รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 8/๒๕60 ประจําป ๒๕60
วันอังคารที่ 18 เมษายน ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

๑. นายจารุวัฒน
๒. ดร.ศิรินันท
๓. นายนิติธรรม
๔. นายอดิศักดิ์
๕. นายฉลอง
๖. นายประเสริฐ
๗. นายอภิวัฒน
๘. นายพงษธร
๙. นางเพ็ญพร
๑๐. นายภาณุเดช
๑๑. นายวรวิทย
๑๒. นายนิกร
๑๓. จาเอกภราดร
๑๔. นางสาวจันทรตรี
๑๕. นางจีรนันท
๑๖. นางสาคร
๑๗. นางสาวดารุณี
๑๘. นางสาวสุนิสา
๑๙. นายคงเดช
๒๐. นางสาวนันทนา
๒๑. นายจําลอง
๒๒. นางสุดารัตน
๒๓. นายนัญธชัย
๒๔. นางศศิญา
๒๕. จ.ส.อ.สมชาย
๒๖. นางเพ็ญประภา
๒๗. นายสังวาล
๒๘. นางสุมิตรา
๒๙. นายสถิตพงษ
๓๐. นางศศิพรรณ
๓๑. นายมานิต
๓๒. นางพัชรินทร
๓๓. นางวิภาวดี
๓๔. นางสาวอรพินท

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

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
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
ชุมกาแสง
รก.ศพด.ทม.กส.1
กุลไพศาล
รก.ศพด.ทม.กส.2

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นางอุบลรัตน
5. นายสมบัติ
6. นายลิขิต
7. นายกฤษณะ
8. นางสาววารัตน
9. นายสมชาย
10. นายวันชัย
11. นายวุฒิไกร
12. นางณัฐนันท
13. นางมนธิดา
14. นายกันติพงษ
15. นางมยุรา
16. นางมยุรี
17. นายพงษฤทธิ์
18. นางรัศมี
19. นายสนธยา
20. นายธนวัฒน
21. นายปญญา
22. นายอิงควัต
23. นายธนัญชัย
24. นายชาติชาย
25. นางดวงใจ
26. นางสาวณัฐภาส
27. นางสาวพัชรินทร

- ๒ ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
รมไทรทอง
กิตติยุทธโยธิน
สันคํา
ไชยภู
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
จันทรสวาง
ภูนาโท
บงศรีดา
คํากอน
เบาจังหาร
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
คํากอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 18 เมษายน
2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 วันเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 24 เมษายน 2560 จะเปนวัน
เทศบาลขอเชิญทุกทานที่เปนพนักงานเทศบาลเขาไปรวมกิจกรรมในวันนั้นที่หอประชุมธรรมาภิบาล ตั้งแตเวลา
09.00 น. เปนตนไปซึ่งสํานักปลัดเทศบาลไดจัดเตรียมงานเรียบรอยแลว

เรื่องที่ 2
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการ

เปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณวงเวียนโปงลางเปน
อะไรที่แปลกใหมและสวยงามของชาวจังหวัดกาฬสินธุ ขอขอบคุณทุกทานที่ชวยกันทําใหการเปดงานเรียบรอย
และเปนไปไดดวยดี

เรื่องที่ 3 บรรยายพิเศษของกองกําลังรักษาความสงบฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือเชิญนายกไปเปนวิทยากร

บรรยายพิเศษของกองกําลังรักษาความสงบจะมีอยู 2 หวง กฎหมายสําคัญที่ผูนําชุมชนควรรูในการดูลูกบาน
และบทบาทของผูนําชุมชนในศูนยบริหารยุติธรรมชุมชน วันจันทรที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ศูนยมณฑลทหารบกที่ 23 ขอนแกน นายกไปไมไดเพราะติดงานวันเทศบาลของเรามอบงานนี้
ใหหัวหนาลิขิตไปเปนวิทยากรแทนนายกและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ก็มอบใหหัวหนาลิขิตไปแทนนายก
ดวยเชนกัน

เรื่องที่ 4 โครงการถนนสายบุญและกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรุงนี้วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

โครงการถนนสายบุญเชิญชวนทุกทานไปรวมตักบาตรถนนสายบุญพรอมกันที่บริเวณถนนภิรมย เวลา 07.00
น. และวันอาทิตยที่ 23 เมษายน 2560 โครงการเขาวัดวันอาทิตย 9 วัด ในรอบนี้จัดขึ้นที่วัดใตเจาภาพใน
การจัดงานรอบนี้คือสํานักการคลังมอบใหสํานักการคลังประสานกับทางวัดใหพระเทศนใหฟงดวยเพราะทุก
รอบที่ไปวัดในกิจกรรมนี้ไมเคยไดฟงพระเทศนเลยมอบใหประสานกับทางวัดดวย

เรื่องที่ 5 โครงการสานสัมพันธทองที่ทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือจาก อบจ.กาฬสินธุขอเชิญ

เขารวมโครงการสานสัมพันธทองที่ทองถิ่น ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดดําเนินโครงการสานสัมพันธ
ท อ งที่ ท อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ กั น ระหว า งผู นํ า ท อ งที่ ผู นํ า ท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภา อบจ.
ผูปฏิบัติงานดานพัฒนาทองถิ่นและสรางเครือขายการทํางานโดยมีผูบริหารทองถิ่นประธานสภาทองถิ่น กํานัน
และสมาชิก อบจ. จํานวน 474 คน เปนกลุมเปาหมาย แบงการอบรมเปน 3 รุน รุนละ 3 วัน ณ กองพล
ทหารมาที่ 3 คายเปรมติณสูลานนท อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงขอเชิญ
ทานหรือผูแทนเขารวมโครงการและขอความอนุเคราะหแจงประสานประธานสภาหรือผูแทนเขารวมโครงการ
มอบสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือขออนุญาตจังหวัดฯใหนายกไปราชการและใหประสานทานประธานสภาเพื่อ
ไปรวมโครงการรุนที่ 3 ระหวางวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

เรื่องที่ 6 การเตรียมการปองกันอุบัติภัยทางน้ํา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การเตรียมการปองกันอุบัติภัยทางน้ํา
ชวงเทศกาลสงกรานต หนังสือฉบับนี้มาชาเขามาวันที่ 18 เมษายน 2560 แตเปนหนังสือเตือนบอกวาใหมี
การปองกันอุบัติภัยทางน้ํา เชน การจมน้ํา เปนการระมัดระวังในทองถิ่นที่มีแหลงน้ําแลวอาจจะมีคนไปเลนน้ํา
ในชวงเทศกาลสงกรานตเราจะควรจะทําอยางไรเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางน้ํามอบใหจาเอกภราดรไปติดตั้งปาย
ระวังน้ําลึก และระวังพื้นที่บริเวณไหนหามลงเลนน้ํา เราควรทําปายเตือนทุกจุดไมใชแคชวงเทศกาลสงกรานต
เทานั้นแหลงน้ําเรามีกี่แหงที่จะเปนอันตรายหนาที่ของเราคือระวังและปองกัน

เรื่องที่ 7 โครงการยกยองเกียรติคุณคนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชาสัมพันธโครงการยกยองเกียรติ

คุณคนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝากผอ.วรวิทยลองตรวจสอบวาคนพิการดีเดนที่พอที่จะเสนอชื่อ
ไปมีหรือไม
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เรื่องที่ 8 การตรวจประเมินมาตรฐานการใหบริการศูนยราชการสะดวก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสินธุ การตรวจประเมินมาตรฐานการ

ใหบริการศูนยราชการสะดวก กองวิชาการแจงไปที่ ก.พ.ร. วาเรามีศูนยราชการสะดวกและเขาจะมาประเมิน
เราจะดําเนินการอยางไร
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล จะดูตามตัวชี้วัดจะตรวจที่ศูนยขอมูลขาวสารที่เปนตัว
โครงสรางเรามีและจะนําลงในระบบคอมพิวเตอรแลวทําการจัดหมวดหมู และยังไดคุยกับหัวหนาลิขิตไวแลว
ใหเตรียมไวอีกสวนหนึ่งแตจะไดครบวงจรหรือไมนั้นยังไมทราบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารทาง
กายภาพ 3 คะแนน วัสดุอุปกรณครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกในศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพ 5
คะแนน การมอบหมายหนวยงานและผูรับผิดชอบ 2 คะแนน การจัดทําดัชนี 36 คะแนน สัญญาอื่นๆสัญญา
จัดซื้อจัดจาง เกี่ยวของกับเราทั้งหมด สรุปการจัดซื้อจัดจางการประกวดราคาสอบราคาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัด งานวิจัยที่ใชงบประมาณ การนําขอมูลขาวสารตามแฟมมาตรา 7 ใคร
ดูแลหองขอมูลขาวสารหัวหนาศศิญาตองดูแลและจัดใหมหมด การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารอยางเปนระบบเกณฑมาตรฐาน แผนพัฒนาขอมูลขาวสารเขียนขึ้นมาใหเรียบรอย ใหเตรียมการ
ตอนรับและเตรียมการประเมินใหดี

เรื่ อ งที่ 9

โครงการส ง เสริ ม กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ภ ายใต กิ จ กรรม
มหกรรมจักรยาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุภายใตกิจกรรมมหกรรมจักรยาน จัดขึ้นในวันที่ 22 – 23
เมษายน 2560 เราเปนกรรมการฝายประชาสัมพันธงานวิชาการฯ กรรมการฝายจัดสถานที่ไฟฟาสองสวาง
มอบสํานักการชาง กรรมการฝายปฏิคมกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการฝายอํานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยสํานักปลัดเทศบาล กรรมการฝายรักษาความสะอาดมอบสํานักการสาธารณสุข ทุกคนทราบหนาที่
ของตัวเองแลวทําหนาที่ของตัวเองตามที่ไดรับมอบหมายไปดวย
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมื่อเชาผมกับหัวหนาสนธยาลง
พื้นที่ไปดูบริเวณวิทยาลัยเทคนิคสถานที่เตรียมงานสวนพรุงนี้ผมจะนัดประชุมซักซอมความเขาใจทุกฝายที่
เกี่ยวของ เวลา 09.30 น. ที่หองขอมูลขาวสารเพราะจะไดชัดเจนในการแบงหนาที่

เรื่องที่ 10 ศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตรงไหนที่จะเปนที่ขังน้ํา,รับน้ํา
และระบายน้ํา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ มืองกาฬสิ นธุ วั นที่ 27 เมษายน 2560 เวลา
14.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เนื่องจากวากรมโยธาธิการและผังเมืองไดจางบริษัทแมคโครคอนซัล
แตนท มาศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตรงไหนที่จะเปนที่ขังน้ํา,รับน้ํา และระบายน้ําแลวก็จะมา
นําเสนอเพื่อที่จะใหมีการตรวจรับและไปเบิกเงินตอ

เรื่องที่ 11

การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งเปนวัน

กอนที่จะหยุดยาวทานผูวาราชการจังหวัดก็ไดเชิญผมไปประชุมและไดแจงเรื่องภารกิจสําคัญทานเลยอยาก
มอบหมายใหพวกเรามาเตรียมตัวคือการเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสวนของการเตรียมการเขาเชิญชวนใหทองถิ่นเราปลูก
ตนดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไมจันทน สถานที่ราชการหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมเพื่อเปนการ

- 5 เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระองค ท า นเนื่ อ งจากว า ดอกดาวเรื อ งเป น สั ญ ลั ก ษณ ข องวั น พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีสภาพทนแดดทนฝนทั้งนี้ การปลูกตนดาวเรืองขอใหเปนไป
ตามวงรอบการเจริญเติบโตซึ่งจะตองออกดอกในชวงระหวางวั นที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560 วงรอบการ
เจริญเติบโตคือ 60 วัน เราตองวางแผนปลูกใหดีมอบสํานักการชางปรึกษาหารือกับทานเลขาฯอดิศักดิ์ในเรื่อง
นี้ และเตรียมดอกไมจันทนใหพรอมดวย

เรื่องที่ 12 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและแกไขปญหาในจังหวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กระทรวงมหาดไทยโดยทานรัฐมนตรี

พลเอกอนุพงษ เผาจินดา อนุมัติวงเงินใหกับทานผูวาราชการจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 1,000 ลานบาท
ใหเปนอํานาจของทานผูวาราชการจังหวัดในการบริหารจัดการและแกไขปญหาในจังหวัดเมื่อเรารูอยางนี้เรา
ควรเตรียมโครงการไปขอรับ 1.เราตองไปดูโครงการที่บรรจุอยูในแผนของจังหวัดไวกอน ในแผนของเรามีอะไร
เตรียมความพรอมใหดี เชน พุทธมณฑลแกงดอนกลาง แกไขถนนอรรฆนาค ปรับปรุงภูมิทัศนกุดน้ํากิน ไฟฟาใต
ดิน ปรับปรุงผิวจราจรถนนถีนานนท มีอะไรบางใหเตรียมเอาไวฝากทานเลขาฯอดิศักดิ์ดูแลเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 13 การแขงขันเดินวิ่งสมาธิวิสาขบูชา ป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จัดการแขงขันเดินวิ่งสมาธิวิสาขบูชา ป

2560 ที่พุทธมณฑลแกงดอนกลาง งานจะจัดขึ้นวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 กําชับสํานักการชางใหดูแล
ตามที่เขาขอความอนุเคราะหมาในหนังสือ เรื่องสถานที่มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการเพราะเปนผูดูแล
สถานที่คือพุทธมณฑลแกงดอนกลาง และฝากสวนการงานที่เกี่ยวของดูแลเรื่องการจัดงานในครั้งนี้ดวยทั้งเรื่อง
ไฟฟา ความสะอาด และเรื่องที่เขาขอความอนุเคราะหใหแกไขอะไรมานั้นใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวัน
แขงขัน

เรื่องที่ 14 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารราชการแผนดินและเรื่องอื่นๆเปนขอสั่งการของนายก ในวันที่
21 กุมภาพันธ 2560 1.1 ใหมีคณะกรรมการกลางเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่มีมูลคาสูงตั้งแตกอนดําเนินโครงการเพื่อปองกันปญหาทุจริตในโครงการ 1.2 ใหสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐจัดสงเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธตางๆที่จัดทําขึ้นใหกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาทํา
ความเขา ใจและนํ า ไปถ ายทอดเผยแพร แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติและประชาชนในพื้น ที่ที่รับผิดชอบใหถูกต อง
รวดเร็วทั่วถึงในชองทางเผยแพรหลากหลายและเหมาะสม ในเรื่องงานประชาสัมพันธของเราฝากหัวหนาศศิญา

เรื่องที่ 15 ทานผูวาราชการจังหวัดเชิญประชุมดวน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 11 เมษายน 2560 ทานผูวา

ราชการจังหวัดเชิญประชุมดวนทานบอกวามีงานที่จะตองเตรียมในชวงนี้ เรื่องที่สําคัญคือ 1.การเตรียมงานพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เราตองแตงบานแตงเมืองอยางไรมีหนาที่รับผิดชอบอะไรบาง 3.ทานผูวา
เปนหวงเรื่องรณรงคลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต 7 วันอันตรายของเราชวงสงกรานตสรุปเสียชีวิต 4 ราย (ไมมี
คูกรณี) 4.แกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 5.การเบิกจายงบประมาณ 6.การกําจัดผักตบชวา 7.
โครงการสรางฝายชะลอน้ําไปถึงไหนแลว
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตอนนี้เราประเมินราคาแลวประมาณ
120,000 บาท ผมใหไปแยกวัสดุถาเสร็จเรียบรอยแลวอันไหนไมมีงบจะโอนเขามาและดําเนินการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 8.จังหวัดสะอาด 9.ขาวครบวงจร 10.
การบริหารจัดการน้ํา 11.รายงานการรองเรียนและการกระทําผิดวินัย ทานผูวาสั่งมาวาการรองเรียนรองทุกข

- 6 ของพี่นองประชาชนใหทุกคนแกไขปญหา หนวยงานไหนรับผิดชอบใหรับไปแลวทําการแกไขปญหาหามไมให
ไปสรางเงื่อนไขและสรางปญหาเพิ่มตองใหชาวบานกลับบานไปพรอมรอยยิ้ม 12.งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานของกลุมจังหวัดทานก็ติดตามเรื่องนี้ และทานยังเนนเรื่องวินัยนักเรียนตั้งแตเด็กใหปลูกฝงวินัยใหเด็ก เนน
สรางคนดีสีกาฬสินธุดินดําน้ําชุม คนดีมีศีลธรรม

เรื่องที่ 16 เรื่องรองเรียนรองทุกข
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สําหรับ เรื่องรองเรีย นที่ช าวบาน
รองเรียนมาผมจะตามงานและมาถามในที่ประชุมทุกครั้งวาไดดําเนินการถึงไหนอยางไรแลว นางวัชราภรณ
อันเสน อยูถนนอรรฆนาคเดือดรอนจากบานขางเคียงทําใหน้ําทวมขังน้ําไมไหลออกจากหนาบานมอบสํานักการ
ชางติดตามเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่องทอระบายน้ําชํารุดเสียหายบริเวณชุมชนสงเปลือยในทําใหเปนอุปสรรคในการ
สัญจรไปมาเรื่องนี้สํานักการชางไปสํารวจมาเรียบรอยแลว ถนนบริเวณหลังซุปเปอรถูกมันต่ําเวลาที่ฝนตก
เดือดรอนมากน้ําทวมหนาบานเขาออกลําบากถึงเทศบาลจะมีนโยบายขุดคลองแลวก็ตามก็ยังไมสามารถระบาย
น้ําไดเพราะถนนหนาบานดิฉันต่ํามากถาเทศบาลสามารถยกถนนใหไดระดับเดียวกันน้ําจะไมทวมแนนอนเรื่องนี้
ฝากทานผอ.ภานุเดชไปตรวจสอบ

เรื่องที่ 17 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรงรัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สมัครเขารวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริมอบใหกองสวัสดิการ
สังคมติดตามโครงการนี้ดวย

เรื่องที่ 18 การจัดซื้อจัดจางเงินรางวัล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดซื้อจัดจางเงินรางวัล จํานวน
3.5 ลานบาท ไปถึงไหนอยางไรแลว

นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง อยูในระหวางการดําเนินการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ และฝากใหติดตามเรื่องการประมูล
ซากวัสดุอาคารโรงเรียนเทศบาล 4

เรื่องที่ 19 การจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ

ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ป 2535 และการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา ประจําป 2560 ในหนังสือนี้เขาถามวาเรามีเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว
ตามพ.ร.บ.สาธารณสุขรึยัง ถามีแลวตองรายงานไปหรือถายังไมมีตองรีบจัดใหมีโดยเร็ว

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ประจําป 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับ รองรายงานการประชุมคณะผู บริ หารและหัวหนาสว นการงาน ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
เรื่องที่ 1 ขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูล
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได
มีการยื่นคํารองเกี่ยวกับการขอตอ

ใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูลมาทั้งหมด 3 ราย เปนรายเดิมทั้งหมดที่ทําสัญญากับเรามายาวนานเปนเวลา 30 ป ซึ่ง
จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เลยไดยื่นมาเพื่อขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูลอีก 1 ป โดยในคํา
รองขออนุญาตชําระเปนรายเดือน 3,800 บาท เทาเดิม สวนใบอนุญาตก็คือปละ 5,000 บาท แตเดิมมานั้น
เราเก็บสัญญาปตอปแลวเขาจายมาปละ 4,180 บาท โดยที่วาไมมีคาใบอนุญาตตอมาเราเลยมาทําใหถูกตอง
ใหมเราเลยมาขอทําบันทึกอนุญาตในป 2557 มาแยกเปนคาใบอนุญาตตอป 5,000 บาท และคาธรรมเนียม
ตอเดือน 3,800 บาท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีการคิดคํานวณอยางไรในการคิดราคานี้
5,000 บาท และ 3,800 บาท มีที่มาอยางไร
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได
คาใบอนุญาตมีที่มาตามระเบียบการ
จัดหาผลประโยชนในทรัพยสินและในเทศบัญญัติสาธารณสุขดวยที่ตั้งไวแตไมเคยเก็บเลยแตตอนนี้มาเก็บให
ถูกตองเรียบรอยแลว ที่มาในตอนนั้นคือเขาขอในราคาเดิมคือรวมแลวใหอยูในราคา 4,180 บาท เราเลยคิด
คํานวณใหแลวแยกออกมาใหเปนคาธรรมเนียม 3,800 บาท/เดือน และคาตอใบอนุญาต 5,000 บาท/ป เปน
ราคาที่ใกลเคียงกับราคาเดิมคือรวมแลว 4,216 บาท ซึ่งเกินมาจากเดิม 36 บาท
นายจารุ วั ฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เดิ ม เราคิ ด ค า ธรรมเนี ย มและค า
ใบอนุญาตรวมแลว 4,180 บาท/เดือน เอา 12 คูณเปนตอป แลวตอปหักออกมา 5,000 บาท เพื่อเปนคา
ตอใบอนุญาต แลวที่เหลือก็เอา 12 หาร เลยตกลงมาเปนคาธรรมเนียมที่ยอด 3,800 บาท/เดือน เขาตอมา
แลวทั้งหมดกี่ป
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได
ตั้งแตป 2557 – 2559 แลวหมด
สัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวเขาไดกําไรหรือขาดทุนหรือไม ไป
สอบถามขอมูลมาแลวไดขอมูลมาอยางไร
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได สอบถามผูที่ใชบริการจริงเขาบอกวาตาม
จริงเก็บทอเล็กอยูที่ 350 บาท แตถาเปนบางรายที่ใชบริการบอยหรือเปนพนักงานเทศบาลก็จะเก็บนอยลง
เก็บแค 100 บาท เฉลี่ยแลวไดคาสูบสิ่งปฏิกูล 1,100 บาท/วัน และ 33,000 บาท/เดือน ยังไมไดหัก
คาใชจาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รายได 33,000 บาท/เดือน หักคา
น้ํ ามั น 9,000 บาท/เดื อน หั ก ค า แรง 9,000 บาท/เดือน ค าสึ ก หรอรถยนต 3,000 บาท/เดื อ น
คาธรรมเนียม 3,800 บาท/เดือน คาใบอนุญาตดูดสวม 5,000 บาท/ป รวมคาใชจาย 25,217 บาท/เดือน
กําไรตอเดือนคือ 7,783 บาท ขอมูลเราไดแลวที่ประชุมเห็นวาอยางไร
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย
เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตครับจากที่ไดไปเขา

- 8 ประชุมใบอนุญาตขนสงพวกนี้มีผลเพราะจะมีใบประกอบการทุก 5 ป จะตองเอาใบจากเทศบาลของเราไปเขา
ขนสงถึงจะขออนุญาตได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอขึ้นคาธรรมเนียมอีก 200 บาท/เดือน
จากปกติ 3,800 บาท/เดือน เปน 4,000 บาท/เดือน เพราะผมเชื่อวาเขาไปเก็บคาสูบสิ่งปฏิกูลกับพี่นอง
ประชาชนเยอะกวาที่เขาแจงมาใหเราดูตามเอกสารเพราะฉะนั้นที่มาของรายไดวาดูดสวมลูกบาศกเมตรละ
100 – 160 บาท ไดเงินวันละ 1,100 บาท นั้นผมวาไมใชนาจะไดเยอะกวานั้น ขอขึ้นคาธรรมเนียมเปน
4,000 บาท/เดือน ทั้ง 3 ราย แลวใหแจงเหตุผลเขาไปวา ราคาคาธรรมเนียมเดิมคือ 3,800 บาท/เดือน นั้น
นานมาแลวและสมัยกอนนั้นน้ํามันแพงแตตอนนี้น้ํามันถูกลงและเนื่องจากตอนนี้บานเรือนประชาชนก็เยอะขึ้น
ประชากรก็เพิ่มขึ้นทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม

มติที่ประชุม - ขอเพิ่มคาธรรมเนียมจากเดิม 3,800 บาท/เดือน เปน 4,000 บาท
/เดื อ น โดยให เ หตุ ผ ลว า น้ํ า มั น มี ร าคาถู ก ลงและบ า นเรื อ นรวมทั้ ง
ประชากรเยอะขึ้นทําใหรายไดในการสูบสิ่งปฏิกูลไดเพิ่มขึ้น –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2560
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมีนาคม 2560 เชิญสํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

มีนาคม 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 604 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ดําเนินการกรอกขอมูลในระบบขอมูล
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตวันที่ 13 – 31 มีนาคม 2560 2. ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งาน ประจํ าป งบประมาณ 2560 ครั้ งที่ 1 3. การประชุมพิจ ารณาและประกาศหลักเกณฑการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจางดีเดน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําปพ.ศ.2560 และคัดเลือกเสร็จเปนที่เรียบรอยขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิ
บาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนมีนาคม 2560 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมเปนเงิน 15,000 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 4,000 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มี
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 1 ครั้ง วันที่ 14 มีนาคม 2560 ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจ
ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก/จัดการจราจร/ดูแลความเรียบรอยงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ป
2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 2560 เจาหนาที่เทศกิจทําการเปรียบเทียบปรับผูคาตั้งวาง
สินคาเกินกําหนดสัญญาเชาล็อคงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ป 2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการปรับปรุงทาสีตีเสนล็อคพื้นที่จุดผอนผันใหจําหนายสินคา ถนนอภัยบริเวณหนา
สํานักงานทางหลวงชนบท ที่ 16 กาฬสินธุ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่
อํานวยความสะดวก/จัดการจราจร/ดูแลความเรียบรอยพิธีมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2560 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การออกระงับเหตุอัคคีภัย
- เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (๒๐.๑๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมปา ที่บริเวณริมแกงดอนกลาง
ดานหลังเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๒๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟ

- ๙ ไหมหญา ไฟจะลุกลามเขาเลาหมู ที่บริเวณใกลมหาลัยกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (๒๒.๓๗ น.)
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมกอไผใกลบานเรือนประชาชน ที่บริเวณชุมชนโรงงิ้ว - เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๐ (๑๙.๔๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมกองขยะ ที่บริเวณใตโรงหนังกาฬสินธุรามา ถนนทุงศรี
เมือง - เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๙.๒๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบอขยะ - เมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๘.๔๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมปา ที่บริเวณชุมชนคุมหวย - เมื่อวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๗.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมโคมไฟสปอตไลท ที่บริเวณในสนามเทนนิส ๒.
การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๓๘) ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยจาก
ศูนยสาธารณสุขฯ ๒ สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ๓. เหตุวาตภัย อุทกภัย - เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
(๒๐.๔๐ น.) รับแจงจากประธาน อปพร. วามีตนไมถูกลมพายุพัดตนไมหักลมขวางถนน ที่ชุมชนหัวโนนโก เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๑๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไมถูกลมพายุพัดหักลม ที่ชุมชนวัดสวาง เมื่ อวั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๐ (๒๐.๐๕ น.) ปฏิบั ติห นาที่นํารถยนต ดับ เพลิงออกปดกั้ น ถนนที่แยกปาไม
เนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดน้ําทวมขัง งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐ โครงการฝกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รุนที่ ๑๑ ณ ศูนยฝก
หัตถกรรมโนนดอกจาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่มาออกกําลังกายแลวเกิดอุบัติเหตุหกลม งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน - วันที่ ๔๕ มีน าคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกั นภัยฝ ายพลเรือน จํานวน ๕ นาย ปฏิบั ติหนาที่จัดระเบีย บ
การจราจรในงานอุปสมบท ที่ชุมชนดอนสวรรค - วันที่ ๑,๑๐,๑๒,๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอย ในแขงขันฟุตบอล ที่สนามกีฬา
กลาง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๔
นาย จัดการจราจรและดูแลความเรียบรอย ภายในงาน บุญเดือน ๔ ที่บริเวณวัดใตโพธิ์ค้ํา - สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.) ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนมีนาคม 2560 จํานวน 34,051 คน จํานวนครัวเรือน
15,050 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมีนาคม 2560 ยายเขาจํานวน 155 ราย ยาย
ออกจํานวน 38 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 660 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,258 ราย
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 4 ราย

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

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมีนาคม 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 779.59 ลิตร ลดการใชพลังงาน 116.41
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 17,394 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 2,679 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 1,497.03
ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 733.72 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทํา
ความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาด
ถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 54 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 17 จุด ซอม
บํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 2 คัน/2 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 14 ใบ ซอมแซมฝาปดทอ
ระบายน้ํา/เปลี่ยน 28 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรง
คัดแยกขยะ ปริมาณขยะที่คัดแยกได 7.3 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 20,370
บาท กํ าจั ดมูล ฝอยกําจัดมู ลฝอยในเดื อนมีนาคม 60 รวม 2,786 ตัน เป นมูล ฝอยจาก - เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1,029 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 30 แหง) 1,757 ตัน ตรวจวัดคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํา สะพาน
บายพาส ไมผานเกณฑมาตรฐาน 5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 มีนาคม 2560 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ปรับผิด
พ.ร.บ. 1 ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 12 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 9 ราย 4.ใบอนุญาต

- 10 ประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 6 ราย 5.ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 1 ราย 5.2 วิทยากร
อบรมลดสารฆาแมลงตกคางในกระแสเลือด เจาหนาที่รวมเปนวิทยากรใหความรูการลดสารฆาแมลงตกคาง
ในกระแสเลือด จํานวน 3 ครั้ง - วันที่ 2 มีนาคม 2560 บานดอนนาแก ต.หลุบ กลุมเปาหมาย 50 คน วันที่ 8 มีนาคม 2560 วัดโพธิ์ชัยบานหลุบ ต.หลุบ กลุมเปาหมาย 50 คน - วันที่ 13 มีนาคม 2560 ชุมชน
สงเปลือยกลาง กลุมเปาหมาย 50 คน 5.3 ตรวจแนะนํารานอาหารในงานมหกรรมโปงลางแพรวา ประจําป
2560 ระหวางวันที่ 26 ก.พ. - 7 มี.ค. 2560 มีการดําเนินงานตรวจแนะนํารวมกับคณะกรรมการจังหวัด
สคบ. ตรวจแนะนําอาหารที่วางจําหนาย ดังนี้ - ตรวจสารปนเปอนในอาหาร 39 ตัวอยาง ผานเกณฑ 39
ตั ว อย า ง - ตรวจการจํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พบมี ก ารจํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม ชู กํ า ลั ง ที่ ส ว นผสม
แอลกอฮอล 1 ราย ไดใหคําแนะนํา - ตรวจแนะนํารานอาหารในราย 34 ราน และเก็บตัวอยางตรวจ
แบคที เ รี ย 537 ตั ว อย า ง พบเชื้ อ เกิ น มาตรฐาน 89 ตั ว อย า ง (ร อ ยละ 16.57) - รณรงค ล ดการใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร - ตรวจรานจําหนายเครื่องสําอาง และสินคาโอท็อปไมพบสินคาหมดอายุ 6. ดาน
ปองกั นและควบคุ มโรค 6.1 เยี่ยมบ านผูป วยโรควัณโรคไดใหความรูและสุ มคัดกรองวัณโรคใหพนักงาน
เทศบาลฯ จํานวน ๘๐ คน ที่ทํางานอยูในหองแอร เนื่องจากตองติดตอประสานงานกับประชาชนทั่วไป ซึ่งมี
โอกาสไดรับเชื้อที่สามารถติดตอทางเดินหายใจมากกวาบุคคลอื่น และลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยราย
เกา ที่ชุมชนคุมหวย , ชุมชนทาสินคา และชุมชนดอนสวรรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการติดตามการกินยา
ตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงานสุมคัดกรองโรควัณโรคในสํานักการชาง,สํานักการ
สาธารณสุข,สํานักการคลัง จํานวน ๘๐ราย เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม รวมมีผูปวยวัณโรคทั้งสิ้น ๕ ราย เขาสู
กระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย ทานรับตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง งานปองกันและควบคุมโรคจัดทําโครงการชุมชน
เมืองกาฬสินธุลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ป งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยไดจัดประชุมวางแผน
งานจัดมหกรรมใหความรูเรื่องมะเร็งตับ (มารูจักโรคมะเร็งตับกันเถอะ) ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐กับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ ซึ่งในกิจกรรม ในที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เชิญรพ.สต.ที่ไดอันดับ ๑และ ๒มารวมจัดบูท ๒
บูท (ใหความรูประจําบูท) ๒. มีการตรวจอัลตราซาวดฟรี ๓. หมอลําพยาธิใบไมตับ ๔. ใหความรูเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๕.กลุมเปาหมายที่จะมารวมงานมหกรรมฯจํานวน ๑๐๐ ราย มาจากกลุมตรวจ U/S
เมื่อปที่แล วที่ พบความผิ ดปกติ ทั้งหมด และกลุมเสี่ยง 6.๓ กิจ กรรมปองกัน และควบคุมโรคไข เลื อดออก
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายโดยอสม.
แตละชุมชน ประจําเดือนมีนาคม ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
- ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ
๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน
คือ ชุมชนคุมหวย , ชุมชนโรงงิ้ว คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา
๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีวัดใด **มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม ๕
9 – มีนาคม ๖๐ ไมมีผูปวย ** เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลัง
คลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 ) มารดาหลังคลอด 8 ราย ไดรับการเยี่ยม 8 ราย - บุตร
เพศชาย 4 ราย - บุตร เพศหญิง 4 ราย ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ําทิพย รวม
ผูรับ บริการทั้งหมด 1,285 ราย เงินทุนหมุนเวีย น 1,723,692.16 บาท ศูนยดงปอ รวมผูรับบริการ
ทั้งหมด 472 ราย เงินทุนหมุนเวียน 359,175.52 บาท เยี่ยมบานผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ราย
รวมกับแพทยหญิงนฎา จันทไทย วันที่ 17 มีนาคม 2560 โครงการฟนดี มีสุข ป 2560 วันที่ 14 มีนาคม
2560 ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ ศาลาวัดเหนือ โครงการฟนดี มีสุข ป
2560 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ ศาลาวัดใตโพธิ์
ค้ํา วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ ศาลาวัดสวางคา

- 11 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ ศาลาวัดชัยสุนทร วันที่
30 มีนาคม 2560 ออกใหบริการทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ วัดปาทุงศรีเมือง 9. ดาน
สัตวแพทย 9.1 ใหบริการในคลินิกรักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 348
ราย 2. จํานวนสัตว 469 ตัว แยกเปน - สุนัข 375 ตัว - แมว 94 ตัว รับคาธรรมเนียมในการ
รักษาสัตวในคลินิก 27,935 บาท 9.2 ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล มีผูขออนุญาตฆา
สัตว 29 ราย จํานวนสัตวฆาชําแหละ 2,655 ตัว แยกเปน - สุกร 2,629 ตัว - โค 26 ตัว รับ
คาธรรมเนีย มและค าบริ การในโรงฆาสั ตว 266,566 บาท การใหบ ริการตามคํ ารองมีทั้งหมด 6 เรื่อง
ดําเนินการแกไขเรียบรอยหมดแลว งานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 16 มีนาคม 2560
นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทํากระเชาลดโลกรอนจากวัสดุเหลือใช วิทยากร อ.จตุพร อุท
โทและทีมงานจากโรงเรียนอนุบาลปยะวรรณ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ วันที่ 23 มีนาคม 2560 นักเรียน
โรงเรี ย นผู สู งอายุ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ทํา กระเช าลดโลกรอ นจากวัส ดุเ หลือ ใช (ต อจากสัป ดาหที่แ ลว )
วิทยากร อ.จตุ พร อุทโทและทีมงานจากโรงเรีย นอนุบาลป ยะวรรณ อ.กมลาไสย จ.กาฬสิน ธุ วั นที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานจาก
เทศบาลตําบลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด นําโดย นายธนวัฒน อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตําบลเสล
ภูมิและคณะ เขาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันเสารที่ 4 มีนาคม 2560 โครงการเบิก
ฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ณ วัดสวางคงคา วันเสารที่ 11 มีนาคม 2560 โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม
ณ ศาลาวัดชัยสุนทร วันที่ 13 มีนาคม 2560 ประชุมสรุปขอเสนอเชิงนโยบาย ตามโครงการประเมินผล
กระทบสุขภาพผูสูงอายุ (CHIA) วันที่ 18 มีนาคม 2560โครงการเบิกฟาสดใสผูสูงวัยสุขสม ณ ศาลาวัดปา
ทุงศรีเมือง วันที่ ๒๕ มีนาคม 2560 โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ณ ศาลาวัดดงปอ
วัน ที่ 29 มี นาคม 2560 จั ดประชุ มเชิงปฏิการพิจ ารณาขอเสนอเชิงนโยบายฯ ตามโครงการประเมิน ผล
กระทบสุขภาพผูสูงอายุระดับชุมชน (CHIA) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม

ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา
2559 โดยมี นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรใหแก
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ พิธี
เป ด นิ ท รรศการแสดงผลงานทางวิ ช าการ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 โดยมี นายจารุ วั ฒ น บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานในพิธี วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รอง
นายกเทศมนตรีเ มืองกาฬสินธุ พรอมดว ยนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นํ า
คณะกรรมการการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขาศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการ
สอน ระดับประถมศึกษาและเขาชมหองเรียนโตะอัจฉริยะ โดยมีนายวันชัย ทรงพลอย รองนายกเทศมนตรี
เมืองขรุง นายศุภนิติ์ สาสะเน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองขรุง 1 กลาวใหการตอนรับและนําเยี่ยมชม
หองเรียนตางๆ ในครั้งนี้ งานสงเสริมประเพณี วันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ วัดกลางพระอารามหลวง รวม
ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเขาแกพระภิกษุสงฆ ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขา
วัดฟงธรรมและทําบุญตักบาตร) งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กดอยโอกาสประจําเดือนมีนาคม 2560 ไดออกพื้นที่ทํากิจกรรม
การเรียนการสอนเด็กดอยโอกาสตามปกติ สวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชน
อื่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู รวมงานฉลอง 80 ป เทศบาลเมือง

- 12 กาฬสินธุ คณะผูบริหาร คณะครู รวมงาน “วันทองถิ่นไทย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่
18 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ สอบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3,6 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ทดสอบการอานออกเขียน
ไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ปการศึกษา 2559 ในระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2560
สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐาน ปการศึกษา 2559 ชั้น ป.2,4,5 ในวันที่ 27
กุมภาพันธ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูในทองถิ่นไทย จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และวัดหลวง
ปูมั่น นักเรียนชันนประถมศึกษาปที่ 4 รวมกิจกรรมศึกษาดูงานแหลงเรียนรูทองถิ่นไทย ในวันที่ 1 มีนาคม
2560 ณ วัดผาน้ําทิพยเทพประสิทธิ์นาราม, ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อการศึกษารอยเอ็ด,
พิพิธภัณฑสัตวน้ําและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด รวมทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ ใน
วันที่ 1,15 มีนาคม 2560 ณ ถนนภิรมย นิเทศกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ในวันที่ 2
มีนาคม 2560 สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียน ระดับชาติ (National test.nt) ชั้นประถมศึกษาปที่
3 (โรงเรียนเทศบาล 1 เปนสนามสอบ) สอบวัดผลประเมินผล ประจําปการศึกษา 2559 ระดับชั้นป. 6 ใน
ระหวางวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2560 ระดับชั้นป.1 - 5 มีนาคม 2559 วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2560
สอบวัดความรู ความสามารถ นักเรียนเขาใหม ชั้นป.1 – 6 ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 18 มีนาคม
2560 ประเมินคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 มีนาคม
2560 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา วันที่ 9 มีนาคม ตัวแทนนักเรียนเขารวมประกวดสวดมนตทํานอง
สรภัญญะ ระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืแ ณ จังหวัดมหาสารคาม นายสถิตพงษ บงศรีดา
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 เขารับปายโครงการสงเสริมสนับสนุนและสรางการมีสวนรวม ในโครงการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต วันที่ 14 มีนาคม 2560 สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาฬสินธุ ณ
โรงแรมริมปาว วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 ตอนรับการประเมิน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ตอนรับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 นักเรียนรวม
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 16 มีนาคม 2560 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ 6 มีนาคม 2560 รวมแสดงบนเวทีกิจกรรมเยาวชน งาน
มหกรรมโปงลางแพรวา วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 25
มีนาคม 2560 ประเมินไตรภาคี วันที่ 16 มีนาคม 2560 ประเมินปลงานทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 มีนาคม 2560 นิเทศกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” วันที่ 3 มีนาคม 2560
เทศบาลบานทุมเขาศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 4 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ครูตํารวจแดรมอบใบเกียรติบัตร
วันที่ 6 มีนาคม 2560 โครงการประชุมผูปกครอง วันที่ 8 มีนาคม 2560 รวมกิจกรรมประเมินเทศบาลนา
อยูอยางยั่งยืน วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศึกษาดู
งานที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 22 มีนาคม 2560 รับประเมินไตรภาคี วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ
วิ ช าการเทศบาลออกประเมิ น ครู ตั ก บาตรถนนสายบุ ญ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 1
กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ตอนรับคณะอนุกรรมการประเมินเทศบาลนาอยู
อยางยั่งยืน ดานคนมรสุข ดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน และดานเทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการที่ดี
ประจําป 2559 วันที่ 13 มีนาคม 2560 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ไตรภาคี) วันที่ 17 มีนาคม 2560 รวมถวายตนดอกเงินกับทางวัดใตโพธิ์ค้ําในงาน
บุ ญเดื อนสี่ ศู น ย พั ฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ 2 วั น ที่ 22 กุ มภาพัน ธ 2560 พ น ยุ งป องกั น ไข
เลือดออก วันที่ 6 มีนาคม 2560 เขารวมอบรมโครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง วันที่
13 มี น าคม 2560 ประเมิ น คุ ณภาพการศึกษาภายใน (ไตรภาคี) งานที่จ ะดํา เนิน การตอ ไปของสํานั ก
การศึกษา - วันที่ 12 เมษายน 2560 วันน้ําทิพยกตัญู เนื่องในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 ณ

- 13 วัดกลางพระอารามหลวง - วันที่ 13 เมษายน 2560 (เวลา 06.30 น.) พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในงาน
ประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 (เวลา 13.30 น.) ปลอยขบวนแหนางสงกรานต ประจําป 2560

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

และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบานยายเลื่อน ถนนประดิษฐ ซอย 6 ชุมชนหนองผักแวน โครงการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสวางคงคา ชุมชนวัดสวางพัฒนา ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนเฟองฟา
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ รั้ว โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ระบบปองกันน้ําทวมถนนกาฬสินธุ
งานควบคุมการกอสรางทางเทา ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยขางบานประธานชุมชน (ชุมชนสงเปลือย
ใน) ฝายสาธารณูปโภค ในเดือนมีนาคม 2560 ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารอง
ของประชาชน 18 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 34 งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติ
ตามคํารองของประชาชน 92 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 4 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 43 งาน งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ แกไขปญหาน้ําทวมขัง เปดรองระบายน้ํา ซอมแซมผิวถนนหมูบานตรีชาติ ปูบล็อกทางเทา
วางทอระบายน้ําขอบคันหิน พรอมจัดสวน ศาลเจาโสมพะมิตร สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือน
มีนาคม 2560 1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท - บริเวณเกาะกลาง
ถนนอรรถเปศล - บริ เ วณเกาะกลางถนนกาฬสิ น ธุ - บริ เ วณสวนหย อ มวงเวี ย นโปงลาง - บริ เ วณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ติดตั้งระบบไฟสองสวางรอบแกงดอนกลาง โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน
ก.พ. 60 ใชไฟฟา จํานวน 15,551 หนวย ลดลง 2,442 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน ก.พ. 60 ใช
ไฟฟา จํานวน 2,436 หนวย ลดลง 1,587 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน
ก.พ. 60 ใชไฟฟา จํานวน 16,190 หนวย เพิ่มขึ้น 393 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ใน
เดือน ก.พ. 60 ใชไฟฟา จํานวน 2,848 หนวย ลดลง 775 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ใน
เดือน ก.พ. 60 ใชไฟฟา จํานวน 2,446 หนวย ลดลง 215 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา ใน
เดือน ก.พ. 60 ใชไฟฟา จํานวน 150 หนวย ลดลง 123 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือน
มีนาคม 2560 สํานักปลัดเทศบาล ใชลดลง 393 ลิตร สํานักการชาง ใชเพิ่มขึ้น 1,819 ลิตร สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 2,679 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 40 ลิตร กองสวัสดิการสังคม
ใชเพิ่มขึ้น 6 ลิตร สํานักการศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 24 ลิตร กองวิชาการ ใชเพิ่มขึ้น 5 ลิตร ผลสรุปการใชน้ํามัน
เพิ่มขึ้น 4,180 ลิตร

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

สรุปคาใชจายประจําเดือนมีนาคม 60 งบประมาณตั้งไว 1,714,000 บาท รวมคาใชจาย 373,225.50
บาท ยอดเงินคงเหลือ 618,929 บาท 2.หนังสือเขา 79 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 54 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 16 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 40 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 60
ฝายแผนงานและงบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 9 – 11 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 19/2560 จํานวน 2
รายการ เปนเงิน 261,000 บาท สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 20/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน

- 14 210,000 บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งที่ 21/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 5,000 บาท สํานัก
การคลัง - โอนครั้งที่ 22/2560 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 77,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่
23/2560 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท สํานักการศึกษา 2. ประเมินรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2560 - ก.ก.ถ.มติเห็นชอบใหมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปน
รางวัลจูงใจสําหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยประเภทรางวัลมี 3
ประเภท คือ 1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเดน ๒.รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป
3. รางวัลผลคะแนนผานเกณฑการประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑฯ กําหนด 3. รางวัลพระปกเกลา ประจําป 2560 - สถาบันพระปกเกลา เชิญเขารวม
ประกวดรางวัลพระปกเกลาประจําป 2560 แบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทที่ 1 ดานความโปรงใสและ
ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชน ประเภทที่ 2 ด านการส งเสริม สร า งสัน ติ สุ ข และความสมานฉั น ท
ประเภทที่ 3 ดานการสงเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานขับเคลื่อนรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2560 โดยใหรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ผลงานของ
เทศบาลที่ไดดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 สงใหกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 26 เมษายน
2560 เพื่อจะได รวบรวมส งใบสมั ครเขารว มการประกวดตอไป 4. การสรุปผลการดําเนิน งานกิจ กรรม/
โครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2560 - เนื่องจากใกลจะครบกําหนดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลในชวง 6 เดือนแรก (ผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม
2560) แจงใหแตสวนการงานรายงานผลการดําเนินงานในชวง 6 เดือนแรก ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ พรอม
สรุปผลการดําเนินงานของโครงการและพรอมแนบไฟล ภาพประกอบของโครงการ ส งใหกองวิ ชาการและ
แผนงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 5. โครงการ/กิจกรรมที่โดดเดนของ อปท. (Best Practices) จังหวัดแจงใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สงโครงการ/กิจกรรมที่โดดเดนของ อปท.เขารวมการคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมที่โดดเดน (Best Practices) เพื่อจะไดนําเขาขอมูลผานระบบ e-Report เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสงการจัดบริการรองรับสังคมผูสูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมประกวดใน
ครั้งนี้ 6. โครงการกาฬสินธุ 3 ดี รายงานผลการดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนมีนาคม
2560 ในเว็บไซตของ สสจ.กส. โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ) โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวด
มนตในวันพระ) งานบริการและเผยแพรวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 1.งาน
ประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 7 งาน 3.เขียนขาว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 57 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน 6. งาน
พิธีกร จํานวน 9 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 14 ปาย 9.
จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.
งานตั ด ต อ ภาพ จํ า นวน 8 งาน 2.งานตั ด ต อ เสี ย ง จํ า นวน 8 งาน 3.งานเว็ บ ไซต จํ า นวน 25 ข า ว
4.Facebook จํานวน 54 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 8 ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน ฝายนิติการมี
เรื่องรองเรียนรองทุกขทั้งหมด 17 เรื่อง ดําเนินการเรียบรอยแลว

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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมีนาคม 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนมีนาคม 2560
ใชน้ํามันทั้งหมด 144 ลิตร เพิ่มขึ้น 46 ลิตร โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไข

- 15 ปญหาเยาวชน เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดเขาคายเพื่อจัดกิจกรรมโครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน
เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ ณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูร ณไดศึกษาดูงานเศรษฐกิ จพอเพีย ง โครงการตาม
พระราชดําริ การจัดทําแผนการทํางาน การระดมความคิดสรางภาวะผูนํา และวิถีธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม
ฝายพัฒนาชุมชน
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําเดือน มีนาคม
๒๕๖๐ วั นที่ 28 กุมภาพัน ธ 2560 เวลา 09.30 โดยกองสวัส ดิการสั งคม จัด การประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกุมภาพันธ ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
สวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ฝายสังคมสงเคราะหโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ
HIV เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม โครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ฝายสังคมสงเคราะห) ไดจัดประชุมการ
ดําเนินงานโครงการบานมั่นคง เรื่องการปดบัญชีของสหกรณบริการเคหะสถานเมืองใหม กาฬสินธุ ณ หอง
ประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการเฝาระวังความรุนแรงตอเด็กและสตรี เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. (๑๕
มีนาคม ๒๕๖๐) ณ บริเวณสนามกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ พรอมเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนจากศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน กลุมพลังสตรีจาก ๑๘ ชุมชน คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลกาฬสินธุ และสภา
เด็ กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ รว มพิธีเปดงานวันสตรีส ากล ประจําป ๒๕๖๐ และการฝกอบรม
โครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน ซึ่งประธานในพิธีเปดงานวันสตรี
สากล ประจําป ๒๕๖๐ ไดรับเกียรติจาก นายมงคล อดทน รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ พรอมตัดริบบิ้น
ปลอยขบวนเดินรณรงคเนื่องในวันสตรีสากล ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม ไดเขารวมพิธีการเปดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณการเกษตรเมืองกาฬสินธุ ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ฝายสังคมสงเคราะห นําอุปกรณชวยเดินผูพิการ ไปมอบใหผูพิการชุมชนตลาดสด โดยไดรับการบริจาคจาก
ประธานชุมชนสุขสบายใจนายณัฐณรงค สนศรี ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม เมื่อวันเสารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
กองสวัสดิการสังคม ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน จาก
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นําโดย นายเมธี แสนวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมือง
มุกดาหาร และคณะ เขาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๐ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเชิญผูจัดการหอพัก/เจาขอหอพัก ในเขต
เทศบาลเมืองงกาฬสินธุ เขาประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอน พระราชบัญญัติหอพัก
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กิจกรรม/โครงการ ที่จะดําเนินในเดือนตอไป วันที่ ๓
เมษายน ๖๐ ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุชนฯ วันที่ ๕ เมษายน ๖๐ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ ฯ

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

เรื่องที่ 1 การกอสรางกุดโงง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง

มีเรื่องอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกอสราง
กุดโงงตอนนี้ที่ทางผูรับจางที่เขายื่นมาวาจะเขามาดําเนินการนั้นไมเขามาดําเนินการแลวหายไปเกือบเดือนเลย
ครับ
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นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราจะทําอยางไรดี
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ตองทําหนังสือแจงไปอีกครับทานนายกเพราะ
วันนั้นเขาก็เขามายืนยันดวยตัวเองวาจะเขามาดําเนินการ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เงื่อนไขการเบิกเงินเรามีหรือไมการกันเงิน

ทานต องตอบเขาไปว าถ า ไม มาดํ าเนิ นการจะมีปญ หาเกี่ยวกับ การเบิกเงิน และเงินจะตกงบประมาณนี้เปน
งบประมาณปไหน
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง งบประมาณปนี้คอื งบป 2558
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กันไดไมเกิน 2 ป และถาหากทําไมทันป
2560 จะกันเงินอีกไมไดเราจะเอาเงินที่ไหนจายเขาตองใหจําลองติดตามและดูเรื่องนี้ใหดีและไมใชแตเรื่องกุด
โง งเรื่ องโรงเรี ย นเทศบาล 4 ด ว ยเพราะเห็ น วา จะมาดํา เนิน การก อสร างก็ ห ายไปเลยเราเชื่ อถือ ใครไมไ ด
เพราะฉะนั้นฝากใหเรงติดตามอยูตลอด ทําหนังสือเตือนไปครั้งที่ 1 , 2 และ 3

เรื่องที่ 2 ขออนุญาตทําออฟฟศใหกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ขออนุญาตหารือในสวนที่จะทําออฟฟศให

กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม จํานวน 2 แสนบาท จะทําการตอเติมเปนหองออฟฟศแตไมรูจะตอเติมไป
ทางไหนทานนายกจะอนุญาตใหดําเนินการแบบไหนอยางไร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แบบเปนอยางไร
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข แบบยังไมออกเลยมาขอหารือทานนายกกอน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาอยางนั้นก็เรียกเขามาคุยกันอีกครั้ง
เพราะที่เขาแจงผมคือจะตอเติมในสวนที่เงิน 1 ลานบาทไมครบ ทําแบบกันแดดกันฝนแตถาจะทําแบบที่ทาน
ผอ.เพ็ญพรบอกก็จะไมตรงกันกับที่เขาแจงผมไว
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ที่เขาแจงมาคือทานนายกบอกเขาวาจะทํา
หองประชุมให
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หองประชุมกับออฟฟศตางกันนะ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข เขาจะทําหองประชุมกับออฟฟศอยูดวยกัน
ติดกัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จํานวน 2 แสนบาท เฉพาะทําหองประชุม
จะเสร็จเรียบรอยหรือไม และที่คุยกับผมก็บอกแควาจะทําหองประชุมอยางเดียวไมมีออฟฟศ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ทานนายกจะใหนัดมาพบทานอีกวันไหนคะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรุงนี้นัดมาเลย เวลา 08.30 น. และเชิญ
เจาหนาที่สํานักการชางมาดวย มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 16.30 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

