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ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอำนวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูนิลามัย
หน.บริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
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
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

4. ดร.พงษพิมล
5. นายสมบัติ
6. นายลิขิต
7. นางสาววารัตน
8. นายสมชาย
9. นางสาคร
10. นายวันชัย
11. นางสาวดารุณี
12. นายคงเดช
13. นายวุฒิไกร
14. นางณัฐนันท
15. นายกันติพงษ
16. นางมยุรา
17. นางมยุรี
18. นายพงษฤทธิ์
19. นางสุดารัตน
20. นางรัศมี
21. นายสนธยา
22. นายธนวัฒน
23. นายปญญา
24. นายอิงควัต
25. นายธนัญชัย
26. นายนัญธชัย
27. นายชาติชาย
28. นางดวงใจ
29. นางสาวณัฐภาส
30. นางสาวพัชรินทร

คำลอย
สันคำ
ไชยภู
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คำกอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล

- 2 ผอ.สำนักการศึกษา
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายปกครอง
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เชิญรับเกียรติบัตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กระทรวงมหาดไทยเชิญใหนายกที่รวม

โครงการสงมือถือเกาไปชีวิตใหมมาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราโดยสำนักการสาธารณสุขก็ไดขอรับบริจาคมือ
เกาไดประมาณ 102 เครื่อง ถาไดตั้งแต 50 เครื่องขึ้นไปเขาก็จะเชิญใหไปรับเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่
18 ตุ ล าคม 2561 ที่ ก รุ งเทพมหานครและเผอิ ญ ว า นายกก็ ต อ งเดิ น ทางไปราชการอยู แ ล ว ในวั น ศุ ก ร
เพราะฉะนั้นฝากทานรองนายกเทศมนตรี ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ฝากทานดูแลและรักษาราชการ
แทนนายกดวยครับใหทุกสำนัก/กองเสนอหนังสือที่ทานรองนายกไดเลย
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เรื่องที่ 2 บันทึกและเขียนแบบอนุรักษชุมชนยานเมืองเกา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ มอบสำนั ก การศึ ก ษาถ า พอมี

งบประมาณอยากใหจัดในการทำหลักสูตรทองถิ่นหรือวิจัย คนควาเกี่ยวกับชุมชนรอบๆวัดกลางคือชุมชนยาน
เมืองเกา และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทาง ททท.จะแถลงขาวเกี่ยวกับผลงานของ ททท. ที่มาทำกับ
จังหวัดกาฬสินธุวามีกิจกรรมอะไรบางและไดผลอยางไรก็จะมีการนำเสนอผลงาน ผมเลยมีแนวความคิดขึ้นมา
วาเราอุตสาหสงเสริมยานเมืองเกาบริเวณนี้แลวและมีอาคารบานเมืองเกาใหเห็นเพราะฉะนั้นผมเลยคิดวาเรา
ควรที่จะบันทึกและเขียนแบบอนุรักษเอาไวบันทึกเอาไวเปนชุมชนเมืองเกาพูดถึงที่มา ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ประกอบดวยอาจารยจากมหาวิทยาลัยมอบทานรองปลัดรณยุทธเปนประธานฝากทานดูแลงานนี้ดวย ไป
ทาบทามอาจารยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ และครูอาจารยที่สามารถ
ทำงานวิจัยคนควาเขียนหนังสือตำราได เชิญอาจารยวิชิต คลังบุญครองซึ่งเปนเจาของตึกดินมาแลวศึกษาหา
แนวทางมอบสำนักการศึกษาเขียนโครงการใชงบประมาณคงไมเกิน 3 – 4 หมื่นบาท ขอใหทำเปนเอกสาร
ตนฉบับ

เรื่องที่ 3 โครงการเพิ่มพื้นที่สรางสรรคใหกับเด็กและเยาวชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการเพิ่มพื้นที่สรางสรรคใหกับ
เด็กและเยาวชนผมเห็นวาเยาวชนของเราเลนโซเชียลกันเยอะเราเอาสภาเด็กและเยาวชนของเรามาประมาณ
20 - 30 คน ใชเวลา 2 – 3 วัน ในการเขาอบรมเกี่ยวกับเรื่องการใชโทรศัพทสรางสื่อเหมือนกับเราสราง
ผูสื่อขาวเพื่อทำคลิปเรามอบใหเด็กๆทำคลิปกันเองแลวโพสลงไปในเพจของสภาเด็กฯ ฝากกองสวัสดิการสังคม
รับผิดชอบดำเนินการ

เรื่องที่ 4 โครงการที่เกี่ยวกับจักรยาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

โครงการที่เกี่ยวกับจักรยานฝากทาน
ผอ.สำนักการสาธารณสุขเรามีอาจารยพลเดชอยูที่คณะสถาปตยกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนคณะบดี
แลววันนั้นอาจารยใชงบประมาณของอาจารยเองเอามาทำงานวิจัยใชชุมชนสุขสบายใจเปนชุมชนนำรองในการ
เขียนสีสรางสื่อทาถนน เพื่อที่จะใหพี่นองประชาชนหันมาใชรถจักรยานหรือเปนการเตือนวาชุมชนนี้เปนชุมชน
จักรยานถารถสัญจรผานมาจะไดระมัดระวังหรือสรางแรงจูงใจใหกับผูนำชุมชนหันมาสนใจจักรยานแลวลงไป
รณรงคในชุมชนตัวเองเพื่อที่จะใหชุมชนไดใชจักรยานในชีวิตประจำวัน ผมเลยคิดโครงการขึ้นมาวาเราจะเชิญ
ผูนำชุมชนละ 2 - 3 คน/ชุมชน และเชิญอาจารยมาใหความรูประมาณครึ่งวันและหาชวงเวลาที่เหมาะสมลง
พื้นที่ท ำเหมือนกับชุ มชนสุขสบายใจที่ ดำเนิน การมากอนหนาแลวนั้น ฝากทานผอ.สำนักการสาธารณสุข
พิจารณาเรื่องชวงเวลาในการดำเนินโครงการ

เรื่องที่ 5 โครงการจุติสุขาวดี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เกี่ยวกับเรื่องโครงการจุติสุขาวดีดารุณี

นำโครงการนี้เขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณแลวถูกตัด แลวเขาก็ไปติดตอวิทยากรเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
จัดงานศพผมวาถาหากใชงบประมาณไมเยอะมากผมก็อยากจะสานตอเพราะเปนโครงการดีๆที่ดูแลคนยากจน
เวลาที่ไมมีเงินทำศพก็เขาไปชวยและดูแลใหมีงานศพมอบกองสวัสดิการประสานกับดารุณีแลวนำโครงการนี้มา
เพื่อขอใชเงินรางวัลกับนายกได

เรื่องที่ 6 พิจารณาโครงการที่สำคัญเพื่อขอใชเงินรางวัลในการดำเนินการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการที่สำคัญๆที่เราถูกตัดถาหาก
เราไดเงินรางวัลมาแลวสามารถดำเนินการไดเลยแตถาหากโครงการไหนที่ไมสำคัญแลวสามารถชะลอไดผม
อยากใหรอกอนเพราะฉะนั้นฝากทุกทานพิจารณาโครงการของทานดวยเพราะเงินรางวัลรอบนี้เราไดมาแค
ประมาณ 7 แสนบาท ฝากทุ กสำนั ก/กองสงรายละเอียดโครงการแตล ะโครงการให ส ำนั กปลัดเทศบาล
รวบรวมและดูเรื่องคาใชจายออกเปนหนังสือหลังจากนั้นใหนำสงกองวิชาการตอไป
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เรื่องที่ 7 ทบทวนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมขอทบทวนงานที่เคยไดสั่งการเอาไว

ในการประชุม ครั้งที่ ผานมา ท านผอ.มานิ ตในการเตรียมรับ รางวัล ของท านจะพรอมในชวงไหนอยางไรมี
คาใชจายหรือไม
นายมานิต เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 เตรียมการไวเรียบรอยและวันนั้นจะมีการ
ทำบุญเลี้ยงพระดวยสวนคาใชจายโรงเรียนและสำนักการศึกษาจะจัดการเองไมไดใชเงินรางวัลครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องทอดผาปาที่สำนักพุทธศาสนาแจง
ใหทราบในที่ประชุมวามีเงินในวันที่ทอดผาปา จำนวน 1,230,000 บาท ยังไมหมดยังมีมาอีกเรื่อยๆงานนี้
เปนงานของจังหวัดตอไปงานของเราทอดกฐินเปาหมายของเราคือเงินจำนวน 1 ลานบาท เพื่อนำเงินไปสราง
ศาลาวัดใหกับวัดปาทุงศรีเมืองผมคุยกับหัวหนากันติพงษวาซองผาปาเรียบรอยผมขอซองมา จำนวน 100 ซอง
และเรื่องซองกฐินผมอยากใหซองไปพรอมกับตนกฐินเลยมอบหัวหนากันติพงษเรียกประชุมกับสวนการงานที่
เกี่ยวของเรื่องจะนำซองกฐินใหใครอยางไรเทาไหรบางเราตองมาบริหารจัดการใหดี เพราะฉะนั้นเลยอยากใหมี
การประชุมปรึกษาหารือกันใหดีฝากหัวหนากันติพงษบันทึกรายละเอียดไวดวย เรื่องการดูแลสวนสาธารณะให
ปฏิบัติโดยเครงครัดตามหนังสือที่ไดออกไปใหมมอบหมายหนาที่รับผิดชอบตอไปถามีคอมเมนทมาหรือมีการ
โพสลงสื่อโซเชียลเกี่ยวของกับงานของใครที่บกพรองคงตองมาคุยกันฝากกำชับเจาหนาที่ที่อยูในความดูแลของ
ทานดวยใหทำหนาที่ของตัวเองใหดีในเรื่องการดูแลสวนสาธารณะทุกแหงเพราะผมมอบหมายภารกิจไปแลว
เรียบรอย สวนเรื่องตอไปเรื่องศาลากลางหลังเกานายกมองไปยังไงก็วายังสกปรกอยูแลววันที่ 23 ตุลาคม
2561 จะมีการจัดงานวันปยมหาราชที่ลานหนาศาลากลางหลังเกาฝากสำนักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความ
สะอาดดวย ปายหามทิ้งขยะกับกลอง CCTV หลอกไปถึงไหนแลว
จาเอกภราดร เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ กลองไดมาแลว 7 ตัว ประสานงานกับผอ.
สวนฯสมชายเรียบรอยแลวครับ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ให ท ำป ายห ามทิ้ งขยะด วยให รีบ
ดำเนินการฝากเรื่องนี้ดวย และอยากฝากเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ดงปอ เรื่องที่ทางผูปกครองเด็กๆแจงให
นายกรูมานั้นไมคอยดีเทาไหรฝากสำนักการศึกษาและทางโรงเรียนไปคุยปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางการ
แกไขปญหาภายในศูนยฯ เพราะไดยินจากทางผูปกครองมาวาจะนำลูกหลานออกจากศูนยกันหมดเพราะฉะนั้น
เราต องหาวิธีเรียกความมั่ น ใจเชื่ อใจจากผู ป กครองกลับ คืน มาให ได เรื่องต อไปฝากจาเอกภราดรมอบให
เจาหนาที่ไปเก็บปายโฆษณาเดิน วิ่ง ปน บริเวณรอบๆเมืองกาฬสินธุใหเก็บลงไดแลวครับถาหากเจาของปายจะ
เอาปายเขาใหมาเอาที่จาเอกภราดรเลย เรื่องปลูกตนไมถนนสาย – หลักถนนสายรอง สำนักการชางกำหนดวัน
ปลูกในวันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ฝากทุกสำนัก/กองออกไปปลูกตนไมชวยกันดวย

เรื่องที่ 8 ชุมชนชนสุขสบายใจขอไฟฟาสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทางชุมชนสุขสบายใจอยากไดไฟฟา
สองสวางบริเวณสนามเด็กเลนสี่แยกเทศบาลเมืองกาฬสินธุฝากผอ.ภานุเดชไปเพิ่มไฟฟาสองสวางใหเขาดวย
เพราะตอนนี้สนามเด็กเลนบริเวณนั้นมีไฟฟาสองสวางแคดวงเดียวฝากไปดำเนินการดวยครับ

เรื่องที่ 9 กิจกรรมถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

กิจกรรมถนนสายบุญผมขอเชิญชวน
ทุกสำนัก/กองไปรวมตักบาตรถนนสายบุญดวยกันที่บริเวณถนนภิรมย เวลา 06.30 น.

เรื่องที่ 10 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ

อยากสอบถามเรื่อ งศู น ย พั ฒ นา
คุณ ภาพชี วิต ผู สู งอายุ ฯ ช วงนี้ โรงเรี ยนผูสู งอายุเราป ด เราน าจะไปต อ ยอดอะไรมี ก ารประชุม รึยังเพื่ อ การ
ขับเคลื่อนการบริหารเพื่อรอเปดเทอม

นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม
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ผอ.สำนั ก การสาธารณสุ ข

มี ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการโรงเรีย น
ผูสูงอายุมีหลายตัวที่นำเสนอแกคณะกรรมการแตเทาที่ผมสังเกตดูคือเนื่องจากวาคณะกรรมการแตกกันไป
หลายฝายเวลาที่เราเสนออะไรไปคอยขางที่จะดำเนินการยาก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนเรื่องปกติเพราะการนำคนมาอยู
รวมกันจำนวนมากๆก็จะมีการแตกแยกกันไปในแตละกลุมและมีแนวความคิดเปนของตัวเองแตเราเปนผูบริหาร
เราจะทำอยางไรจะมีแนวทางการแกไขปญ หานี้อยางไร ฝากทานผอ.สำนักการสาธารณสุขและผอ.สวนฯ
จีรนันทบริหารจัดการใหดีผมอยากใหมีงานดานวิชาการเขามารวมดวยไมใชแคทำการแสดงรองรำทำเพลงแต
อยากใหไดในทุกๆดานทั้งงานวิชาการดวยฝากใหไปพูดคุยและทำความเขาใจกันดวยภายในโรงเรียนผูสูงอายุ

เรื่องที่ 11 ถนนขางโรงสีบุญสมดุล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องถนนขางโรงสีบุญสมดุลถามกอง
วิชาการวาครบ 1 เดือนรึยังที่ใหติดตาม

จ.ส.อ.สมชาย

ครบกำหนดครับ

โสมนัสนานนท

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

ผอ.กองวิช าการและแผนงาน วันที่ 18 ตุลาคม 2561

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เกี่ยวกับที่ดินเขาใหฎีกาไดตลอดแตเขา

จะฎีกาหรือไมเพราะเขาแพมา 2 ศาล แลวถาหากเขาฎีกาเขาจะเสียเงินคาทนายความและเงินที่ตองนำไปวาง
ที่ศาลฝากกองวิชาการติดตามเรื่องนี้ตอดวย

เรื่องที่ 12 สวนสาธารณะกุดโงง
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ สวนสาธารณะกุดโงงเป นอยางไร
ดำเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว

นายภาณุเดช

เจริญพันธุวงศ

ผอ.สำนักการชาง เบื้องตนเอาปายคำเตือนไปติดแลววาพื้นที่

อันตรายหามเขาและแจงผูรับจางวาใหเรงเขาดำเนินการซอมแซมใหเสร็จโดยเร็ว

เรื่องที่ 13 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะมีการประชุมจัดทำแผนพัฒนา ใน

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมโฆษะเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด
เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุขอเชิญ กลุมเปาหมายเขารวมอบรมดังกลาวโดยผูดำเนิน
โครงการจะเปนผูรับผิดชอบคาที่พักคาอาหารใหแกผูเขารับการอบรม สวนคาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ย
เลี้ยงใหเบิกจากตนสังกัดและตอบรับไปที่สำนักงานจังหวัดชั้น 2 เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดทำแผนของกลุมจังหวัด เปนเรื่องนาสนใจฝากผอ.กองวิชาการสงเจาหนาที่ไปรวมอบรมประมาณ 2 คน ถา
หากมีก ารทำเกี่ ยวกั บเรื่องยุ ท ธศาสตรขั บเคลื่อนการทำแผนป 2563 ฝากให ดูเกี่ยวกับ เรื่องโครงการเอา
สายไฟฟาลงใตดินของเราไปถึงไหนอยางไรทานผูวาฯไดบรรจุลงหรือไม

เรื่องที่ 14 การจัดอบรมการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ สำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการจัดอบรมการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มทาง
อิเล็กทรอนิกส ผมไมทราบทานผอ.สำนักการสาธารณสุขเตรียมเจาหนาที่ไปอบรมไวหรือไมในการประชุม
อบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทีโ่ รงแรมพลูแมน ขอนแกน จำนวน 2 ทาน
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข การอบรมครั้งนี้ผมและนายธนัญชัยไปรวม
อบรมครับ
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เรื่องที่ 15 ผูตรวจการแผนดินสัญจรพบประชาชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จะมีรถโมบายผูตรวจการแผนดินสัญจร

พบประชาชน ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดกาฬสินธุ ในชวงเดือนมกราคม 2562 เพื่อใหประชาชนและสวนราชการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่และอำนาจของผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป
2560 ในการนี้จึงขอหารือเพื่อจะจัดกิจกรรมรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่และกิจกรรมเพื่อสังคมภายในพื้นที่ ใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักผูตรวจการแผนดินจะมาเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทำ
หนังสือมาเปนทางการเรื่องนี้มอบทานเลขาอดิศักดิ์เตรียมตอนรับ

เรื่องที่ 16 ปญหาการตั้งเสาโทรศัพท TrueMove , AIS , Dtac
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ป ญ หาที่ ท างบริษั ท โทรศัพ ท เชน

TrueMove , AIS , Dtac ก็จะมาขออนุญาตเชาพื้นที่ของเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพื่อตั้งเสาวิทยุ
บริเวณไหนที่เขาจะตั้งเสาเขาก็ยื่นคำรองขออนุญาตตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารกับเรา เราก็จะแคตรวจแบบ
แปลนและดูวามีความมั่นคงแข็งแรงตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารรึเปลา สวนใหญก็จะอนุญาตถาหากวาเขาขอ
อยางถูกตองแตประชาชนไมยอมใหอนุญาตกอสรางเพราะวาชุมชนแถบนี้จะไดรับผลกระทบจากสัญญาณการ
สงคลื่นวิทยุ โทรศัพท ทำใหเด็กและทารกมีโอกาสไดรับผลกระทบจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาสงผลใหเปนโรคสมาธิ
สั้น ผมบอกใหทานรองรณยุทธเปนประธานในการชวยเจรจาเราจะตองเชิญทั้งบริษัทที่ขอตั้งเสาและประชาชน
ที่บอกวาไดรับผลกระทบมาคุยกันเราเปนตัวกลางในการประสานงานเพื่อหาขอยุติ ทานรองรณยุท ธไดนัด
ประชุมกันและสรุปวาจะใหทาง กสทช.ลงพื้นที่มาวัดตรวจและรายงานผลทางการแพทยวาจะมีผลตอผูที่อาศัย
อยูในบริเวณที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพทหรือไมอยางไร กสทช. เชิญประชุม วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ หอง
ประชุมฟาแดด ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ มอบทานรองรณยุทธและเจาหนาที่สำนักการชางไปรวมประชุม

เรื่องที่ 17 ใหจัดระเบียบการใหอาหารนกในพืน้ ที่สาธารณะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือใหจัดระเบียบการใหอาหารนก

ในพื้นที่สาธารณะ ในหนังสือฉบับนี้เขียนวานกพิราบเปนนกที่จะเผยแพรเชื้อโรคหลายเชื้อโรคและมีวิธีการ
ปองกันตอนนี้เทาที่ทราบมีนกเขามาอยูในสวนสาธารณะและวัดจำนวนมาก เหตุผลที่นกเขามาอยูนั้นเพราะได
อาหารกินจากประชาชนคอยเอาใหกินตลอดเพราะฉะนั้นใหทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ในการดูแลขยะ น้ำเสีย ดูแล
สุขภาพเบื้องตนของพี่นองประชาชน ควบคุมปองกันโรค ใหประชาสัมพันธบอกพี่นองประชาชนงดการให
อาหารใหกับนกพิ ราบและสรางองคความรูใหกับประชาชนในการใหอาหารวาการใหอาหารนกอาจผิดตอ
พ.ร.บ. ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ผมวาเราทำการประชาสัมพันธเสียงตาม
สายและใหความรูใหกับพี่นองประชาชนบอยๆพูดนำเสนอหัวขอนี้บอยๆฝากงานประชาสัมพันธ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี เรื่องที่ 2 รายงานการประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำป 2561
นายจารุวัฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ ผลการประเมินความพึ่งพอใจในการ

ปฏิบัติงานที่เราจางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมานั้น ใหทานผอ.ทุกสำนัก/กองนำไปศึกษาและปรับปรุงการทำงาน
แตไมใชวาเราปฏิบัติงานไมดีนะ เราประเมินไดคะแนนที่ดีเพียงแตวาเราตองพัฒนาการปฏิบัติงานของเราใหดี
ยิ่งขึ้นกวาเดิม

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอความอนุเคราะหการดำเนินการจัดโครงการถนนคนเดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทางดานหอการคาจังหวัดกาฬสินธุขอความ

อนุเคราะหมายังเทศบาลเมืองกาฬสินธุขอเปดวันทำการตลาดถนนคนเดิน (หนา TOT) เปน 2 วัน คือ วัน
อังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาหเนื่องจากเปนความตองการของประชาชนและรานคาที่สนใจและเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจ เปนเรื่องที่ดีแตปกติเราก็เปดตลาดให 1 วัน อยูแลวคือวันอังคารแลวมาขอเปดเพิ่มอีก 1 วัน
ในวันพฤหัสบดีทุกทานในที่ประชุมจะวาอยางไรเหมาะสมหรือไม
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ถือวาดีเปนการกระตุนเศรษฐกิจแตถาหากเพิ่มวันขึ้นมา
อีกก็จะเปนการตอเนื่องกันไปเพราะในวันอังคารถนนคนเดิน วันพุธตลาดคลองถม วันศุกรตลาดนัดขางโลตัส
และวันเสารก็ตลาดคลองถม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมตองสอบถามทางพอคาและแมคาตลาด
โตรุง และตลาดสดเทศบาลของเรากอนเราจะตัดสินใจเองไมไดในเรื่องนี้ จะทำยังไงใหพอคา-แมคาตลาดโตรุง
และตลาดสดเทศบาลไมเดือดรอน ถาเราอนุญ าตใหเปดถนนคนเดินขาย 2 วัน พอคา-แมคาของเราตอง
ออกมาพบนายกแนๆเพราะฉะนั้นผมอยากใหทำหนังสือและนำหนังสือฉบับนี้ไปที่ชมรมพอคาแมคาตลาดโตรุง
ชมรมพอคาแมคาตลาดสดเทศบาล และสมาคมพอคาใหเขาตอบกลับมาพรอมเหตุผลดวยวาเพราะอะไรถึง
อนุญาตหรือไมอนุญาต แลวเราก็แจงหอการคาไปกอนวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะพิจารณาถาหากไมมีการ
คัดคานจากทั้ง 3 องคกรนี้ เรายังไมอนุญาตจนกวาทั้ง 3 องคกรนี้จะตอบหนังสือเรามาแลวถึงจะมาพิจารณา
วาจะอนุญาตหรือไมแลวจะรายงานตอจังหวัดและหอการคาตอไป มอบสำนักการสาธารณสุขทำหนังสือสงไป
ทั้ง 3 องคกรและทำหนังสือตอบหอการคาพรอมกับรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้

มติที่ประชุม - มอบสำนักการสาธารณสุขทำหนังสือสงไปทั้ง 3 องคกรและ
ทำหนังสือตอบหอการคาและรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2561 เชิญสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

- 8 พฤษภาคม 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 627 คน ภาระคาใชจายในการบริหารงานบุคคลปจจุบัน 32.73% การดำเนินการในดานการ
บริหารงานบุคคล 1. ประกาศกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
(เพิ่มเติม) กรณีบรรจุแตงตั้งใหม 2. ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจำและพนักงานจาง ชุดใหม (2561-2563) 3. ประกาศใหพนักงานครูเทศบาลพนจากราชการ
กรณีเกษียณอายุราชการประจำปงบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561) 4. ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงาน
เทศบาลรายนางสาวสุวิภา นาทันตรึก ตำแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักการคลัง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ขอเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เลขที่
ตำแหนงและสังกัดเดิม 5. ประเมินและพิจารณาคุณสมบัติพนักงานเทศบาลราย นางสาวพัชรี ภูครองนาค
ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 6.
เตรียมแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจำ ประจำปงบประมาณพ.ศ.2561
ครั้ ง ที่ 2 (1 เมษายน –30 กั น ยายน 2561) ทุ ก สำนั ก / กอง / ฝ า ย 7. เตรี ย มแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน –30
กันยายน 2561) ทุกสำนัก / กอง / ฝาย 8. ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ วัดปาพุทธมงคล ตำบลหลุบ
อำเภอเมือ งกาฬสิ น ธุ จั งหวัดกาฬสิ น ธุ ข อมู ล การใช ห อประชุ ม ธรรมมาภิ บ าล ห องประชุ ม พวงพะยอม
ประจำเดือนกันยายน 2561 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 6,000 บาท
หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 8,800 บาท หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จำนวน
3,500 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่
18/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 จัดประชุม
พบปะหารือ (กาแฟยามบาย) 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
มะหาด ปฎิคมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร วันที่ 13 กันยายน 2561 ประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
บริการน้ำดื่มงานมอบโฉนดที่ดินและคืนความสุขใหกับประชาชน วันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ณ ลาน
ศาลากลางหลั ง เก า ฝ า ยรั ก ษาความสงบ งานเทศกิ จ เจ า หน า ที่ เทศกิ จ ดำเนิ น การขี ด สี ตี เส น ช อ งจอด
รถจักรยานยนต เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนจัดระเบียบทางเทาถนน
กาฬสิ น ธุ บ ริ เวณแยกป า ไม ถึ งแยกถนนเทศบาล ๒๔ เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2561 เจ า หน า ที่ เทศกิ จ
ดำเนินการจัดจราจรพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนิ นการขีดสีตีเสน จัดระเบี ยบทางเท าถนนกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 14 กัน ยายน 2561 เจาหน าที่เทศกิจ
ดำเนิ น การขี ดสี ตีเส น สนามกี ฬ าของชุ ม ชนซอยน้ ำทิ พ ย เมื่อวัน ที่ 17 กัน ยายน 2561 เจาหนาที่ เทศกิ จ
ดำเนินการขีดสีตีเสนแถบสีขอบฟุตบาทหนา สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
เจาหน าที่ เทศกิ จดำเนิ น การทาสีแ ถบฟุ ต บาทหน าโรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ เมื่ อ วัน ที่ 18 กั น ยายน 2561
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีล็อคจุดผอนผันชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการตรวจสอบคำรองของประชาชนเรื่องแมคาขายของหนาบานและไดทำการแกไขคำรองดวยการให
แมคายายชองออก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย เมื่ อวันที่ ๑๑ กันยายน 2561 เวลาประมาณ ๑๖.๒๕ น. เหตุไฟไหมรานซอมแอร เลขที่ ๕/๑
ถ.อณรรฆนาค ต.กาฬสินธุ อ.กาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ เจาของรานคือนายศิริชัย มงคลสินธุ หลังตรวจสอบพบ
ไดรับความเสียหายภายในหองนอนบางสวน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 2561 เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น. เหตุไฟ
ไหมสายไฟฟา บริเวณหนาบานเลขที่ ๑๔๖ ถ.อภัย ชุมชนทุงศรีเมือง อ.กาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ การฝกอบรมให

- 9 ความรูดานตางๆ -วันที่ ๒๑ กันยายน 2561 ดำเนินโครงการสรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความปลอดภัยทาง
น้ำ ๓.การรวมกิจกรรมและการบรรเทาสาธารณภัยดานอื่นๆ -วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น.
ออกตรวจสอบน้ำทวมขัง บริเวณสี่แยกปาไมและหนาประศาลการพิมพ และนำรถดับเพลิงไปปดกั้นบริเวณที่
เกิดน้ำทวมขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดานการจราจร -วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ออก
ตรวจสอบน้ำทวมขังบานเรือนประชาชน บริเวณตรงขามสนามกีฬากลาง -วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา
11.30 น. ออกตรวจสอบน้ำทวมขังบานเรือนประชาชน บริเวณบานในซอยหลังตลาดการเกษตร -วันที่ 5
กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ออกตรวจสอบตนไมลม และดำเนินการตัดแตงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
บริเวณบานพักครู วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ -วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำ บริเวณซอยบานฉลอง -วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ลางพื้นถนน บริเวณรอบๆอนุสาวรีย
พระยาชัยสุนทร -วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ออกชวยเหลือประชาชน จับสัตวเลื้อยคลาน
บานเลขที่ 70/1 ถ.ทุงศรีเมือง อ.เมือง นายวรุม วพโภชน -วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ลาง
เศษดินที่เกิดจากการกอสรางบนถนน บริเวณชุมชนซอยน้ำทิพย -วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ลางพื้นสนามกีฬาชุมชน บริเวณชุมชนสุขสบายใจ 3 ๔. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน -วันที่ 2 กันยายน
๒๕๖๑ รับแจงจาก ปชช. 1132 เมื่อเวลา ๐๔.๓๑ น.ออกรับผูปวยมีอาการเหนื่อยออนเพลีย นาง แปล ศรี
สุพพัท อายุ ๖๘ ป บริเวณ บานเลขที่ ๑/๑ ถ.อนรรฆนาค ชุมชนวัดสวาง -วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ รับ
แจงจาก ศุนยสั่งการ 1669 เมื่อเวลา ๑๒.๔๑ น.ออกรับผูบาดเจ็บมือาการเจ็บศรีษะบวม ตกตนไม ด.ช. ปก
ทวีการ ไชยสน อายุ ๕ ป บริเวณ โรงเรียนบานโมน -เมื่อเวลา ๑๔.๐๔ น.รับแจงจาก ศุนยสั่งการ 1669 ออก
รับผูบาดเจ็บ นาย มลเทียน หระสิทธิ์ อายุ ๓๗ ป ว.๔๐ รถกระบะลงขางทาง บริเวณ ถ.บานตอนไป บานแก
แปะ -เมื่อเวลา ๑๕.๒๕ น.รับแจงจาก ปชช. 1132 ออกรับผูปวยมีอาการเปนลม หนามืด น.ส.พรพรรณ
เพชรนก อายุ๑๗ ป บริเวณภายในโรงเรียนอนุกูลนารี -เมื่อเวลา ๑๖.๔๙ น.รับแจงจาก ปชช. 1132 ออกรับ
ผูปวยมีอาการหายใจไมอิ่ม โรคประจำตัวความดันสูงและเบาหวาน นาย เรียบเรียง ชาสุนทร อายุ ๖๙ ป
บริเวณ ชุมชนดงปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ -เมื่อเวลา ๑๙.๒๔ น.รับแจงจาก ศุนยสั่งการ 1669 ออกรับผูปวยมี
อาการบาดเจ็บ จากการเลนกี ฬ า บริเวณ สนามกีฬ ากลางจังหวัดกาฬสินธุ (ไป รพ.ดวยตันเอง) -วันที่ ๔
กัน ยายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๕.๓๕ น.รับ แจงจาก ปชช. 1132 ออกรับ ผูป วยมีอาการเหนื่อยออนเพลีย
บริเวณ หนา เซเวน ถ.อภัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ (ผูปวยหมอนัดดวน) -เมื่อเวลา 22.05 น.รับแจงจาก ปชช.
1132 ออกรับผูปวยมีอาการเหนื่อยออนแรง หอบ ด.ญ.กรีตยา ปทมารังกูล อายุ 5 ป ชุมชนหัวโนนโก -วันที่
5 กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา 11.20 น.รับแจงจาก ปชช. 1132 ออกรับผูปวยมีอาการเหนื่อยออนเพลีย
ท อ งเสี ย นาง พิ กุล พณเสนา อายุ 76 ป บริเวณบ านเลขที่ 5 7/1121 ชุม ชนแก งดอนกลาง -เมื่ อเวลา
11.47 น.รับแจงจาก ศูนยสั่งการ 1669 ออกรับผูบาดเจ็บทางถนน ว.40 รถกระบะ+กระบะ นาย นคร
เจริญพันธ อายุ 59 ป บริเวณ เลยปม ปตท.บานหลุบ -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใช
บริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปน
ประจำทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.กิจกรรมที่เขา
รวมกับหนอยงานอื่นๆ -วันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย. 2561 เขารวมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ประจำป
๒๕๖๑ รับหนาที่อำนวยความสะดวกดานการจราจร และรวมรำบวงสรวง -เขารวมกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม ที่
ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดขึ้น งานทะเบียน จำนวนประชากรเดือนกันยายน 2561 จำนวน 33,560
คน จำนวนครัวเรือน 15,416 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนกันยายน 2561 ยายเขา
จำนวน 84 ราย ยายออกจำนวน 29 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 618 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมา
รับบริการ 540 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 18 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญ หา จำนวน
ผูรับบริการ 4 ราย

- 10 -

สำนักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา

น้ ำมั น เชื้อ เพลิ งและหล อ ลื่ น เดื อ นกั น ยายน 2561 เบนซิ น จำนวนที่ ใช 760 ลิ ต ร ลดการใช พ ลังงาน
174.73 ลิ ต ร ดีเซล จำนวนที่ ใช 15,099 ลิ ต ร ลดการใชพ ลั งงาน 1,406 ลิ ตร LPG จำนวนที่ ใช
1,553.03 ลิตร ลดการใชพลังงาน 339.86 ลิตร ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 2
ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทำ
ความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 22 ครั้ง ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน 3
จุด ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 8 คัน/9 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ ซอมแซมฝาปด
ทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 33 ฝา ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะใน
เดือนกันยายน 61 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 5.9 ตัน - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน
16,270 บาท กำจัดมูลฝอย กำจัดมูลฝอยในเดือน ก.ย.61 รวม 3,064.39 ตัน เปนมูลฝอยจาก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1,152.63 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,911.76 ตัน คุณภาพน้ำหนองไชย
วาน ลำน้ำปาว และกุดยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ำกุดน้ำกินมีคาความสกปรกเกินมาตรฐาน
ด านสุ ข าภิ บ าล 5.1 ต อ ใบอนุ ญ าต 1.ปรับ ผิ ด พ.ร.บ. - ราย 2. ใบอนุ ญ าตสะสมอาหาร 5 ราย 3.
ใบอนุ ญ าตติ ดตั้งป ายโฆษณา 12 ราย 4.ใบอนุญ าตประกอบกิจการที่ อัน ตรายตอสุขภาพ 113 ราย 5.
ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ 8 ราย 6.หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 184 ราย
ประสานรานอาหารเขาขายในงาน Eat local food สำนักการสาธารณสุขฯ รับหนาที่ประสานรานอาหาร
จำนวน 15 ราน ที่มีเมนูใชวัตถุดิบในทองถิ่น เขาจำหนายในงาน Eat local food ระหวางวันที่ 31
สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ ยานเมืองเกา ถ.โสมพะมิตร รวมจัดประชุมและสนทนาแลกเปลี่ยนเดิน
จักรยานระดับภูมิภาค 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับ สมาคมเดินและการใชจักรยาน ชมรมจักรยาน
ไดโนสปดไบค จัดประชุมและสนทนาแลกเปลี่ยนเดินจักรยานระดับภูมิภาค 2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 1 กันยายน 2561 กิจกรรมในงานประกอบดวยการสัมมนา แนวทางการพัฒนาเมือง และการปนจักรยาน
เบิ่งเมือง ตรวจรานขาวกลองสำหรับผูตอนรับ รองนายกประวิตร วงษสุวรรณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวม
ตรวจรานอาหารที่รับทำขาวกลองสำหรับผูตอนรับรองนายกฯ ที่รานเจติ๋มผัดไท เบื้องตนมีการแยกสั่งอาหาร
หลายแหลง แตมีการสั่งจากราน ในเขตเทศบาลฯ 1 แหง จำนวน 5,000 กลอง ผลการตรวจเก็บตัวอยาง
อาหารและ มือผูสัมผัสอาหาร 15 ตัวอยาง เปนอาหาร 7 ตัวอยาง มือ 8 ตัวอยางผานเกณฑมาตรฐาน ทั้ง
15 ตัวอยาง อบรมใหความรูโรงครัววัดประชานิยม วันที่ 22 กันยายน 2561 รวมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ
อบรมใหความรูจิตอาสาโรงทาน วัดประชานิยม ตามโครงการ 1 โรงพยาบาล 1 วัด ตนแบบดานสุขภาพ
ดานปองกันและควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยราย
ใหม ๑ ราย อยูชุมชนดอนสวรรค รายเกามีทั้งหมด ๖ ราย และครบกระบวนการรักษา ๒ ราย รวมมีผูปวยที่
เขาสูกระบวนการติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ ที่ดูแลทั้งสิ้น ๕ ราย มาตรวจตามนัด และแข็งแรง
ทุกราย กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ได
รณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดย
มีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา
๑๐ มี ๓๔ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)
ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย และชุมชนซอยน้ำทิพย คิดเปนรอย
ละ ๕.๕๕ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูงไมมี ผลสำรวจคาดัชนี
ความชุ ก ลู ก น้ ำ ยุ ง ลาย (CI) ของสถานศึ ก ษาทั้ ง ๒๕ แห ง - สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด โรค
ไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๕ แหง ไดแก มหาลัยกาฬสินธุคือ มี
คาCI = ๔.๕, , ร.ร.อนุบาลรัตนาคือมีคา CI = ๒.๖ ,ร.ร.อนุกูลนารี คือมีคา CI = ๑.๔ ,ร.ร.กาฬสินธุพิทยา

- 11 สรรพ มีคาCI =๑.๙ และ ศูนยเด็กเล็กกุดยางสามัคคี มีคา CI = ๓.๕ ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
(CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย
ที่สูงกวาเกณฑ มี ๔ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI = ๑.๒ , วัดประชานิยม คือ มีคา CI = ๕.๒๙ , วัดใต คือ
มีคา CI = ๑.๘๐ และวัดดอนปูตา คือ มีคา CI = ๗.๗๓ **ตั้งแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน มีผูปวย
๑๐ ราย เดือนนี้ไมมีผูปวยไขเลือดออก งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ คนพิการวัดใต
โพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับ
บริการ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. เจาหนาที่แพทยแผนไทย ไดใหบริการนวดแผนไทย
กับผูที่มารับบริการ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ) โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 5-6 กันยายน 2561 โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น การผลิตน้ำยาลางจาน น้ำยาปรับผานุม น้ำยาซัก
ผาและครีมอาบน้ำ ตามโครงการพัฒนาสังคมยก ระดับคุณภาพชีวิตและสรางสังคมแหงการเรียนรูในผูสูงอายุ
สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมศูนยพัฒนาคุณ ภาพชีวิตและคนพิการ (วัดใตโพธิ์ค้ำ) นายรณยุทธ
หอมหวล รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยคณะผูบริหาร นักเรียน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ ให ก ารต อนรับ คณะศึ ก ษาดู งานจาก องคการบริห ารสวนตำบลหั วหนอง อำเภอบ านไผ จังหวัด
ขอนแกน นำโดย นางสาวอุไรรัตน บุตรตะกะ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหัวหนอง และคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลหัวหนอง เขาศึกษาดูงานในดานการดูแลผูสูงอายุและการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 27 กันยายน 2561 นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รุนที่ ๑ ถึงรุนที่ 4 นักเรียนจบหลักสูตรชั้นตน จำนวน 27 คน จบหลักสูตรชั้นกลาง
จำนวน 26 คน จบหลักสูตรชั้นสูง จำนวน 34 คน จบหลักสูตรชั้ นจิตอาสา 1 จำนวน 92 คน รวมจบ
การศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 179 คน และปดภาคเรียน ที่ 2 ประจำปการศึกษา 2561 ณ หองประชุม
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

สำนักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรีย นเทศบาล 5 โครงการเดนประจำเดือนกันยายน

2561 สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดวัน
อาทิตย) วันที่ 16 กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดกลางพระอารามหลวง รวมโครงการนุงผาไทยเขาวัดวันธรรม
สวนะ วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ วัดหอไตรปฏการาม รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ ในวันที่ 19
กันยายน 2561 ณ ถนนภิรมย รวมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2561
ณ วัดปาพุทธมงคล ตำบลหลุบ จ.กาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมทัศนาธรรม
นักเรียนชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 1 วันที่ 20-21 สิ งหาคม 2561 กิจกรรมสัปดาห วิท ยาศาสตร ประจำป
2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการอบรมสงเสริมการ
บริโภคผักและผลไม ประจำป 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
กิจกรรมเปดหองขายของ ประจำป 2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์ มอบทุนการศึกษาปจจัยจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ปการศึกษา 2561 วันที่ 3031 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา รวม

- 12 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือทองถิ่น วันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โครงการอบรมยาเสพติด วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา โครงการอบรม
คุณธรรมสรางผูนำแหงอนาคต วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา โครงการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและศึกษาแหลงเรียนรู วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
สวางคงคาและแหลงเรียนรูจังหวัดมุกดาหาร โครงการฝกอบรมทักษะดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป วันที่
11 กันยายน 2561 ณ แหลงเรียนรูพิพิธภัณฑสิรินทร จังหวัดกาฬสินธุ รวมอบรมโครงการสรางภูมิคุมกัน
เด็กไทยสรางความปลอดภัยทางน้ำ วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมหนู
นอยมารยาทงาม วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ประชุมผูปกครอง
หอง Pre-MEP วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อบรมผูปกครอง งบ สปสช. วันที่ 1 กันยายน 2561 เขาคาย
ภาษาอังกฤษ วันที่ 3-4 กันยายน 2561 งานมหกรรมหารจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ วันที่ 6-12
กันยายน 2561 โครงการพัฒนาครู วันที่ 23-24 กันยายน 2561 กิจกรรมหนูนอยฟนสวย วันที่ 21
กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ
ประกอบจินตลีลาระดับประเทศ โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ
พิพิธภัณฑสิรินธร โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 18 กันยายน 2561 โครงการ
ฝกอบรมครูและศึกษาดูงานดานการจัดกระบวนการเรียนรู ฯ วันที่ 23-24 กันยายน 2561 ณ จังหวัด
นครพนม โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 การ
ตรวจเยี่ยมและการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 23
สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวันในยุค 4.0
ประจำป 2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ กิจกรรมจับปูใสกระดง วันที่ 13
กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณ ฑของดีเมืองกาฬสินธุ (ศาลากลางเกา) กิจกรรม English Camp วันที่ 17
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

สำนักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผอ.สำนักการคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 60-ก.ย.61

(ไตรมาส 4) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 60 – ก.ย.61 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต
เดือนต.ค. 60 – ก.ย.61 เขามาทั้งหมด 23,440,192.95 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 60
– ก.ย.61 เขามาทั้งหมด 12,898,272.93 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 60 – ก.ย.61 เขา
มาทั้งหมด 8,575,838.28 บาท 4.หมวดรายไดจากโรงรับจำนำ จำนวน 1,474,093.96 บาท 5.หมวด
เบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 60 – ก.ย.61 เขามาทั้งหมด 5,828,238.50 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จาก
เดือนต.ค. 60 – ก.ย.61 เขามาทั้งหมด 10,000 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือน
ต.ค. 60 – ก.ย.61 จำนวน 52,223,636.62 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 60 – ก.ย.61
เขามาทั้งหมด 141,025,492.96 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 68,415,103 บาท
ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 104,720,957 บาท รวมเงินอุดหนุน จำนวน 173,136,060 บาท รวม
รายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จำนวน 366,385,189.58 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจาก
เดือนต.ค. 60 – ก.ย.61 จำนวน 29,397,844.94 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจาก
เดือนต.ค. 60 – ก.ย.61 จำนวน 1,042,962.82 บาท

สำนักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ประจำเดือนกันยายน 2561 คาวัสดุน้ำมัน
เชื้อเพลิง สำนักการชาง เดือน กันยายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5,245 ลิตร เพิ่มขึ้น 655 ลิตร

- 13 สำนักปลัดเทศบาล เดือน กันยายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,060 ลิตร เพิ่มขึ้น 22 ลิตร
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน กันยายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15,099 ลิตร
ลดลง 1,406 ลิตร สำนักการคลัง เดือน กันยายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 160 ลิตร กอง
วิชาการและแผนงาน เดือน กันยายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 102 ลิตร ลดลง 7 ลิตร กอง
สวัสดิการและสังคม เดือน กันยายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 117 ลิตร ลดลง 132 ลิตร สำนัก
การศึกษา เดือน กันยายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 418 ลิตร เพิ่มขึ้น 258 ลิตร โครงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใน
เดื อ น ก.ค. 61 ใช ไ ฟฟ า จำนวน 31,036.48 หน ว ย ในเดื อ น ส.ค. 61 ใช ไ ฟฟ า จำนวน
25,773.00 หน วย ลดลง 5,263.00 หน วย สถานีดับ เพลิง ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟ า จำนวน
4,404.00 หนวย ในเดือน ส.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 4,704.00 หนวย เพิ่มขึ้น 300.00 หนวย
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 14,650.00 หนวย ใน
เดือน ส.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 14,424.00 หนวย ลดลง 226.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดสวางคงคา ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟ า จำนวน 6,379.00 หนวย ในเดือน ส.ค. 61 ใชไฟฟ า
จำนวน 6,254.00 หนวย ลดลง 125.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ก.ค. 61
ใชไฟฟา จำนวน 7,812.00 หนวย ในเดือน ส.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 6,240.00 หนวย ลดลง
1,572.00 หน วย โรงเรีย นผู สู งอายุ วั ด ใต โพธิ์ค้ ำ ในเดื อ น ก.ค. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน 1,819.00
หนวย ในเดือน ส.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 1,414.00 หนวย ลดลง 405.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล
๔ ถนนประดิษฐ ในเดือน ก.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 5,760.00 หนวย ในเดือน ส.ค. 61 ใชไฟฟา
จำนวน 6,144.00 หนวย เพิ่มขึ้น 684.00 หนวย เดือน สิงหาคม 2561 ใชไฟฟาไมเกินสิทธิ์
10% หนวยตามสิทธิ์ 10% 291,135.77 หนวยไฟฟาสาธารณะ 281,946.39 หนวย สวนควบคุม
การกอสรางอาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 ดำเนินการกอสรางแลว
เสร็จ 1 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ
2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำซอยน้ำทิพยฝงขวามือ ชุมชนซอยน้ำทิพย สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 อยูระหวางดำเนินการ
กอสราง 7 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร 2.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง 3.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ 4.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนามนเชื่อมคำอุทิศ
ชุมชนเกษตรสมบูรณ 5.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง
6.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ 7.โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ำถนนทาสินคาฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา 8.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสง
พงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ 9.โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานจากซอยหาดลำดวน 1 เชื่อม
ซอยตาสังข 10.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยวัดสวางพัฒนา 3 สวนการโยธา ซอมแซมไฟฟาสองสวาง
ชุมชนทาสินคา วันที่ 13 กันยายน 2561 ซอมแซมผิวจราจรชุมชนทาสินคา วันที่ 11 กันยายน 2561
ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนนเยื้องทางเขากาฬสินธุพลาซา วันที่ 7 กันยายน 2561 ซอมแซมผิวจราจร
ถนนพิมพนิตย วันที่ 18 กันยายน 2561 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ ตกแตงดอกไม
ประดับสวนสาธารณะกุดโงง ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิ ช าการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่ วไป 1.สรุป
คาใชจายประจำเดือนกันยายน 2561 งบประมาณตั้งไว 2,189,000 บาท รวมคาใชจาย

- 14 585,550 บาท ยอดเงินคงเหลือ 119,185 บาท 2.หนังสือเขา 57 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 77 เรื่อง
4.บั น ทึ ก จั ดซื้ อ – จั ดจ าง 19 เรื่อง 5.ฎี กาเบิ กเงิน 39 เรื่อง ฝายวิเคราะห น โยบายและแผน 1. โอน
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่
59-68 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 59/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 165,575 บาท สำนักการ
สาธารณสุข - โอนครั้งที่ 60/2561 จำนวน 13 รายการ เปนเงิน 379,681 บาท สำนักการศึกษา - โอน
ครั้งที่ 61/2561 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน 80,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 62/2561 จำนวน
12 รายการ เปนเงิน 2,608,000 บาท สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ 63/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน
35,000 บาท กองสวัสดิการสังคม - โอนครั้งที่ 64/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 1,040,000 บาท
สำนักการชาง - โอนครั้งที่ 65/2561 จำนวน 6 รายการ เปนเงิน 437,000 บาท สำนักการชาง - โอนครั้ง
ที่ 66/2561 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 70,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 67/2561 จำนวน 1
รายการ เป น เงิ น 30,000 บาท กองวิ ช าการฯ - โอนครั้ งที่ 68/2561 จำนวน 4 รายการ เป น เงิ น
1,021,000 บาท สำนักการศึกษา 2. รางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2562 - สภาเทศบาลอนุมัติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2562 ขั้นแปร
ญั ตติในการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป 2561 เมื่ อวันที่ 14 กั นยายน
2561 โดยสภาเสนอแปรญัตติลดลง จำนวน 7,667,000 บาท และไดนำสงผูวาราชการจังหวัดในวันที่ 19
กันยายน 2561 เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 3. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2561 - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานเกณฑการบริหารจัดที่ดีเขาสูระบบ
ประเมินรอบสุดทายโดยไดรับเงินรางวัล จำนวน 755,263.16 บาท 4. การสรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 - แจงใหทุกสำนัก/กองสรุปผล
การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในชวง 6 เดือน
หลัง และการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประจำป 2561 และใหสงผลการดำเนินงาน
ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 5. การประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประจำป งบประมาณ
พ.ศ.2561 - แจงใหทุกสำนัก/กองรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกองวิชาการจำนวน 3 ตัว ไดแก ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของการทำประชาคมบรรลุตาม
มาตรฐานกลางที่กำหนด (Common KPI) ตัวชี้วัดที่ 13 โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ไดดำเนินการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดที่ 23 จำนวนเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ และใหสงผลการ
ดำเนินงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย)
ณ วัดกลาง โครงการกิจกรรมสวดมนตในวันพระ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ
การติ ดตามประเมินผลแผน ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ การประชุม คณะกรรมการดำเนิ นการหอ
กระจายข าวชุ ม ชน ครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๖๑ ณ ห อ งประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอกระจาย
ขาวชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 35 งาน 2.เชิญ สื่อมวลชนทำขาว
ประชาสัมพันธ จำนวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จำนวน 60 งาน 5.วิดีโอ
และภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน 6. งานพิธีกร จำนวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน 4 งาน 8.
ปายประชาสัมพันธไวนิล จำนวน 4 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 8 งาน
3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 60 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ล
ทีวี 8 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดีทัศน
จำนวน - งาน ฝายนิติการ ชวยเหลือทางดานกฎหมายรายนางทุมมา ผลาป กรณีลูกชายถูกไฟฟาชอต เขา
รวมอบรม“โครงการขยายเครือข ายงานและพั ฒ นาความรวมมือดานการคุ ม ครองสิท ธิแ ละชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน ณ สำนักงานอัยการกาฬสินธุ ออกตรวจสอบขอเท็จจริงการขอรับคาเชาบานของ

- 15 พนักงานครูเทศบาล เรื่องรองเรียนรองทุกข รองเรียน กรณีรถขนสงสินคาจอดกีดขวางจราจร (ชุมชนริมแกง
ดอนกลาง) รองเรียนกรณี สะสมขยะและวางไมเปนระเบียบ สรางความไมสะอาด (ชุมชนวัดสวางคงคา) ให
คำปรึกษาและชวยเหลือทางดานกฎหมาย บานที่พักอาศัยถูกปดทางเขา – ออก (ชุมชนสงเปลือย) รองเรียน
กรณี น้ำทวมขังในหมูบานสมอาจ

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ำมัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนกันยายน 2561 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนกันยายน
2561 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 50 ลิตร ลดลง 7 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 67 ลิตร ลดลง 125 ลิตร ฝายพัฒ นาชุม ชน เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๔ กันยายน๒๕๖๑) ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปน
ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกองสวัสดิการ
สังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู
พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน เขารวมการ
ประชุมในครั้งนี้ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๔ กันยายน๒๕๖๑) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการมอบเกียรติบัตรใหแกชุมชนดีเดน
ประจำป ๒๕๖๑ ผลการประกวดชุมชนดีเดน รางวัลชนะเลิศ เขต ๑ ไดแก ชุมชนซอยน้ำทิพ ย รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก ชุมชนทาสินคา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชุมชนหนาโรงเลื่อยรางวัลชนะเลิศ
เขต ๒ ไดแก ชุมชนวัดหอไตรปฎการาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก ชุมชนทุงสระ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ไดแก ชุมชนคุมหวย รางวัลชนะเลิศเขต ๓ ไดแก ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑ ไดแก ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชุมชนคุมหวย เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐
น. (๒๕ กันยายน ๒๕๖๑) ณ เวทีเยาวชนตลาดโตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมพรอมดวยคณะผูบริหาร คณะ
ครู - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ เขารวมพิธีเปดกิจกรรมเวทีสรางสรรคเยาวชน "จับปูใส
กระดง" ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกาฬสินธุ รวมกับเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสรางสรรค ตาม
นโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ "กาฬสินธุ แฮปปเนส โมเดล" ฝายสังคมสงเคราะห โครงการ
สรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ไดดำเนินการ
จายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๖
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. (๒๔ กันยายน ๒๕๖๑) ณ ชุมชน ก.ส.ส. นายชาญ
ชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ และ
เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกาฬสินธุ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ - ทุนทรัพยประกอบ
อาชีพ ใหแกครอบครัวของผูทูลเกลาทูลกระหมอมถวายฎีกา คือ นายธวัชชัย บึงกลาง ราษฎรบานเลขที่ ๑๒๔
ถนนประดิษฐ ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาิสินธุ ซึ่งไดทูลเกลาฯถวายฎีกาขอพระราชทานพระราชา
นุเคราะหและทุนการศึกษา โดยอำเภอเมืองกาฬสินธุไดตรวจสอบขอเท็จจริงและไดพิจารณาแลวเห็นควรให
ความ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๔ กันยายน๒๕๖๑) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ นายจารุวัฒ น บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปน ประธานในการมอบใบ
ประกาศเกี ยรติ คุ ณ ครอบครัวคนดี ตามโครงการ เสริม สรางลักษณะที่ ดีแ ละการปลู กฝง ดานคุ ณ ธรรมใน
ครอบครัว “ฉันเปนคนดี” ทั้งสิ้น ๓๒ คน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 16.30 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

