รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 12/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. ดร.ศิรินันท
4. นายอดิศักดิ์
5. นายฉลอง
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายพงษธร
9. นายสมบัติ
10. นายนิกร
11. จาเอกภราดร
12. นางสาวจันทรตรี
13. นายกฤษณะ
14. นางจีรนันท
15. นางสาวสุนิสา
16. นายวุฒิไกร
17. นางสาวนันทนา
18. นายจำลอง
19. นางมยุรา
20. นางสุดารัตน
21. นายธนวัฒน
22. นางเพ็ญประภา
23. นางศศิญา
24. จ.ส.อ.สมชาย
25. นายสังวาล
26. นางสาวณัฐภาส
27. นางมนธิดา
28. นางวัชรี
29. นายสถิตพงษ
30. นางศศิพรรณ
31. นายมานิต
32. นางพัชรินทร
33. นางจิณหนิภา

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
สันคำ
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
คำกอน
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
แสงแกนสาร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
ไชยศิวามงคล
2. นายสมศักดิ์
รมไทรทอง
3. นายนิติธรรม
รัตนานิคม
4. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ
5. นายวรวิทย
ภูอวด
6. นายลิขิต
ไชยภู
7. นางสาววารัตน
วิวัฒนการ
8. นายสมชาย
ไชยเดช
9. นางสาคร
แตมแกว
10. นายวันชัย
จันทรสวาง
11. นางสาวดารุณี
สุดาอิ้ง
12. นายคงเดช
หรบรรณ
13. นางณัฐนันท
บงศรีดา
14. นายกันติพงษ
เบาจังหาร
15. นางมยุรี
ไชยบัง
16. นายพงษฤทธิ์
ธารสวิง
17. นางรัศมี
แสนอุบล
18. นายสนธยา
สีหานนท
19. นายปญญา
หมั่นผดุง
20. นายอิงควัต
คงคุณาวัฒน
21. นายธนัญชัย
ชูเดชวัฒนา
22. นายนัญธชัย
พลพิมพ
23. นายชาติชาย
คำกอน
24. นางดวงใจ
พิมพบุตร
25. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล

- 2 รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผอ.สำนักการชาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หน.ฝายปกครอง
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสังคมสงเคราะห

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริห ารและหั วหน าสวนการงาน ครั้งที่ 12/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 12 มิถุนายน
2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แนะนำพนักงานโอนยายมาใหม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญพนักงานโอนยายมาใหมแนะนำตัว
นางจิณหนิภา แสงแกนสาร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กราบสวัสดีทานผูบริหารและหัวหนา

สวนการงานทุกทานดิฉันนางจิณหนิภา แสงแกนสาร ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
เทศบาลตำบลบ านยวด อำเภอสรางคอม จั งหวั ดอุ ด รธานี โอนยายมาดำรงตำแหน งนั ก จัด การงานทั่ วไป
ปฏิบัติการ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 1 มิถุนายน
2561
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เรื่องที่ 2 นำจิตอาสาไปลอกทอระบายน้ำ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เมื่อเชาไปรวมงานที่ทางสำนักงานปภ.
จัดขึ้นคือมีนโยบายออกมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทานบอกวาเมื่อทานสรางจิตอาสาขึ้น
มาแลวที่ทานมอบชุด หมวกและผาพันคอใหเนื่องในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของในหลวงรัชกาลที่ 9
หลังจากวันนั้นผานมาแลวไมมีกิจกรรมอะไรทำเลยจิตอาสาตางๆเขาก็จะวาไดวาเปนจิตอาสาแตไมมีภารกิจ
อะไรในหลวงรั ช กาลที่ 10 เลยได ก ำชั บ มายั งท านผู ว าราชการจั งหวัด ยั งไงก็ ต อ งหางานบริก ารหรื อ งาน
ชวยเหลือสังคม เปนงานที่ทำเพื่อสาธารณะใหกับจิตอาสาไดทำดวยเพื่อที่จะไดไมลืมวาจิตอาสามีหนาที่ทำอะไร
ทานผูวาฯและทานนายอำเภอก็ไดคุยกับนายกวาสนง.ปภ.จะมีกิจกรรมไปลอกทอระบายน้ำและใหเทศบาลฯ
เลือกวาจะลอกทอระบายน้ำบริเวณไหน สนง.ปภ.ก็ไดไปประสานกับจิตอาสาและเรือนจำนำผูตองขังมาชวยกัน
ลงมือลอกทอระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมเลยเลือกถนนกาฬสินธุฝงหนาโรงพยาบาลเพราะมี
อาคารของโรงพยาบาลที่กำลังสรางใหมที่มีทั้งดิน ทราย และสิ่งตางๆที่ใชในการกอสรางไหลลงทอระบายน้ำ
ของเราผมเลยเลือกบริเวณนี้ในการลงไปลอกทอระบายน้ำเพื่อเปนการเปดการไหลของน้ำในทอระบายน้ำ ฝาก
ผอ.สวนฯจีรนันทบันทึกไปวาใหผอ.สวนสมชายดำเนินการลอกทอระบายน้ำถนนกาฬสินธุใหทอโลงเพราะดิน
อุดตันในทอเยอะและคอนขางสูงฝากติดตามและดำเนินการแกไข

เรื่องที่ 3 จัดเจาหนาที่ไปดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหจัดเจาหนาที่ไปดูแลสวนสาธารณะ

เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา ข า งเรื อ นจำจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เพราะตอนนี้ เหมื อ นเราไม ค อ ยใส ใ จดู แ ล
เพราะฉะนั้นฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลจางเหมาดูแล 1 คน อยากใหดูแลใหดีอยาใหมีใครนำเรื่องนี้มา
โจมตีเราไดวาสถานที่สกปรกไมสวยงามมอบหัวหนาสำนักปลัดปรึกษาหารือกับทานเลขาอดิศักดิ์วาจะจางเหมา
ใครมาทำหนาที่ในการดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตัดหญา ดูแลหองน้ำ และความสะอาด

เรื่องที่ 4 ขอใชหองน้ำที่พุทธมณฑลแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 มีประชาชน

มาขอความอนุเคราะหขอใชหองน้ำที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางของเราเนื่องจากวาเขาจะจัดงานแตงงานที่
จังหวัดกาฬสินธุและจะมีญาติพี่นองมารวมงาน จำนวน 1 รถบัส เลยขอใชสถานที่ในการเปลี่ยนชุดเตรียม
ความพรอมและขอใชหองน้ำของเราฝากสำนักปลัดเทศบาลเปดหองน้ำและใหบริการพี่นองประชาชนดวย

เรื่องที่ 5 ยุทธการฟาแดดสงยางแกไขปญหายาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นโยบายของทางจังหวัดที่เราตองรับ

นโยบายนำไปปฏิบัติทั้งในสวนของทุกสำนัก/กองและในสวนของโรงเรียนในสังกัดของเราทุกโรงเรียนดวยเรื่อง
แรกคือเรื่องยาเสพติดเปนยุทธการฟาแดดสงยางลาสุดออกหนังสือใหนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ปฏิบัติคือสอดสองติดตามกำกับดูแลพฤติกรรมของเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกคนทุกระดับไมใหเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจริงใหรีบดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่โดยเร็วที่สุดแลวรายงานใหจังหวัดทราบทันที กำหนดหวงเวลาในการตรวจปสสาวะเจาหนาที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน สนง.
สาธารณสุข สนง.ปกครอง สถานีตำรวจ และทหารเขารวมปฏิบัติงานทุกครั้งฝากทานผอ.และหัวหนาสวนการ
งานทุกทานใหตรวจสอบและกำกับดูแลเจาหนาที่ในความรับผิดชอบของทานดวย มอบสำนักปลัดเทศบาลและ
กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบเรื่องการตรวจปสสาวะของพนักงานเทศบาลและผูนำชุมชนเพื่อหาสารเสพติด
ประเภทยาบาตามนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดฯ

เรื่องที่ 6 การจัดการขยะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องขยะทานผูวาใหบรรจุเปนวาระ
ของจังหวัดแลวมอบภารกิจใหกับสนง.ทองถิ่นจังหวัดไปดำเนินการ ทางสนง.ทองถิ่นจังหวัดเลยเห็นวาเทศบาล

- 4 เมืองกาฬสินธุมีความสามารถเรื่องการจัดการขยะเลยมอบหมายใหเราไปเปนวิทยากรบรรยายเรื่องขยะ ในวันที่
18 มิถุนายน 2561 ผมมอบผอ.สวนฯสมชายไปเปนวิทยากรบรรยายแทนในวันนั้นดวย การจัดการขยะมี 2
แบบ คือ ขยะรีไซเคิลซึ่งพวกเราไดทำแลวและทางโรงเรียนของเราเองก็ไดทำแลว และอีกแบบคือขยะอินทรีย
ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราตองมีการจัดการขยะอินทรียที่ชัดเจน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำถัง
ขยะอินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน ณ ศูนยเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหง เพื่อนำขยะอินทรียหรือขยะเปยกไปใชประโยชนรวมทั้งเพื่อเปนจุดเรียนรูและปลูกจิตสำนึกใหแกนักเรียน
นักศึกษาในการจัดการขยะอินทรียหรือขยะเปยกฝากทุกทานรวมทั้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดดวยในเรื่องนี้
ฝากผอ.สวนสมชายจัดทีมงานทำอุปกรณหรือแนะนำพี่นองประชาชนใหขุดหลุมฝงขยะอินทรีย เศษอาหาร เศษ
กางปลา เศษกระดูก ฯลฯ เพื่อกำจัดขยะอินทรียออกจากครัวเรือนของเรา

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

เรื่องที่ 8 นโยบายจากรัฐบาลเพื่อสงเสริมเมืองรองใหเปนเมืองเดน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานเลขาอดิศักดิ์ไดรับการประสาน

จากชอง 9 และทางชอง 9 ก็ไดรับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อมาโปรโมทจังหวัดกาฬสินธุของเราโดยการจะ
สงเสริมเมืองรองใหเปนเมืองเดนเลยจะมีการทำ presentation และนำเสนอในรูปแบบมิวสิควีดีโอ ทานเลขาฯ
ไปรับงานกับทางชอง 9 มาเปนอยางไรบางใหทานเลขาฯนำเสนอใหท่ีประชุมไดรับทราบวากิจกรรมมีอะไรบาง
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุเราตองทำ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี เปนการถายทำ MV เพลงกาวไป
พรอมคุณ ในเวอรชั่นภาษาอีสาน ขับรองโดยแซ็ค ชุมแพ ก็จะมาถายทำในเชาวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561
ถายทำที่วงเวียนโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ ทีมคณะจะถึงจังหวัดกาฬสินธุประมาณ เวลา 08.00 น. ผมได
ประสานนัดเวลาทานผูวาเขารวมฉากดวย เวลา 09.00 น. และจะจัดใหเด็กนักเรียนเขาไปซอมและเขาไป
พื้นที่เพื่อจัดระเบียบเพื่อดูมุมกลองตางๆ เวลา 08.30 น. และฝากสำนักการชางเตรียมพื้นที่ทั้งเรื่องของตนไม
และตนไทรใบเล็กขางปายประชาสัมพันธที่รกใหเคลียรพื้นที่ตกแตงใหสวยงาม ฝากสำนักการสาธารณสุขดูแล
เรื่องความสะอาดบริเวณโดยรอบ และอยากใหพนักงานเทศบาลของเราเขาไปรวมกิจกรรมนี้ดวยโดยแตงกาย
ดวยชุดภูไทสีดำ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากสำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่งให
ทุกสำนัก/กองจัดเจาหนาที่ไปรวม สำนัก/กอง/ฝายละ 5 คน
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี นอกจากจัดพื้นที่แลวยังตองมีการ
ปดถนนฝากจาเอกภราดรประสานกับทางสถานีตำรวจเพื่อปดถนนและรบกวนสำนักการชางเรื่องเครื่องเสียงที่
อยูบนรถเพราะเราตองใชเพื่อสื่อสารกับคนที่มารวมถาย 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
ทางช อง 9 จะจายคาใชจายเองแตใหเรารับ ผิดชอบจัดหาให และฝากเชิญ ทางโรงเรียนผูสูงอายุใหเขารวม
กิจกรรมดวย

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องพานบายศรีมอบสำนักการศึกษา

รับผิดชอบจัดหาสวนเรื่องคาใชจายใหไปรับไดกับทางรายการชอง 9 และเรื่องเชิญผูสูงอายุเขามารวมนั้นมอบ
ผอ.สวนจีรนันทรับผิดชอบเชิญมาประมาณ 10 คน แตงกายชุดภูไทสีดำทั้งหมดเพื่อความสวยงาม

เรื่องที่ 9 เชิญเปนวิทยากรบรรยายบริหารจัดการขยะตนแบบ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 เชิญ

เปนวิทยากรบรรยายบริหารจัดการขยะตนแบบใชเวลาบรรยายประมาณ 15 – 20 นาที เปนไปไดใหจัดบูธ
ผลงานที่เกี่ยวของในหองประชุมดวยก็จะดีมาก มอบผอ.สวนฯสมชายไปเปนวิทยากรบรรยายแทนนายกและ
มอบใหเจาหนาที่ของสำนักการสาธารณสุขไปจัดบูธผลงานใหเรียบรอย

เรื่องที่ 10 แนวทางการจัดทำงบประมาณ
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ชวงนี้แนวทางการจัดทำงบประมาณออกมาแลว จะให

สงเพิ่ ม เติม มีทั้ งหมด 15 หน า ให แต ละสำนัก/กองตรวจสอบแนวทางการจัดทำงบประมาณมีแนวทางวา
แนวทางไหนที่เรายังไมไดทำบาง เชน ศูนยพัฒนาครอบครัวก็มีแจงแนวทางมาแตบางครั้งถาไมมีในแผนก็ตอง
เพิ่มลงในแผนเพราะแผนกรรมการชุดสนับสนุนจะประชุมในวันศุกรที่จะถึงนี้ครับชวงบาย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบผอ.สวนฯพิจารณาดูวาศูนยพัฒนา
ครอบครั ว ผู สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารที่ จ ะต อ งใช เงิ น ราชการให รี บ ประสานและแจ ง มา หลั ก เกณฑ อ ยู กั บ
นายพัฒพงษเพราะฉะนั้นฝากผอ.สวนฯจีรนันทติดตามเรื่องนี้ และคูมือในการตั้งเทศบัญญัติมอบใหทุกคนไป
ศึกษาดวย

ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 11/2561 เมื่ อวั น ที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 โครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน

โครงการนี้เราจะนำตนไมไปปลูกที่แกงดอนกลาง มอบสำนักการชางเตรียมหลุมและเตรียมตนไมเพื่อนำไปปลูก
ซึ่งเปนงานที่เราไปทำอยูเปนประจำอยูแลวเพราะฉะนั้นฝากสำนักการชางเตรียมการดวย

มติท่ีประชุม - มอบสำนักการชางรับผิดชอบเตรียมตนไมและหลุมเพื่อปลูกตนไมที่
แกงดอนกลาง –
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เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรมปลูกตนไมประจำปของชาติ ป 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การปลูกตนไมเราเคยปลูกตนไมที่ถนน

มาประณีตโดยการที่เราทุบฟุตบาทแลวปลูกบนฟุตบาทเลยแตถนนผังเมืองผมวาอยากใหไปปลูกหลังฟุตบาท
เพราะคงไมมีใครไปสรางบานหรือรั้วติดกับฟุตบาททางเทาขนาดนั้นคงตองมีพื้นที่เหลือใหเราไปปลูกตนไมได
เขามีนโยบายมาใหเราปลูกตนไมบริเวณถนนสายหลักและสายรองเพราะฉะนั้นเราตองเลือกถนนที่เราจะนำ
ตนไมไปปลูกคือถนนผังเมืองแตไมใชบริเวณชุมชนหัวคูปลูกแคบริเวณที่เปนปาและระยะหางในการปลูกตนไม
แตละตนนั้นประมาณ 5 เมตร คาใชจายในการซื้อตนไมมาปลูกประมาณ 1.2 แสนบาท จะไดตนไมประมาณ
300 ตน เราจะปลูกทั้ง 2 ฝง/ละ 150 ตน มอบใหสำนักการชางรับผิดชอบเรื่องปลูกตนไมสวนเรื่องถนนที่
เราจะไปปลูกนั้นถาถนนผังเมืองไมเหมาะสมและไมสะดวกเราก็เลือกไปปลูกที่ถนนขางวิทยาลัยสารพัดแทนซึ่ง
เปนถนนที่จะไปยังสนามกีฬากลางของเราและตนไมที่เราซื้อมาปลูก จำนวน 1 รถ จากจังหวัดนครนายก ถา
หากตนไมเหลือเราก็นำไปปลูกที่สนามกีฬากลางของเราไดดวย ฝากสำนักการชางเตรียมการเรื่องการปลูก
ตนไมใหดี และสวนเรื่องตนมะหาดที่ถนนมาประณีตทั้ง 2 ขางทาง เรายายไปไวที่แกงดอนกลางมอบทาน
เลขาฯอดิ ศั ก ดิ์ แ ละสำนั ก การช างรับ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาเรื่อ งการขนย ายและให ไปพิ จ ารณาเรื่อ งการตั ด ต น
พญาสัตบรรณ (ตนตีนเปด) ทิ้งเหตุผลคือเพราะไปทำลายฟุตบาทบริเวณถนนมาประณีตแลวเราคอยมาคุยกัน
อีกครั้งในเรื่องนี้ และการปลูกตนไมนั้นเราจะทำในหวงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมซึ่งเปนวันพระราช
สมภพของในหลวงรัชกาลที่ 10 และวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

มติที่ประชุม - มอบสำนักการชางรับผิดชอบเตรียมสถานที่ในการปลูกตนไมบริเวณ
ถนนสายหลักและถนนสายรอง –
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เชิญสถานธนานุบาล

นายสมบัติ

สันคำ

สถานธนานุบาล
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
เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย.61 จำนวน 212 ราย จำนวนเงิน 2,957,900 บาท ไถถอน จำนวน 1,639 ราย
จำนวนเงิน 25,874,800 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย.61 จำนวน 37 ราย จำนวนเงิน 2,221,900 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวน 798,366 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย.61 จำนวน 108,694.50 บาท ดอกเบี้ย
รับจำนำ 1 ต.ค 60 – 31 พ.ค.61 จำนวน 7,081,225 บาท

สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

พฤษภาคม 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 615 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. รายงานขอมูลขาราชการสวนทองถิ่นผูมี

- 7 สิ ท ธิจ ะได รับ บำเหน็ จ บำนาญซึ่ งมี อ ายุ จ ะครบ 60 ป บริ บู ร ณ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจำป 2561 3. ดำเนินการ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจางของเทศบาล 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 2561รวมงานเดินวิ่งสมาธิ 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

น้ำมั นเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤษภาคม 2561 เบนซิน จำนวนที่ใช 1,048.94 ลิตร เพิ่ม การใช
พลังงาน 304.84 ลิตร ดีเซล จำนวนที่ใช 19,403 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 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 เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 15 ใบ ซอมแซมฝา
ปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 47 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ 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 - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง)
2,300.13 ตัน คุณภาพน้ำลำน้ำปาว กุดยางสามัคคี และกุดน้ำกินผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ำหนอง
ไชยวานมีคาความสกปรกเกินมาตรฐานแตคาออกซิเจนผานเกณฑมาตรฐาน ดานสุขาภิบาล 5.1 ตอ

- 8 ใบอนุญาต 1.ปรับผิด พ.ร.บ. - ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย 3.ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 12
ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ 4 ราย 5.ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ 7
ราย 6.หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 78 ราย ประชุมตลาดโตรุง ประจำป 2561 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2561 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดประชุมประจำป รวมกับพอคาแมคาตลาด
โต รุ ง และได ท ำการคั ด เลื อ กคณะกรรมการตลาดโต รุ ง แทนชุ ด เดิ ม ที่ ล าออก ได มี ผู ส มั ค รเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการ 14 คน ตออนุญาตใบอนุญาตเรขายของในที่หรือทางสาธารณะและหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่ สะสมอาหาร เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมได
ออกตออายุใบอนุญาตเรขายของในที่หรือทางสาธารณะและหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
ณ ตลาดโตรุง ผลการดำเนินงานตออายุใบอนุญ าต 74 ราย แบงเปนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่
สะสมอาหาร 68 ราย ใบอนุญาตเรขายของ ในที่หรือทางสาธารณะ 6 ราย ตรวจรับประเมินตลาดประชารัฐ
คณะกรรมการจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ ตรวจเยี่ ย มตลาดทุ งนาทองและตลาดร ว มใจการเกษตร เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตลาดประชารัฐของจังหวัดกาฬสินธุ ดาน
ปองกันและควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๑
ราย เขาสูกระบวนการติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่อง ครบกระบวนการรักษาทานยาครบ ๖ เดือนและหายขาด
๑ ราย รวมมีผูปวยวัณโรคในพื้นที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๕ รายเขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย มาตรวจตามนัดทุก
ราย โครงการชุมชนเมืองลดปญ หาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี ป ๒๕๖๑ ไดจัดงานมหกรรมให
ความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “๕ ทำ ๕ ไมหางไกลโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี โดยไดรับเกียรติจาก
ทานนายกเทศมนตรีฯ เปนประธานในการพบปะพูดคุยกับผูเขารวมงานมหกรรมฯ ซึ่งประกอบดวย ประชาชน
กลุมเสี่ยง คือ ผูที่ตรวจพบพยาธิใบไมตับและอัลตราซาวดผิดปกติ เมื่อปที่แลว , กลุมเสี่ยงที่มีญาติปวยหรือตาย
ดวยโรคมะเร็งตับ และ กลุมที่ชอบดื่มสุรา ชอบกินปลาดิบ จำนวนทั้งหมด ๒๐๐ คน ใน วันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ซึ่งผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ประชาชนกลุมเสี่ยงและเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน - มีการ
จัดบูทใหกลุมเสี่ยงไดเรียนรู บูทที่ ๑ ตำบลตนแบบจัดการสุขภาพเพื่อลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
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 ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - 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
ความชุ ก ลู ก น้ ำ ยุ ง ลาย (CI) ของสถานศึ ก ษาทั้ ง ๒๕ แห ง - สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด โรค
ไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ 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 วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนี
ความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๔ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI = 7.4 , วัดปาทุงศรีเมือง คือ
มีคา CI = 13.33 , วัดใตโพธิ์ค้ำคือมีคา CI = 1.๔ , และ วัดชัยสุนทร คือ มีคา CI = ๒.๑๓ **เดือนนี้ไมมี
ผูปวยโรคไขเลือดออก และ ตั้งแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปจจุบันยังไมมีรายงานโรคไขเลือดออก ดาน
สงเสริมสุขภาพ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 )
มารดาหลังคลอด 12 ราย ไดรับการเยี่ยม 12 ราย - บุตร เพศชาย 8 ราย - บุตร เพศหญิง 4 ราย **

- 9 มารดาอายุนอยกวา 20 ป 2 ราย **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1 ราย งานทันตกรรม วัน
พฤหั ส บดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรี ย ญวั ด ใต โพธิ์ ค้ ำ ดร.ศิ ริ นั น ท หล อ ตระกู ล รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการ ฟนดี มีสุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งสำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดขึ้น เพื่อใหความรูทางทันตสุขภาพแกผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุนจากฝายทันตก
รรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. มีผูมารับบริการ - ตรวจฟน 58 ราย - ขูดหิ น ปู น 26
ราย - ถอนฟน 15 ราย 19 ซี่ - รักษาดวยยา 1 ราย ยอดรวมทั้งหมด 100 ราย วั น ศุ ก ร ที่ 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.สวนบริการฯลงพื้นที่
ติดตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ จั ดขึ้น เพื่ อให ค วามรูท างทันตสุข ภาพแกผูสูงอายุแ ละประชาชนทั่วไป 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 บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย นายมานิต
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุและคณะผูบริหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมี
สุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้น
เพื่อใหความรูทางทันตสุขภาพ 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 บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบหมายให นางสาวอรทัย เขจรรักษ
นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑
ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้น เพื่อใหความรูท างทันตสุขภาพแก
ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุน
จาก ฝายทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ มีผูมารับบริการ - ตรวจฟน 41 ราย - ขู ด หิ น ปู น 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.
ส ว นบริ ก ารฯลงพื้ น ที่ ติ ด ตามโครงการสุ ข ภาพฟ น ดี ชี วี มี สุ ข ประจำป งบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่ งสำนั ก การ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดขึ้น เพื่อใหความรูทางทันตสุขภาพ แกผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการตรวจฟน ขูดหินปูน และถอนฟน พรอมไดรับการสนับสนุนจากฝาย ทัน
ตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ มีผูมารับบริการ - ตรวจฟน 58 ราย - ขูดหินปูน 28 ราย - ถอนฟ น 11
ราย 12 ซี่ - รั ก ษาด ว ยยา 3 ราย ยอดรวมทั้ ง หมด 100 ราย ด า นสั ต วแพทย ๑.ให บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 176 ราย ๑.๒ จำนวนสัตว
228 ตัว แยกเปน * สุนัข 195 ตัว * แมว 33 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 11,280 บาท

- 10 ให บ ริการฆ าชำแหละสั ตวในโรงฆ าสัตวเทศบาล ฯ จำนวนผูใชบ ริการโรงฆาสัตว 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 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ นายจารุวัฒน บุญ
เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร ผูอำนวยการสำนัก/ กอง/ ฝาย พนักงานสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ และคณะผูบริหาร นักเรียน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมพิธีทำบุญตักบาตร –
ถวายตนดอกเงิน พรอมถวายภัตตาหาร ในพิธีเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งประธานในพิธี ไดรับเกียรติจาก นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธ รองผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ ในครั้งนี้ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์
ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได ให บริการทำกายภาพบำบัดแกผูสูงอายุ ที่ มีป ญ หาดานการเคลื่อนไหว และ
ใหบริการทำแผลแกผูสูงอายุที่มารับบริการดวย วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู สู งอายุ แ ละคนพิ ก ารวัด ใตโพธิ์ค้ ำ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได มี ก ารออกเยี่ ยมและทำ
กายภาพบำบัดใหแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ำทิพย) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมีการออกเยี่ยมและทำกายภาพบำบัดใหแก
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๒
(ดงปอ) โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เรียนดานการสงเสริมอาชีพและภูมิปญ ญาทองถิ่น เรื่อง “การประดิษฐดอกไมจันทนจาก
ลอตเตอรี่” วิท ยากรจากโครงการจุ ติสุ ขาวดี เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ
หอประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ (โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ)
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับคณะผูบริหาร นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ ไดให
การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ นำโดย ดาบตำรวจ
ประดิษฐ ไพรินทร นายกองคการบริหารสวนตำบลกมลาไสย ไดเขาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานของ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ (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 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 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 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ป
การศึกษา 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 รับรายงานตัวนักเรียนใหม ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ
ระดั บ มัธยมศึ กษาป ที่ 4 วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2561 โครงการฝ กอบรมพั ฒ นาทั กษะภาษาไทยพื้ น ฐาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ อบรมการ
บริหารจัดการดานงบประมาณทางการศึกษา วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 กิจกรรมเขาคายเตรียม

- 11 ความพรอมกอนเปดภาคเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเขาคายเตรียมความพรอมกอนเปดภาค
เรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โครงการประชุมชิงปฏิบัติการการใช
โปรแกรมระบบจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม
2561 โครงการประชุมชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมระบบจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ระหว า งวั น ที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 โครงการพั ฒ นาการอ า นการเขี ย น วั น ที่ 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 กิจกรรมเลานิทานและปูพื้นฐาน
เด็ ก เล็ ก ให รู จั ก อั ก ษรภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ฝ า ยส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พิ ธี บ วงสรวง
ศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง และศาลเจาโสมพะมิตร วันที่ 30
พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ หอเจ าบ าน ศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิท ธิ์คูบานคูเมือง พิ ธีส วดเจริญ พระพุ ท ธมนต
ประเพณี บุ ญ ซำฮะ วัน ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ ศาลหลั ก เมื อ ง พิ ธีท ำบุ ญ ตั ก บาตร 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 ตั้งแตต.ค. 60-

พ.ค.61 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.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
เขามาทั้ งหมด 10,000 บาท รวมรายรับ ที่จัดเก็บ เอง ทั้ ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 60 – พ.ค.61
จำนวน 38,890,490.50 บาท 7.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 60 – พ.ค.61 เข ามาทั้ งหมด
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

นายจำลอง
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ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายรับจริงเดือน ต.ค.60 - พ.ค.61 จำนวน

251,161,153.17 บาท รายจ ายจริงเดือน ต.ค.60 - เม.ย.61 จำนวน 179,305,630.57 บาท
รายจายจริ งเดื อ น พ.ค.61 จำนวน 39,231,914.99 บาท ยอดเงิน คงเหลือ ยกไป มิ .ย.61 จำนวน
32,623,607.61 บาท

สำนักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นางเพ็ญ ประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 คาวัสดุ

น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักการชาง เดือน พฤษภาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7,085.00 ลิตร ลดลง
110.00 ลิตร สำนักปลัดเทศบาล เดือน พฤษภาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,540.00 ลิตร
ลดลง 253.00 ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2561
ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 254.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 60.00 ลิตร สำนักการคลัง เดือน พฤษภาคม 2561
ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 200.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 80.00 ลิตร กองวิชาการและแผนงาน เดือน พฤษภาคม
2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 107.00 ลิตร เพิ่มขึ้น18.00 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม เดือน
พฤษภาคม 2561 ใช น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำนวน 199.00 ลิ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น 16.00 ลิ ต ร โครงการประหยั ด
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 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 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 วัดใตโพธิ์ค้ำ ในเดือน เม.ย. 61 ใชไฟฟา จำนวน 94.00 หนวย เพิ่มขึ้น 48.00
หน ว ย โรงเรี ย นเทศบาล ๔ ถนนประดิ ษ ฐ ในเดื อ น เม.ย. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน 1,708.00 หน ว ย
ลดลง 1,540.00 หน วย เดื อ น เมษายน 2561 ใชไฟฟ าไม เกิน สิท ธิ์ 10% หน วยตามสิ ท ธิ์ 10%
285,734.00 หนวยไฟฟาสาธารณะ 261,536.00 หนวย สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 อยูระหวางกำหนดราคากลางเพื่อสงมอบสำนักการคลัง
อีก 11 โครงการ ดังนี้ 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. ซอยนามนเชื่อมคำอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ 7.โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา 8.โครงการสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ
ชุมชนซอยน้ำทิพย 9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ 10.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 11.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุม ชนสุขสบายใจ สวนควบคุม การกอสรางอาคารและผังเมือง
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 โครงการที่ผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ
1.โครงการกอสรางถนน คสล.รูปตัวยู ซอยบานเทิดไท ชุม ชนวัดปาทุงศรีเมือง เลขที่สัญ ญา 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

- 13 ขอบวงเวียนน้ำพุ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ยึดหนึบศาลาชุมชนดงปอ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วาง
ท อ ระบายน้ ำซอยคาราบาว วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2561 วางท อ ระบายน้ ำซอยดอนสวรรค วั น ที่ 9
พฤษภาคม 2561 ดำเนินการสรางไดโนเสาไมไผสาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ตัดตนไมถนนกาฬสินธุ
วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2561 ปรับ ปรุงภู มิ ทั ศ น ส วนสาธารณะกุ ดน้ ำกิน โดยรอบ ตกแต งดอกไม ป ระดั บ
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
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ เดื อ น มิ ถุ น ายน 2561 ใช น้ ำ ประปา จำนวน 1,875.66 ลิ ต ร 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.

สรุ ป ค า ใช จ า ยประจำเดื อ นพฤษภาคม 2561 งบประมาณตั้ ง ไว 1,594,000 บาท รวมค า ใช จ า ย
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 ดังนี้ - 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
องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ประจำป พ.ศ.2561 - ขณะนี้ ค ณะกรรมการได
ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแลว โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุผานการประเมิน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (รอบประเมินเอกสาร) ประจำปงบประมาณ 2561 และทางคณะกรรมการ
จะลงพื้ น ที่ เพื่ อ ตรวจประเมิ น ใน วั น พฤหั ส บดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. 3. รางวั ล
พระปกเกลาทองคำ ประจำป 2561 - จัดสงใบสมัครรางวัลพระปกเกลาทองคำประจำป 2561 และเอกสาร
ประกอบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาตามแบบประเมินรางวัลพระปกเกลา
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
วิช าการ การประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การหอกระจายข า วชุ ม ชน ครั้ งที่ 6/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

- 14 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 6/๒๕๖๑ 1.งานประกาศเสียงตามสาย
จำนวน 35 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ จำนวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน
4.งานภาพนิ่ง 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 - ข า ว 6.เขี ย นบทรายการเคเบิ้ ล ที วี 8 ตอน 8.อั ด สปอต - งาน 9.ป า ยประชาสั ม พั น ธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดีทัศน จำนวน - งาน ฝายนิติการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข
ไกลเกลี่ยทาวนโฮมขางสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

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

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนพฤษภาคม 2561 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนพฤษภาคม
2561 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 53 ลิตร ลดลง 93 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 90 ลิตร ลดลง 90 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน
และผู น ำชุ ม ชน เมื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน ได จั ด ประชุ ม ตามโครงการประชุ ม
ประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ
บริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖
ชุมชน เขารวมการประชุม โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนำและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน
เมื่อวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม ไดนำเยาวชนของสภาเด็ก
และเยาวชนเมืองกาฬสินธุ เขาคายเยาวชนเพื่อสรางสภาวะผูนำและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน ระหวาง
วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตราด ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม
ไดดำเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ รายเดิมตาม
ชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมะหาด ชั้น ๒ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
พรอมคณะผูบริหาร เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมโครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพื่อติดตามสถานการณ/สถานะทางการเงิน/สมาชิกเขา - ออก โครงการบานมั่นคง ทั้ง ๓ โครงการฯ คือ ๑.
สหกรณ บริ ก ารเคหะสถานเมื อ งใหม ก าฬสิ น ธุ จำกั ด ๒. สหกรณ เคหะสถานบ า นร ว มใจ จำกั ด
๓. สหกรณ บ ริ ก ารเคหะสถานหนองไผ ร ว มใจพั ฒ นา จำกั ด ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจำป ข องสหกรณ
บริการเคหะสถานฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดจัดประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณบริการ
เคหะสถานหนองไผ ร ว มใจพั ฒ นา จำกั ด เรื่ อ ง รายงานผลดำเนิ น งานกิ จ การ/แก ไขข อ บั ง คั บ /เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหมแทนชุดเกาที่หมดวาระลง ประชุมใหญสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ไดจัดประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๐ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ เพื่ อสรุปผลการดำเนินงาน พรอมทั้งชี้แจงภาระคาใชจายในการจัด
สวัสดิการ รวมทั้งแจงยอดรายรับรายจาย ประจำป ๒๕๖๐ ที่ผานมา ประกอบกับคณะกรรมการสมาคมฯ ชุด
เดิม ไดหมดวาระลง และจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ณ หอง
ประชุมธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่ฝายสังคมสงเคราะหรวมกับเจาหนาที่ พมจ.
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ ลงพื้นที่แกปญหาความรุนแรงในครับครัวของชุมชนทุงสระ วันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่ฝายสังคมสงเคราะหนำเจาหนาที่จากนิคมสรางตนเองจังหวัดกาฬสินธุ ลง
พื้นที่สอบถามขอมูลครัวเรือนยากจนและมีหนี้สิน เพื่อพิจารณามอบเงินสงเคราะหชวยเหลือตอไป โครงการ

- 15 สรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝายสงคมสงเคราะห ไดจัดอบรมตาม
โครงการสรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ครอบครัวควรรู สถานการณ
ครอบครัวคนกาฬสินธุ บทบาทและหน าที่ของสมาชิกในครอบครัว การสื่อสารที่ ดีในครอบครัว และเพื่ อ
ส งเสริม ให ค รอบครั ว ในชุ ม ชนได มี กิ จ กรรมเรีย นรู รว มกั น สรางความเข็ ม แข็ งของครอบครัว ในชุ ม ชน ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล รวมกิจกรรม precamp พานองทองฝน สานสัมพันธุผูดูแล ปที่ ๑๐ ณ โรงพยาบาล
ขอนแกน โดยนำเด็กๆจากหมูบานจารุพัฒนา จำนวน ๖ คน เขารวมกิจกรรมครั้งนี้ และจะเดินทางไปทัศน
ศึกษาจังหวัดเพชรบุรีตอไป ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม รวมสนองนโยบายแผนยุทธการ "ฟาแดดสงยาง
ระดมกวาดลางยาเสพติด" วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมสนองนโยบาย
แผนยุท ธการ "ฟ าแดดสงยาง ระดมกวาดลางยาเสพติดติด"ดำเนินการตรวจปสสาวะเพื่อหาสารเสพติดใน
รางกาย โดยเริ่มจากตรวจปสสาวะคณะผูบริหาร คุณครู พนักงานจาง ตามแผนยุทธการ "ฟาแดดสงยาง ระดม
กวาดลางยาเสพติด" เพื่อลดปญหาการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ และเพื่อใหหนวยงาน
ราชการปลอดสารเสพติด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.30 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

