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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 สำนักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทราบมาวา สตง.จะไมเขาตรวจเทศบาล

เมืองกาฬสินธุเพราะวาในสวนของเทศบาลเมืองฯเขาเลือกไปตรวจที่เทศบาลเมืองบัวขาวแทนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ แตผมกังวนใจวาถาไมมาตรวจแลวถาเกิดขอผิดพลาดเราจะไมไดรับการแกไขทักทวงการทำงานและ
การบริหารจัดการที่ดีคือจะตองมีการตรวจประเมินทุกสิ้นปนี้คือหลักเกณฑของการทำงานที่ดี การตรวจของ
สตง.ก็เปนการรับรองแนวทางการทำงานของเราประการหนึ่งวาเราทำงานมาตลอดทั้งปไมมีขอบกพรองหรือ
ผิดพลาดอะไรหรือถามีขอผิดพลาดก็จะไดมีการดำเนินการแกไขปรับปรุง สตง.เขาบอกเราวาของเราจะเปน
การตรวจแบบใหมตามกฎหมายใหมคือการตรวจแบบกัลยาณมิตรเบื้องตนคือเชิญขาราชการระดับ 7 – 9 ขึ้น
ไปมาประชุมและมาพูดคุยวาจะตรวจแบบไหน วิธีการตรวจ แนวทางในการตรวจและเรื่องที่ลงมาตรวจวาแต
ละปนั้นจะเขาตรวจสอบเรื่องอะไร ตอนนี้เรื่อง อสม.กำลังดังทาง สตง.บอกวา อสม.ไมใชภารกิจหนาที่ของ
เทศบาลการจั ด งานวั น อสม.นั้ น ไม ใ ช ห น า ที่ ข องเทศบาล อสม.สั ง กั ด กั บ โรงพยาบาลหรื อ สาธารณสุ ข
เพราะฉะนั้นจะเอางบประมาณของราชการไปจัดงานวัน อสม.ไมได แตถาเห็นวา อสม.ทำงานกับประชาชน
และจะตองมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะไปทำงานกับประชาชนทองถิ่นฯสามารถจัดการอบรมไดแตจะไป

- 3 จัดงานรื่นเริงสนุกสนานเพื่อวัน อสม.ไมได กอนที่ สตง.จะมาตรวจจะเรียกประชุมกับเรากอนและจะเขามา
ตรวจประมาณ 1 – 2 เดือน แลวแตเอกสารมากหรือนอยแตหลังจากนั้นกอนที่ สตง.จะกลับจะมีการเรียก
ประชุมอีกครั้งเพื่ อสรุปผลในการตรวจและจะแจงใหทราบวาพบของสำนัก/กองไหนเปนแบบไหน ถูกตอง
หรือไม และมีขอสงสัยอะไรทาง สตง.ก็จะใหสำนัก/กองที่ถูกระบุนั้นชี้แจง เพราะฉะนั้นสำนักการชางในการ
ทำงานตองดู เรื่องระเบี ยบให ถู กต องชั ดเจนเพราะถาเกิดมีอะไรผิดพลาดแลวชี้แ จงไมไดเรื่องจะถูกสงไปที่
สำนักงาน ปปช.ทันทีเราตองทำงานดวยความสุจริตและซื่อสัตย ตอนนี้ สตง. ทำหนังสือเขามาแลวจะมีผูเขามา
ตรวจจำนวน 3 คน จะมาใชหองขอมูลขาวสารของเราประมาณ 1 เดือน สำนักงานตรวจเงินแผนดินมีอำนาจ
ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินตามหนังสือที่อางถึง
ดังนั้นสำนักงานตรวจเงินแผนดินจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบการเงินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งงบการเงิน
ประกอบดวยงบแสดงสถานะการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับ
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินขอยืนยันการปฏิบัติงานและความเขาใจของสำนักงานตรวจเงินแผนดินเกี่ยวกับ
งานตรวจสอบงบการเงินตามความหมายในหนังสือฉบับนี้ การตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินมี
วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผนดินตองบการเงินวัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ของ สตง.คือ เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สตง. อยูดวยความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดกับ
ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสำคั ญ ที่ มี อ ยู ได เสมอไป ข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินเหลานี้ สตง.ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามหลักการที่วาผูบริหารรับทราบและเขาใจวาตนเองมีความรับผิดชอบในเรื่องดังตอไปนี้ ก.เรื่อง
การจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข.เรื่องการควบคุม
ภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินโดยปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ค.เรื่องการจัดเตรียมสิ่งตอไปนี้ใหแก
สตง. 1.การเขาถึงขอมูลทั้งหมดที่ สตง. พิจารณาวาจำเปนและเกี่ยวของการจัดทำงบการเงิน เชน การจัดทำ
บัญชี เอกสาร หลักฐานและขอมูลอื่น 2.ขอมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานตรวจเงินแผนดินอาจรองขอจากผูบริหารเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบ 3.การเขาถึงบุคคลตางๆภายในหนวยงานไดอยางไมมีขอจำกัดซึ่ง สตง.พิจารณาวา
จำเปนที่จะตองไดรับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหลานี้เพื่อเปนสวนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบของ
สตง. จึงขอคำยืนยันที่เปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารเกี่ยวกับคำรับรองเกี่ยวของกับการตรวจสอบผมรับรอง
และยืนยันไปแลวเรียบรอย ผมแจงใหที่ประชุมรับทราบวาเราตองพรอมตลอดเวลาในการตรวจครับในสวน
ของการเชิญหัวหนาสวนการงานของทุกสำนัก/กองในการมาประชุมมอบใหสำนักการคลังรับผิดชอบ

เรื่องที่ 2 ทอดผาปาสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบทุนสรางศาลาพักศพวัดปาทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หลังจากงานประเพณีสงกรานตที่เรา
ดำเนินการจัดงานสิ้นสุดไปแลวนั้นงานตอไปของเราคืองานทอดผาปาสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบทุนสรางศาลาพัก
ศพใหกับวัดปาทุงศรีเมือง ในวันที่ 19 เมษายน 2561 จะมีการวางศิลาฤกษมอบสำนักการชางเรื่องการเตรียม
สถานที่ เตนท โตะ เกาอี้ และรักษาสถานที่เอาไวจนถึงวันทอดผาปา ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 งาน
ปฏิคมมอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบรวมกับสำนักการศึกษา และฝากงานประชาสัมพันธนำรถออกไป
ประกาศเชิญชวนพี่นองประชาชนใหมารวมทำบุญในวันวางศิลาฤกษและวันทอดผาปาเพื่อสรางศาลาพักศพ
ใหกับวัดปาทุงศรีเมืองดวยกัน ขอแจงยอดทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมืองที่รับบริจาคมา จำนวน 95,270 บาท
ยอดเงินจำนวนนี้ยังไมคงที่ครับ
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เรื่องที่ 3 รายงานตัวพนักงานที่ยายมาใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญพนักงานที่ยายมาใหมรายงาน
ตัวครับ

นายชัยวัฒน มณีศรี เจาพนักงานปองกันฯ ผมนายชัยวัฒน มณีศรี ยายมาจาก อบต.ยอดแกง
เพื่อรับตำแหนงที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุในตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน สังกัดฝายปองกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ 4 การจัดประเพณีเทศกาลสงกรานต ป 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สรุปขอสั่งการของทานผูวาราชการ

จังหวัดกาฬสินธุสั่งการไวกอนที่จะเขาชวงเทศกาลสงกรานตเราก็ไดดำเนินการเรียบรอยแลวการจัดประเพณี
เทศกาลสงกรานตก็ผานพนไปไดดวยดีขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมแรงรวมใจในการดำเนินงานจนงาน
สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมีสำนักงาน ททท. มารวมจัดงานและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุ
ในชวง 7 วันอันตรายชวงเทศกาลสงกรานตเปนอยางไรบาง
จาเอกภราดร เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ 7 วันอันตราย ยอดเสียชีวิตทั้งหมด 6
ราย แตในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมมีเสียชีวิตครับ อุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นที่ถนนสายหลักเพราะฉะนั้น
ในปนี้มาตรการควบคุมดานตรวจชุมชนคอนขางไดผลอีกสวนหนึ่งสาเหตุการตายและเกิดอุบัติเหตุคือเมาและ
ขับขี่รถดวยความเร็วครับ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ แลวข าวที่ อ อกมาวาเมาแล วขั บ
รถจักรยานยนตลมบริเวณชุมชนทาสินคา
จาเอกภราดร เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ แคบาดเจ็บเล็กนอยครับไมถึงแกความตาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แตก็ใกลจุดที่เราคัดกรองเพราะฉะนั้น
ตองระมัดระวังและคัดกรองดูแลผูใชรถใชถนนในชวง 7 วันอันตรายนี้ใหดี ทางสำนักงาน ททท. จะรวมจัดงาน
กับเราอีกคืองาน “ดีโนสินธุ ถิ่นอารต” ประมาณวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดโรงสี งบประมาณ
7 ลานบาท มีดารารวมทั้งการจัดคอนเสริต และการทำไดโนเสารขนาดใหญ มอบรองปลัดประเสริฐไป
ประเมินความพึงพอใจในการจัดงานเทศกาลสงกรานตป 2561 และมีอะไรที่เราตองเพิ่มเติมหรือขาดตก
บกพรองอะไรบางเพื่อที่เราจะไดนำไปปรับปรุงในการทำงานในปตอๆไป มอบสำนักการศึกษาเก็บอุปกรณและ
ไมไผ ตัววัสดุที่ใชในการจัดงานในครั้งนี้เก็บไวใหเรียบรอยและทำรายงานอุปกรณวามีอะไรบางใหครบถวน

เรื่องที่ 5 การเปลี่ยนชื่อถนนบายพาสหัวคู
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการเปลี่ยนชื่อถนนบายพาสหัวคู

มอบหัวหนาพงษธรติดตามเรื่องนี้ใหนายกดวย และแจงใหหัวหนาลิขิตไปประสานงานกับสำนักงานจังหวัดเพื่อ
ขอรายงานการประชุมและเมื่อไดรายงานการประชุมมาแลว ใหทำหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของและนัด
ประชุมเพื่อชี้แจงและเตรียมการกันวาจะทำอยางไรตอไป และหลังจากที่เขาใจและมอบหมายกันเรียบรอยแลว
นั้นแตละฝายก็ไปดำเนินงานมีกำหนดการแลวเสร็จที่แนนอนเพื่อสรุปรายงานใหทานผูวาราชการจังหวัดไดรับ
ทราบใหทันการประชุมกอนสิ้นเดือนเมษายน

เรื่องที่ 6 งานวันเทศบาล
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ

การจัด งานวัน เทศบาล วัน ที่ 24
เมษายน 2561 ยังคงมีการคัดเลือกพนักงานดีเดนใหไดรับโลดีเดนเหมือนเดิมการประเมินนั้นจะตองเห็นพอง
ตองกันทั้งหัวหนาและเพื่อนรวมงานวาพนักงานคนนั้นมีความเหมาะสมจึงจะไดรับคัดเลือกใหไดรับโลดีเดน
ฝากหัวหนานิกรบันทึกในแฟมประวัติของพนักงานวาไดเคยถูกคัดเลือกใหเปนพนักงานดีเดนและรับโลดีเดน

- 5 มาแลวเพื่อเปนเกียรติประวัติของตัวพนักงานเอง ในการเขาอบรมวินัยอยากใหมีการเช็คชื่อและอยากใหทุกคน
เขารวมอบรมเพราะเปนเรื่องสำคัญของตัวบุคคลเองเราจะไดรูวาเราทำถูกหรือผิดวินัยหรือไมอยางไรในการ
ทำงาน

เรื่องที่ 7 ศูนยอนามัยเขต 7 เชิญประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ศูนยอนามัยเขต 7 เชิญเจาหนาที่ของ
เราเขารวมประชุมที่โรงแรมชาลอง จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 25 เมษายน 2561 ใหนำคอมพิวเตอรไปประชุม
ดวยมอบสำนักการสาธารณสุขมอบหมายใหเจาหนาที่เขารวมประชุม

เรื่องที่ 8 ประชุมคณะโรงเรียนผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมคณะโรงเรียนผูสูงอายุเพื่อ
เตรียมการเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการในวันพรุงนี้ที่หองประชุมสภาฯ เวลา 09.30 น.
มอบสำนักการสาธารณสุขไปเตรียมขอมูลมาวาโรงเรียนผูสูงอายุจะใชหองไหนอยางไรบางใหมีขอมูลอธิบายให
เขาใจไดดวย และเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขารวมประชุมเพื่อมาทำความเขาใจกับ
ทางพระวัดใตโพธิ์ค้ำดวยกัน

เรื่องที่ 9 มาตรการเรงรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มาตรการเรงรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบา
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี มอบสำนักการสาธารณสุขไปทบทวนมาตรการเพราะของเดิมที่
เราใชอยูนั้นเปนตัวเกาอยากใหทบทวนและใหเปนปจจุบัน

เรื่องที่ 10 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือมาให

ประเมิน ผลการดำเนิ นงานโครงการคนกาฬสิน ธุไมทิ้ งใครไวขางหลัง ตามที่ จังหวัดไดดำเนิ น โครงการคน
กาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังใหแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่และไดสำรวจครัวเรือนจนในพื้นที่ปรากฏวามี
ค รั ว เรื อ น ที่ ผ า น ก า ร ป ร ะ ช า ค ม จ ำ น ว น 3 ,2 9 2 ค รั ว เรื อ น แ ล ะ จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ ได
บูรณาการชวยเหลือครัวเรือนยากจนตามความตองการชวยเหลือของครัวเรือนยากจนแลวนั้น เนื่องจากการ
ดำเนิ น โครงการซึ่งได ด ำเนิ น การมาในระยะแรกช วยเหลื อ ครัวเรือนยากจนเบื้ องต น เสร็จสิ้ น แล วและเพื่ อ
เตรียมการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 คือการประเมินผลการดำเนินงานจึงขอใหทานมอบหมายใหเจาหนาที่
ไดติดตามประเมินผลความพึงพอใจไมพอใจของครัวเรือนยากจนในพื้นที่ที่รวมโครงการตามบัญชีรายชื่อและสง
จังหวัดอำเภอภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 มอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ

เรื่องที่ 11 โครงการลอกผักตบชวาที่แกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราจะกำหนดวันไปลอกผักตบชวาที่
บริเวณแกงดอนกลางวันไหนอยางไร

นายภาณุเดช

เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง เบื้องตนไดไปประสานงานกับทางสำนักงาน

โยธาธิการฯเพื่อไปนำเรียนรายละเอียดโครงการและไดประสานงานเบื้องตน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กำหนดการในการลอกผักตบชวาคือวัน
จันทรที่ 30 เมษายน 2561 แตงเครื่องแบบและชวยกันลงพื้นที่เพื่อลอกผักตบชวาในบริเวณแกงดอนกลาง
เลือกมุมที่จะนำเรือลงไปลอกผักตบชวาและนำเรียนทานผูวามาเปนประธาน มอบทานปลัดเทศบาลเปน
ประธานในการเตรียมระดมจิตอาสารวมกับนายอำเภอเมือง และนำพาพนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กองใหไป
รวมโครงการลอกผักตบชวาและเตรียมชูชีพไวดวยสวนเรื่องสถานที่ในการเปดโครงการมอบสำนักการชาง
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เรื่องที่ 12 ลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดบริเวณศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ เรื่องการเขาไปทำความสะอาดใน

บริเวณอาคารศาลากลางหลังเกาและลานหนาศาลากลางหลังเกานั้นมอบทานปลัดเทศบาลคุยปรึกษากับทาน
นายอำเภอเมืองฯกำหนดการวาจะลงพื้นที่ทำความสะอาดศาลากลางหลังเกาโดยทานจะเอาทองถิ่นรอบๆใน
เขตของทาน จำนวน 17 ทองถิ่น สลับสับเปลี่ยนกันมาเดือนละ 1 ครั้ง สวนเราจะรับผิดชอบเรื่องเครื่องจักร
และคนงานเพื่อไปเก็บขนทำความสะอาดชวยกันหรือเราอาจจะมอบหมายใหทุกสำนัก/กองละ 5 คน เพื่อลง
พื้นที่ไปชวยเขาดวยมอบทานปลัดเทศบาลรับผิดชอบประสานงานในเรื่องนี้

เรื่องที่ 13 โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบจำหนายไฟฟาแบบเคเบิ้ลใตดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักงานไฟฟาทำหนังสือมายืนยัน

ความพรอมในการเขารวมโครงการกอสรางและปรับปรุงจำหนายไฟฟาแบบเคเบิ้ลใตดินตั้งแตศาลหลักเมือง
จนถึงแยกสำนักงานปาไม งบประมาณ 70 ลานบาท เทศบาลออกคาใชจายประมาณ 30 ลานบาท สวน
สำนักงานไฟฟาออกคาใชจายที่เหลือคือประมาณ 40 ลานบาท ขอใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดสงเอกสาร
แผนงานระบุชวงเวลาที่จะไดงบประมาณและเอกสารผลการตอบรับภาคประชาชน เพราะฉะนั้นจะตองมีการ
ประชาพิจารณ,ประชาคม เราจะประชุมสิ้นเดือนเมษายนและผมจะประชาคมในที่ประชุมชุมชนในการประชุม
อสม. และในการประชุมของโรงเรียนผูสูงอายุมอบกองวิชาการรับผิดชอบใหเตรียมการสรุปผลการประชา
พิจารณประชาคมในครั้งนี้ใหเรียบรอย

เรื่องที่ 14 ประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ วันที่ 20 เมษายน 2561 มีการ

ประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทานปลัดเทศบาลเชิญทานรองนพสิทธิ์ไปรวมประชุมกับทานดวย
ที่หอประชุม 80 พรรษา

เรื่องที่ 15 หมอแปลงของโรงเรียนเทศบาล 2
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องหมอแปลงของโรงเรียนเทศบาล 2
เปนอยางไร

นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ สอบถามไปยังสำนักการศึกษาแจงมาวากำลัง
โอนเงินงบประมาณติดอยูที่สำนักการคลัง

นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ

ฝากสำนักการคลังติดตามให ดวย
เพราะหมอแปลงของโรงเรียนเทศบาล 2 จะระเบิดทางโรงเรียนเลยทำโครงการไวในงบประมาณป 2561 จะมี
การขยายเขตพรอมหมอแปลง

เรื่องที่ 16 การปฏิบัติงานสื่อสารงานรัฐบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มอบใหสำนักปลัดเทศบาลไปตั้งกลุมไลนของเรา

การปฏิบัติงานสื่อสารงานรัฐบาลผม

นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล มอบหมายใหเจาหนาที่กำลังเรงดำเนินการ
อยูครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากใหติดตามงานนี้ใหนายกดวย
เรื่องที่ 17 ขอเชิญเขารวมประกวดศูนยขอมูลขาวสารราชการโดดเดนป 61
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญเขารวมประกวดศูนยขอมูลขาวสาร

ราชการโดดเดนป 61 มอบรองปลัดอภิวัฒนพิจารณาวาจะรวมสงประกวดหรือไม ถาหากไมรวมสงเขาประกวด
ก็ตองมีเหตุผลดวยวาเพราะอะไร เพราะการประเมินทำใหเรารูวาสิ่งที่เราทำนั้นถูกหรือผิด ถาเราไมรูวาเราทำ
ถูกหรือผิดก็ใหทำหนังสือไปสอบถามเพื่อที่จะไดนำมาปรับปรุงในการประเมินครั้งตอไป

- 7 -

เรื่องที่ 18 โครงการไทยนิยมยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานนายอำเภอเมืองกาฬสินธุไดมาพูด

เกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืนทุกชุมชนจะไดเงิน จำนวน 2 แสนบาท เพื่อเอามาพัฒนาหรือแกไขปญหา
ในชุมชนเทาที่ผมทราบจากทานนายอำเภอถามในที่ประชุมมีชุมชนใดบางที่อยากแกไขเพิ่มเติมตอเติมศาลาที่
ทำการชุมชน ยกมือขึ้นประมาณ 10 ชุมชน ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามที่จะใชเงิน จำนวน 2 แสนบาท ที่
เกี่ยวกับเรื่องสาธารณู ปโภคพื้นฐานระเบียบบอกวาจะตองผานการเขียนแบบโดยชางเทศบาลจะตองมีการ
ประมาณราคาคาใชจายตามมาตรฐานราคากลางของชางเทศบาลเพราะฉะนั้นผมรับนโยบายของจังหวัดและพี่
นองประชาชนมามอบใหสำนักการชางดำเนินการและเตรียมการชวยเหลือชาวบานในกรณีที่จะตองใชบริการ
สำนักการชางไมวาจะเปนการเขียนแบบออกแบบและประมาณราคาเพราะถาหากวาไมไดเงิน จำนวน 2 แสน
บาท จะตกไป

เรื่องที่ 19 เชิญประชุมเกี่ยวกับเรื่องการกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.ส ว นพั ฒ นารายได มี ห นั งสือเชิญ ประชุม เกี่ยวกับเรื่องการ

กอสรางพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ในการนี้จังหวัดขอเชิญทานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเขาประชุม
หารือการกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ที่หองประชุมดอกพะยอมวันนี้ เวลา 15.00 น. มอบ
ผอ.สวนธนวัตไปประชุมแทนนายก

เรื่องที่ 20 ครูขอยายมาโรงเรียนเทศบาล 2
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีเรื่องที่เราจะรวมพิจารณาดวยกัน 1

เรื่องที่แทรกเขามาคือเรื่องครูโรงเรียนพินิจที่จะยายเขามาอยูที่โรงเรียนเทศบาล 2 พรอมนักเรียนนักกีฬาอีก
ประมาณ 30 คน ทานผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 เห็นวาอยางไรทานอยากจะรับหรือไม ที่พักและตำแหนงของ
ครูมีหรือไมทานมีความคิดเห็นอยางไร
นายสถิตพงษ บงศรีดา ผอ.โรงเรี ย นเทศบาล 2 ตำแหน งวางครับ สามารถรับ ได แ ละทาง
โรงเรียนเองก็อยากไดครูและนักเรียนกลุมนี้เพื่อประโยชนของทางโรงเรียนของเราในดานการศึกษาและการ
กีฬาที่ดีขึ้นครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สรุปมติในที่ประชุมทานผอ.โรงเรียน
เทศบาล 2 ยืนยันจะรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนพินิจฯ และมอบสำนักการศึกษาตอบรับไป

เรื่องที่ 21 รางวัลพระปกเกลาทองคำ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ขอหารือเรื่องพระปกเกลาทองคำแจงมาแลวและใหตอบ

รับไป วันที่ 20 เมษายน 2561 เราไดตอบรับไปแลวและเขาใหเราสงผลงาน วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม
2561 ที่คัดเลือกไวรอบแรกที่จะเอานวัตกรรม 3 เรื่อง คือ 1.เรื่องผูสูงอายุ 2.เรื่องขยะ 3.เรื่องครอบครัว ยัง
ยืนยันเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนวัตกรรมทั้ง 3 เรื่องนี้
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานตองสอบถามผูทำงานถาทานมา
ถามนายกผมก็คงตอบวาไดทุกเรื่อง ทานตองถามคนทำงาน
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล มีเรื่องอะไรที่เดนกวา 3 เรื่องนี้หรือไม
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พระปกเกลาทองคำสรางเครือขาย
อยางไรผูสูงอายุ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ผูสูงอายุเราทำในภาพรวมก็จะเอาที่เราสง
ธรรมาภิ บาลมาปรับ ให เปนของพระปกเกลา เราเคยสงการจัดบริการรองรับสังคมผูสูงอายุแ ตนี้เป นแบบ
ผูสูงอายุสุขภาพดีในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมที่ทานผอ.เพ็ญพรทานเปลี่ยนเรื่องใหและสรางเครือขายใน
โรงเรียน ในชุมชนที่เราไปเยี่ยมดูแลและมีการมาตอยอดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีหนวยงานที่เกี่ยวของที่

- 8 เราทำโครงการ CSIA ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สสจ. พมจ. กศน.
และพัฒนาชุมชนนี่คือเครือขายที่เราเชื่อมโยง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดีครับเตรียมขอมูลใหทันเก็บขอมูลและ
เก็บภาพใหพรอม ที่เปนนวัตกรรมเดนยังมีเครือขายจราจรของจาเอกภราดรและงานโรงเรียนครอบครัวของ
อภิญญาทั้ง 2 เรื่องนี้ผมจะมาพิจารณาอีกครั้ง มอบใหทั้ง 2 ฝายไปเก็บขอมูลเตรียมไว
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม คณะผูบริห ารและหัวหน าสวนการงาน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวัน ที่ 3 เมษายน
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง
ที่ประชุม - รับรอง –

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561 เชิญสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561

ทรัพยคงเหลือประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 5,008 รายการ จำนวนเงิน 80,361,500 บาท เงิน
สดคงเหลือ จำนวน 81,523.14 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 7,361.38 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป 51,968,088.41 บาท ทรัพยหลุดจำนำเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 71 ราย จำนวนเงิน 883,600 บาท
กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 90,568 บาท กำไรจำหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 60
– 31 มี.ค.61 จำนวน 524,568 บาท รับจำนำ 1,701 ราย จำนวนเงิน 26,028,400 บาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก.พ.61 จำนวน 207 ราย จำนวนเงิน 2,405,000 บาท ไถถอน จำนวน 1,629 ราย จำนวนเงิน
25,038,800 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.61 จำนวน 26 ราย จำนวนเงิน 438,100 บาท ดอกเบี้ยรับ
จำนำ จำนวน 846,409.75 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.61 จำนวน 49,986.25 บาท ดอกเบี้ยรับจำนำ 1
ต.ค 60 – 31 มี.ค.61 จำนวน 5,375,798.50 บาท

สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 623 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งรับโอนพนักงาน

- 9 สวนตำบลเพื่อมาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลรายนายชัยวัฒน มณีศรี ตำแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัดองคการบริหารสวนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ มา
บรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สังกัดฝายปองกันและบรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. ดำเนินการขอความ
เห็นชอบบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตามบัญชี กสถ.เปนพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จำนวน 2 ราย 3 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานเทศบาล 2 ราย ใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น ดังนี้
1.นายเสกสรรค เมื อ งโคตร ตำแหน งนั ก จั ด การงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ ก าร สั งกั ด ฝ า ยรัก ษาความสงบ สำนั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อเลื่อนและแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2.นางสาวอรทัย เขจรสิทธิ์ ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด
สำนักการสาธารณสุข เลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4
ดำเนินจัดทำคำสั่งเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นราย นางสิรินาฎ ปรีชา
จารย ตำแหนงนักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัดฝายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ให
ดำรงตำแหนง นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 5. ประกาศยกเลิกรับโอนพนักงาน
เทศบาลสายงานบริหารทองถิ่นสายงานอำนวยการทองถิ่นเนื่องจากรับโอนครบ 150 วัน แตไมมีผูยื่นความ
ประสงคขอโอน พรอมทั้งรายงานตำแหนงวางให ก.ท. ดำเนินการสรรหาดังนี้ 1. รองปลัดเทศบาล (นัก
บริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 1 อัตรา 2. ผูอำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ระดับสูง) 1 อัตรา 3. หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 1 อัตรา 6.
ประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
ประจำปงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2561) 7. ชี้แจงการขออนุมัติปรับปรุง
แผนอัตรากำลังฯ ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ณ สำนักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ขอมูลการใช
หอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจำเดือนมีนาคม 2561 หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 23,500 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 1,000 บาท
ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มีการจัดประชุมกาแฟ 2 ครั้ง วัน
อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. และวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมนายกฯ
รวมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ น ท รเท พ ยวรางกู ล และพ ระสมเด็ จ พ ระน างเจ า สิ ริ กิ ต พ ระบรมราชิ นี น าถ ใน รั ช กาลที่ ๙
ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักปลัดเทศบาลออกรับบริจาคเพื่อสมทบทุน
กอสรางศาลาบำเพ็ญกุศลใหกับวัดปาทุงศรีเมือง ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 -ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง
ยอดรับบริจาค จำนวน 5,555 บาท -ชุมชนบุญกวาง ยอดรับบริจาค จำนวน 10,471 บาท -ชุมชน
หนองลิ้นจี่ ยอดรับบริจาค จำนวน 6,019 บาท -ชุมชนหัวโนนโก ยอดรับบริจาค จำนวน 3,299 บาท
สรุปยอดรับบริจาค รวมทั้ง 4 ชุมชน จำนวน 25,344 บาท รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตร " นุงผาไทยเขา
วัดวันธรรมสวนะ " ณ วัดปาพุทธมงคล วันที่ 16 มีนาคม 2561 กิจกรรมโครงการขุดลอกผักตบชวาใน
หนองน้ำสาธารณะกุดโงง วันที่ 14 มีนาคม 2561 ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการ
ตรวจสอบและแกไขจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชนสงเปลือยนอก (ถนนพิมพะนิตยพัฒนา)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการตรวจสอบและเก็บปายโฆษณาที่ไมไดขออนุญาต
เมื่ อ วั น ที่ 12-14 มี น าคม 2561 ดำเนิ น การติ ด ตั้ ง ป า ยจราจรจำกั ด น้ ำ หนั ก รถ ถนนอนรรฆนาค
เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2561 เจ า หน า ที่ เ ทศกิ จ ดำเนิ น การจั ด ระเบี ย บทางเท า ถนนอรรถเปศล
(หนาบานหนามอง) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ออกปฏิบัติ
หนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณบานครูสมหวังหลังวัดหลงปูแผน - เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา

- 10 09.35 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมตนมะขามชุมชนซอยน้ำทิพย - เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 12.00 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา หมูบานชิงชัย ถนนบายพาส - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2561 เวลา 19.30 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญาบริเวณหลังปม ปตท.มอดินแดง - เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญาหนาโรงแรมแฮปปอิน การแพทย
ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 02.42 ว.15 รถจักรยามยนตชนรถตู เสียชีวิตชาย 1 ราย บริเวณ
ทางเข า เทศบาลโพนทอง เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม 2561 เวลา 02.53 รั บ แจ ง ทาง ว.13 ส ว ยตั ว ว า มี
จักรยานยนตลมเองหนาโตโยตา บาดเจ็บหญิง 1 ราย เมตตาธรรมนำสง โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2561 เวลา 16.00 เตรียมความพรอมรอรับขบวนศพ 18 ราย เพื่อนำสงบาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
เวลา 16.57 ว.40 จั ก รยานยนต ช นจั ก รยานยนตบ าดเจ็บ เพศหญิ ง 1 ราย หน วยงานรับ ผิด ชอบ นำส ง
โรงพยาบาล ดานอื่นๆ ออกปฏิบัติหนาที่จับงูเขาบาน นางสาวสุกัญญา กันอุมา 318/1 ซอยโรงกลึง ถนน
อนรรฆนาค อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ - 7 มีนาคม 2561 อปพร.
ปฏิบัติหนาที่ อำนวยความสะดวกในงานกาชาด โปงลางแพรววากาฬสินธุ ณ กองอำนวยการกลาง ศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 อปพร.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกอำนวยความสะดวกจัด
ระเบี ยบจราจร งานป จฉิม นิเทศ นักเรียนที่ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งาน
ทะเบี ย น จำนวนประชากรเดื อ นมี น าคม 2561 จำนวน 33,774 คน จำนวนครัว เรื อ น 15,776
ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนมีนาคม 2561 ยายเขาจำนวน 181 ราย ยายออกจำนวน
90 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 822 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,249 ราย จำนวน
ผูสูงอายุเสียชีวิต 24 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จำนวนผูรับบริการ 10 ราย

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

น้ ำมั น เชื้ อเพลิ งและหล อลื่ น เดื อนกุ มี น าคม 2561 เบนซิน จำนวนที่ ใช 726 ลิ ตร ลดการใช พ ลั งงาน
161.64 ลิ ตร ดีเซล จำนวนที่ ใช 17,320 ลิ ต ร เพิ่ ม การใชพ ลังงาน 1,503 ลิ ตร LPG จำนวนที่ ใช
1,110.31 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 30.53 ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 5
ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 3 ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทำ
ความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 34 ครั้ง ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน 38
จุด ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 คัน/9 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 5 ใบ ซอมแซมฝาปด
ทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 43 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะใน
โรงคัดแยกขยะระหวาง 28 ก.พ.- 30 มี.ค.61 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.3 ตัน - จำหนายขยะที่คัด
แยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 17,560 บาท กำจัดมูลฝอย กำจัดมูลฝอยในเดือน มี.ค.61 รวม 2,709.41
ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 967.27 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,742.14 ตัน
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ตรวจ ๘ มี.ค. 61) คุณภาพน้ำลำน้ำปาว กุดยางสามัคคี และหนองไชยวาน ผาน
เกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ำกุดน้ำกินมีคาความสกปรกเกินมาตรฐานแตคาออกซิเจนผานเกณฑมาตรฐาน 5.
ดานสุข าภิ บ าล 5.1 ต อ ใบอนุ ญ าต 1.ปรับ ผิ ด พ.ร.บ. 2 ราย 2. ใบอนุ ญ าตสะสมอาหาร 3 ราย 3.
ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 12 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 7 ราย 5.ใบอนุญาต
จำหนายสินคาในที่สาธารณะ 6 ราย 6.หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 4 ราย ตรวจอาหาร
งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสิ น ธุ 224 ป วัน ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ – 7 มี น าคม 2561 สำนั ก การ
สาธารณสุขฯ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ รวมตรวจแนะนำสุขาภิบาลใน
งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ฉลอง 224 ป - มีการตรวจแนะนำรานขนมพนควัน 3 ราน - ตรวจสาร
ปนเปอนอาหาร 8 ตัวอยาง ผาน 8 ตัวอยาง - ตรวจแบคทีเรีย 19 ตัวอยาง ไมผาน 3 ตัวอยาง คือ ไส
ขนมถังแตก น้ำแข็ง 2 ตัวอยาง - ตรวจสอบเครื่องสำอาง 3 ราน พบการกระทำผิด 7 ตัวอยาง คือ

- 11 เครื่องสำอางหมดอายุ ไม มี เลขจดแจ ง และเครื่องสำอางห ามจำหน าย - ภายในงานไม พ บการจำหน าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตรวจอาหารเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักการสาธารณสุข
ฯ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ รวมตรวจแนะนำสุขาภิบาลครัวเรือนจำ
จังหวัดกาฬสินธุ ผลดังนี้ ตรวจโคลิฟอรมแบคที เรีย - มือ 85 คน ไมผาน 3 ตัวอยาง - ภาชนะ 6
ตัวอยาง ผาน 3 ตัวอยาง - น้ำดื่ม 2 ตัวอยาง ผาน 2 ตัวอยาง - น้ำประกอบอาหาร 1 ตัวอยาง ผาน 1
ตัวอยาง - น้ำแข็ง 1 ตัวอยาง ผาน 1 ตัวอยาง ตรวจสารปนเปอน - ยาฆาแมลง 3 ตัวอยาง ผาน 3
ตัวอยาง - ฟอรมาลีน 1 ตัวอยาง ไมผาน 1 ตัวอยาง (ปลาหมึก) - บอแรกซ 1 ตัวอยาง ผาน 1 ตัวอยาง
ดานปองกันและควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยราย
ใหม ๒ ราย รวมมีผูปวยวัณโรคในพื้นที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๕ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย มาตรวจตามนัด
ทุกราย เดือนนี้คัดกรองเพื่อคนหาผูที่ติดเชื้อวัณโรค ในกลุมผูปวยเบาหวาน ไดจำนวน ๒๔๐ ราย รวมกับ
เดือนที่แลวเปนจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๘ ราย จากกลุมผูปวยเบาหวานทั้งสิ้น ๔๔๐ ราย มีอาการสงสัยวัณโรค ที่
ตองสงโรงพยาบาล ๑ ราย และ คัดกรองผูสูงอายุทั้งสิ้น ๙๗๒ รายจากผูสูงอายุทั้งสิ้น ๑,๓๓๒ ราย ในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด ไมพบผูสงสัย จัดประชุมวางแผนงานโครงการชุมชนเมืองกาฬสินธุลดปญหาโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอน้ำดี ป งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยไดจัดประชุมวางแผนงาน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑กับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของซึ่งสรุปในการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. ผูเขารวมประชุมมาครบทั้ง ๑๔ คน ๒.
ดำเนินงานตรวจหาไขพยาธิกลุมเสี่ยงดวยวิธี Kato”thick smear ทั้งเขตเทศบาลฯทั้งสิ้น ๗๒๐ ราย ในวันที่
๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ กับหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยเอกชน ๓. กำหนดจัดงานมหกรรมสุขภาพ
เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหางไกลโรคมะเร็งตับ โดยจะมีการจัดบูทใหความรู ๒ บูท ซึ่งกลุมเปาหมายที่เขา
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน จะดำเนินการใน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๔. นำกลุมเปาหมายที่จะอัลตราซาวด
มาอัลตราซาวด จำนวน ๒๐๐ ราย ตามวันที่โรงพยาบาลกาฬสินธุไดกำหนดใหตามคิว คือ วันที่ ๒๐,๒๖,และ
๒๗ ในเดือนมิถุนายน และ วันที่ ๓ , ๔ และ ๑๐ ในเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ - ชุมชน
ที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนซอยน้ำทิพย
และ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓
แหง - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูง
กวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI = ๒.๐ ไมมีผูปวยตั้งแตมกราคมจนถึงปจจุบัน ดานสัตว
แพทย ระหวางวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2561 ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑
จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 346 ราย ๑.๒ จำนวนสัตว 523 ตัว แยกเปน สุนัข 429 ตัว แมว 94
ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 14,955 บาท ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ
จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 28 ราย จำนวนสัตว ทั้งหมด 2,113 ตั ว แบ งเป น สุ กร 2,087 ตั ว โค
26 ตัว รายไดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน 212,366 บาท โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสิ นธุ วันที่ ๒ มี นาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ นำโดยนางลำใย พิ ม พะนิ ตย
ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และทีมงาน เปนวิทยากรการทำดอกไม พวงหรีด จากวัสดุ
เหลือใช ณ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลนาคู วันที่ 3 มีนาคม 2561 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ สงตัวแทนนักเรียนกลุมลีลาศรวมกับกลุมลีลาศโรงเรียนเทศบาล 1 กลุมลีลาศไลนแดนซลงแขงขัน
ลีลาศการกุศลชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัว จำนวน 2 ทีม คือ ทีมแพรวา 1 และทีมแพรวา 2 ที่
จังหวัดขอนแกน ผลการประกวด ทีมแพรวา 1 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ไดครองถวยพระราชทาน สวนทีม
แพรวา 2 ไดรับรางวัลที่ 3ประจำป 2561 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

- 12 นำโดยนางลำใย พิมพะนิตย ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุฯและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ รวมแสดงในพิธีเปดการ
แขงขันกีฬา อปท. อ.เมืองกาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 10
มีน าคม 2561 ณ หองประชุ ม สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมรวมกับ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผูสูงอายุแทนคำธรรม
ศาสนวัดแทนคำ ตำบลหวยลาน อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา คณะศึกษาดูงานประกอบดวย พระสงฆ 4 รูป
กรรมการฆราวาส 13 คน รวม 17 คน ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยการ
นำของพระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ เจาอาวาสวัดแทนคำ

สำนักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรีย นเทศบาล 5 โครงการเด น ประจำเดื อนมี น าคม

2561 สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมนุงผาไทยเขาวัด วันธรรมสวนะ วันที่ ๑6
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดปาพุทธมงคล รวมพิธีวันทองถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา รวมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ วันที่ 2๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนภิรมย
รวมกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดประชานิยม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์ สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียนระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ,6
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมศึกษาดูงานและแหลง
เรียนรู จังหวัดรอยเอ็ด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมศึกษาดูงาน
และแหลงเรียนรู จังหวัดบุรีรัมย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 สอบการอาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (RT) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์ สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง ปการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2,4,5 ในวั น ที่ 2 มี น าคม 2561 ณ โรงเรีย นเทศบาล ๑ กาฬสิ น ธุพิ ท ยาสิ ท ธิ์ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสิ ท ธิ์ สอบวัด ผลประเมิ น ผล ประจำป ก ารศึ ก ษา 2560 ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1-6
ระหวางวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2561 กิจกรรมคายแหงความสุข ในวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย
หัตถกรรมโนนดอกจาน สอบวัดความรู ความสามารถ นักเรียนเขาใหม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ประจำป
การศึกษา 2561 ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล
2 วัดสวางคงคา ตัวแทนนักเรียนและผูบริหารรวมงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดกลางอารามหลวง กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี วันที่ 23 – 23
กุมภาพันธ 2561 ณ คายลูกเสือสมอทอง จังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี วันที่ 23
– 23 กุมภาพันธ 2561 ณ คายลูกเสือสมอทอง จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 6 มีนาคม 2561 นักเรียนแสดง
โปงลาง ในเวทีเยาวชน ในงานมหกรรม โปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป จังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมอำลาฟาชมพู
เชิดชูสถาบัน ผูกพันนองพี่ ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 รวมแสดงพิธีเปดการแขงขันโปงลาง วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 นำนักเรียนประกวด
ความสามารถ ที่ บูธโตโยตา วันที่ 28 กุมภาพันธ และ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ วัดเหนือ รับการประเมินจากคณะกรรมการประสานงานวิชาการ วันที่ 6
มีนาคม พ.ศ. 2561 ประชุมผูปกครองหอง Pre-MEP วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมงานครอบครัว
สุขสันต สมานฉันทสังคมไทย วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ รวม
พิ ธี เป ด กี ฬ า ไผ เกมส วั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๖๑ โครงการ English Camp ๑๓ – ๑๖ มี น าคม ๒๕๖๑
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ กิจกรรมการแขงขัน Toyota festival ในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ
224 ป วันที่ 1 มีนาคม 2561 โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) วันที่ 2 มีนาคม 2561

- 13 โครงการนิเทศการปฏิบัติงานของพนักงานครู วันที่ 9 มีนาคม 2561 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 รวมการอบรมการเรียนรูตามแนวทาง
การศึกษาวอลดอรฟเพื่อเด็กพิการในชุมชน ในระหวางวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุมศูนย
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ ศพด. 1
เขารับ การประเมินวิชาการระดับ เทศบาล ในวัน ที่ 6 มี นาคม 2561 ณ ศพด. 1 ศูนยพั ฒ นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ตัวแทนคณะครู ไดรับเกียรติเปนคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ คัดเลือก
เยาวชน บริษัทโตโยตากาฬสินธุ หนวยศึกษานิเทศก การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test . NT) ชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2561 สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๑
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมธรร
มาภิบาล งานกีฬานันทนาการ แขงขันกีฬาเซปกตะกรอ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ ป 2561
วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561 ณ ลานจอดรถหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) ฝายการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ไดปฏิบัติ
หนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา
และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานที่จะดำเนินการตอไป วันที่ ๑2-15 เม.ย. 61
- ประเพณีวันสงกรานต ประจำป 2561 วันที่ 26-27 เม.ย. 61 - ผาปาสามัคคี ทอดถวายวัดปาทุงศรีเมือง

สำนักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นายจำลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมาสำนักการคลัง
ไดรายงานสถานะการเงินในเดือนมีนาคมไปเปนที่เรียบรอยแลว วันนี้เลยขอสรุปรายงานการเงินดังนี้ จาก
งบประมาณรายรับที่เราตั้งเอาไวในประมาณการรายรับของเทศบัญญัติตั้งเอาไว จำนวน 386 ลานบาท เงิน
รายรับเขามาแลว จำนวน 181 ลานบาท ดานรายจายจริงเดือน ต.ค.60 - มี.ค.61 จำนวน 155 ลาน
บาท ยังมีเงินคงเหลือยกไป เม.ย.61 จำนวน 26 ลานบาท

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

เชื้อเพลิง สำนักการชาง เดือน มีนาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7,425 ลิตร เพิ่มขึ้น 65.00
ลิตร สำนักปลัดเทศบาล เดือน มีนาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,186 ลิตร เพิ่มขึ้น 384 ลิตร
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนมีนาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 18,132 ลิตร ลดลง
1,503 ลิตร สำนักการศึกษา เดือนมีนาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 208 ลิตร เพิ่มขึ้น 51.00
ลิตร สำนักการคลัง เดือนมีนาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 160 ลิตร กองวิชาการและแผนงาน
เดือน มีนาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 104 ลิตร เพิ่มขึ้น 4.00 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม
เดือน มีนาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 239 ลิตร เพิ่มขึ้น 1.00 ลิตร โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ าอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ สำนั ก งานเในเดื อ น ก.พ. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน
16,975.00 หนวย เพิ่มขึ้น 3,166.00 หนวย ทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถานีดับเพลิง ในเดือน ก.พ.
61 ใชไฟฟา จำนวน 2,810.00 หนวย เพิ่มขึ้น 40.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์ ในเดือน ก.พ. 61 ใชไฟฟา จำนวน 9,422.00 หนวย เพิ่มขึ้น 618.00 หนวย โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ก.พ. 61 ใชไฟฟา จำนวน 3,013.00 หนวย ลดลง 3,830.00
หน วย
โรงเรีย นเทศบาล ๓ วั ด เหนื อ ในเดื อ น ก.พ. 61 ใชไฟฟ า จำนวน 2,989.00 หน วย
ลดลง 52.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ำ ในเดือน ก.พ. 61 ใชไฟฟ า จำนวน 45.00
หนวย เพิ่มขึ้น 12.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ในเดือน ก.พ. 61 ใชไฟฟา จำนวน

- 14 2,884.00 หนวย ลดลง 760.00 หนวย สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สวนควบคุมการ
ก อ สร างอาคารและผั งเมื อ ง ส ว นควบคุ ม การก อ สร างอาคารและผั งเมื อ ง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 อยูระหวางกำหนดราคากลางเพื่อสงมอบสำนักการคลังอีก 11
โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร 2.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง 3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูป
ตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ 4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน
ชุมชนสงเปลือยนอก 5.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ 6.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเชื่อมคำอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ 7.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา 8.โครงการสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ ชุมชนซอย
น้ำทิพย 9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ 10.โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 11.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณ
ตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจำป พ.ศ.2561 โครงการที่ ผู รับ จางดำเนิ น การแล วเสร็จ 1.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ เลขที่สัญญา 51/2561
คูสัญ ญา หจก.พงษสิทธิ์ซัพพลาย จำนวน 570,000 บาท เริ่มสัญญา วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 สงมอบงานวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 2.โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยขางรานอาหารชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ เลขที่สัญญา 47/2561 คูสัญญา หจก.ทรงวัฒนะ
คอนกรีต จำนวน 203,000 บาท เริ่ม สัญ ญา วันที่ 8 กุ ม ภาพั นธ พ.ศ. 2561 สิ้น สุดสั ญ ญา วันที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2561 สงมอบงาน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 3.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุข
สบายใจ 6 ชุ ม ชนสุ ข สบายใจ เลขที่ สั ญ ญา 46/2561 คู สั ญ ญา หจก.ทรงวั ฒ นะคอนกรี ต จำนวน
299,000 บาท เริ่มสัญญา วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 สง
มอบงานวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 4.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยภูธรรมะ 4 ชุมชนหัวโนนโก
เลขที่สัญญา 45/2561 คูสัญญา หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต จำนวน 154,000 บาท เริ่มสัญญา วันที่ 8
กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2561 สงมอบงานวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนโยธา ติดตั้งระบบไฟฟ าที่รานคาหนาสำนักทะเบียนราษฎร วันที่ 9 มีนาคม 2561 ซอมแซมไฟฟ า
บานพักอาศัยของคุณยายสายหยุด จุฑาเทพ วันที่ 10 มีนาคม 2561 ซอมแซมไฟฟาสองสวางเสาสูงวงเวียน
ไดโนเสารหนา ร.ร.เทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 20 มีนาคม 2561 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะถนนชัย
สุนทร วันที่ 6 มีนาคม 2561 ติดตั้งนั่งรานเตรียมทำซุมประตูโคงเขาสูถนนสงกรานต วันที่ 29 มีนาคม
2561 เทคอนกรีตซอยตรงขามอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ วันที่16 มีนาคม 2561 ซอมแซมผิวจราจรเท
คอนกรีตถนนถีนานนทหนา รานเบนซหมูกระทะ วันที่ 16 มีนาคม 2561 งานวางทอระบายน้ำชุมชนทุง
สระบานปลัดอรุณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 งานขุดลอกระบายน้ำซอยคาราบาว วันที่ 6 มีนาคม 2561
ดำเนินการสรางไดโนเสาไมไผสาน วันที่ 19 มีนาคม 2561 ตัดตนไมวัดกลาง วันที่ 27 มีนาคม 2561
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี ตกแตง
ดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดโงง

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

สรุปคาใชจายประจำเดือนมีนาคม 2561 งบประมาณตั้งไว 1,384,000 บาท รวมคาใชจาย 94,147
บาท ยอดเงินคงเหลือ 573,481.20 บาท 2.หนังสือเขา 41 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 53 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 8 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 29 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมี.ค.61 ฝาย
แผนงานและงบประมาณ โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 18-25 มีรายการ

- 15 ดังนี้ - โอนครั้งที่ 18/2561 จำนวน 4 รายการ เปนเงิน 188,000บาท สำนักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่
19/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 720,000บาท สำนักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 20/2561
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ 21/2561 จำนวน 3 รายการ เปน
เงิน 140,000 บาท สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ 22/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 39,500 บาท
กองสวัสดิการสังคม - โอนครั้งที่ 23/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 140,000 บาท กองวิชาการฯ โอนครั้งที่ 24/2561 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท งานปองกันฯ สำนักปลัด - โอนครั้งที่
25/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 265,000 บาท กองสวัสดิการฯ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ ประจำป พ.ศ.2561 - เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 – 6 มีรายการดังนี้ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 5/2561 โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน สำนักการสา
ธารณและสิ่งแวดลอม - เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 6/2561 คาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โครงการ
จัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ สำนักการศึกษา รางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2561 สงแบบประเมินเกณฑตัวชี้วัด
สำหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ
วันพฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดยนวัตกรรมผูสูงอายุดีมีระบบดูแลและสภาพแวดลอมเกื้อหนุน โครงการ
สงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนน
สายบุญ) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนตในวันพระ) การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอ
กระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 35 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาว
ประชาสัมพันธ จำนวน 8 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จำนวน 46 งาน 5.วิดีโอ
และภาพเคลื่อนไหว จำนวน 25 งาน 6. งานพิธีกร จำนวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน 4 งาน 8.
ปายประชาสัมพันธไวนิล จำนวน 3 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 400 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน
- ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 10 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 9
งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 46 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการ
เคเบิ้ลทีวี 9 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดี
ทัศน จำนวน - งาน ตอนรับอัยการสำนักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย และบังคับคดีจังหวัด
กาฬสิ น ธุ ในวัน ที่ 6 มี น าคม 2561 พิ จ ารณาไกล เกลี่ ย กรณี รองเรีย นการก อสรางอาคารบริเวณถนน
กาฬสินธุ เจรจาไกลเกลี่ยที่สำนักงานบังคับคดี และประสานงานในการชำระเงินใหกับสำนักงานบังคับคดี กรณี
นางเรียม ชมพู มอบปาย ศูนยรองเรียน/รองทุกข ชุมชนใหแกทั้ง 36 ชุมชน ประชุมคณะทำงานตรวจสอบลำ
รางสาธารณะแกงดอนกลาง

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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนมีนาคม 2561 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนมีนาคม 2561
ใชน้ำมันทั้งหมด 206 ลิตร เพิ่มขึ้น 53 ลิตร ฝายพัฒ นาชุมชน โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝายพัฒนาชุมชน
ไดดำเนินโครงการฯ เพื่อใหชุมชนทั้ง๓๖ ชุมชน และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหมีการ
ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจายเพิ่มรายไดและเปนการบรูณาการคนอำเภอเมืองกาฬสินธุ
ไมทิ้งใครไวขางหลัง (Kalasain Happyness Model ๒๐๑๘) ซึ่งเปนการขับเคลื่อนแกไขปญหาความยากจน
ให กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล โครงการประชุ ม ประจำเดื อ นคณะกรรมการชุ ม ชน
และผูนำชุมชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝายพัฒนาชุมชน ไดจัดโครงการประชุมประจำเดือน

- 16 คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน เพื่อเปนการขับเคลื่อนชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดเปนการ
รับทราบปญหาความตองการของชุมชน ใหคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชนไดรับทราบความเคลื่อนไหวของ
ขาวสารบ านเมือง ตลอดจนประสานงานชุม ชนในการทราบขอมูล ขาวสาร ป ญ หาความเดือนรอนรวมกับ
เทศบาล ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เวทีประชาคมตาม “ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่ ๒ โดยเปนการ
ใหความรู ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีหัวขอการใหความรู
ดังนี้ - ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แกไขปญหา - สรางการเรียนรูและปฏิบัติตามสัญญาประชาคม - รูสิทธิ
รู ห น า ที่ รู ก ฎหมาย - รู จั ก ประชาธิ ป ไตย - รู ก ลไกการบริ ห าร ฝ า ยสั ง คมสงเคราะห โครงการสร า ง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม ไดดำเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจาย
เบี้ ยฯ รายเดิมตามชุม ชน ทั้ง ๓๖ ชุม ชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชุมชนสง
เปลือยกลาง นายจารุฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดทำการมอบบานใหแกบานเรือนของ นาง
สายหยุด จุฑาเทพ พรอมมอบรถเข็นใหแกนาง คำตา พิไลวรรณ ชาวชุมชนสงเปลือยกลาง ตามนโยบายของ
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ (นายไกรสร กองฉลาด) เรื่องคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง (KALASIN
HAPPINESS MODEL) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง
การบริหารจัดการกองทุน/จัดทำหลักเกณฑการจายเงินใหความชวยเหลือสมาชิกกองทุนฯ งานที่จะดำเนินการ
ตอไปคือ วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 โครงการเขาคายเยาวชน จังหวัดตราด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ปดประชุม 16.30 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

