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รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการชาง
ผอ.สำนักการศึกษา
ผอ.สำนักการสาธารณสุข
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายอำนวยการ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ และรก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
นักพัฒนาชุมชน

ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
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ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ไชยภู
หน.ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี

9. นางจีรนันท
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11. นางสาคร
12. นายวันชัย
13. นางสาวดารุณี
14. นายคงเดช
15. นายวุฒิไกร
16. นางณัฐนันท
17. นายกันติพงษ
18. นางมยุรา
19. นางมยุรี
20. นายพงษฤทธิ์
21. นางสุดารัตน
22. นางรัศมี
23. นายสนธยา
24. นายธนวัฒน
25. นายปญญา
26. นายอิงควัต
27. นายธนัญชัย
28. นายนัญธชัย
29. นายชาติชาย
30. นางดวงใจ
31. นางสาวณัฐภาส
32. นางสาวพัชรินทร
33. นางมนธิดา
34. นายสถิตพงษ

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

- 2 ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
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
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24-25/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 11 ธันวาคม
2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 งาน Bike อุนไอรัก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ขอบคุณทุกทานที่ทำหนาที่กันไดเปน
อยางดีมากในการจัดงาน "Bike อุนไอรัก" งานในครั้งนี้ผานไปไดดวยดีครับ ผมเองก็ปนจักรยานไดครบทั้ง 2
รอบ รวมกับทานผูวาราชการจังหวัดในกิจกรรมครั้งนี้ดวย

เรื่องที่ 2 การดูแลสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

อยากปรึกษาหารือเรื่องทำอยางไร
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคีถึงจะมีการดูแลใหสวยงามไดอยางทุกวันนี้ และผมอยากฝากใหไปเก็บเศษวัชพืชที่
อยูบริเวณโดยรอบกุดยางสามัคคีใหเรียบรอยดวยและฝากสำนักการสาธารณสุขตัดหญาบริเวณรอบๆ

- 3 กุดยางสามัคคีและดูแลเรื่องความสะอาดใหคงสภาพสวยงามไวสวนบริเวณรอบนอกมอบใหสำนักการชางดูแล
เหมือนเดิม และเรื่องปลาที่ทานผูวานำไปปลอยในกุดยางสามัคคีฝากหัวหนาสังวาลติดตอประสานงานกับ
ประธานชุมชนใหออกกฎชุมชนทำปายไปติดหามจับสัตวน้ำทุกชนิดบริเวณกุดยางสามัคคีฝากดำเนินการดวย

เรื่องที่ 3 สำนักผูตรวจเชิญประชุมที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ สำนั กผู ตรวจจะมาทำเรื่อ งของ
โรงเรียนเทศบาล 2 ต อและมี ห นั งสือเชิญ ประชุม ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา เพื่ อใหการดำเนิ น
กิจกรรมตอไปนำไปสูความยั่งยืนและเกิดการขยายผลจึงเรียนเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมในวันพุธที่ 19
ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา มอบรองปลัด
อภิวัฒนเชิญทานรองศิรินันทเขาไปรวมประชุมกับทางโรงเรียนดวยครับ

เรื่องที่ 4 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เชิญประชุมในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมปญญานุ
สติ ฝากทานผอ.สำนักการสาธารณสุขมอบหมายเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปประชุมแทนนายก

เรื่องที่ 5 ขอเชิญรวมเปนเกียรติงานแถลงขาวรายงานยอดรับเงินบริจาคโครงการ
จัดหารายไดซื้อครุภัณฑทางการแพทยโรงพยาบาลกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญรวมเปนเกียรติงานแถลงขาว
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 จะรายงานยอดรับเงินบริจาคโครงการจัดหารายไดซื้อครุภัณฑทางการแพทย
โรงพยาบาล เชิญไปรวมรับฟงโดยทานผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุที่ยายมาใหมจะเปนผูรายงานวายอดโครงการ
เดินวิ่งปนเทาไหร ยอดทอดผาปาสามัคคีไดยอดเทาไหรและจะดำเนินการอยางไรตอไป มอบทานรองนายก
ศิรินันทไปรวมรับฟงและรวมงานแถลงขาวแทนนายก

เรื่องที่ 6 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดตนแบบเมืองนิเวศน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ สำนั ก งานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดดำเนินโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวคิดตนแบบเมืองนิเวศน เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะจัดทำ
แนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับระบบนิเวศนของพื้นที่
และเสนอแนะแนวปฏิ บั ติ แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการจั ด การบริ ห ารทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพจึงกำหนดการสัมมนาในวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ หองแกรนด
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค มอบสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบมอบหมายเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไป
รวมสัมมนา

เรื่องที่ 7 การรณรงคอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การรณรงคอุบัติเหตุในชวงเทศกาลป
ใหม 2562 เปนอยางไรบางจาเอกภราดร

จาเอกภราดร เนตวงษ

หน.ฝายรักษาความสงบฯ ไดกำหนดวันรณรงคอุบัติเหตุพรอมกับจัด

วันปองกันอุบัติภัยแห งชาติ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดพิธีเปดที่ลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ
เนื่องจากวาในวันนั้นเราจะมีการอบรมที่หอประชุมธรรมาภิบาลดวยเกี่ยวกับเรื่องดานครอบครัวใหกับตัวแทน
ทั้ง 36 ชุมชน และตัวแทนอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เมื่อถึงเวลา 10.30 น. คณะผูรวมงานก็จะมารวมตัวกันรอ
ทานประธานฯที่ลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ ผูวาราชการจังหวัดจะมาถึงลานกีฬาฯเวลา 11.00 น. และทาน
นายกเทศมนตรีจะกลาวในเรื่องการรณรงคอุบั ติเหตุ สวนสำนั กงานปภ.กลาวในเรื่องของการรายงานวัน
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติและมีการปลอยขบวน 2 ขบวน ขบวนยานยนตกองกำลังผสมที่จะปองกันอาชญากรรม
และอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม และอีก 1 ขบวนคือขบวนเดินของทางชุมชนเดินตีฆองรองปาว ตีกลองยาว

- 4 เดินเสนตรงเขาชุมชนสุขสบายใจ ฝากสำนักการชางเคลียรพื้นที่และสถานที่เก็บเศษวัสดุและนำรถไปไถบริเวณ
ฝงตรงขามลานกีฬาชุมชนฯบริเวณปมน้ำมันเกาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และฝากสำนักการสาธารณสุขตัด
หญาและดูแลความสะอาดตั้งแตหอประชุมธรรมาภิบาลไปจนถึงลานกีฬาของชุมชนสุขสบายใจ

เรื่องที่ 8 พิธเี ปดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ
วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2561

เวลา 07.30 น. มอบทานรองนพสิทธิ์ไปเปดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพราะใกล
บานทานเพราะฉะนั้นฝากสำนักปลัดเทศบาลแจงทานรองนพสิทธิ์ดวย

เรื่องที่ 9 การอัญเชิญเกียรติบัตรพระราชทาน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
วันคริสตมาสโรงเรียนเทศบาล 4 มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม ตามที่เราพูดคุยกันเอาไว เวลา 08.30น. ขบวนทุก
ขบวนพรอมกันที่หนาสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เวลา 09.00 น. ขบวนออกจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เรามาทำงานปกติแตงกายชุดปกติขาว สำหรับคณะผูบริหารขึ้นรถในขบวนอัญเชิญเกียรติบัตร ไปตามถนน
ต างๆและไปถึ งโรงเรี ย นประมาณไม เกิ น เวลา 10.00 น. หลั งจากนั้ น มี ก ารเป ด กรวยและบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี เวลา 10.30 น. เขาสูพิธีสงฆโดยมีหลวงปูหนูอินทรมาเปนประธาน ฝากผอ.โรงเรียน
เทศบาล 4 ไปกราบนิมนตหลวงพอวัดสวางคงคามารวมเปนประธานดวยเพราะทานไดเปนรองเจาคณะจังหวัด
ฯแลว แตเราก็ใหหลวงปูหนูอินทรเปนประธานนั่งที่ 1 และทำหนังเชิญทานผูวาราชการจังหวัดและทำหนังสือ
เชิญทานรองผูวาฯสนั่นมาเปนประธานในการจัดกิจกรรมนี้

เรื่องที่ 10 การบำบัดน้ำเสียชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญประชุมที่เทศบาลนครขอนแกน ณ

โรงแรมอวานี ขอนแกน วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานเกี่ยวกับเรื่องน้ำเสียเปนการทำบำบัดน้ำเสียชุมชนมอบ
นายธนัญชัยไปประชุม

เรื่องที่ 11 เทศกาลปใหม 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชวงเทศกาลปใหมเราหยุดวันไหนบาง

และการจัดงานเทศกาลปใหมหัวหนากันติพงษเตรียมการไวอยางไรและในสวนของทานผอ.ภานุเดชเตรียมการ
ในสวนงานของทานอยางไร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง เตรียมการเรื่องการประดับไฟใหสวยงาม
ตอนนี้ก็ไดคุยและปรึกษากับทีมงานเรียบรอยแลวกำลังเริ่มดำเนินการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมอยากฝากสมชายเรื่องไดโนเสารที่ทาง
ททท.ทำใหเราในชวงเทศกาลสงกรานต จำนวน 2 ตัว ตอนนี้ 1 ตัว ตั้งไวในศาลากลางหลังเกาและอีก 1 ตัว
วางไวหนาสำนักงานทะเบียนราษฎรของเราเพราะฉะนั้นผมเห็นวาถาไดโนเสารยังสวยงามอยูใหสมชายไปขน
ยายออกมาแลวนำไปเก็บไวที่โรงเรียนเทศบาล 4 จะนำไปติดผนังเพื่อความสวยงาม เพื่อเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสารหรือจะนำไปวางไวบริเวณไหนของโรงเรียนก็ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
ดร.พงษพิมล คำลอย ผอ.สำนั ก การศึ ก ษา ขออนุ ญ าตท า นนายกผมได พู ด คุ ย และให
ขอเสนอแนะหัวหนากันติพงษไปวาเรื่องการจัดงานทำบุญเห็นวามีการซื้อชุดที่จะใสบาตรตั้ง 200 ชุด ซึ่งการ
ทำบุญตักบาตรแตละทานก็จะถือมาจากบานอยูแลวเพราะฉะนั้นทำไมถึงไดซื้อจัดเตรียมไวมากมายขนาดนี้ผม
เลยบอกใหหัวหนากันติพงษไปพิจารณาดูวาปนี้ถาปรับเปลี่ยนไดก็ใหปรับเปลี่ยน สวนอีก 1 เรื่อง คือเรื่องของ
เวทีที่พระสงฆนั่งอยูบนเวทีและแขกผูมีเกียรติเวทีคอนขางใหญขนาด 16 เมตร ผมมองวาการจัดงานทำบุญตัก
บาตรที่ประชาชนอยูเปนวงกลมควรจะอยูใกลกับพระสงฆที่นั่งอยูเพราะฉะนั้นจึงมองวาไมควรมีเวทีระหวาง
ประชาชนกับพระสงฆอยากใหลองปรับเปลี่ยนดูเพราะที่ผมเคยเห็นที่อื่นนั้นไมมีเวที

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เอาเปนวาใหสำนักการศึกษาไปคุยและ

ปรึกษากันแลวนัดประชุมเรื่องการจัดการเทศกาลปใหมและการสวดมนตขามปตางหาก วาจะตองทำอยางไร
แบบไหนแลวคอยมานำเสนออีกครั้ง

เรื่องที่ 12 การบังคับใชพระราชบัญญัติเงินทดแทน
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ขอเรียนเรื่องการบังคับใชพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมกำลังจะถามวาเราเอาเงินที่ไหน
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล คือรายละเอียดตอนนี้ประกันสังคมเขาจะ

ประชุมชี้แจงรับฟงแนวทางอยู ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมริมปาวผมมอบหมายเจาหนาที่ไปประชุม
เรียบรอยแลวและจะมานำเสนอใหนายกทราบอีกครั้ง เงินของเราผมดูแลวหัก 100 ละ 2 เปอรเซ็นต เงินตัว
นี้เราตั้งงบสมทบกองทุนประกันสังคมไวทุกปจะเหลืออยูแลวเราก็โอนเงินประกันสังคมไปตั้งจายเปนรายใหม
เปนคาเงินกองทุนทดแทนไดครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอบคุณมากครับฝากเรื่องนี้ใหหัวหนา
พงษธรดูดวย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 เชิญสถานธนานุบาล

นายสมบัติ

สันคำ

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ทรัพยคงเหลือประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 5,168 รายการ จำนวนเงิน 80,786,700 บาท
เงินสดคงเหลือ จำนวน 94,950.62 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 7,697.48 บาท
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จำนวนที่ใช
ไป -49,432,212.34 บาท ทรั พ ย ห ลุ ด จำนำเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 จำนวน 56 ราย จำนวนเงิน
607,900 บาท กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 69,277.00 บาท กำไร
จำหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค.61-30 พ.ย.61 จำนวน 130,464 บาท รับจำนำ 1,608 ราย จำนวนเงิน

- 6 24,387,300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค.61 จำนวน 283 ราย จำนวนเงิน 6,284,700 บาท ไถถอน
จำนวน 1,824 ราย จำนวนเงิน 28,788,300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค.61 จำนวน 5 ราย จำนวนเงิน
1,854,000 บาท ดอกเบี้ ย รั บ จำนำ จำนวน 838,378.50 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นต.ค.61 จำนวน
120,166.75 บาท ดอกเบี้ยรับจำนำ 1 ต.ค 61 – 30 พ.ย.61 จำนวน 1,797,545.25 บาท

สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

พฤศจิกายน 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 622 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. รายงานตำแหนงบริหารและดำเนินการ
ประชาสั ม พั น ธ รั บ โอนตำแหน งผู บ ริ ห ารว า งไปยั ง กทจ.ทั่ ว ประเทศ ในตำแหน ง จำนวน 2 อั ต รา ดั ง นี้
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา ผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา 2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 2.1กรณีคัดเลือกรายชื่อผู
เหมาะสมคัดเลือกเปนคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ
2.2กรณีปรากฏเปนขาวในสื่อตางๆ กรณีขอใหตรวจสอบการแตงตั้งสมาชิกอปพร.ปฏิบัติหนาที่ฝายตาง ๆ ใน
ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุและขอความเปนธรรม แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับสมาชิกอปพร.
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในการปฏิบัติหนาที่ 3. เลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล1ราย คือ นางสาวพัชรี ภู
ครองนาค ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหดำรง
ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่ 20 กันยายน 2561 เปนตนไป 4. แตงตั้งคณะกรรมการสอบวินัยรายแรงพนักงานจาง 1 ราย คือ นาย
ตะวัน โชติญาโน กรณีถูกจับกุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ขอหามียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา)
ไวในครอบครอง เพื่อจำหนายโดยผิดกฎหมาย พรอมดวยของกลางยาบาจำนวน 400 เม็ด โทรศัพทมือถือ 1
เครื่อง ณ บานเลขที่ 72 ถนนสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 5. ดำเนินการ
จัดเตรียมโครงการฝก อบรมสัม มนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ ริห ารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561 6. ดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและทำการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลราย นางสาวภัสราภา สุขสโสมร ตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรณี ขอเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับ ที่สูงในตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 7. ดำเนินการขอความเห็นชอบให
พนักงานเทศบาลราย นางจุไรรัตน เชื้อฉุน ตำแหนง นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง นายสัตวแพทยชำนาญการ เลขที่
ตำแหน งและสั งกั ด เดิ ม ข อ มู ล การใช ห อประชุ ม ธรรมมาภิ บ าล ห อ งประชุ ม พวงพะยอม ประจำเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 15,300 บาท หอง
ประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน
1,000 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 1 ครั้ง ครั้งที่
23/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดประชุมกาแฟ
ยามบาย 2 ครั้ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมมะหาด
เท ศ บ าลเมื องกาฬ สิ น ธุ จั ด ป ระชุ ม สภ า สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 4 ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 2 9 พ .ย.6 1
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. จัดทำโรงทานงานกฐินพระราชทาน ณ วัดกลาง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ปฏิคมงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. บริการน้ำดื่มงาน “Bike ไออุนรัก” (ซอมปน) ณ ศาลากลาง
หลังเกา วันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 13.00 น. ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจร
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เทศบาล 3 วัดเหนือ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจออกตรวจและเตือนผูจำหนายสินคา
บริเวณที่หามขาย บริเวณหนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการทาสีโครงกระดูกไดโนเสารบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครองราชยครบ 60 ปเมื่อวันที่ 13
พฤศจิ ก ายน 2561 เจ าหน าที่ เทศกิ จ ดำเนิ น การทาสี จ ราจรโรงเรีย นเทศบาล 1 กาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสิ ท ธิ์
เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีฐาน
พระพุทธรูปสวนสาธารณะแกงดอนกลาง เตรียมงานปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย ๑.วันที่
3 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา ๐๑.๐0 น. ดั บ ไฟไหม ห ญ า บริ เวณถนนบายพาสชุ ม ชนหั ว คู ๒.วั น ที่ 3
พฤศจิก ายน 2561 เวลา 16.30 น. ดับไฟไหมห ญ า บริเวณขางโลตัส กาฬสินธุ ๓.วันที่ 5 พฤศจิกายน
2561 เวลา 19.30 น. เหตุไฟไหมสายโทรศัพท บริเวณซอยอภัย ๒ ถนนอภัย ชุมชนทุงศรีเมือง ๔.วันที่ 26
พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น เหตุไฟไหมบอขยะ บริเวณบอขยะมอดินแดง การออกปฏิบัติหนาที่ออก
ระงับเหตุเพลิงไหมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ ครั้ง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. การบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน 1. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -รับแจงจาก ปชช. 1132 เมื่อเวลา 21.22 น.ออกรับ
ผูปวยมีอาการเหนื่อยออนเพลียหายใจไมอิ่ม หนาบวม นางวาสนา พรหมภักดี อายุ 70 ป บริเวณ หมูบานว
ราภรณ บานเลขที่ 159 ซอย 2 ถ.บายพาสทุงมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 2. วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -รับ
แจงจาก ศุนยสั่งการ EMS กส.1 เมื่อเวลา ๑๒.29 น.ออกรับผูบาดเจ็บมือาการเหนือ่ ยออนเพลีย ไมพบเหตุ
3. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ศูนยสั่งการ ว.13 เขา 1132 เมื่อเวลา 12.10 น. ออกรับ
ผูปวยเหนื่อย หอบ *ไมประสงคไป ร.พ. ๔. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อ
เวลา 15.30 น. ออก ว.4 รวม ว.40 กระบะ + MC แยกหนาโรงแรมไพรบูลย ๕. วันที่ 5 พฤศจิกายน
2561 -รับแจงจาก ศูนยส่ังการ EMS กส.1 เมื่อเวลา 24.13 น. ออกรับผูปวยเหตุ ว.40 รถแวนชนเกง มี
ผูไดรับบาดเจ็บ ด.ช.ฟาโรห ทวีสอน อายุ 9 ป บริเวณถนนบุญกวาง เยื่องหมองเนื้อยางเกาหลี ๖. วันที่ 5
พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ปชช.1132 เมื่อเวลา 19.51 น. ออกรับผูปวยอาการชักเกร็ง ปวดทอง
นางสาวสุวรรณ ทำเนาว อายุ 23 ป บริเวณตลาดโตรุง ๗. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ปชช.
1132 เมื่อเวลา 11.11 น. ออกรับผูปวยเปนลมหมดสติ นางสาวสาวิตรี สิทธิ์วงศ อายุ 60 ป บานเลขที่
51/1 ชุมชนซอยน้ำทิพย ๘. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทางศูนยโสมพมิตร เมื่อเวลา
18.00 น. ออกเหตุ ว.40 บานทุงสวาง ๙. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132
เมื่ อ เวลา 19.00 น. ออกรั บ ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น กล า มเนื้ อ อ อ นแรง ที่ ส ถานี ข นส ง จ.กาฬสิ น ธุ ๑๐.วั น ที่ 8
พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ศูนยส่ังการ EMS กส.1 เมื่อเวลา 09.23 น.ออกรับผูปวยนอนไมรูสักตัว
ตรวจสอบแลวพบวาเสียชีวิต นายชนันต ฆารไสว อายุ 71 ป ที่บานพักเลชที่ 189/34 ถนนวิโรจนรัตน
๑๑.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ปชช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 17.52 น. ออกรับผูปวยอาการ
อาเจียน อาเจียนรวม นายเพิ่มพูน แสนสวรรค อายุ 20 ป หอพักปญปญ 1 ชุมชนสงเปลือย ๑๒. วันที่ 8
พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ศูนยสั่งการ EMS กส.1 เมื่อเวลา 20.44 น.ออกรับผูปวยเหตุ 295 ที่
แหลงรถผูกอง ตรงขามบิ๊กซี นายพลากร ไชยเชษฐ อายุ 31 ป ๑๓. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – รับแจง
จาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 07.55 น. ออกรับผูปวยติดเตียง หาแยก กสส. นำสง ร.พ. ๑๔. วันที่ 9
พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 17.50 น. ออกชวยเหลือประชาชนตัดแหวน
ติดนิ้ว ที่ ร.พ.กาฬสินธุ 1๕.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 –รับแจงจาก ปชช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 00.51
น. ออกรับผูปวยมารดาทองที่ 2 ปวดทองบิดเจ็บครรภคลอด บานเลขที่ 629 หอง 17 หอพักชุมชนริมแกง
นางสาวภริดา ภูสมมาตย อายุ 20 ป 1๖. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ปชช.ทาง 1132 เมื่อ
เวลา 20.13 น. ออกรับผูปวยเหนื่อยออนเพลีย หายใจไมสะดวก ซึม บานเลขที่ 510 ซอยคำพลพัฒนา
ชุมชนวัดสวาง นางแอม เพียรอารมณ อายุ 77 ป 1๗.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 –รับแจงจาก ปชช.ทาง

- 8 1132 เมื่อเวลา 14.46 น. ออกรับผูปวยลมแขนกระแทกพื้น (แขนซาย) หองพยาบาล โรงเรียน อนุกูลนารี
ชื่อผู ด.ญ.จิราพร บัวผัน อายุ 14 ป 1๘.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจาก ปชช.ทาง 1132 เมื่อ
เวลา 13.01 น.ออกรับผูปวย ปวดทองแนนทองมาก หองพยาบาล ร.ร.อนุกูลนารี ชื่อผูปวย นายสุเมฆ ภูจอม
เดือน อายุ 16 ป 1๙.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 –รับแจงจาก ปชช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 04.08 น.
ออกรับผูปวย มารดาทองแรก มีเลือดออกตามชองคลอด สถานที่เกิดเหตุ บานพักเด็กและครอบครัว ชื่อ
ผูปวย น.ส.ไอลดา บุญรอด อายุ 21 ป ๒๐. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจากศูนยสั่งการ EMS
กส.1 เมื่อเวลา 09.17 น. ออกรับผูปวยมีอาการเหนื่อยออนเพลีย มีอาเจียนรวม บริเวณราน รานเสริมสวย
สมพร ขางพาซาเกา ชื่อผูปวย นายชูศักดิ์ ธารพล อายุ 61 ป ๒๑.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 -รับแจง
จาก ปชช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 12.39 น. ออกรับผูเด็กนักเรียนเหยียบตะปู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
(กสส.) ชื่อผูปวย ด.ช.ศุกลวัฒน นันรุง อายุ 11 ป ๒๒.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 –รับแจงจาก ปชช.
ทาง 1132 เมื่อเวลา 13.05 น.ออกรับผูปวยหกลมกระแทกพื้นศรีษะบวมโน บานพักครู ม.กาฬสินธุ ชื่อ
ผูปวย MR.ULF ROBERT CHRISTEI อายุ 73 ป ๒๓.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 –รับแจงจาก ศูนยสั่ง
การ EMS กส.1 เมื่อเวลา12.45 น.ออกรับผูปวยหกลม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ ชือผูปวย ด.ช.ชยางกูร
พันธพิบูลย อายุ 8 ป ๒๔.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 14.45
น. ออกรับผู ปวยวิ่งลม ขาแพลง รร.กสส. ๒๕. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง
1132 เมื่อเวลา 05.04 น. ออกรับผูปวยที่แฟลตดับเพลิง นำสง รพ.กส. ๒๖.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
–รับแจงจาก ปชช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 21.10 น. ออกรับผูปวยมีไขสูง ออนเพลีย กุฏิพระ ภายในวัดเหนือ
ชื่อผูปวย พระชุวิทย ภูเดน อายุ 42 ป ๒๗.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 –รับแจงจาก ปชช.ทาง 1132
เมื่อเวลา 09.33 น. ออกรับผูปวยมีอาการผื่นขึ้นตามขอศอก และหัวเขา ร.ร.อนุกูลนารี ชื่อผูปวย น.ส.เบญจ
พร ภูเตานิล อายุ 15 ป 2๘.วันที่ ๒6 พฤศจิกายน 2561 -รับแจงจากศูนยสั่งการ EMS กส.1 เมื่อเวลา
11.08 น. ออกรับผูปวยจิตเวช บานเลขที่ 87/4 ซอยตลาดเกษตร 2 ไมประสงคไป รพ. ๒๙.วันที่ 27
พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 07.40 น. ออก ว.7 คนไขติดเตียง หมอนัด
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง ๓๐.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 –รับแจงจากศูนยสั่งการ EMS กส.1 เมื่อเวลา
08.14 น.ออกรับผูประสพอุบัติเหตุจยย.ลมเอง มีอาการเจ็บหัวไหลและแผลถลอกตามรางกาย บริเวณ ถ.บุญ
กวาง หนารานซาลาเปา ชื่อผูไดรับบาดเจ็บ น.ส.กชกร กรรณแกว อายุ 19 ป ๓๑. วันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 10.00 น. ออกรับผูปวยทองเสียที่ศูนยอนามัย 1 ขางศูนย
ดับเพลิง ๓๒. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 13.00 น. ออกรับ
ผูปวยจากศูนยอนามัย 2 นำสงบานชุมชนวัดหอไตร การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน
๓๒ ครั้ง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ วันที่
1 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 13.15 น. ลืมกุญแจไวในรถ บริเวณหนา
ลานจอดรถศาลากลางหลังเกา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 14.00
น. จับสัตวเลื่อยคลาน ชุมชนหนองไชยวาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อ
เวลา 00.24 น. ตรวจสอบเพลิงไหมกองขยะขางรานซุปเปอรถูก ตวบคุมได วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
เวลา 17.00 น. ล างถนนโรงเรียนเทศบาล 4 , โรงเรียนเทศบาล ๑ วัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา
13.30 น. ขนเกาอี้ไปยังโรงเรียนเทศบาล 4 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132
เมื่อเวลา 16.00 น. เหตุเพลิงไหมหญ า ขางโลตัส วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง
1132 เมื่อเวลา 17.30 น. ออก ว.7 ประชาชนรถเสีย กั้นรถกลางถนน ดูแลการจราจร วันที่ 3 พฤศจิกายน
2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 23.00 น. ออก ว.7 ประชาชนรถเชื้อเพลิงหมด หน า
ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุงนาทอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมือ่ เวลา 12.05 น.
ออก ว.7 ประชาชนพวงแบตเตอรรี่ ชุมชนหนองไชยวาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง
1132 เมื่อเวลา 18.45 น. ออก ว.7 เหตุเพลงไหม ซอยอภัย 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก

- 9 ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 10.00 น. ออก ว.7 ชวยเหลือประชาชนจับแมว ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา วันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 10.50 น. ออก ว.7 ประชาชน สงคนเมา หนา
หมูบานไหมไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 05.30 น. ออก ว.7
ประชาชน พวงแบตเตอรรี่ ชุมชนหนองไชยวาน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132
เมื่อเวลา 06.40 น. ออก ว.7 ประชาชน ลืมกุญแจลืมกุญแจไวในชั้นที่โลตัส สงโตรุง วันที่ 7 พฤศจิกายน
2561 – รับแจงจาก ปปช.ทางศูนยโสมพมิตร เมื่อเวลา 18.00 น. ออกเหตุ ว.40 บานทุงสวาง วันที่ 10
พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช.ทาง 1132 เมื่อเวลา 12.40 น. ออก ว.7 ประชาชนพวงแบตเตอรี่
ที่ ศู น ย ยัน ม ากาสิ น ธุ วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2561 – รั บ แจ งจาก โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ ออก ว.4 รวม
โครงการหมอชวนวิ่ ง รั บ คฑาจากสกลนคร – กาฬสิ น ธุ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2561 – รั บ แจ ง จาก
โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ ออก ว.4 ร ว ม โครงการหมอชวนวิ่ ง ส ง คฑาจากกาฬสิ น ธุ – สารคาม วั น ที่ 7
พฤศจิ ก ายน 2561 – รั บ แจ ง จาก ปปช.ทาง 1132 เมื่ อ เวลา 14.40 น. ออก ว.7 ประชาชน จั บ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนซอยน้ำทิพย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา
09.00 ออก ว.4 รวมซอมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. ทำความสะอาดริ ม ตลิ่ ง ลำน้ ำ ปาว เตรี ย มสถานที่ ให ป ระชาชนลอยกระทง วั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. เตรียมเรือ เตรียมสถานที่พรอม และดูแลความปลอดภัย กุดน้ำกิน งาน
ลอยกระทงประจำป วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 13.00 น.
ออก ว.7 ประชาชนพ วงแบตเตอรี่ ที่ สภ.เมื องกาฬสิ นธุ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น
ภารกิจปลอยขบวนงานลอยกระทง 2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132
เมื่อเวลา 14.00 น. ออก ว.7 ประชาชนจับตุกแก หมูบานกิ่งดาว ชุมชนดอนกลอย วันที่ 24 พฤศจิกายน
2561 – รับแจงจากสมาคมพอคา ทาง 1132 เมื่อเวลา 09.00 น. ออก ว.4 จัดการจราจรขบวนแหงิ้ว
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 10.30 น. ออก ว.7 ประชาชนพวง
แบตเตอรี่ ที่ วัดสวางคงคา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – รับแจงจาก ปปช. ทาง 1132 เมื่อเวลา 12.30
น. ออกเหตุเพลิงไหมบอขยะ ที่โคกขยะ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ๑.หนาที่ประจำวัน -ดูแลความ
เรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อำนวย
ความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติ
หนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอน
กลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ -วันที่ 5 พฤศจิกายน
2561 เวลา 19.30 น. จัดการจราจรเหตุไฟไหมสายโทรศัพท บริเวณซอยอภัย ๒ ถนนอภัย ชุมชนทุงศรีเมือง
-วัน ที่ 22 พฤศจิก ายน 2561 เวลา 15.30 น ภารกิ จปลอ ยขบวนงานลอยกระทง 2561 -วัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ งานทะเบียน
จำนวนประชากรเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 16,114 คน จำนวนครัวเรือน 15,452 ครัวเรือน
จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤศจิกายน 2561 ยายเขาจำนวน 116 ราย ยายออกจำนวน 1 ราย
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 624 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 491 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต
18 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จำนวนผูรับบริการ 5 ราย ออกติดตามแกไขปญหาเลขที่
บานใหแกประชาชน 7 ราย

สำนักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สำนักการสาธารณสุข ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ำมัน

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤศจิกายน 2561 เบนซิน ในเดือนพฤศจิกายน 61 ใชน้ำมัน จำนวน 829
ลิตร ลดลง 144 ลิตร ดีเซล ในเดือนพฤศจิกายน 61 ใชน้ำมัน จำนวน 16,605 ลิตร ลดลง 452

- 10 ลิตร LPG ในเดือนพฤศจิกายน ใชน้ำมัน จำนวน 1,286.92 ลิตร ลดลง 467.47 ลิตร ดานความ
สะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 2 ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง ลางทำ
ความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทำความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 42 ครั้ง ลอกทอ
ระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน - จุด ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 5 คัน/3 ครั้ง
เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 3 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 35 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการ
สาธารณะ ทำความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดบริเวณจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ทำความสะอาดเสนทาง bike อุนไอรัก - จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดสถานที่จัดงาน
วันปยมหาราช ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
ระหวาง 30 ต.ค. – 30 พ.ย. 61 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 4.5 ตัน - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1
ครั้ง เปนเงิน 13,120 บาท กำจัดมูลฝอย กำจัดมูลฝอยในเดือน พ.ย. รวม 2,725.18 ตัน เปนมูลฝอย
จาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑,029.49 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ (33 แหง) 1,695.69 ตัน การตรวจวัด
คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำหนองไชยวาน ลำน้ำปาวและกุดยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ำกุดน้ำกิน
มีคาความสกปรกเกินกวามาตรฐาน ตรวจสุขภาพพนักงานและลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจ
สุขภาพพนักงานและลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จำนวน 2 สาขา ไดแก สาขา
กาฬสินธุและสาขาสงเปลือย ในโครงการเกษตรกรสุขภาพดีกับ ธ.ก.ส. จำนวน 137 คน จากผลตรวจพบวา
ปกติ 11 คน ปลอดภัย 66 คน เสี่ยง 58 คน และไมปลอดภัย 2 คน กรวดน้ำดื่มตูหยอดเหรียญ วันที่ 67 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ตูหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จำนวน 24 แหง พบวามีตูชำรุด จำนวน 4 แหง และเพิ่งเปลี่ยนไสกรองน้ำจำนวน 1 แหง ผลการ
ตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย จำนวน 19 ตัวอยาง พบวาผานมาตรฐาน กรวดน้ำประปา วันที่ 7 พฤศจิกายน
2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดตรวจคุณ ภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จำนวน 18 แหง
พบวาผลการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในเสนทอ และคาความเปนกรด-ดางของ
น้ำ จำนวน 18 ตัวอยาง ผานมาตรฐานทั้งหมด (อางอิงจากเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย ป พ.ศ.2553)
ตรวจรานอาหารในกาฬสินธุพลาซา สาขา 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดตรวจ
แนะนำรานอาหารที่จำหนายในหางสรรพสินคากาฬสินธุพลาซา สาขา 2 จำนวน 15 ราน ผลการตรวจโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย จำนวน 52 ตัวอยาง พบการปนเปอน 1 ตัวอยาง (รอยละ 1.85) คือ มือผูสัมผัสอาหาร 1
ตัวอยาง ผลการตรวจสารบอแรกซและฟอรมาลิน อยางละ 1 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน กิจกรรมรณรงค
ลดการใชถุ งพลาสติ ก และโฟม ณ ตลาดสดเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2561 เวลา
15.30 น. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับจังหวัดกาฬสินธุ รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคลดการใชถุงพลาสติก
และโฟม ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
เปนประธานในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อขอความรวมมือจากพอคาแมคาและประชาชนที่มาจับจายซื้อของในตลาด
พรอมทั้งมีการสาธิตการซื้อของในตลาดโดยใชตะกรา และปนโตแทนถุงพลาสติกหรือโฟม เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของผูวาราชการจังหวัดฯ คือ “หิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต” งานปองกันและควบคุมโรค สำนักงาน
ควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไดมาตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และสนับสนุนการดำเนินงานปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ และงานอุบัติเหตุบนทองถนนในเขตเมือง ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยงานปองกันและควบคุมโรคไดประสานผูที่เกี่ยวของและเตรียมขอมูลในการนำเสนอทั้ง ๖ เรื่องดังนี้ 1. ผล
การดำเนิ น งานด านอุ บั ติ เหตุ ท างถนน 2. การดำเนิ น งานป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เลื อ ดออก 3. การ
ดำเนินงานเรื่องโรควัณโรค 4. การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคและการเฝาระวังควบคุมโรคในศูนยเด็กเล็ก 5.
การเฝาระวังโรคที่มากับน้ำดื่มน้ำใชและการตรวจคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลฯ 6. การดำเนินงานเฝาระวังโรค
พิ ษ สุ นั ข บ า งานป อ งกั น และควบคุ ม โรคได กิ จ กรรมวั น เอดส โลก ในวั น ที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ที่ ศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขเทศบาลเมืองฯ (ซอยน้ำทิพย) โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. จัดคลินิกบริการใหคำปรึกษาเรื่องโรคเอดส
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ประสบการณ ของผูรวมกิจกรรม ในเรื่องโรคเอดส ๔. มาเรียนรูความเสี่ยงกับการรับเชื้อ HIV ๕. เจาะเลือด
ตรวจหาเชื้อ HIV ใหฟรี กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง
๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
(HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุก
ลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ
๒.๗๗ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด ผลสำรวจคา
ดัชนี ค วามชุ ก ลูก น้ ำยุงลาย (CI) ของสถานศึ กษาทั้ ง ๒๕ แห ง - สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ดโรค
ไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก ม.กาฬสินธุ มีคา CI
= ๔.๕ ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๒ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI
= ๓.๑๘ และ วัดปาทุงศรีเมือง คือ มีคา CI ๒.๑ ตั้งแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน มีผูปวยที่ยืนยัน
เปนโรคไขเลือดออก ทั้งสิ้น ๑๑ ราย เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก ดานสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่
ดำเนินการในรอบเดือน โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน
2561 ) มารดาหลังคลอด 19 ราย ไดรับการเยี่ยม 19 ราย - บุตร เพศชาย 9 ราย - บุตร เพศหญิ ง
10 ราย มารดาอายุนอยกวา 20 ป 3 ราย บุตรน้ำหนั กน อยกวา 2,500 กรัม 1 ราย ดานสัตว
แพทย ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 166 ราย ๑.๒ จำนวนสัตว 398 ตัว แยกเปน สุนัข 160 ตัว แมว
78 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 9,650 บาท ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ
จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 27 ราย จำนวนสัตว ทั้งหมด 2,039 ตัว แบงเปน สุกร 2,014 ตั ว
โค 25 ตัว รายไดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน 204,925 บาท งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐น. ประชุมคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีนางประคำ ศรีสมชัย ผูแทน
ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเปนประธานในการประชุม ผูเขารวมประชุมทั้งหมด จำนวน
๑๒ คน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธรร
มาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ คนพิการ
วัดใตโพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มา
รับบริการ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. เจาหนาที่แพทยแผนไทย ไดใหบริการนวดแผน
ไทยกับผูที่มารับบริการ นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ 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
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย) นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได ออกเยี่ยมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน
รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ) โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สัปดาหที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ เป ดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ศูน ยพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ำ ไดรับเกียรติจากนายรณยุทธ หอมหวล นายอภิวัฒน ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ กลาวพบปะ คณะ
ผูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม โดยครูใหญ นางลำใย พิมพะนิตย

- 12 กิจกรรมกลุมสัมพันธ โดยครูประจำชั้น สัปดาหที่ ๒ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ตรวจสุขภาพกอนเรียน (ครั้งที่ ๑) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยศูนยพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ไดรับความอนุเคราะหบุคลากรจิต
อาสาคือ ๑.นางพาศิริ ตั้งสำเริงวงศ ๒.นางนฤดี พรหมพินิจ ๓.นางสาวกัลยกมล นาบุญ ทันตสาธารณสุข
ชำนาญการ และนางสุลักขณา อัยวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาทำการตรวจสุขภาพรางกายและ
สุขภาพชองปาก สัปดาหที่ ๓ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียนดานการนันทนาการ เรื่อง ”การฟอนรำ
ประเพณีชาวอีสาน” ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสา นางสุนียรัตน เมอรฟ และทีมงาน สัปดาหที่ ๔
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมงานประเพณีลอยกระทง ประจำป ๒๕๖๑

สำนักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา โครงการเดน ประจำเดือนพฤศจิกายน

2561 สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมโครงการอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(e-laas) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานวันพระบิดา
แหงฝนหลวง ประจำป 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เขารวมฝกอบรมซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ
หนีไฟภายในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รวมทำบุญตักบาตร ถนนสาย
บุญ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ถนนภิรมย โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัด
วันอาทิตย) วันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดดงปอ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ คณะ
ผู บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น ร ว มรั บ การประเมิ น โรงเรี ย นเพื่ อ รั บ รางวั ล โรงเรี ย นพระราชทาน วั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ คณะผูบริหาร คณะครู รวมกิจกรรม หิ้ว
ตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา พนักงานครู
และนักเรียนรวมงานทอดกฐิน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสวางคงคา พนักงานครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล 2 พรอมใจ หิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต ณ หองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
กิจกรรมเพิ่มการเรียนรูของนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
ตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
รวมถวายตนกฐินสามัคคี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเหนือ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
รวมโครงการหิ้ ว ตะกร า นุ งซิ่ น ถื อ ป น โต ในวั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2561 โรงเรี ย นเทศบาล 5 ดงปอ
กิจกรรมอำลาดวยรักและผูกพันและตอนรับผูอำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2561 งานกฐิน
สามั ค คี วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ วั ด ดงปอ โครงการนุ ง ซิ่ น หิ้ ว ตะกร า ถื อ ป น โต วั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2561 โครงการหิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒ งานที่จะดำเนินการตอไป วันที่
3 - 4 ธ.ค. 61 - งานปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำป 2561 วันที่ 1 – 10 ธ.ค. 61 - เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.
ระดับประเทศ “นครเชียงใหมเกมส” งานที่จะดำเนินการตอไป สถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมวิถีพุทธ (ท.1)
กิจกรรมวันคริสตมาส (ท.๑ , ท.2) โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน (ท.2) กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ 9 ,วันดินโลก , วันชาติ, วันพอแหงชาติ (ท.3)

สำนักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 61-

พ.ย.61 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 61-พ.ย.61 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.ค. 61-พ.ย.61 เขามาทั้งหมด 148,183.45 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61-

- 13 พ.ย.61 เขามาทั้งหมด 1,533,723.80 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-พ.ย.61 เขามา
ทั้งหมด 879,331 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61-พ.ย.61
เขามาทั้งหมด 687,677 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-พ.ย.61 เขามาทั้งหมด - บาท
รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 61-พ.ย.61 จำนวน 3,248,895.25 บาท 7.
หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 61-พ.ย.61 เขามาทั้งหมด 24,081,700.61 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เขามาทั้งหมด 35,565,598 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 17,529,300 บาท รวมเงิน
อุดหนุน จำนวน 53,094,898 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จำนวน 80,425,493.86 บาท 9.หมวด
เงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค.61-พ.ย.61 จำนวน 4,726,628.15 บาท 10.อุดหนุน
เฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 61 – พ.ย.61 จำนวน 372,920.74 บาท

สำนักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ
ผอ.สำนักการชาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 คา

วัส ดุ น้ำมัน เชื้ อเพลิ ง สำนั ก การช าง เดือนพฤศจิกายน 2561 ใชน้ำมัน เชื้อเพลิง จำนวน 6,895 ลิต ร
เพิ่มขึ้น 1,235 ลิตร สำนักปลัดเทศบาล เดือนพฤศจิกายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,224 ลิตร
ลดลง 118 ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนพฤศจิกายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน
16,605 ลิตร ลดลง 452 ลิตร สำนักการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน
248 ลิตร เพิ่มขึ้น 51 ลิตร สำนักการคลัง เดือนพฤศจิกายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 120 ลิตร
ลดลง 40 ลิตร กองวิชาการและแผนงาน เดือนพฤศจิกายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 116
ลิตร เพิ่มขึ้น 11 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 262
ลิ ต ร ลดลง 49 ลิ ต ร โครงการประหยั ด พลั งงานไฟฟ าอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
สำนัก งานเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ ในเดือน ต.ค. 61 ใชไฟฟ า จำนวน 29,143.00 หน วย เพิ่ ม ขึ้น
2,211.00 หน วย สถานี ดับเพลิงในเดือน ต.ค. 61 ใชไฟฟ า จำนวน 5,437.00 หนวย เพิ่ม ขึ้น
786.00 หน ว ย โรงเรี ย นเทศบาล ๑ กาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสิ ท ธิ์ ในเดื อ น ต.ค. 61 ใช ไ ฟฟ า จำนวน
10,468.00 หนวย ลดลง 4,476.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ต.ค. 61 ใช
ไฟฟา จำนวน 4,632.00 หนวย ลดลง 823.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ต.ค.
61 ใชไฟฟา จำนวน 6,431.00 หนวย ลดลง 297.00 หนวย โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ำ ในเดือน
ต.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 1,108.00 หนวย ลดลง 363.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ
ในเดือน ต.ค. 61 ใชไฟฟา จำนวน 3,204.00 หน วย ลดลง 2308.00 หนวย สวนควบคุมการ
ก อ สรางอาคารและผั งเมื อ ง ส วนควบคุ ม การก อ สรางอาคารและผั งเมื อ ง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง 2. โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ 3. โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานจาก
ซอยหาดลำดวน 1 เชื่อมซอยตาสังข สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 อยูระหวางดำเนินการกอสราง 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร 2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียน
อนุ บ าลทุ งมน ชุ ม ชนวั ด ป า ทุ ง ศรี เมื อ ง 3.โครงการก อ สร า งรางระบายน้ ำ คสล. รู ป ตั ว ยู ซอยโรงเรี ย น
พาณิชยการกาฬสินธุ 4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ สวน
การโยธา ประดับไฟหยดน้ำ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน งานประเพณีลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ติดตั้งทาน้ำ เตรียมความพรอม เช็คความปลอดภัย งานประเพณีลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เตรียมทุนลอยน้ำ งานประเพณี ลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ประดับบันไดสวรรค งาน
ประเพณีลอยกระทง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ปรับปรุงภูทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ

- 14 ประเพณีลอยกระทง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซอมแซมไฟฟาสองสวางซอยหอพักรอยตะวัน ตรงขาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซอมแซมไฟฟาสองสวางซอยทาสินคารานขายขนมจีน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 แกไขสวิทซเวลาชุมชนดอนกลอย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซอมแซมผิว
จราจรซอยโรงแรมชารลอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ปรับปรุงภู มิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิ ช าการฯ ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป 1.สรุ ป ค า ใช จ า ย

ประจำเดือนพฤศจิกายน งบประมาณตั้งไว 1,340,000 บาท รวมคาใชจาย 293,148.50 บาท ยอดเงิน
คงเหลือ 939,983.50 บาท 2.หนังสือเขา 75 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 87 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัด
จาง 7 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 26 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพ.ย.61 ฝายวิเคราะหนโยบาย
และแผน โอนงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ.256๒ โอนงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 4 - 7 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 4/2562 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน
390,000 บาท สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ 5/2562 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 120,000 บาท
สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ 6/2562 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 85,700 บาท กองสวัสดิการสังคม
- โอนครั้ ง ที่ 7/2562 จำนวน 1 รายการ เป น เงิ น 15,000 บาท สำนั ก การศึ ก ษา การแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2/2562 โครงการจัดหาครู
และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล การจัดตั้งศูนยสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน - สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่ไดรับรางวัลธรรมาภิบาล
ดำเนินการจัดตั้งศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยเทศบาลไดดำเนินการประกาศ จัดตั้งศูนย
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุแลว พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูน ยฯ โดยมี น ายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ เป น ประธาน - รายงานผลความคืบ หน าให ส ำนั กปลั ดสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี ประจำป พ.ศ.2561 - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานเกณฑการบริหารจัดการ ที่ดีเขาสูระบบประเมินรอบ
สุดทายโดยไดรับเงินรางวัล จำนวน 755,263.16 บาท การประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ผลการประเมินตัวชี้วัดของแตละสำนัก/กอง มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 26 ตัวชี้วัด
ไมบรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก 364.31 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 72.68 รางวัลพระปกเกลาทองคำ ประจำป 2561 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย กิจกรรมถนนสายบุญ
กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 35 งาน
2.เชิญ สื่อมวลชนทำขาวประชาสัม พันธ จำนวน 5 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพั นธ - งาน 4.งานภาพนิ่ ง
จำนวน 46 งาน 5.วิ ดี โอและภาพเคลื่ อ นไหว จำนวน 30 งาน 6. งานพิ ธี ก ร จำนวน 7 งาน 7.รถ
ประชาสัมพันธ จำนวน 5 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จำนวน 13 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผน
พับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 7
งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 7 งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 46 งาน 5.
ประกาศ - ข า ว 6.เขี ย นบทรายการเคเบิ้ ล ที วี 7 ตอน 8.อั ด สปอต - งาน 9.ป า ยประชาสั ม พั น ธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดีทัศน จำนวน - งาน ฝายนิติการ ใหคำปรึกษาทางดาน
กฎหมาย ไกลเกลี่ยขอรองเรียนคาจางแรงงานทำงาน ออกตรวจสภาพถนนสาธารณะชุมชนสงเปลือยใน

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

- 15 เชื้ อ เพลิ ง และค า ไฟฟ า ประจำเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 การใช น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (ดี เซล) ประจำเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 108 ลิตร เพิ่มขึ้น 5 ลิตร รถทะเบียน กต
2376 ใชน้ำมันทั้งหมด 154 ลิตร เพิ่มขึ้น 44 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ สวนดอนธรรม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ พรอมดวยนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดการ
อบรมคายสื่อสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหมีภูมิคุมกันในการบริโภคสื่อ การ
รูเทาทันสื่อ การวิเคราะหสื่อ การเขาใจสื่อ และการใชสื่อใหเกิดประโยชน ในกิจกรรมตางๆ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐
น. (๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑) ณ หอประชุม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ นายจารุวัฒ น บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุก
เดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน และเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับ
เครือขางองคงดเหลาจังหวัดกาฬสินธุไดมอบใบประกาศเกียรติคุณแกผูเขารวมโครงการงดเหลาครบพรรษา
จำนวน ๑๑ คน และผูที่ไดรับเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร จำนวน ๕ คน โดยในครั้งนี้ เจาหนาที่จาก
กองกำลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ ไดเขาใหความรูเกี่ยวกับ ศาสตรพระราชา ซึ่งนำโดย รอย
ตรีชยุต วงษา หัวหนาฝายกิจการพลเรือน กองพันทหารมาที่ 21 กรมทหารมาที่ 6 ฝายสังคมสงเคราะห
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกานยน ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับศูนยคนไรที่พึ่งกาฬสินธุ
และศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดหนองคายนำนายวิสูตร โอษเปย สงกลับภูมิลำเนาที่ จังหวัดหนองคาย
โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได
ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ รายเดิมตาม
ชุมชน ทั้ง ๓๘ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.50 น.
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