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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 5/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 วันทองถิ่นไทย
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล เมื่อวานไดไปประชุมเรื่องวันทองถิ่นไทยมาขอ

มอบหมายงานใหแตละสำนัก/กองไดรับผิดชอบ งานจะจัดขึ้นวันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2561 ที่หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00 น. เปนตนไป เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับภารกิจใหรับผิดชอบคือ
เชิญใหเขารวมแตงกายชุดปกติขาวหรือชุดสีกากีแขนยาว และจัดพานพุมดอกไมสด 1 พานพุม เพื่อนำไปวาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไปวางพรอมกันกับอบจ. ขอกำลังเทศกิจ จำนวน 6 คน แตงเครื่องแบบเพื่อไปชวย
บริเวณหนาเวทีเพื่อยกพานพุมและชวยอำนวยความสะดวกในบริเวณงาน มอบสำนักการชางไปขนเตนท
จำนวน 17 เตนท มากางบริเวณดานนอกหอประชุม 80 พรรษา เพื่อจัดนิทรรศการสำหรับเทศบาลเมือง

- 3 กาฬสินธุไดเตนท จำนวน 2 เตนท มอบโรงเรียนในสังกัดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาและมอบสำนักการ
สาธารณสุขจัดนิทรรศการเรื่องขยะสามารถเขาไปจัดนิทรรศการไดประมาณวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2561
เรามีถุงผาเขาอยากใหเรานำไปแจกแตอยากใหเราเพิ่มตราของจังหวัดฯและตราของกรมสงเสริมฯ

เรื่องที่ 2 ขอเชิญรับฟงความคิดเห็นเรื่องการทำสัญญาขายฝาก
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุเปน

จังหวัดที่มีประชาชนขายฝากมากที่สุดเมื่อขายฝากแลวเมื่อครบกำหนดขายฝากก็ถูกยึดทรัพยสินโดยสัญญาขาย
ฝากมากที่สุดในประเทศไทย เขาวาสัญญาขายฝากนั้นมีปญหาเอาเปรียบคนจนหรือไมเลยจะมีคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายมาแกไขปรับปรุง ถาหากสัญญาขายฝากเอาเปรียบเปนเครื่องมือของนายทุนมาขมเหงลูกหนี้ก็
จะนำขอมูลนั้นไปแกไขปรับปรุงเรียกวาปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะเดินทางมาพักที่
โรงแรมชาลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และจะมีการประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมใหม โรงแรมชาลองฯ และเขาเรียนเชิญใหเราเขารวมรับฟง
ความคิดเห็นดังกลาวดวย มอบนิติกรเขารวม จำนวน 2 ทาน และนายกจะเขารวมรับฟงในครั้งนี้ดวย ผมจะ
นำรถตูเดินทางไปรับคณะฯที่สนามบินขอนแกน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ชวงเชามอบสำนักปลัดเทศบาล
ทำหนังสือขออนุญ าตนำรถตูของเทศบาลฯไปรับ ทำใหถูกระเบียบและฝากประสานเรื่องรานอาหารและ
รายการอาหารที่เราจะใชในการตอนรับในครั้งนี้ดวย

เรื่องที่ 3 งานขบวนแหเจาเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานแหเจาเมืองของวันนี้เปนอยางไร
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุรับหนาที่คือเปนขบวนแห

นำเจาเมือง 6 เมือง นำรถไปแตงนำขบวนและพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 10 และมี อปพร.ประมาณ 50
– 60 คน ถือธงนำขบวนเรียบรอยแลวครับ และเชิญทานนายกไปชมขบวน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมมอบใหทานปลัดเทศบาลไปชม
ขบวนแหเจาเมืองแทนนายก วันนี้ เวลา 15.00 น.

เรื่องที่ 4 งานแสง สี เสียง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานแสง สี เสียง ประกอบจินตนาการ
เรื่องกาฬสินธุนฤบดินทรวงศจักรี วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ สนามหนาศาลากลางหลังเกา เวลา 18.45 น.
มอบทานรองศิรินันทไปชมการแสดงแทนนายก

เรื่องที่ 5 ประชุมทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

งานทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมืองมอบ
สำนักการศึกษานัดประชุมกรรมการชุมชน ประธานชุมชนและนิมนตพระของวัดปาทุงศรีเมือง คณะกรรมการ
จัดหาประโยชนมาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อเตรียมการกำหนดวันทอดผาปาและหารือเรื่องการกอสรางศาลา
พักศพใหวัดปาทุงศรีเมือง กำหนดประชุมในวันจันทรที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และฝากสำนักการชางใหนำแบบของศาลาพักศพฯเขามาประชุมดวย

เรื่องที่ 6 โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐฯของธนาคาร ธกส.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร

ภาครัฐและพนักงานองคกรฯ พนักงานเทศบาลของเรามีบันทึกการกูยืมเงินของธกส.แลวไมปฏิบัติตามสัญญา
ของเขาหรือไม ถามีเขาอยากใหไปปรับปรุงหนี้หรือรีไฟแนนซ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดเขาตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและใหธนาคารกำหนดอัตราหนี้สินตองผอนชำระราย
เดือนตอรายไดแตผูขอกูเงินตามโครงการสินเชื่อโดยการทำการหักผานทางฎีกาเทานั้น ซึ่งภายหลังการหัก
เงินงวดที่ตองผอนชำระแลวตองมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ธนาคารจึงขอใหสวนงานพิจารณาบุคลากรของทานโดยถาสวนใดมีบุคลากรไมสามารถชำระหนี้ไดและตองการ

- 4 ที่ จะแกไขปญ หาในการชำระหนี้ โปรดแจงธนาคาร ธนาคารพรอมที่ จะดูและแกไขปญ หาหากบุคลากรไม
ยอมรับในหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไมชำระหนี้ธนาคารจะดำเนินการตามหลักการของ
ธนาคารตอไป มอบสำนักปลัดเทศบาลไปลงรับและนำเอกสารสงใหสำนักการคลังเพื่อลงไปสำรวจและทำตาม
นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อแกไขปญหา

เรื่องที่ 7 รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ งานศพอดีตครูขาราชการบำนาญ

คุณครูปติพร สำราญสิทธิ์เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับ เย็นวันนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุเราจะเปนเจาภาพสวดพระ
อภิธรรมศพเชิญชวนทุกทานใหไปรวมเปนเจาภาพ มอบสำนักปลัดเทศบาลจัดหาพวงหรีดแลวนำไปงานสวด
พระอภิธรรมศพในเย็นวันนี้ดวยครับ

เรื่องที่ 8 วางศิลาฤกษกองพิสูจนหลักฐานกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ กองพิ สู จ น ห ลั ก ฐานกรมตำรวจ

สำนักงานตำรวจแหงชาติจะทำการวางศิลาฤกษพื้นที่หลังแขวงการทางซายมือที่เปนพื้นที่วางเขาขอความ
อนุเคราะหเทศบาลเมืองกาฬสินธุคือบริเวณนั้นไมมีทางระบายน้ำออกมาฝากสำนักการชางไปขุดรองระบายน้ำ
เพื่อใหน้ำผานไปลงทางศูนยเครื่องจักรของเทศบาลฯ และฝากใหไปสำรวจถนนบริเวณนั้นเพราะชำรุดทรุด
โทรมมากแลวฝากใหบรรจุเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณป 2562 เพื่อแกไขปรับปรุงพรอมทำทอระบายน้ำ
ใหลงไปพื้นที่สำรวจเขตพื้นที่เราดวยวาชัดเจนและคอยลงมือดำเนินการครับ

เรื่องที่ 9 แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อถนนบายพาสหัวคู
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ผมไปประชุมหัวหนาสวนราชการ

ทานผูวาไกรสร กองฉลาด พูดใหฟงวาทานติดใจบานเลขที่ของศาลากลาง บานเลขที่ 9 ถนนบายพาส หัวคู
ทานผูวา สงสัยวาทำไมตองใชชื่อถนนบายพาส หัวคู ซึ่งเขียนเปนภาษาไทยทำไมถึงไมเขียนเปนภาษาอังกฤษจะ
สามารถแกไขไดหรือไม ผมเลยไดสอบถามไปยังหัวหนาลิขิตแตก็ไดรับคำตอบที่ไมชัดเจนผมเลยสอบถามตอไป
วาเราจะสามารถแกไขจากถนนบายพาสใหเปนถนนทางเลี่ยงเมืองไดหรือไมใหหัวหนาลิขิตไปทำรายงานมา
หลังจากนั้ น หั วหนาลิ ขิตก็ท ำบั น ทึ ก เสนอขึ้น มาคอนขางดีแ ตในหนังสือติดดานหลังมาใหเรียนทานผูวากับ
กลายเปนจึงเรียนมาเพื่อทราบเหมือนไมอยากจะดำเนินการผมเลยบอกวามันไมใชเรื่องของเรา เรารับบัญชา
มาจากทานผูวาหัวหนาลิขิตจะตองทำหนังสือตอบไปหาทานผูวาฯเรียนเรื่องถนนบายพาสหัวคูมีที่มาอยางไร
วิธีการจะแกไขจะตองทำอยางไร ผมเลยใหนำเอกสารกลับคืนไปเพื่อแกไขฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ติดตามและตรวจสอบดูเอกสารในเรื่องนี้ชวยหัวหนาลิขิตดวย

เรื่องที่ 10 พื้นที่อาคาร 2 ชั้น และลานจอดรถดานหนาศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุมคณะกรรมการเมืองเขาก็

สงรายงานการประชุมมาแจงใหรับทราบวาจากมติที่ประชุม วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดดูแลอาคาร 2 ชั้น พิพิธภัณฑและลานจอดรถดานหนาศาลากลางหลังเกาใหพัฒนาเปนศูนยสงเสริม
สุขภาพ ที่มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดมีหัวขอเรื่องเพื่อพิจารณาวาขอใหทบทวนมติทานผูวาเลยนำเรื่อง
นี้เขาทบทวนมติเพราะมีผูสรางกระแสในโซเซียลวาการสรางสวนสาธารณะไมดีเทาการสรางโรงพยาบาลซึ่งเปน
การบิดเบือนเนื่องจากวาบริเวณดานหนาของศาลากลางหลังเกาไมมีใครมาขอวาจะนำไปทำเปนโรงพยาบาล
เลยจนกระทั่งบัดนี้ เพราะโรงพยาบาลกาฬสินธุก็ยังไมไดทำเรื่องวาจะทำโรงพยาบาลเลยเพียงแตทำเรื่องไปที่
จังหวัดวาจะทำเปนที่จอดรถ ปนจักรยาน และออกกำลังกายเหมือนกันแตถาพูดถึงเรื่องมืออาชีพในการดูแล
บริ ก ารสาธารณะและสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจก็ ต อ งเป น เทศบาลฯที่ จ ะสามารถดำเนิ น การได ดี ก ว า
เพราะฉะนั้นที่ประชุมเลยมีมติเปนเอกฉันทใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลแตพอขาวในโซเซียลออกไปบิดเบือน
เปนเท็จทำใหเกิดความเสียหายแกชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และเมื่อเปนแบบนั้นทานผูวาเลยทำการยกเลิก
มติโดยใหทำการประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจของทานผูวาฯ สวน

- 5 หัวขอและผูที่จะมาประชาพิจารณทานผูวาฯมอบใหสำนักงาน กกต. เปนผูไปดำเนินการซึ่งตอนนี้ก็ยังไมเกิด
ความชัดเจนวาเปนอยางไร เมื่อทานผูวาเพิกถอนมตินั้นก็คือทานไดเอาพื้นที่นั้นคืนและแปลวาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุยังไมไดรับพื้นที่นั้นมาดูแลรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมจึงไมออกไปโตตอบหรือถกเถียงอะไรกับทาง
โซเซียลและทางโรงพยาบาล แตโรงพยาบาลกาฬสินธุกับบอกผมวาทำไมผมไมยกพื้นที่ตรงนั้นใหโรงพยาบาล
เลยซึ่งผมยกใหไมไดเพราะยังไมใชของเทศบาลและถาผมตัดสินใจคนเดียวสำหรับประชาชนที่ไมเห็นดวยกับ
โรงพยาบาลจะตองมาตอวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกอยางแนนอน เพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกทานใหไปทำ
ความเขาใจกับคนอื่นดวยวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไมไดมีสวนเกี่ยวของอะไรแตเนื่องจากวาทานผูวาฯ
และที่ประชุมไวใจเทศบาลฯและมอบหมายภารกิจใหทำแตเมื่อทานมีการเพิกถอนคืนเราในนามของเทศบาลก็
ไมไดรับมาดูแลเพราะฉะนั้นเราถึงไมไดไปตอบโตเพราะไมอยากมีปญหาและไมอยากใหเกิดขอขัดแยงกับใคร
ฝากทุกทานไปทำความเขาใจคนอื่นๆดวย

เรื่องที่ 11 กำชับการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กำชับการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติ

ตนของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อผมถายทอดในที่ประชุมนี้แลวฝาก
หัวหนาสวนการงานทุกทานนำไปถายทอดใหกับผูใตบังคับบัญชาของทานทุกสำนัก/กองใหรับทราบตอไป ดวย
ปจจุบันมีการรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุผานสื่อสังคมออนไลนถึงความไมเหมาะสมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
จำนวนมาก จังหวัดกาฬสินธุพิจารณากรณีดังกลาวแลวเห็นวาเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและ
ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุจึงแจงกำชับการ
ดำเนินการดังนี้ 1.ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดำเนินการกำชับและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการและ
ปฏิ บัติตนของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหรักษาวินัยโดยเครงครัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องชูสาว การเสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือในเวลาราชการหรือสถานที่ราชการ
และพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการสายและกลับกอนหมดเวลาราชการ 2.กรณีที่มีการฝาฝนหรือปลอยปะ
ละเลยใหกระทำผิดวินัยใหดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวของโดย
เครงครัด รวมทั้งหากมีมูลความผิดทางอาญาก็ใหดำเนินคดีอาญาโดยเครงครัดเชนกันดวยสำหรับเทศบาล
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบลใหนายอำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกลาวโดยใกลชิด
หากมีกรณีรองเรียนและตรวจสอบแลวพบวามีมูลจังหวัดกาฬสินธุจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด
ตอไป จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเครงครัดสำหรับอำเภอใหแจงเทศบาลตำบล องคการบริหารสวนตำบลใน
พื้นที่ถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไปดวยฝากหัวหนาสำนักปลัดพิจารณาดูเครื่องสแกนลายนิ้วมือไวและฝากทาน
ปลัดเทศบาลเปนผูกำกับดูแลพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการสายและกลับกอนหมดเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลทุกคนโดยเครงครัดตอไปหากพบวามีการฝาฝนมอบใหทานปลัดพิจารณาตามความเหมาะสม

เรื่องที่ 12 ขอเชิญเปนวิทยากรรวมเสวนากับสำนักงานผูตรวจการแผนดิน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ขอเชิญ เปนวิทยากรรวมเสวนากับ

สำนักงานผูตรวจการแผนดิน วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน เขาเชิญนายกไปพูด
เรื่องอะไรรองปลัดอภิวัฒน
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล พูดเรื่องโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนเทศบาล 2 ของเราที่
เปนโรงเรียนตนแบบและเขาขอใหโรงเรียนเทศบาล 2 ไปจัดนิทรรศการดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบรองปลัดอภิวัฒนหาขอมูลใหนายก
เพื่อไปบรรยายและรวมเสวนาในหัวขอการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- 6 และเยาวชนในสถานศึ กษาดวย สวนการจัดนิ ท รรศการมอบให โรงเรียนเทศบาล 2 ประสานกับรองปลัด
อภิวัฒนครับ

เรื่องที่ 13 พิธีมอบเกียรติบัตรการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิทยาลัย
รวมเปนเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ชวงเชา
มอบทานปลัดเทศบาลไปแทนนายก

เรื่องที่ 14 ขอเชิญเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพรความรูเรื่อง
ปุยชีวภาพ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ขอเชิ ญ เข าร ว มการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บัติการโครงการเผยแพรความรูเรื่องปุยชีวภาพตามแนวโครงการพระราชดำริ ในวันพุธที่ 28 มีนาคม
2561 ที่เทศบาลนครนนทบุรี ผมจะเดินทางไปเองและมอบสำนักการสาธารณสุขจัดเจาหนาที่เพื่อไปรวม
ประชุมในเรื่องนี้กับนายกดวย

เรื่องที่ 15 วัดสวางคงคาขอเชิญประชุมบุญเดือนสี่
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วัดสวางคงคาขอเชิญประชุมบุญเดือนสี่

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 มอบรองปลัดประเสริฐและนายกันติพงษไปรวมประชุมกับนายกดวยที่วัด
สวางคงคา เพราะนายกจะไปพูดเรื่องประเพณีสงกรานตการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตแบบยอนยุคดวย

เรื่องที่ 16 รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหทำใหครบอยาใหมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมอบสำนักการสาธารณสุข

เรื่องที่ 17 กำจัดวัชพืชที่สวนสาธารณะกุดโงง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เราจะไปกำจัดวัชพืชที่สวนสาธารณะ
กุดโงง วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ฝากหัวหนาสำนักปลัดไปประสานกับพระคุณ เจาวัดชัย
สุนทรเพราะทานจะนำชาวบานมาชวยในการกำจัดวัชพืชในวันนั้นดวย และสถานที่ตอไปที่เราจะไปกำจัด
วัชพืชคือสวนสาธารณะแกงดอนกลางฝากทานหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาดูวันที่และเวลาที่เหมาะสม
ตอไปครับเพื่อเปนกิจกรรมดีๆที่เราทำเปนประจำเดือน

เรื่องที่ 18 ประเพณีสงกรานตป 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประเพณีสงกรานตปนี้จังหวัดกาฬสินธุ

เราใชชื่อวา “ไดโนสินธุ ถิ่นคนนารัก” ที่ถนนขาวก่ำจะมีงบประมาณลงมาคอยขางเยอะเทาที่ผมรูเพราะจะมี
การจัดเวทีคอนเสริตโดยศิลปนที่เขาจะนำมาโดยมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนคนจัดสถานที่ให เราวางแผนวา
บริเวณถนนเสนวงเวียนโรงมวยมาจนถึงวงเวียนไดโนเสารเราจะปดไมใหรถสัญจรแตจะใหเปนคนเดินในวันเปด
งานหลังจากนั้นถึงจะเปดเสนทางตามปกติ จะมีไดโนเสารที่ทำจากไมไผมีแสงไฟสองสวางและมีอุโมงคน้ำพุ
มอบสำนักการชางทำอุโมงคน้ำพุแบบยาวๆและใหญกวาทุกปนะครับ

เรื่องที่ 19 ขอรับถวยพระราชทานมาจัดกิจกรรมตะกรอทุกป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานนี้ผมไดไปเปดงานตะกรอทางผู

จัดงานตะกรออยากขอใหเราขอพระราชทานถวยรางวัลพระราชทานฝากทานเลขาอดิศักดิ์ประสานงานเรื่อง
ขอรับถวยพระราชทานมาจัดกิจกรรมตะกรอทุกป

เรื่องที่ 20 กอสรางอนุสาวรียทาวหมาแพง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ประชุมประจำเดือน วันที่ 27
กุมภาพันธ 2561 ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดพูดถึงทาวหมาแพงและมอบภารกิจนี้ในการประชุม

- 7 กรรมการเมืองมอบใหเทศบาลไปดำเนินการเพื่อที่จะกอสรางอนุสาวรียทาวหมาแพง ผมวาอยางนอยทำศาล
กอนจะดีหรือไมอันเชิญดวงวิญญาณของทาวหมาแพงมาประดิษฐานหาพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง
ตรงไหนที่เหมาะสมเราก็ทำศาลกอนและหลังจากนั้นเราก็คอยหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะทำอนุสาวรียทาวหมา
แพง ทาวหมาแพงคือวีรบุรุษของชาวเมืองกาฬสินธุผูที่สละชีวิตเพื่อปกปองเอกราชใหกับกาฬสินธุดวยความ
จงรักภักดีตอกรุงรัตนโกสินทรราชวงศจักรีจนกระทั่งตัวตาย ไมปรากฏวาศพทานอยูที่ไหนและไมปรากฏ
ประวัติของทานรวมไปถึงไมปรากฏถึงสถานที่ที่ทานถูกประหารชีวิต เพราะมีแคคนเลาขานมาวาทาวหมาแพง
เขาไปในคายของทหารลาวแลวไมไดออกมานี้คือประวัติผมไดอานแลวผมซึ้งมาก มอบภารกิจนี้ใหกับสำนัก
การศึกษาใหไปศึกษาประวัติทาวหมาแพงและพิจารณาดูสถานที่เตรียมในการที่จะกอสรางอนุสาวรียของทาว
หมาแพง

เรื่องที่ 21 แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให

มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยฝากสำนักการสาธารณสุข จังหวัดพิจารณาแลวเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดปรับปรุงและพัฒนาตลาดที่อยูในความรับผิดชอบควบคุมผูประกอบกิจการตลาดเอกชนใหมีความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยใหมีมาตรฐานหลักสุขาภิบาลและสุขอนามัยสิ่งแวดลอมงานนี้เปนงาน
ประจำที่เราทำอยูแลวฝากกำชับ และในการประชุมครั้งตอไปมอบสำนักการสาธารณสุขเตรียมรายงานให
นายกทราบ

เรื่องที่ 22 ติดปายประกาศหามรถบรรทุกพวงผานถนนอนรรฆนาค
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พิจารณาจัดทำประกาศเจาพนักงาน
จราจรหามรถบรรทุกพวงผานถนนอนรรฆนาคเพราะเราทำการปรับปรุงถนนใหมแลวใหรีบดำเนินการหาม
รถบรรทุกพวงเขาใหชัดเจนเพราะไดรับอนุญาตจากทางเจาพนักงานจราจรแลว

เรื่องที่ 23 งานกีฬาทองถิ่นสัมพันธ “ไผเกมส”
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานกีฬาทองถิ่นสัมพันธ วันที่ 8 – 9

มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจับฉลากไดสีสม สำหรับปนี้ไมมีขบวนพาเหรดแตใหเราไปตั้งแถวและ
รวมตัวกันที่ลานจอดรถดานในสนามกีฬาเพื่อเดินเขาไปพรอมและรวมตัวกับ อปท.อื่นๆ เวลา 08.00 น. ขอ
เชิญชวนทุกทานไปรวมพิธีเปดงานกีฬาทองถิ่นสัมพันธไผเกมสครั้งนี้ดวยกันครับ
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลั ด เทศบาล และขอความร ว มมื อ ให ทุ ก สำนั ก /กองส ง
เจาหนาที่มารวมงานพิธีเปดดวยกันสำนัก/กองละ 10 คน ครับ

เรื่องที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสมุนไพร
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องแปลง
ตัวอยางที่เราจะยายไปทำที่ทานเลขาอดิศักดิ์อยากจะใหทำ ผมวาลองพิจารณางบประมาณดูถาพรอมก็ให
ดำเนินการไดเลยฝากกองสวัสดิการสังคมประสานกับทานเลขาอดิศักดิ์ในเรื่องนี้ครับ

เรื่องที่ 25 ขออนุญาตสัมภาษณเชิงลึก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทำหนังสือ

เรื่องขออนุญาตสัมภาษณเชิงลึก ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มอบกองวิชาการเตรียมขอมูลและประสานงาน
กับทางมหาวิทยาลัยฯ

เรื่องที่ 26 พิจารณากำหนดหลักเกณฑอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
นายจำลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ในเบื้องตนผมใน

- 8 ฐานะเปนเลขาฯก็ไดรางเอาไวเบื้องตนเพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยจึงอยากใหทานนายกฯ
ในนามประธานนัดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณารวมกันจะกำหนดวันประชุมวันไหนอยางไรครับ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ กำหนดประชุม วันที่ 12 มีนาคม
2561 เวลา 13.30 น.
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง
ที่ประชุม - รับรอง –

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอตัวบุคลากรกลับตนสังกัด
นายจารุวัฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ตามที่สำนักการสาธารณสุขไดยืมตัว

นายธนัญชัย ชูเดชวัฒนา ตำแหนงหัวหนาฝายชางสุขาภิบาลไปชวยงานที่สำนักการสาธารณสุขเรื่องขยะ แต
คราวนี้ทาง อจน. ไดมาวางทอและทำที่สูบน้ำทางสำนักการชางเลยมองเห็นวานาจะใหนายธนัญชัยกลับมาอยูที่
สำนักการชางเพื่อจะไดมาปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับเรื่องทอระบายน้ำซึ่งเปนงานสุขาภิบาลงานบำบัดน้ำเสีย แตถา
หากเรานำนายธนัญ ชัยกลับมาอยูที่สำนักการชางงานขยะของสำนักการสาธารณสุขก็จะบกพรองผมเลยมี
แนวทางที่อยากจะหารือ 1.เบื้องตนมอบหมายงานใหนายธนัญ ชัยรับผิดชอบทำไดเลย 2.นำเขาที่ประชุม
คผบ. เรื่องยายงานในสวนนี้คืองานชางสุขาภิบาลไปอยูสำนักการสาธารณสุขจะกระทำไดหรือไม ถาหากวางาน
ที่ทางผอ.สำนักการชางอยากจะใหนายธนัญชัยรับผิดชอบก็คือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและใหไปทำหนาที่
ปฏิบัติงานรวมกับ อจน. สวนการยืมตัวไวที่สำนักการสาธารณสุขก็ยังคงยืมตัวไวเหมือนเดิมแบบนี้จะสามารถ
ทำไดหรือไม
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล สามารถทำไดครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบงานทั้งหมดใหนายธนัญชัยเลยเพราะ
เปนงานของเขาอยูแลวแตนายธนัญชัยก็ยังคงถูกยืมตัวอยูที่สำนักการสาธารณสุขเหมือนเดิม
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ผมวาควรใหกลับมาสังกัดที่สำนักการชางและ
รับผิดชอบหนาที่ตัวเองแตใหมอบหมายงานเพิ่มคืองานเรื่องขยะก็ยังคงทำเหมือนเดิม แตไมตองทำเรื่องยืมตัว
เพราะตอไปจะมีปญหาวาทำงานไมตรงตำแหนงเบิกคาตอบแทนไมได
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาที่รองปลัดประเสริฐพูดนั้นเหมาะสม
เพราะถาอยูในตำแหนงเดิมสังกัดเดิมคือสำนักการชางโดยที่ไมตองใชคำวายืมตัวก็จะเปนการทำงานที่ตรงกับ

- 9 ตำแหนงงานในหนาที่ แตงานเรื่องขยะก็ยังคงทำอยูเหมือนเดิมเพียงแตเปนการมอบหมายงานเขามาเปนงาน
สวนที่เพิ่มเติมเปนงานพิเศษถามีการพิจารณาก็จะโดดเดนกวาคนอื่นในเรื่องของการทำงานผมวาเปนผลดีกับ
นายธนัญ ชัยหรือทุกทานเห็นวาอยางไร ถามีหนังสือเขามาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับงานบำบัดน้ำเสียจะเขามาที่
นายธนัญชัยเลยแลวหลังจากนั้นนายธนัญชัยก็นำเสนองานนั้นตอทานผอ.สำนักการชางแตถาเปนงานเกี่ยวกับ
เรื่องขยะนายธนัญชัยก็บันทึกนำเสนอผานผอ.สวนสมชาย สวนจะนั่งทำงานที่สำนักการชางหรือสำนักการ
สาธารณสุขก็พิจารณาตามที่ตัวเองสะดวก ในสวนของทานผอ.สำนักการชางก็ไปปรับปรุงงานใหถูกทางสวน
นายธนัญชัยก็อยูในสวนของงานสุขาภิบาลเปนงานหลักงานฝากและเพิ่มเติมคืองานเรื่องขยะทำงานเหมือนเดิม
ครับ

มติที่ประชุม - ใหนายธนัญชัยกลับมาสังกัดและอยูในตำแหนงงานของชาง
สุขาภิบาลงานแกไขบำบัดน้ำเสียที่สำนักการชางเหมือนเดิม
แตใหเพิ่มเติมรับผิดชอบงานฝากเรื่องงานขยะของสำนักการ
สาธารณสุขเหมือนเดิมดวย –

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561 เชิญสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

กุมภาพันธ 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 622 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. แตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ 1 ราย ดังนี้ 1.นายวินิจ แสงแกนสาร ตำแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ เลขที่
ตำแหนง 03-2-05-3701-001 อัตราเงินเดือน 24,090 บาท (สองหมื่นสี่พันเกาสิบบาทถวน) สังกัดงาน
สถาปตยกรรม ฝายควบคุมการกอสราง สวนควบคุมการกอสราง อาคารและผังเมือง สำนักการชาง เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการในตำแหนง สถาปนิกชำนาญ
การ อัตราเงินเดือน 24,490 บาท (สองหมื่นสี่พันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 2. ขอ
ความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงประเภทวิชาการจำนวน 2 ราย
ดังนี้ 2.1 นางสาวศรัณนพัชร ไผพูล ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง 03-2-013102-002 อัตราเงินเดือน 20,770 บาท (สองหมื่นเจ็ดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝาย
อำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความประสงคขอเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใน
ระดับที่ สู งขึ้นสำหรับตำแหน งประเภทวิชาการในตำแหนงนักทรัพ ยากรบุคคลชำนาญการ อัตราเงินเดือน
20,790 บาท (สองหมื่นเจ็ดรอยเกาสิบบาทถวน) เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 2.2 นางสิรินาฎ ปรีชาจารย
ตำแหนง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง 03-2-04-3202-001 อัตราเงินเดือน 22,980 บาท
(สองหมื่นสองพันเการอยแปดสิบบาทถวน) สังกัดงานตรวจสอบการเบิกจายเงิน ฝายการเงินและบัญชี สำนัก
การคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความประสงคขอเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ
ตำแหนงประเภทวิชาการในตำแหนง นักวิชาการคลังชำนาญการ อัตราเงินเดือน 23,080 บาท (สองหมื่นสาม
พันแปดสิบบาทถวน) เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 3. ดำเนินการจัดทำสถิติปริมาณงานของแตละตำแหนงแต
ละสำนั ก/กอง เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาขออนุ มัติ ป รับ ปรุงแผนอัต รากำลัง 3 ป (2561 - 2563) 4.
รายงานตำแหนงผูบริหารวางไปยัง ก.ท.จ. กาฬสินธุ ตำแหนง ผูอำนวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรม (นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ระดั บ กลาง) สั ง กั ด สำนั ก การศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 5.
ประชาสัมพันธรับโอนพนักงานเทศบาล 2 ตำแหนง ดังนี้ 1. ประเภทอำนวยการทองถิ่น ตำแหนง ผูอำนวยการ

- 10 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 2. ประเภทวิชาการ
ตำแหนง นักสันทนาการ ปก./ชก. 6. ดำเนินการขอความเห็นชอบรับโอนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
นางสาวนุศรา โมหอชัย ตำแหนงพนักงานปกครองปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหนง ขพบ.9 สังกัดฝายปกครอง
สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อัตราเงินเดือน 15,720 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดรอยยี่สิบบาท
ถวน) มาดำรงตำแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 7. ดำเนินการรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลประจำปงบประมาณ 2561 (แทนตำแหนง
วาง) พนักงานจางตามภารกิจ 1. ตำแหนงผูชวยชางเขียนแบบ 2. ตำแหนงบุคลากรสนับสนุน ขอมูลการใช
หอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561 หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 21,600 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 3,900 บาท
ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 มีการจัดประชุมกาแฟ 1
ครั้ง วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมนายกฯ มีการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมธรร
มาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการกำจัดผักตบชวาเเละวัชพืชในเเหลงน้ำสาธารณะภายในชุมชนทา
สินคา (กุดคลา) วันที่ 1 ก.พ. 61 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมเเละทำบุญ
ตักบาตร) วันที่ 18 ก.พ. 61 วัดหอไตรปฎการาม จังหวัดกาฬสินธุ ปฎิคมงานพิธีสักการะอนุสาวรียพระยาชัย
สุนทร เนื่องในงานมหกรรม โปงลาง เเพรวากาฬสินธุ วันที่ 26 ก.พ.61 ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่
เทศกิจตรวจสอบและจัดระเบียบผูคา หาบเร แผงลอย ถนนถีนานนทบริเวณหนาหางสรรพสินคาบิ๊กซีถึงหนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 1-9 กุมภาพันธ 2561เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบและเก็บปายโฆษณาที่ไมได
รับอนุญาตและติดตั้งนอกจุดอนุญาต เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2561 เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่ดูแล
ความสงบเรียบรอย อำนวยความสะดวก จัดการจราจรงานวันวาเลนไทน ณ บริเวณตลาดโตรุงเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบผูคา ดูแลความสงบ
เรียบรอย อำนวยความสะดวกจัดการจราจร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสิน ธุ
ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 23-28 กุมภาพันธ 2561 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 1.การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 เวลา ๑๒.0๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณทางเขาดารุณีฟารม ชุมชนเกษตรสมบูรณ - เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.45 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมไฟไหมหญา บริเวณสะพานซอยโสภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 เวลา 17.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณหลังเทสโก
โลตัสหลังชุมชนสงเปลือย - เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ เวลา 15.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมบาน
นางศรีลาวัลย คำภิรมย 173 หมู 9 ตำบลหลุบ - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ เวลา 17.00 น. ออกปฏิบัติหนาที่
ระงับเหตุไฟไหมเครื่องวัดสายตาประกอบแวน ที่หางแวนทอปเจริญ 8/9-10 ถนนชัยสุนทร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 เวลา 16.20 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุ
ไฟไหมกอไผ ศีระฟารม ชุมชนซอยน้ำทิพย - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 เวลา 21.40 น. ออกปฏิบัติ
หนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณอูสตางค ทางไปเรือนจำกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561
เวลา 21.45 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญ าหลังวัดชัยสุนทร ชุมชนสงเปลือย - เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ 2561 เวลา 18.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุหมอแปลงระเบิดมีไฟลุกไหม หนา อบจ. ถนน
บายพาสสงเปลือย ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 เวลา 07.55 น.
ออกปฏิบัติหนาที่เหตุรถเกงชนรถจักยานยนต นำผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล - เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
เวลา 10.00 น. ออกปฏิ บั ติ ห น า ที่ ช ว ยเหลื อ นำส งผู ป ว ย ชื่ อ พลาลั ก ษ เวี ย งอิ ง อายุ 67 ป บ า นเลขที่
69/42 ถนนบายพาสสงเปลือย - เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เวลา 14.30 น. ออกปฏิบัติหนาที่เหตุรถ
จักยานยนตชนคนเดินถนน ถนนประดิฐ หลังสถานีขนสง ๓. งานอื่นๆ เมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธ 2561

- 11 เวลา 08.30 น. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดออกซอมบานเรือนประชาชน จำนวน 2 หลังตาม
โครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งกัน วันที่ ๒๓-26 กุมภาพันธ ๒๕๖1 สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ซอมบานเรือนประชาชนตามโครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งกัน ชุมชนหาดลำดวน งานทะเบียน จำนวนประชากร
เดือนกุมภาพันธ 2561 จำนวน 33,788 คน จำนวนครัวเรือน 15,291 ครัวเรือน จำนวนประชากรยาย
เขายายออกเดือนกุมภาพันธ 2561 ยายเขาจำนวน 117 ราย ยายออกจำนวน 14 ราย งานทะเบียนมีผูมา
รับบริการ 596 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 990 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวติ 20 ราย โครงการ
บริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จำนวนผูรับบริการ 10 ราย

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

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2561 เบนซิน จำนวนที่ใช 887.64 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน
191.64 ลิ ต ร ดี เซล จำนวนที่ ใช 16,629 ลิ ต ร ลดการใช พ ลั ง งาน 691 ลิ ต ร LPG จำนวนที่ ใ ช
1,089.78 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 54.48 ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 4
ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทำ
ความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 36 ครั้ง ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน จุด ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 9 คัน/9 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 7 ใบ ซอมแซมฝาปด
ทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 37 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะใน
โรงคัดแยกขยะระหวาง 30 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.1 ตัน - จำหนายขยะที่คัด
แยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 17,230 บาท กำจัดมูลฝอย กำจัดมูลฝอยในเดือน ก.พ. รวม 2,602.54
ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 985.06 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,617.48 ตัน การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (ตรวจ 8 ก.พ. 61) กุดน้ำกิน,แกงดอนกลาง,กุดยางฯ อยูในเกณฑมาตรฐาน ลำน้ำ
ปาวพบคาแอมโมเนียเกินมาตรฐาน คุณภาพน้ำใตดินระบบฝงกลบขยะ (ตรวจ 8 ก.พ. 61) พบสารปรอท
จากน้ำใตดินในหมูบานเกินมาตรฐานจากที่ไมเคยพบ เห็นควรเฝาระวังในครั้งถัดไป เนื่องจากอาจเกิดการ
ปนเปอนในระหวางทดสอบ คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียสถานที่ฝงกลบขยะ (ตรวจ 8 ก.พ. 61) น้ำออก
ระบบมีตะกอนและคาความสกปรกทางเคมีเกินมาตรฐานแตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีการ
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมปลอยใหระเหยออก คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียสถานที่ฝงกลบขยะ (ตรวจ 8 ก.พ.
61) ไมพบการปนเปอนโลหะหนักเกินกวามาตรฐาน 5. ดานสุขาภิบาล 5.1 ตอใบอนุญ าต 1.ปรับผิด
พ.ร.บ. 4 ราย 2. ใบอนุญ าตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญ าตติดตั้งปายโฆษณา 5 ราย 4.ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 10 ราย 5.ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ 3 ราย 6.หนังสือ
รับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 4 ราย อบรมกาฬสินธุเมืองจักรยาน วันที่ 4 กุมภาพันธ 2561 สำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับชมรมจักรยานไดโนสปดไบค จัดอบรมจักรยานในกลุมผูปนมืออาชีพ
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมฝกทดสอบปนระยะไกล ไปยังวัดเศวตวันวนาราม มี
ผูสนใจเขารวมอบรม 57 คน กีฬาประชาชนชาวตลาด วันที่ 9 กุมภาพั นธ 2561 ชาวตลาดเทศบาล
ตลาดรวมใจการเกษตร ตลาดทุ งนาทอง ตลาดโตรุง รวมการแขงขันกีฬ าชาวตลาดสัมพันธ สมานฉันท
ประจำป 2561 ณ ลานจอดรถตลาดทุงนาทอง ผลการประกวดกองเชียร/ขบวนพาเหรด ชนะเลิศ ตลาด
รวมใจการเกษตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ตลาดโตรุง และมีการแขงขันกีฬามหาสนุก 10 ประเภท ดาน
ปองกันและควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม
รวมมีผูปวยวัณโรคในพื้นที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๓ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๓ ราย และรายที่ตองลงไปฉีดยาที่
บานทุกวัน ปจจุบันไมไดฉีดแลวเปนยากินอยางเดียว แขนขาที่ออนแรงกับมาเปนปกติแลว ทั้ง ๓ รายมาตรวจ
ตามนัดทุกนัด เดือนนี้คัดกรองเพื่อคนหาผูที่ติดเชื้อวัณโรค ในเฉพาะกลุมผูปวยเบาหวาน ไดจำนวน ๙๖ ราย
รวมกับเดือนที่แลวเปนจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๘ ราย จากเฉพาะกลุมผูปวยเบาหวานทั้งสิ้น ๔๔๐ ราย มีอาการ

- 12 สงสัยวัณโรค ที่ตองสงโรงพยาบาล ๑ ราย งานปองกันและควบคุมโรค ไดทำประกาศพนหมอกควันเพื่อกำจัด
ยุงในพื้ นที่ เขตเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ กำหนดการพ น หมอกควันกำจัดยุงตัวแก ครอบคลุม ทุกพื้ นที่ ในเขต
เทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๖๑ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพื่อแจงใหประชาชนทราบกอนเพื่อเตรียมความ
พรอ มก อนการพ น ตามกำหนดการพ น ยุ งที่ แ จ งไปยั งชุม ชนทั้ ง ๓๖ ชุ ม ชน และสถานศึก ษา ทั้ ง ๒๕ แห ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนตั้งแตวันที่ ๘ กุมภาพันธุ ๒๕๖๑ และแลวเสร็จในวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคผูที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบาเพื่อเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ชุมชนทาสินคามีสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบา
ไดกัดทั้งคนและกัดสุนัขของบานใกลเคียง จึงไดลงไปสอบสวนโรคคนที่โดนกัดและสัมผัสสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบา
ซึ่งจากการสอบสวนมีผูที่โดนกัดทั้งสิ้น ๒ ราย และผูที่สัมผัสทั้งสิ้น ๗ ราย รวมทั้งหมด ๙ ราย และไดนำสง
โรงพยาบาลกาฬสินธุเพื่อไปฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา ครบทั้ง ๙ ราย (สวนสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบาและสุนัขที่
โดนกัด ไดเขาสูกระบวนการรักษาของปศุสัตวแลว) ๓ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ชุมชนทั้ง
๓๖ ชุมชนไดจัดกิจกรรมรณรงคกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนที่รับผิดชอบตามปกติ ผลสำรวจคาดัชนีความชุก
ลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความ
เสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี๑
ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง
๒๓ แหง - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
(CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย
ที่ สู งกวาเกณฑ มี ๑ แห ง ได แ ก วั ด กลาง คื อ มี ค า CI = ๒.๐ ไม มี ผู ป วยตั้ งแต ม กราคมจนถึ งป จ จุ บั น
โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด มารดาหลังคลอด 7 รายไดรับการเยี่ยม 7 ราย - บุ ต ร เพศ
ชาย 3 ราย - บุตร เพศหญิง 4 ราย มารดาอายุนอยกวา 20 ป 1 ราย บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500
กรัม 1 ราย ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาล
กาฬสิ น ธุ ทั้ งหมด 133 ราย ด านสั ต วแพทย ระหวางวัน ที่ 1 – 28 กุ ม ภาพั น ธ 2561 ให บ ริก ารใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 230 ราย ๑.๒ จำนวนสัตว
300 ตัว แยกเปน * สุนัข 264 ตัว * แมว 36 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 16,285 บาท
ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 2 8 ร า ย จ ำ น ว น สั ต ว
ทั้งหมด 2,082 ตัว แบงเปน สุกร 2,057 ตัว โค 25 ตัว รายไดประจำเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๑
จำนวน 205,700 บาท งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 9 ก.พ. 61 เวลา
09.00น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒ น บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากองทุนและเครือขายในการจัดทำแผน
กองทุ น แบบบู รณาการ ประจำป 2561 ผูเข าประชุม จำนวน 120 คน ได รับ กาสนั บ สนุ น วิท ยากรจาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดย อ.ธวัชชัย เคหะบาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ , อาจารยนิตยา ปรูกระโทก
และอาจารยอารยา ลาน้ำเที่ยง เครือขายสมัชชาสุขภาพ คุณเยาวรัตน ไชยหอมและคุณวสุพล นาใจดี วันที่
16 ก พ 2561 เวลา 08.30น. สำนักขาวไทย PBS ลงสัมภาษณพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ 5 ดาน ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ (คนดี สุขภาพดี รายไดดี สิ่งแวดลอมดี สังคมดี) ในชุมชนสงเปลือยกลาง ดูการดำเนินงาน
ทั้ง 5 ดาน ไดแก การดำเนินงานของสุขศาลา หอกระจายขาวในชุมชน บุคคลตนแบบ ดานสุขภาพ การ
ปลูกผักปลอดสาร การสรางอาชีพ (จักสานตระกรา) ฯลฯ #กาฬสินธุ happiness โมเดล# นำทีมโดย นาย
อภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการนันทนาการ เกี่ยวกับการฟอนรำภูไท และรำวง
ยอนยุค วิทยากรนางมยุรี ผดุงกิจ และทีมงาน วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เจาหนาที่สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ตรวจสุขภาพรางกาย สุขภาพ

- 13 ชองปาก และตรวจคัดกรองคนหาวัณ โรค ในโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำป วันที่ ๑๕
กุม ภาพั น ธ ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการนั นทนาการและการทำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การฟอนผูไทกาฬสินธุ วิทยากร นางสาวกาญจนา กันทรมงคล และนางสาวอัจฉริยา
พรมราช จากโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เรียนดานการนันทนาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีการฟอนผูไท กาฬสินธุ วิทยากร
จากวิทยาลัยนาฏศิลปะ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมงานพิธี
บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรมโปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุประจำป
2561

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

2561 สำนั กการศึ กษาและสถานศึ กษาในสังกัด รวมกิจกรรมนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ วันที่ ๑4
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ วัดประชานิยม รวมกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ วัดหอ
ไตรปฏการาม รวมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ วันที่ 2๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนภิรมย โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ประชุมพนักงานครู บุคลากรในโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ
๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมกีฬาสีภายในและพิธี
มอบทุนปจจัยพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา กิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24-27 มกราคม 2561 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนและพิธี
มอบเงินปจจัยพื้นฐานใหกับนักเรียนยากจน วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ วันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการหนูนอยทองโลกกวาง อนุบาล 1-2 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ณ
พิพิธภัณ ฑสิรินธร โครงการหนูนอยทองโลกกวาง อนุบาล 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ สวนสัตว
ขอนแกน กิจกรรมมินิสเกาท (เดินทางไกล) วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมมินิสเกาท (เลนรอบกอง
ไฟ) วัน ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิม พระเกียรติ เขาคายลูกเสือสำรอง วัน ที่ 8
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด วันที่ 9 กุมภาพันธ
2561 ณ พุ ท ธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ รวมงานเปดบ านโรงเรียนอนุกูลนารี วันที่ ๘ กุม ภาพั นธ 256๑
โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาเทคนิคการ
สอน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โครงการจูเนียรสเกาท วันที่ 30 มกราคม
2561 โครงการหนูนอยทองโลกกวาง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2561 นางกิ่งกมล แสนสิทธิ์ เขารวมอบรม
โครงการพัฒนาครูตนแบบเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด ระดับปฐมวัยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจำป 2561 วันที่ 3-7 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรจูเนียรสเกาท วันที่ 10-11 กุมภาพันธ 2561 นิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน
เอกชน วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเซนยอแซฟกาฬสินธุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการ
ดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม วันที่ 12-15 กุมภาพันธ 2561 รวมงานบุญเดือนสี่ วัดดง
ปอ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 โครงการสงเสริมสุขภาพ ป
การศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ รวมอบรมพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรของ
โรงเรียนอีโคสคูล ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรุงเทพฯ กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปการศึกษา

- 14 ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ รวมถวายตนเงิน ณ วัดใตโพธิ์ค้ำ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โครงการ
แขงขันกีฬ าสีภ ายใน ประจำป ก ารศึ กษา ๒๕๖๐ วัน ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั นธ ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล ๕ ศูนยพัฒนากิจกรรมออกกำลังกาย สงเสริมพัฒนาการดานรางกายนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ๒ ตัวแทนคณะครู/ผูดูแลเด็ก บุคลากร และผูปกครอง รวมทำบุญถวายจตุปจจัย บุญเดือน 4 วัดดง
ปอ หนวยศึกษานิเทศก ทดสอบการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560
ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมฝกอบรม
สรางสรรคสานไมไผไดโนเสารศิลป วันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖1 ณ อาคารธรรมศาลา ๘๐ ป เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา
ฉลอง ๒๒๔ ป เมื องกาฬสิ น ธุ วัน ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖1 ณ บริเวณอนุ ส าวรียพ ระยาชั ยสุ นทร งาน
โรงเรียน โครงการอบรมและศึกษาดูงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่ ๑5
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และศึกษาดูงานเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ รวมงานอุนไอรัก คลาย
ความหนาว วันที่ ๑9 กุมภาพันธ 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ฝายการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ไดปฏิบัติหนาที่
ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และให
ความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานที่จะดำเนินการตอไป วันที่ ๑-๕ มี.ค. 61 - แขงขัน
กีฬาเซปกตะกรอ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๑ วันที่ 3-4 มี.ค. 61 - การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ม.6 วันที่ 7 มี.ค. 61 - การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 วันที่ ๘-๙ มี.ค. ๖๑ - แขงขันกีฬา อปท.สัมพันธ วันที่ 23 มี.ค. 61
- โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2560

สำนักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพั ฒ นารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค.

60-ก.พ.61 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 60-ก.พ.61 1.หมวดภาษีอากร รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 60-ก.พ.61 เขามาทั้งหมด 9,909,502.17 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค.
60-ก.พ.61 เขามาทั้งหมด 4,637,032.70 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60-ก.พ.61 เขา
มาทั้งหมด 6,401,449.65 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 60
– ก.พ.61 เขามาทั้งหมด 2,681,123 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61 เขามา
ทั้งหมด 10,000 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61 จำนวน
20,639,107.52 บาท 7.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 60 – ก.พ.61 เข า มาทั้ ง หมด
49,882,281.49 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 52,418,712 บาท ดานการศึกษา เขา
มาทั้งหมด 42,415,622 บาท รวมเงินอุดหนุน จำนวน 94,834,334 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง
จำนวน 165,355,723.01 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61
จำนวน 9,169,216.20 บาท 10.อุดหนุ นเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ก.พ.61
จำนวน 719,476.28 บาท รายรั บ จริงเดื อ น ต.ค.60 - ก.พ.61 จำนวน 165,355,723.01 บาท
รายจายจริงเดือน ต.ค.60 - ม.ค.61 จำนวน 101,538,313.68 บาท รายจายจริงเดือน ก.พ.61 จำนวน
31,567,048.25 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป มี.ค.61 จำนวน 32,250,361.08 บาท

สำนักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561 คาวัสดุน้ำมัน

- 15 เชื้อเพลิง สำนักการชาง เดือน กุมภาพันธ 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7,360.00 ลิตร เพิ่มขึ้น
120.00 ลิตร สำนักปลัดเทศบาล เดือน กุมภาพันธ 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,802.00 ลิตร
เพิ่มขึ้น 191.00 ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน กุมภาพันธ 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน 16,629.00 ลิต ร ลดลง 691.00 ลิ ต ร สำนั ก การศึ ก ษา เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ 2561 ใช น้ ำมั น
เชื้อเพลิง จำนวน 259.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 71.00 ลิตร สำนักการคลัง เดือน กุมภาพันธ 2561 ใชน้ำมัน
เชื้อเพลิง จำนวน 160.00 ลิตร กองวิชาการและแผนงาน เดือน กุมภาพันธ 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน 100.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 31.00 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม เดือน กุมภาพันธ 2561 ใชน้ำมัน
เชื้อเพลิง จำนวน 240.00 ลิตร เพิม่ ขึ้น 145.00 ลิตร โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แสดงหนวยไฟฟาของแตละหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สำนักงานเทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ ในเดื อ น ม.ค. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน 13,803.00 หน วย ลดลง 8,537.00 หน ว ย
สถานีดับเพลิง ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 2,770.00 หนวย ลดลง 162.00 หนวย โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 8,804.00 หนวย ลดลง 667.00
หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 6,843.00 หนวย เพิ่มขึ้น
6,843.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 3,041.00 หนวย
ลดลง 1,034.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ำ ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 33.00
หนวย ลดลง 217.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ในเดือน ม.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน
3,644.00 หนวย ลดลง 8,605.00 หนวย สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 ดำเนินการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางไตรมาสที่ 1 แลวเสร็จ 11 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว
ยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ 2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบานนายประศักดิ์
ชุมชนทุงศรีเมือง 3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.ซอยขางรานอาหารชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ 4.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยตรงขามบอนไก ชุมชนคุมหวย 5.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุภี
ชุมชนทุงมน 6.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานเทิดไท ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 7.โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยสุขสบายใจ 6 ชุมชนสุขสบายใจ 8.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยภูธรรมะ ชุมชนหัวโนนโก 9.
โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยลถนอม 2 ชุมชนหัวโนนโก 10.โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยรวมใจ
พัฒนา อนรรฆนาค18 ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม 11.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวัดสวางพัฒนา 3
ชุมชนวัดสวางพัฒนา สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2561 ดำเนิ น การทำบัน ทึกขออนุมัติจัดจาง อีก 11 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร 2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอย
ไทรทองพั ฒ นา ชุ ม ชนสงเปลื อ ยกลาง 3.โครงการก อ สร า งรางระบายน้ ำ คสล. รู ป ตั ว ยู ซอยโรงเรี ย น
พาณิชยการกาฬสินธุ 4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน ชุมชนสงเปลือย
นอก 6.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเชื่อมคำอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ 7.โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา 8.โครงการสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ
ชุมชนซอยน้ำทิพย 9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ 10.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 11.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ สวนการโยธา ซอมแซมไฟฟาสองสวางถนน
สนามบิน ติดตั้งไฟสปอรตไลทบริเวณริมแกงดอนกลาง ซอมแซมไฟฟาสองสวางบริเวณวงเวียนพระยาชัย
สุนทร ซอมแซมฟุตบาททางเทาถนนทุงศรีเมือง ซอมแซมผิวจราจรภายในหมูบานไหมไทย ซอมแซมฟุตบาท
บริเวณถนนอนรรฆนาค ขนยายกองดินถนนแกงสำโรงพรอมทั้งซอมแซมฝาทอระบายน้ำ วาดลายแพรวา
เตรียมงาน ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุ วาดลายแพรวาเตรียมงาน ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุ ตัดตนไม

- 16 วัดกลาง ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดโงง สำนักการชางดำเนินงานตามโครงการ “คนกาฬสินธุไมทิ้งใครไว
ขางหลัง” งานที่จะดำเนินการในเดือนมีนาคม ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวหนองบักเจก

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัด เทศบาล ฝายบริหารงานทั่วไป 1.สรุปคาใชจายประจำเดือน

กุมภาพันธ 2561 งบประมาณตั้งไว 1,544,000 บาท รวมคาใชจาย 192,666.50 บาท ยอดเงิน
คงเหลือ 662,710.20 บาท 2.หนังสือเขา 46 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 43 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัด
จาง 13 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 25 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนก.พ.61 ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจำป งบประมาณ พ.ศ.2561 โอนงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2-4 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 14/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน
100,000 บาท สำนักปลัดเทศบาล - โอนครั้งที่ 15/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 48,609 บาท
สำนักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 16/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 345,000 บาท สำนักการศึกษา
- โอนครั้งที่ 17/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 300,000 บาท สำนักปลัดเทศบาล 2. การแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2561 - เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 มี
รายการดังนี้ โครงการดูแลปองกันและรักษาโรคสัตว สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3. รางวัลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2561 - อยูระหวางรวบรวมขอมูล เพื่อนำสง
กอนวันที่ 9 มีนาคม 2561 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนนสายบุญ) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนต
ในวันพระ) 5. การกรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑชี้วัดตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
อปท.ประจำป 2561 - กรอกขอมู ล ตามเกณฑ ตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการจั ดบริก ารสาธารณะของอปท.
ประจำป 2561 รายงานผ า นระบบทางด ว นรั บ – ส ง ข อ มู ล บนเว็ บ ไซค ข องสำนั ก งาน ก.ก.ถ.
(WWW.odloc.go.th) เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยกระดับมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการ
ฝกอบรมการนำเสนอขาวและทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 39 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ จำนวน 7 งาน 3.เขียน
ขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จำนวน 38 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 30 งาน 6.
งานพิธีกร จำนวน 8 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จำนวน 2 ปาย
9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 400 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทาง
ทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 10 งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 25
ขาว 4.Facebook จำนวน 39 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 10 ตอน 8.อัดสปอต
- งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดีทัศน จำนวน - งาน ฝายนิติ
การ ประชุมการดำเนิรองทุกขกรณีบานปลัดอรุณบุกรุกที่สาธารณะออกไกลเกลี่ยนการสำรวจแกงดอนกลาง/
หนองบักเจก/หนองเรือ

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนกุมภาพันธ 2561 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนกุมภาพันธ
2561 ใชน้ำมันทั้งหมด 153 ลิตร เพิ่มขึ้น 58 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน การประชุมใหญสามัญสภาเด็กและ

- 17 เยาวชนประจำป เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น กองสวัสดิการสังคมจัดประชุมใหญสามัญ
ประจำป ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีผูขารวมประชุมจากเด็กและเยาวชน ทั้ง ๓๖
ชุม ชน และโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ ง ๙ โรงเรียน พรอมกันรวมจัดทำแผนปฏิ บัติงาน
ประจำป ๒๕๖๑ ณ ห องประชุมพวงพะยอม โครงการจัดพื้ นที่ สรางสรรคสำหรับเยาวชน เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ไดจัดกิจกรรมวัน Valentine’s Day ประจำป ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดขึ้น และภายในงานมีกิจกรรมการประกวดรองเพลง ,กิจกรรม
การประกวดดาวเดือน ,การเตนคัฟเวอรแดนซ และการแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ สำหรับผลการ
ประกวดดาว – เดือน ประจำป ๒๕๖๑ ดังนี้ ชนะเลิศ : หนวยกูภัยเมตตาธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก
โรงเรียนอนุกูลนารี รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ พรอมเปน Poppula Vote ผล
การประกวดรองเพลง มีดังนี้ ชนะเลิ ศ : นายพิสิท ธิ์พงษ นวลบุญ มา จากวิท ยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวอัจฉราพรรณ นาทองบอ จากหนวยกูภัยเมตตาธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒
ไดแก นางสาวชุติกาญจน ภูอาลัย จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ ผลการประกวด “Miss Valentine Ladyboy
๒๐๑๘” รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวนารีรัตน บุญ มา จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ไดแก นางสาวสุพีระฎา คำมณี จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก นางสาว
ฉัตรธิดา วรฉัตร จากโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติไปสู
การปฏิ บั ติ ให เกิ ด ประโยชน ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนอย า งเป น รู ป ธรรม เมื่ อ วั น ที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลกาฬสินธุ ณ ชุมชนเกษตรสมบูรณ เปนชุมชนนำรองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝาย
สั งคมสงเคราะห โครงการสร างหลั ก ประกั น รายได แ ก ผู สู งอายุ ผู พิ ก ารและผู ติ ด เชื้ อ HIV เมื่ อ วั น ที่ ๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดำเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ประชุมกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง การจายเงินชวยเหลือภัยพิบัติน้ำทวมชุมชน
เมืองใหม/ชุมชนคุมหวย โดยมีทานนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน เวลา
๑๓.๓๐ น. นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนผูมอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติน้ำ
ทวมชุมชนเมืองใหม/ชุมชนคุมหวย จำนวน ๗๒ ราย งบประมาณไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒ นา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จัดระเบียบคนเรรอนที่มาอาศัยที่ศาลา
ขางกุดน้ำกิน ดวยการสอบถามขอเท็จจริเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เทศบาลฯรวมกับศูนยคุมครองคนไร
ที่พึ่ง ลงพื้นที่ชมชนทุงศรีเมืองกลาง กรณีไดรับแจงวามีผูเรรอนติดเชื้อวัณโรคระยะ 3 เขามาอาศัยในศาลา sml
และใหกลับภูมิลำเนาเดิม วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ประชุมสหวิชาชีพแกไขปญหา กรณีผูเรรอนติดเชื้อวัณ
โรคระยะ 3 เขามาอาศัยในศาลา sml ไดแนวทางคือ ๑. ใหผูปวยแอดมิทในโรงพยาบาลกาฬสินธุจนกวาจะไม
มีอาการติดเชื้อ ๒.ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งนำสงตัวสูสถานสงเคราะหบานเมตตา นครราชสีมา จัดเก็บขอมูลผู
ประสบปญหาทางสังคม (Social Map) เมื่อวันที่ ๒๐-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคมเทศบาล
เมืองกาฬสินธุรวมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ลงจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหา
ทางสังคมรายครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ ง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 16.50 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

