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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   แนะนำพนักงานโอนยายมาใหม 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญพนักงานโอนยายมาใหมแนะนำตัว  
นางจิณหนิภา  แสงแกนสาร  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   กราบสวัสดีทานผูบริหารและหัวหนา
สวนการงานทุกทานดิฉันนางจิณหนิภา  แสงแกนสาร ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
เทศบาลตำบลบานยวด อำเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี โอนยายมาดำรงตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 1 มิถุนายน 
2561   
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เรื่องท่ี  2    นำจิตอาสาไปลอกทอระบายน้ำ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อเชาไปรวมงานที่ทางสำนักงานปภ.
จัดขึ้นคือมีนโยบายออกมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทานบอกวาเมื่อทานสรางจิตอาสาขึ้น
มาแลวที่ทานมอบชุด หมวกและผาพันคอใหเน่ืองในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 
หลังจากวันน้ันผานมาแลวไมมีกิจกรรมอะไรทำเลยจิตอาสาตางๆเขาก็จะวาไดวาเปนจิตอาสาแตไมมีภารกิจ
อะไรในหลวงรัชกาลที่ 10 เลยไดกำชับมายังทานผูวาราชการจังหวัดยังไงก็ตองหางานบริการหรืองาน
ชวยเหลือสังคม เปนงานที่ทำเพ่ือสาธารณะใหกับจิตอาสาไดทำดวยเพ่ือที่จะไดไมลืมวาจิตอาสามีหนาที่ทำอะไร
ทานผูวาฯและทานนายอำเภอก็ไดคุยกับนายกวาสนง.ปภ.จะมีกิจกรรมไปลอกทอระบายน้ำและใหเทศบาลฯ
เลือกวาจะลอกทอระบายน้ำบริเวณไหน สนง.ปภ.ก็ไดไปประสานกับจิตอาสาและเรือนจำนำผูตองขังมาชวยกัน
ลงมือลอกทอระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมเลยเลือกถนนกาฬสินธุฝงหนาโรงพยาบาลเพราะมี
อาคารของโรงพยาบาลที่กำลังสรางใหมที่มีทั้งดิน ทราย และสิ่งตางๆที่ใชในการกอสรางไหลลงทอระบายน้ำ
ของเราผมเลยเลือกบริเวณน้ีในการลงไปลอกทอระบายน้ำเพ่ือเปนการเปดการไหลของน้ำในทอระบายน้ำ  ฝาก
ผอ.สวนฯจีรนันทบันทึกไปวาใหผอ.สวนสมชายดำเนินการลอกทอระบายน้ำถนนกาฬสินธุใหทอโลงเพราะดิน
อุดตันในทอเยอะและคอนขางสูงฝากติดตามและดำเนินการแกไข 

เรื่องท่ี  3    จัดเจาหนาท่ีไปดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหจัดเจาหนาที่ไปดูแลสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขางเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ  เพราะตอนน้ีเหมือนเราไมคอยใสใจดูแล
เพราะฉะน้ันฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลจางเหมาดูแล 1 คน  อยากใหดูแลใหดีอยาใหมีใครนำเรื่องน้ีมา
โจมตีเราไดวาสถานที่สกปรกไมสวยงามมอบหัวหนาสำนักปลัดปรึกษาหารือกับทานเลขาอดิศักด์ิวาจะจางเหมา
ใครมาทำหนาที่ในการดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตัดหญา ดูแลหองน้ำ และความสะอาด 

เรื่องท่ี  4   ขอใชหองน้ำท่ีพุทธมณฑลแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 16 มิถุนายน 2561 มีประชาชน
มาขอความอนุเคราะหขอใชหองน้ำที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางของเราเน่ืองจากวาเขาจะจัดงานแตงงานที่
จังหวัดกาฬสินธุและจะมีญาติพ่ีนองมารวมงาน จำนวน 1 รถบัส  เลยขอใชสถานที่ในการเปลี่ยนชุดเตรียม
ความพรอมและขอใชหองน้ำของเราฝากสำนักปลัดเทศบาลเปดหองน้ำและใหบริการพ่ีนองประชาชนดวย 

เรื่องท่ี  5    ยุทธการฟาแดดสงยางแกไขปญหายาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    นโยบายของทางจังหวัดที่เราตองรับ
นโยบายนำไปปฏิบัติทั้งในสวนของทุกสำนัก/กองและในสวนของโรงเรียนในสังกัดของเราทุกโรงเรียนดวยเรื่อง
แรกคือเรื่องยาเสพติดเปนยุทธการฟาแดดสงยางลาสุดออกหนังสือใหนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ปฏิบัติคือสอดสองติดตามกำกับดูแลพฤติกรรมของเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกคนทุกระดับไมใหเขาไป
ยุงเก่ียวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจริงใหรีบดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่โดยเร็วที่สุดแลวรายงานใหจังหวัดทราบทันที  กำหนดหวงเวลาในการตรวจปสสาวะเจาหนาที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  โดยใหประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน สนง.
สาธารณสุข สนง.ปกครอง สถานีตำรวจ และทหารเขารวมปฏิบัติงานทุกครั้งฝากทานผอ.และหัวหนาสวนการ
งานทุกทานใหตรวจสอบและกำกับดูแลเจาหนาที่ในความรับผิดชอบของทานดวย  มอบสำนักปลัดเทศบาลและ
กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบเรื่องการตรวจปสสาวะของพนักงานเทศบาลและผูนำชุมชนเพ่ือหาสารเสพติด
ประเภทยาบาตามนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดฯ   

เรื่องท่ี  6    การจัดการขยะ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องขยะทานผูวาใหบรรจุเปนวาระ
ของจังหวัดแลวมอบภารกิจใหกับสนง.ทองถิ่นจังหวัดไปดำเนินการ  ทางสนง.ทองถิ่นจังหวัดเลยเห็นวาเทศบาล 
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เมืองกาฬสินธุมีความสามารถเรื่องการจัดการขยะเลยมอบหมายใหเราไปเปนวิทยากรบรรยายเรื่องขยะ ในวันที่ 
18 มิถุนายน 2561 ผมมอบผอ.สวนฯสมชายไปเปนวิทยากรบรรยายแทนในวันน้ันดวย  การจัดการขยะมี 2 
แบบ  คือ ขยะรีไซเคิลซึ่งพวกเราไดทำแลวและทางโรงเรียนของเราเองก็ไดทำแลว และอีกแบบคือขยะอินทรีย
ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราตองมีการจัดการขยะอินทรียที่ชัดเจน  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำถัง
ขยะอินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน ณ ศูนยเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหง เพ่ือนำขยะอินทรียหรือขยะเปยกไปใชประโยชนรวมทั้งเพ่ือเปนจุดเรียนรูและปลูกจิตสำนึกใหแกนักเรียน
นักศึกษาในการจัดการขยะอินทรียหรือขยะเปยกฝากทุกทานรวมทั้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดดวยในเรื่องน้ี  
ฝากผอ.สวนสมชายจัดทีมงานทำอุปกรณหรือแนะนำพ่ีนองประชาชนใหขุดหลุมฝงขยะอินทรีย เศษอาหาร เศษ
กางปลา เศษกระดูก ฯลฯ เพ่ือกำจัดขยะอินทรียออกจากครัวเรือนของเรา   

เรื่องท่ี  7    ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเรา
ผมไดชวนเชิญชวนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเขามาศึกษาดูงานฝากผอ.สวนฯจีรนันทไปดูสถานที่ 
อาคาร บริเวณเตรียมความพรอมจัดหองประชุมสวนเรื่องวันเวลาจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

เรื่องท่ี  8   นโยบายจากรัฐบาลเพื่อสงเสริมเมืองรองใหเปนเมืองเดน 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานเลขาอดิศักด์ิไดรับการประสาน
จากชอง 9  และทางชอง 9 ก็ไดรับนโยบายมาจากรัฐบาลเพ่ือมาโปรโมทจังหวัดกาฬสินธุของเราโดยการจะ
สงเสริมเมืองรองใหเปนเมืองเดนเลยจะมีการทำ presentation และนำเสนอในรูปแบบมิวสิควีดีโอ ทานเลขาฯ
ไปรับงานกับทางชอง 9 มาเปนอยางไรบางใหทานเลขาฯนำเสนอใหที่ประชุมไดรับทราบวากิจกรรมมีอะไรบาง
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุเราตองทำ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี    เปนการถายทำ MV เพลงกาวไป
พรอมคุณ ในเวอรช่ันภาษาอีสาน ขับรองโดยแซ็ค ชุมแพ ก็จะมาถายทำในเชาวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561 
ถายทำที่วงเวียนโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ ทีมคณะจะถึงจังหวัดกาฬสินธุประมาณ เวลา 08.00 น.  ผมได
ประสานนัดเวลาทานผูวาเขารวมฉากดวย เวลา 09.00 น.  และจะจัดใหเด็กนักเรียนเขาไปซอมและเขาไป
พ้ืนที่เพ่ือจัดระเบียบเพ่ือดูมุมกลองตางๆ เวลา 08.30 น.  และฝากสำนักการชางเตรียมพ้ืนที่ทั้งเรื่องของตนไม
และตนไทรใบเล็กขางปายประชาสัมพันธที่รกใหเคลียรพ้ืนที่ตกแตงใหสวยงาม ฝากสำนักการสาธารณสุขดูแล
เรื่องความสะอาดบริเวณโดยรอบ  และอยากใหพนักงานเทศบาลของเราเขาไปรวมกิจกรรมน้ีดวยโดยแตงกาย
ดวยชุดภูไทสีดำ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่งให
ทุกสำนัก/กองจัดเจาหนาที่ไปรวม สำนัก/กอง/ฝายละ 5 คน  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตร ี   นอกจากจัดพ้ืนที่แลวยังตองมีการ
ปดถนนฝากจาเอกภราดรประสานกับทางสถานีตำรวจเพ่ือปดถนนและรบกวนสำนักการชางเรื่องเครื่องเสียงที่
อยูบนรถเพราะเราตองใชเพ่ือสื่อสารกับคนที่มารวมถาย MV ประมาณ 1,000 คน   และชวงบายฝากทานผอ.
โรงเรียนเทศบาล 2 จัดวงโปงลางของโรงเรียนไปรวมกิจกรรมชวงบายที่เฮือนเซียงนอย (เฮือนลาว) 2 วัน คือ 
ชวงบายวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561 และชวงเชาวันเสารที่ 16 มิถุนายน 2561  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานปฏิคมที่วงเวียนโปงลางมอบสำนัก
ปลัดเทศบาลและสำนักการคลังรับผิดชอบ 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี    เรื่องพานบายศรีถามีคาใชจาย
ทางชอง 9 จะจายคาใชจายเองแตใหเรารับผิดชอบจัดหาใหและฝากเชิญทางโรงเรียนผูสูงอายุใหเขารวม
กิจกรรมดวย 
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นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เร่ืองพานบายศรีมอบสำนักการศึกษา
รับผิดชอบจัดหาสวนเรื่องคาใชจายใหไปรับไดกับทางรายการชอง 9   และเรื่องเชิญผูสูงอายุเขามารวมน้ันมอบ
ผอ.สวนจีรนันทรับผิดชอบเชิญมาประมาณ 10 คน แตงกายชุดภูไทสีดำทั้งหมดเพ่ือความสวยงาม 

เรื่องท่ี  9   เชิญเปนวิทยากรบรรยายบริหารจัดการขยะตนแบบ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 เชิญ
เปนวิทยากรบรรยายบริหารจัดการขยะตนแบบใชเวลาบรรยายประมาณ 15 – 20 นาที  เปนไปไดใหจัดบูธ
ผลงานที่เก่ียวของในหองประชุมดวยก็จะดีมาก  มอบผอ.สวนฯสมชายไปเปนวิทยากรบรรยายแทนนายกและ
มอบใหเจาหนาที่ของสำนักการสาธารณสุขไปจัดบูธผลงานใหเรียบรอย  

เรื่องท่ี  10   แนวทางการจัดทำงบประมาณ 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ชวงน้ีแนวทางการจัดทำงบประมาณออกมาแลว  จะให
สงเพ่ิมเติมมีทั้งหมด 15 หนา ใหแตละสำนัก/กองตรวจสอบแนวทางการจัดทำงบประมาณมีแนวทางวา
แนวทางไหนที่เรายังไมไดทำบาง เชน ศูนยพัฒนาครอบครัวก็มีแจงแนวทางมาแตบางครั้งถาไมมีในแผนก็ตอง
เพ่ิมลงในแผนเพราะแผนกรรมการชุดสนับสนุนจะประชุมในวันศุกรที่จะถึงน้ีครับชวงบาย   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบผอ.สวนฯพิจารณาดูวาศูนยพัฒนา
ครอบครัวผูสูงอายุและคนพิการที่จะตองใชเงินราชการใหรีบประสานและแจงมา  หลักเกณฑอยู กับ 
นายพัฒพงษเพราะฉะน้ันฝากผอ.สวนฯจีรนันทติดตามเรื่องน้ี  และคูมือในการต้ังเทศบัญญัติมอบใหทุกคนไป
ศึกษาดวย 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันท่ี  30 พฤษภาคม 2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   โครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน 
โครงการน้ีเราจะนำตนไมไปปลูกที่แกงดอนกลาง มอบสำนักการชางเตรียมหลุมและเตรียมตนไมเพ่ือนำไปปลูก
ซึ่งเปนงานที่เราไปทำอยูเปนประจำอยูแลวเพราะฉะน้ันฝากสำนักการชางเตรียมการดวย 
 

        มติท่ีประชุม    - มอบสำนักการชางรับผิดชอบเตรียมตนไมและหลุมเพื่อปลูกตนไมท่ี 
                             แกงดอนกลาง – 
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เรื่องท่ี  2   การจัดกิจกรรมปลูกตนไมประจำปของชาติ  ป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การปลูกตนไมเราเคยปลูกตนไมที่ถนน 
มาประณีตโดยการที่เราทุบฟุตบาทแลวปลูกบนฟุตบาทเลยแตถนนผังเมืองผมวาอยากใหไปปลูกหลังฟุตบาท
เพราะคงไมมีใครไปสรางบานหรือรั้วติดกับฟุตบาททางเทาขนาดน้ันคงตองมีพ้ืนที่เหลือใหเราไปปลูกตนไมได  
เขามีนโยบายมาใหเราปลูกตนไมบริเวณถนนสายหลักและสายรองเพราะฉะน้ันเราตองเลือกถนนที่เราจะนำ
ตนไมไปปลูกคือถนนผังเมืองแตไมใชบริเวณชุมชนหัวคูปลูกแคบริเวณที่เปนปาและระยะหางในการปลูกตนไม
แตละตนน้ันประมาณ 5 เมตร  คาใชจายในการซื้อตนไมมาปลูกประมาณ 1.2 แสนบาท จะไดตนไมประมาณ 
300 ตน  เราจะปลูกทั้ง 2 ฝง/ละ 150 ตน  มอบใหสำนักการชางรับผิดชอบเรื่องปลูกตนไมสวนเรื่องถนนที่
เราจะไปปลูกน้ันถาถนนผังเมืองไมเหมาะสมและไมสะดวกเราก็เลือกไปปลูกที่ถนนขางวิทยาลัยสารพัดแทนซึ่ง
เปนถนนที่จะไปยังสนามกีฬากลางของเราและตนไมที่เราซื้อมาปลูก จำนวน 1 รถ จากจังหวัดนครนายก  ถา
หากตนไมเหลือเราก็นำไปปลูกที่สนามกีฬากลางของเราไดดวย  ฝากสำนักการชางเตรียมการเรื่องการปลูก
ตนไมใหดี และสวนเรื่องตนมะหาดที่ถนนมาประณีตทั้ง 2 ขางทาง  เรายายไปไวที่แกงดอนกลางมอบทาน
เลขาฯอดิศักด์ิและสำนักการชางรับผิดชอบพิจารณาเรื่องการขนยายและใหไปพิจารณาเรื่องการตัดตน
พญาสัตบรรณ (ตนตีนเปด) ทิ้งเหตุผลคือเพราะไปทำลายฟุตบาทบริเวณถนนมาประณีตแลวเราคอยมาคุยกัน
อีกครั้งในเรื่องน้ี  และการปลูกตนไมน้ันเราจะทำในหวงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมซึ่งเปนวันพระราช
สมภพของในหลวงรัชกาลที่ 10 และวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ 

 

        มติท่ีประชุม    - มอบสำนักการชางรับผิดชอบเตรียมสถานท่ีในการปลูกตนไมบริเวณ 
                             ถนนสายหลักและถนนสายรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายสมบัติ สันคำ    ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
ทรัพยคงเหลือประจำเดือนพฤษภาคม 2561  จำนวน 4,994  รายการ จำนวนเงิน 80,843,300 บาท เงิน
สดคงเหลือ จำนวน 2,394.62 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 10,584.38 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป -  บาท เงินกูธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จำนวนที่ใชไป  -
49,842,820.88 บาท  ทรัพยหลุดจำนำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 45 ราย จำนวนเงิน 286,400 
บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนพฤษภาคม 2561  จำนวน  170,675 บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุด 
1 ต.ค. 60 – 30 พ.ค.61  จำนวน 876,111 บาท รับจำนำ  1,811 ราย จำนวนเงิน 29,139,000 บาท  
เพ่ิมขึ้นจากเดือนเม.ย.61  จำนวน 212 ราย  จำนวนเงิน  2,957,900 บาท  ไถถอน จำนวน 1,639  ราย 
จำนวนเงิน 25,874,800 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนเม.ย.61  จำนวน 37 ราย จำนวนเงิน 2,221,900 บาท 
ดอกเบ้ียรับจำนำ จำนวน 798,366 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนเม.ย.61  จำนวน 108,694.50 บาท ดอกเบ้ีย
รับจำนำ 1 ต.ค 60 – 31 พ.ค.61  จำนวน 7,081,225 บาท    

สำนักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสำนักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
พฤษภาคม 2561  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 615  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. รายงานขอมูลขาราชการสวนทองถิ่นผูมี 
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สิทธิจะไดรับบำเหน็จบำนาญซึ่งมีอายุจะครบ 60 ป บริบูรณ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566   
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจำป 2561  3. ดำเนินการ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจางของเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2561 
(แทนตำแหนงที่วาง)  พนักงานจางตามภารกิจ  1. ตำแหนงผูชวยนักประชาสัมพันธ  2. ตำแหนงผูชวยครู 
(เอกพลศึกษา)  3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)  4. รายงานขอมูลกำลังคนภาครัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2560  5. รายงานขอมูลกำลังคนภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตอ)  ขอมูลการใช
หอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนพภาคม 2561  หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  15,500 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  2,900  บาท  
ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  3  ครั้ง  ครั้งที่  9/2561  เมื่อ
วันที่  1 พฤษภาคม 2561  ครั้งที่  10/2561  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่  11/2561  เมื่อ
วันที่  30 พฤษภาคม 2561  จัดประชุมพบปะหารือ (กาแฟยามบาย)  2  ครั้ง  เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม  
2561 เวลา 13.30 น.   เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 2561  เวลา 13.30 น.   ณ  หองประชุม
มะหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญที่ถนนภิรมย จังหวัดกาฬสินธุ  วันพุธที่ 16
พฤษภาคม 2561รวมงานเดินว่ิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561 ณ  พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  วันพฤหัสบดี
ที่ 24 พฤษภาคม 2561จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2561  ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุวันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2561  รวมปฏิคมงานประเพณี "บุญซำฮะ" ป 2561 วัน
พุธที่ 30 พฤษภาคม 2561รวมปฏิคมงานพิธีบวงสรวงศาลเจาพอหลักเมือง  วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 
2561   ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย   - เมื่อวันที่   ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๑๔.๕๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณ 
ซอยสุขสบายใจ ๓  - เมื่อวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒๒.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่เหตุหมอแปลงระเบิด ที่
บริเวณ ชุมชมสงเปลือยใน   - เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๑๙.๐๓ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟ
ไหมสายไฟฟา บานพักครูโรงเรียนกาฬสินพิทยาสรรพ    งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนพฤษภาคม 
2561  จำนวน 33,725 คน  จำนวนครัวเรือน  15,338 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือน
พฤษภาคม 2561  ยายเขาจำนวน 185 ราย ยายออกจำนวน 55 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 712 
ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 2,197 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 16 ราย โครงการบริการเชิงรุก
แกผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  21 ราย   

สำนักการสาธารณสุขฯ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย   ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤษภาคม 2561  เบนซิน  จำนวนที่ใช 1,048.94 ลิตร เพ่ิมการใช
พลังงาน  304.84  ลิตร  ดีเซล  จำนวนที่ใช 19,403 ลิตร เพ่ิมการใชพลังงาน  2,220 ลิตร  LPG จำนวน
ที่ใช 1,043.68  ลิตร ลดการใชพลังงาน  282.31  ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  
4  ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทำ
ความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  37 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  9 
จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 8 คัน/8 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 15 ใบ  ซอมแซมฝา
ปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 47  ฝา   ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ   คัดแยกขยะ
ในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 เม.ย.61 – 30 พ.ค. 61   - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  5.9  ตัน  - จำหนาย
ขยะที่คัดแยกไดรวม  1 ครั้ง  เปนเงิน  16,270 บาท  กำจัดมูลฝอย   กำจัดมูลฝอยในเดือน พ.ค.61 รวม 
3,382.22  ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,082.09  ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 
2,300.13 ตัน   คุณภาพน้ำลำน้ำปาว กุดยางสามัคคี และกุดน้ำกินผานเกณฑมาตรฐาน   คุณภาพน้ำหนอง
ไชยวานมีคาความสกปรกเกินมาตรฐานแตคาออกซิเจนผานเกณฑมาตรฐาน   ดานสุขาภิบาล   5.1 ตอ 
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ใบอนุญาต  1.ปรับผิด พ.ร.บ.  - ราย  2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 12 
ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 4 ราย  5.ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ  7 
ราย 6.หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 78 ราย   ประชุมตลาดโตรุง ประจำป 2561  เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดประชุมประจำป รวมกับพอคาแมคาตลาด
โตรุง และไดทำการคัดเลือกคณะกรรมการตลาดโตรุงแทนชุดเดิมที่ลาออก ไดมีผูสมัครเขารวมเปน
คณะกรรมการ 14 คน  ตออนุญาตใบอนุญาตเรขายของในที่หรือทางสาธารณะและหนังสือรับรองการแจง
จัดต้ังสถานที่ สะสมอาหาร   เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมได
ออกตออายุใบอนุญาตเรขายของในที่หรือทางสาธารณะและหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร  
ณ ตลาดโตรุง ผลการดำเนินงานตออายุใบอนุญาต 74 ราย  แบงเปนหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่
สะสมอาหาร 68 ราย ใบอนุญาตเรขายของ  ในที่หรือทางสาธารณะ 6 ราย   ตรวจรับประเมินตลาดประชารัฐ 
คณะกรรมการจังหวัดกาฬสินธุ ตรวจเย่ียมตลาดทุงนาทองและตลาดรวมใจการเกษตร เมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม  –  1  มิถุนายน 2561 ตรวจเย่ียมการดำเนินงานตลาดประชารัฐของจังหวัดกาฬสินธุ  ดาน
ปองกันและควบคุมโรค  6.1 เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเย่ียมบาน    เดือนน้ีมีผูปวยรายใหม ๑ 
ราย เขาสูกระบวนการติดตามเยี่ยมบานอยางตอเน่ือง ครบกระบวนการรักษาทานยาครบ ๖ เดือนและหายขาด 
๑ ราย รวมมีผูปวยวัณโรคในพ้ืนที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๕ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย มาตรวจตามนัดทุก
ราย  โครงการชุมชนเมืองลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี   ป ๒๕๖๑ ไดจัดงานมหกรรมให
ความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “๕ ทำ ๕ ไมหางไกลโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี  โดยไดรับเกียรติจาก
ทานนายกเทศมนตรีฯ เปนประธานในการพบปะพูดคุยกับผูเขารวมงานมหกรรมฯ ซึ่งประกอบดวย ประชาชน
กลุมเสี่ยง คือ ผูที่ตรวจพบพยาธิใบไมตับและอัลตราซาวดผิดปกติ เมื่อปที่แลว , กลุมเสี่ยงที่มีญาติปวยหรือตาย
ดวยโรคมะเร็งตับ และ กลุมที่ชอบด่ืมสุรา ชอบกินปลาดิบ จำนวนทั้งหมด ๒๐๐ คน ใน วันที่ ๔  พฤษภาคม 
๒๕๖๑  ซึ่งผลการดำเนินงาน ดังน้ี  - ประชาชนกลุมเสี่ยงและเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน  - มีการ
จัดบูทใหกลุมเสี่ยงไดเรียนรู บูทที่ ๑ ตำบลตนแบบจัดการสุขภาพเพ่ือลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ำดี และ บูทที่ ๒ ชาวหวยตูมปลอดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานจาก
บูทที่ชนะเลิศ ในระดับอำเภอทั้ง ๒ บูท   -  มีการแสดงหมอลำนำสมัย “หางไกลจากโรคมะเร็งตับ”   - จัดให
กลุมเสี่ยง ไดฟงวิธีการและพาทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๕ ทำ ๕ ไม หางไกลโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ำดี”  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ได
รณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ  
โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอย
กวา  ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน   มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย 
(HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนหาดลำดวน คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - 
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสำรวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง   - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๕ แหง ไดแก ร.ร.เทศบาล ๓ วัด
เหนือ คือ  มีคา CI = ๑.๘๕ , ร.ร.เมืองกาฬสินธุ คือมีคา CI = ๗.๑๔ ,ร.ร.สตรีชาญยุทธ คือ มีคา CI = ๖.๖๗  ,
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ คือมีคาCI = ๒.๕ และ มมร.กาฬสินธุ คือ มีคา CI = ๒.๕๖    ผลสำรวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด   วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนี
ความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๔ แหง ไดแก วัดกลาง คือ  มีคา CI = 7.4 , วัดปาทุงศรีเมือง คือ  
มีคา CI = 13.33 ,  วัดใตโพธ์ิค้ำคือมีคา CI = 1.๔ , และ วัดชัยสุนทร คือ  มีคา CI = ๒.๑๓  **เดือนน้ีไมมี
ผูปวยโรคไขเลือดออก และ ต้ังแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปจจุบันยังไมมีรายงานโรคไขเลือดออก  ดาน
สงเสริมสุขภาพ  โครงการเย่ียมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันที่ 1 – 31  พฤษภาคม  2561 ) 
มารดาหลังคลอด   12  ราย   ไดรับการเย่ียม 12 ราย  - บุตร เพศชาย 8  ราย    - บุตร เพศหญิง 4  ราย ** 
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มารดาอายุนอยกวา 20 ป  2 ราย  **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม   1  ราย  งานทันตกรรม  วัน
พฤหัสบดีที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดใตโพธ์ิค้ำ  ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการ ฟนดี  มีสุข  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งสำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดขึ้น  เพ่ือใหความรูทางทันตสุขภาพแกผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุนจากฝายทันตก
รรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. มีผูมารับบริการ  - ตรวจฟน 58 ราย  - ขูดหินปูน 26 
ราย   - ถอนฟน 15 ราย  19  ซี่  - รักษาดวยยา 1 ราย  ยอดรวมทั้งหมด 100  ราย    วันศุกรที่  ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดจัดโครงการ ฟนดี ชีวีมีสุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศาลา
วัดชัยสุนทร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยมีการใหความรูทางทันตสุขภาพแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป 
รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากฝายทันตกรรมโรงพยาบาล
กาฬสินธุ  มีผูมารับบริการ  - ตรวจฟน 55 ราย  - ขูดหินปูน  27 ราย  - ถอนฟน  17  ราย 19  ซี่  - สงตอ
ทำฟนปลอม  1 ราย   ยอดรวมทั้งหมด  100  ราย   วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาวัดปาทุงศรี
เมือง  ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย นายอภิชัย น้ำจันทร สมาชิกสภา
เทศบาล, นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ, นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการฯลงพ้ืนที่
ติดตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑   ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้น เพ่ือใหความรูทางทันตสุขภาพแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมถึงการ
ใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุนจากฝายทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ มี
ผูมารับบริการ  - ตรวจฟน  46  ราย  - ขูดหินปูน 30  ราย  - ถอนฟน 21 ราย 23 ซี่  - สงตอรักษาที่ รพ. 
3 ราย  ยอดรวมทั้งหมด 100 ราย  วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ ศาลาวัดบานดงปอ ตำบลกาฬสินธุ 
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย  นายมานิต 
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุและคณะผูบริหาร ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมี
สุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑  ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้น 
เพ่ือใหความรูทางทันตสุขภาพ แกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และ
ถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุนจากฝายทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ  มีผูมารับบริการ  - ตรวจฟน  46
ราย   - ขูดหินปูน  28  ราย  - ถอนฟน  24  ราย 28  ซี่  - สงตอรักษาที่ รพ.  2  ราย  ยอดรวมทั้งหมด
100 ราย   วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาวัดสวางคงคา ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบหมายให นางสาวอรทัย เขจรรักษ 
นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้น เพ่ือใหความรูทางทันตสุขภาพแก
ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุน
จาก   ฝายทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ มีผูมารับบริการ  - ตรวจฟน  41 ราย  - ขูดหินปูน 24 ราย  -
ถอนฟน 12  ราย  13  ซี่  - รักษาดวยยา  2  ราย   ยอดรวมทั้งหมด  80  ราย   วันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ณ ศาลาวัดเหนือ  ดร.ศิรินันท หลอตระกูล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย นายอภิชัย 
น้ำจันทร สมาชิกสภาเทศบาล, นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ, นางจีรนันท ธารไชย ผอ.
สวนบริการฯลงพ้ืนที่ ติดตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้น เพ่ือใหความรูทางทันตสุขภาพ แกผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุนจากฝาย  ทัน
ตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ มีผูมารับบริการ  - ตรวจฟน  58  ราย  - ขูดหินปูน  28 ราย   - ถอนฟน  11  
ราย 12  ซี่  - รักษาดวยยา  3 ราย  ยอดรวมทั้งหมด  100 ราย  ดานสัตวแพทย   ๑.ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  176 ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว  
228 ตัว แยกเปน  * สุนัข  195  ตัว  * แมว   33 ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  11,280 บาท   
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ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว  27  ราย จำนวนสัตว 
ทั้งหมด  1,939   ตัว  แบงเปน  สุกร  1,912  ตัว  โค 27  ตัว รายไดประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
จำนวน  195,007  บาท  งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ นายจารุวัฒน บุญ
เพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร ผูอำนวยการสำนัก/ กอง/ ฝาย พนักงานสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ และคณะผูบริหาร นักเรียน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมพิธีทำบุญตักบาตร –  
ถวายตนดอกเงิน พรอมถวายภัตตาหาร ในพิธีเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งประธานในพิธี ไดรับเกียรติจาก นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธ รองผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ ในครั้งน้ี  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิ
ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการทำกายภาพบำบัดแกผูสูงอายุ ที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหว และ
ใหบริการทำแผลแกผูสูงอายุที่มารับบริการดวย  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมีการออกเย่ียมและทำ
กายภาพบำบัดใหแกผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ำทิพย)  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมีการออกเย่ียมและทำกายภาพบำบัดใหแก
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๒  
(ดงปอ)  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่  17  พฤษภาคม  2561  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เรียนดานการสงเสริมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง   “การประดิษฐดอกไมจันทนจาก
ลอตเตอรี่” วิทยากรจากโครงการจุติสุขาวดี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันที่  24  พฤษภาคม  2561 ณ 
หอประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ (โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ)        
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับคณะผูบริหาร นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ ไดให
การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ นำโดย ดาบตำรวจ
ประดิษฐ ไพรินทร  นายกองคการบริหารสวนตำบลกมลาไสย ไดเขาศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารงานของ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่  31  พฤษภาคม  2561 ณ หอประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ (โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ)  เรียนดานนันทนาการ  เรื่อง 
“การออกกำลังกายลีลาศสำหรับผูสูงอายุ” ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสาจาก คุณอาภรณ  อาษาไชย 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางพัชรินทร  พิมพะจันทร  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5    โครงการเดน ประจำเดือนพฤษภาคม
2561  สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันที่ 27 
เมษายน 2561  ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ  รวมกิจกรรมตักบาตร ถนนสายบุญ  วันที่ ๑6 พฤษภาคม 
๒๕๖๑  ณ  บริเวณถนนภิรมย  โครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ   วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัด
เหนือ  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 
2561  รับการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระหวางวันที่ 19 – 21 
พฤษภาคม 2561  กิจกรรมธนาคารความดี  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา 
ทดสอบวัดความรูความสามารถกอนรายงานตัว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4   ป
การศึกษา 2561 วันที่ 27  เมษายน  2561  รับรายงานตัวนักเรียนใหม ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 วันที่ 1 พฤษภาคม  2561  โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยพ้ืนฐาน 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  อบรมการ
บริหารจัดการดานงบประมาณทางการศึกษา วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน  2561  กิจกรรมเขาคายเตรียม 
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ความพรอมกอนเปดภาคเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมเขาคายเตรียมความพรอมกอนเปดภาค
เรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โครงการประชุมชิงปฏิบัติการการใช
โปรแกรมระบบจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม  
2561  โครงการประชุมชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมระบบจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ระหวางวันที่  7-8 พฤษภาคม  2561  โครงการพัฒนาการอานการเขียน วันที่  9-11 
พฤษภาคม 2561  อบรมโครงการหลักสูตรThinking School วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัด
เชียงราย  อบรมสะเต็มศึกษา (STEM)  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  โครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสา กำจัด
ผักตบชวาและวัชพืช  วันที่ 30 เมษายน 2561  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2561 
โครงการเตรียมความพรอมนักเรียน ปการศึกษา 2561  วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  โครงการประชุมผูปกครอง ประจำปการศึกษา 2561   ในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2561  รวมเปนวิทยากรการจัดทำหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ องคการ
บริหารสวนตำบลโคกสะอาด  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒  กิจกรรมเลานิทานและปูพ้ืนฐาน
เด็กเล็ก ใหรูจักอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  พิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง และศาลเจาโสมพะมิตร  วันที่ 30 
พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ หอเจาบาน ศาลหลักเมือง  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมือง  พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต 
ประเพณีบุญซำฮะ  วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ  ศาลหลักเมือง  พิธีทำบุญตักบาตร และบวงสรวง
ศาลหลักเมือง  วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ ศาลหลักเมือง    พิธีบวงสรวงศาลเจาโสมพะมิตร และการ
แสดงแสงสีเสียงเลาขานตำนานบรรพชนคนกาฬสินธุ  วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ ศาลเจาโสมพะมิตร    
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  รวมโครงการทัศนศึกษา “พานองทองฝน สานสัมพันธผูดูแล ป 
10” ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  อ.ชะอำ  จ.
เพชรบุรี จัดโดย รพ.ขอนแกน  งานที่จะดำเนินการตอไป  วันที่ 12-17 มิ.ย. 61  - การแขงขันฟุตบอลโกลหนู 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 21 มิ.ย. 61  - โครงการ To be number one สรางสรรคเยาวชน
หางไกลยาเสพติด  วันที่ 26-28 มิ.ย. 61   - เขารวมแขงขันทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๒๖  ณ  เทศบาลเมืองนางรอง  จ.บุรีรัมย  กิจกรรมวันวิสาขบู
ชา  (ท.2 / ศพด.1)  กิจกรรมวันไหวครู  (ท.2 / ท.3)   โครงการประชุมผูปกครอง (ท.2) 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 60-
พ.ค.61  (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61  1.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ต้ังแตเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61  เขามาทั้งหมด 21,951,571.20 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 60 – พ.ค.61  เขามาทั้งหมด 7,826,851  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61  
เขามาทั้งหมด 5,275,904.80  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 
60 – พ.ค.61  เขามาทั้งหมด 3,826,163.50 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61  
เขามาทั้งหมด 10,000  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61  
จำนวน 38,890,490.50  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61 เขามาทั้งหมด  
78,287,666.67  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  60,202,128  บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  73,780,868  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 133,982,996 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จำนวน 251,161,153.17 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – พ.ค.
61  จำนวน 17,588,898.30  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – พ.ค.
61  จำนวน 1,042,962.82 บาท   
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นายจำลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง    รายรับจริงเดือน ต.ค.60 - พ.ค.61 จำนวน 
251,161,153.17  บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.60 - เม.ย.61 จำนวน  179,305,630.57 บาท
รายจายจริงเดือน  พ.ค.61 จำนวน  39,231,914.99 บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไป มิ.ย.61 จำนวน 
32,623,607.61  บาท 

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย    หน.ฝายงบประมาณ    ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   คาวัสดุ
น้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือน พฤษภาคม 2561 ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 7,085.00 ลิตร  ลดลง 
110.00 ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล  เดือน พฤษภาคม 2561   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,540.00 ลิตร  
ลดลง 253.00 ลิตร   สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   สำนักการศึกษา  เดือน พฤษภาคม 2561   
ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 254.00 ลิตร   เพ่ิมขึ้น 60.00 ลิตร  สำนักการคลัง เดือน พฤษภาคม 2561   
ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 200.00 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 80.00 ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน  เดือน พฤษภาคม 
2561    ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน  107.00  ลิตร เพ่ิมขึ้น18.00 ลิตร  กองสวัสดิการและสังคม  เดือน 
พฤษภาคม 2561 ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 199.00 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 16.00 ลิตร  โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน เม.ย. 
61   ใชไฟฟา จำนวน  23,253.00  หนวย  ลดลง 2,052.00 หนวย   สถานีดับเพลิง  ในเดือน เม.ย. 61  
ใชไฟฟา จำนวน   3,685.00  หนวย  ลดลง  412.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ใน
เดือน เม.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน  5,449.00 หนวย   ลดลง  4,116.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สวางคงคา  ในเดือน เม.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน  1,893.00  หนวย   ลดลง 1,275.00 หนวย โรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน เม.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน  2,862.00   หนวย ลดลง  1,997.00 หนวย     
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน เม.ย. 61  ใชไฟฟา จำนวน   94.00 หนวย  เพ่ิมขึ้น 48.00 
หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน เม.ย. 61 ใชไฟฟา จำนวน  1,708.00  หนวย       
ลดลง  1,540.00 หนวย     เดือน เมษายน 2561  ใชไฟฟาไมเกินสิทธ์ิ 10%  หนวยตามสิทธ์ิ 10%  
285,734.00  หนวยไฟฟาสาธารณะ 261,536.00 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง    สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  อยูระหวางกำหนดราคากลางเพ่ือสงมอบสำนักการคลัง
อีก 11 โครงการ ดังน้ี 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร  2.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง  3.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ  4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขาง
รานขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก  5.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดง
ปอ  6.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเช่ือมคำอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ  7.โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา  8.โครงการสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ 
ชุมชนซอยน้ำทิพย  9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ  10.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  11.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  โครงการที่ผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ  
1.โครงการกอสรางถนน คสล.รูปตัวยู ซอยบานเทิดไท ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  เลขที่สัญญา 53/2561 
คูสัญญา หจก.ส.ทวีสินกาฬสินธุ จำนวน 435,100 บาท  เริ่มสัญญา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุด
สัญญา วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  สงมอบงานวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  สวนการโยธา ขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะแกงดอนกลาง  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  ซอมแซมไฟฟาสาธารณะชุมชนกุดยางสามัคคี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ซอมแซมไฟฟาเตรียมงานบุญซำฮะ   วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ซอมแซม 
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ขอบวงเวียนน้ำพุ  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  ยึดหนึบศาลาชุมชนดงปอ  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  วาง
ทอระบายน้ำซอยคาราบาว  วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  วางทอระบายน้ำซอยดอนสวรรค  วันที่ 9 
พฤษภาคม 2561  ดำเนินการสรางไดโนเสาไมไผสาน  วันที่ 20 พฤษภาคม 2561  ตัดตนไมถนนกาฬสินธุ 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับ
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดโงง  คาน้ำประปา  ประจำปงบประมาณ 
2561  ระหวางวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561  อาคารพุทธมณฑลแกงดอนกลาง  เดือน มิถุนายน 2561      
ใชน้ำประปา  จำนวน 24,183.71 ลิตร   ศาลเจาหลักเมืองกาฬสินธุ  เดือน มิถุนายน 2561 ใชน้ำประปา  
จำนวน 192.60 ลิตร   สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  เดือน มิถุนายน 2561   ใชน้ำประปา  จำนวน 1,581.12 
ลิตร   น้ำพุหนาจวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  เดือน มิถุนายน 2561   ใชน้ำประปา  จำนวน 214.00 
ลิตร    เรือนเพาะชำ  เดือน มิถุนายน 2561   ใชน้ำประปา  จำนวน 781.64 ลิตร  ศูนยเครื่องจักรกล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   เดือน มิถุนายน 2561  ใชน้ำประปา  จำนวน 1,875.66 ลิตร  อาคาร
สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง   เดือน มิถุนายน 2561  ใชน้ำประปา  จำนวน 192.60 ลิตร  หอเจาบาน
กาฬสินธุ   เดือน มิถุนายน 2561  ใชน้ำประปา  จำนวน 192.60 ลิตร   อาคารสวนสาธารณะกุดโงง  เดือน 
มิถุนายน 2561  ใชน้ำประปา  จำนวน 192.60 ลิตร        

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายบริหารงานทั่วไป  1.
สรุปคาใชจายประจำเดือนพฤษภาคม 2561  งบประมาณต้ังไว 1,594,000 บาท  รวมคาใชจาย  
144,233.30 บาท  ยอดเงินคงเหลือ  590,604.10 บาท  2.หนังสือเขา 99  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 64 
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 14  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 40  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
พ.ค.61   1. โอนงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 26-28  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 27/2561 จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 440,000
บาท สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 28/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 200,000บาท สำนักการศึกษา  - 
โอนครั้งที่ 29/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 70,000บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 30/2561 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 15,000บาท สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 31/2561 จำนวน 3 รายการ เปน
เงิน 160,000บาท สำนักปลัดฯ  - โอนครั้งที่ 32/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 55,000บาท สำนัก
การคลัง  - โอนครั้งที่ 33/2561 จำนวน 4 รายการ เปนเงิน 50,000บาท สวัสดิการสังคม  2. รางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2561  - ขณะน้ีคณะกรรมการได
ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแลว โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุผานการประเมิน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (รอบประเมินเอกสาร) ประจำปงบประมาณ 2561 และทางคณะกรรมการ
จะลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจประเมินใน  วันพฤหัสบดีที่  31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.  3. รางวัล
พระปกเกลาทองคำ ประจำป 2561  - จัดสงใบสมัครรางวัลพระปกเกลาทองคำประจำป 2561 และเอกสาร
ประกอบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาตามแบบประเมินรางวัลพระปกเกลา
ทองคำตอไป  4. การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2561   ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  - รายงานผลการรายงานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอผูบริหารเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชน
ทราบ  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  ณ วัดประชานิยม  โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมถนนสายบุญ)  โครงการกิจกรรมสวดมนตในวันพระ  ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 6/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
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จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 6/๒๕๖๑   1.งานประกาศเสียงตามสาย 
จำนวน 35 งาน   2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 
4.งานภาพน่ิง  จำนวน 60 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  6.  งานพิธีกร  จำนวน 6 งาน 
7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 4 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล 
แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 
8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 60 งาน  5.
ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลที วี 8 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน   ฝายนิติการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข    
ไกลเกลี่ยทาวนโฮมขางสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล เมืองโคตร     หน.ฝายพัฒนาชุมชน     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนพฤษภาคม 2561  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนพฤษภาคม 
2561  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 53 ลิตร ลดลง 93 ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 90 ลิตร ลดลง  90 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน  โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน        
และผูนำชุมชน   เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝายพัฒนาชุมชน ไดจัดประชุมตามโครงการประชุม
ประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ
บริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ 
ชุมชน เขารวมการประชุม   โครงการเขาคายเยาวชนเพ่ือสรางภาวะผูนำและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน
เมื่อวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม ไดนำเยาวชนของสภาเด็ก
และเยาวชนเมืองกาฬสินธุ เขาคายเยาวชนเพ่ือสรางสภาวะผูนำและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน ระหวาง
วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตราด  ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม     
ไดดำเนินการจายเบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเช้ือ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบ้ียฯ รายเดิมตาม
ชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมะหาด ช้ัน ๒ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
พรอมคณะผูบริหาร เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมโครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เพ่ือติดตามสถานการณ/สถานะทางการเงิน/สมาชิกเขา - ออก โครงการบานมั่นคง ทั้ง ๓ โครงการฯ คือ ๑. 
สหกรณ บริการเคหะสถานเมืองใหมกาฬสิน ธุ  จำกัด  ๒. สหกรณ เคหะสถานบ านรวมใจ จำกัด   
๓. สหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวมใจพัฒนา จำกัด  ประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ                   
บริการเคหะสถานฯ   เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดจัดประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณบริการ
เคหะสถานหนองไผรวมใจพัฒนา จำกัด เรื่อง รายงานผลดำเนินงานกิจการ/แกไขขอบังคับ/เลือกต้ัง
คณะกรรมการชุดใหมแทนชุดเกาที่หมดวาระลง   ประชุมใหญสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ   เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ไดจัดประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๐ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน พรอมทั้งช้ีแจงภาระคาใชจายในการจัด
สวัสดิการ รวมทั้งแจงยอดรายรับรายจาย ประจำป ๒๕๖๐ ที่ผานมา ประกอบกับคณะกรรมการสมาคมฯ ชุด
เดิม ไดหมดวาระลง และจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ณ หอง
ประชุมธรรมาภิบาล   เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่ฝายสังคมสงเคราะหรวมกับเจาหนาที่ พมจ. 
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ ลงพ้ืนที่แกปญหาความรุนแรงในครับครัวของชุมชนทุงสระ  วันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่ฝายสังคมสงเคราะหนำเจาหนาที่จากนิคมสรางตนเองจังหวัดกาฬสินธุ ลง
พ้ืนที่สอบถามขอมูลครัวเรือนยากจนและมีหน้ีสิน เพ่ือพิจารณามอบเงินสงเคราะหชวยเหลือตอไป  โครงการ 



- 15  - 
สรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝายสงคมสงเคราะห ไดจัดอบรมตาม
โครงการสรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ครอบครัวควรรู สถานการณ
ครอบครัวคนกาฬสินธุ  บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว การสื่อสารที่ดีในครอบครัว และเพ่ือ
สงเสริมใหครอบครัวในชุมชนไดมีกิจกรรมเรียนรูรวมกัน สรางความเข็มแข็งของครอบครัวในชุมชน ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล  รวมกิจกรรม precamp พานองทองฝน สานสัมพันธุผูดูแล ปที่ ๑๐ ณ โรงพยาบาล
ขอนแกน โดยนำเด็กๆจากหมูบานจารุพัฒนา จำนวน ๖ คน เขารวมกิจกรรมครั้งน้ี และจะเดินทางไปทัศน
ศึกษาจังหวัดเพชรบุรีตอไป  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  รวมสนองนโยบายแผนยุทธการ "ฟาแดดสงยาง         
ระดมกวาดลางยาเสพติด"   วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมสนองนโยบาย
แผนยุทธการ "ฟาแดดสงยาง ระดมกวาดลางยาเสพติดติด"ดำเนินการตรวจปสสาวะเพ่ือหาสารเสพติดใน
รางกาย โดยเริ่มจากตรวจปสสาวะคณะผูบริหาร คุณครู พนักงานจาง ตามแผนยุทธการ "ฟาแดดสงยาง ระดม
กวาดลางยาเสพติด" เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ และเพ่ือใหหนวยงาน
ราชการปลอดสารเสพติด 
 

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

ปดประชุม  16.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

