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ผูมาประชุม 
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
5. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
9. ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา 
10. นายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุข 
11. นางบุษบา  สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง 
12. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
13. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
14. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
15. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
16. นายกฤษณะ   จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
18. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
19. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
20. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
21. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
22. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
24. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.บริหารงานทั่วไป 
25. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
26. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
27. นางอรัญญา   พุฒทรา  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
28. นางสาวเปรมฤดี มูลวิไล  ครู โรงเรียนเทศบาล 2 
29. นางจริยา   พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
30. นางพนิดา   วิจารญปรีชา ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
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5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
7. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายปกครอง 
8. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
9. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
11. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
12. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
13. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
14. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
15. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
16. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
17. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
18. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
19. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
20. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
21. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
22. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
23. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
24. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
25. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
26. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
29. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
30. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
31. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
32. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
33. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
34. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
35. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1    โครงการเวทีทองถ่ินไทย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561  จะมี
รายการโครงการเวทีทองถิ่นไทยซึ่งผมเชิญชวนทุกทานไปรวมสัมมนาและหาประสบการณ  ช่ือในการจัดงาน
ครั้งน้ีคือแรงบันดาลใจทองถิ่นไทยสูอนาคตเบ้ืองตนเขาจะพาเขาหองประชุมใหญและบรรยายภาพรวมและมี
หองสัมมนาเปนหองตางๆแลวแตวาเราจะสนใจในหองไหนเรียกวาเปนการสัมมนากลุมยอยครั้งที่ 1  หองที่ 1  
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คือหองเปดโลกเมืองอัจฉริยะ สมารทซิต้ี  หองที่ 2  ไทยแลนด 4.0 สมารทซิต้ี โอกาสสำหรับทองถิ่น  หองที่ 
3  เปดโลกการศึกษาทองถิ่นเพ่ือความเสมอภาค หองที่ 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือความเทาเทียม หองที่ 5 
ปรับตัวใหยืดหยุนเพ่ือรับมือกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง หองที่ 6 สิบทิศการบริหารทองถิ่นสูความเปนเลิศ 
ชวงบายก็เปนการสัมมนากลุมยอยครั้งที่ 2  เชิญชวนทุกทานไปหาความรูดวยกัน  

เรื่องท่ี  2    ปฏิทินงานในเดือนกันยายน 2561   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปฏิทินงานในเดือนกันยายน 2561  
จะมีรายการเขารวมแขงขันมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่นที่เทศบาลนครภูเก็ต,อบรมแกนนำนักเรียนสงเสริม
สุขภาพมอบดารุณี , โครงการคืนทางเทาใหกับประชาชนมอบหัวหนาพงษธร , พบปะหารือ คทม. , บวงสรวง
อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร , ประชุมสภา วันที่ 14 กันยายน 2561 , ทัศนศึกษาของกรรมการสถานศึกษา , 
ประชุมหอกระจายขาว , ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ , โครงการปองกันเด็กจมน้ำของโรงเรียนเทศบาล 2 ,  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง   การสวดมนตไหวพระทุกๆวันพระที่ตรงกับวันราชการที่สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุหนาองคพระ ในวันที่ 3 , 17 , 24 กันยายน 2561 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย วัน
อาทิตยที่ 16 กันยายน 2561 ณ วัดกลาง  กิจกรรมถนนสายบุญ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561    

เรื่องท่ี  3   การดูแลสุขภาพของพระในวัด 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องสุขภาพของพระในวัดที่เราเปน
หวงผมอยากฝากใหผูที่เปนเจาของโครงการนอกจากที่เราทำอยูทุกวันน้ีมีอะไรที่เราอยากจะทำเพ่ิมเติมอีก
หรือไม ที่เราทำอยูคืออบรมบรรยายใหความรูเรื่องอาหารการกินมีอะไรเพ่ิมเติมอีก   

นางจีรนันท ธารไชย      ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ      ในสวนของการดูแลสุขภาพพระเริ่ม
ต้ังแตทำบัตร  การตรวจเลือด คัดกรองความดันเบาหวาน  และเรื่องสิทธ์ิตางๆเราก็จะใหทานเขาถึงสิทธ์ิทุกคน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาเราควรใหความรูประชาชนที่นำ
อาหารการกินไปบิณฑบาตพระเราควรทำแผนพับ ใบปลิว ขอแนะนำ ไปแจกประชาชนที่เขาไปตักบาตรหรือ
บิณฑบาตในวัดวาการนำอาหารไปถวายพระควรเลือกอาหารประเภทไหนเพ่ือสุขภาพของพระที่ดีขึ้น  และทำ
ปายประชาสัมพันธติดที่หนาโรงครัวหรือหนาหอฉันพระเปนความหวงใยจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ
นอกจากน้ีมีอะไรอีกฝากสำนักการสาธารณสุขไปคิดและพิจารณาดูเราสามารถนำงานน้ีมาทำเปนนวัตกรรมได 

เรื่องท่ี  4    เจ็บปวยฉุกเฉินเรียก 1132   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เจ็บปวยฉุกเฉินเรียก 1132  บริการ
ฟรีจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เราควรเผยแพรอยางไร เชน ทำปาย สติกเกอร หรือแผนพับ เพ่ือใหพ่ีนอง
ประชาชนไดรูจักและเรียกใชบริการของเรา มอบหน.กฤษณะประสานกับหน.ศศิญาดำเนินการเรื่องน้ี  

เรื่องท่ี  5    ปรับปรุงศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและคนพิการ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราพลาดรางวัลธรรมาภิบาลแตเราได
รางวัลปลอบใจไดรับเงินรางวัล จำนวน 7.5 แสนบาท  ถึงแมเราจะไมไดรางวัลธรรมาภิบาลแตจากการที่เรา
สรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและคนพิการที่เราเปลี่ยนโรงเรียนวัดใตเปนศูนยฯ เราใชเงินรางวัล
ของเราที่เราไดรับเราบริหารจัดการโดยกลุมผูสูงอายุของเราทำใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยมองเห็นความสำคัญ  เลยใหเราทำเรื่องขอรับงบประมาณ จำนวน 1 ลานบาท ผมฝากสำนักการชาง
พิจารณาดูวามีสวนไหนที่เราตองปรับปรุงแกไขในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเขียนแบบทางเช่ือมระหวาง
อาคารกับหองประชุมตอนน้ีเรียบรอยแลวเปนเงินจำนวนเทาไหรทานผอ.ภานุเดช  

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง    มีทางลาดคนพิการและทางเช่ือมอาคาร-หอง
ประชุม หองน้ำ ฯลฯ งบประมาณ 1 ลานบาท ผมจะสงรายละเอียดใหอีกครั้ง  
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เรื่องท่ี  6    งานเช็คอินกินเท่ียวชุมชนเมืองเกา จังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานเช็คอินกินเที่ยวชุมชนเมืองเกา 
ขอขอบคุณทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของมากที่ชวยใหงานน้ีสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และททท. แจงวาจะจัดงานใหเรา
เพียงครั้งน้ีครั้งเดียว  แตพ่ีนองประชาชนของเรานายกดูแลวคงอยากจะใหเราจัดกิจกรรมน้ีทุกๆปเพราะฉะน้ัน
ในปตอไปเราจะตองดำเนินการจัดกิจกรรมน้ีเองฝากสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมน้ี 

เรื่องท่ี  7   ขอความอนุเคราะหรถขุดไฮโดรลิค 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เทศบาลตำบลโพนทองขอความ
อนุเคราะหรถขุดไฮโดรลิคไปขุดวางทอเพ่ือระบายน้ำทวมฝากสำนักการชางดำเนินการ  

เรื่องท่ี  8   การประหยัดพลังงานไฟฟา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาฝากทุก
สำนัก/กองชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเพราะเดือนน้ีเปนเดือนสุดทายแลว
ถาหากเราใชไฟฟาเกินกำหนดขอบเขตที่เขากำหนดไว 10% เราจะไดจายคาไฟฟาเอง เพราะฉะน้ันรบกวนทุก
ทานใหแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบวาใหชวยกันประหยัด 

เรื่องท่ี  9   การแขงขันกีฬาขี้เหล็กเกมส 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.30 
น. โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพเชิญไปรวมเปดการแขงขันกีฬาขี้เหล็กเกมสมอบทานปลัดเทศบาลไปรวมพิธี
เปดแทนนายก 

เรื่องท่ี  10   ลงพื้นท่ีรณรงคขยะเปยก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การที่เรารณรงคขยะเปยกจะมีการลง
พ้ืนที่  วันที่ 3,4,5,6,10,11,13,17 กันยายน 2561  ตามชุมชนตางๆ 8  คุมวัดครบทุกชุมชน ทานไหนวาง
เชิญไปรวมกิจกรรมน้ีดวยกัน    

เรื่องท่ี  11  พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีรายการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
รายการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติของเขตพ้ืนที่ ที่โรงแรมชาลอง บรูทรีท วันที่ 5 กันยายน 2561  มอบ
ทานปลัดเทศบาลไปรวมพิธีแทนนายก 

เรื่องท่ี  12   ประชุมเตรียมความพรอมตอนรับพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมเตรียมความพรอมตอนรับพล
เอกประวิตร วงษสุวรรณ  วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ มอบ
หัวหนาพงษธรไปประชุม 

เรื่องท่ี  13   พิธีเปดอบรมแกนนำเยาวชนตนแบบทักษะชีวิต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่  7 กันยายน 2561  ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดอบรมแกนนำเยาวชนตนแบบทักษะ
ชีวิต  จัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนตนแบบเสริมทักษะชีวิตแกนักเรียน ป.4 – ป.6   มอบทานรองนพสิทธ์ิ
ไปรวมพิธีเปดแทนนายก 

เรื่องท่ี  14   ยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติด   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
มาถึงเราเรื่องการดำเนินการตามแผนยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติด  เรียนหัวหนาสวน
ราชการนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุอางถึงหนังสือตามที่จังหวัดกาฬสินธุต้ังศูนยปองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดกาฬสินธุไดดำเนินการตามแผนยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติดภายใตช่ือ 
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โครงการกาฬสินธุแฮปปเน็ตโมเดลคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง  โดยจะดำเนินการทั้งทางดานปองกัน
ปราบปรามและบำบัดไปพรอมกันซึ่งระยะที่ 1 ไดดำเนินการในหวง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 
กรกฎาคม 2561 ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปนตนมาเพ่ือใหการดำเนินการ
ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแผนยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาลางยาเสพติดเปนไปดวย
ความเรียบรอยจึงขอใหทานดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะขาราชการ พนักงาน ลูกจางในสังกัดทุก
รายแลวรายงานใหจังหวัดทราบภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยประสานการปฏิบัติงานไดที่ดร.สุพัตรา 
สามัง  ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบาย  สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราตรวจหาสารเสพติด
เรียบรอยแลวและพบวามีสารเสพติดในรางกาย 8  ราย คือ สำนักการสาธารณสุข 4 ราย สำนักปลัดเทศบาล 
2 ราย สำนักการชาง 1 ราย สำนักการศึกษา 1 ราย  

เรื่องท่ี  15   ทำความดีดวยหัวใจลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจะรณรงคเรื่องการงดใชถุงพลาสติกแบบจริงจังเปนการรณรงคทั่วทั้งจังหวัด  แตในสวนของเราใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุถาเราไมใชโอกาสตอนน้ีรณรงคและขับเคลื่อนเราจะพลาดไมไดงบประมาณ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุจะรณรงคคือกิจกรรมรณรงคทำความดีดวยหัวใจ
ลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติกเราไมเคยทำสำเร็จเลยในเรื่องน้ี  ในการที่เราจะลดการใชถุงพลาสติกไดคือเราตอง
มีวัสดุทดแทนคือถุงผาหรือถุงกระดาษเราตองไปวางกลยุทธวาทำอยางไรเราถึงจะลดการใชถุงพลาสติกไดและ
ทำการประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนไดรับรูรับทราบ  จังหวัดกาฬสินธุขอความรวมมือจากหนวยงานของ
ทานใหจัดกิจกรรมรณรงคทำความดีดวยหัวใจลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติกฝากสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบ
เตรียมโครงการไว 

เรื่องท่ี  16   โครงการเปดพืน้ท่ีสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ขอเชิญรวมแสดงโครงการเปดพ้ืนที่
สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยามสแควร เทศกาลศิลปะแหงกรุงเทพฯครั้งที่ 3  ขอเชิญวงแพรวาจีจี้
ไปทำการแสดงการเตนโคฟเวอรแดนซที่สยามสแควร  มอบทานเลขาอดิศักด์ิดำเนินการและรับผิดชอบเรื่องน้ี 

เรื่องท่ี  17    การจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการของสำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สำนักการศึกษามีการแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรอบคัดเลือกที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  และการจัดการแขงขันทักษะทาง
วิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น ป 61 ที่
จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 9 – 11 กันยายน 2561   

เรื่องท่ี  18   การจำหนายแผนทอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมไดเขาประชุมที่วัดกลาง วันที่ 29 
สิงหาคม 2561 เรื่องการกอสรางพระพุทธรูปองคใหญที่เรานำแผนทองมาจำหนายน้ันตอนน้ีถึงเวลาที่เรา
จะตองสงยอดเงินที่นำแผนทองมาจำหนายแลวครบกำหนดเรียบรอยแลว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  แตเรา
ยังจำหนายแผนทองไมหมด  ผมเคยไดคุยกับทางหลวงพอเจาคณะอำเภอเมืองวาถาเราจำหนายแผนทองไม
หมดที่ เหลือตองสงใหกับหลวงพอเจาคณะอำเภอเมืองทั้งหมดเพราะฉะน้ันมอบนายกันติพงษติดตอ
ประสานงานและปรึกษาเรื่องน้ีกับหลวงพอเจาคณะอำเภอเมืองที่วัดสวางคงคา  ทั้งจำหนายแผนทองและทำ
การทอดผาปาฯ ยอดเงินทั้งหมดที่เรารวบรวมไดคือประมาณ 5.5 ลานบาท มีคาใชจายที่จายไปแลวประมาณ 
1.1 ลานบาท (คาแผนทองและคาดำเนินการทั่วไป) คงเหลือเงินประมาณ 4.4 ลานบาท  

เรื่องท่ี  19   ตรวจสุขภาพพอคาแมคาตลาดสดเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตลาดสดเทศบาลสงหนังสือมาวาขอให
ตรวจสุขภาพพอคา แมคาตลาดสดและจัดระเบียบพอคาแมคาหาบเรแผงลอย  เน่ืองดวยคณะกรรมการตลาดมี 
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ผลการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เรื่องตรวจสุขภาพพอคาแมคาในตลาดสดทุกลานในเทศบาลเมือง
กาฬสินธุจึงขอใหสำนักการสาธารณสุขลงมาตรวจสุขภาพใหกับพอคาแมคาตลาดสดภายในเดือนกันยายน  
และขอความอนุเคราะหใหทานนายกฯพิจารณาเรื่องพอคาแมคาหาบเรแผงลอยใหจัดการอยางเด็ดขาดโดยให
เจาหนาที่เทศกิจมาดูแลทุกวันไมเวนวันหยุด  มอบสำนักการสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพพอคาแมคาทำ
เปนนวัตกรรมใหนายกโดยเราใชเงินงบประมาณของ สปสช.และมอบงานเทศกิจลงพ้ืนที่ไปดูแลเรื่องหาบเรแผง
ลอยตามที่พอคาแมคาขอความอนุเคราะหมาดวย 

เรื่องท่ี  20   การโอนเงินงบเลือกตั้งใหกับสำนัก/กอง/ฝาย  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากใหพูดเรื่องที่เราจะโอนเงินงบ
เลือกต้ัง จำนวน 2.5 ลานบาท ใหกับสำนัก/กอง/ฝายที่ตองการเติมเต็มงานของตนเองมีอะไรบางเชิญครับ 

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      ตามที่ไดประชุม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2561 มีมติวาใหโอนงบประมาณจากงบเลือกต้ังของสำนักปลัดเทศบาลไปใหกับสำนัก/กองที่งบประมาณไม
เพียงพอ  สำนักปลัดเทศบาลไดโอนงบประมาณดังน้ี 1.สำนักปลัดคาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน จำนวน 
2.5 แสนบาท และวัสดุกอสราง จำนวน 1 แสนบาท  2.กองวิชาการ คาจางเหมาบริการ จำนวน 5 หมื่นบาท  
3.สำนักการคลัง โอนเขาคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 3 แสนบาท 4.สำนักการสาธารณสุข 
โอนเขาคาจางเหมาบริการ จำนวน 1.2 แสนบาท และโอนเขาคาวัสดุกอสราง จำนวน 2 แสนบาท 5.กอง
สวัสดิการสังคม โอนเขาคาวัสดุสำนักงาน  จำนวน 5 หมื่นบาท  6.สำนักการศึกษา โอนเขาคาซอมแซมบำรุง
ทรัพยสิน ทาสีโรงเรียนเทศบาล 3  จำนวน 3.2 แสนบาท และโอนคาทำที่กันนกอาคารเอนกประสงคโรงเรียน
เทศบาล 1 จำนวน 2 แสนบาท   และโอนเขาคาวัสดุกอสรางทั้งหมด จำนวน 8.6 แสนบาท  เชน  ซอมแซม
ทางเทา ท.1 , เทพ้ืน ท.4 , เทพ้ืนสนามฟุตซอล และโอนเขาคาวัสดุสำนักงานซื้อเกาอ้ี 200 ตัว จำนวน 5 
หมื่นบาท  ใหกับสนามกีฬา เปนตน  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ดำเนินการเรื่องน้ีใหทัน  และฝากวาโรงเรียนเทศบาล 4 เองก็อยากไดที่กันนกเหมือนกันถามีเงินเหลือใหจัดการ
ใหดวย  เราโอนเพ่ิมเติมครบทุกสำนัก/กองยกเวนสำนักการชางเพราะผมไดสอบถามผอ.ภานุเดชแลวทานบอก
วาเทาที่มีอยูก็เพียงพอแลว   

เรื่องท่ี  21   การเรงใชจายเงินในสิ้นปงบประมาณ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในชวงสิ้นปงบประมาณจะตองเรงใช
จายเงินทานผอ.สำนักการคลังทานทำหนังสือมาบอกวากรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดทำตามระเบียบให
เรงรัดดำเนินการเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหสงสำนักการคลังภายในวันที่ 14 กันยายน 2561  การวางฎีกาเบิก
จายเงินทุกประเภท จะตองเรียบรอยในวันที่ 20 กันยายน 2561 และการกอหน้ีผูกพันจะตองเบิกจายใหทันป 
61  ถาเราเบิกจายไมทันจะตองขออนุมัติตอทางนายกฯถาไมทำเรื่องจะเปนการผิดระเบียบ  กรณีแตละสำนัก/
กอง/ฝายไดรับอนุมัติงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางแลวไมสามารถดำเนินการไดทันจะตอง
ขออนุมัติกับทางสภา  ทางสำนักการคลังขอความรวมมือมาเราตองทำงานใหโอกาสเขาดวยเพราะสำนักการ
คลังตองเปนคนปดงานทั้งหมดฝากทุกสำนัก/กองดวย  ผมอยากใหทุกสำนัก/กองไปดูวาโครงการที่ทานบรรจุ
เอาไวในเทศบัญญัติทานทำครบถวน 100% แลวรึยังฝากดวยครับ   

เรื่องท่ี  22   ผลการจัดเก็บรายไดของสำนักการคลัง 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานผลการจัดเก็บคาบริการจุดจอด
ยานยนต , คารักษาความสะอาด , คาขยะมูลฝอย , คาใบอนุญาต , คากำจัดขยะ , งานทะเบียนพาณิชย 
ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่สำนักการคลังรายงานผมขึ้นมาผมเลย
ใหนำเรื่องน้ีเขาที่ประชุม คผบ. เพ่ือช้ีแจง สำนักการคลังเสนอปญหาอุปสรรคงานทะเบียนพาณิชยคือตัวเลขคำ 
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ขอไมชัดเจน เอกสารบัตรประชาชนไมมีเลข 13 หลัก ทะเบียนบานเปนรุนเกาที่ไมมีขอมูลบุคคล เลขที่ต้ังไม
ชัดเจน วันที่ขอจดทะเบียนไมมีระบุ การกรอกรายละเอียดไมครบถวน ฯลฯ และรายงานผลการจัดเก็บคารักษา
ความสะอาดจุดผอนผันปญหาอุปสรรคคือแมคาไมมาขายทำใหจัดเก็บไมได มาขายแทนกันแลวไมยอมจายคา
รักษาความสะอาด มีล็อควางทำใหแมคาขาจรมาขายจัดเก็บไมได แมคาหลายคนไมยอมจายทำใหมีหน้ีคาง
เยอะ และขาดการจัดระเบียบทำใหไมชัดเจนในการวางขายทำใหวางทับซอนล็อคกัน ขอไหนที่เกี่ยวของกับสวน
การงานใดใหลงไปดำเนินการแกไขคือสำนักการคลัง สำนักการสาธารณสุขและงานเทศกิจ  สวนเรื่องคาบริการ
จุดจอดยานยนตหนาสำนักงานเทศบาลหลังเกาปญหาอุปสรรคคือ บางรายไมยอมจายและนำต๋ัวไปดวยเรื่องน้ี
เปนงานที่เกี่ยวกับสำนักการคลัง  ตอไปเปนเรื่องการจัดเก็บคาขยะมูลฝอยชุมชนปญหาอุปสรรคคือ ถังขยะไมมี 
(ไมจาย)  กวาดถนนไมสะอาด (ชุมชนกสส.) บอกวาไมไดทิ้งที่น่ีนำไปทิ้งที่อ่ืน (ไมยอมจาย)  ในซอยมีสุนัขเยอะ 
คนจัดเก็บไมสามารถเขาไปถึงบานได (ขอน้ีเปนปญหาของคนจัดเก็บ สำนักการคลัง)   

นายสมชาย ไชยเดช     ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   อยากใหสำนักการ
คลังลงรายละเอียดใหชัดเจนวาบริเวณไหนจุดไหนสำนักการสาธารณสุขจะไดลงพ้ืนที่ไดถูก 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    ที่จะระบุไดชัดเจนคือ ชุมชนหัวคู ซอย
หมอดู และซอยขางรานหมอง หมูบานวรัญญา  และชุมชนสุขสบายใจ สำนักการคลังจะสงรายละเอียดและ
ประสานกับผอ.สวนสมชายอีกครั้งวามีรานคารานไหนหรือบานหลังไหนบางที่จัดเก็บไมได  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มันเปนงานที่สำนักการคลังตอง
ประสานกับสำนักการสาธารณสุขมอบใหทานไปปรึกษาหารือกัน  และอีกเรื่องคือปญหาในการจัดเก็บของโรง
ฆาสัตวคือเน้ือหมูหาย ช้ินสวนเครื่องในตางๆหาย ทำใหแมคาบนและไมอยากจายเงินคาเชือด การขูดขนหมูไม
สะอาด แมคาโวยวาย และบางวันเชือดเร็วเกินไปแมคาโวยวายไมพอใจวาหมูมีกลิ่น  
นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข     ในกรณีเน้ือหมูหายเราตรวจสอบโดยเฉพาะใน
สวนที่ เปนเจาหนาที่ของเราไมมีแนนอนเพราะในโรงฆาสัตวของเราทุกตำแหนงเรามีกลองวงจรปดการ
ดำเนินการและการปฏิบัติงานในสวนของเจาหนาที่เราอยูเปนจุดอยูแลวไมไดขยับพ้ืนที่ไปสวนไหน  แตปญหา
คือมีสวนหน่ึงที่มีผูรับเหมาคือคนงานของแมคามาดำเนินการเองผมเลยแจงไปวาไมอยากใหสันนิฐานเองถา
พอคาแมคาสงสัยใหมาดูที่กลองวงจรปดไดเลยจะไดรูวาปญหาเกิดจากอะไร  สวนเรื่องที่บอกวาการขูดขนหมูไม
สะอาดตองขอช้ีแจงวาเราเปลี่ยนเครื่องขนหมูใหมเปนเครื่องที่เนนการถนอมเน้ือหมูเลยทำใหอาจจะขูดไม
สะอาดเทาที่ควรแตถาไปเปรียบเทียบกับ CP เขาก็นำไปขูดเองเพ่ิมเติมอยูแลว ปญหาของผูประกอบการคือวา
ในโรงฆาสัตวมีผูประกอบการรายยอยประมาณ 30 คน และใชบริการคนชำแหละ 4 คน กรณีตรงน้ีมามีผลกับ
ขอที่ 3 คือ  บางวันเชือดเร็วเกินไปแมคาโวยวายไมพอใจวาหมูมีกลิ่น ปญหาที่มีกลิ่นคือมีการปนเปอนสูงเพราะ
การชำแหละในโรงฆาสัตวพ้ืนที่มีจำกัดทำใหตองเอามาชำแหละดานนอกดวยเลยทำใหมีสิ่งปนเปอนดวยแลวคน
ชำแหละก็มีแค 4 คน เลยทำใหชำแหละไมทันเลยทำใหหมูมีกลิ่น 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมฝากทานผอ.สำนักการสาธารณสุขลง
พ้ืนที่ไปดูวาในโรงฆาสัตวของเราทานอยากจะปรับปรุงอะไรเพราะทานเปนผูเช่ียวชาญเลยอยากใหลอง
พิจารณาดูวาเราจะตองเพ่ิมเติมอะไรในโรงฆาสัตวของเราและกลอง CCTV ผมอยากใหติดต้ังไวจุดละ 2 ตัว ที่
คิดวาจะเกิดปญหามากที่สุดในโรงฆาสัตวกรณีที่บอกวาเน้ือหมูหาย  
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 17/2561 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม  2561 ประจำป 

2561 
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นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รายงานแลววาสำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุของเรามีการตรวจหาสารเสพติดในขาราชการและพนักงาน ลูกจางครบทุกสำนัก/กองแลว  พบวาพบ
ผูมีสารเสพติดในรางกาย จำนวน 8 คน คือ สำนักการสาธารณสุข 4 ราย สำนักปลัดเทศบาล 2 ราย สำนัก
การชาง 1 ราย สำนักการศึกษา 1 ราย  
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี   1    การซักซอมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาประกวด 
                            จัดสวนสาธารณะของจังหวัด 
นายจารุวัฒน  บุญ เพิ่ ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากสำนักการชางไปเตรียม
สวนสาธารณะ,จัดสวน และจัดคนเขาไปดูแลรักษา  และการที่เราจะประกวดสวนสาธารณะเราตองพัฒนาให
สวยงามและทำการรักษาควบคูกันไปดวย 
 

มติท่ีประชุม    - มอบสำนักการชางไปเตรียมสวนสาธารณะและพัฒนาให 
                                สวยงามพรอมกับดูแลรักษาควบคูกันไป – 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2561  เชิญสำนักปลัดเทศบาล  

สำนักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ตอไปสำนักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2561  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  
พนักงานจาง  รวมทั้งหมด 635  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1.รับโอนพนักงานเทศบาล
และแตงต้ัง จำนวน 8 ราย ดังน้ี  1.1 นางจิณหนิภา  แสงแกนสาร ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบานยวด อำเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี มาดำรง
ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานธุรการและงานฝกอบรม ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 1.2 นางสาวพัชรี  ภูครองนาค  
ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร มาดำรงตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปสังกัดงานธุรการ ฝายแผนงานและโครงการ สำนัก
การศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป  1.3 นายวีรศักด์ิ  วรสาร 
ตำแหนง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  สังกัดฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหนง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดงานสุขาภิบาลและอนามัย 
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สิ่งแวดลอม ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป  1.4 นายรณยุทธ 
หอมหวล ตำแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.5 นายก
ฤษฎา ช่ืนอ่ิม ตำแหนงผูอำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ระดับสูง) สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1.6 นางบุษบา สห
กิจวัฒนา ตำแหนงผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) สังกัดสำนักการคลัง เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  1.7 นายพงษพิมล คำลอย ตำแหนงนักบริหารงานการศึกษา  รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
1.8 จาสิบเอกสมชาย  โสมนัสนานนท ตำแหนงนักบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกอง
วิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง) สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  2.เลื่อนและแตงต้ังพนักงานเทศบาลจำนวน 2 ราย ดังน้ี   2.1 นางสาวอรทัย  เขจรรักษ ตำแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฝายบริการสาธารณสุข สำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหนงประเภท
วิชาการในตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม   2.2 นางสาวเกษแกว 
สำราญเนตร ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานการเงินและบัญชี ฝายบริหารงาน ทั่วไป 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหนง
ประเภทวิชาการในตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  3. ยาย
สับเปลี่ยนเลขที่ตำแหนงพนักงานเทศบาลในสายงานประเภทเดียวกัน ระหวาง นายเสกสรรค  เมืองโคตร 
ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สังกัดฝายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล กับ นางจิณหนิภา   
แสงแกนสาร ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล 
4. ดำเนินการขอรับรองบัญชีในตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จากบัญชีสอบแขงขัน กสถ. จำนวน 1 
อัตรา  5. รายงานตำแหนงวางในสายงานประเภทอำนวยการทองถิ่น ระดับกลาง ตำแหนง ผูอำนวยการสวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง)  กรณีครบระยะเวลารับโอน 150 วัน 
(26 มิถุนายน 2561) แลว แตไมมีผูย่ืนความประสงคขอโอนมาดำรงตำแหนงดังกลาว ดังน้ัน เทศบาลฯ จึง
รายงานตำแหนงวางดังกลาวไปยัง ก.ท.จ.กาฬสินธุ เพ่ือสงวนตำแหนงเพ่ือแตงต้ังจากบัญชีการสรรหาจาก ก.ท. 
ตอไป 6. แจงความประสงคให กสถ. ดำเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นในตำแหนงที่วาง และสงวนตำแหนงเพ่ือรอการบรรจุและแตงต้ัง ดังน้ี  1. นักสันทนาการปฏิบัติการ 
(สำนักการศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา  2. นายชางโยธาปฏิบัติงาน  (สำนักการชาง)  จำนวน 2 อัตรา 3. เจา
พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา  7. ออกคำสั่งใหพนักงานจาง
ออกจากราชการไวกอนกรณียุงเก่ียวกับยาเสพติด รายนายพุทธชาติ  เก้ือปญญา ตำแหนง คนงาน สังกัดสำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 20  มิถุนายน 2561  8. 
ดำเนินการออกคำสั่งใหพนักงานจางออกจากราชการไวกอนจำนวน 3 ราย โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
กาฬสินธุ กรณียุงเก่ียวกับยาเสพติดตามยุทธศาสตร ฟาแดดสงยาง ระดมกวาดลางยาเสพติด ดังน้ี 8.1 นาย
สุรชัย  ตะนะสอน  ตำแหนง คนงาน สังกัดสำนักการสาธารณสุขฯ  8.2 นายมรกต  จันทรสมบัติ  ตำแหนง 
คนงาน สังกัดสำนักการสาธารณสุขฯ 8.3 นายธีรนันท  ปลื้มจิตร  ตำแหนง คนงาน สังกัดสำนักการชาง 9. 
ดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการและเตรียมเอกสารเพ่ือรับการประเมินประสิทธิภาพองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำป ๒๕61 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  9.1 รับการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำป ๒๕61 ใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยผลการประเมินทั้ง 5 ดาน   10. ดำเนินการขอความเห็นชอบไลพนักงานจาง
ออกจากราชการราย นางสาวศกุนตลา  ธารวาวแวว ตำแหนงนักการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง 
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กาฬสินธุ   11. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาล ประจำป
งบประมาณ 2561 (แทนตำแหนงที่วาง)  ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวน
การงาน  6  ครั้ง  และการประชุมกาแฟ  6 ครั้ง   รวมโครงการพลังประชารัฐ รวมใจปองกันและแกไขปญหา
อุทุกภัยในเขตเศรษฐกิจ ป 61 วันที่ 12 มิถุนายน 2561รวมงานถายทำ MV เพลง กาวไปพรอมคุณ " อีสาน
บานเฮา " วันที่ 15 มิถุนายน 2561  รวมตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืน  
ประจำป  2561  วันที่  2  กรกฎาคม  2561  ตอนรับคณะกรรมการประเมินทะเบียนดีเดน ป 61  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561รวมโครงการปลูกตนไมถนนสายหลักและสายรอง   ณ บริเวณถนนสนามบิน วันที่ 
19 กรกฎาคม 2561  รวมโครงการ พลังประชารัฐ ขุดลอกคูคลอง ทำการเก็บผักตบชวา วัชพืช ฯลฯ ณ 
บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาโรงแรมริมปาว  วันที่  25 กรกฎาคม 2561  รวมงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  รวมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล รัชกาลที่ 10  วันที่ 29 กรกฎาคม 2561  รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา  
วันแมแหงชาติ  ประจำป 2561  ปฎิคมตอนรับผูตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 16 
สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง
ที่ ๑ วันที่ 20 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ฝายเทศกิจ งานรักษาความสงบ   เจาหนาที่
เทศกิจดำเนินการตรวจสอบและแกไขกระจกนูนที่ชำรุดภายในชุมชนดงปอ    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการปรับปรุงทาสีตีเสนทางสำหรับคนพิการบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภาคสนามของชุดเทศกิจ
ไดออกตรวจพ้ืนที่เพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยที่ตลาดโตรุง จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๒๐.๐๘ น . เจาหนาที่เทศกิจดำเนินทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภาคสนามของชุดเทศกิจไดออก
ตรวจพ้ืนที่เพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยที่หนาโรงพยาบาลกาฬสินธุและหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ในวันที่ 
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  เจาหนาที่เทศกิจทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภาคสนาม ได
ออกตรวจพ้ืนที่บริเวณทางหัวสะพานวัดใต ซอยราตรีอุทิศ   ตามที่ที่มีผูรองเรียนเขามาวาไดรับความเดือนรอน
จากรถบรรทุกที่บรรทุกดิน และมีดินโคลนตกหลนตามถนน ที่ว่ิงเขา – ออก บริเวณเสนทางซอยราตรีอุทิศ ทาง
เจาหนาที่เทศกิจไดลงพ้ืนที่ตรวจสอบในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการขีดสีตีเสนบริเวณ ณ จุดผอนผัน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครองราชยครบ ๖๐ ป แก
ผูประกอบการ ทั้งหมด ๑๔ ราย  ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนเสน
จราจรตลาดทุงนาทองดานสะพานลอย ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.  เจาหนาที่เทศกิจออก
พ้ืนที่ เพ่ือจัดระเบียบการจำหนายสินคา โดยทำการตีเสนจราจร ถนนผังเมืองขางโรงเรียนเทศบาล ๑  
ในวันที่ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เจาหนาที่เทศกิจทำการตีเสนจราจรหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังปายเมืองกาฬสินธุ ถิ่นคนนารัก รักษากฎ
จราจร  ตามแยกตางๆในวันที่ วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดปายและประชา
สัม พัน ธุ  “ ศูนยตอต าน ธุรกิจการเงินนอกระบบ (แชรลู กโซ ) เขตปลอดแชรลู กโซ  ตามจุดต างๆ  
ในวันที่ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรพ้ืนที่ต้ังเครื่องสูบน้ำบริเวณแกง
ดอนกลางในวันที่ วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังปายจราจรบริเวณหนา
โร ง เรี ย น ก าฬ สิ น ธุ พิ ท ย าสั ย ห น า โร ง เรี ย น อ นุ บ าล ก าฬ สิ น ธุ  แ ล ะห น า โร ง เรี ย น อ นุ กู ล น ารี  
ใน วันที่  วันที่   ๒๓   กรกฎาคม   ๒ ๕๖ ๑ เจ าหน าที่ เทศกิ จดำเนิ นการจั ดจราจรในงานขุ ดลอก 
บริเวณหนาโรงแรมริมปาวถนนกุดยางสมัคคีในวันที่ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เจาหนาที่ เทศกิจ
ดำเนินการจัดจราจรบริเวณสนามหนาศาลากลาง(หลังเกา)ในงานแหเทียนเขาพรรษาในวันที่ วันที่  ๒๖  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนบริเวณตลาดโตรุง  ในวันที่ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๑  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขนกระสอบทรายบริเวณฝายมีชีวิตเพ่ือระบายน้ำใหเร็วขึ้นเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการไดจัดระเบียบฟุตบาทบริเวณแยกน้ำพุ 
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เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการไดนำขวบและจัดระเบียบจราจรงานกีฬากลุม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการไดออกตรวจ
พ้ืนที่บริเวณหนาโรงเลื่อย ถนนอนรรฆนาค ตามที่ที่มีผูรองเรียนเขามาวาไดรับความเดือนรอนจากรถบรรทุกที่
บรรทุกดิน และมีดินโคลนตกหลนตามถนน ที่ว่ิงเขา – ออก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการติดต้ังกระจกนูนตามจุดที่ชำรุด  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการไดออก
ตรวจพ้ืนที่บริเวณซอยสุขสบายใจ ตามที่ที่มีผูรองเรียนเขามาวาไดรับความเดือนรอนจากรถบรรทุกทำถนน
คอนกรีตชำรุด  ท างเจ าหน าที่ เท ศกิ จ ได ล ง พ้ื นที่ ต รวจสอบ  ปรากฏว า  เป น ไปตามข อ เท็ จจริ ง                         
ที่มีผูรองเรียนมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการประชุมพอคาแมคาจุดผอนผัน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครองราชยครบ 60 ป ขางเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2561  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังกระจกนูนขางซอยบานปลัดฉลอง  วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรโรงเรียนเทศบาล 1 ในงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 27 
สิงหาคม 2561  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   การออกระงับ
เหตุอัคคีภัย  7 ครั้ง  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟไหมกอง
แกลบ ที่อยูภายในหางหุนสวนโรงสีไฟกาฬสินธุรุงเรือง 3 จำกัด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. เหตุไฟไหมบานช้ันเดียวคอนกรีต ชุมชนคุม  หวย เสียหาย
สิ่งของภายในบาน  เมื่อวันที่ 1๐ กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 1๙.00 น. เหตุไฟฟารัดวงจรปายโรงแรม
ริมปาว   เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 15.00 น. เหตุไฟฟารัดวงจรในรานมดแดง  แยก
ไพบูลย  เมื่อวันที่ 2๖ กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ น. เหตุไฟฟารัดวงจรเน่ืองจากมีตนไมลมเอน
ไปทับสายไฟจึงทำใหเกิดการสปารค บริเวณ ซ.รานหน่ึงเดียว ถ.บายพาส   เมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม 2561 เวลา
ประมาณ ๕๓.๒๕ น. เหตุไฟไหมรถยนตไมทราบหมายเลขทะเบียน บริเวณหนาเตนรถแหลงรถผูกอง สาขา2 
ทำใหรถยนตไดรับความเสียหาย   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 1๑.๕๕ น. เหตุไฟไหมมิเตอร
ไฟฟา บริเวณตรงขามตลาดโรงสีทำใหมิเตอรไฟฟาไดรับความเสียหาย  การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  -
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 สำนักทะเบียนราษฎร ขอ ว7 รถบริการชวยเหลือผูปวยที่ไมสามารถ
เดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชน  -วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 ประชาชน ขอ ว7 รถบริการ
ชวยเหลือผูปวยที่ไมมีรถมาหาหมอตามนัด  -วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30รับแจงทางวิทยุเหตุ ว.40 
บริเวณหลังตลาดการเกษตร จยย+จยย เจ็บ 1 ราย เพศหญิง คูกรณีหลบหนี  -วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 
12.45รับแจงทางวิทยุเหตุ ว.40 บริเวณรานเจหมวย ถนน สุจินดา จยย+จยย เจ็บ 1 ราย เพศหญิง คูกรณี
หลบหนี  -วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 21.00 รับแจงทางวิทยุเหตุ ว.40 บริเวณทางเขาประตูศาลฝงสถานี
ตำรวจ  จยย+เกง เจ็บ 2 ราย เพศหญิง/ชาย   -วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นำผูปวยติดเตียง
ทำธุระกรรมดานงานทะเบียน ณ สำนักทะเบียน  -วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักทะเบียน
ราษฎร ขอ ว7 นำผูปวยติดเตียงทำธุระกรรมดานงานทะเบียน ณ สำนักทะเบียน  -วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
เวลา 10.05 เหตุ ว.40 จยยลงเองบาดเจ็บหญิง 1 ราย กูภัยนำสง รพ.  -วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 
17.00 เหตุ ว.40 จยย+เกงบาดเจ็บ 2ราย หญิง 1 ราย หนวยงานรับผิดชอบนำสง รพ. ชาย 1  -วันที่ 16 
มิถุนายน 2561 เวลา 09.25 เหตุ ว.40 จยย+กระบะ บริเวณ หนา รร.เซนยอ ทางประตู 1บาดเจ็บ หญิง 1 
ราย  -วันที่16 มิถุนายน 2561 เวลา 12.10 ตรวจสอบเหตุ ว.40 สี่แยกไฟแดง ทุงมน เปนรถกระบะชนกับ
รถจักรยานยนต มีผูบาดเจ็บ เปนชาย 1   -วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 เหตุ ว.40 จยย+กระบะ
(หลบหน้ี) บริเวณ หนา การไฟฟา บาดเจ็บ หญิง 1 ราย    -วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 20.00 เหตุ ว.
40 จยย+กระบะ(หลบหนี) บริเวณ หนาวัดสวาง บาดเจ็บ ชาย 2 ราย   -วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 
21.00 เหตุ ว.40 จยย+กระบะ) บริเวณ ครองชลประทาน ชุมชนกุดน้ำลัด เสียชีวิต ชาย 1 ราย   -วันที่ 21 
มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ออกเหตุ ว.40 บริเวณบานโตน จักรยานยนตชนรถยนต  -วันที่ 21 
มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 17.21 น ว.40 จักยานยนต + กระบะ บริเวณ ทางเขาบานหัวโนนโก พบ 
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ผูบาดเจ็บ เพศชาย 1 ราย    -วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 17.57น ว.40 จักยานยนต + เกง 
บริเวณ หนาเสถียนยนตเกา(ซ้ำชอน) พบผูบาดเจ็บ เพศชาย 1   -วันน้ี23มิถุนายน2561เวลาประมาณ
15.27น. ออกรับผูปวยฉุกเฉิน 237ถ.เกษตรสมบูรณ อ.เมือง.จ.กาฬสินธุ มีอาการเหน่ือยออนเพลียหายใจไม
สะดวก พบ คุณตาสมัย พลเสนอายุ81ป ใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองคน นำสงโรงพยาบาลกาฬสินธุ  -วันที่ 27
มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 22.00น ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 จยย+เกง หนาราหมูจิ้มจุม 10หมื่น 
ผูไดรับบาดเจ็บ1ราย  -วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 08.00 น. ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 
กระบะ+กระบะ บริเวณหนาซอยน้ำทิพย ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ  การฝกอบรมใหความรูดานตางๆ  -วันที่ ๖ - 
๑๐ สิงหาคม 2561 ดำเนินโครงการอบรมนักปฏิบัติการ การแพทยฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน Emergency Medical 
Responder (EMR) ใหกับพนักงานในสังกัดฝายปองกันฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และ อบท.อ่ืนๆที่สนใจเขา
รับการอบรม  -วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดำเนินโครงการอบรมใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๖ ชุมชน  การมีสวนรวมและการ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  -วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 ทำความสะอาดศูนยแกงดอนกลาง  -วันที่ 6 
มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. ลางเศษดินที่บนถนนกุดยางสามัคคี  -วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 
15.30น. ปลูกตนไม ศาลากลางหลังใหม  -วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา ๙.๓๐น. ลางเศษปูนสามแยกไฟ
แดงหนาประปา  -วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 รร. ผูสูงอายุ ขอ ว.7 ติดต้ังถัวเคมีเพ่ือปองกันเหตุ
เบ้ืองตน  -วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.25 น. ลางทำความสะอาดสถานีดับเพลิงแกงดอนกลาง  -
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักทะเบียนราษฎร ขอ ว7 นำผูปวยติดเตียงทำธุระกรรมดาน
งานทะเบียน ณ สำนักทะเบียน  -วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ออกตรวจสอบรถบรรทุกดิน ทำ
ดินรวง ลน บนถนน อนรรฆนาค จึงไดทำความสะอาดบริเวณดังกลาว  -วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 
13.00 น. ฝายปองกันฯว.4รวมลางตลอดโตรุง  -วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. ตรวจถังเคมี
ดับเพลิงใหกับรานนวด ขางคลองฮีโร  -วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. สวัสดิการสังคม ขอความ
ชวยเหลือขนไกไขสงหมูบานจารุวัฒน  -วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.  ออกว.4 ตัดตนไมขาง
บานทนายจิมมี่  -วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. สูบน้ำบานคุณมนตรี หลังสำนักงานไฟฟา  -วันที่ 
28 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เรียนผูบังคับบัญชาตาม ว. 0 ออก ว.4  พรอม 30  ติดต้ังพัด
ลมศูนยปฎิบัติธรรม  การปฏิบัติงานดานอุทกภัยและน้ำทวมขัง    -วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 
13.00 น. ว.4 ยกของขึ้นที่สูงใหประชาชน เลขที่ ๙๐ ถ.สนามบิน  -วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา
ประมาณ 18.00 น. ว.4 ทำผนังก้ันน้ำพรอมสูบน้ำ บริเวณ ตรงขามวิทยาลัยสารพัดชาง  -วันที่  16 
กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 09.35 น. ว.4 สูบน้ำ บริเวณ ตรงขามวิทยาลัยสารพัดชาง  -วันที่ 16 
กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. ว.4 สูบน้ำ บานประชนชน เลขที่ ๙๐ ถ.สนามบิน -วันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. นำกระสอบทรายก้ันน้ำแผงขายของหนาสำนีกทะเบียน  -วันที่ 
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นำทรายมาวางก้ันทางน้ำ นายจิรายุธ วรรณศรี เลขที่ 119/3 ถ.ทุง
ศรีเทือง ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสนิธุ  -วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. วางกระสอบทรายก้ัน
ทางน้ำเขาบาน นางทองคำ ฤทธิทรงเมือง เลขที่ 115 ถ.ทุงศรีเมือง ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ -วันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ติกต้ังเครื่องสูบน้ำ บริเวนหลังหมูบานคุมหวย  -วันที่ 19 กรกฎาคม 
2561 เวลา 13.30 น. นำกระสอบทรายชวยเหลือประชาชน บานบายหอมจันทนซอยน้ำทิพย  -วันที่ 19 
กรกฎาคม 2561 เวลา 18.50 น. ประชาชนขอความชวยเหลือยกของขึ้นที่สูง  -วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
เวลา 16.30 น. ว.๔ ตรวจสอบคันก้ันน้ำและสูบน้ำหลังกาฬสินธุโรงทอง  งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.)  ๑.หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -
ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง  ๒.กิจกรรมที่เขารวมกับหนอยงานอ่ืนๆ 
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-วันที่20 มิ.ย. 2561 เขารวมโครงการ โครงการฝกปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม  
ป 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ หลังใหม  -วันที่26 มิ.ย. 2561 เขารวมกิจกรรม วันตอตานยาเสพ
ติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ หลังใหม  -วันที่2๖ ก.ค. 2561 อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบ
ขบวนแหเทียนพรรษา ประจำป๒๕๖๑ ณ ลานศาลากลางหลังเกา  -วันที่2๘ ก.ค. 2561 เขารวมกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐ ณ หอประชม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ หลังเกา   -
วันที่2๘ ก.ค. 2561  อำนวยความสะดวกดานการจราจร พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่
๑๐ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)  -วันที่ ๖-๑๐ ส.ค. 2561 เขารวมอบรมนักปฏิบัติการ 
การแพทยฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน Emergency Medical Responder (EMR) ณ ฝายปองกันฯ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ   -วันที่ ๑๒ ส.ค. 2561 เขารวมพิธีวางพานพุมถวายพระพรวันแม ๑๒ สิงหาคม ณ หอประชม 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ หลังเกา   งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561  
จำนวน 33,570 คน  จำนวนครัวเรือน  15,384 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนสิงหาคม 
2561  ยายเขาจำนวน 97 ราย ยายออกจำนวน  39 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 649 ราย งานบัตร
ประชาชนมีผูมารับบริการ 647 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 21 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบ
ปญหา  จำนวนผูรับบริการ  6 ราย  ตรวจสอบรายการคนในฐานขอมูลใหแกธนาคารออมสิน 55 ราย 

สำนักการสาธารณสุขฯ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ   ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนสิงหาคม 2561  เบนซิน  จำนวนที่ใช 934.73 ลิตร ลดการใชพลังงาน  
249.02  ลิตร  ดีเซล  จำนวนที่ใช 16,505 ลิตร ลด การใชพลังงาน  907 ลิตร  LPG จำนวนที่ใช 
1,890.97  ลิตร ลดการใชพลังงาน  54.82 ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  8  ครั้ง 
ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทำความ
สะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  37  ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  - จุด  
ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 8 คัน/11 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 2 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอ
ระบายน้ำ/เปลี่ยน 31  ฝา   ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัด
แยกขยะระหวาง  30 ก.ค. – 30 ส.ค. 61  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได     4.6  ตัน   - จำหนายขยะที่คัดแยก
ไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  12,350  บาท  กำจัดมูลฝอยในเดือน ส.ค. รวม ๓,001.10 ตัน เปนมูลฝอยจาก - 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,063.77 ตัน - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,937.33 ตัน  คุณภาพน้ำหนองไชย
วาน ลำน้ำปาว และกุดน้ำกินผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ำกุดยางสามัคคีมีคาความสกปรกเกินมาตรฐาน 
ดานสุขาภิบาล  1 – 31 สิงหาคม  2561  ตอใบอนุญาต   1. ปรับผิด พรบ. 4 ราย  2. ใบอนุญาตสะสม
อาหาร 3 ราย 3. ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 5 ราย  4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
42 ราย 5. ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ 72 ราย  6. หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 
39 ราย ตรวจประเมินโรงครัวศูนยเด็กเล็ก  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานควบคุมโรคขอนแกนตรวจ
ประเมินโรงครัวศูนยเด็กเล็กกุดยางสามัคคีและโรงครัวโรงเรียนอนุบาลรัตนา  เรงรับใบอนุญาตเรขาย  เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2561 และวันที่ 10 สิงหาคม  2561 ออกเรงรัดตออายุใบอนุญาตเรขายของในที่หรือทาง
สาธารณะ  หนาโรงเรียน  กาฬสินธุพิทยาสัยและหนาโรงชอมรพช. ผลการเรงรัดมีผูใชบริการ จำนวน 72 ราย 
ตรวจขอรองเรียนยาเสนไมมีฉลาก    รวมกับสำนักงานควบคุมโรคออกตรวจ  เหตุรองเรียนยาเสนไมมีฉลากใน
ตลาดทุงนาทองผลการตรวจมีการนำกระดาษฉลากเดิมของบริษัทยาเสนใชบรรจุในซองพสติกใสซึ่งตาม
กฎหมายใหปมหรือสกรีนลงในถุงผลการตรวจแนะนำจึงไดสงตอขอมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคายแจงโรงงานผลิตเพ่ือตักเตือน  ภรรยาผูวาพาเที่ยว  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 อำนวยความสะดวก
รายการคุณนายพาเที่ยว   ไดนำคณะทีมงานและนายกเหลากาชาดรวมถายทำรายการโปรโมทแหลงทองเที่ยว
และตลาดสดนาช้ือตลาดทุงนาทอง  จัดประชุมเสวนาเมืองจักรยาน – เดิน  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 รวมกับ 
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สถาบันการเดินและการจักรยานไทย  จัดเวทีประชุมเสวนาเมืองจักรยาน – เดิน ระดับภาคอีสาน กิจกรรมใน
งานประกอบดวยการแสดงวิสัยทัศนการเปนเมืองเดิน – จักรยานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไปถึงไหนอีสาน
บานเฮาสิเฮ็ดอิหยัง และกิจกรรมปนเลาะเมือง  ดานปองกันและควบคุมโรค    6.1 เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค 
สรุปผลการเย่ียมบาน   เดือนน้ีมีผูปวยรายใหม ๑ ราย อยูชุมชนวัดใต รายเกามีทั้งหมด ๕ ราย รวมมีผูปวยที่
เขาสูกระบวนการติดตามเย่ียมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น  ๖ ราย  มาตรวจตามนัด และแข็งแรง 
ทุกราย  สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไดออกประเมินการติดตามการดำเนินงานในการ
ดูแลผูปวยวัณโรคที่บานตามเกณฑการรักษา ผูปวยดวยระบบยาระยะสั้นโดยมีพ่ีเลี้ยงกำกับการกินยาตลอดการ
รักษา (DOTs)  คัดเลือกผูปวยชุมชนวัดใตสรุปผลการประเมิน (ไดคะแนนระดับดี) ดังน้ี  จุดแข็ง  - เจาหนาที่
ดูแลใสใจผูปวยดีมากใหคำแนะนำผูปวยเขาใจและออกเย่ียมบาน   สม่ำเสมอทำใหผูปวยมีความรูเรื่องโรคและ
การปองกันการแพรกระจายเช้ือใหผูอ่ืน -  มีการลงบันทึกลายมือของเจาหนาที่ในสมุดประจำตัวผูปวยชัดเจน
(DOTs) - อสม.ในชุมชนลงไปดูการกินยาและนับยาผูปวย สัปดาหละครั้ง  จุดออน  สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกบริเวณบานผูปวยไมปลอดโปรง  - ตลับที่ใสเสมหะที่โรงพยาบาลใหผูปวยเพ่ือสงตรวจตามรอบนัดครั้ง
ตอไปไมไดมาตรฐาน ประเมินโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ำดี  งานปองกันและควบคุมโรค ไดลงประเมินโรงเรียนที่ไดเปนโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ เพ่ือ
ติดตามดูความตอเน่ืองในการดำเนินงาน ของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีเกณฑและผลการ
ประเมินดังน้ี  ๑. โรงเรียนมีแบบสรุปผลการดำเนินงานตอเน่ืองของปน้ีโดยมีภาพกิจกรรมเรียบรอย ๒. 
โรงเรียนมีตารางกิจกรรมการดำเนินงานของแกนนำนักเรียน(อย.นอย)อยูในแผน  มีปฏิทินงานอยางชัดเจน   
๓. นักเรียนแกนนำไดนำความรูเรื่องการปองกันโรคมะเร็งตับฯมาสอนเพ่ือนสอนนอง  ๔. นักเรียนไดทำ
กิจกรรมโดยสงสารเรื่องความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับถึงผูปกครองใหไดอานและตอบกลับสาร  5. โรงเรียนได
นำหลักสูตรเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีของแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใชครบทุกช้ัน  
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจ
คาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี ๓๒ 
ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๘  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – 
๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนหัวโนนโก และชุมชนดงปอ คิดเปนรอยละ ๕.๕๕   - ชุมชน
ที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนหาดลำดวน และ
ชุมชนหัวคู-หนองเรือ มีความเสี่ยงมาก คิดเปน ๕.๕๕  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของ
สถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง  - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนีความชุก
ของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑๐ แหง ไดแก ร.ร.เทศบาล ๒ คือมีคา CI = ๖.๔๕ , ร.ร.อนุบาลกาฬสินธุ
คือมีคา CI = ๒.๔๓, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุคือ มีคา CI = ๘.๘๙,มหาลัยกาฬสินธุคือ มีคาCI = ๘.๐, ร.ร.อนุ
บาลสาธิตคือมีคา CI =๑๑.๑๑ , ร.ร.อนุบาลรัตนาคือมีคา CI = ๔.๐ ,ร.ร.อนุกูลนารี คือมีคา CI = ๑.๔ ,ร.ร.
กาฬสินธุพิทยาสรรพ มีคาCI =๒.๖ ร.ร.อนุบาลแสงตะวันคือมีคา CI =๑๙.๓๘ และ ศูนยเด็กเล็กกุดยางสามัคคี 
มีคา CI = ๖.๒๕  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด   วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
โรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๕ แหง ไดแก วัดเหนือ คือ มีคา 
CI = ๓.๒ , วัดสวางคงคา คือ มีคา CI = ๒.๖๔ , วัดประชานิยม คือ มีคา CI = ๕.๒๙ , วัดดงปอ คือ มีคา CI = 
๑๗.๘๐ และวัดดอนปูตา คือ มีคา CI = ๓๗.๗๓   **ต้ังแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน มีผูปวย ๙ ราย  
    เดือนน้ีมีผูปวยโรคไขเลือดออก ๓ ราย คือ ๑.นายจันทร ธรรมประชา อายุ ๒๙ ป อยูบานเลขที่ ๔๐/๑  ถ.
ประดิษฐ ชุมชนหนองผักแวน ปวยวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๑ (ปจจุบันหายเปนปกติแลว ) ผูปวยรายน้ีสอบสวนโรค
แลวไปรับเช้ือไขเลือดออกจากที่อ่ืนเพราะไปนอนอยูกับเพ่ือนที่ตางอำเภอกลับมาบาน ๒ วันจึงเปนไขแตเราไป
ดำการควบคุมโรคใหที่บาน  ๒. ด.ช. ชนาธิป  สำราญเนตร อายุ ๑๒ ป อยูบานเลขที่ ๑๓๔ ถ.ชัยสุนทรสง 
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เปลือย ชุมชนสงเปลือยกลาง เรียนอยูโรงเรียนอนุกูลนารี หอง ม.๒/๘ ปวยวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๑ (ยังนอนรักษาตัว
อยูรพ.กาฬสินธุ )   ๓. ด.ญ.สิรินภรณ ภูงามดาว อายุ ๖ ป อยูบานเลขที่ ๔๘/๑ ถ. ชัยสุนทรสงเปลือย ชุมชน
สงเปลือยกลาง  เรียนอยูโรงเรียนอนุกูลนารี หอง ม.๑/๑๖ ปวยวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๑ (ยังนอนรักษาตัวอยูรพ.
กาฬสินธุ )  หมายเหตุ รายน้ีสอบสวนโรคแลวพบวาแหลงโรคไขเลือดออกอยูที่โรงเรียนอนุกูลนารี จึงได
ประสานไปยังโรงเรียนเพ่ือที่จะดำเนินงานควบคุมโรคในโรงเรียนตอไป  ดานสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมที่
ดำเนินการในรอบเดือน  โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  มารดาหลังคลอด  14  ราย  ไดรับการ
เยี่ยม 14 ราย  - บุตร เพศชาย 8 ราย  - บุตร เพศหญิง  6 ราย   **มารดาอายุนอยกวา 20 ป  2  ราย  **
บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม    1 ราย  งานทันตกรรม   วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
น. ออกใหบริการตรวจฟนและ     ทาฟลูออไรดเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ จำนวนนักเรียนที่ไดรับ
การตรวจฟนและทาฟลูออไรด ทั้งหมด  ๑๐๘    คน  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ออกใหบริการตรวจฟนและทาฟลูออไรดเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 (ดงปอ)    
จำนวนนักเรียนที่ไดรับการตรวจฟนและทาฟลูออไรด ทั้งหมด ๕๐ คน  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 
๐๙.๓๐ น. พิธีเปดการอบรมนักเรียนโครงการฟนสวย ย้ิมใส ในวัยเรียน ป 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีทาน ดร.ศิรินันท. หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธี 
วิทยากร ดร.ทพญ.ชัญญา. ธีระโชติ และคณะ  จำนวนเด็กนักเรียนที่เขารับการอบรม พรอมไดรับการตรวจฟน 
ทั้ งหมด  ๒๖๘  คน  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  จัดอบรมนักเรียน 
ตามโครงการฟนสวย ยิ้มใส ในวัยเรียน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ จำนวนเด็กนักเรียน
ที่เขารับการอบรม พรอมไดรับการตรวจฟน ทั้งหมด  ๑,๑๔๙   คน  วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ออกใหบริการตรวจฟนและทาฟลูออไรด  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการตรวจฟนและทาฟลูออไรด ทั้งหมด ๕๗๓ คน  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
จัดอบรมนักเรียนตามโครงการฟนสวย ย้ิมใส ในวัยเรียน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เขารับการอบรมพรอมไดรับการตรวจฟน ทั้งหมด ๑,๓๑๐  คน และนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ไดรับ
การตรวจฟนและทาฟลูออไรด จำนวน ๓๕๒ คน  รวมนักเรียนทั้งหมด ๑,๖๖๒ คน  วันที่ 25 กรกฎาคม 
2561 เวลา 09.30 - ๑๒.๐๐ น. ออกใหบริการตรวจฟนและทาฟลูออไรด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1 (กุดยางสามัคคี)  จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด  ๑๓๐  คน  ดานสัตวแพทย  ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  176 ราย   ๑.๒ จำนวนสัตว  
215 ตัว แยกเปน * สุนัข  168  ตัว  * แมว     47 ตัว   รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  9,825 บาท  
ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว  28  ร าย   จ ำน วน สั ต ว  
ทั้งหมด 2,045   ตัว  แบงเปน  สุกร  2,019  ตัว  โค  26  ตัว  รายไดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
จำนวน  205,566 บาท  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารช้ันลางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (วัดใต
โพธ์ิค้ำ) นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รวมพิธีเปด ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมี 
นายแพทยปรีดา แตอารักษ ผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๗ ขอนแกน เปนประธาน 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปดโครงการสงเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมในวัดใตโพธ์ิค้ำ ประจำป ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพระภิกษุ/สามเณร มีสุขภาวะที่ดี 
เขาถึงสิทธิประโยชนดานสุขภาพ เพ่ือสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในวัดแกพระภิกษุ/สามเณร และ
ประชาชนในชุมชนที่มาประกอบกิจกรรมในวัด  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพชุมชน ประจำป ๒๕๖๑ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนขยายผลธรรมนูญสุขภาพ ๔ 
ชุมชน ไดแก ชุมชนหนาโรงเลื่อย ชุมชนวัดหอไตรปฎการาม   ชุมชนสุขสบายใจ และวัดปาทุงศรีเมือง โดย 
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ไดรับเกียรติวิทยากร จากมหาลัยกาฬสินธุ   งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ  คนพิการวัดใต
โพธ์ิค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับ
บริการ   ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใต
โพธ์ิค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เจาหนาที่แพทยแผนไทยไดใหบริการนวดแผนไทยกับผูที่มารับบริการ   วันที่ 
14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเย่ียม และทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับ
เจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ)  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
ออกเยี่ยมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่  1 (ซอยน้ำทิพย)   โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ประจำเดือน สิงหาคม 2561  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รวมใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑   (รอบสุดทาย) นำโดย นายวชิระ เพงผล  
รองประธานอนุกรรมการและคณะ   วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และคน
พิการ       วัดใตโพธ์ิค้ำ (ร.ร.ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ) นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร เจาหนาที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ
คณะผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลธัญญา 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  นำโดย นายประดิษฐ ปญญา นายกเทศมนตรีตำบลธัญญา และคณะ ที่
ไดมาศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และหองเรียนตางๆ ในครั้งน้ี  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จัดโครงการสืบสานงานศิลปสูเด็ก เยาวชน ผูสูงวัยและผูดอยโอกาส ประจำป 
2561 ใหความรูดานนาฏศิลป ดนตรี     ใหผูสูงวัย โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือพัฒนาจิตใจ
ใหผอนคลายความเครียด  ชวยฟนฟูสภาพจิตใจใหเปนผูที่มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี และ
นาฎศิลป ครั้งที่ 1 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา    โครงการเดน ประจำเดือนสิงหาคม 2561   
สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9    วันที่ 9  กรกฎาคม  2561  ณ บริเวณโถง ช้ัน ๑ สำนักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  รวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำป 2561   วันที่ 12  สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  หอประชุม
จังหวัดกาฬสินธุ    รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ในวันที่ 15 สิงหาคม  2561 ณ ถนนภิรมย  รวม
โครงการ ปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)  วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดดงปอ 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ    กิจกรรมวันสุนทรภูสูภาษาไทย ประจำปการศึกษา 2561 วันที่ 
26 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมตามรอยไดโนเสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3    ในวันที่ 8 สิงหาคม 
2561  คณะผูบริหาร คระครู นักเรียน ผูปกครองโรงเรียนเทศบาล 1 จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำป 
2561  วันที่ 10 สิงหาคม  2561  โรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ำดี   วันที่  16 สิงหาคม 2561  กิจกรรมปนรักษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  วันที่  17 
สิงหาคม 2561  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา    โครงการเฝาระวังหมูบานและชุมชนหางไกลยาเสพติด
วันที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ  โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ  กิจกรรมถวายพระพร เน่ืองในวันแมแหงชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคาพนักงานครูและนักเรียนรวมปลูกตนรวงผึ้ง    
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  ตัวแทนนักเรียน นักกีฬาวอลเลยบอลหญิง เขา 
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รวมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค ประจำป 2561  วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  กิจกรรมเพ่ิมความรูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือ   กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2561  รวมงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผาผูไทย  วันที่ 
21 สิงหาคม 2561  คณะกรรมการประสานงานวิชาการตรวจเย่ียมโรงเรียน วันที่ 23 สิงหาคม  2561  
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ    กิจกรรมวันแมแหงชาติ  วันที่ 10 สิงหาคม 2561  ณ  โรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โครงการ
ประชุมผูปกครอง วันที่ 14 สิงหาคม 2561  กิจกรรมตักบาตรวันพุธ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ    กิจกรรม
ปลูกตนรวงผึ้ง ตนไมประจำรัชกาลที่ 10  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  โครงการวันสำคัญชาติ (กิจกรรมวันแม
แหงชาติ)  วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1    รับการตรวจฟนและทาฟลูออไรด  จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  บุคลากร พรอมเด็กเล็ก รวมกันปลูกตนรวงผึ้ง ตนไม
ประจำพระองค รัชกาลที่ 10  ในวันที่ 26 กรกฎาคม  2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 
กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำปการศึกษา 2561  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1  รับการตรวจประเมินโรงครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกณฑอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาฬสินธุ  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  
โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ประจำปการศึกษา 2561  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ประจำปการศึกษา 2561  
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ วัดกลางพระอารามหลวง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒    
กิจกรรมเน่ืองในวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำป 2561    ในวันที่ 9 
สิงหาคม 2561  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  กิจกรรมประจำวัน  งานกีฬาและ
นันทนาการ  โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำป 2561  วันที่ 6 
สิงหาคม ๒๕๖1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  งานที่จะดำเนินการตอไปของสำนักการศึกษา  วันที่ 9 – 
11 ก.ย. 61  - เขารวมกิจกรรมงานมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 13 
ก.ย. 61   - พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  วันที่ 18 – 21 ก.ย. 61  - ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการการศึกษาและ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ณ จังหวัด
เพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  งานที่จะดำเนินการตอไปของสถานศึกษาในสังกัด  กิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตร (ท.1 , ท.2) กิจกรรมเปดทายขายของ (ท.1)  โครงการตอตานยาเสพติดในโรงเรียน (ท.1, ท.2) 
โครงการพัฒนางานวิชาการ (ท.1) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจิตอาสาเด็กไทยทำได (ท.1)   โครง
ฝกอบรมพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป (ท.2)  กิจกรรมหนูนอยฟนสวย (ท.3) 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 60-
ส.ค.61 (ไตรมาส 4)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 60- ส.ค.61 1.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ต้ังแตเดือนต.ค. 60- ส.ค.61  เขามาทั้งหมด 22,991,252.90 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 
60-ส.ค.61 เขามาทั้งหมด 11,495,932.53  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60-ส.ค.61 เขา
มาทั้งหมด 7,430,213.53  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 60 
– ส.ค.61 เขามาทั้งหมด 5,098,213.50 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 60 – ส.ค.61 เขามา
ทั้งหมด 10,000  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 60 – ส.ค.61 จำนวน 
47,025,612.46   บาท  7 .หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 60 – ส.ค.61  เข ามาทั้ งหมด  
128,275,398,79  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  66,412,503 บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  104,720,957  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 171,133,460 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ 
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จริง จำนวน 346,434,471.25  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – 
ส.ค.61 จำนวน 31,402,185.33  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 60 – ส.ค.
61 จำนวน 1,549,059.36 บาท   

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นางเพ็ญประภา   ภูนิลามัย หน.บริหารงานท่ัวไป   งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 
2561  สำนักการชางใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 4,590  ลิตร  ลดลง 970 ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล ใช
น้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 2,038  ลิตร   ลดลง 176  ลิตร  สำนักการสาธารณสุขใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน  
16,505 ลิตร  ลดลง 907 ลิตร   สำนักการศึกษาใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 160  ลิตร   ลดลง 25  ลิตร  
สำนักการคลังใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 160 ลิตร เพ่ิมขึ้น 40 ลิตร   กองวิชาการ  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  
จำนวน  109  ลิตร  ลดลง 15  ลิตร  กองสวัสดิการสังคมใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 249 ลิตร   เพ่ิมขึ้น 
11   ลิตร  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน ก.ค. 61   ใชไฟฟา จำนวน   31,036.48  หนวย  เพ่ิมขึ้น 2,639.00 
หนวย   สถานีดับเพลิง   ในเดือน  ก.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน  4,404.00   หนวย  เพ่ิมขึ้น  324.00  
หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน ส.ค. 61  ใชไฟฟา จำนวน    14,650.00   
หนวย    ลดลง  509.00  หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน ก.ค. 6โรงเรียนเทศบาล ๓ 
วัดเหนือ   ใชไฟฟา  จำนวน   6,379.00  หนวย   เพ่ิมขึ้น  2.00 หนวย   ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟา  
จำนวน    7,812.00   หนวย    เพ่ิมขึ้น  599.00 หนวย    โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน ก.ค. 
61  ใชไฟฟา จำนวน    1,819.00   หนวย  เพ่ิมขึ้น  117.00 หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ 
ในเดือน ก.ค. 61   ใชไฟฟา จำนวน    5,760.00  หนวย  ลดลง  620.00 หนวย  สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2561  ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ 1 โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  7  
โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร   2.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง  3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูป
ตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ  4.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเช่ือมคำอุทิศ ชุมชนเกษตร
สมบูรณ   5.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ  6.โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง   7.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ ชุมชนซอยน้ำทิพย  8.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียน
พาณิชยการกาฬสินธุ  9.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา 10.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ  สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  อยูระหวาง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง จำนวน  2 โครงการ ดังน้ี    1.โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานจาก
ซอยหาดลำดวน 1 เช่ือมซอยตาสังข   2.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยวัดสวางพัฒนา 3   สวนการโยธา
ประดับไฟฟาสองสวางตกแตงถนนกาฬสินธุ  วันที่ 21 สิงหาคม 2561  ซอมแซมไฟฟาสองสวางชุมชนหาด
ลำดวน  วันที่ 18 สิงหาคม 2561  ซอมแซมไฟฟาสองสวางถนนชัยสุนทร  วันที่ 18 สิงหาคม 2561 
ซอมแซมผิวจราจรหนารานสมบูรณภัณฑ  วันที่  2 สิงหาคม 2561  ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนน
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  วันที่ 13 สิงหาคม 2561  ซอมแซมผิวจราจรถนนพรรณนา  วันที่ 1 สิงหาคม  
2561  ขุดลอกเปดเสนทางระบายน้ำบานเตาไห วันที่ 8 สิงหาคม  2561 ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ  วันที่ 7  
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สิงหาคม 2561   ตัดแตงก่ิงไมทางเขาสำนักงานเทศบาล  วันที่ 21 สิงหาคม 2561  ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  ตกแตงดอกไมประดับ
สวนสาธารณะกุดโงง 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
คาใชจายประจำเดือนสิงหาคม 2561  งบประมาณต้ังไว 2,029,000 บาท  รวมคาใชจาย  356,317.99 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  334,680.01 บาท  2.หนังสือเขา 74  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 69 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 12  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน  42 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2561  
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 9/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมะหาด ช้ัน ๒ (อาคารสำนักการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ) กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอ
กระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยการประชุมฯในครั้งน้ีไดรับเกียรติจากนายสำราญ ศรีโชติ อัยการ
จังหวัดกาฬสินธุประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ) บรรยายการเผยแพรความรูเก่ียวกับ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐) ใหกับคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน  1.งานประกาศเสียงตามสาย 
จำนวน 30 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 9 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.
งานภาพน่ิง  จำนวน 36 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 30 งาน  6.  งานพิธีกร  จำนวน 11 งาน 
7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 2 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล 
แผนพับ 7,000 ฉบับ จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ 
จำนวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 22 ขาว 4.Facebook จำนวน 36 
งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 8  ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน   

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช
น้ำมันเช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนสิงหาคม 2561  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนสิงหาคม 
2561  ทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 97  ลิตร ลดลง 17 ลิตร  ทะเบียน กต 2376  ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 141  ลิตร เพ่ิมขึ้น 1 ลิตร  ฝายพัฒนาชุมชนโครงการไทยนิยมย่ังยืน  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยมย่ังยืน” หมูบาน/ชุมชนละ สองแสนบาท  
โครงการไทยนิยมย่ังยืน อยูในระหวางขั้นตอนการดำเนินการ และมีบางชุมชนดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเขต 
๑ ดำเนินการแลวเสร็จ ๒ ชุมชน คือ ชุมชนหนองลิ้นจี่ ชุมชนตลาดสด วัดกลางและยังดำเนินการอยู ๑๑ 
ชุมชน  เขต ๒ ดำเนินแลวเสร็จ จำนวน ๓ ชุมชน คือ ชุมชนวัดหอไตรฯ ชุมชนวัดสวางพัฒนา ชุมชนริมแกง
ดอนกลาง และยังดำเนินการอยู ๙ ชุมชน เขต ๓ ดำเดินการแลวเสร็จ จำนวน ๕ ชุมชน คือ ชุมชนดงปอ 
ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง ชุมชนสงเปลือยนอก ชุมชนเกษตรสมบูรณ และยังดำเนินการ
อยู ๗ ชุมชน โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล ๕  เมื่อวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโครงการชุมชนรวมใจรักษา
ศีล ๕ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม เปนประธานเปดโครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕ 
ประจำป ๒๕๖๑ เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่มีความสุข อยูดีกินดี มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท จึงไดดำเนินโครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล ๕ ขึ้น โดยมีดร.พระครูสมุหทองลวน สิริจันโท 
ผูอำนวยการศูนยปฎิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารยอาจ อาสภมหาเถร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน    
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มาเปนวิทยากร และมีนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนผูกลาวรายงานในครั้งน้ี 
ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ   ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่  ๗ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ ไดดำเนินการจายเบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเช้ือ HIV.โดยมีการออกแจกจาย
เบ้ียฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำป ๒๕๖๑ ขึ้น ณ หอประชุมธรรมาภิ
บาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกิจกรรมเริ่มจากตัวแทนจาก ทั้ง ๓๓ ชุมชน คณะผูบริหารเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาล ไดรวมถวายเครื่องราชสักการะพานพุมเงิน - พุมทอง ตอหนาพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานในพิธีครั้งน้ี และไดมอบใบประกาศเกียรติคุณและโลเกียรติคุณใหกับแมดีเดนทั้ง ๓๓ 
ทาน เพ่ือยกยองเชิดชูคุณงามความดีแกแมผูเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จ และเปนผูที่มีความมานะ อดทน 
เสียสละเวลา อุทิศและบำเพ็ญประโยชนแกสังคม  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประสานงานรวมกับ
เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ลงพ้ืนที่สอบถามขอมูลผูประสบ
ปญหาทางสังคม นายธวัชชัย บึงกลาง   ไดรับการชวยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จังหวัดกาฬสินธุ และศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดกาฬสินธุ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  รวมประชุม
เตรียมความพรอมในการจัด"โครงการจังหวัดกาฬสินธุตานยาเสพติดยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม  ช้ั น 2  บ า น พั ก เ ด็ ก แ ล ะ ต ร อ บ ค รั ว จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ .  (ที ม ส ห วิ ช า ชี พ ) 
สรุปรายงานการประชุม ๑. การจัดโครงการในครั้งน้ีเปนการดำเนินกิจกรรม “อัยการประสานสหวิชาชีพและ
ชุมชนทางกฎหมายและการบังคับคดี  จังหวัดกาฬสินธุ (ทีมสหวิชาชีพ)๒. จัดกิจกรรมรวมกับ บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  กาฬสินธุ ตำรวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาลกาฬสินธุ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๓. รูปแบบกิจกรรม มีการทำบันทึก
ขอตกลงรวมกัน ระหวางหนวยงานภาคีเครือขาย จัดมิทัศการรวมกันแตละหนวยงานตางๆ  และมีการเดิน
รณรงค จังหวัดกาฬสินธุตานยาเสพติด ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑   ๔. 
สถานที่จัดกิจกรรม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕. เสนทางการเดิน จะมีการสรุป อีกครั้ง ในการ
ประชุมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ๖. เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ มีหนาที่ประสานมวลชนเขารวมกิจกรรม จำนวน 
๕๐ คน และเดินรณรงค ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม   ๒๕๖๑ การแตงกาย ใสเสื้อสีขาว (มวลชนเขารวมกิจกรรม จะ
ไดรับหมวกสีสม จากสำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา) 
๗. ขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหจัดหา น้ำด่ืมเพ่ือใหบริการ ขบวนเดินรณรงค  เมื่อวันที่ ๙ 
สิ งหาคม ๖๑ ตอนรับคณะทำงาน ศพค. เทศบาลเมืองเลย และรวมแลกเปลี่ ยนการดำเนินงาน 
ดานครอบครัว(ศพค.) ณ โรงแรมบูลเทล จังหวัดกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ประสานงานใหขอมูล 
ในการลงตรวจ ประเมินการดำเนินงานกองทุนวันละบาท   ณ บานประธานชุมชนทาสินคา 
 

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

เรื่องท่ี  1   โรงเรียนเทศบาล 3 รับโลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยดีเดน 
นางจริยา พงษพันธุนา  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3   วันที่ 5 กันยายน 2561  ณ โรงแรมชาลองฯ  
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ไดขึ้นรับโลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยดีเดนเปนตัวแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขึ้นรับทั้งหมด 5 โรงเรียนในจังหวัด  โรงเรียนเทศบาล 3 ของเราเปนหน่ึงในน้ันดวย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ยินดีดวยครับ   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ
อีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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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 
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