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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   แนะนำตัวพนักงานใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แนะนำพนักงานใหมเชิญแนะนำตัว  
นางสาวนุศรา   โมหอชัย    เจาพนักงานจัดเก็บรายได     กราบเรียนคณะผูบริหารและหัวหนาสวน
การงานทุกทานดิฉันนางสาวนุศรา โมหอชัย ตำแหนงพนักงานปกครองปฏิบัติงาน สังกัดฝายปกครอง 
สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ไดยายมาดำรงตำแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน สังกัด
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สำนักการคลัง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  

เรื่องท่ี  2    ตรวจดูความเรียบรอยหองประชุมใหมชั้น 2 อาคารสำนักการสาธารณสุข 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในการประชุมครั้งตอไปผมนัดเอาไววา
เราจะยายไปประชุมที่หองประชุมใหมช้ัน 2 ของอาคารสำนักการสาธารณสุขไมรูวาหองจะเรียบรอยทันหรือไม 
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ฝากหัวหนาจันทรตรีตรวจดูความเรียบรอยใหนายกดวยในเรื่องกลิ่นของสีที่ทาใหมในหองประชุม  ใหนำ
หอมแดงไปทุบแลวนำใสถวยไปวางไวสักประมาณ 2 – 3 จุด  เพ่ือดับกลิ่นของสี 

เรื่องท่ี  3    ปฏิทินงานเดือนพฤษภาคม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปฏิทินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 
-มีประชุมผูปกครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561   -การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2561 -จายเบ้ียยังชีพ วันที่  4 พฤษภาคม 2561 -งานของสำนักการสาธารณสุข
เกี่ยวกับเรื่องมหกรรมใหความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 ทำ 5 ไม 5 ไกลโรค –การสวดมนตในวันพระในเดือน
น้ีมี 4 วัน วันที่ 7 , 14 , 22 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 –มีการประชุมคณะผูบริหาร วันที่ 15 และ 
30 พฤษภาคม 2561 -โครงการสุขภาพดีนำชีวีปลอดโรคทำอยางไรโครงการน้ี  

นางจีรนันท ธารไชย     ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    จะเปนการคัดกรองกลุมเบาหวานและมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชเงินงบประมาณของ สปสช. ลงพ้ืนที่ 6 แหงตามวัด  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     -วันวิสาขบูชา จะมีกิจกรรมปลูกตนไม
มอบสำนักการชางไปเตรียมหลุมประมาณ 200 หลุม ฝงทิศตะวันออกของแกงดอนกลางและทำเวทีเล็กพรอม
เตรียมเตนท โตะ เกาอ้ีใหพรอม  -ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนสูสมารทซิต้ี 2020 ในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2561 หองประชุมผาเสวย ช้ัน 2  เวลา 09.00 – 12.00 น.  มอบรองปลัดอภิวัฒนไปประชุม   

เรื่องท่ี  4    เอกสารการประชุมในรูปแบบแสกนคิวอารโคด 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมไปประชุมจังหวัดทุกครั้งที่ไป
ประชุมจะไดรับเอกสารการประชุมมากมายแตครั้งน้ีมีแคคิวอารโคดหลังจากที่เราแสกนดูก็จะเปนเอกสารที่มา
ในรูปแบบของ powerpoint ที่อยูในไฟล PDF ที่สามารถเปดอานได ผมวาแบบน้ีเปนการประหยัดเอกสารและ
กระดาษไดมาก  อยากใหทุกสำนัก/กองไปปรับปรุงหาวิธีการลดคาใชจายและเพ่ิมการทำงานที่ทันสมัย  

เรื่องท่ี  5    โครงการนำสายไฟฟาลงใตดิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการประชาคมเอาสายไฟฟาลงใต
ดินใหรีบทำและรีบสรุปใหเรียบรอย  สวนเรื่องงบประมาณเราก็บอกไปวาไดทำหนังสือไปที่สำนักงานจังหวัด
และตอนน้ีทานผูวาราชการจังหวัดก็ใหความเห็นชอบมอบใหกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองหาชองทางวา
จะไดรับงบประมาณจากสวนไหนเพ่ือที่จะไดบรรจุในแผน  แลวถาหากจะใหชัดเจนใหไปประสานกับเลขาอดิ
ศักด์ิไปตามเอาคำตอบจากสำนักงานโยธาธิการฯและหลังจากน้ันก็สงเรื่องกลับไปที่สำนักงานไฟฟาสวนภูมิภาค
ที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาจะไดไปต้ังงบประมาณไวพรอมกัน 

เรื่องท่ี  6    การกอสรางศาลาบำเพญ็กุศลของวดัปาทุงศรเีมือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณทุกคนที่รวมใจกันในการหา
งบประมาณไปทอดถวายผาปาเพ่ือกอสรางศาลาบำเพ็ญกุศลของวัดปาทุงศรีเมืองประมาณ 5 แสนบาท  
งบประมาณในการกอสรางประมาณ 1.5 ลานบาท เหลืออีก 1 ลานบาท ผมคิดวาเราพรอมใจกันทอดกฐินใน
วันออกพรรษาอยากใหพนักงานทุกคนชวยกันในปน้ีเราจะทอดกฐินที่วัดปาทุงศรีเมือง สวนงานดูแลและ
ควบคุมการกอสรางฝากสำนักการชางติดตามและดูแลงาน 

เรื่องท่ี  7    การจัดงานดิโนศิลปถ่ินอารต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เบ้ืองตนทานผูวาเรียกไปประชุมททท.
มาจัดงานที่จังหวัดกาฬสินธุของเรามาสนับสนุนเรื่องการทองเที่ยวการจัดกิจกรรมที่ผานมาคืองานสงกรานตซึ่ง
เรียบรอยไปแลว  และงานตอไปที่เขาจะมารวมจัดคืองานดิโนศิลปถิ่นอารตทางททท.เลือกตลาดโรงสีเพ่ือที่จะ
จัดกิจกรรมจะมีเวทีเชิญดาราและนักแสดงมารวมกิจกรรมและมีการตกแตงหอศิลปมีการแสดงนิทรรศการ
ศิลปะนำผลงานมาโชว  เบ้ืองตนกำหนดการวาจะจัดงาน วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561 แตมีปญหาเรื่อง
งบประมาณเลยไดเลื่อนกำหนดการไปอยางไมมีกำหนด  และมีการมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ ทำ 
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ความสะอาด รถสุขา สถานที่จอดรถ จุดติดต้ังขยะ  ฝากหัวหนาจันทรตรีไปตามคำสั่งเรื่องงานดิโนศิลปถิ่น
อารตวาทานผูวาฯมอบใหใครรับผิดชอบอะไรอยางไรบางเพราะถาทานผูวากำหนดวันจัดงานเราจะไดรูหนาที่ 

เรื่องท่ี  8   ดูแลพื้นท่ีหนาศาลากลางหลังเกา  
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องการเขาไปดูแลพ้ืนที่หนา
ศาลากลางหลังเกาทานนายอำเภอจะทำเปนโครงการจิตอาสาสามัคคีบ๊ิกคลีนน่ิงเดยทำความสะอาดหนาศาลา
กลางและหนาที่วาการอำเภอเมืองกาฬสินธุและบริเวณรอบๆหองประชุม 80 พรรษา เดือนละ 1 ครั้ง ฝากทุก
สำนัก/กอง ฝากสำนักการชางเรื่องงานสวน ตัดแตงตนไม  มอบสำนักการสาธารณสุขตัดหญา ลอกทอระบาย
น้ำไมใหทอน้ำอุดตัน 

เรื่องท่ี  9   โครงการอาสาสมัครประกันภัย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการอาสาสมัครประกันภัย วันที่ 8 
พฤษภาคม 2561 เขาจะเชิญผูนำชุมชนเขามาเพ่ือที่จะรับสมัครอาสาสมัครประกันภัยเหมือนกับ อปพร.และ 
อสม. มีคาปวยการคนละ 200 บาท เลี้ยงอาหาร อบรม เวลา 08.00 – 16.30 น.  อบรมเสร็จก็สมัครเปน
อาสาสมัครประกันภัย 

เรื่องท่ี  10   การขุดลอกผักตบชวาท่ีสวนสาธารณะแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      การขุดลอกผักตบชวาที่สวนสาธารณะ
แกงดอนกลางมอบสำนักการชางลงพ้ืนที่ไปดูแลตลอดหลังจากขุดลอกเสร็จเรียบรอยแลวน้ันใหคืนพ้ืนที่จราจร 
และลางทำความสะอาดโคลนที่หลนลงถนนและเกาะพ้ืนถนนอยูใหสะอาดมอบสำนักการชาง 

เรื่องท่ี  11    เปดศูนยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องเปดศูนยคุณภาพชีวิตคืบหนาไปถึง
ไหนอยางไรแลว 

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ครั้งแรกกำหนดเปด  วันที่ 10 พฤษภาคม 
2561  แตผูสูงอายุแจงมาวาวันน้ันตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งปน้ีเปนวันที่ไมดีเลยอยากขอเลื่อนไปเปด ในวันที่ 
11 พฤษภาคม 2561  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องเปดผมไมไดหวงผมหวงเรื่องสถาน
ที่วาพรอมเปดแลวหรือไม 

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ      พรุงน้ีจะทำการขนของใหเรียบรอย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และถาหากหองไหนประตูชำรุดเสียหาย 
เปด-ปดไมไดก็ทำการแกไขใหเรียบรอยฝากดวย  เรื่องปายที่จะทำการเปดงานที่ทานผูวาฯจะมาทำการเปดฝาก
ทำปายใหดูดีและสวยงามเหมาะสม 

เรื่องท่ี   12   ทำปาย Banner เผยแพรประชาสัมพันธการทองเท่ียวเทศบาล 
        เมืองกาฬสินธุ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ไปประชุมกับทานผูวาฯเรื่องดิโน
ศิลปถิ่นอารตทานบอกวาททท.ไปถายรูปสวยกวาเราถายและเขาเรียกเอามาทำเปน Banner (แบนเนอร) คือ 
รูปปายรูปหัวไดโนเสาร รูปแกงดอนกลาง เปนรูปที่ททท.ถาย  เพราะฉะน้ันมอบหัวหนาศศิญาไปทำปาย  
Banner (แบนเนอร) ของททท.ที่เก่ียวของกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่เผยแพรสถานที่ทองเที่ยวของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุนำไปติดไวที่ตลาดโตรุงเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของเรา  และในสวนของสำนัก
การชางบริเวณหนาหมูบาน S&P ที่ทานไปติดปายขึ้นรูปในหลวงน้ันมอบใหติดรูปสถานที่ทองเที่ยวของเราใส
ดานขางและมีรูปในหลวงอยูตรงกลางทั้งแผนดานหนาและดานหลังทำเปนปาย Banner (แบนเนอร) 
เหมือนกันขอใหเลือกรูปที่สวยงามที่ททท.เปนผูถายไวมอบสำนักการชาง 
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เรื่องท่ี  13      โครงการแกไขปญหาน้ำทวมในเขตเศรษฐกิจ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากสำนักการชางเรงรัดเกี่ยวกับเรื่อง
โครงการที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติสงลงไปใหสำนักการคลังไดจัดซื้อจัดจางใหทันและทราบมาวาโครงการแกไข
ปญหาน้ำทวมในเขตเศรษฐกิจคือการไปขุดถนนอยูที่หนาวัดกลางงบประมาณ 9.6 ลานบาท เปนเฟสที่ 2 ทาง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองไดประกาศหาผูรับจางประกาศครั้งแรกไมมีผูมาเคาะราคาแตประกาศไปครั้งที่ 
2 มีผูรับจางมาเคาะราคาเรียบรอยแลวคาดวาถนนบริเวณหนาวัดกลางจะแลวเสร็จในปน้ี 

เรื่องท่ี  14    สมัครประกวดรางวัลพระปกเกลาทองคำ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การสมัครประกวดรางวัลพระปกเกลา
ทองคำไปถึงไหนอยางไรแลว 

นายอภิวัฒน  ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล     เหลือนวัตกรรมทั้ง 4 เรื่อง   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องขยะ เรื่องผูสูงอายุ เรื่องงาน
จราจรของจาเอกภราดร และงานของอภิญญาเราจะตองเอามาคัดเลือกกันอีกครั้ง กำหนดที่เราจะตองสงวัน
ไหน   
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    กำหนดสงเอกสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอใหสงภายในอาทิตยน้ีเพราะถาหากมี
การปรับปรุงแกไขจะไดทันเวลาในการสงเอกสาร 

เรื่องท่ี  15    โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการไทยนิยมย่ังยืนไปถึงไหน
อยางไรแลวทานผอ.วรวิทย 

นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ชวงน้ีเวทีที่ 3 เสร็จเรียบรอยแลวสวนเวทีที่ 4 
รอกระทรวงมหาดไทยประกาศอีกครั้งวาจะใหดำเนินการชวงไหน ใหรอหลังจากพ.ร.บ.งบประมาณเพ่ิมเติม
เสร็จเรียบรอยกอนขยายไปอีก 120 วัน   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แสดงวาไมไดเรงรีบ  แลวใหเวลาสำนัก
การชางประมาณเทาไหรในการทำโครงการ 

นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ประมาณ 1 เดือนครับ 

เรื่องท่ี  16    ตรวจปสสาวะหัวหนาสวนราชการและพนักงานทุกคน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ผมไปประชุมกับทานผูวาฯ  วันที่ 
27 เมษายน 2561  ทานผูวาฯใหทำการตรวจปสสาวะหัวหนาสวนราชการทุกคน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุของ
เราใหเตรียมการไวมอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดำเนินการเรื่องน้ี 

   เรื่องท่ี  17    สำนักการชางขอจัดอบรมคนงาน 
นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย    หน.ฝายงบประมาณ    สำนักการชางอยากจัดอบรมใหคนงานแตไมได
ต้ังโครงการไวอยากจะขอใชโครงการกับสำนักปลัดเทศบาล 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    จะใชเงินเทาไหรผมวาคงไมเกิน 1 – 2 
หมื่นบาท  ใหทำไดเลยแตขอใหจัดอบรมในวันเสารเพราะวันธรรมดาคนงานตองทำงาน  จัดอบรมเพ่ือความ
เขาใจในการทำงานของคนงานถามีปญหาอะไรในการทำงานจะไดพูดคุยกัน  มอบสำนักการชางปรึกษาหารือ
เรื่องการอบรมในครั้งน้ีกับสำนักปลัดเทศบาลในการขอใชงบประมาณในการจัดอบรม  

เรื่องท่ี  18    การหาเงินทอดผาปาสามัคคี 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผูวาฯทานสอบถามติดตามเรื่อง
การหาเงินทอดผาปา กำหนดการประมาณชวงออกพรรษาเขามอบภารกิจใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุคือ ตนฟาง 
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และกลองรับบริจาค  ตนฟางตนละ 100 บาท ใหเราเตรียมไปใหทานผูวาฯดูสวนเรื่องกลองรับบริจาคใหทำมา 
2 กลอง เลือกมาเปรียบเทียบ 2 แบบ จะไดใหที่ประชุมไดเห็นและใหไปดูตัวเลขมาวาธนาคารมีก่ีธนาคาร 
หางสรรพสินคามีเทาไหรที่เราจะนำกลองรับบริจาคและตนฟางไปลงจุดรับบริจาคจะอยูบริเวณไหนเราจะตองมี
ขอมูล  เตรียมประชุมคาดวาจะสัปดาหหนาทานผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจะเชิญประชุมโดยมีทานผูวาเปน
ประธานทานคงจะสอบถามเราเรื่องน้ีมอบนายกันติพงษสรุปวานอกจากตนฟางและกลองรับบริจาคแลวเราได
รับผิดชอบอะไรเพ่ิมเติมหรือไม  และฝากหัวหนาจันทรตรีปรึกษาหารือกับหัวหนาพงษธรวาจะวางแผนแบงจาย
แผนทองใหทุกสำนัก/กองอยางไร  

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี  18 เมษายน 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่  18 เมษายน  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   ขอตออายุสัญญาอนุญาตใหรับจางเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได     เรื่องเดิมเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดทำ
สัญญาอนุญาตใหรับจางเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุกับผูประกอบการ 3 ราย มีกำหนดอายุ
สัญญาเชา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  ประกอบการคือ 1.นางสายทอง 
อดกลั้น 2.นายสุพล นวลกันยา 3.นางประพิศ วิเศษศรี ผูประกอบการทั้ง 3 ราย ไดยื่นคำรองขอตออายุสัญญา
ตอไปอีก 1 ป  โดยยินดีเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต ปละ 5,000 บาท เงินอุทิศคาตอบแทน เก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูล เดือนละ 4,000 บาท และคาประกันสัญญาปละ 4,800 บาท  (เทาเดิม) และอยากจะใหทุกทานในที่
ประชุมดูเอกสารในหนาที่ 2 ที่มีสถานที่ที่เราไดรับบริการฟรีที่ไมมีการเรียกเก็บเงินวามีสำนัก/กองไหนที่ขาด
ตกหลนไปหรือไมเราจะไดเพ่ิมเติมเขาไปให 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหทุกทานดูในเอกสารตองการเพ่ิมเติม
สถานที่ที่จะรับบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลฟรีอีกหรือไม  ใหเพ่ิมสถานที่เขาไปอีกคือหองน้ำบริเวณริมสวนสาธารณะ
แกงดอนกลาง และดานในสวนสาธารณะแกงดอนกลางที่เรากำลังดำเนินการกอสรางหองน้ำคนพิการอยู  และ
อยากใหสำนักการศึกษาต้ังงบประมาณซื้ออุปกรณฟตเนสในสวนสาธารณะกุดน้ำกินลงในป 2562  

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย    หน.ฝายงบประมาณ    ขอเพ่ิมเติมหองน้ำสวนสาธารณะกุดโงง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   และเพ่ิมสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา แกงดอนกลาง และสถานีดับเพลิงแกงดอนกลาง  ที่ประชุมมีมติใหตออายุสัญญารับจางเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลในราคาเดิมตามที่ผูประกอบการไดย่ืนคำรองมา 

 

   มติท่ีประชุม    -  ท่ีประชุมมีมติใหตออายุสัญญารับจางเก็บขนสิ่งปฏิกูลใน 
                             ราคาเดิมตามท่ีผูประกอบการไดยื่นคำรองมา – 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนเมษายน 2561  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายประเสริฐ   ออประเสริฐ   รองปลัดเทศบาล    ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2561  
ทรัพยคงเหลือประจำเดือนเมษายน 2561  จำนวน 4,867  รายการ จำนวนเงิน 77,865,500 บาท เงิน
สดคงเหลือ จำนวน 666,806.02 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 12,532.13 บาท 
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จำนวนที่ใช
ไป  -48,902,868.20 บาท  ทรัพยหลุดจำนำเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 64 ราย จำนวนเงิน 
580,400 บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนเมษายน 2561  จำนวน  180,868 บาท  กำไรจำหนาย
ทรัพยหลุด 1 ต.ค. 60 – 30 เม.ย.61  จำนวน 705,436 บาท รับจำนำ  1,599 ราย จำนวนเงิน 
26,181,100 บาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนมี.ค.61  จำนวน 103 ราย  จำนวนเงิน  152,700 บาท  ไถถอน 
จำนวน 1,676  ราย จำนวนเงิน 28,096,700 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมี.ค.61  จำนวน 47 ราย จำนวนเงิน 
3,057,900 บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ จำนวน 907,060.50 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมี.ค.61  จำนวน 
60,650.75 บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ 1 ต.ค 60 – 30 เม.ย.61  จำนวน 6,282,859 บาท    

สำนักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสำนักปลัดเทศบาล 

นายนิกร  แตมแกว  หัวหนาฝายอำนวยการฯ     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 
2561  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวมทั้งหมด 620  
คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งบรรจุและแตงต้ังบุคคลเปน
พนักงานเทศบาลจำนวน 2 ราย จากบัญชีสอบแขงขันของ กสถ.ดังน้ี  1.1 นางสาวตะวัน  ขมรัมย ตำแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.2 นายวิทูรฑ  รัตนเพ็ชร ตำแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ 
ฝายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   2. ดำเนินการขอความรวมมือไปยังสถานี
ตำรวจในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานเทศบาลที่บรรจุและแตงต้ังใหม  3. ดำเนินการจัดทำ
คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองราชการของพนักงานเทศบาลบรรจุและแตงต้ังใหม  4. ตอบ
รับโอนพนักงานสวนตำบลเพ่ือมาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาลราย นางสาวพัชรี  ภูครองนาค ตำแหนงนัก
จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
มาดำรงตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  5. ตอบรับโอนพนักงานเทศบาล
รายนางจิณหนิภา  แสงแกนสาร ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลบานยวด อำเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  6. ดำเนินการจัดทำคำสั่งรับโอน (ยาย) ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพ่ือมา
บรรจุแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาล รายนางสาวนุศรา โมหอชัย ตำแหนงพนักงานปกครองปฏิบัติงาน เลขที่
ตำแหนง ขพบ.9 สังกัดฝายปกครอง สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  สังกัดงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สำนักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  7. ดำเนินการ
ประเมินเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาลกรณีเลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลให
ดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น ราย   นายเสกสรรค  เมืองโคตร  ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด
งานธุรการและคดี ฝายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหดำรงตำแหนงในระดับที่
สูงขึ้นสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการในตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  8. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง
เลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นรายนางสาวศรัณนพัชร   ไผพูล  ตำแหนง 
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นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ มีความประสงคขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรง ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหนงประเภท
วิชาการในตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ  9. เขารวมประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางในการดำเนินงานดาน
การบริหารงานบุคคลทองถิ่น ณ หองประชุมสำนักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ  10. แตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   11. ดำเนินการขอความรวมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษากรณี
บรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ  12. พิธีมอบโลรางวัลสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจำ พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจางดีเดน ประจำป 2561  ในวันที่ 24 เมษายน 
2560 “วันเทศบาล”  13. จัดโครงการอบรม “วินัยเบ้ืองตนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจำ พนักงานจาง และพนักงานสถานธนานุบาล เรื่อง “วินัยและการรักษาวินัย” วันที่ 24 เมษายน 
2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  
ประจำเดือนเมษายน 2561  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  14,500 บาท  
หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  -  บาท  ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  7/2561  เมื่อวันที่  3 เมษายน 2561  ครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  18 
เมษายน 2561   รวมเปดโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต วันที่ 10 
เมษายน 2561   ณ ศาลาชุมชนทาสินคา  ปฎิคมงานทำบุญตักบาตรเทศกาลสงกรานต วันที่ 13 เมษายน 
2561  ณ ลานหนาศาลากลาง (หลังเกา)  รวมพิธีวางศิลาฤกษ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดปาทุงศรีเมือง วันที่ 19 
เมษายน 2561  จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำป 2561 วันที่  24 เมษายน 2561  ณ หอประชุมธรรมาภิ
บาล  ฝายรักษาความสงบ    ดำเนินโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
ประจำป 2561  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศาลาชุมชนทาสินคา  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดการ
จราจร อำนวยความสะดวก และดูแลความสงบเรียบรอยงานประเพณีสงกรานต ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 12 
- 15 เมษายน  2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการปรับปรุงขีดสีตีเสนเครื่องหมายจราจรแยกถนนบายพาสทุง
มน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังกระนูนเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติทางถนน
ภายในชุนชนตามคำรองขอจากประชาชน ชุมชนทุงสระ  และชุมชนหนาโรงเลื่อยเมื่อวันที่ 23 เมษายน2561 
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนรองทกุขของประชาชน การต้ังวางสิ่งของกรีดก
ขวางถนนสาธารณะในชุมชนหนองไชยวาน ซอยกมลชัยพัฒนา 2  เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อ
วันที่   ๖  เมษายน ๒๕๖๑ (๑๕๑๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา  ที่บริเวณขางถนนบายพาสหัว
คู - เมื่อวันที่  ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ (๑๘๔๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมพัดลม  บริเวณตลาดโตรุง 
กาฬสินธุ - เมื่อ วันที่   ๒๐  เมษายน ๒๕๖๑ (๑๒๕๘ น.) ออกปฏิบั ติหนาที่ ระงับเหตุไฟไหมหญ า   
บริเวณสามแยกโนนตาล  - เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๖๑ (๑๖.๒๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหม
หญา  บริเวณสามแยกโพนทอง  ๒. การบริการดานอ่ืนๆ  - เมื่อวันที่   ๒  เมษายน ๒๕๖๑ (๑๗.๑๕ น.) ออก
ปฏิบัติหนาที่จับสัตวเลื่อยคลานในชุมชนทาสินคา   งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน -  วันที่  ๑๑ – ๑๗  
เมษายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมดานชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ บริการและ
อำนวยความปลอดภัยใหแกประชาชน สงกรานต ประจำป ๒๕๖๑  งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือน
เมษายน 2561  จำนวน 33,736 คน  จำนวนครัวเรือน  15,330 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายาย
ออกเดือนเมษายน 2561  ยายเขาจำนวน 98 ราย ยายออกจำนวน 18 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 
536 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,002 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 17 ราย โครงการบริการ
เชิงรุกแกผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  4 ราย   

สำนักการสาธารณสุขฯ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย   ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา 
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น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนเมษายน 2561  เบนซิน  จำนวนที่ใช 744 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  18  
ลิตร  ดีเซล  จำนวนที่ใช 17,183 ลิตร ลดการใชพลังงาน  949 ลิตร  LPG จำนวนที่ใช 1,325.99  ลิตร 
เพ่ิมการใชพลังงาน  215.68  ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  2  ครั้ง ลางทำความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 5 ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทำความสะอาดถนน
ชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  20 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  19 จุด  ซอมบำรุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 คัน/19 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 2 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ำ/เปลี่ยน 48  ฝา   ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ   คัดแยกขยะในโรงคัดแยก
ขยะระหวาง  30 มี.ค.61 – 29 เม.ย.61   - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  5.8  ตัน  - จำหนายขยะที่คัดแยกได
รวม  1 ครั้ง  เปนเงิน  15,700 บาท  กำจัดมูลฝอย   กำจัดมูลฝอยในเดือน เม.ย.61 รวม 3,096.37 ตัน 
เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,026.87  ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 2,069.50 ตัน 
คุณภาพน้ำลำน้ำปาว กุดยางสามัคคี และหนองไชยวาน ผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพน้ำกุดน้ำกินมีคาความ
สกปรกเกินมาตรฐานแตคาออกซิเจนผานเกณฑมาตรฐาน  ดานสุขาภิบาล   5.1 ตอใบอนุญาต  1.ปรับผิด 
พ.ร.บ.  - ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 2 ราย 4.ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 6 ราย  5.ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ  1 ราย 6.หนังสือ
รับรองการจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 1 ราย   ตรวจเรื่องรองเรียนน้ำด่ืมไมสะอาด  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2561  สำนักการสาธารณสุขฯ ไดรับเรื่องรองเรียนทางเฟสบุคเรื่องน้ำด่ืมไมสะอาด  ย่ีหอ “เฟรซ”  ไดรวมกับ
เจาหนาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ  และสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ  ไดเขาตรวจสอบเหตุและตรวจสอบโรง
น้ำด่ืมเฟรซ   ผลการตรวจสอบพบวา  บริษัทน้ำด่ืมย่ีหอหน่ึงไดมีการสวมรอยผลิตน้ำด่ืมแตมีการบรรจุลงใน
ขวดน้ำด่ืมเฟรซ   เน่ืองจากน้ำด่ืมย่ีหอดังกลาวเคยไดรับการตักเตือนและสั่งพักใบอนุญาตการผลิตน้ำด่ืม  แตยัง
มีการลักลอบผลิตน้ำด่ืมจึงใหสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุทำหนังสือถึงสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตอไป  
เพราะโรงงานอยูนอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตรวจแนะนำรานอาหารในงาน “สงกรานตดีโนสินธุ  ถิ่นคน
นารัก”  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ออกตรวจแนะนำรานอาหาร
ยอนยุคในงาน “สงกรานตดีโนสินธุ  ถิ่นคนนารัก”   วันที่  13 เมษายน 2561  ณ  วัดสวางคงคา   ผลการ
ตรวจแนะนำ 30 ราน  เปนราน ขายอาหารจำนวน 26 ราน  รานเสื้อผา 4 ราน   รานอาหารทั้ง 26 ราน  มี
การใชภาชนะทดแทนโฟมทั้งหมด  ผลการสมตรวจเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรีย  64 ตัวอยาง  พบการปนเปอน 2 
ตัวอยาง    แบงเปน  อาหาร 40  ตัวอยาง  ผานเกณฑ  40 ตัวอยาง (รอยละ 100)    มือผูสัมผัสอาหาร  
24 ตัวอยาง  ผานมาตรฐาน 22 ตัวอยาง  (รอยละ 91.67) ตรวจสอบแหลงจำหนายปลารา  เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561  สำนักการสาธารณสุขฯ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ออกตรวจสอบและสำรวจขอแหลง
จำหนายปลาราในตลาด  เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการตรวจสอบสถานที่ผลิตปลาราเน่ืองจากปลาราสวนใหญที่
จ ำหน าย ในตลาดฯ  ผลิ ตจากนอก พ้ื นที่ เท ศบาล เมื อ งกาฬสิ น ธุ   ด านป อ งกันและควบคุ ม โรค                                       
6.1 เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเย่ียมบาน    ผูปวยวัณโรคในพ้ืนที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๕ รายเขาสู
กระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย มาตรวจตามนัดทุกราย  วันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ ไดคัดกรองคนหาผูที่ติดเช้ือวัณโรค ใน
กลุมผูสูงอายุ ๖๕ ปขึ้นไปที่เปนโรคเบาหวานและคุมระดับน้ำตาลในเลือดไมได คือ มีคาเกิน ๑๕๐ mg โดยได
นำสงไปตรวจ x-ray ทุกราย พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ๒๕ ราย พบผูสงสัย ๑ ราย ตองตรวจเสมหะ ๓ วัน 
โครงการชุมชนเมืองลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี ป ๒๕๖๑  - ไดทำการตรวจอุจจาระกับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง อายุ ๔๐ ปขึ้นไปมีพฤติกรรมกินปลาดิบ, ปลาหลาดิบ ,ปลาจอ ,มีกรรมพันธุเปนมะเร็งตับ
หรือมะเร็งทอน้ำดี และผูที่สนใจ ดวยการตรวจหาไขพยาธิ ดวยวิธี Kato”thick smear ในเขตเทศบาลฯ 
เปาหมายจำนวนทั้งสิ้น ๗๒๐ ราย ใน วันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑   ผลการดำเนินงานดังน้ี  - ไดมีกลุม
เสี่ยงดังกลาวทั้งเขตเทศบาลฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒๐ ราย  - พบมีไขพยาธิ ทั้งสิ้น ๒๒ ราย ซึ่งตองติดตามมารับยา
รักษาใหครบทั้ง ๒๒ ราย ดังน้ี  - ไขพยาธิใบไมตับ ๑๕ ราย   - ไขพยาธิสตรองจิรอยด ๕ ราย  - ไขพยาธิตวตืด 
๒ ราย  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ได 
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รณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย กอนชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ  
โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอย
กวา  ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย 
(HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - ชุมชน
ที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนซอยน้ำทิพย คิดเปน
รอยละ ๒.๗๗  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง  - สถานศึกษาที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑๒ แหง 
ไดแก ร.ร.เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกรียติ คือ  มีคา CI = 1๒.๕ , ร.ร.อนุบาลกาฬสินธุ คือ มีคา CI =1๕.๓๘ , 
ร.ร.ก.ส.ส.คือมีคา CI=1๕.๕๖  ,วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ คือมีคาCI =๙.๒๓ , ร.ร.อนุกูลนารี คือมีคา CI =
๘.๖๒ ,  ร.ร.เมืองกาฬสินธุ คือมีคาCI = ๒๐ ,ร.ร.สตรีชาญยุทธ คือ มีคา CI =๓๐.๓๓ ,ร.ร.อนุบาลสาธิต คือ มี
คาCI =๑๒.๕ ,วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ คือมีคาCI =๑๐.๘ ,ร.ร.อนุบาลรัตนา คือมีคาCI =๙ ,ร.ร.อนุบาลทุง
มน คือมีคาCI =๑๐.๕๒ และศูนยเด็กเล็กกุดยางฯคือมีคาCI = ๑๒.๐๐  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย 
(CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด   วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำ
ยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๖ แหง ไดแก วัดกลาง คือ  มีคา CI = 11.11 , วัดปาทุงศรีเมือง คือ  มีคา CI = 
13.33 , วัดหอไตรฯ คือ  มีคา CI = 4.42 , วัดใตโพธ์ิค้ำคือมีคา CI = 1.๔ ,วัดเหนือ คือ มีคา CI = 11.๒๙ 
และ วัดชัยสุนทร คือ  มีคา CI = ๓.๙๔  โครงการเย่ียมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันที่ 1 – 30 
เมษายน 2561 ) มารดาหลังคลอด  13 ราย  ไดรับการเย่ียม  13 ราย  - บุตร เพศชาย  8 ราย   - บุ ตร 
เพศหญิง  5  ราย   **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 1 ราย  **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม    2 ราย  งาน
ทันตกรรม  วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    สำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดประชุมช้ีแจงการดำเนินงานโครงการสุขภาพฟนดี ชีวี
มีสุข ประจำป 2561  สรุปผลการประชุม  กำหนดออกใหบรกิารทันตกรรมตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข 
ประจำป 2561  ครั้งที่ 1 ศาลาวัดใตโพธ์ิค้ำ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561   ครั้งที่ 2 ศาลาวัดชัยสุนทร. วันที่ 
18 พฤษภาคม 2561  ครั้งที่ 3 ศาลาชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ครั้งที่ 4 ศาลาวัด
บานดงปอ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  ครั้งที่ 5 ศาลาวัดสวางคงคา วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   ครั้งที่ 6 
ศาลาวัดเหนือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561   โดยจะออกใหบริการทันตกรรม ตรวจฟน ถอนฟน ขูดหินปูน 
ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปในชุมชนสามารถเขารับบริการทันตกรรมไดตามวัน และ สถานที่ดังกลาวฯ  เริ่ม
ใหบริการทันตกรรม 08.30 น.  จุดละ 100 คน  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561  
๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  159 ราย  ๑.๒ 
จำนวนสัตว  224 ตัว แยกเปน  * สุนัข  195  ตัว  * แมว   29 ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  
7,935 บาทใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว  26  ราย 
จำนวนสัตว ทั้งหมด  1,769   ตัว  แบงเปน  สุกร 1,743  ตัว  โค 26  ตัว รายไดประจำเดือน เมษายน 
๒๕๖๑ จำนวน  249,429 บาท  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ    ไดมีการออกเย่ียมและทำกายภาพบำบัดใหแกผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ที่บาน รวมกับเจาหนาที่
ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๒ (ดงปอ)  วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๓๐ น.   ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ไดเปนประธานในการประชุมเตรียมความพรอมในการเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ และ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๔๖ ทาน  วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมีการ
ออกเย่ียมและทำกายภาพบำบัดใหแกผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ ๑ (ซอยน้ำทิพย)  วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
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ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน
ในการทบทวนความรูและสรุปผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุและคนพิการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  เพ่ือทบทวนความรูและสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแนวทางการทำงานใหดีย่ิงขึ้นและใน
โอกาสน้ีไดมอบใบประกาศนียบัตรใหกับผูผานการอบรมหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร ๗๐ 
ช่ัวโมง ใหกับผูดูแลผูสูงอายุรายใหม จำนวน ๑๒ ราย  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น.   ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 2/2561  โดยมีนายจารุวัฒน. บุญ
เพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เปนประธานในการประชุม  วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 
12.00น.   ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการ
และติดตามประเมินผลโครงการ   ครั้งที่ 2/2561 ประธานในที่ประชุม นางประคำ ศรีสมชัย ผูแทนศูนย
ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ผูเขารวมประชุม ทั้งหมด 17 คน   โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นำทีมโดยที่ปรึกษาโรงเรียน 
คณะกรรมการและนักเรียน รวมกิจกรรม มหกรรมรักการอาน สืบสานวัฒนธรรมไทย   รอยดวงใจเทิดไทเจาฟา
สิรินธร ณ หองสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ   โดยมีนายประเสริฐ   ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ   เปนประธาน กิจกรรมในงานสงเสริมการอานและการเรียนรู อาทิ    การแสดงโปงลาง การประกวด
รองเพลงพระราชนิพนธ การสาธิตการละเลนพ้ืนบาน (มอญซอนผา ต่ีจับ มากานกลวยฯลฯ) และการการสาธิต
และการเรียนรูการทำขนมตางๆ  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  นำโดยผูชวยครูใหญ  ที่ปรึกษาโรงเรียน  ครูประจำช้ัน  คณะกรรมการ  และนักเรียน รวมงานแถลง
ขาว การจัดงานประเพณีสงกรานต “สงกรานตดีโนสินธุ ถิ่นคนนารัก” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๒-๑๕ 
เมษายน  ๒๕๖๑  ณ วงเวียนไดโนเสาร   หนาวัดสวางคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งกอนการแถลง
ขาว      มีการแสดงการละเลนพ้ืนบานของนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดแก การละเลน
มอญซอนผา , การละเลนงูกินหาง , การเลนสะบา  เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิตแบบไทย  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐น. ปรึกษาโรงเรียน คณะกรรมการและนักเรียน
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ       เขารวมพิธีรดน้ำขอพรผูสูงอายุ หรือ วันน้ำทิพยกตัญู ประจำป 
๒๕๖๑  ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ซึ่งมีกิจกรรมดังน้ี พิธีการ
สักการะหลวงพอองคดำ การรดน้ำขอพรพระภิกษุ รดน้ำขอพรผูสูงอายุและใหพรลูกหลาน พรอมการแสดงทาง
วัฒนธรรมทองถิ่น จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ โดยมี พระเทพปญญาเมธี เจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ เปน
ประธานฝายสงฆ และนายไกรสร กองฉลาด  ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานฝายคฤหัสถ 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    โครงการเดน ประจำเดือนเมษายน 
2561  สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  รวมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
และวันขาราชการพลเรือน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  รวมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  รวมงานแถลงขาว สงกรานตดีโนสินธุ 
ถิ่นคนนารัก  วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๑ ณ วงเวียนไดโนเสาร หนาวัดสวางคงคา  สรงน้ำพระประจำสำนัก รดน้ำ
ขอพรผูบริหารสำนักฯ  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑    รวมกิจกรรมตักบาตร ถนนสายบุญ  วันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๑  ณ  บริเวณถนนภิรมย  รวมกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม ทำบุญตักบาตร   วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑  ณ  
วัดปาทุงศรีเมือง  รวมกิจกรรมวันเทศบาล ป 2561  วันที่ ๒4 เมษายน ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนเขาใหม ประจำปการศึกษา 
2561 ในวันที่ 7 เมษายน 2561  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  รวมจัดนิทรรศการและรวมงานสัมมนา 
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ผูตรวจการแผนดินพบทองถิ่นไทย สานเสวนา สรางชาติโปรงใส สุจริตและเปนธรรม  วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑  ณ  จังหวัดขอนแกน  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑    เขารวมทำบันทึกขอตกลง ระหวางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กับ โรงเรียนเทศบาล 
๒ วัดสวางคงคา  วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ประเมินไตรภาคี วันที่ 28 
มีนาคม 2561  วันบูรพาจารย วัดเหนือ  วันที่  15  เมษายน  2561    โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระ
เกียรติ  การประเมินไตรภาคี ประจำปการศึกษา 2560  อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ( ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑)  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ประเมินไตรภาคี 
ประจำปการศึกษา 2560  วันที่ 30 มีนาคม 2561  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  อบรมการ
จัดทำเอกสารสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ในวันที่ 9 เมษายน 2561  กิจกรรมวันสงกรานต ประจำปการศึกษา 
2561  ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ศพด.๑  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒ กิจกรรม
ประจำวัน  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๑  กิจกรรมรดน้ำขอพรผูสูงอายุ 
วันน้ำทิพยกตัญู  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖1 ณ วัดกลางพระอารามหลวง  ประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๑ 
กิจกรรมการประกวดขับรองและเตนหางเครื่องประกอบเพลง และการประกวดเทพีสงกรานต  วันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖1 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  ประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๑ พิธีทำบุญ
ตักบาตรเน่ืองในวันสงกรานต  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖1 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) 
ประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๑ ขบวนแหและพิธีเปดงานสงกรานต  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖1 ณ บริเวณหนา
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) และวงเวียนไดโนเสารหนาวัดสวางคงคา  ประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๑ 
กิจกรรมประกวดการละเลนพ้ืนบานและกอเจดียทราย  ระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๖1 ณ ลานวัดสวาง
คงคา  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  งานทอดผาปาสามัคคี สรางศาลาบำเพ็ญกุศล  วันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖1 ณ วัดปาทุงศรีเมือง  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอย
โอกาส ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการ
ใชทักษะชีวิต โดยลงพ้ืนที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  งานที่
จะดำเนินการตอไป  สำนักการศึกษา  วันที่ ๓ พ.ค. 61   - รวมแถลงขาวและประชุมรับทราบหลักการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๒๖  ณ ทม.
นางรอง  จ.บุรีรัมย   วันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๑    - งานบวงสรวงหอเจาบาน ปูแฮ ปูหาญ และศาลหลักเมือง  
สถานศึกษาในสังกัด  1.เปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๑ (ท.๑ ท.๒ ท.๓ ท.๕ ศพด.
๑, ๒)  วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑ (ท.๔)  2.ทดสอบคัดกรองนักเรียนช้ัน ม.๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ (ท.๒)  3.นักเรียน
ช้ัน ม.๑ รวมโครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยพ้ืนฐาน (ท.๒)  ๔.ประชุมผูปกครอง (ศพด.๑) วันที่ ๑ 
พ.ค. ๖๑ 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 60-
เม.ย.61  (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 60-เม.ย.611.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ต้ังแตเดือนต.ค. 60-เม.ย.61  เขามาทั้งหมด 20,633,347.56 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 
60-เม.ย.61  เขามาทั้งหมด 6,567,968.30  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60-เม.ย.61  เขา
มาทั้งหมด 4,414,233.65  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 60 
– เม.ย.61  เขามาทั้งหมด 3,476,337.50 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 – เม.ย.61  เขา
มาทั้งหมด 10,000  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 60 – เม.ย.61  จำนวน 
35,101,887.01   บาท  7 .หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค . 60 – เม .ย .61  เขามาทั้ งหมด  
65,385,753.38  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  60,202,128  บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  73,780,868  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 133,982,996 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ 
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จริง จำนวน 234,470,636.39 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – 
เม.ย.61  จำนวน 16,291,161.05  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – 
เม.ย.61  จำนวน 727,366.28 บาท   
นายจำลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง   รายรับจริงเดือน ต.ค.60 – 27 เม.ย.61   
จำนวน  234,470,636.39 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.60 - มี.ค.61  จำนวน  155,392,808.64 
บาท  รายจายจริงเดือน เม.ย.61 จำนวน 21,932,042.32 บาท  สงใชเงินยืมเงินงบประมาณ เม.ย. 61  
จำนวน 507,692 บาท  คาที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 1,024,337.15 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือน
พฤษภาคม 61  จำนวน 55,613,756.28 บาท   

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย    หน.ฝายงบประมาณ    ประจำเดือนเมษายน 2561   คาวัสดุน้ำมัน
เช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนเมษายน 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 26,837 ลิตร  ลดลง 1,617.00 
ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือนเมษายน  2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,793 ลิตร  ลดลง 393 ลิตร 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนเมษายน 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 17,183  ลิตร 
ลดลง 949  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนเมษายน 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 194 ลิตร ลดลง  
14.00 ลิตร สำนักการคลัง เดือนเมษายน 2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 120 ลิตร ลดลง 40 ลิตร  
กองวิชาการและแผนงาน เดือนเมษายน  2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   89   ลิตร ลดลง 15.00 ลิตร 
กองสวัสดิการและสังคม  เดือนเมษายน  2561  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 183 ลิตร ลดลง  56.00 ลิตร  
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในเดือน มี.ค. 61   ใชไฟฟา จำนวน   25,305.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 8,330.00 หนวย สถานี
ดับเพลิง  ในเดือน มี.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน   4,097.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 1,287.00  หนวย  โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน มี.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน   9,656.00 หนวย  เพ่ิมขึ้น  234.00  
หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน มี.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน    3,168.00  หนวย   
เพ่ิมขึ้น 155.00 หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน มี.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน  4,859.00   
หนวย  เพ่ิมขึ้น 1,870.00 หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน มี.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน     
46.00  หนวย   เพ่ิมขึ้น  1.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน มี.ค. 61  ใชไฟฟา 
จำนวน   3,248.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น  364.00 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  สวน
ควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง   งบประมาณตามเทศบัญญติังบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 
อยูระหวางกำหนดราคากลางเพ่ือสงมอบสำนักการคลังอีก 11 โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร  2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา 
ชุมชนสงเปลือยกลาง  3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ 4.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก  5.โครงการกอสราง
รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ  6.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเช่ือมคำ
อุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ  7.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา  8.
โครงการสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ ชุมชนซอยน้ำทิพย  9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลท 
ติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ   10.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาล
ทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  11.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุข
สบายใจ  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2561  โครงการที่ผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
ซอยบานนายประศักด์ิ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา   เลขที่สัญญา 49/2561 คูสัญญา หจก.จิตรเพียรการชาง 
จำนวน 271,000 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.  
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2561  สงมอบงานวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยตรงขามบอนไก ชุมชน
คุมหวย เลขที่สัญญา 48/2561 คูสัญญา หจก.วิบูลยภัณฑกอสราง จำนวน 331,000 บาท  เริ่มสัญญา 
วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  สงมอบงาน วันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ.2561  3.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุภี  ชุมชนทุงมน  เลขที่สัญญา 57/2561 คูสัญญา 
หจก.วรัญญากรุป 2007 จำนวน 517,000 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561  สงมอบงานวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  4.โครงการกอสรางถนน ลูกรัง 
ซอยยลถนอม 2 ชุมชนหัวโนนโก  เลขที่สัญญา 56/2561 คูสัญญา หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต จำนวน 
55,000 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 เมษายน 2561  สงมอบงาน
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  4.โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยรวมใจพัฒนา อนรรฆนาค 18 ชุมชนวัด
หอไตรปฏิการาม  เลขที่สัญญา 55/2561 คูสัญญา หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต จำนวน 190,000 บาท เริ่ม
สัญญา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 เมษายน 2561สงมอบงานวันที่ 20 เมษายน 
พ.ศ. 2561  สวนการโยธา  ตรวจเช็คระบบน้ำพุสวนสาธารณะกุดน้ำกิน  วันที่ 19 เมษายน 2561  
ซอมแซมไฟจราจรบริเวณสี่แยกโรงง้ิว  วันที่ 19 เมษายน 2561  ซอมแซมไฟฟาหนาโรงซอม ร.พ.ช.  วันที่ 9 
เมษายน 2561  ซอมแซมไฟฟาสาธารณะซอยแสงพงษ 2   วันที่ 20 เมษายน 2561 ถอนการติดต้ังซุม
ประตูเขาสูถนนสงกรานต   วันที่ 19 เมษายน 2561  จัดสถานที่งานวางศิลาฤกษวัดปาทุงศรีเมือง  วันที่ 19 
เมษายน 2561  ซอมแซมผิวจราจรคอสะพานทาสินคา  วันที่ 17 เมษายน 2561  ซอมแซมผิวจราจรถนน
หนาบ๊ิกซีกาฬสินธุ  วันที่ 10 เมษายน 2561  ซอมแซมผิวจราจรสี่แยกวัดกลาง  วันที่ 5 เมษายน 2561  
ดำเนินการสรางไดโนเสาไมไผสาน  วันที่ 2 เมษายน 2561  ตัดตนไมวัดกลาง  วันที่ 5 เมษายน 2561  
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวฒัน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานทั่วไป  1.
สรุปคาใชจายประจำเดือนเมษายน 2561  งบประมาณต้ังไว 1,918,000 บาท  รวมคาใชจาย  215,700 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  741,832.40 บาท  2.หนังสือเขา 44  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 54 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 6  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 31  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเม.ย.61  1. โอน
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 
26-28  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 26/2561 จำนวน 12 รายการ เปนเงิน 1,100,000บาท สำนักการ
ชาง  - โอนครั้งที่ 27/2561 จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 440,000บาท สำนักการศึกษา   - โอนครั้งที่ 
28/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 200,000บาท สำนักการศึกษา   2. รางวัลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2561   - ขณะน้ีคณะกรรมการกำลังดำเนินการตรวจเอกสาร
ของ อปท.  ที่สมัครเขารับรางวัลฯ จำนวน 292 แหง ซึ่งใกลจะเสร็จแลว และการลงพ้ืนที่ อปท.จำนวน 240 
แหง จะเริ่มดำเนินการในชวงวันที่ 17 เมษายน - 15 มิถุนายน 2561 โดย อปท.ที่ผานเขารอบการลงพ้ืนที่
เพ่ือตรวจประเมินจะไดรับโทรศัพทแจงลวงหนา และจะไดรับหนังสือแจงจากคณะที่ปรึกษาฯ ตอไป  3. รางวัล
พระปกเกลาทองคำ ประจำป 2561  - อยูระหวางดำเนินการรวบรวมเอกสารตามใบสมัครรางวัลพระปกเกลา
ทองคำ ประจำป 2561 และใหสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในชวง 6 เดือนแรก (ผลการดำเนินการระหวางวันที่ 1 ต.ค.61 
– 31 มี.ค.61)  - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในชวง  6 เดือนแรก(ผลการ
ดำเนินการระหวางวันที่ 1 ต.ค. - 31 มี.ค.61 เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลฯ 
เพ่ือติดตามการดำเนินงาน ซึ่งผลการประชุมดังน้ี โครงการที่จะดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ 
โครงการที่ดำเนินแลวเสร็จ จำนวน 29 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่
จะดำเนินการในชวง 6 เดือนหลัง (ผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย.61 จำนวน 159  
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โครงการ ครุภัณฑที่จะดำเนินการในชวง 6 เดือนแรก ครุภัณฑที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน  39 ครุภัณฑ 
ครุภัณฑที่ดำเนินการแลวเสร็จแลว 38 ครุภัณฑ ครุภัณฑที่จะดำเนินการในชวง 6 เดือนหลัง (ผลการ
ดำเนินงานระหวางวันที่ 1 เม.ย.61  -  30 ก.ย.61) จำนวน 59 โครงการ   โครงการสงเสริมคุณธรรมความ
ซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  ณ วัดประชานิยม  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนน
สายบุญ)  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 
5/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 5/๒๕๖๑   1.
งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 3 งาน 3.เขียน
ขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 54 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  6.  
งานพิธีกร  จำนวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 3 ปาย 
9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 7,000 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทาง
ทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 22 ขาว 
4.Facebook จำนวน 54 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 8 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน   ฝายนิติการ 
เรื่องรองเรียน/รองทุกข   - รองทุกขจากนางบัวทอง ชาติชาลี กรณี ชมรมฌาปนกิจสงเคราะหผูสูงอายุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับความเดือดรอนจากรางระบายน้ำฝนชำรุดเสียหาย(ยังไมดำเนินการ)  - รองทุกข 
กรณี นางสาววราภรณ ดุพงศ ขอใหบดอัดผิวถนนลูกรังและติดต้ังไฟสองสวาง ชุมชนกุดยางสามัคคี (อยูใน
ระหวางดำเนินการ)   - ออกตรวจสอบ กรณีน้ำทวมทางสัญจร ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา (ซอยคาราบาว) (อยูใน
ระหวางดำเนินการกอสรางถนน คสล.)  - รวมเจรจาการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางรุกล้ำเขามาในเขตถนน ตรงขาม
โรงแรม PK ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง (ดำเนินการเรียบรอย) ออกตรวจสอบถนนในหมูบานหมอสมอาจ กรณี 
ไดรับเรื่อง  - รองเรียนจากนายสุรเจตน ผดุงวิทย (สนง.ที่ดินออกรังวัดตรวจสอบ)  ออกตรวจสอบกรณีน้ำทวม
ทางสัญจร ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  (ซอยคาราบาว)  ออกตรวจสอบถนนในหมูบานหมอสมอาจ  เจรจาการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรางรุกล้ำเขามาในเขตถนนตรงขามโรงแรม PK 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนเมษายน 2561  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนเมษายน 
2561  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 146 ลิตร เพ่ิมขึ้น 60 ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใช
น้ำมันทั้งหมด 146 ลิตร เพ่ิมขึ้น 16 ลิตร   วันน้ำทิพยกตัญู รดน้ำดำหัวขอพรผูสูงอายุ  เมื่อวันที่ ๑๒  
เมษายน ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง ทำความ
ดีรวมกันเสิรฟน้ำ ขาราชการ พอคา ประชาชน และผูรวมงาน วันน้ำทิพยกตัญู รดน้ำดำหัวขอพรผูสูงอายุ ณ 
วัดกลาง  รวมขบวนเดินรณรงคสงกรานตปลอดเหลา ป ๖๑  เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑  กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมขบวนเดินรณรงค
สงกรานตปลอดภัย ปลอดเหลา ณ ถนนขาวก่ำ   โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง   เมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน  ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคม รวมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ รวมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเชา
แกพระภิกษุสงฆ ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและทำบุญตักบาตร) ณ 
วัดปาทุงศรีเมือง  ฝายพัฒนาชุมชน    โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ประจำป ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๑ ไดเขารวมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม "โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน" ประจำป ๒๕๖๑ เพ่ือรับฟงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
เวทีประชาคมตาม “ โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” ครั้งที่ ๓  โดยเปนการใหความรู ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพ 



- 16  - 
ชีวิต เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีหัวขอการใหความรู ดังน้ี  - ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แกไข
ปญหา  - สรางการรับรูปรับความคิด(mindset) เพ่ือการมีสวนรวมการพัฒนา “วิถีไทยวิถีพอเพียง”  ฝายสังคม
สงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  
๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม  ไดดำเนินการจายเบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเช้ือ 
HIV.โดยมีการออกแจกจายเบ้ียฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องท่ี  1   ท่ีทำการชุมชนวัดใต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบสำนักการชางไปดูพ้ืนที่ดานหนาของ
โรงเรียนวัดใตที่เปนหองของครูชุมเดิม  อยากใหไปซอมแซมปรับปรุงเพราะชุมชนวัดใตอยากทำเปนที่ทำการ
ชุมชน    

เรื่องท่ี  2    ฝาทอระบายน้ำสงเสียงดังรบกวน 
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    ฝาทอระบายน้ำสงเสียงดังรบกวนพ่ีนองประชาชน
บริเวณบานผอ.เสนหตรงขามกับโรงแรมดิโนฯ วงเวียนไดโนเสาร วัดสวางคงคา   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสำนักการสาธารณสุขไปทำการแกไข
ใหกอน  และมอบสำนักการชางไปคุยกับผูรับเหมาในการลงมาซอมแซมและแกไขอีกครั้ง  

เรื่องท่ี  3    หลังคารั่วน้ำไหลเขา ชั้น 3 หองสำนักการศึกษา 
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    หองสำนักการศึกษาที่อยู ช้ัน 3 ของสำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุน้ำทวมน้ำไหลเขาหองเน่ืองจากหลังคารั่วอยากจะใหมีการทำหลังคาคุมในงบประมาณป 
2562      
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักการชางไปสำรวจพ้ืนที่และ
พิจารณาดูวาจะดำเนินการแกไขอยางไรและใหดำเนินการแกไขซอมแซมใหเรียบรอย   มีทานใดมีเรื่องที่จะ
เสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  16.10  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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