย
ให องค กรปกครองส ว นท องถิ่น ที่ ได รั บ การจัด สรรงบประมาณรายการดังกลาวดําเนิน การตามแนวปฏิบั ติ
คาใชจายเขาก็แจงเพื่อทราบมาวาอยาไปเชื่อเปนการเรียกรับผลประโยชน

เรื่องที่ 28 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานทีร่ าชการหรือสถานที่สาธารณะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอความรวมมือจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ ใหสวนราชการเรงรัดจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ใหแกคนพิการผูสูงอายุอยางทั่วถึงและสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง
โดยเริ่มจากสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เชน ทางลาดคนพิการ หองน้ําคนพิการ ปายบอกทาง สถานที่
จอดรถ สํานักงานไหนที่ยังไมมีก็ไปดําเนินการหรือสํารวจดูวาสวนไหนควรเพิ่มเติมอะไรก็แจงมาใหสํานักการ
ชางไปสํารวจออกแบบซอมแซมไดงบประมาณจะไดจัดทําในป 2561

เรื่องที่ 29 โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชนป 2560 มหาดไทยใสสะอาด
ตอตานการทุจริต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กรอบแนวทางดําเนินงานโครงการ

ของขวัญปใหมสําหรับประชาชนป 2560 มหาดไทยใสสะอาดตอตานการทุจริต มีกิจกรรมและมาตรการใน
การปองกันการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยมี 5 มาตรการ 1.การบริหารงานและปฏิบัติงานตองตามหลัก
ธรรมาภิบาลมุงตอบสนองความตองการของประชาชน บริการดวยความรวดเร็วถูกตองเสมอภาค โปรงใสและ
เปนธรรม 2.ปลูกฝงคานิยม ทัศนคติใหบุคลากรในสังกัดไดมีความรูความเขาใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสราง
คานิยมซื่อสัตยสุจริตและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 3.สราง
คุณธรรมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามที่กฎหมายกําหนดและเปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชา
สั ง คม ภาคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการตรวจสอบในการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย 4.การใชชองการทางการรองเรียนรองทุกขของกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหประชาชนไดแจง
ขอมูลขาวสารและการรองเรียนรองทุกขและแจงเบาะแสการกระทําการทุจริต 5.มุงตอตานและเฝาระวังการ
ทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยการเฝาระวังอยางรัดกุมและใชมาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตคอรัปชั่น
และผูที่เกี่ยวของอยางจริงจังใหเห็นถึงความตั้งใจและเจตนาที่บริสุทธิ์มิไดมุงผลประโยชนสวนตนแตอยางไร ใน
การนี้จังหวัดขอใหทานไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามกรอบแนวทางที่กําหนดและรายงานใหจังหวัดทราบ

8 ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2560 มอบใหกองวิชาการฯเพิ่มและปรับเมื่อเรียบรอยแลวนําใหสํานักปลัดเทศบาล
เพราะวาสํานักปลัดเทศบาลจะไดประสานมาตรการนี้ใหกับบุคลากรและประกาศเปนมาตรการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาล
-

เรื่องที่ 30 บอบําบัดน้าํ เสียชํารุด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ บอบําบัดน้ําเสียของโรงฆาสัตวผมก็

กําชับทุกครั้งวาขาดตกบกพรองตรงไหนและซอมแซมสวนไหนหรือบริเวณไหนพอที่จะแกไขได ความจริงของ
เราน้ําไมไดออกจากโรงฆาสัตวไมไดทําใหใครเสียหายหรือเดือดรอนแตเมื่ออุตสาหกรรมมาวัดมีคาน้ําเสียที่เกิน
มาตรฐานที่น้ําเสียเพราะเครื่องบําบัดน้ําเสียเราชํารุด ผมฝากใหชวยเรงซอมแซมใหเรียบรอย

เรื่องที่ 31 ดูแลและปรับปรุงหองขอมูลขาวสาร
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ท า นนายกรั ฐ มนตรี ท า นพลเอก
ประยุทธไปบรรยายในงานวันเปดศูนยขอมูลขาวสารในพิธีเปดงาน 2560 ป แหงศูนยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการและพูดวาในสวนราชการตางๆตองมีหองขอมูลขาวสารผมเลยจะฝากใหผูที่มีสวนรับผิดชอบหองขอมูล
ขาวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาไปดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูตอนนี้ เอาแนวทางของ
การปรับปรุงหองขอมูลขาวสารตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีในวันที่ไปเปดงานวามีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มเขาไป

เรื่องที่ 32 งาน“ตามรอยเสด็จอีสานแผนดินทองของพอหลวง”
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในเดือนเมษายนเราจะเตรียมการ

แสดงงานมหกรรมศิลปะพระราชกรณียกิจภาพประวัติศาสตรภาพพระบรมสาทิสลักษณของในหลวงรัชกาลที่
9 ที่เคยแสดงอยูกําแพงวัดพระแกวในเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนภาพนั้นจะมาอยูที่วงเวียนโปงลางจังหวัด
กาฬสิ น ธุ เราจะจั ด กิ จ กรรมที่ ยิ่ ง ใหญ เ ป น โครงการจั ด นิ ท รรศการศิ ล ปกรรมน อ มรํ า ลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีชื่องานวา “ตามรอยเสด็จอีสานแผนดิน
ทองของพอหลวง” การจัดสถานที่มอบใหสํานักการชางดําเนินการ

เรื่องที่ 33 กําชับเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กําชับเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดที่มี

ประชาชนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่อาศัยอยูในแฟลตโรงพยาบาลหลังใหมอยูในศูนยราชการแหงใหม
บอกวาเจอประชาชนไปทิ้งขยะบริเวณนั้นเยอะทําใหเกิดความสกปรก เรื่องนี้ผมไดมอบใหผอ.สวนสมชายไป
ดําเนินการเรียบรอยแลวแตเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาคนเอาขยะไปทิ้งอีกรบกวนใหทําปายหามทิ้งขยะไปปก
ไวใครฝาฝนมีโทษปรับอะไรยังก็วากันไปครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ประจําป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –

-

9 -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 เชิญสถานธนานุบาล

นายสมบัติ สันคํา

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาล
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2560

ทรัพยคงเหลือประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 4,930 รายการ จํานวนเงิน 78,638,100 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 94,259.33 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 6,492.85 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 52,523,134.26 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนกันยายน 2559 จํานวน 40 ราย จํานวนเงิน 406,500
บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 69,733 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 59 – 31 ก.พ. 60 จํานวน 671,453 บาท รับจํานํา 1,615 ราย จํานวนเงิน 26,198,600 บาท
ลดลงจากเดือนมกราคม จํานวน 195 ราย จํานวนเงิน 2,442,800 บาท ไถถอน จํานวน 1,571 ราย
จํานวนเงิน 24,072,900 บาท ลดลงจากเดือนม.ค.60 จํานวน 130 ราย จํานวนเงิน 3,636,100 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 792,470.25 บาท ลดลงจากเดือนม.ค.60 จํานวน 139,860 บาท ดอกเบี้ยรับ
จํานํา 1 ต.ค 59 – 28 ก.พ. 60 จํานวน 4,276,981 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

กุมภาพันธ 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 600 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ดําเนินการยายเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในสายงานอํานวยการที่เริ่มตนจากระดับเดียวกันราย จํานวน 1 ราย คือ นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย
ตําแหนงหัวหนาฝายงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 03-2-07-2101-013
สังกัดฝายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 03-2-05-2101-008 สังกัดฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. รายงานตําแหนงสายงานอํานวยการที่วางและรับโอน จํานวน 4
ตํา แหน ง 7.1 ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การคลั ง (นั ก บริ ห ารงานการคลั ง ระดั บ สู ง ) จํ า นวน 1 อั ต รา 7.2
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) จํานวน 1 อัตรา 7.3 ผูอํานวยการกอง
วิ ช าการ (นั กบริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ กลาง) จํ านวน 1 อัต รา 7.4 หั ว หนาฝ ายบริ ห ารงานทั่ ว ไป (นั ก
บริหารงานทั่วไป ระดับตน) จํานวน 1 อั ตรา 3. ดํ าเนิน การ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่ อเป น
พนักงานจางเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (แทนตําแหนงที่วาง) จํานวน 3 ตําแหนง ดําเนินการ
เรียบรอยแลว โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว า งวั น ที่ 3 – 5 กุ มภาพั น ธ 2560 ขอ มูล การใชห อประชุ ม
ธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 16,000 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท ฝายบริหารงาน
ทั่ ว ไป มี ก ารประชุ ม คณะผู บ ริ ห ารและหั ว หน า ส ว นการงาน 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่ 7
กุมภาพันธ 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 มีการประชุมกาแฟยามบายที่หอง
ประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 1 ครั้ง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 การดําเนินการ
ในดานการบริหารงานบุคคล โรงทาน ณ วัดกลางพระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ วันที่ 21 ก.พ. 60 วันรวม
น้ําใจ สูกาชาด วันที่ 14 ก.พ. 60 ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก
จัดการจราจร ขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 ณ ลานหนา

10 สนามกลางจังหวัดกาฬสินธุ เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการตรวจสอบและแกไขการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทาง
เทาและผิวจราจรบริเวณวงเวียนน้ําพุถนนภิรมย เมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ 2560 เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่
อํานวยความสะดวก/จั ดการจราจรกิจ กรรม “เติมรักสงสุข Happy Valentine’s Day”เมื่อวัน ที่ 14
กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ ตลาดโต รุ ง เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งหมายจราจร บริ เ วณแยกป า ไม
(สํานักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ)ระหวางวันที่ 19 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560
เจ าหน า ที่เ ทศกิ จ ปฏิ บั ติห น า ที่ ป รั บ ปรุ ง/ติดตั้ง ปายจราจรหา มจอดรถวัน คู-วั น คี่ บริเวณถนน ทุงศรีเมือ ง
เมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ 2560 เจ า หน า ที่ เ ทศกิ จ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อํ า นวยความสะดวก/จั ด การจราจรงาน
“บวงสรวงมหกรรมโปงลางแพรวา 2560” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2560 บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานหนาวัดหลวงปูแผน - เมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณซอยอนรรฆนาค ๔๐ - เมื่อวันที่
๕ กุ มภาพั น ธ ๒๕๖๐ ออกปฏิ บั ติห น า ที่ร ะงับ เหตุไฟไหมห ญา ที่บ ริเวณชุมชนทาสิน คา - เมื่อวัน ที่ ๕
กุมภาพั นธ ๒๕๖๐ ออกปฏิ บั ติห น าที่ ร ะงับ เหตุไฟไหมห ญา ที่บ ริ เวณใกล โกลบอลเฮ าส - เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบานเรือนประชาชน ที่ชุมชนดงปอ เปนบานไมมีเลขที่
เจาของบาน นายสมัย จงสมชัย - เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่
บริเวณขางโรงเรียนอนุบาลรัตนา - เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมขยะ ที่
บริเวณหลังรานกวบจั๊บกินเสน ชุมชนวัดสวางคงคา - เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่ระงับ
เหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานขางปมน้ํามันพีที ทางไปอําเภอยางตลาด - เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมปา ที่สวนดอนธรรม ทางไปบานตอน - เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๘ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมกอไผ ที่บริเวณดานหลังโรงแปงเอเชีย
โมดิฟาย - เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๑๒ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่
บริเวณฝงตรงขามเรือนจํา ซอยยายดี - เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่
ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหลังดอนตาปู ชุมชนสงเปลือย - เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐
น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมปา ที่บริเวณขางถนนบายพาส ใกลสถานที่ กอสรางศาลากลางแหงใหม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหลังซอยน้ํา
ทิพย ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อ
ยายศรี จากชุมชนหนาโรงเลื่อย สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติ
หนาที่รวมกับสํานักทะเบียนฯ รับผูปวยชื่อนายกิตติ มณีโคตร อยูบานเลขที่ ๕๒/๒ ถ.โสมพะมิตร ทําบัตร
ประชาชนที่สํานักทะเบียนฯ - เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหนาที่สงตัวผูปวยจิตเวช ชื่อ
นางสาวบี จากชุมชนวัดใต สงที่โรงพยาบาลกนิติเวช จ.ขอนแกน - เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออก
ปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ สุวรรณรังศรี จากชุมชนกุดยางสามัคคี สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ งาน
อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมาชิก อปพร. เขารวม
ในพิธีชุ มนุมผู บังคับ บัญชา สมาชิก อปพร. เนื่องในวันคล ายวัน สถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจําป
๒๕๖๐ ณ สนามหน า ศาลากลาง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ งานอาสาป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ น - วั น ที่ ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมในพิธีปลอยขบวนแถวระดมกวาดลาง
อาชญากรรม หวงวันหยุดตอเนื่อง ณ ลานหนา สภอ.เมืองกาฬสินธุ - วันที่ ๑๑ , ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๓๐ นาย จัดระเบียบผูเขาชมและดูแลความเรียบรอย ใน
แขงขันฟุ ตบอล ที่ สนามกี ฬากลาง จังหวัดกาฬสิน ธุ - วั นที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๔ นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ภายในงาน การจัดกิจกรรม
เปด ตัว รถใหม ที่บ ริเ วณหน าโชว รูม หจก. เฮี ยบหงวนมิล เลอร - วัน ที่ ๑๔ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐ สมาชิ ก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๓ นาย จัดการจราจรที่รานริมปาวริเวอรไซด ชุมชนซอยน้ําทิพย -

11 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๐ นาย จัดการจราจรและ
ดูแลความเรียบรอย ในงาน มงคลสมรส ที่ชุมชนหัวคูพัฒนา - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สาย
ตรวจจักรยาน อปพร.) ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมปฏิบัติหนาที่ประจํากองอํานวยการ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา
กาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ งานทะเบียน จํานวน
ประชากรเดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 34,021 คน จํานวนครัวเรือน 15,044 ครัวเรือน จํานวน
ประชากรยายเขายายออกเดือนกุมภาพันธ 2560 ยายเขาจํานวน 168 ราย ยายออกจํานวน 48 ราย งาน
ทะเบียนมีผูมารับบริการ 671 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,149 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต
10 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 6 ราย
-

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

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 896 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 258.47
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 14,715 ลิตร ลดการใชพลังงาน 1,248 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 763.31 ลิตร
ลดการใชพลังงาน 827.85 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนน
ชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 39 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 18 จุด ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 2 คัน/2 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 7 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ ย น 20 ฝา ฝ า ยส งเสริ มสิ่ งแวดลอม กิจ กรรมบริการสาธารณะ วันที่ 16 กุมภาพัน ธ 2560 จั ด
เจาหนาที่รวมทําความสะอาด Big cleaning day บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ จัดเจาหนาที่ทําความ
สะอาดบริเวณศาลากลาง งานวิจิตรแพรวาฯระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 2560 ดาน
สิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ปริมาณขยะที่คัดแยก
ได 7.1 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 20,260 บาท กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยใน
เดือนกุมภาพันธ 60 รวม 2,662.21 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 950.34 ตัน - ทองถิ่น
อื่น ๆ ( 32 แหง) 1,711.87 ตัน ตรวจวัดคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
ไม ผ า นเกณฑ มาตรฐาน คุ ณ ภาพน้ํ า หนองไชยวานและกุ ด ยางสามั ค คี ผ า นเกณฑ ม าตรฐาน 5. ด า น
สุขาภิบาล 1 – 28 กุมภาพันธ 2560 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ใบอนุญาตเรขายของในที่สาธารณะ 2 ราย 2.
ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 8 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตราย
ตอสุขภาพ 13 ราย 5.หนังสือรับรองการจดแจงสถานที่สะสมอาหาร 7 ราย 5.2 ตรวจแนะนําการใชภาชนะ
แทนโฟมบรรจุอาหาร วันที่ 3-10 กุมภาพันธ 2560 ออกตรวจแนะนําแผงลอยจําหนายอาหารในโรงเรียน
และหนาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ เซนยอแซฟ กาฬสินธุพิทยาสัย และ เทศบาล1 ผลการตรวจแนะนําแผง
ลอยจําหนายอาหารใหความรวมมือใชภาชนะแทนโฟมทุกแผง 5.3 ตรวจฟอรมาลีนในหองเย็นและรานเนื้อ
ยาง วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ออกตรวจหองเย็น รานเนื้อยาง และตลาดสดทุงนาทอง ตลาดเทศบาล
และเก็บตัวอยางปลาหมึก สไบนาง ตรวจหาฟอรมาลีน ตรวจ 17 ตัวอยาง พบสารฟอรมาลีน 3 ตัวอยาง จาก
รานที่จําหนายในตลาด และรานเนื้อยาง 3 ตัวอยาง คือ ปลาหมึกกรอบ สไบนาง ผลการสอบสวนพบวานํามา
จากรานรถเรที่ไมทราบตนตอและเบอรโทรติดตอ จึงแนะนําใหเลือกซื้อจากรานที่มั่นใจมีแหลงติดตอที่สามารถ
เชื่อถือได 5.4 จัดอบรมรณรงคลดละเลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร วันที่ 17 และ 28 กุมภาพัน ธ
2560 อบรมอันตรายภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และสอนการพับกลองกระดาษจากกระดาษหอขาวมันไก
ใหแก ครู นักเรียนและ ผูประกอบอาหาร ในโรงเรียนตนแบบ จํานวน 2 แหง คือ ร.ร.เซนยอแซฟกาฬสินธุ
และ ร.ร.กาฬสินธุพิทยาสัย 5.5 คณะกรรมการจังหวัดตรวจประเมินตลาด ประจําป 2560 วันที่ 22

1๒ กุมภาพันธ 2560 คณะกรรมการจังหวัดออกตรวจประเมินตลาดตามโครงการตลาดสดนาซื้อ ประจําป 2560
ที่ต ลาดเทศบาล ตลาดรว มใจการเกษตร และตลาดทุงนาทอง
6. ดานป องกัน และควบคุมโรค
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา ที่ชุมชนคุมหวย และชุมชนดอน
สวรรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการ
ดําเนินงาน เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๓ ราย มีชุมชนดอนสวรรค ๑ ราย,ชุมชนทาสินคา ๑ ราย และชุมชน
โรงงิ้ว ๑ ราย รวมมีผูป วยวัณโรคทั้ งสิ้น ๕ ราย เข าสูกระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย ๖.๒ งานปองกัน และ
ควบคุมโรค ไดทําประกาศพนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กําหนดการพนหมอก
ควันกําจัดยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๖๐ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธ
เพื่อแจงใหประชาชนทราบกอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนการพน ตามกําหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชน ทั้ง
๓๖ ชุมชน และสถานศึกษา ทั้ง ๒๕ แหง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนตั้งแตวันที่ ๒ กุมภา
พันธุ ๒๕๖๐ และแลวเสร็จในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 6.๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายโดยอสม.
แตละชุมชน ประจําเดือนมกราคม ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนกุมภาพันธ
๒๕๖๐ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปน
รอยละ ๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑
ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มี
ความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีวัดใด มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม ๕9
– กุมภาพันธ ๖๐ ไมมีผูปวย เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด
( ระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ 2560 ) มารดาหลังคลอด 6 ราย ไดรับการเยี่ยม 6 ราย - บุตร เพศ
ชาย 6 ราย - บุ ต ร เพศหญิ ง - ราย ให บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพแก ป ระชาชน ศู น ย ซ อยน้ํ า ทิ พ ย รวม
ผูรับบริการทั้งหมด 797 ราย เงินทุนหมุนเวียน 1,731,442.16 บาท ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการทั้งหมด
471 ราย เงินทุนหมุนเวียน 359,175.52 บาท วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 ตรวจจอประสาทตาในผูปวย
โรคเบาหวานดวยเครื่องFUNDUS CAMERA และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางเทาโดย พญ.นฏา จันทไทย
ผูปวยโรคเบาหวานมารับบริการตรวจตา 51 รายพบความผิดปกติ 2 รายไดแจงผูปวยและญาติใหไปพบแพทย
แลว ผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจเทา 10 รายพบความผิดปกติ 2 รายใหคําแนะนําในการดูแลเทาและ
สงไปตัดรองเทาสําหรับผูปวยเบาหวาน 1 รายวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ตรวจสุขภาพสามเณรโรงเรียน
ปริยัติธรรม.วัดประชานิยม จํานวน 37 รูป 9. ดานสัตวแพทย 9.1 ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 299 ราย 2. จํานวนสัตว 531 ตัว แยกเปน - สุนัข
455 ตัว - แมว 76 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในคลินิก 21,005 บาท 9.2 ใหบริการฆา
ชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล มีผูขออนุญาตฆาสัตว 23 ราย จํานวนสัตวฆาชําแหละ 2,400 ตัว
แยกเปน - สุกร 2,373 ตัว - โค 27 ตัว รับคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว 241,107 บาท
งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลตํ า บลเสลภู มิ อํ า เภอเสลภู มิ จังหวัดรอยเอ็ด งานกองทุน หลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ วันที่ 4 ก.พ.60 เวลา 09.00น. กิจกรรมประเมินผลกระทบสุขภาพผูสูงอายุระดับชุมชน (CHIA)
ณ ศาลาวัดชัยสุนทร วันที่ 4 ก.พ.60 เวลา 13.00น. รวมกิจกรรมประเมินผลกระทบสุขภาพผูสูงอายุระดับ
ชุมชน (CHIA) ณ ศาลาวัดเหนือ วันที่ 5 ก.พ 60 เวลา 09.00น. กิจกรรมประเมินผลกระทบสุขภาพผูสูงอายุ
ระดับชุมชน (CHIA) ณ วัดหอไตรฯ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ใหการตอนรับคณะศึกษาดู
งานจากเทศบาลนครขอนแกน ที่ไดมาศึกษาดูงานในดานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 60 เวลา 08.30 น. โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ครั้งที่ 1 ณ ศาลาวัดเหนือ
-

13 ใหบริการตรวจวัดสายตา และมอบแวนสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาทางสายตา ในชุมชน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ใหการตอนรับ คณะอนุ กรรมการกองทุน หลั กประกันสุขภาพ จากเทศบาลนครสุ
ราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี นําโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร
ธานี ประธานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลนครสุ ร าษฎร ธ านี แ ละคณะเข า ศึ ก ษาดู ง านสํ า นั ก การ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการบริหาร
จัดการกองทุน Long Team Care ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 25
กุมภาพันธ 25 60โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม จุดที่ 2 (วัดใตโพธิ์ค้ํา) ใหบริการตรวจวัดสายตา และ
มอบแวนสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาทางสายตา ในชุมชน
-

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะ

ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนาฝายตางๆ ณ สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 26 กุมภาพันธ 2560 พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรม
โปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 10 กุมภาพันธ
2560 นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรี พรอมนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขาศึกษาดูงานโรงเรียนหมืองแดง อําเภอเมือง
จังหวัดแพร ดานการดําเนินงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น งานสอนเด็กดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กดอยโอกาส
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 ไดออกพื้นที่ทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาสตามปกติ สวนมาก
เนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนอื่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอย
โอกาส นําเด็กดอยโอกาส และผูปกครองในหมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกเด็กในชุมชน ประจําป 2560 โดยบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงขแงมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในชุมชน ใน
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 ณ หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สถานศึ กษาในสั งกั ดเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ ร ว มทําบุญ ตักบาตรถนนสายบุ ญ ณ ถนนภิร มย วัน ที่ 19
กุ ม ภาพั น ธ 2560 ร ว มโครงการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรง ทํ า บุ ญ 9 วั ด ณ วั ด ดงปอ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ 2560 นักเรียนรวมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสิ ท ธิ์ วั น ที่ 20 มกราคม 2560 กิ จ กรรมกี ฬ าสี ภ ายใน ประจํ า ป การศึ กษา 2559 ณ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 กาฬสิ น ธุ พิทยาสิ ทธิ์ วั น ที่ 27 มกราคม 2560 รว มงาน“นุงผาไทยเขาวัดวัน ธรรม
สาวนะ” ณ วัดปาทุงศรีเมือง วันที่ 31 มกราคม 2560 กิจกรรมการประกวดเลานิทาน ประจําปการศึกษา
2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net วันที่ 9 – 11
กุมภาพันธ 2560 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 เขารับใบประกาศสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ วัดกลางพระอาราม
หลวง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา วันที่ 24 – 26 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนเขารวมโครงการ
เผยแพรนําสันติสุขสูเด็กและเยาวชน วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
บานพักเด็กและครอบครัว รวมการทําความดีดวยการทําความสะอาดวัดสวางคงคา โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เดินทางไกล กิจกรรม
มินิสเกาส วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 1) ณ แหลงเรียนรูในจังหวัด
กาฬสินธุ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 2) ณ พิพิธภัณฑสิรินทร
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 3) ณ สวนสัตวขอนแกน วันที่ 15
กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 โครงการประชุมผูปกครอง โรงเรียน

14 เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 เขาศึกษาดูงานโรงเรียนหมืองแดง อําเภอเมือง
จังหวัดแพร ดานการดําเนินงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น วันที่ 16 – 17
กุมภาพันธ 2560 ศึกษาดูงานที่ทุงสง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ
2560 สอบอานออกเขียนได ระดับชั้น ป.1, ป.2, ป.3, ป.6 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 สอบประเมิน
คุณภาพ ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2560
โครงการแขงขันกีฬาสี ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 โครงการวันสําคัญทางศาสนา
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 รวมทําบุญโรงทานปฏิบัติ
ธรรม ประจําป 2560 ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง กิจกรรมสงเสริมขาราชการออกกําลังกายทุกวันพุธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
(วันมาฆบูชา) ณ วัดดงปอ งานที่จะดําเนินการตอไป - วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2560 แขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
งานมหกรรมโปลาง แพรวากาฬสิ น ธุ ณ บริเวณลานจอดรถ หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสิน ธุ - วัน ที่ 8
มีนาคม 2560 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ของสถานศึกษาในสังกัด
- วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่โรงเรียนไมไผ จ.บุรีรัมย และ จ.
จันทบุรี - วันที่14 – 21 มีนาคม 2560 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (ไตรภาคี) ของสถานศึกษาในสังกัด - 24 มีนาคม 2560 - จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา ณ หอประชุมธรรมาภิบาล - โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
-

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

และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ ถนน คส.พรอมราง
ระบายน้ํา ขางวัดประชานิยม อาคารคนพิการ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล
ทาสีภายในอาคารสํานักงานเทศบาล งานควบคุมการกอสราง รางระบายน้ํา พรอมทอระบายน้ํา คสล.ซอย
สัมพันธ 2 ชุมชนสงเปลือย รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ 9 ชุมชนหนองผักแวน กอสรางทางเดิน
ริมตลิ่ง ชุมชนหนองไชยวาน ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนกุมภาพันธ 2560 ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธี
การตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 11 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 41 งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 78 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 17 งาน ตัดตนไม ภายใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 3 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 41 งาน สรุป
ผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ - บริเวณเกาะ
กลางถนนถี น านนท - บริ เ วณเกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริ เ วณเกาะกลางถนนกาฬสิ น ธุ - บริ เ วณ
สวนหยอมวงเวียนโปงลาง - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ติดตั้งระบบไฟสองสวางรอบ
แกงดอนกลาง โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน ม.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 17,993.00 หนวย ลดลง 3,067.00
หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน ม.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 4,023.0 หนวย ลดลง 190.00 หนวย
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ม.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 15,797.00 หนวย เพิ่มขึ้น
2,522.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ม.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 3,623.00
หน ว ย เพิ่ ม ขึ้ น 55.00 หน ว ย โรงเรี ย นเทศบาล ๓ วั ด เหนื อ ในเดื อ น ม.ค. 60 ใช ไ ฟฟ า จํ า นวน
2,661.00 หนวย ลดลง616.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา ในเดือน ม.ค. 60 ใชไฟฟา
จํานวน 273.00 หนวย เพิ่มขึ้น 184.00 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนกุมภาพันธ
2560 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 226 ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 636 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ใชลดลง 1,248 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 40 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 38
ลิตร สํานักการศึกษา ใชลดลง 99 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง 1 ลิตร ผลสรุปการใชน้ํามันลดลง 488 ลิตร

-
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สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 59-

ก.พ. 60 (ไตรมาส 2) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 1.หมวดภาษีอากร รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 เขามาทั้งหมด 8}939}933.98 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 59 – ก.พ. 60 เขามาทั้งหมด 5,457,137.62 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 59 –
ก.พ. 60 เขามาทั้งหมด 3,223,764.63 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 63,500 บาท 5.หมวด
รายไดจากโรงรับจํานํา ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 เขามาทั้งหมด
3,326,529.50 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 จํานวน
21,010,865.73 บาท 7.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 59 – ก.พ. 60 เข า มาทั้ ง หมด
46,721,224.45 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 66,448,337 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 27,088,033 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 93,536,370บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง
จํานวน 161,268,460.18 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60
จํานวน 7,320,005 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 59 – ก.พ. 60 จํานวน
449,586.54 บาท เงินรางวัลบริหารจัดการ จํานวน 3,500,000 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.98 – ก.พ.
60 จํานวน 161,268,460.18 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – ม.ค. 60 จํานวน 107,638,545.59
บาท รายจายจริงเดือน ก.พ. 60 จํานวน 19,991,773.02 บาท ส ง ใช เ งิ น ยื ม เงิ น งบประมาณ ก.พ.60
จํานวน 679,564.00 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป มี.ค. 60 จํานวน 32,958,577.57 บาท

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

กุมภาพันธ 60 งบประมาณตั้งไว 1,744,000 บาท รวมคาใชจาย 182,467 บาท ยอดเงินคงเหลื อ
771,674.50 บาท 2.หนังสือเขา 73 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 46 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 15
เรื่ อ ง 5.ฎี ก าเบิ ก เงิ น 32 เรื่ อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า เดื อ นก.พ. 60 ฝ า ยแผนงานและ
งบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 9 – 11 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 12/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน
40,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 13/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท สํานัก
ปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่ 14/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 200,000 บาท สํานักการชาง - โอน
ครั้งที่ 15/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิ น 10,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 16/2560
จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 26,700 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 17/2559 จํานวน 1 รายการ
เปนเงิน 60,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่ 18/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 120,000
บาท ปองกัน สํานักปลัดเทศบาล 2. แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2560 แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ครั้งที่ 4 – 5 มีรายการดังนี้ ครั้งที่ 6/2560 จํานวน 1 รายการ คือ โครงการ
จั ด งานวั น เทศบาล สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล โครงการสง เสริ ม คุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรง(ตั ก บาตรถนนสายบุ ญ )
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) 8. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 ในเว็บไซตของ สสจ.กส. งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ การฝกอบรมการนําเสนอขาวและทัศนศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการฝกอบรมการ
นําเสนอขาวและทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดไตรภูมิ (ภูสิงห) FM ๙๘.๒๕ 1.งานประกาศ
เสียงตามสาย จํานวน 35 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 8 งาน 3.เขียนขาว

16 ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 47 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน 6. งาน
พิธีกร จํานวน 7 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 6 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 2 ปาย 9.
จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 400 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
1.งานตั ด ต อ ภาพ จํ า นวน 9 งาน 2.งานตั ด ต อ เสี ย ง จํ า นวน 9 งาน 3.งานเว็ บ ไซต จํ า นวน 20 ข า ว
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
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนกุมภาพันธ
2560 ใชน้ํ ามัน ทั้งหมด 98 ลิตร ลดลง 2 ลิตร ประชุมใหญส ามั ญประจํ าป 2560 ของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ วั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุ มธรรมาภิ บ าล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดการประชุมใหญ
สามัญประจําป ๒๕๖๐ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อทําการเลือกประธานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน โดย
ไดรับเกียรติวิทยากรจาก ปปส.ภาค ๔ การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เมื่ อเวลา ๑๓.๓๐ น. (วั น จัน ทร ที่ ๖ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐) ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นาย
จารุวั ฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ ได เปน ประธานในการอบรมคณะกรรมการสภาเด็ กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ชุดใหม) ซึ่งไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๐ ที่ผานมาและการอบรมคณะกรรมการดังกลาวเพื่อกําหนดแผนการปฎิบัติที่จะดําเนินการในป ๒๕๖๐
พรอมกับเปนองคกรกลางในการประสานงานความรวมมือของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเสนอปญหา ความ
ตองการของกลุมเด็กและเยาวชน เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และไดรับ
เกียรติจาก ร.อ.ทองศักดิ์ กุลสุวรรณ วิทยากรจากหนวย ป.ป.ส.ภาค ๔ เปนวิทยากรอบรมในครั้งนี้ การจัดการ
แข งขั น กี ฬาแห งชาติ ครั้ งที่ ๔๕ รอบคั ด เลื อกตัว แทนภาค ๓ “มหาสารคามเกมส” ระหวางวัน ที่ ๗-๑๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมไดเปนคณะกรรมการฝายปฏิคม เพื่อตอนรับ อํานวยความสะดวกแกผูมี
เกียรติ จัดบริการน้ําดื่ม เครื่องดื่ม และเครื่องอํานวยความสะดวกในการตอนรับ กิจกรรมสงรัก สงสุข ๑๔
กุมภา วันวาเลนไทน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นาย
นพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดกิจกรรมวัน Valentine’s Day
ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุได จัดขึ้น และภายในงานมี
กิจกรรมการประกวดรองเพลง ,กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ,การเตนคัฟเวอรแดนซ และการแสดงจาก
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ ฝายพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ดําเนินในรอบเดือนนี้ การประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด การประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกุมภาพันธ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการ
ชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม ฝายสังคมสงเคราะห กิจกรรมที่ดําเนินในรอบเดือนนี้ โครงการสราง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวง
พะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุมใหญสามัญสหกรณเคหะสถานบานรวมใจจํากัด ประชุมใหญสามัญ
สหกรณเคหะสถานบานรวมใจจํากัด รายงานการปดงบประจําป คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมแทนชุดเดิม

17 หมดวาระลง ฝายสังคมสงเคราะหรวมกับเจาหนาที่ พอช. ลงพื้นที่ดูการดําเนินงานของสหกรณบริการเคหะ
สถานหนองไผ ลงพื้นที่รวมกับเจาหนาที่ พอช. ดูการดําเนินงานของสหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวมใจ
พัฒนา จํากัด ประชุมการดําเนินงานโครงการบานมั่นคง วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐ ประชุมการดําเนินงานโครงการ
บานมั่นคง ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองสวัสดิการสังคมชวยเหลือประสบเหตุเดือดรอนจาก
บานพักถูกไฟไหม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุพรอมทั้งพนักงานเทศบาล ผูมีจิตศรัทธา รวม
บริจาคสิ่งของชวยเหลือ คุณยายสรอย ลาดลาด ที่ประสบเหตุเดือดรอนจากบานพักถูกไฟไหมจนเสียหายทั้ง
หลัง ในเขตชุมชนดงปอ โดยทั้งนี้ นายวรวิทย ภูอวด ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ไดเปนตัวแทนนาย
จารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พรอมทั้งเงินสดจํานานหนึ่ง
ใหแกคุณยายสรอย ลาดลาด เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนกอน ผูที่มีจิตศรัทธาตองการจะ
ชวยเหลือคุณยายสามารถบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย ขาวสาร อาหารแหงชวยเหลือคุณยายไดที่กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ หรือที่เต็นทที่พักชั่วคราวของคุณยายไดโดยตรง ณ ชุมชนดงปอ เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในชุมชน รุนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ -๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในชุมชน เพื่อเปนการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็กและสรางความเขาใจบทบาท หนาที่ ของผูปกครองในการคุมครองเด็กใน
ชุมชนมีกิจกรรมสําหรับเด็ก กิจกรรมผูปกครองเด็ก โดยไดรับเกียรติจากนายวรวิทย ภูอวดผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนประธานเปดโครงการดังกลาว ซึ่งไดดําเนินโครงการในพื้นที่ชุมชน
โพธิไทร หมูบานจารุพัฒนา และชุมชนคุมหวย ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมโครงการอบรมกลุมอาชีพในชุมชน
เทศบาลเมื องกาฬสินธุ เมื่ อเวลา ๐๘.๓๐ น.(วั นที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐)ฝายสงสงเสริมสวั สดิการ กอง
สวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดกิจกรรมฝกอบรม ตามโครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน ณ หอง
ประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯเพื่อใหกลุมอาชีพในชุมชนและผูสนใจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๖
ชุมชน ใหมีการพัฒนาอาชีพ มีประสบการณและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู พิธีเปดโรงสีขาวกลองประชารัฐ
(ชุมชนดงปอ) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม ไดรวมพิธีเปด
โรงสีขาวกลองประชารัฐ (ตามโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโรงสีขาว
ชุมชน) ชุมชนดงปอ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อเปนการชวยเหลือชาวนาและ
ผูบริโภคโดยไมตองผานพอคาคนกลาง นอกจากนี้ทางกลุมก็จะมีรายไดจากการจําหนายแกลบและรํา เพื่อ
นํามาเขากองทุนเปนเงินหมุนเวียน ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจคน
และสุมตรวจป สสาวะในพื้นที่ เสี่ ยง เมื่อวันที่๑๖ ก.พ.๖๐ เจาหนาที่กองสวัส ดิการเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ
รวมกับชุดเฉพาะกิจอําเภอเมืองกาฬสินธุ ลงพื้นที่ปดลอมตรวจคนและสุมตรวจปสสาวะในพื้นที่เสี่ยงบริเวณ
หอพักในชุมชนสงเปลือยนอก สงเปลือยใน สงเปลือยกลาง และวัดชัยสุนทร พบสารเสพติด(ยาบา) ในปสสาวะ
จํานวน ๙ ราย สงตัวเขาการรับการบําบัดฟนฟูคายศูนยขวัญแผนดิน อ.เมือง รุน ๑ ตอไป
-

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

เรื่องที่ 1 รวมงานพระราชทานเพลิงศพของทานภานุรัตน โงนคํา
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผมไดประสานทุกสํานัก/กองไปรวมงาน
พระราชทานเพลิงศพของทานภานุรัตน โงนคํา แตงชุดปกติขาวไวทุกขไดทั้งหมด 27 คน มีโรงเรียนเทศบาล 3
จํานวน 10 คน สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 คน สํานักการคลัง จํานวน 3 คน กองสวัสดิการสังคม จํานวน
3 คน กองวิชาการ จํานวน 2 คน สํานักการชาง จํานวน 3 คน สํานักการศึกษา จํานวน 3 คน รวม 27 คน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอบคุณทุกทานมากครับ มีทานใดมีเรื่อง
ที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

-
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ปดประชุม 16.25 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

