รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 3/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายอดิศักดิ์
6. นายฉลอง
7. นายประเสริฐ
8. นายอภิวัฒน
9. นายพงษธร
10. นายภาณุเดช
11. นายวรวิทย
12. นายสมบัติ
13. นายนิกร
14. นางสาวจันทรตรี
15. นางจีรนันท
16. นายวันชัย
17. นางสาวสุนิสา
18. นายวุฒิไกร
19. นางณัฐนันท
20. นายกันติพงษ
21. นางสาวนันทนา
22. นายจำลอง
23. นางมยุรา
24. นายนัญธชัย
25. นางเพ็ญประภา
26. นางศศิญา
27. จ.ส.อ.สมชาย
28. นายสังวาล
29. นางมนธิดา
30. นางวัชรี
31. นายสถิตพงษ
32. นางศศิพรรณ
33. นายมานิต
34. นางพัชรินทร

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

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
สันคำ
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
คำกอน
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. ดร.ศิรินันท
3. นายลิขิต
4. จาเอกภราดร
5. นายกฤษณะ
6. นางสาววารัตน
7. นายสมชาย
8. นางสาคร
9. นางสาวดารุณี
10. นายคงเดช
11. นางมยุรี
12. นายพงษฤทธิ์
13. นางสุดารัตน
14. นางรัศมี
15. นายสนธยา
16. นายธนวัฒน
17. นายปญญา
18. นายอิงควัต
19. นายธนัญชัย
20. นายชาติชาย
21. นางดวงใจ
22. นางสาวณัฐภาส
23. นางสาวพัชรินทร

- 2 ไชยศิวามงคล
หลอตระกูล
ไชยภู
เนตวงษ
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
คำกอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
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 บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 พิธีเปดกิจกรรมมวยไทย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญเขารวมพิธีเปดกิจกรรมมวยไทย
วันมวยไทยที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุฝากทานปลัดเทศบาลไปรวมเปดงานแทนนายกในชวงเย็นวันนี้

เรื่องที่ 2 จัดอบรมการทำไดโนเสารจากไมไผ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานผมมีโอกาสไดไปนั่งประชุมกับ

ทานผูวาราชการจังหวัด รองปลัดประเสริฐครับที่เราจะจัดอบรมการทำไดโนเสารจากไมไผแลวเราก็จะใช
งบประมาณของเรา จำนวน 1.5 แสนบาท เมื่ อ วานท านผู วาฯเชิ ญ ไปคุ ย และมี ศิ ล ป น ไปคุ ย ด วยบอกวา
งบประมาณ 1.5 แสนบาท นั้นไมพอทานผูวาฯเลยอนุมัติงบประมาณของทานใหอีก จำนวน 1.5 แสนบาท
รวมเปน 3 แสนบาท ศิลปนจะมาสอนวิชาเอาไมไผมาทำเปนรูปสัตวครั้งนี้เราจะทำเปนรูปไดโนเสารและ
หลังจากนั้นจะทาสีใหกับไมไผเพื่อไมใหมันขึ้นราแลวอยูไดนานและจะลงสีสะทอนแสงเวลาไปวางกลางคืนจะทำ
ใหสวยงามเมื่อกระทบกับแสงไฟ จะจัดอบรมใหทั้ง 18 อำเภอ มาเรียนดวยกันสถานที่ในการจัดอบรมคือ

- 3 พุทธมณฑลแกงดอนกลางคนที่จะมาสอนเปนศิลปนจากมหาวิทยาลัย 10 แหง จำนวน 70 ทาน ที่จะมาสอน
งบประมาณที่ใช 3 แสนบาท ชองทางที่ทานผูวาจะใชเงินงบประมาณจะตองผานทางสำนักงานวัฒนธรรมมอบ
ใหนายกันติพงษกับทานเลขาฯอดิศักดิ์ไปประสานกันแลวก็ไปคุยกับหัวหนาสำนักงานจังหวัดและสำนักงาน
วัฒนธรรมเรื่องชองทางที่จะนำเงินที่ทานผูวาอนุมัติ จำนวน 1.5 แสนบาท มาเปนอยางไรแลวเราจะใชจาย
อะไรบางและโครงการนี้การเบิกจะตองไมซ้ำซอน คาดวาการอบรมครั้งนี้จะเปนการสรางงานสรางอาชีพได

เรื่องที่ 3 การแกไขปญหาความยากจน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการ

แกไขปญหาความยากจน ผมไดมอบหมายภารกิจใหทุกฝายไปเรียบรอยในวันพฤหัสบดีนี้ผมก็จะไดรับการ
ยืนยันการลงพื้นที่ไปสำรวจในสิ่งที่ชาวบานรองขอมาสรุปไปแลวมีคนรองขอเขามาวายากไรยากจน 150
ครัวเรือน แตพอสำรวจแลวเหลือประมาณ 35 ครัวเรือน และเปนครอบครัวใหม 22 ครัวเรือน ผมอยากขอ
ความร ว มมื อ จากหั ว หน า ส ว นการงานใน 22 ครั ว เรื อ น ผมจะมอบให เป น ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ ให กั บ ท า น
เหมือนกับหมูบานจารุพัฒนาเพิ่มเขาไปอีกเปนครอบครัวที่เราจะลงไปดูแลแกไข ฝากงานประชาสัมพันธอยาก
ใหทีมชางภาพลงไปเก็บขอมูลตั้งแตเบื้องตนกอนจะพัฒนาและหลังจากที่เราพัฒนาแลวเปนอยางไร สถานะ
ความเปนอยูถายเปนวีดีทัศนไวเลยและสรุปเปนคลิปในการแกไขปญหาความยากจนแตละคลิปผมไมอยากให
ทำยาวประมาณไม เกิ น 10 นาที /คลิ ป สรุป วาการดู แ ลผูสูงอายุก ารแก ไขป ญ หาความยากจนของตำบล
กาฬสินธุโดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุทำกันอยางไรและการที่เราผูกครอบครัวอุปถัมภเปนการดูแลกันอยางยั่งยืน
ฝากงานประชาสัมพันธดวย เปาหมายในการแกไขปญหาความยากจนที่ทานผูวาราชการจังหวัดทานกำหนด
เอาไวก็คือจะยกฐานะความเปนอยูและรายไดเพิ่มขึ้นจากที่เปนอยูแลวครอบครัวละ 10 เปอรเซ็นต การแกไข
ปญหาความยากจนคือการลดรายจาย เพิ่มรายได และหาโอกาสใหเขาหารายไดเพิ่มขึ้น หาที่ทำกิน หาอาชีพ
เสริม เราเตรียมการวางแผนชีวิตของพี่นองประชาชนเปนรายครัวเรือน จะมีการประเมินผลของการวางแผน
ชีวิตรายครัวเรือนรายบุคคลทุก 3 เดือน จะครบ 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ เพราะฉะนั้นสิ้นเดือนกุมภาพันธ
นี้เราจะตองมีการสรุปวาเราทำไปไดถึงไหนอยางไรแลวและรายงานไปมอบกองสวัสดิการสังคม

เรื่องที่ 4 การจัดเก็บขอมูลผูป ระสบปญ หาทางสังคมเพื่ อจัดทำระบบแผนที่ทาง
สังคม (social map)
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทาง

สั งคมเพื่ อ จั ด ทำระบบแผนที่ ท างสั งคม (social map) เป น การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ครัว เรือ นยากจนที่ ได รับ การ
ชวยเหลือและไมไดรับการชวยเหลือ การที่เราแกไขปญหาที่เราชวยเหลือพี่นองประชาชนดานสังคมสงเคราะห
เพื่อที่จะนำไปสูการทำ social map นั้นคือเราจะตองมีแผนที่ทางสังคมวาเสนทางนี้อยูที่ไหน ชุมชนนี้มีใครบาง
มีครอบครัวไหนที่เราจะตองลงไปชวยเหลือ เปนขอมูลเพราะฉะนั้นขอมูล social map กับขอมูลของสำนัก
การสาธารณสุขตองไปดวยกัน เอาขอมูลของผูสูงอายุที่อยูในสภาวะพึ่งพิงชวยเหลือตัวเองไดและไมไดเขามา
บูรณาการกับขอมูลของกองสวัสดิการสังคม มอบทานรองศิรินันทดูแลสำนักการสาธารณสุขและกองสวัสดิการ
สังคมในเรื่องนี้ ลองรวบรวมดูวาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราจะมี social map ที่จะไปแตละชุมชนอยางไร

เรื่องที่ 5 1 คน 1 ตนฝน ปลูกตนไมอยางนอยคนละ 1 ตน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในปนี้ทานผูวาฯบอกวา 1 คน 1 ตน
ฝน ปลูกตนไมอยางนอยคนละ 1 ตน มอบสำนักการชางเตรียมพื้นที่และพิจารณาวาจะไปปลูกที่ไหนและมี
แนวทางอยางไร

เรื่องที่ 6 การประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานเพ็ญพรโทรมาสอบถามผมวาทาน
นายกจะสงประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนหรือไมปนี้ สอบถามกรรมการแลวขอมูลเดิมก็ใชไดนวัตกรรมเกาก็
ตอยอดได เรามีงานหลายๆงานที่สามารถจะโชวเปนนวัตกรรมไดผมไดมาสอบถามสมชายก็ตอบวาสงแตเรา

- 4 ตองมีแหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูของแตละกิจกรรมเราจะตองหาใหไดและตองมีใหครบทุกสวนที่เราจะเปน
นวัตกรรม

เรื่องที่ 7 การแขงขันกีฬาตลาดสัมพันธ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การแขงขันกีฬาตลาดสัมพันธ วันที่ 9

กุมภาพันธ 2561 ปนี้ตลาดทุงนาทองเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันและตลาดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็
ไดเขาไปรวมการแขงขันและชวงบายตลาดลาน 2 ลาน 3 ก็จะแยกตัวออกมาจัดงานเลี้ยงที่ถนนเทศบาล 24
มอบทานรองศิรินันทไปรวมการเปดการแขงขันกีฬาตลาดสัมพันธแทนนายกครับ

เรื่องที่ 8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวัดสวางพัฒนา 3
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อเชาผมใหงานพัสดุสรุปมาวาเรา

จัดซื้อจัดจางไปถึงไหนอยางไรแลว มีเรื่องทบทวนราคากลางใหมโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวัดสวาง
พัฒนา 3 ชุมชนวัดสวางพัฒนา มอบสำนักการชางนำเครื่องจักรไปทำแนวถนนเตรียมงานใหผูรับเหมาบริเวณ
รอบบานปลัดอรุณบริเวณขางลำหวยสีทนงานดวนฝากใหรีบดำเนินการ

เรื่องที่ 9 ประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ธกส.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ธกส. มอบผอ.วรวิทยไปแทนนายก

เรื่องที่ 10 ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซเกีย่ วกับเรื่องตลาดประชารัฐ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 เวลา

14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดแหงใหม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซเกี่ยวกับเรื่องตลาดประชารัฐเปนการ
ดำเนินการปรับปรุงตลาดประชารัฐใหไดมาตรฐานตลาด จัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม CMO ประจำแตละ
ตลาดใหครบประเภท จัดตั้งคลินิกผูประกอบการตลาดประชารัฐพิจารณาเสนอคำของบประมาณตามโครงการ
พัฒ นาแหลงทองเที่ยวของกรมการทองเที่ยว จัดทำแบบประเมินโครงการตลาดประชารัฐเพื่อติดตามและ
ประเมิ น ผลสำเร็จของโครงการตลาดประชารัฐ มอบดารุณี ไปประชุ ม และการแก ไขป ญ หาความยากจน
ทานผูวาฯอยากใหไปสอบถามพอคาแมคาวาไดไปกูเงินนอกระบบหรือไมฝากใหดารุณีสรุปและรวบรวมขอมูล
วาในตลาดมีพอคาแมคาไดรับความเดือดรอนเรื่องการกูเงินนอกระบบหรือไมอยางไรใหรีบรายงานและเสนอให
นายกทราบถึงรายละเอียด

เรื่องที่ 11 แจงรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ได รั บ หนั ง สื อ จากสำนั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุแจงรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามแบบ สก.3 ทำหนังสือเรียนผู
ประกอบกิจการโรงงานเอกสารเขาสำนักการสาธารณสุขสำหรับผูประกอบกิจการโรงงานที่ยังไมไดดำเนินการ
แจงรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวใหทานรีบดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561
มอบสำนักการสาธารณสุขดำเนินการ

เรื่องที่ 12 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เยาวชนเปนตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุเขารวมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย มอบผอ.วรวิทยเสนอสภาเด็ก
และเยาวชนของเราและจะมี ก ารไปคั ด เลื อกอีก ครั้งเพื่ อเป น ตั วแทนของจังหวัด กาฬสิ น ธุไปประชุม และดู
กิจกรรมอยูที่สภาผูแทนฯ

เรื่องที่ 13 อบต.วังงิ้วใตขอศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 อบต.วัง

- 5 งิ้วใต อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ติดตอมาขอศึกษาดูงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาลปองกันการทุจริตมอบกอง
วิชาการไปเตรียมแนวทางในการบรรยาย

เรื่องที่ 14 การแขงขันกีฬาประชาชนคนทองถิ่นสามัคคีสัมพันธ “ไผเกมส”
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ การแข งขั น กี ฬ าฯ วั น ที่ 8 – 9

มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจับฉลากไดกลุมสีสม กีฬา
พื้นบานมีการแขงขันวิ่งตะขาบ วิ่งผลัดซุปเปอรแมน วิ่งผลัดหนีบทอ วิ่งอุมลูกโปง กีฬาสากลมีการแขงขัน
ฟุตบอลชาย วอลเลยบอลชาย/หญิง เซปกตะกรอชาย เปตองทีมผสม การประกวดอื่น เชน ประกวดกองเชียร
และประกวดหางเครื่องประกอบเพลงลูกทุง นักรอง 2 คน หางเครื่อง ไมนอยกวา 12 คน เพลงเร็ว 1 เพลง
เพลงชา 1 เพลง
นายพิ ชิต จัน ทร นั กสัน ทนาการ ปนี้ไมมีการเดินขบวนพาเรดใหไปรอที่สนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุเลย

เรื่องที่ 15 ทอดผาปาสามัคคีเพื่อกอสรางศาลาพักศพวัดปาทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องทอดผาปาสามัคคีเพื่อมากอสราง

ศาลาพักศพใหกับวัดปาทุงศรีเมืองเรากำหนดเอาไววาทอดวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 มอบทานรอง
นพสิทธิ์และทานปลัดเทศบาลปรึกษากันเรื่องการกำกับดูแลการกอสรางและดูแลดำเนินการเรื่องนี้

เรื่องที่ 16 ดูแลสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ

ผมได แ วะเข าไปดู บ ริเวณด านใน
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน หญา ใบไม ซากนกที่ตายและเศษขยะ การดูแลทำความสะอาดหองน้ำ ปดล็อคประตู
หองเก็บปมน้ำ และไมมีการตัดแตงตนไมใหสวยงาม อยากกำชับใหผูที่ดูแลเก็บกวาดและทำความสะอาดใหดี
ใหดูแลใหมากกวานี้เพราะเทาที่เขาไปสำรวจดูนั้นเหมือนไมไดรับการดูแลเอาใจใสเลย เพราะฉะนั้นฝากกำชับ
ผอ.ภานุเดชใหไปพิจารณาคนงานของทานในเรื่องของการทำงานการดูแลเอาใจใสสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
สวนบริเวณรอบนอกสวนสาธารณะกุดน้ำกินและบริเวณพื้นน้ำมอบสำนักการสาธารณสุขดูแลและรับผิดชอบ

เรื่องที่ 17 การขอใชพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา 2 ชั้น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2561

สงมาวารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดผังแมบทศูนยราชการและอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดวางแผน
แมบทศูนยราชการ คือรายงานการประชุมที่เกี่ยวกับเราผมเลยนำมาอานใหทุกทานไดฟงเปนการประชุมของ
คณะกรรมการเจาหนาที่ที่อยูในศาลากลางโดยมีทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเปนประธาน สวนที่เกี่ยวของ
กับ เราคื อ ท านผู วาราชการจั งหวัด ได ม อบหมายให รองผู วาฯท านสนั่ น พงษ อัก ษร หารือกั บ เทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุในการขอใชพ้ืนที่อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา 2 ชั้น เพื่อเปนอาคารพิพิธภัณฑของดี
เมืองกาฬสินธุ ทางจังหวัดจะขอแบบแปลนเพื่อที่จะคืนอาคาร 2 ชั้น ใหกับสำนักงานธนารักษกอนและหลัง
จากนั้ น ให ส ำนั ก งานเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ท ำหนั งสื อ ไปขอใช อ าคารกั บ สำนั ก งานธนารั ก ษ ม อบสำนั ก
ปลัดเทศบาลเปนผูติดตามเรื่องและทำเรื่องไปขอรับลานหนาศาลากลางและอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา 2
ชั้น กับสำนักงานธนารักษเพื่อใหเทศบาลเราดูแลทำตามวัตถุประสงค เอาหนังสือลงนาม MOU ที่ทานผูวา
ราชการจังหวัดมอบใหแนบไปอางอิงกับสำนักงานธนารักษดวย

เรื่องที่ 18 ทำแผนที่ในการลงไปชวยเหลือแกไขปญหาน้ำทวมขัง (social map)
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นางยุรินทร ผานสำแดง อายุ 77 ป

ถนนประดิษฐ เดือดรอนอยากใหชวยแกปญหาน้ำทวมขังไมมีที่ระบายทำใหประกอบอาชีพไมไดมารองเรียนที่
ศูนยชวยเหลือประชาชนผมไมเคยไดยินปญหานี้บริเวณนี้เลยเขามีรูปภาพและรายละเอียดสงมาดวยผมไดมอบ
ใหสำนักการชางลงพื้นที่และรายงานใหนายกฯทราบโดยดวน ถาเรามีปมสูบน้ำไดโว ดูดน้ำขังน้ำทวม โดยที่รู
จุดที่จะตองแกไขปญหาเวลาฝนตกน้ำทวมในแตละปก็จะแกไขปญหาไดและพอหลังจากที่หมดหนาฝนน้ำไม

- 6 ทวมแลวเราก็ไปเก็บไดโวคืนก็เปนการแกไขปญหาในระดับหนึ่งเพราะวาที่ดินเขาต่ำกวาถนนและเขาไมทำการ
ถมหรือปรับปรุงแกไขพื้นที่ที่เขาอยูเราก็แกไขปญหาใหไดประมาณนี้คือซื้อไดโวเพื่อเอาไวสูบน้ำทวมขัง ที่เขา
รองเรียนมาทางชองศูนยชวยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นผมมอบใหสำนักปลัดทำ social map คือแผนที่ใน
การลงไปชวยเหลือแกไขปญหาน้ำทวม น้ำขัง ทำเปนแผนที่เวลาที่เกิดเหตุการณน้ำทวมขังเราจะไดดำเนินการ
ตามแผนที่และแผนผังการทำงานไดเปนระบบ

เรื่องที่ 19 สรางพระพุทธรูปที่พุทธมณฑลแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สรางพระพุทธรูปที่พุทธมณฑลแกง
ดอนกลางจากที่ เราคุยกัน ไววาจะสรางประมาณ 15 เมตร งบประมาณ 30 ลานบาท แตตอนนี้ จะสราง
ประมาณ 23 เมตร งบประมาณที่ใชคือ 50 ลานบาท เรื่องนี้เปนเรื่องใหญแจงใหทุกทานไดทราบ ตอนนี้ทาน
ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาก็ไดตั้งคณะกรรมการจัดหารายได คณะกรรมการคิดกิจกรรมในการที่จะหารายได
และคณะกรรมการพิจารณาโรงหลอ หลังจากนั้นก็คงจะมีการเปดประชุมอีกครั้ง

เรื่องที่ 20 ดูแลและรับผิดชอบบริเวณดานในพุทธมณฑลแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากหัวหนาพงษธรเรื่องหองน้ำที่อยูใน

ปาบริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลางไดรับขาวมาวามีคนไปทำเรื่องไมดีมีเรื่องยาเสพติดเขาไปยุงเกี่ยวหลวงปูหนู
อินทรพูดขึ้นเองวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมดูแลรับผิดชอบ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตอนนี้กำลังพิจารณาวาจะทำอยางไร
เพราะบริเวณปอมยามกับอาคารธรรมะศาลาอยูไกลกัน ผมคิดวาจะติดกลองวงจรปดและจะทำรั้วรอบหองน้ำ
ในปาปดไวกอน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะดำเนินการอยางไรก็ไปพิจารณาดู
และในสวนของหองน้ำจะทำรั้วรึจะทำอะไรก็ใหปองกันหรือเทศกิจสำนักปลัดเทศบาลไปดำเนินการไดเลย

เรื่องที่ 21 การปรับเกณฑแนวการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ การปรับ เกณฑ แนวการประเมิ น

นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เนนการประเมินตามสภาพจริงที่ไมยุงยากเพื่อลดภาระ
การจัดทำเอกสารที่ใชในการประเมิน ปรับกระบวนทัศนในการประเมินที่มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐาน
บริบทของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาใช เป น หลั ก ในการเที ย บเคี ย งคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการประเมินมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับ
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐานจึงไดปรับเกณฑ แนวการประเมินเพื่ อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เห็นวาโรงเรียนของเราจะสงดวยเลยไดนำมาแจงในที่ประชุมใหทราบเพื่อใหเขาไปศึกษาดู

เรื่องที่ 22 โครงการหนาบานหนามอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สรุปขอสั่งการจากการประชุมหารือ
ขาราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ของทานพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีพรอมคณะ 1.การสราง
ศักยภาพที่มีนำสิ่งที่โดดเดนเขมแข็งของจังหวัดกาฬสินธุสูตลาดใหไดในทุกระดับภายในสิ้นป 2561 ตองมี
รายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 7 จาก 51,147 บาท เปน 54,727 บาท/คน/ป และสิ้นป 2562 ตองมีรายได
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 10 โดยพิจารณาการเพิ่มรายไดจาก 1.รายไดจากการทำงาน กลุมชาวบานที่ยากจน (มี
โครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง) กลุมผูประกอบการเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงานรับจางทั่วไป วิธีการที่จะทำใหรายไดเพิ่มคือใหไปคนหาสิ่งโดดเดนและเอาจุด
นั้นไปขายเพื่อเพิ่มรายได ที่เกี่ยวของกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราถาเราพูดไปวาแตละปเรามีโครงการ

- 7 กอสรางถนนทอระบายน้ำทำโครงสรางพื้นฐานไฟฟา ประปา เปนการสงเสริมการทองเที่ยว การคาการลงทุนได
เพราะการสัญจรที่สะดวกปลอดภัยก็ทำใหการคา การทำธุรกิจดีเหมือนกัน ทานอาจารยชาญชัยบอกวาจากการ
ประชุมทำยุทธศาสตรมีการมุงมาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนอกเหนือจากที่นายกันติพงษไปนำเสนอแลวนั้นใหเราทำถนนหนา
บานหนามองเพื่อตอนรับการทองเที่ยว ทานอาจารยบอกวาเราจะตองมาปรับปรุงกลยุทธความสะอาดเราได
แลวแตหนาบานหนามอง ฟุตบาททางเทา ปายโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งเปนสวนประกอบของการพัฒนาเมือง
ใหนาอยูและโครงการหนาบานหนามอง ถามุมที่เราจัดใหเขาติดปายโฆษณาไมเพียงพอก็ใหเรียกประชุมใหมกับ
ดารุณี คณะกรรมการจัดหารายได สำนักการคลัง นัดประชุมและลองคุยวาปายโฆษณาจะเพิ่มอีกหรือไม และ
เพิ่มจุดไหน เพราะทุกวันนี้มีปายโฆษณาไปติดตามเสาไฟฟาเต็มไปหมดไมมีความเปนระเบียบโครงการหนา
บ านหน ามองเป น งานของฝายเทศกิ จ ผมอยากให น ำถนนหนึ่ งเสน เพื่ อ มาชู เรื่อ งการท อ งเที่ ย วและทำเป น
โครงการหนาบานหนามองถาเวลาเขามาถนนเสนนั้นสะอาด ฟุตบาทไมมีการรุกล้ำ ไมมีปายประชาสัมพันธ
ทั่วไป สายไฟฟาไดมีการดูแลเอาใจใสรวบรัดเก็บเปนระเบียบ ถนนหนทางดูดี ถังขยะไมมี สำนักปลัดเทศบาล
จะเลือกถนนเสนไหนเพื่อทำเปนโครงการหนาบานหนามอง
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ผมขอเสนอถนนอนรรฆนาคเพราะเรา
ซอมแซมทำถนนใหมเปนถนนแอสฟ ลท ติกคอนกรีต ตลอดสายแลวคงจะสวยงาม ผมจะลงไปจัดระเบียบ
ชวงแรกคือหนาวัดสวางคงคาไปจนถึงแยกไฟสัญญาณจราจรแยกไปเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการหนาบานหนามองและเสริม
การทองเที่ยวผมอยากใหเลือกทำที่ถนนกาฬสินธุ ถนนภิรมย และถนนอรรถเปศล เปนสามเหลี่ยมวัฒนธรรม
อยากใหลองทำถนนเสนนี้กอนใหสวยงามสวนถนนเสนอื่นๆเราคอยมาหารือและพิจารณากันอีกครั้ง

เรื่อ งที่ 23

การรั บ ลงทะเบี ย นโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เด็ ก แรกเกิ ด
ป 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป 2561 เรียนทองถิ่นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนแจ งว า กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ร ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแตปงบประมาณ 2559 เปาหมาย
เด็กแรกเกิดที่อยูในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงความยากจนไดรับสวัสดิการเงินอุดหนุนรายละ 400 บาท รวม
12 เดือน และคณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาตอเนื่องในป 2560 การอุดหนุนจากเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ป
เพิ่มเงินอุดหนุนอีกเปนรายละ 600 บาท เพื่อลงทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วประเทศ ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับลงทะเบียนตอเนื่องตามระเบียบของกรมกิจการ
ประชาสัมพันธการสรางการรับรูและความเขาใจในกลุมเปาหมายและผูที่ทำหนาที่คัดกรองสิทธิ์

เรื่องที่ 24 งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัย

สุนทร เราจะมีการทำพิธีฝากตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะมิตรใหกับทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาฯ
ทานนายอำเภอเมือง และทานทองถิ่นจังหวัด 4 ทาน และเราก็มีกาน้ำทั้งหมด 4 ใบ พอดีแตพอผมมานึกได
ทานผูวาราชการจังหวัดและทานรองผูวาฯทานมีภรรยามาดวยและภรรยาทานผูวาฯก็มีตำแหนงเปนนายกเหลา
กาชาดและภรรยาของรองผูวาฯก็มีตำแหนงเปนรองนายกเหลากาชาด เพราะฉะนั้นกาน้ำของเราก็ไมพอเพราะ
ตองใชทั้งหมดรวม 6 ใบ ทานเลขาฯอดิศักดิ์ทานเลยเสนอวาใหเอาของทานได 1 ใบ และอีก 1 ใบ ก็เอาของ
นายก สรุปครบ 6 ใบ เพราะฉะนั้นมอบนายกันติพงษทำหนังสือเชิญใหม

เรื่องที่ 25 การอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แจงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องขอเสนอเชิง

- 8 นโยบายการอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกา สำรวจทั่วประเทศไทยมีทั้งหมด 613 แหลง ในจังหวัดกาฬสินธุ
มียานฟนฟูเกาอยู 12 แหง และมี 1 แหง ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหไปฟนฟูยานชุมชนเกาคือบริเวณขาง
วัดกลางพระอารามหลวงฝงบานทานผอ.ประโยชนไปจนถึงสี่แยกไฟแดงหนาบานนายกซึ่งเปนรูปตัวแอล (L)
งานนี้เปนงานของสำนักการชางใหทำโครงการ และออกแบบศึกษา ดูวาจะจัดกิจกรรมอะไรไดเพื่อฟนฟูยาน
ชุมชนเกาตามนโยบายฯ ถาจะตองใชงบประมาณก็ทำเรื่องขอรับงบประมาณไปทานผอ.ภานุเดชเคยศึกษา
เอาไวแลวและลองนำเสนอใหนายกทราบดวยวาจะฟนฟูแบบไหนอยางไรมอบสำนักการชาง
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง
ที่ประชุม - รับรอง –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม สำหรับเรื่องยาเสพติดก็ไดลงพื้นที่ไปแลวทั้ง 36

ชุมชน เปนชุมชนที่มีพื้นที่สีขาวไมพบผูเสพฯ มี 16 ชุมชน ชุมชนที่มีพื้นที่สีเขียวไมมีผูขายแตมีผูเสพฯ และมีผู
ติดยาไมเกิน 3 คน มี 13 ชุมชน และเปนชุมชนหมูบานระดับคอลคือไมมีผูผลิต ผูขาย และผูเสพ แตมีผูเสพ
ยาเสพติดไมเกิน 4 – 5 คน จากประชากร 1,000 คน เปนขอมูลที่เจาหนาที่ของกองสวัสดิการสังคมและ
เจาหนาที่โดยประสานกับผูนำชุมชนไปลงพื้นที่
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวพื้นที่ตลาดเราไดลงพื้นที่ดวยหรือไม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ไมไดลงพื้นที่สำรวจครับ ครั้งตอไปจะลงสำรวจ
รวมดวยครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาอยางนั้นจะเรียกวาดูแลเต็มศักยภาพได
อยางไร 36 ชุมชน ถาอยางนั้นทั้งหมดตอง 38 ชุมชน
ที่ประชุม - รับทราบ –

เรื่องที่ 2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการมีอะไรจะรายงานเกี่ยวกับเรื่อง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ

นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ซึ่งเปนแหลงและเกณฑช้ีวัดของคอรทีมและธรรมาภิบาล

นำเขาเสนอในที่ประชุมประจำเดือน เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน ทุกขอมูลขาวสารก็จะมีการพูดคุย
กันเพื่อจะนำเขาวาระในการประเมินคอรทีมครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนขอวินิจฉัยของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารมี 5 ขอ ผมจะเตรียมมาเลาใหฟงในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือนมกราคม 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2561 เชิญสถานธนานุบาล

นายสมบัติ สัน คำ

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุ บาล ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2561

ทรัพยคงเหลือประจำเดือนมกราคม 2561 จำนวน 5,174 รายการ จำนวนเงิน 82,555,150 บาท เงิน
สดคงเหลือ จำนวน 77,647.63 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 3,115.31 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป 53,791,428.91 บาท ทรัพยหลุดจำนำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 48 ราย จำนวนเงิน 428,200
บาท กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนมกราคม 2561 จำนวน 146,306 บาท กำไรจำหนายทรัพยหลุด 1
ต.ค. 60 – 31 ม.ค.61 จำนวน 434,000 บาท รับจำนำ 1,697 ราย จำนวนเงิน 28,401,700 บาท
เพิ่ ม ขึ้น จากเดื อ นธัน วาคม 2560 จำนวน 22 ราย จำนวนเงิน 3,129,700 บาท ไถ ถ อน จำนวน
1,792 ราย จำนวนเงิน 28,577,200 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 58 ราย จำนวนเงิน
656,200 บาท ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวน 983,936.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 จำนวน
75,667.50 บาท ดอกเบี้ยรับจำนำ 1 ต.ค 60 – 31 ม.ค.61 จำนวน 3,632,992.75 บาท

สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

มกราคม 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 622 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. จัดประชุมคณะกรรมการ แผนอัตรากำลัง
3 ป(2561-2563) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่
3/2561 2. ขอใชบัญชีสอบแขงขันของ กสถ. 4 ตำแหนง ดังนี้ 2.1 ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ สังกัดสำนักการศึกษา 1 อัตรา 2.2 ตำแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักการศึกษา 1
อัตรา 2.3 ตำแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1
อัตรา 2.4 ตำแหน งนายช างโยธาปฏิ บั ติงาน สังกัดสำนั กการชาง 2 อัตรา 3. ตรวจสอบคุณ สมบั ติของ
พนักงานเทศบาลพรอมแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้ 3.1 นางสาวศรัณนพัชร ไผพูล ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเลื่อนและแตงตั้งให
ดำรง ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 3.2
นางสิรินาฎ ปรีชาจารย ตำแหนงนักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัดงานตรวจสอบการเบิกจายเงิน ฝายการเงิน
และบั ญ ชี สำนั ก การคลั ง เทศบาลเมื องกาฬสินธุ ขอเลื่อนและแตงตั้งให ดำรงตำแหน งในระดับที่ สูงขึ้น ใน
ตำแหนง นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล
หองประชุมพวงพะยอม ประจำเดือนมกราคม 2561 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวม
เปนเงิน 28,400 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุม
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีการประชุมกาแฟ 2 ครั้ง ณ หองประชุมนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ปฏิคม
งานวันเด็กแหงชาติ ณ ลานหนาศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) วันเสารที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.
จัดงานพรอมปฏิคมพิธีเปดปายสวนสาธารณะกุดโงง ณ ชุมชนสงเปลือย วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา
08.00 น. ปฎิคมเเละรวมงานพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และพระบรมราชินี ในราชกาลที่

- 10 9 วั น ที่ 29 ม.ค. 61 เวลา 16.30 น. ปฎิ ค มงานประชุ ม คณะกรรมการจั ด สร า งองค พ ระประธาน
ประจำพุทธมนฑลจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 31 มกราคม 2561 ฝายรักษาความสงบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2561 ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบผูคาตลาดสดหนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุวันที่ 8 มกราคม 2561 ออก
ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบพื้นที่ทางเทาบริเวณแยกทุงมน วันที่ 10 มกราคม 2561 ดำเนินการทาสี-ตีเสน
วันที่ 12 มกราคม 2561 ดำเนินการติดตั้งปายเครื่องหมายจราจร บริเวณแยกฮีฮง ถนนโสมพะมิตร วันที่
30 มกราคม 2561 ออกปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบผูคา บริเวณหนาหางบิ๊กซี ถึงหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การออกระงับเหตุอัคคีภัย เมื่อ
วันที่ ๕ มกดราคม ๒๕๖๑ (๑๑.๔๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบาน นายชำนิ จันทรประจักษ
เลขที่ ๑๔๓/๓ ถ.ทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ (๑๐.๔๗ น.) ออกปฏิบัติ
หนาที่ระงับเหตุไฟไหมปมน้ำมัน ปตท. หนาโรงแรมริมปาว ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมือวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ (๑๙.๐๙ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา บริเวณ หนาโรงแรมแฮปปอิน ถ.
บายพาสทุงมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ (๑๙.๐๕฿ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุ
ไฟไหมหญา บริเวณ ถ.บายพาสหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๐ (๐๙.๒๗ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ รับศพประชาชนที่โรงพยาบาลเมืองกาฬสินธุ สงวัดสวางคงคา
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖ สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ฝกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ คายประจักษศิลปาคม จ.
อุดรธานี งานทะเบียน จำนวนประชากรเดือนมกราคม 2561 จำนวน 33,764 คน จำนวนครัวเรือน
15,272 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนมกราคม 2561 ยายเขาจำนวน 160 ราย ยาย
ออกจำนวน 50 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 807 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,135 ราย
จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 42 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จำนวนผูรับบริการ 8 ราย

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

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมกราคม 2561 เบนซิน จำนวนที่ใช 696 ลิตร ลดการใชพลังงาน 35.12
ลิตร ดีเซล จำนวนที่ใช 17,320 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 857 ลิตร LPG จำนวนที่ใช 1,025.30 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 52.41 ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 3 ครั้ง ลางทำความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 4 ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทำความสะอาดถนน
ชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 45 ครั้ง ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน - จุด ซอมบำรุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 6 คัน/6 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/
เปลี่ยน 36 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
ระหวาง 30 ต.ค. – 30 ม.ค.61 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.1 ตัน - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1
ครั้ง เปนเงิน 19,120 บาท กำจัดมูลฝอยกำจัดมูลฝอยในเดือนม.ค.61 รวม 2,835.34 ตัน เปนมูลฝอย
จาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 981.26 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,854.08 ตัน การตรวจวัด
คุณภาพน้ำ (ตรวจ 11 ม.ค.61) คุณภาพน้ำกุดยางสามัคคี และหนองไชยวาน ผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพ
น้ำกุดน้ำกินมีคาความสกปรกเกินมาตรฐานแตคาออกซิเจนผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพลำน้ำปาวในเขต
เทศบาลฯผานเกณฑมาตรฐาน ยกเวนกอนเขาเทศบาลมีออกซิเจนต่ำ 5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 มกราคม
2561 5.1 ตอใบอนุญาต 1.ปรับผิด พ.ร.บ. - ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 3 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้ง
ปายโฆษณา 13 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 6 ราย 5.ใบอนุญาตจำหนายสินคา
ในที่สาธารณะ 1 ราย 6.หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 14 ราย อบรมผูผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง
วันที่ 22 มกราคม 2561 จัดอบรมผูผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง โรงงานผลิตน้ำดื่มน้ำแข็ง ครู และเจาหนาที่ดูแล
เครื่องกรองน้ำ จำนวน 70 คน วิทยากรไดรับความอนุเคราะหจากงานคุมครองผูบริโภค สำนักงาน

- 11 สาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ อบรมความรู แ ละฝ ก ตรวจคุ ณ ภาพน้ ำ ด า นป อ งกั น และควบคุ ม โรค
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๑ ราย จำหนายออกจาก
กระบวนการรัก ๒ รายเนื่องจากทานยาครบ รวมมีผูปวยวัณโรคในพื้นที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๓ รายเขาสูกระบวนการ
รักษาทั้ง ๓ ราย มี ๑ รายที่ตองลงไปฉีดยาที่บานทุกวัน เนื่องจากผูปวยมีแขนขาออนแรงรวมดวย ทั้ง ๓ ราย
เขาสูกระบวนการรักษาและมาตรวจตามนัดทุกนัด เดือนนี้คัดกรองเพื่อคนหาผูที่ติดเชื้อวัณโรค ในเฉพาะกลุม
ผูปวยเบาหวาน ไดจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ ราย จากเฉพาะกลุมผูปวยเบาหวานทั้งสิ้น ๔๔๐ ราย ไมมีอาการสงสัย
วัณโรค ที่ตองสงโรงพยาบาล กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ หนวย
ควบคุมโรคนำโดยแมลง จ.กาฬสินธุไดออกสุมประเมินลูกน้ำยุงลายชุมชนในเขตเทศบาลฯ ไดแก ชุมชนสง
เปลือย ชุมชนทุงศรีเมือง และชุมชนดอนสวรรค ชุมชนละ ๑๐๐ หลังคาเรือน ผลสำรวจคาดัชนีความชุก
ลูกน้ำยุงลาย (HI) ดังนี้ ชุมชนทุงศรีเมือง คา HI = 7,ชุมชนดอนสวรรค คา HI =6 ,ชุมชนสงเปลือย คา HI =
๓ ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคไข เลื อ ดออกน อ ย ผลสำรวจค า ดั ช นี ค วามชุ ก ลู ก น้ ำยุ งลาย (CI) ของ
สถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ผลสำรวจคาดัชนีความ
ชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความ
ชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก ดอนปูตาดงปอ คือ มีคา CI = ๓.๐ **เดือนนี้ไมมีผูปวย
โรคไขเลือดออก โครงการเยี่ยมบ านมารดาและบุ ตรหลั งคลอด ( ระหวางวัน ที่ 1 – มกราคม 2561 )
มารดาหลังคลอด 16 ราย ไดรับการเยี่ยม 16 ราย - บุตร เพศชาย 7 ราย - บุตร เพศหญิง 9 ราย
ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ศูนยซอยน้ำทิพย รวมผูรับบริการทั้งหมด 714 ราย ศูนยดงปอ รวม
ผูรับบริการทั้งหมด 482 ราย ดานสัตวแพทย ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 214 ราย ๑.๒ จำนวนสัตว 328 ตัว แยกเปน สุนัข 271 ตัว แมว
57 ตัว รับ คาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 15,910 บาท ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล
จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 27 ราย จำนวนสัตว ทั้งหมด 2,253 ตัว แบงเปน สุกร 2,225 ตัว โค
28 ตัว รายไดประจำเดือน มกราคม 2561 จำนวน 226,448 บาท งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ครั้งที่ 1/2561 ประชุม
อนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและติดตามประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ประธานในการประชุม นางประคำ ศรีสมชัย วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30
น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมี นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานในการ
ประชุม ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๒ ม.ค. 2561 – วันที่
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหบริการเยี่ยม
บานผูสูงอายุที่ยากไรและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๖ ชุมชน จำนวน ๒๐๐
คน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เรียนดานอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการนวดผอนคลายเฉพาะจุด วิทยากร นางอรพินท พรหมอาจ และ
ทีมงาน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิ
รัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดพบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ เนื่องในงานสังสรรค
หรรษาปใหม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานสังคม
เรื่องความสำคัญของโรงเรียนผูสูงอายุ และการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุ วิทยากรนางประคำ ศรีสมชัย
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุฯ เรียนดานศาสนา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เกี่ยวกับการทำความดีชวยเหลือกันและกันวิทยากร นายสมพงษ สรอยเสนาะ

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

- 12 2561 โครงการเดน ประจำเดือน มกราคม 2561 รวมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ วันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๑ รวมพิธีถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
จังหวัดกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิท ธิ์ วันที่ 4 มกราคม 2561 ประชุมพนักงานครู
ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อใหการวางแผนการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จัดบุคลากรใหมีความ
เหมาะสมกับงานติดตามผลการทำงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง วันที่ 5 มกราคม 2561 กิจกรรมปนดินใหเปน
ดาวและประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ประจำปการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานการรองเพลง
และการเตนประกอบเพลง นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและยังเปนการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเปน
นักรองประจำวงดนตรี ของโรงเรียน เพื่อเปนตัวแทนเขาประกวดรองเพลงระดับจังหวัด ระดับภาพและระดัง
ประเทศตอไป วันที่ 10 มกราคม 2561 กิจกรรมวันปใหม ประจำปการศึกษา 2561 เพื่อใหนักเรียนทราบ
ถึงวัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปใหมและอนุรักษใหคงอยูกับสังคมไทยสืบไป โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
วันที่ 9 มกราคม 2561 ตัวแทนนักเรียนรวมกิจกรรมโครงการคุณธรรม – จริยธรรมและจิตอาสาเยาวชน ณ
วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นักเรียนรวมกิจกรรมวันคริสตมาส ณ หองสมุด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวม
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กิจกรรมทำบุญตัก
บาตรสงทายปเกา ตอนรับปใหมรวมกับชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา กิจกรรมเพิ่มการเรียนรู
ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๑ โครงการประชุมผูปกครอง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล 4 ประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 1๘ มกราคม 256๑
เฉลิมพระเกียรติ ประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 1๘ มกราคม 256๑ ประกวด
บรรยายธรรม ประจำป ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ มกราคม 256๑ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ กิจกรรมวันขึ้นปใหม
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงการประชุมผูปกครอง วันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1 กิจกรรมวันขึ้นปใหม วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปดรับสมัครนักเรียน วันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๑ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒
กิจกรรมวันขึ้นปใหม วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซอมการแสดงรวมพิธีเปดงานวันเด็ก
แหงชาติ หนวยศึกษานิเทศก โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ ๒ ระหวางวันที่ ๒๔ –
๒๕ มกราคม 256๑ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ วันที่ ๑๓ มกราคม
256๑ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม งานวันขึ้นปใหม
ประจำป ๒๕๖๑ วันที่ 1 มกราคม ๒๕๖1 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) งานกีฬาและนันทนาการ
งานวันเด็ก ป 2561 วันที่ 13 มกราคม ๒๕๖1 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) งานโรงเรียน งาน
วันครู ป 2561 วันที่ ๑6 มกราคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ฝายการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ไดปฏิบัติหนาที่ในการ
สอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความ
ชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานที่จะดำเนินการตอไป สำนักการศึกษา วันที่ 3-4 ก.พ. 61
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 , ม.3 วันที่ 18-20 ก.พ. 61 - รวมจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ “อุนไอรักคลายความหนาว” วันที่ 19-23 ก.พ. 61 - ประเมินความสามารถดานการ
อานออกเขียนได ชั้น ป.1 วันที่ 21-22 ก.พ. 61 - สอบแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ชั้น ป.5 กลุม
สาระฯ คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ วันที่ 22 ก.พ. 61 - การสอบสมรรถนะผูเรียน ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6
วันที่ 26 ก.พ. 61 - พิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรม “โปงลาง แพรวา กาฬสินธุ”
ประจำป 2561 งานที่จะดำเนินการตอไป สถานศึกษาในสังกัด ๑.สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ๒.ตัวแทน
นักเรียน รวมโครงการคายพัฒนาเยาวชนระดับภาค อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย (ท.๒) ๓.กิจกรรมเขา
คายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี (ท.๒) 4.โครงการหนูนอยทองโลกกวาง (ท.๓) 5.โครงการกีฬาสี (ศพด.๑)
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สำนักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 60-

ม.ค.61 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 60- ม.ค.61 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.ค. 60-ม.ค.61 เขามาทั้งหมด 3,692,957.19 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค.
60 – ม.ค.61 เขามาทั้งหมด 3,653,786.60 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60 – ม.ค.61
เขามาทั้งหมด 2,778,328.40 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค.
60 – ม.ค.61 เขามาทั้งหมด 1,325,238 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 – ม.ค.61 เขา
มาทั้งหมด 10,000 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 60 – ม.ค.61 จำนวน
11,450,310.19 บาท 7.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 60 – ม.ค.61 เข า มาทั้ ง หมด
38,917,956.34 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 52,418,712 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 42,415,622 บาท รวมเงินอุดหนุน จำนวน 94,834,334 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จำนวน 145,212,600.53 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ม.ค.
61 จำนวน 9,169,216.20 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ม.ค.61
จำนวน 719,476.28 บาท (1) รายรับจริงเดือนต.ค.60 – ม.ค. 61 จำนวน 145,212,600.53 บาท
(2) รายจายจริงเดือน ต.ค.60 – ธ.ค.60 จำนวน 78,032,406.16 บาท (3) รายจายจริงเดือน ม.ค. 61
จำนวน 23,505,907.52 บาท ยอดคงเหลือยกไปเดือนกุมภาพันธ 2561 จำนวน 43,674,286.85 บาท

สำนักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นายภาณุ เดช เจริญ พั น ธุวงศ ผอ.สำนั กการช าง งานสวนสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม

2561 สรุปรายการเบิก–จาย น้ำมันดีเซล เดือนมกราคม 2561 สำนักปลัดเทศบาล ใชลดลง 573 ลิตร
สำนักการชาง ใชลดลง 165 ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 863 ลิตร สำนักการคลัง
ใช - ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 53 ลิตร สำนักการศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 30 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง
62 ลิตร ผลสรุปการใชน้ำมันเพิ่มขึ้น 40 ลิตร ดานธุรการ แสดงหนวยไฟฟาของแตละหนวยงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ระหวางวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ สำนั ก งานเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ในเดื อ น ธ.ค. 61 ใช ไ ฟฟ า จำนวน
22,340.00 หน วย เพิ่ ม ขึ้ น 1,342.00 หน วย สถานี ดั บ เพลิ ง ในเดื อ น ธ.ค. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน
2,932.00 หนวย ลดลง 315.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ธ.ค. 61 ใช
ไฟฟา จำนวน 9,471.00 หนวย ลดลง 2,748.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ธ.ค.
61 ใชไฟฟา จำนวน 0.00 หนวย ลดลง 3,427.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ธ.ค.
61 ใชไฟฟา จำนวน 4,075.00 หนวย เพิ่มขึ้น 509.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ำ ใน
เดื อ น ธ.ค. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน 250.00 หน วย เพิ่ ม ขึ้ น 215.00 หน วย โรงเรีย นเทศบาล ๔ ถนน
ประดิษฐ ในเดือน ธ.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 12,249.00 หนวย เพิ่มขึ้น 1,849.00 หนวย สวนควบคุม
การกอสรางอาคารและผังเมือง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 23 โครงการ สวนการโยธา
งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานจัดสถานที่ 9 เรื่อง งานไฟฟาสาธารณะ 12 เรื่อง งานบำรุงรักษาทาง
และสะพาน ถนน 4 เรื่อง งานสวนสาธารณะ ตัดตนไม 4 เรื่อง งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม
2560 วันที่ 10 ม.ค. 61 เจาหนาที่ไดดำเนินการตกแตงสวนหยอม บริเวณโรงเรียน ท.๔ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 5 ม.ค. 61 เจาหนาที่ไดดำเนินการตกแตงตนไมทำความสะอาด บริเวณศาลากลางจังหวัด วันที่ 25
ม.ค. 61 เจาหนาที่ไดดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาพักผอนกุดน้ำกินพรอมปลูกตนไมขางเวทีใหญ
บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน งานไฟฟาสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 19 ม.ค. 61

- 14 เจาหน าที่ ได ดำเนิ น การยายหอกระจายขาว บริเวณศาลาชุ ม ชนทุ งสระ วัน ที่ 19 ม.ค. 61 เจาหน าที่ ได
ดำเนินการติดตั้งโคมไฟสองสวาง บริเวณซอยตันดอนกลอย วันที่ 22 ม.ค. 61 เจาหนาที่ดำเนินการซอมแซม
ไฟฟาสองสวาง บริเวณชุมชนโพธิ์ไชยซ.อุดมชัย วันที่ 23 ม.ค. 61 เจาหนาที่ดำเนินการซอมแซมไฟฟาสอง
สวาง บริเวณชุมชนซอยน้ำทพย งานวางทอระบายน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 25 ม.ค. 61
เจาหน าที่ ไดดำเนิ น การซ อมแซมฝาท อระบายน้ำชำรุดบริเวณหน าเซเวน บ.ข.ส. งานซอมแซมผิวจราจร
ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 10 ม.ค. 61 เจาหนาที่ไดดำเนินการซอมแซมผิวจราจร บริเวณซอยคารา
บาว วันที่ 8 ม.ค. 61 เจาหนาที่ไดดำเนินการซอมแซมผิวจราจร บริเวณถนนมาประณีต วันที่ 18 ม.ค. 61
เจาหนาที่ดำเนินการซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ซอยทาสินคา 1 งานตัดตนไม ประจำเดือน พฤศจิกายน
2560 วันที่ 31 ม.ค. 61 เจาหนาที่ไดดำเนินการตัดตนไม บริเวณซอยแสงพงษ 1 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
ของประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2561 ผานสื่อโซเชียล Facebook และ LINE แอปพลิเคชั่นเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ (สำนักการชาง)ไดรับคำรองทุกข เรื่องซอมแซมไฟฟาสองสวางซอยหมูบานไหมไทย ผาน
แอปพลิเคชั่นไลน เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยคุณพรพิศ ศิริกุล ไดเขียนคำรองขอใหทางสำนัก
การชางดำเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวางบริเวณซอยหมูบานไหมไทย ซึ่งภายในหมูบานมีไฟฟาสองสวางที่ดับ
จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณหนาศาลพระภูมิประจำหมูบานจุดที่2หนาบานเลขที่263/45สำนักการชางจึง
เขาดำเนินการแลวเสร็จในวันที่ 19 มกราคม 2561 คำรองทุกขเรื่องไฟฟาสองสวาง จากคุณ ผกามาศ
แหมม ผานทางแอปพลิเคชั่น ไลน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยคุณ ผกามาศ แหมม ไดเขียนคำ
รองขอใหทางสำนักการชางดำเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวางบริเวณ ถนนสายบุญทุกวันเสาร ของชุมชน
ตลาดเกา สำนักการชางจึงเขาดำเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.25601

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

สรุปคาใชจายประจำเดือนมกราคม 2561 งบประมาณตั้งไว 1,649,000 บาท รวมคาใชจาย 178,626
บาท ยอดเงินคงเหลือ 942,149.70 บาท 2.หนังสือเขา 74 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 42 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 13 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 39 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนม.ค.61 ฝาย
แผนงานและงบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2-4 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 9/2561 จำนวน 1 รายการ เปน
เงิน 2,000 บาท กองสวัสดิการสังคม - โอนครั้งที่ 10/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 180,000 บาท
สำนักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่ 11/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 50,000 บาท สำนักการศึกษา - โอน
ครั้งที่ 12/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 846,640 บาท งานปองกันฯ สป. - โอนครั้งที่ 13/2561
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 35,000 บาท สำนักการศึกษา 2.การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ประจำป พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 มี รายการดังนี้ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้ง
ที่ 3/2561 คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป งานปองกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 3. รางวัลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2561 ก.ก.ถ.มีมติเห็นชอบใหมีการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพื่ อเป นรางวัลจูงใจสำหรับ อปท.ที่มีการบริห ารจัดการที่ ดีประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
ประเภทรางวัลมี 3 ประเภท คือ 1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเดน 2. รางวัลการบริหารจัดการ
ที่ดีประเภททั่วไป 3. รางวัลผลคะแนนผานเกณฑการประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามที่
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑกำหนด โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนนสายบุญ) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรม
สวดมนตในวันพระ) 4. การกรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ประจำป 2561 แจงใหทุกสำนัก/กองที่มีสวนรวมเกี่ยวของกรอกขอมูลตามเกณฑชี้วัดมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำป 2561 ซึ่งอยูระหวางรวบรวมขอมูล เพื่อที่จะรายงานผานระบบ

- 15 ทางดวนรับ – สงขอมูลบนเว็บไซตของสำนักงาน ก.ก.ถ.(www.odloc.go.th) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
24 มกราคม 2561ณ ห องประชุ ม สภาเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือ ง
กาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 3/๒๕๖1 1.งานประกาศเสียง
ตามสาย จำนวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ จำนวน 9 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ
- งาน 4.งานภาพนิ่ง จำนวน 40 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 30 งาน 6. งานพิธีกร จำนวน
7 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จำนวน 5 ปาย 9. จัดสงวารสาร
เทศบาล แผนพับ 7,000 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัด
ตอภาพ จำนวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 9 งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook
จำนวน 40 งาน 5.ประกาศ - ข าว 6.เขี ยนบทรายการเคเบิ้ ล ที วี 9 ตอน 8.อั ด สปอต - งาน 9.ป าย
ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดที ัศน จำนวน - งาน ฝายนิติการ ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณี ขอรับคาเชาบ าน เขารวมการเจรจาไกลเกลี่ยขอรับคาถมดินบริเวณกุดโงงสาธารณะ ที่
สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุออกตรวจสอบและทำบันทึก การเก็บสะสมขยะ ซอยทองอพารทเมนทของ
นายพรชัย สีละพัฒน ยินยอมใหกองสาธารณสุขฯ จัดการขยะเพื่อแกไขปญหามลพิษ ออกตรวจสอบรองเรียน
ซอยทุงศรีเมืองพัฒนา ออกตรวจสอบรองเรียน ซอยทุงศรีเมืองพัฒนา (ซอยคาราบาว) ออกตรวจสอบการปด
กั้นถนน เขตทางสาธารณะกุดออ บอบำบัดน้ำเสีย

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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนมกราคม 2561 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนมกราคม
2561 ใชน้ำมันทั้งหมด 95 ลิตร ลดลง 53 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน ลงสำรวจและตรวจสอบปายชุมชน ทั้ง
๓๖ ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๐-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ฝายพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกกาฬสินธุไดลงสำรวจและ
ตรวจสอบป า ยชุ ม ชนทั้ ง ๓๖ ชุ ม ชน เพื่ อ ซ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง ให อ ยู ใ นสภาพดี ประชุ ม ประจำเดื อ น
คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ( มกราคม ๒๕๖๑)
กองสวัสดิการสังคมจัดการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชนโดยมี นายจารุวัฒน บุญ
เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ
บริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖
ชุมชน เขารวมการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจากนายสถาบัน บุญเติม ผูพิพากษาหัวหนาศาล
จังหวัดกาฬสินธุ มาใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแกคณะกรรมการชุมชนในการประการชุมครั้งนี้ ฝายสังคม
สงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดำเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติด
เชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุม
คณะกรรมการสหกรณบริการเคหะสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุม
คณะกรรมการสหกรณบริการเคหะสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จำกัด เรื่องหาหลักเกณฑการชวยเหลือน้ำทวม
และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อชวยเหลือในการเกิดภัยพิบัติตางๆ ลงพื้นที่สำรวจ
ผูดอยโอกาส ในเขตทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่สำรวจผูดอยโอกาส ผูที่
ไดรับความเดือดรอน ทุกขยาก จำนวน ๑๑๗ ราย ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามโครงการคนกาฬสินธุไมทิ้ง
ใครไวขางหลัง เพื่อจะไดหาแนวทางใหความชวยเหลือตอไป จัดซุมนิทรรศการในงานสถาปนาคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ครบรอบ ๖๔ ป ในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ
สังคม พรอมคณะ เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เนื่องใน
วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ ๖๔ ป หัวขอเรื่อง “นวัตกรรม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม รายงาน
ผลการดำเนินตามภารกิจถายโอนหอพัก ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามภารกิจถายโอน
หอพักดังนี้ ๑. ยืนตอใบอนุญาตใหตั้งหอพักและผูจัดการหอพักจำนวน ๒ แหง แบงเปนหอพักชาย ๑ แหง
และหอพักหญิง ๑ แหง - หอพักชาย เคบี - หอพักหญิง เคบี ๒. ยื่นขอยกเลิกประกอบกิจการหอพัก จำนวน
๑ แหง คือหอพักหญิงถนอมทรัพย เบื้องตนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับเรื่องและออกตรวจหอพักตามความ
ประสงคที่ขอยกเลิกประกอบกิจการ ปรากฏพบผูเขาหอพักที่เปนนักเรียนเหลืออยู จำนวน ๓ หอง จึงไดทำ
หนังสือแจงผูประกอบการวาไมสามารถมีคำสั่งใหยกเลิกประกอบกิจการได เนื่องจากไมไปตาม พรบ. หอพัก
๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานลงพื้นที่ ประเมินสถานะหมูบานชุมชน รอบที่ ๑ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐เมษายน ๒๕๖๑ ๖ เดือนแรกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๖ ชุมชน และไดบันทึกขอมูลในระบบ
ประมวลผล (Nispa) ของสำนักงาน ปปส. สามารถแบงประเภทชุมชนได ดังนี้ หมูบาน ก๑ จำนวน ๑๓ ชุมชน
หมูบาน ก๒ จำนวน ๓ ชุมชน หมูบาน ก๓ จำนวน – ชุมชน หมูบาน ข๑ จำนวน ๙ ชุมชน หมูบาน ข๒
จำนวน ๓ ชุมชน หมูบาน ข๓ จำนวน ๑ ชุมชน หมูบาน ค๑ จำนวน – ชุมชน หมูบาน ค๒ จำนวน ๑ ชุมชน
หมูบาน ค๓ จำนวน – ชุมชน หมูบาน ง๑ จำนวน ๔ ชุมชน หมูบาน ง๒ จำนวน ๒ ชุมชน หมูบาน ง๓
จำนวน – ชุมชน พบผูคาจำนวน ๖ ราย และผูเสพจำนวน ๕๒ ราย

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

เรื่องที่ 1 กำหนดวันประชุมสภา
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
กุมภาพันธ 2561

ขอเสนอวันประชุมสภา เปนวันพุธที่ 28

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เอาตามที่สะดวกและเห็นสมควรมีอะไรจะ
นำเขาที่ประชุม

นายอภิวัฒน ปะกิทัง

รองปลัดเทศบาล มีเรื่องการโอนงบประมาณที่เปนเงินอุดหนุนชุมชนละ

20,000 บาท ทำงานดานสุขภาพ เงินนี้โอนเขามาที่สำนักการสาธารณสุขเปนหมวดเงินอุดหนุนชุมชนดาน
ดูแลสุขภาพใหกรรมการชุมชนเปนผูเสนอเขามาขอที่เทศบาลฯ

เรื่องที่ 2 การประชุมใหญสามัญงานสภาเด็กและเยาวชน
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม สำหรับวันเสารนี้งานสภาเด็กและเยาวชนเรามี

การประชุมใหญสามัญคณะกรรมการจัดทำแผน ขอฝากทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 สงนักเรียนอายุ 15 ป
ขึ้นไป เขารวมกิจกรรมดวยอยางนอย 5 คนครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 16.45 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

