รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 18/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์
4. นายฉลอง
5. นายรณยุทธ
6. นายอภิวัฒน
7. นายพงษธร
8. นายภาณุเดช
9. ดร.พงษพิมล
10. นายกฤษฎา
11. นางบุษบา
12. นายวรวิทย
13. จ.ส.อ.สมชาย
14. นายนิกร
15. นางสาวจันทรตรี
16. นายกฤษณะ
17. นางจีรนันท
18. นายสมชาย
19. นางสาวสุนิสา
20. นางสาวนันทนา
21. นายจำลอง
22. นางมยุรา
23. นางสุดารัตน
24. นางเพ็ญประภา
25. นางศศิญา
26. นายสังวาล
27. นางอรัญญา
28. นางสาวเปรมฤดี
29. นางจริยา
30. นางพนิดา

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. ดร.ศิรินันท
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง
คำลอย
ผอ.สำนักการศึกษา
ชื่นอิ่ม
ผอ.สำนักการสาธารณสุข
สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
ภูนิลามัย
หน.บริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
พุฒทรา
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
มูลวิไล
ครู โรงเรียนเทศบาล 2
พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
วิจารญปรีชา ครู โรงเรียนเทศบาล 4
ไชยศิวามงคล
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

5. นายประเสริฐ
6. นายสมบัติ
7. นายลิขิต
8. จาเอกภราดร
9. นางสาววารัตน
10. นางสาคร
11. นายวันชัย
12. นางสาวดารุณี
13. นายคงเดช
14. นายวุฒิไกร
15. นางณัฐนันท
16. นายกันติพงษ
17. นางมยุรี
18. นายพงษฤทธิ์
19. นางรัศมี
20. นายสนธยา
21. นายธนวัฒน
22. นายปญญา
23. นายอิงควัต
24. นายธนัญชัย
25. นายนัญธชัย
26. นายชาติชาย
27. นางดวงใจ
28. นางสาวณัฐภาส
29. นางสาวพัชรินทร
30. นางมนธิดา
31. นางวัชรี
32. นายสถิตพงษ
33. นางศศิพรรณ
34. นายมานิต
35. นางพัชรินทร

- 2 ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
สันคำ
ผจก.สถานธนานุบาล
ไชยภู
หน.ฝายปกครอง
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หมั่นผดุง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
คำกอน
หน.ฝายนิติการ
พิมพบุตร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
คำกอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 โครงการเวทีทองถิ่นไทย
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 จะมี
รายการโครงการเวทีทองถิ่นไทยซึ่งผมเชิญชวนทุกทานไปรวมสัมมนาและหาประสบการณ ชื่อในการจัดงาน
ครั้งนี้คือแรงบันดาลใจทองถิ่นไทยสูอนาคตเบื้องตนเขาจะพาเขาหองประชุมใหญและบรรยายภาพรวมและมี
หองสัมมนาเปนหองตางๆแลวแตวาเราจะสนใจในหองไหนเรียกวาเปนการสัมมนากลุมยอยครั้งที่ 1 หองที่ 1

- 3 คือหองเปดโลกเมืองอัจฉริยะ สมารทซิตี้ หองที่ 2 ไทยแลนด 4.0 สมารทซิตี้ โอกาสสำหรับทองถิ่น หองที่
3 เปดโลกการศึกษาทองถิ่นเพื่อความเสมอภาค หองที่ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อความเทาเทียม หองที่ 5
ปรับตัวใหยืดหยุนเพื่อรับมือกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง หองที่ 6 สิบทิศการบริหารทองถิ่นสูความเปนเลิศ
ชวงบายก็เปนการสัมมนากลุมยอยครั้งที่ 2 เชิญชวนทุกทานไปหาความรูดวยกัน

เรื่องที่ 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 ,
โครงการสงเสริมคุณ ธรรมความซื่อตรง การสวดมนตไหวพระทุกๆวันพระที่ตรงกับวันราชการที่สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุหนาองคพระ ในวันที่ 3 , 17 , 24 กันยายน 2561 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย วัน
อาทิตยที่ 16 กันยายน 2561 ณ วัดกลาง กิจกรรมถนนสายบุญ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เรื่องที่ 3 การดูแลสุขภาพของพระในวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องสุขภาพของพระในวัดที่เราเปน
หวงผมอยากฝากใหผูที่เปนเจาของโครงการนอกจากที่เราทำอยูทุกวันนี้มีอะไรที่เราอยากจะทำเพิ่มเติมอีก
หรือไม ที่เราทำอยูคืออบรมบรรยายใหความรูเรื่องอาหารการกินมีอะไรเพิ่มเติมอีก
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ในสวนของการดูแลสุขภาพพระเริ่ม
ตั้งแตทำบัตร การตรวจเลือด คัดกรองความดันเบาหวาน และเรื่องสิทธิ์ตางๆเราก็จะใหทานเขาถึงสิทธิ์ทุกคน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาเราควรใหความรูประชาชนที่นำ
อาหารการกินไปบิณฑบาตพระเราควรทำแผนพับ ใบปลิว ขอแนะนำ ไปแจกประชาชนที่เขาไปตักบาตรหรือ
บิณฑบาตในวัดวาการนำอาหารไปถวายพระควรเลือกอาหารประเภทไหนเพื่อสุขภาพของพระที่ดีขึ้น และทำ
ปายประชาสัม พั นธติดที่ ห น าโรงครัวหรือหนาหอฉันพระเปนความหวงใยจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ
นอกจากนี้มีอะไรอีกฝากสำนักการสาธารณสุขไปคิดและพิจารณาดูเราสามารถนำงานนี้มาทำเปนนวัตกรรมได

เรื่องที่ 4 เจ็บปวยฉุกเฉินเรียก 1132
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เจ็บปวยฉุกเฉินเรียก 1132 บริการ

ฟรีจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เราควรเผยแพรอยางไร เชน ทำปาย สติกเกอร หรือแผนพับ เพื่อใหพี่นอง
ประชาชนไดรูจักและเรียกใชบริการของเรา มอบหน.กฤษณะประสานกับหน.ศศิญาดำเนินการเรื่องนี้

เรื่องที่ 5 ปรับปรุงศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและคนพิการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราพลาดรางวัลธรรมาภิบาลแตเราได

รางวัลปลอบใจไดรับเงินรางวัล จำนวน 7.5 แสนบาท ถึงแมเราจะไมไดรางวัลธรรมาภิบาลแตจากการที่เรา
สรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและคนพิการที่เราเปลี่ยนโรงเรียนวัดใตเปนศูนยฯ เราใชเงินรางวัล
ของเราที่เราไดรับเราบริหารจัดการโดยกลุมผูสูงอายุของเราทำใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยมองเห็นความสำคัญ เลยใหเราทำเรื่องขอรับงบประมาณ จำนวน 1 ลานบาท ผมฝากสำนักการชาง
พิจารณาดูวามีสวนไหนที่เราตองปรับปรุงแกไขในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเขียนแบบทางเชื่อมระหวาง
อาคารกับหองประชุมตอนนี้เรียบรอยแลวเปนเงินจำนวนเทาไหรทานผอ.ภานุเดช
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง มีทางลาดคนพิการและทางเชื่อมอาคาร-หอง
ประชุม หองน้ำ ฯลฯ งบประมาณ 1 ลานบาท ผมจะสงรายละเอียดใหอีกครั้ง
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เรื่องที่ 6 งานเช็คอินกินเที่ยวชุมชนเมืองเกา จังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานเช็คอินกินเที่ยวชุมชนเมืองเกา

ขอขอบคุณทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของมากที่ชวยใหงานนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี และททท. แจงวาจะจัดงานใหเรา
เพียงครั้งนี้ครั้งเดียว แตพี่นองประชาชนของเรานายกดูแลวคงอยากจะใหเราจัดกิจกรรมนี้ทุกๆปเพราะฉะนั้น
ในปตอไปเราจะตองดำเนินการจัดกิจกรรมนี้เองฝากสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนี้

เรื่องที่ 7 ขอความอนุเคราะหรถขุดไฮโดรลิค
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ เทศบาลตำบลโพนทองขอความ
อนุเคราะหรถขุดไฮโดรลิคไปขุดวางทอเพื่อระบายน้ำทวมฝากสำนักการชางดำเนินการ

เรื่องที่ 8 การประหยัดพลังงานไฟฟา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาฝากทุก

สำนัก/กองชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเพราะเดือนนี้เปนเดือนสุดทายแลว
ถาหากเราใชไฟฟาเกินกำหนดขอบเขตที่เขากำหนดไว 10% เราจะไดจายคาไฟฟาเอง เพราะฉะนั้นรบกวนทุก
ทานใหแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบวาใหชวยกันประหยัด

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

เรื่องที่ 10 ลงพื้นที่รณรงคขยะเปยก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การที่เรารณรงคขยะเปยกจะมีการลง

พื้นที่ วันที่ 3,4,5,6,10,11,13,17 กันยายน 2561 ตามชุมชนตางๆ 8 คุมวัดครบทุกชุมชน ทานไหนวาง
เชิญไปรวมกิจกรรมนี้ดวยกัน

เรื่องที่ 11 พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีรายการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

รายการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติของเขตพื้นที่ ที่โรงแรมชาลอง บรูทรีท วันที่ 5 กันยายน 2561 มอบ
ทานปลัดเทศบาลไปรวมพิธีแทนนายก

เรื่องที่ 12 ประชุมเตรียมความพรอมตอนรับพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมเตรียมความพรอมตอนรับพล

เอกประวิตร วงษสุวรรณ วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ มอบ
หัวหนาพงษธรไปประชุม

เรื่องที่ 13 พิธีเปดอบรมแกนนำเยาวชนตนแบบทักษะชีวิต
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ วั น ที่ 7 กั น ยายน 2561 ณ

หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเกียรติในพิธีเปดอบรมแกนนำเยาวชนตนแบบทักษะ
ชีวิต จัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนตนแบบเสริมทักษะชีวิตแกนักเรียน ป.4 – ป.6 มอบทานรองนพสิทธิ์
ไปรวมพิธีเปดแทนนายก

เรื่องที่ 14 ยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

มาถึ งเราเรื่องการดำเนิ น การตามแผนยุท ธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติด เรียนหั วหน าสวน
ราชการนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุอางถึงหนังสือตามที่จังหวัดกาฬสินธุตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดกาฬสินธุไดดำเนินการตามแผนยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติดภายใตชื่อ

- 5 โครงการกาฬสินธุแฮปปเน็ตโมเดลคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง โดยจะดำเนินการทั้งทางดานปองกัน
ปราบปรามและบำบั ด ไปพร อ มกั น ซึ่ งระยะที่ 1 ได ด ำเนิ น การในห วง วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31
กรกฎาคม 2561 ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปนตนมาเพื่อใหการดำเนินการ
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

เรื่องที่ 15 ทำความดีดวยหัวใจลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจะรณรงคเรื่องการงดใชถุงพลาสติกแบบจริงจังเปนการรณรงคทั่วทั้งจังหวัด แตในสวนของเราใน
เขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุถ าเราไม ใช โอกาสตอนนี้ ร ณรงค แ ละขั บ เคลื่ อ นเราจะพลาดไม ได งบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุจะรณรงคคือกิจกรรมรณรงคทำความดีดวยหัวใจ
ลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติกเราไมเคยทำสำเร็จเลยในเรื่องนี้ ในการที่เราจะลดการใชถุงพลาสติกไดคือเราตอง
มีวัสดุทดแทนคือถุงผาหรือถุงกระดาษเราตองไปวางกลยุทธวาทำอยางไรเราถึงจะลดการใชถุงพลาสติกไดและ
ทำการประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับรูรับทราบ จังหวัดกาฬสินธุขอความรวมมือจากหนวยงานของ
ทานใหจัดกิจกรรมรณรงคทำความดีดวยหัวใจลดรับลดใหลดใชถุงพลาสติกฝากสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบ
เตรียมโครงการไว

เรื่องที่ 16 โครงการเปดพืน้ ที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญ รวมแสดงโครงการเปดพื้นที่

สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยามสแควร เทศกาลศิลปะแหงกรุงเทพฯครั้งที่ 3 ขอเชิญวงแพรวาจีจี้
ไปทำการแสดงการเตนโคฟเวอรแดนซที่สยามสแควร มอบทานเลขาอดิศักดิด์ ำเนินการและรับผิดชอบเรื่องนี้

เรื่องที่ 17 การจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการของสำนักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมือ งกาฬสิน ธุ สำนักการศึกษามีการแขงขันกีฬ า

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรอบคัดเลือกที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย และการจัดการแขงขันทักษะทาง
วิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น ป 61 ที่
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 – 11 กันยายน 2561

เรื่องที่ 18 การจำหนายแผนทอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ผมไดเขาประชุมที่วัดกลาง วันที่ 29
สิงหาคม 2561 เรื่องการกอสรางพระพุทธรูปองคใหญที่เรานำแผนทองมาจำหนายนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่เรา
จะตองสงยอดเงินที่นำแผนทองมาจำหนายแลวครบกำหนดเรียบรอยแลว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แตเรา
ยังจำหนายแผนทองไมหมด ผมเคยไดคุยกับทางหลวงพอเจาคณะอำเภอเมืองวาถาเราจำหนายแผนทองไม
หมดที่ เหลื อ ต อ งส ง ให กั บ หลวงพ อ เจ า คณะอำเภอเมื อ งทั้ ง หมดเพราะฉะนั้ น มอบนายกั น ติ พ งษ ติ ด ต อ
ประสานงานและปรึกษาเรื่องนี้กับหลวงพอเจาคณะอำเภอเมืองที่วัดสวางคงคา ทั้งจำหนายแผนทองและทำ
การทอดผาปาฯ ยอดเงินทั้งหมดที่เรารวบรวมไดคือประมาณ 5.5 ลานบาท มีคาใชจายที่จายไปแลวประมาณ
1.1 ลานบาท (คาแผนทองและคาดำเนินการทั่วไป) คงเหลือเงินประมาณ 4.4 ลานบาท

เรื่องที่ 19 ตรวจสุขภาพพอคาแมคาตลาดสดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตลาดสดเทศบาลสงหนังสือมาวาขอให
ตรวจสุขภาพพอคา แมคาตลาดสดและจัดระเบียบพอคาแมคาหาบเรแผงลอย เนื่องดวยคณะกรรมการตลาดมี

- 6 ผลการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เรื่องตรวจสุขภาพพอคาแมคาในตลาดสดทุกลานในเทศบาลเมือง
กาฬสินธุจึงขอใหสำนักการสาธารณสุขลงมาตรวจสุขภาพใหกับพอคาแมคาตลาดสดภายในเดือนกันยายน
และขอความอนุเคราะหใหทานนายกฯพิจารณาเรื่องพอคาแมคาหาบเรแผงลอยใหจัดการอยางเด็ดขาดโดยให
เจาหนาที่เทศกิจมาดูแลทุกวันไมเวนวันหยุด มอบสำนักการสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพพอคาแมคาทำ
เปนนวัตกรรมใหนายกโดยเราใชเงินงบประมาณของ สปสช.และมอบงานเทศกิจลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องหาบเรแผง
ลอยตามที่พอคาแมคาขอความอนุเคราะหมาดวย

เรื่องที่ 20 การโอนเงินงบเลือกตั้งใหกับสำนัก/กอง/ฝาย
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อยากใหพูดเรื่องที่เราจะโอนเงินงบ

เลือกตั้ง จำนวน 2.5 ลานบาท ใหกับสำนัก/กอง/ฝายที่ตองการเติมเต็มงานของตนเองมีอะไรบางเชิญครับ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ไดประชุม ในวันที่ 30 กรกฎาคม
2561 มีมติวาใหโอนงบประมาณจากงบเลือกตั้งของสำนักปลัดเทศบาลไปใหกับสำนัก/กองที่งบประมาณไม
เพียงพอ สำนักปลัดเทศบาลไดโอนงบประมาณดังนี้ 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 , เทพื้น ท.4 , เทพื้นสนามฟุตซอล และโอนเขาคาวัสดุสำนักงานซื้อเกาอี้ 200 ตัว จำนวน 5
หมื่นบาท ใหกับสนามกีฬา เปนตน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ฝากหั ว หน าสำนั ก ปลั ด เทศบาล
ดำเนินการเรื่องนี้ใหทัน และฝากวาโรงเรียนเทศบาล 4 เองก็อยากไดที่กันนกเหมือนกันถามีเงินเหลือใหจัดการ
ใหดวย เราโอนเพิ่มเติมครบทุกสำนัก/กองยกเวนสำนักการชางเพราะผมไดสอบถามผอ.ภานุเดชแลวทานบอก
วาเทาที่มีอยูก็เพียงพอแลว

เรื่องที่ 21 การเรงใชจายเงินในสิ้นปงบประมาณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในชวงสิ้นปงบประมาณจะตองเรงใช

จายเงินทานผอ.สำนักการคลังทานทำหนังสือมาบอกวากรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือจัดทำตามระเบียบให
เรงรัดดำเนินการเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหสงสำนักการคลังภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 การวางฎีกาเบิก
จายเงินทุกประเภท จะตองเรียบรอยในวันที่ 20 กันยายน 2561 และการกอหนี้ผูกพันจะตองเบิกจายใหทันป
61 ถาเราเบิกจายไมทันจะตองขออนุมัติตอทางนายกฯถาไมทำเรื่องจะเปนการผิดระเบียบ กรณีแตละสำนัก/
กอง/ฝายไดรับอนุมัติงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางแลวไมสามารถดำเนินการไดทันจะตอง
ขออนุมัติกับทางสภา ทางสำนักการคลังขอความรวมมือมาเราตองทำงานใหโอกาสเขาดวยเพราะสำนักการ
คลังตองเปนคนปดงานทั้งหมดฝากทุกสำนัก/กองดวย ผมอยากใหทุกสำนัก/กองไปดูวาโครงการที่ทานบรรจุ
เอาไวในเทศบัญญัติทานทำครบถวน 100% แลวรึยังฝากดวยครับ

เรื่องที่ 22 ผลการจัดเก็บรายไดของสำนักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานผลการจัดเก็บคาบริการจุดจอด
ยานยนต , คารักษาความสะอาด , คาขยะมูลฝอย , คาใบอนุญ าต , คากำจัดขยะ , งานทะเบียนพาณิ ชย
ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่สำนักการคลังรายงานผมขึ้นมาผมเลย
ใหนำเรื่องนี้เขาที่ประชุม คผบ. เพื่อชี้แจง สำนักการคลังเสนอปญหาอุปสรรคงานทะเบียนพาณิชยคือตัวเลขคำ

- 7 ขอไมชัดเจน เอกสารบัตรประชาชนไมมีเลข 13 หลัก ทะเบียนบานเปนรุนเกาที่ไมมีขอมูลบุคคล เลขที่ตั้งไม
ชัดเจน วันที่ขอจดทะเบียนไมมีระบุ การกรอกรายละเอียดไมครบถวน ฯลฯ และรายงานผลการจัดเก็บคารักษา
ความสะอาดจุดผอนผันปญหาอุปสรรคคือแมคาไมมาขายทำใหจัดเก็บไมได มาขายแทนกันแลวไมยอมจายคา
รักษาความสะอาด มีล็อควางทำใหแมคาขาจรมาขายจัดเก็บไมได แมคาหลายคนไมยอมจายทำใหมีหนี้คาง
เยอะ และขาดการจัดระเบียบทำใหไมชัดเจนในการวางขายทำใหวางทับซอนล็อคกัน ขอไหนที่เกี่ยวของกับสวน
การงานใดใหลงไปดำเนินการแกไขคือสำนักการคลัง สำนักการสาธารณสุขและงานเทศกิจ สวนเรื่องคาบริการ
จุดจอดยานยนตหนาสำนักงานเทศบาลหลังเกาปญหาอุปสรรคคือ บางรายไมยอมจายและนำตั๋วไปดวยเรื่องนี้
เปนงานที่เกี่ยวกับสำนักการคลัง ตอไปเปนเรื่องการจัดเก็บคาขยะมูลฝอยชุมชนปญหาอุปสรรคคือ ถังขยะไมมี
(ไมจาย) กวาดถนนไมสะอาด (ชุมชนกสส.) บอกวาไมไดทิ้งที่นี่นำไปทิ้งที่อื่น (ไมยอมจาย) ในซอยมีสุนัขเยอะ
คนจัดเก็บไมสามารถเขาไปถึงบานได (ขอนี้เปนปญหาของคนจัดเก็บ สำนักการคลัง)
นายสมชาย ไชยเดช ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อยากใหสำนักการ
คลังลงรายละเอียดใหชัดเจนวาบริเวณไหนจุดไหนสำนักการสาธารณสุขจะไดลงพื้นที่ไดถูก
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได ที่จะระบุไดชัดเจนคือ ชุมชนหัวคู ซอย
หมอดู และซอยขางรานหมอง หมูบานวรัญญา และชุมชนสุขสบายใจ สำนักการคลังจะสงรายละเอียดและ
ประสานกับผอ.สวนสมชายอีกครั้งวามีรานคารานไหนหรือบานหลังไหนบางที่จัดเก็บไมได
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ มั น เป น งานที่ ส ำนั ก การคลั งต อ ง
ประสานกับสำนักการสาธารณสุขมอบใหทานไปปรึกษาหารือกัน และอีกเรื่องคือปญหาในการจัดเก็บของโรง
ฆาสัตวคือเนื้อหมูหาย ชิ้นสวนเครื่องในตางๆหาย ทำใหแมคาบนและไมอยากจายเงินคาเชือด การขูดขนหมูไม
สะอาด แมคาโวยวาย และบางวันเชือดเร็วเกินไปแมคาโวยวายไมพอใจวาหมูมีกลิ่น
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข ในกรณีเนื้อหมูหายเราตรวจสอบโดยเฉพาะใน
ส วนที่ เป น เจ าหน าที่ ข องเราไม มี แ น น อนเพราะในโรงฆ าสั ต ว ข องเราทุ ก ตำแหน งเรามี ก ล อ งวงจรป ด การ
ดำเนินการและการปฏิบัติงานในสวนของเจาหนาที่เราอยูเปนจุดอยูแลวไมไดขยับพื้นที่ไปสวนไหน แตปญหา
คือมีสวนหนึ่งที่มีผูรับเหมาคือคนงานของแมคามาดำเนินการเองผมเลยแจงไปวาไมอยากใหสันนิฐานเองถา
พอคาแมคาสงสัยใหมาดูที่กลองวงจรปดไดเลยจะไดรูวาปญหาเกิดจากอะไร สวนเรื่องที่บอกวาการขูดขนหมูไม
สะอาดตองขอชี้แจงวาเราเปลี่ยนเครื่องขนหมูใหมเปนเครื่องที่เนนการถนอมเนื้อหมูเลยทำใหอาจจะขูดไม
สะอาดเทาที่ควรแตถาไปเปรียบเทียบกับ CP เขาก็นำไปขูดเองเพิ่มเติมอยูแลว ปญหาของผูประกอบการคือวา
ในโรงฆาสัตวมีผูประกอบการรายยอยประมาณ 30 คน และใชบริการคนชำแหละ 4 คน กรณีตรงนี้มามีผลกับ
ขอที่ 3 คือ บางวันเชือดเร็วเกินไปแมคาโวยวายไมพอใจวาหมูมีกลิ่น ปญหาที่มีกลิ่นคือมีการปนเปอนสูงเพราะ
การชำแหละในโรงฆาสัตวพื้นที่มีจำกัดทำใหตองเอามาชำแหละดานนอกดวยเลยทำใหมีสิ่งปนเปอนดวยแลวคน
ชำแหละก็มีแค 4 คน เลยทำใหชำแหละไมทันเลยทำใหหมูมีกลิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมฝากทานผอ.สำนักการสาธารณสุขลง
พื้ น ที่ ไปดู วาในโรงฆ าสั ต วข องเราท านอยากจะปรับ ปรุงอะไรเพราะท านเป น ผู เชี่ ย วชาญเลยอยากให ล อง
พิจารณาดูวาเราจะตองเพิ่มเติมอะไรในโรงฆาสัตวของเราและกลอง CCTV ผมอยากใหติดตั้งไวจุดละ 2 ตัว ที่
คิดวาจะเกิดปญหามากที่สุดในโรงฆาสัตวกรณีที่บอกวาเนื้อหมูหาย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 17/2561 เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2561 ประจำป
2561

นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
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

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่ อ งที่ 1 การซั ก ซ อ มแนวทางการดำเนิ น การกิ จ กรรมจิ ต อาสาประกวด
จัดสวนสาธารณะของจังหวัด
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ฝากสำนั ก การช า งไปเตรี ย ม
สวนสาธารณะ,จัดสวน และจัดคนเขาไปดูแลรักษา และการที่เราจะประกวดสวนสาธารณะเราตองพัฒนาให
สวยงามและทำการรักษาควบคูกันไปดวย

มติ ที่ ป ระชุ ม

- มอบสำนั ก การช า งไปเตรี ย มสวนสาธารณะและพั ฒ นาให
สวยงามพรอมกับดูแลรักษาควบคูกันไป –

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

สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

มิถุน ายน - เดื อนสิ งหาคม 2561 ของสำนั กปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพ นักงาน ลูกจางประจำ
พนักงานจาง รวมทั้งหมด 635 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1.รับโอนพนักงานเทศบาล
และแต งตั้ ง จำนวน 8 ราย ดั งนี้ 1.1 นางจิ ณ ห นิ ภ า แสงแก น สาร ตำแหน งนั ก วิเคราะห น โยบายและ
แผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบานยวด อำเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี มาดำรง
ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานธุรการและงานฝกอบรม ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 1.2 นางสาวพัชรี ภูครองนาค
ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
จังหวัด สุริน ทร มาดำรงตำแหน ง นั กจัด การงานทั่ วไปสั งกั ดงานธุรการ ฝ ายแผนงานและโครงการ สำนั ก
การศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 1.3 นายวีรศักดิ์ วรสาร
ตำแหน ง นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าลปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด ฝ า ยสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข าภิ บ าล สำนั ก งานเขตทุ ง ครุ
กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหนง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดงานสุขาภิบาลและอนามัย

- 9 สิ่งแวดล อม ฝ ายสงเสริม สิ่งแวดลอม สวนสงเสริม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนั กการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ทั้ งนี้ ตั้ งแตวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป น ต น ไป 1.4 นายรณยุท ธ
หอมหวล ตำแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.5 นายก
ฤษฎา ชื่นอิ่ม ตำแหนงผูอำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ระดับสูง) สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.6 นางบุษบา สห
กิจวัฒนา ตำแหนงผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) สังกัดสำนักการคลัง เทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ 1.7 นายพงษ พิ ม ล คำลอย ตำแหน ง นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา รั ก ษาการในตำแหน ง
ผูอำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1.8 จาสิบเอกสมชาย โสมนัสนานนท ตำแหนงนักบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกอง
วิช าการและแผนงาน (นั ก บริห ารงานทั่ วไป ระดั บ กลาง) สังกั ด กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ 2.เลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลจำนวน 2 ราย ดังนี้ 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
ประเภทวิชาการในตำแหน ง นั กวิช าการเงิน และบั ญ ชี ชำนาญการ เลขที่ ต ำแหน งและสังกัดเดิม 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 แตไมมีผูยื่นความประสงคขอโอนมาดำรงตำแหนงดังกลาว ดังนั้น เทศบาลฯ จึง
รายงานตำแหนงวางดังกลาวไปยัง ก.ท.จ.กาฬสินธุ เพื่อสงวนตำแหนงเพื่อแตงตั้งจากบัญชีการสรรหาจาก ก.ท.
ตอไป 6. แจงความประสงคให กสถ. ดำเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นในตำแหนงที่วาง และสงวนตำแหนงเพื่อรอการบรรจุและแตงตั้ง ดังนี้ 1. นักสันทนาการปฏิบัติการ
(สำนักการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา 2. นายชางโยธาปฏิบัติงาน (สำนักการชาง) จำนวน 2 อัตรา 3. เจา
พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา 7. ออกคำสั่งใหพนักงานจาง
ออกจากราชการไวกอนกรณียุงเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายพุทธชาติ เกื้อปญญา ตำแหนง คนงาน สังกัดสำนัก
การสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อ ม เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยมี ผ ลตั้ งแต วัน ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561 8.
ดำเนินการออกคำสั่งใหพนักงานจางออกจากราชการไวกอนจำนวน 3 ราย โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
กาฬสินธุ กรณียุงเกี่ยวกับยาเสพติดตามยุทธศาสตร ฟาแดดสงยาง ระดมกวาดลางยาเสพติด ดังนี้ 8.1 นาย
สุรชัย ตะนะสอน ตำแหนง คนงาน สังกัดสำนักการสาธารณสุขฯ 8.2 นายมรกต จันทรสมบัติ ตำแหนง
คนงาน สังกัดสำนักการสาธารณสุขฯ 8.3 นายธีรนันท ปลื้มจิตร ตำแหนง คนงาน สังกัดสำนักการชาง 9.
ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินประสิท ธิภาพองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำป ๒๕61 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ ห อ งประชุ ม สภาเทศบาล เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 9.1 รั บ การตรวจประเมิ น
ประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำป ๒๕61 ใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยผลการประเมินทั้ง 5 ดาน 10. ดำเนินการขอความเห็นชอบไลพนักงานจาง
ออกจากราชการราย นางสาวศกุนตลา ธารวาวแวว ตำแหนงนักการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง

- 10 กาฬสินธุ 11. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาล 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 รวมตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน
ประจำป 2561 วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ต อ นรั บ คณะกรรมการประเมิ น ทะเบี ย นดี เด น 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 รัช กาลที่ 10 วัน ที่ 29 กรกฎาคม 2561 รวมพิ ธีจุ ด เที ย นชั ยถวายพระพรชัย มงคล 12 สิ งหา
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
ไดออกตรวจพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบรอยที่ตลาดโตรุง จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๒๐.๐๘ น . เจาหนาที่เทศกิจดำเนินทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภาคสนามของชุดเทศกิจไดออก
ตรวจพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบรอยที่หนาโรงพยาบาลกาฬสินธุและหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจาหนาที่เทศกิจทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภาคสนาม ได
ออกตรวจพื้นที่บริเวณทางหัวสะพานวัดใต ซอยราตรีอุทิศ ตามที่ที่มีผูรองเรียนเขามาวาไดรับความเดือนรอน
จากรถบรรทุกที่บรรทุกดิน และมีดินโคลนตกหลนตามถนน ที่วิ่งเขา – ออก บริเวณเสนทางซอยราตรีอุทิศ ทาง
เจาหน าที่ เทศกิจไดล งพื้ น ที่ ตรวจสอบในวัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ าหน าที่ เทศกิ จ
ดำเนิ น การขี ด สี ตี เส น บริ เวณ ณ จุ ด ผ อ นผั น สวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ ค รองราชย ค รบ ๖๐ ป แก
ผูประกอบการ ทั้งหมด ๑๔ ราย ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนเสน
จราจรตลาดทุงนาทองดานสะพานลอย ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจาหนาที่เทศกิจออก
พื้ น ที่ เพื่ อ จั ด ระเบี ย บการจำหน า ยสิ น ค า โดยทำการตี เส น จราจร ถนนผั ง เมื อ งข า งโรงเรี ย นเทศบาล ๑
ในวัน ที่ วัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจาหน าที่ เทศกิจทำการตีเสน จราจรหน ามหาวิท ยาลัยกาฬสิน ธุ
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดตั้งปายเมืองกาฬสินธุ ถิ่นคนนารัก รักษากฎ
จราจร ตามแยกตางๆในวันที่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดปายและประชา
สั ม พั น ธุ “ ศู น ย ต อ ต า นธุ ร กิ จ การเงิ น นอกระบบ (แชร ลู ก โซ ) เขตปลอดแชร ลู ก โซ ตามจุ ด ต า งๆ
ในวันที่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรพื้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณแกง
ดอนกลางในวันที่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดตั้งปายจราจรบริเวณหนา
โร งเรี ย น ก าฬ สิ น ธุ พิ ท ย าสั ย ห น าโร งเรี ย น อ นุ บ าล ก าฬ สิ น ธุ แ ล ะ ห น าโร งเรี ย น อ นุ กู ล น ารี
ใน วั น ที่ วั น ที่ ๒ ๓ กรกฎาคม ๒ ๕ ๖ ๑ เจ า ห น าที่ เท ศกิ จ ดำเนิ นการจั ด จราจรในงานขุ ด ลอก
บริ เวณหน า โรงแรมริ ม ปาวถนนกุ ด ยางสมั ค คี ในวั น ที่ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ า หน า ที่ เทศกิ จ
ดำเนิ น การจั ด จราจรบริเวณสนามหน าศาลากลาง(หลั งเก า)ในงานแห เที ยนเข าพรรษาในวัน ที่ วัน ที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนบริเวณตลาดโตรุง ในวันที่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขนกระสอบทรายบริเวณฝายมีชีวิตเพื่อระบายน้ำใหเร็วขึ้นเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการไดจัดระเบียบฟุตบาทบริเวณแยกน้ำพุ

- 11 เมื่อวัน ที่ 3 สิ งหาคม 2561 เจาหน าที่ เทศกิจดำเนิ น การไดน ำขวบและจัดระเบี ยบจราจรงานกีฬ ากลุ ม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการไดออกตรวจ
พื้นที่บริเวณหนาโรงเลื่อย ถนนอนรรฆนาค ตามที่ที่มีผูรองเรียนเขามาวาไดรับความเดือนรอนจากรถบรรทุกที่
บรรทุกดิน และมีดินโคลนตกหลนตามถนน ที่วิ่งเขา – ออก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการติดตั้งกระจกนูนตามจุดที่ชำรุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการไดออก
ตรวจพื้นที่บริเวณซอยสุขสบายใจ ตามที่ที่มีผูรองเรียนเขามาวาไดรับความเดือนรอนจากรถบรรทุกทำถนน
คอนกรี ต ชำรุ ด ท างเจ า ห น า ที่ เท ศกิ จ ได ล งพื้ น ที่ ตรวจสอบ ป รากฏว า เป น ไป ตามข อ เท็ จจริ ง
ที่มีผูรองเรียนมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการประชุมพอคาแมคาจุดผอนผัน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครองราชยครบ 60 ป ขางเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2561 เจาหน าที่ เทศกิ จดำเนิ นการติดตั้งกระจกนูนขางซอยบานปลัดฉลอง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
เจ าหน าที่ เทศกิ จ ดำเนิ น การจั ด จราจรโรงเรีย นเทศบาล 1 ในงานโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วัน ที่ 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. เหตุไฟไหมบานชั้นเดียวคอนกรีต 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. เหตุไฟฟารัดวงจรเนื่องจากมีตนไมลมเอน
ไปทับสายไฟจึงทำใหเกิดการสปารค บริเวณ ซ.รานหนึ่งเดียว 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
(หลบหนี้) 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
มิถุ น ายน 2561 เวลา 14.00 น. ออกเหตุ ว.40 บริเวณบ านโต น จั ก รยานยนต ชนรถยนต -วัน ที่ 21
มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 17.21 น ว.40 จักยานยนต + กระบะ บริเวณ ทางเขาบานหัวโนนโก พบ

- 12 ผูบาดเจ็บ เพศชาย 1 ราย -วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 17.57น ว.40 จักยานยนต + เกง
บริเวณ หนาเสถียนยนตเกา(ซ้ำชอน) พบผูบาดเจ็บ เพศชาย 1 -วันนี้2 3มิถุนายน2561เวลาประมาณ
15.27น. ออกรับผูปวยฉุกเฉิน 237ถ.เกษตรสมบูรณ อ.เมือง.จ.กาฬสินธุ มีอาการเหนื่อยออนเพลียหายใจไม
สะดวก พบ คุณตาสมัย พลเสนอายุ81ป ใหการปฐมพยาบาลเบื้องคน นำสงโรงพยาบาลกาฬสินธุ -วันที่ 27
มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 22.00น ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 จยย+เกง หนาราหมูจิ้มจุม 10หมื่น
ผูไดรับ บาดเจ็ บ 1ราย -วัน ที่ 28 มิ ถุน ายน 2561 เวลาประมาณ 08.00 น. ออกตรวจสอบเหตุ ว.40
กระบะ+กระบะ บริเวณหนาซอยน้ำทิพย ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ การฝกอบรมใหความรูดานตางๆ -วันที่ ๖ ๑๐ สิงหาคม 2561 ดำเนินโครงการอบรมนักปฏิบัติการ การแพทยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน Emergency Medical
Responder (EMR) ใหกับพนักงานในสังกัดฝายปองกันฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ อบท.อื่นๆที่สนใจเขา
รับการอบรม -วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดำเนินโครงการอบรมใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องตน ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๖ ชุมชน การมีสวนรวมและการ
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ -วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 ทำความสะอาดศูนยแกงดอนกลาง -วันที่ 6
มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. ล างเศษดิน ที่บนถนนกุดยางสามัคคี -วันที่ 6 มิ ถุนายน 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 ติดตั้งถัวเคมีเพื่อปองกันเหตุ
เบื้องตน -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 ติดตั้งพัด
ลมศูนยปฎิบัติธรรม การปฏิบัติงานดานอุทกภัยและน้ำทวมขัง -วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ
13.00 น. ว.4 ยกของขึ้ น ที่ สู งให ป ระชาชน เลขที่ ๙๐ ถ.สนามบิ น -วัน ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา
ประมาณ 18.00 น. ว.4 ทำผนั ง กั้ น น้ ำ พร อ มสู บ น้ ำ บริ เวณ ตรงข า มวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า ง -วั น ที่ 16
กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 09.35 น. ว.4 สูบน้ำ บริเวณ ตรงขามวิท ยาลัยสารพัดชาง -วันที่ 16
กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. ว.4 สูบน้ำ บานประชนชน เลขที่ ๙๐ ถ.สนามบิน -วันที่ 18
กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. นำกระสอบทรายกั้นน้ำแผงขายของหนาสำนีกทะเบียน -วันที่
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นำทรายมาวางกั้นทางน้ำ นายจิรายุธ วรรณศรี เลขที่ 119/3 ถ.ทุง
ศรีเทือง ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสนิธุ -วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. วางกระสอบทรายกั้น
ทางน้ำเขาบาน นางทองคำ ฤทธิทรงเมือง เลขที่ 115 ถ.ทุงศรีเมือง ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ -วันที่ 18
กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ติกตั้งเครื่องสูบน้ำ 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 ตรวจสอบคันกั้นน้ำและสูบน้ำหลังกาฬสินธุโรงทอง งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ๑.หน า ที่ ป ระจำวั น -ดู แ ลความเรี ย บร อ ยพร อ มให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ที่ ม าใช บ ริ ก าร บริ เวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.กิจกรรมที่เขารวมกับหนอยงานอื่นๆ

- 13 -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
การแพทย ฉุ ก เฉิ น ขั้ น พื้ น ฐาน Emergency Medical Responder (EMR) ณ ฝ า ยป อ งกั น ฯ เทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ -วันที่ ๑๒ ส.ค. 2561 เขารวมพิธีวางพานพุมถวายพระพรวันแม ๑๒ สิงหาคม ณ หอประชม
ศาลากลางจังหวัดกาฬสิ นธุ หลังเก า 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

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนสิงหาคม 2561 เบนซิน จำนวนที่ใช 934.73 ลิตร ลดการใชพลังงาน
249.02 ลิ ต ร ดี เซล จำนวนที่ ใช 16,505 ลิ ต ร ลด การใช พ ลั งงาน 907 ลิ ต ร LPG จำนวนที่ ใช
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 เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ ซอมแซมฝาปดทอ
ระบายน้ำ/เปลี่ยน 31 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ 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 - ทองถิ่นอื่น 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. ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา 5 ราย 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
42 ราย 5. ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ 72 ราย 6. หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
39 ราย ตรวจประเมินโรงครัวศูนยเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานควบคุมโรคขอนแกนตรวจ
ประเมินโรงครัวศูนยเด็กเล็กกุดยางสามัคคีและโรงครัวโรงเรียนอนุบาลรัตนา เรงรับใบอนุญาตเรขาย เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2561 และวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ออกเรงรัดตออายุใบอนุญ าตเรขายของในที่หรือทาง
สาธารณะ หนาโรงเรียน กาฬสินธุพิทยาสัยและหนาโรงชอมรพช. ผลการเรงรัดมีผูใชบริการ จำนวน 72 ราย
ตรวจขอรองเรียนยาเสนไมมีฉลาก รวมกับสำนักงานควบคุมโรคออกตรวจ เหตุรองเรียนยาเสนไมมีฉลากใน
ตลาดทุ งนาทองผลการตรวจมี ก ารนำกระดาษฉลากเดิ ม ของบริษั ท ยาเส น ใชบ รรจุในซองพสติ กใสซึ่งตาม
กฎหมายใหปม หรือสกรีนลงในถุงผลการตรวจแนะนำจึงไดสงตอขอมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคายแจงโรงงานผลิตเพื่อตักเตือน ภรรยาผูวาพาเที่ยว วันที่ 31 สิงหาคม 2561 อำนวยความสะดวก
รายการคุณนายพาเที่ยว ไดนำคณะทีมงานและนายกเหลากาชาดรวมถายทำรายการโปรโมทแหลงทองเที่ยว
และตลาดสดนาชื้อตลาดทุงนาทอง จัดประชุมเสวนาเมืองจักรยาน – เดิน วันที่ 31 สิงหาคม 2561 รวมกับ

- 14 สถาบันการเดินและการจักรยานไทย จัดเวทีประชุมเสวนาเมืองจักรยาน – เดิน ระดับภาคอีสาน กิจกรรมใน
งานประกอบดวยการแสดงวิสัยทัศนการเปนเมืองเดิน – จักรยานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไปถึงไหนอีสาน
บานเฮาสิเฮ็ดอิหยัง และกิจกรรมปนเลาะเมือง ดานปองกันและควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค
สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๑ ราย อยูชุมชนวัดใต รายเกามีท้ังหมด ๕ ราย รวมมีผูปวยที่
เขาสูกระบวนการติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๖ ราย มาตรวจตามนัด และแข็งแรง
ทุกราย สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไดออกประเมินการติดตามการดำเนินงานในการ
ดูแลผูปวยวัณโรคที่บานตามเกณฑการรักษา ผูปวยดวยระบบยาระยะสั้นโดยมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยาตลอดการ
รักษา (DOTs) คัดเลือกผูปวยชุมชนวัดใตสรุปผลการประเมิน (ไดคะแนนระดับดี) ดังนี้ จุดแข็ง - เจาหนาที่
ดูแลใสใจผูปวยดีมากใหคำแนะนำผูปวยเขาใจและออกเยี่ยมบาน สม่ำเสมอทำใหผูปวยมีความรูเรื่องโรคและ
การปองกันการแพรกระจายเชื้อใหผูอื่น - มีการลงบันทึกลายมือของเจาหนาที่ในสมุดประจำตัวผูปวยชัดเจน
(DOTs) - อสม.ในชุมชนลงไปดูการกินยาและนับยาผูปวย สัปดาหละครั้ง จุดออน สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกบริเวณบานผูปวยไมปลอดโปรง - ตลับที่ใสเสมหะที่โรงพยาบาลใหผูปวยเพื่อสงตรวจตามรอบนัดครั้ง
ตอไปไมไดมาตรฐาน ประเมินโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ำดี งานปองกันและควบคุมโรค ไดลงประเมินโรงเรียนที่ไดเปนโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูเรื่องการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ เพื่อ
ติดตามดูความตอเนื่องในการดำเนินงาน ของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีเกณฑและผลการ
ประเมิ น ดั งนี้ ๑. โรงเรีย นมี แ บบสรุ ป ผลการดำเนิ น งานต อ เนื่ อ งของป นี้ โดยมี ภ าพกิ จ กรรมเรีย บรอ ย ๒.
โรงเรียนมีตารางกิจกรรมการดำเนินงานของแกนนำนักเรียน(อย.นอย)อยูในแผน มีปฏิทินงานอยางชัดเจน
๓. นั กเรียนแกนนำได น ำความรูเรื่อ งการป องกัน โรคมะเร็งตับ ฯมาสอนเพื่ อนสอนน อง ๔. นักเรียนไดท ำ
กิจกรรมโดยสงสารเรื่องความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับถึงผูปกครองใหไดอานและตอบกลับสาร 5. โรงเรียนได
นำหลักสูตรเรื่องโรคพยาธิใบไม ตับและมะเร็งทอน้ำดีของแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐานมาใชครบทุ กชั้น
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจ
คาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - 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
ชุม ชนหั วคู -หนองเรือ มี ค วามเสี่ ย งมาก คิ ดเป น ๕.๕๕ ผลสำรวจค าดั ชนี ค วามชุ ก ลู ก น้ ำยุ งลาย (CI) ของ
สถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุก
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
โรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ 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 **ตั้งแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน มีผูปวย ๙ ราย
เดือนนี้มีผูปวยโรคไขเลือดออก ๓ ราย คือ ๑.นายจันทร ธรรมประชา อายุ ๒๙ ป อยูบานเลขที่ ๔๐/๑ ถ.
ประดิษฐ ชุมชนหนองผักแวน ปวยวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๑ (ปจจุบันหายเปนปกติแลว ) ผูปวยรายนี้สอบสวนโรค
แลวไปรับเชื้อไขเลือดออกจากที่อื่นเพราะไปนอนอยูกับเพื่อนที่ตางอำเภอกลับมาบาน ๒ วันจึงเปนไขแตเราไป
ดำการควบคุมโรคใหที่บาน ๒. ด.ช. ชนาธิป สำราญเนตร อายุ ๑๒ ป อยูบานเลขที่ ๑๓๔ ถ.ชัยสุนทรสง

- 15 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.
กาฬสิ น ธุ ) หมายเหตุ รายนี้ ส อบสวนโรคแลวพบวาแหลงโรคไขเลือดออกอยูที่ โรงเรียนอนุ กูลนารี จึงได
ประสานไปยังโรงเรียนเพื่อที่จะดำเนินงานควบคุม โรคในโรงเรียนต อไป ด านสงเสริม สุขภาพ 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.
ออกใหบริการตรวจฟนและทาฟลูออไรดเด็กนักเรียนศูนยพัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 (ดงปอ)
จำนวนนักเรียนที่ไดรับการตรวจฟนและทาฟลูออไรด ทั้งหมด ๕๐ คน วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา
๐๙.๓๐ น. พิธีเปดการอบรมนักเรียนโครงการฟนสวย ยิ้มใส ในวัยเรียน ป 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีทาน ดร.ศิรินันท. หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธี
วิทยากร ดร.ทพญ.ชัญญา. ธีระโชติ และคณะ จำนวนเด็กนักเรียนที่เขารับการอบรม พรอมไดรับการตรวจฟน
ทั้ ง หมด ๒๖๘ คน วั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จั ด อบรมนั ก เรี ย น
ตามโครงการฟนสวย ยิ้มใส ในวัยเรียน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 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.
จัดอบรมนักเรียนตามโครงการฟ นสวย ยิ้มใส ในวัยเรียน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เขารับการอบรมพรอมไดรับการตรวจฟน ทั้งหมด ๑,๓๑๐ คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 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 ว น สั ต ว
ทั้งหมด 2,045 ตัว แบงเปน สุ ก ร 2,019 ตัว โค 26 ตั ว รายได ป ระจำเดื อน สิ งหาคม ๒๕๖๑
จำนวน 205,566 บาท งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารชั้นลางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (วัดใต
โพธิ์ค้ำ) นายนพสิทธิ์ 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 บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปดโครงการสงเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมในวัดใตโพธิ์ค้ำ ประจำป ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพระภิกษุ/สามเณร มีสุขภาวะที่ดี
เขาถึงสิทธิประโยชนดานสุขภาพ เพื่อสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในวัดแกพระภิกษุ/สามเณร และ
ประชาชนในชุมชนที่มาประกอบกิจกรรมในวัด วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ นายจารุวัฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ ไดเป นประธานการอบรมเชิงปฏิบั ติการ
โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพชุมชน ประจำป ๒๕๖๑ เพื่อเปนการขับเคลื่อนขยายผลธรรมนูญสุขภาพ ๔
ชุมชน ไดแก ชุมชนหนาโรงเลื่อย ชุมชนวัดหอไตรปฎการาม ชุมชนสุขสบายใจ และวัดปาทุงศรีเมือง โดย

- 16 ไดรับเกียรติวิทยากร จากมหาลัยกาฬสินธุ งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ คนพิการวัดใต
โพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับ
บริการ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใต
โพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เจาหนาที่แพทยแผนไทยไดใหบริการนวดแผนไทยกับผูที่มารับบริการ วันที่
14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได อ อกเยี่ ย ม และทำกายภาพบำบั ด ให กั บ ผู สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ งที่ บ าน รว มกั บ
เจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
ออกเยี่ ย มและทำกายภาพบำบั ด ให กั บ ผู สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง ที่ บ า น ร ว มกั บ เจ า หน าที่ ข องศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ แ ห ง ที่ 1 (ซอยน้ ำ ทิ พ ย ) โรงเรี ย นผู สู ง อายุ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
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
วัดใตโพธิ์ค้ำ (ร.ร.ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ) นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร เจาหนาที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ
คณะผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลธัญญา
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ นำโดย นายประดิษฐ ปญญา นายกเทศมนตรีตำบลธัญญา และคณะ ที่
ไดมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และหองเรียนตางๆ ในครั้งนี้ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
วิท ยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จัดโครงการสืบสานงานศิลปสูเด็ก เยาวชน ผูสูงวัยและผูดอยโอกาส ประจำป
2561 ใหความรูดานนาฏศิลป ดนตรี ใหผูสูงวัย โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อพัฒนาจิตใจ
ให ผ อ นคลายความเครี ย ด ช ว ยฟ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจให เป น ผู ที่ มี สุ น ทรี ย ภาพทางด า นศิ ล ปะ ดนตรี และ
นาฎศิลป ครั้งที่ 1

สำนักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา โครงการเดน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมพิ ธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำป 2561 วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
จังหวัดกาฬสินธุ รวมทำบุญ ตักบาตร ถนนสายบุญ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ถนนภิรมย รวม
โครงการ ปลู กต น ไม 1 ฝน 1 คน 1 ต น ในวัน ที่ 23 สิ งหาคม 2561 ณ สวนสาธารณะแก งดอนกลาง
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดดงปอ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมวันสุนทรภูสูภาษาไทย ประจำปการศึกษา 2561 วันที่
26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมตามรอยไดโนเสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในวันที่ 8 สิงหาคม
2561 คณะผูบริหาร คระครู นักเรียน ผูปกครองโรงเรียนเทศบาล 1 จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำป
2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ท อน้ ำดี วัน ที่ 16 สิงหาคม 2561 กิจกรรมป นรัก ษ ของนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาป ที่ 2 วัน ที่ 17
สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา โครงการเฝาระวังหมูบานและชุมชนหางไกลยาเสพติด
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแมแหงชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคาพนักงานครูและนักเรียนรวมปลูกตนรวงผึ้ง
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา ตัวแทนนักเรียน นักกีฬาวอลเลยบอลหญิง เขา

- 17 รวมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค ประจำป 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กิจกรรมเพิ่มความรูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
วัดเหนือ กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 รวมงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผาผูไทย วันที่
21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการประสานงานวิชาการตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 23 สิงหาคม 2561
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 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 ศูนยพั ฒ นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒
กิจกรรมเนื่องในวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจำป 2561 ในวันที่ 9
สิ งหาคม 2561 ณ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 2 กิ จ กรรมประจำวั น งานกี ฬ าและ
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ จังหวัด
เพชรบุ รี จั งหวัด ประจวบคี รีขั น ธ งานที่ จ ะดำเนิ น การต อ ไปของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห
วิทยาศาสตร (ท.1 , ท.2) กิจกรรมเปดทายขายของ (ท.1) โครงการตอตานยาเสพติดในโรงเรียน (ท.1, ท.2)
โครงการพั ฒ นางานวิชาการ (ท.1) โครงการโรงเรียนสงเสริม สุขภาพจิตอาสาเด็กไทยทำได (ท.1) โครง
ฝกอบรมพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป (ท.2) กิจกรรมหนูนอยฟนสวย (ท.3)

สำนักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 60-

ส.ค.61 (ไตรมาส 4) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 60- ส.ค.61 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.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.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 60 – ส.ค.61 เข า มาทั้ ง หมด
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

- 18 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.บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานสวนสาธารณะ ประจำเดื อ น สิ งหาคม

2561 สำนักการชางใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4,590 ลิตร ลดลง 970 ลิตร สำนักปลัดเทศบาล ใช
น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,038 ลิตร ลดลง 176 ลิตร สำนักการสาธารณสุขใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน
16,505 ลิตร ลดลง 907 ลิตร สำนักการศึกษาใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 160 ลิตร ลดลง 25 ลิตร
สำนั กการคลังใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 160 ลิตร เพิ่ ม ขึ้น 40 ลิตร กองวิชาการ ใชน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน 109 ลิตร ลดลง 15 ลิตร กองสวัสดิการสังคมใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 249 ลิตร เพิ่มขึ้น
11 ลิตร โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 31,036.48 หนวย เพิ่มขึ้น 2,639.00
หน วย สถานี ดั บ เพลิ ง ในเดื อ น ก.ค. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน 4,404.00 หน วย เพิ่ ม ขึ้ น 324.00
หน วย โรงเรีย นเทศบาล ๑ กาฬสิ น ธุพิ ท ยาสิท ธิ์ ในเดือ น ส.ค. 61 ใชไฟฟ า จำนวน 14,650.00
หนวย ลดลง 509.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ก.ค. 6โรงเรียนเทศบาล ๓
วัดเหนือ ใชไฟฟ า จำนวน 6,379.00 หนวย เพิ่ มขึ้น 2.00 หน วย ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟ า
จำนวน 7,812.00 หนวย เพิ่มขึ้น 599.00 หนวย โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ำ ในเดือน ก.ค.
61 ใชไฟฟา จำนวน 1,819.00 หนวย เพิ่มขึ้น 117.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ
ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 5,760.00 หนวย ลดลง 620.00 หนวย สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2561 ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ 1 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 อยูระหวางดำเนินการกอสราง 7
โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร 2.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง 3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูป
ตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ 4.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเชื่อมคำอุทิศ ชุมชนเกษตร
สมบูรณ 5.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ 6.โครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 7.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
ซอยน้ำทิพยฝงขวามือ ชุมชนซอยน้ ำทิ พย 8.โครงการกอสรางรางระบายน้ ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียน
พาณิ ช ยการกาฬสิน ธุ 9.โครงการกอ สรางระบบระบายน้ ำถนนท าสิ น ค าฝงขวามื อ ชุ ม ชนท าสิ น ค า 10.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผั งเมื อ ง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจำป พ.ศ.2561 อยูระหวาง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานจาก
ซอยหาดลำดวน 1 เชื่อมซอยตาสังข 2.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยวัดสวางพัฒนา 3 สวนการโยธา
ประดับไฟฟาสองสวางตกแตงถนนกาฬสินธุ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซอมแซมไฟฟาสองสวางชุมชนหาด
ลำดวน วัน ที่ 18 สิ งหาคม 2561 ซ อมแซมไฟฟ าสองสวางถนนชัยสุน ทร วัน ที่ 18 สิงหาคม 2561
ซ อ มแซมผิ ว จราจรหน า ร า นสมบู ร ณ ภั ณ ฑ วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2561 ซ อ มแซมผิ ว จราจรบริ เวณถนน
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ซอมแซมผิวจราจรถนนพรรณนา วันที่ 1 สิงหาคม
2561 ขุดลอกเปดเสนทางระบายน้ำบานเตาไห วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 7

- 19 สิงหาคม 2561 ตัดแตงกิ่งไมท างเขาสำนักงานเทศบาล 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 งบประมาณตั้งไว 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
เมื่อวัน ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห องประชุ ม มะหาด ชั้ น ๒ (อาคารสำนั กการสาธารณสุ ข เทศบาลเมื อง
กาฬสิน ธุ) กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ จัด การประชุม คณะกรรมการดำเนิ น การหอ
กระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยการประชุมฯในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากนายสำราญ ศรีโชติ อัยการ
จังหวัดกาฬสินธุประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ) บรรยายการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐) ใหกับคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน 1.งานประกาศเสียงตามสาย
จำนวน 30 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ จำนวน 9 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.
งานภาพนิ่ง 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.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 8 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดีทัศน จำนวน - งาน

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ ายพั ฒ นาชุ ม ชน กองสวัส ดิการสังคม สรุปรายงานการใช

น้ำมันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนสิงหาคม 2561 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนสิงหาคม
2561 ทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 97 ลิตร ลดลง 17 ลิตร ทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 141 ลิตร เพิ่มขึ้น 1 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชนโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” หมูบาน/ชุมชนละ สองแสนบาท
โครงการไทยนิยมยั่งยืน อยูในระหวางขั้นตอนการดำเนินการ และมีบางชุมชนดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเขต
๑ ดำเนินการแลวเสร็จ ๒ ชุม ชน คือ ชุม ชนหนองลิ้นจี่ ชุม ชนตลาดสด วัดกลางและยังดำเนิ นการอยู 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 บุญเพิ่ม เปนประธานเปดโครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล ๕
ประจำป ๒๕๖๑ เพื่ อ ให ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่ มี ค วามสุ ข อยู ดี กิ น ดี มี ค วามรั ก ความสามั ค คี ปรองดอง
สมานฉั น ท จึ งได ด ำเนิ น โครงการชุ ม ชนร ว มใจรั ก ษาศี ล ๕ ขึ้ น โดยมี ด ร.พระครู ส มุ ห ท องล ว น สิ ริ จั น โท
ผูอำนวยการศูนยปฎิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารยอาจ อาสภมหาเถร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

- 20 มาเปนวิทยากร และมีนายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนผูกลาวรายงานในครั้งนี้
ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๑ ไดดำเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจาย
เบี้ยฯ 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 คณะผูบริห ารเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาล ไดรวมถวายเครื่องราชสักการะพานพุมเงิน - พุมทอง ตอหนาพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จ
พระนางเจาสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินี น าถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายจารุวัฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อง
กาฬสินธุ เปนประธานในพิธีครั้งนี้ และไดมอบใบประกาศเกียรติคุณและโลเกียรติคุณใหกับแมดีเดนทั้ง ๓๓
ทาน เพื่อยกยองเชิดชูคุณงามความดีแกแมผูเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จ และเปนผูที่มีความมานะ อดทน
เสี ย สละเวลา อุ ทิ ศ และบำเพ็ ญ ประโยชน แ ก สั งคม เมื่ อ วัน ที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ประสานงานรวมกั บ
เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ลงพื้นที่สอบถามขอมูลผูประสบ
ปญหาทางสังคม นายธวัชชัย บึงกลาง ไดรับการชวยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จังหวัดกาฬสินธุ และศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม รวมประชุม
เตรี ย มความพร อ มในการจั ด "โครงการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ต า นยาเสพติ ด ยุ ติ ค วามรุ น แรงต อ เด็ ก และสตรี
ณ ห อ ป ร ะ ชุ ม ชั้ น 2 บ า น พั ก เด็ 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. การจัดโครงการในครั้งนี้เปนการดำเนินกิจกรรม “อัยการประสานสหวิชาชีพและ
ชุมชนทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ (ทีมสหวิชาชีพ)๒. จัดกิจกรรมรวมกับ บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด กาฬสินธุ ตำรวจภูธร
จังหวัดกาฬสิ น ธุ โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ และเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ ๓. รูป แบบกิ จกรรม มีก ารทำบั น ทึ ก
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. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีหนาที่ประสานมวลชนเขารวมกิจกรรม จำนวน
๕๐ คน และเดินรณรงค ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ การแตงกาย ใสเสื้อสีขาว (มวลชนเขารวมกิจกรรม จะ
ไดรับหมวกสีสม จากสำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา)
๗. ขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหจัดหา น้ำดื่มเพื่อใหบริการ ขบวนเดินรณรงค เมื่อวันที่ ๙
สิ ง หาคม ๖๑ ต อ นรั บ คณ ะทำงาน ศพค. เทศบาลเมื อ งเลย และร ว มแลกเปลี่ ย นการดำเนิ น งาน
ดานครอบครัว(ศพค.) ณ โรงแรมบูลเทล จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ประสานงานใหขอมูล
ในการลงตรวจ ประเมินการดำเนินงานกองทุนวันละบาท ณ บานประธานชุมชนทาสินคา

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

เรื่องที่ 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 ของเราเปนหนึ่งในนั้นดวย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ยินดีดวยครับ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ
อีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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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

