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เนตวงษ
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จีนซื่อ
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ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
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ผอ.สวนบริหารการศึกษา
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
ภูนิลามัย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
เมืองโคตร
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บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ และรก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
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ไชยศิวามงคล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
คำลอย
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26. นายชาติชาย
27. นางดวงใจ
28. นางศศิญา
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- 2 ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2562 ประจำป 2562 วันที่ 22 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่ อ งที่ 1 การเตรี ย มน้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อ ใช ในงานพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษกของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อเชาทานผูวาราชการจังหวัดทานเชิญ

นายกและผูที่เกี่ยวของซึ่งไดมีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการเตรียมน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใชใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 ก็เปนการเชิญประชุมแบบไมเปนทางการทานผูวาฯ
อยากไดยินวาไดมีการเตรียมการอยางไรในสวนของเทศบาลฯที่เตรียมไวเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาแหลง
น้ำศักดิ์สิทธิ์ ผมเลยไดเลาใหทานผูวาฯฟงวาน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกินในป 2550 ไดมีการทำพิธีนำน้ำไป
ปลุกเสกอยูในโบสถวัดกลางพระอารามหลวงครั้งหนึ่งเพื่อนำน้ำไปทำพิธี ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครองราชยครบ
60 ป หลังจากนั้นในป 2554 ก็ดำเนินการอีกครั้งเนื่องในพิธีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครองราชยครบ 80 ป
และในปนี้ 2562 ก็จะมีการเตรียมแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง เราก็ไดรับหนาที่ดูแล

- 3 และรักษาน้ำในกุดน้ำกินและรายงานผลคาความสะอาดของน้ำไปทุกเดือนๆในรายงานการประชุมของเรา ซึ่ง
เราก็รายงานคา BO คา BOD โดยตลอดซึ่งอาจจะผานและอาจจะไมผานบาง ที่ไมผานเพราะเราไมมีน้ำมาเติม
เราก็อธิบายวาเราเอาน้ำจากกุดยางสามัคคีมาเติมในชวงที่มีน้ำเติมน้ำเราก็ไมเสียเลยแตในชวงไหนที่เขื่อนไม
ปลอยน้ำมาในคลองชลประทานก็เลยตองมีน้ำเกาบางแตสิ่งที่ถึงแมวาน้ำดีแตเนื่องจากวาน้ำในกุดน้ำกินของเรา
มีสาหรายเยอะเลยทำใหน้ำของเรามีสีเขียว นายธนัญชัยไดรูมาวากรมชลประทานมีเรือดูดโคลนปญหาของเรา
ที่สาหรายของเราอุดมสมบูรณเพราะมีอาหารและมีอากาศแสงแดดสังเคราะหแสงไดดีถาหากไดมีการดูดโคลน
ออกน้ำจะดีน้ำจะใสขึ้นนี้คือนักวิชาการเราเสนอแนะ ผมเลยบอกใหประสานกับกรมชลประทานขอเรือมาดูด
โคลนพอเจ า หน า ที่ ก รมชลประทานมาลงพื้ น ที่ แ ละเสนอราคาเฉพาะค า เคลื่ อ นย า ยเรื อ ดู ด โคลน ราคา
320,000 บาท และยังมีคาดูดโคลนอีกที่ยังไมรวมและปญหาก็คือเมื่อดูดมาแลวโคลนก็จะไปอยูบริเวณถนน
รอบๆกุดน้ำกินอีกและเราก็ตองไปเคลื่อนยายออกและทำการลางถนนอีกครั้งหนึ่ง ขอสำคัญเรือขุดที่เราจะนำ
ลงไปนั้นหนัก 70 ตัน ถาจะนำลงไปในกุดน้ำกินจะตองทำใหลูวิ่งรอบนั้นพังและเสียหายแนนอนผมไดฟงมา
เลยคิดวาไมสามารถที่จะใชวิธีนี้ไดเพราะจะเกิดความเสียหายเยอะ เลยเปลี่ยนวิธีใหมเผอิญวาเรามี อจน.ที่มา
ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุผมเลยไดไปปรึกษาเขาเลยบอกวาเขามีเพื่อนที่อำเภอ
แมสอดเกงมากและแกไขปญ หาเรื่องน้ำเขียวไดผลมาแลว เขาเลยมานำน้ำไปเทสและนำจุลินทรีย แลคโต
บาซิลลัสผสมลงไปในน้ำตัวจุลินทรีย แลคโตบาซิลลัสไปทำใหสาหรายตายและหลังจากนั้นสาหรายจะลอยบน
ผิวน้ำเราจะตองนำสารสมลงไปกวนแลวสาหรายก็จะตกลงไปเปนสาหรายที่ตายแลวอยูใตน้ำแลวน้ำก็จะใส
แลวตัวผูจัดการ อจน.ก็ไดทดลองแลวไดผลแตคาจุลินทรียถาเอามาทำทั้งหมดจะตกประมาณ 3- 4 แสนบาท
ในวันนั้นเลยไดมีการทดลองกันโดยเอาไปใสรถดับเพลิงแลวทดลองฉีดลงไปในน้ำกุดน้ำกินฝงบานทานสท.สรร
เพชรฝงเดียวกอนและเมื่อวานผมออกไปดูผมยังแยกไมออกแตพอนายธนัญชัยนำมาใหดูผมถึงพอจะดูออกและ
ทานผอ.ภานุเดชเองก็บอกวาไดผล ผมเลยใหนายธนัญชัยไปทดลองโดยตักน้ำกุดน้ำกินมาแลวนำสารสมมา
แกวงดูวาจะเปนอยางไรปรากฏวาสาหรายสีเขียวลอยจับกันเปนกลุมและตกลงไปขางลางแลวพอเชามาก็ลอย
ขึ้นมาเปนแพเหมือนสาหรายที่ตายลอยขึ้นมาเราตองมีวิธีการไลผิวน้ำลงลำน้ำปาว เรื่องจุลินทรียแลคโต
บาซิลลัสเราอาจจะใชในชวงเดือนเมษายน 2562 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติการประมาณ 10 วัน และใช
สารสมถวง น้ำที่จะเอาประมาณตนเดือนพฤษภาคม 2562 ใชเงินงบประมาณ 3 แสนบาท แตในชวงนี้เรา
จะลองใชวิธีของนายธนัญชัยถาหากใชไดเราอาจจะไดไมตองใชงบประมาณ 3 แสนบาท มอบผอ.สำนักการชาง
ไปทำตัวระบายผิวน้ำลงลำน้ำปาวใหทำเยอะๆ ในกรณีที่ใหนายธนัญชัยทดลองคือการดูแลรักษากุดน้ำกินระยะ
ยาวตนทุนต่ำแตถาในชวงงานเราเดือนเมษายนเราจะตองใชเงินงบประมาณ 3 – 4 แสนบาท เพื่อซื้อจุลินทรีย
แลคโตบาซิ ล ลั ส มาฉี ด เพื่ อ ฆ า สาหร า ยสี เขี ย วเพื่ อ นำน้ ำ ไปร ว มงานพิ ธี เพื่ อ ถวายในหลวง รั ช กาลที่ 10
เพราะฉะนั้นเงินจะเอาที่ไหนผมเลยคิดถึงเงิน 1 ลานบาท ที่สำรองจายของนายกซึ่งยังไมไดใชจายอะไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เงินสวนนี้ใชจายกรณีฉุกเฉิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวงานราชพิธีนี้เปนงานฉุกเฉินหรือไม
หรือจะหาเงินงบประมาณสวนไหนโอนมากอนหรือไมเพื่อเอามาทำสวนนี้
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล อยากใหโอนเงินสวนอื่นกอนเพราะถา
หากเกิดเหตุเภทภัยมาจะอันตราย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อยากใหเตรียมการแตถาหากหาโอน
ไมไดผมก็อยากจะใชเงินในสวนนี้มาเพื่อทำงานราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 นี้เปนนโยบาย
เลยแลวสำนักการคลังจะสามารถใชตัวไหนไดบาง
นายจำลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง หลักเกณฑการใชเงินสะสมในกรณีงานราชพิธีที่
เปนอำนาจนายกฯผมจะไปศึกษาเพิ่มเติมดูอีกครั้งวาสามารถใชจายไดหรือไมอยางไร

- 4 -

นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

สามารถใชเงินของสำนักการชางกอนได
แตถาหากปลายปเงินงบประมาณของสำนักการชางไมเพียงพอจะตองขอเพิ่มเติม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมือ งกาฬสิน ธุ มอบสำนักปลัดดำเนินการถาหาก
ปลายปไมไดเกิดเหตุเภทภัยอะไรทานก็ตองตัดคืนสำนักการชาง และมอบสำนักการชางเรื่องเตรียมสถานที่ทำ
สะพานยื่นไปจุดที่น้ำลึกที่สุดและกางเตนทจัดสถานที่ใหสวยงามในวันที่เราทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ความสะอาด
มอบสำนักการสาธารณสุขดูแล ใหเตรียมโครงการและเตรียมเงินงบประมาณไวถาหากไดผลที่ ดีเราจะได
ดำเนินการไดเลยฝากทุกสวนการงานที่เกี่ยวของ

เรื่องที่ 2 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยป 62
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยป 62 ที่สวน
ลุมพีนี กรุงเทพฯ ในวันเสารที่ 26 มกราคม 2562 นั้นผมเดินทางไปรวมไมไดฝากทานเลขาอดิศักดิ์เดินทาง
ไปแทนนายกเพราะนายกติดภารกิจไมสามารถเดินทางไปดวยตนเองได

เรื่องที่ 3 ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอรูปแบบเมืองของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา
09.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอรูปแบบเมืองของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เดิมใชหองประชุมพวงพะยอมแตผมขอใหเปลี่ยนมาใชหองประชุมสภาฯแทน ฝาย
ปฏิคมมอบสำนักปลัดเทศบาล และมอบงานตอนรับประชาสัมพันธใหกองวิชาการดูแล งานนำเสนอมอบ
สำนักการชาง

เรื่องที่ 4 เชิญประชุมการจัดกิจกรรมจับปูใสกระดง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือเชิญประชุมในการจัดกิจกรรม
จับปูใสกระดงทานผูวาฯยังจะใหดำเนินกิจกรรมจับปูใสกระดงก็คือนำเด็กมาอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ศิลปะอีสาน วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หองประชุมสำนักงานวัฒนธรรม มอบทานเลขาอดิศักดิ์ไปประชุม

เรื่องที่ 5 สำนักผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ วัน ที่ 23 มกราคม 2562 เวลา

09.30 น. สำนักผูตรวจการแผนดินจะจัดกิจกรรมที่โรงแรมริมปาวขอเชิญ เทศบาลเมืองกาฬสินธุไปรวม
จำนวน 2 ทาน และเขาจะนำรถโมบายสำนักผูตรวจฯที่จะแสดงแนะนำใหทุกคนไดรูวาสำนักผูตรวจการ
แผนดินมีบทบาทและหนาที่อะไรจะนำรถโมบายมาจอดบริเวณขางโรงเรียนเทศบาล 1 ขอฝากคณะครูทุก
โรงเรียนในสังกัดของเราถาหากคุณครูวางใหพาเด็กนักเรียนไปรับดูรับชมและรวมกิจกรรม รถโมบายจะไปจอด
ตั้งแตเวลา 07.00 – 10.00 น.

เรื่องที่ 6 สุขภาวะทางเพศการตั้งครรภในวัยรุนจากยุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีการประชุมระดับชาติสุขภาวะที่ศูนย

ราชการจะมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยมาพูดเรื่องการมีสวนรวมของเยาวชนในกิจกรรม
หัวขอสุขภาวะทางเพศการตั้งครรภในวัยรุนจากยุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนผมสนใจ เราจะไดมารณรงค
และผมก็คิดกิจกรรมและสรางนวัตกรรมอะไรที่แปลกใหม

เรื่องที่ 7 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล เขาก็ ย้ ำ เตื อ นมาอี ก กระทรวงมหาดไทยจึ ง ขอให จั ง หวั ด พิ จ ารณาตามมติ ข อง
กรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังนี้คือ 1.กำชับหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามมาตรการบังคับใช
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานโดยเนนกลุมเปาหลักที่ยังคงเปน

- 5 จุดออนรวมกันไดแก 1.1ควบคุมไมใหมีการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกผูที่มีอายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ
และผูที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 1.2ควบคุมไมใหมีการจำหนายเครื่องดื่ม แอลกอฮอลนอกเวลาที่
กำหนด เวลา 11.00 – 14.00 น. และ เวลา 17.00 – 24.00 น. 1.3ควบคุมกวาดขันตรวจตาและปองกัน
มิใหผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะในกลุมผูที่ขับขี่รถจักรยานยนต 2.ขอความรวมมือ
สวนราชการในจังหวัดงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานรื่นเริงของหนวยงานเพื่อเปนการสนับสนุนใน
หนวยงานภาครัฐใหเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนและเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เขาเนนย้ำมาเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอลครับ

เรื่องที่ 8 การกระจายอำนาจ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สำนักปลัดสำนักนายกจะมีการกำหนดรับ
ฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่หองศรีจันทร โรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแกน มอบผอ.กองวิชาการไปแทนนายก

เรื่องที่ 9 ถนนเลียบคลองซอยหาดลำดวน 1 ชำรุด
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ

มีห นั งสือจากคุณ วัฒ นา กุไลรัตน
เนื้อความวาดวยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนชวงปใหมนางจีรนันท พัฒนโพธิ์และครอบครัวไดทำการ
สูบน้ำจากสระน้ำที่นาของตนโดยระบายน้ำผานที่นาของขาพเจาจึงทำใหน้ำที่สูบขึ้นมาเปนจำนวนมากไหล
ทะลักอยางแรงอันเปนสาเหตุท ำใหที่ดินบริเวณปากทอซึ่งเปนที่นาในครอบครองของขาพเจาเกิดการทรุด
พังทลายหนาดินเสียหาย ซึ่งที่เดินแปลงนี้ขาพเจาทำนาปลูกขาวมาโดยตลอดประกอบกับถนนฝงตรงขาม
บริเวณปากทางทอชลประทานก็เกิดการทรุดตัวดินพังทลายทำใหไหลถนนยุบตัวซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหถนนขาด
และพังทลายในอนาคตเมื่อถึงฤดูฝน ขาพเจาผูที่ไดรับความเสียหายจึงรองขอมาเพื่อขอความเปนธรรมและขอ
ความชวยเหลือจากทานเพื่อผลประโยชนในการรักษารูปแบบของถนนใชในการสัญจรของคนคือ 1.ใหถมหนา
ดินตามภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ใหมีสภาพเหมือนเดิม 2.วางทอระบายน้ำฝงคลองชลประทานเพิ่มตกแตงถนน
และไหลถนนเพื่อปองกันการทรุดตัวของบริเวณปากทอตามภาพที่ 3 และภาพที่ 5
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ผมแจงไปยังผูรับเหมาเรียบรอยแลวครับ

เรื่องที่ 10 พิธีเจริญพระพุทธมนต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วันที่ 28 มกราคม 2562 จะมีพิธี
เจริญพระพุทธมนตเดิมนั้นจัดที่พุทธมณฑลแกงดอนกลางแตเขายายเขามาจัดพิธีที่วัดกลางพระอารามหลวง
แจงใหทุกทานไดทราบ

เรื่องที่ 11 วันคนพิการสากล
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ วัน คนพิ ก ารสากล วัน ศุ ก รที่ 25
มกราคม 2562 ณ หองทศพร โรงแรมริมปาว เวลา 10.00 น. มอบนายพัฒพงษไปรวมกิจกรรม

เรื่อ งที่ 12 ขอเชิ ญ เข ารว มเป น เครือ ข า ยหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น CSR เซฟตี้ ไดโน
กาฬสินธุ 2019
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญเขารวมเปนเครือขายหลักใน

การขับเคลื่อน CSR เซฟตี้ไดโนกาฬสินธุ 2019 สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานเอาหนังสือมาเชิญผม
เมื่อวาน กิจกรรมจะทำในวันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงแรมริมปาว ดังนั้นเพื่อเปนตนแบบที่ดีดานการ
บริหารจัดการดานการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานประเทศไทยในอนาคตสำนักงาน
สวัสดิการคุมครองแรงงานจึงเชิญผูบริหารระดับสูงของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มูลนิธิ ชมรม
สวนราชการที่มีผลงานเปนตนแบบดีเดนดานความปลอดภัยในการทำงานตามรายชื่อที่สงมาดวยสนับสนุน
กิจกรรมป 62 เปนปแหงการสรางความรับรูความปลอดภัยการทำงานอยางเปนรูปธรรมรวมลงนามบันทึก
ขอตกลง MOU ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หองเบญจพร โรงแรมริมปาว เวลา 13.00 – 14.00 น.

- 6 โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานในพิธี และชวงเชา เวลา 09.00 – 10.00 น. ชวงเชาจะมีการบรรยาย
เรื่องบทบาทใหมของเจาหนาที่ ความปลอดภัยในการทำงานและบรรยายเรื่องการจัดการ 4 กฎเหล็กของ
เจาหนาที่เพื่อการปลอดภัยในการทำงาน

เรื่องที่ 13 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธเสริมสรางจิตสำนึกการคัดแยกขยะ
ภายใตแนวคิดรวมกันเปลี่ยนรวมกันแยกขยะกอนทิ้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ

เสริมสรางจิตสำนึกการคัดแยกขยะภายใตแนวคิดรวมกันเปลี่ยนรวมกันแยกขยะกอนทิ้งของจังหวัดกาฬสินธุ
จัดสื่อประชาสัมพันธเปนคลิปวีดีโอในหัวขอรวมกันเปลี่ยนรวมกันแยกขยะกอนทิ้ง เงินรางวัลประมาณ 5 – 6
หมื่นบาท โรงเรียนเทศบาล 1 ลองดูนะครับถาใครคิดไอเดียอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะกอนทิ้งเปน
คลิปวีดีโอสงผลงานเผยแพรใน YOUTUBE เอกสารกองวิชาการไดแจกใหหนวยงานที่สนใจไปหรือไม
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กอนเที่ยงทางทีมงานทั้งสำนัก
การสาธารณสุ ข และโรงเรียนได ป ระชุม กั น อยู วาจะทำอย างไรครับ และถ าทำการเผยแพรเรียบรอยแล ว
อยากจะรบกวนทุกทานชวยกันกดไลคกดแชรดวยเพราะยอดคะแนนจะนับจากการเขาไปดูโพสและการกดไลค
กดแชรครับ

เรื่องที่ 14 การรณรงคแยกขยะกอนทิ้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การรณรงคแยกขยะกอนทิ้งสำนักการ

สาธารณสุขทำตารางและแผนการทำงานออกมาแลว ฝากใหสงเอกสารใหกับทานรองนายกทุกคนดวยถาหาก
ใครวางชวงไหนอยางไรก็จะไดลงไปดูกับชุมชนดวยในชวงนั้น ถาเปนไปไดชวงนี้ตองหาชุมชนและหาโอกาสลง
ไปดำเนินการ

เรื่ อ งที่ 15

งานกาชาดจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ แ ละพิ ธี ถ วายตั ว เป น ลู ก หลานเจ า พ อ
โสมพะมิตร
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุจะมีขึ้นใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ – 7 มีนาคม 2562 สำนักการคลังใหกำหนดพื้นที่ตามเดิมใหคุยกับทางออแกไนซจัดงาน
ใหดีและถามเสี่ยเปยก TOYOTA วาจะจัดกิจกรรมเหมือนเดิมหรือไม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เห็นทางเสี่ยเปยกบอกวาขอ
คิดดูกอนครับเพราะการลงทุนคอนขางเยอะและบริษัท TOYOTA สนับสนุนไมเทาเดิม และมีประเด็นที่ผมไป
ประชุมแทนทานนายกมาคือเรื่องฉลากกาชาดเนื่องจากพิมพเปน วันที่ 5 – 14 มีนาคม 2562 ไปแลวนั้นคง
จะแกไขวันที่ไมทันแตจะมีการออกประกาศแทนเลยใหเขาใจกันตามนั้นวาเราเลื่อนมาจัดงานตามวันเวลาเดิม
ของทุกๆปแตฉลากที่ลงขายไปแลวนั้นก็ยังคงใชไดตามปกติเพียงแตวันที่อาจจะไมตรงกันกับการจัดงานจริงๆ
และจะออกรางวัล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และวันรวมน้ำใจสูกาชาดนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ให
สวนราชการฯเริ่มรณรงคแตงชุดพื้นเมืองไปตลอดจนสิ้นสุดการจัดงานกาชาด และอีกหนึ่งเรื่องคือทานผูวาฯ
บอกวาใหสถิติมาสำรวจความคิดเห็นเรื่องนางรำ จำนวน 1 แสนคน ที่เรายกเลิกไปนั้นอยากจะรื้อฟนใหมที่ผม
จับประเด็นไดคือภาพรวมเขาจะสำรวจเทศบาลฯเปนหลักจำนวนมากกวาที่อื่นและผลสำรวจคืออยากใหรื้อฟน
และยินดีที่จะใหมีการรำ ทานผูวาก็มอบใหสำนักงานวัฒนธรรมไปประชุมหารือกันวาจะจัดกิจกรรมนี้หรือไม
สวนเรื่องกาน้ำที่จะถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะมิตรนั้นใหเราดำเนินการเลย 100 อัน และเขาจะหา
ลูกคาใหโดยใชเงินทุนของเราและใหเราทำขันหมากเบ็ง 100 อัน เรื่องพิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะ
มิตรมอบสำนักการศึกษารับผิดชอบเตรียมการวัสดุ อุปกรณ ในการทำพิธีทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาและให
ประสานกับสำนักงานวัฒนธรรมตลอดการทำงาน
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เรื่องที่ 16 ซื้อเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชน
นายพงษธร โพธิแทน หั ว หน า สำนั ก ปลั ด เทศบาล ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยให ยกเลิ ก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใหซื้อเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชนผมก็ไดเสนอไปแลววามันเปน
เครื่องครุภัณฑคอมพิวเตอร แตผมไดรับแจงจากผอ.สวนฯจำลองวามีเงินอยู จำนวน 9,000 บาท เปนเงิน
เหลือจากเงินรางวัลเลยอยากจะขอใชเงินในสวนนี้เพื่อซื้อเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชน เครื่องละ 700
บาท ซื้อทั้งหมด 12 เครื่อง หลังจากนั้นเราจะไปเฉลี่ยกันเองวาจะแบงสรรไปสำนัก/กองไหนอยางไรบางเพื่อ
ใชบรรเทาไปกอน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหสำนักการคลังทำการจัดซื้อไดเลยครับ

เรื่องที่ 17 กีฬาศูนยเด็กเล็กฯ
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา ตามที่งานกีฬาและนันทนาการไดไปเรียน
ปรึกษาทานนายกเรื่องการเปนเจาภาพจัดกีฬาศูนยเด็กเล็กกำหนดวาจะจัด วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 แต
เมื่อขางตนทานนายกบอกวาวันนั้นเปนวันรวมน้ำใจสูกาชาดทานนายกเห็นวาเราจะตองทำการเลื่อนวันจัด
กิจกรรมหรือไม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาจะเชิญทานผูวามาเปนประธานและ
คณะผูบริหารไปรวมพิธีเปดจะตองเลื่อนวันจัดกิจกรรมเพราะในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เปนวันรวมน้ำใจสู
กาชาดไมสามารถไปรวมงานกีฬาศูนยเด็กเล็กไดแนนอน และจะเลื่อนการจัดกิจกรรมเปนกอนหรือหลังวันที่
14 กุมภาพันธ 2562 ก็ไดตามที่เห็นสมควรครับและใหทำหนังสือเชิญทานผูวาฯไปเปนประธาน

เรื่องที่ 18 ขอศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ชวงบายไดรับการประสานจาก อบต.ขาม

ปอม อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม จะมาขอศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 จะ
เดินทางมาโดยรถตู 1 คัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบนายธนัญชัยทำบันทึกการศึกษาดู
งานในแตละปและบันทึกยอดจำนวนคนที่มาศึกษาดูงานของทุกๆปวามีเทศบาลฯ อบต. ไหนมาศึกษาดูงานที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราบางและศึกษาดูงานเรื่องอะไรแลวรวบรวมสงรายละเอียดมอบใหกองวิชาการเก็บ
ขอมูลเพื่อทำวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราพรอมที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูหรือไม

เรื่องที่ 19 รวมเชิญรับฟงเรื่องประกันสังคมและกองทุนทดแทน
นายพงษธร โพธิแทน หัวหน าสำนั กปลัดเทศบาล วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 เวลา

15.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ใหทุกสำนัก/กองแจงพนักงานจางและพนักงานจางเหมาบริการใน
สังกัดของตนเองใหมารวมรับฟงเรื่องประกันสังคมกับกองทุนทดแทน จะมาใหความรูกับพนักงานจางและ
พนักงานจางเหมาบริการเพื่อประโยชนของตัวเองขอใหเขามารวมรับฟงทุกคนครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ประจำป 2562
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุม คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2562 ประจำป 2562 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือนธันวาคม 2561
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 เชิญสำนักปลัดเทศบาล

นายพงษธร

โพธิแทน

สำนักปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ธันวาคม 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 621 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ดำเนินการจัดทำเอกสารปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง 3 ป (2561-2563) ฉบับปรับปรุงที่ 3/2561 เพื่อเตรียมประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง
2. ดำเนินการออกคำสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย คือ นางสาว
สุวิภา นาทันตรึก ตำแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานจัดซื้อจัดจาง ฝายพัสดุและทรัพยสิน สำนักการ
คลั ง เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ในตำแหน งนั ก วิ ช าการพั ส ดุ ช ำนาญการ เลขที่ ต ำแหน งและสั งกั ด เดิ ม 3.
ดำเนินการขอความเห็นชอบพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวภัสราภา สุขสโมสร ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อเลื่อนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม 2. นางจุไรรัตน เชื้อฉุน ตำแหนง
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นายสัตวแพทยชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม
4. จั ด ทำโครงการฝ ก อบรมสั ม มนาบุ ค ลากรและทั ศ นศึ ก ษาดู งานของคณะผู บ ริห ารสมาชิ ก สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2562 ระหวาง
วัน ที่ 7 – 10 ธัน วาคม 2561 ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าลเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ และทั ศ นศึ ก ษาดู งาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธทัศนศึกษา
ดูงานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ของเทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี และจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561 ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุม
พวงพะยอม ประจำเดือนธันวาคม 2561 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน
5,000 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 6,000 บาท หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน
1,000 บาท หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน - บาท ฝายบริหารงาน
ทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 24-25/2561 เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 26/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง วันที่ 6 ธันวาคม 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ หอง
ประชุ ม มะหาดเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ปฏิ ค มวั น ซ อ มใหญ กิ จ กรรมอุ น ไอรั ก คลายความหนาว
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ลานศาลากลางหลังเกา ปฏิคมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ ณ พุทธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานวันพอเเหงชาติ ประจำป 2561 วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ปฏิคมกิจกรรมอุนไอรัก คลายความหนาว วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณถนนหนาศูนยราชการแหงใหม
โครงการตักบาตร ถนนสายบุญ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. ถนนภิรมย ปฏิคมกิจกรรม

- 9 สื่อสารการปฏิรูปเพื่อพัฒนาประเทศแบบมีสวนรวม วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รวมกิจกรรมบวชเนกขัมมะ
ปฏิบัติธรรม ฟงธรรม และรวมทำบุญ ประจำป 2561 (สวดมนตเย็น) พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 25
ธันวาคม 2561 ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจรับบาตรพระที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการออกเก็บปายโฆษณา วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เจาหนาที่
เทศกิ จ ดำเนิ น การจั ด จราจรในงานกี ฬ าสี โรงเรี ย นเทศบาล 3 วั ด เหนื อ เมื่ อ วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2561
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจาหนาที่
เทศกิจดำเนินการทาสีจราจรบริเวณสี่แยกชุมชนสุขสบายใจ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการจัดจราจรที่วัดใตโพธิ์ค้ำงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการทาสีเสนกั้นแบงเขตพื้นที่ขายสินคาตลาดสด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย ๑.วันที่ ๑3 ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๓.๔0 น. ไดรับแจง
ทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมพัดลมติดพนังภายในเมรุมาศ วัดสวางคงคา จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงใน
เวลา ๑๓.๕๕ น. ๒.วันที่ ๑๘ ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๖.๐0 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟฟาลัดวงจรทำให
เกิดกลุมควันภายในบานพราธีป ดาบวันชัย ทองเจือ เลขที่๗๐/๑๒๕ ซ.สุขสบายใจ ๗ จึงเขาทำการดับเพลิง
และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๖.๓๐ น. ๓.วันที่ ๒๓ ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๓.๐0 น. ไดรับแจงจากอาสากูภัย
ทางวิทยุ เหตุไฟไหมกอไผ บริเวณหนาโกลบอลเฮาส จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๕.๐๐ น.
๔. วันที่ ๒๕ ธันวาคม 256๑ เวลา ๒๐.๔0 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาแหง บริเวณ ซ.น้ำทิพย จึง
เขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๐.๕๕ น. ๕. วันที่ ๒๙ ธันวาคม 256๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาแหง บริเวณ ดานหลังศูนยฟอรดกาฬสินธุ จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิง
สงบลงในเวลา ๑๑.๕๕ น. ฝ ายป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย การรวมกิ จ กรรมและงานด านบริก าร
ประชาชนอื่นๆ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช.
พวงแบตรถยนตหนาวัดสวางคงคา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปปช.รถติดหลมหลังสนามกีฬา วันที่ ๗ ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 13.๐๐น.- ๑๗.๐๐น. ว.๔ ตัด
หญา ตัดกิ่งไม และกำจัดผักตบชวา ที่สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงทาง
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช.รถติดหลมหนารานขาวตมนิดหนอย วันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๑ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๘.๐๐น. ว.๔ ประชาชนขอความชวยเหลือจับแมว หมอเกียงศักดิ์ วันที่
๘ ธั น วาคม 2561 เมื่ อ เวลา 13.๐๐น.- ๑๗.๐๐น. ว.๔ ตั ด หญ า ตั ด กิ่ ง ไม และกำจั ด ผั ก ตบชวา ที่
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 เวลา 08.00 น. ออก
ชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนตหนาลานจอดรถ สภ.เมือง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช.
1132 เวลา 10.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช. กุญแจติดในรถยนต ชุมชนสงเปลือย วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
รับ แจงจาก ปปช. 1132 10.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช.ลากรถจาก สภ.เมือง เขาอุซอมรถ วันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 13.40 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ซ.คาราบาว วันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 15.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช.กำจัดรังตอ ที่หลังสนามกีฬา
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 17.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่หนา
โลตัส วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 16.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต
แยกโกบอลเฮาส วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๑.๐๐น. ว.๔ ลางพื้นตลาดโตรุง วันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๕.๔๕น. – ๑๖.๓๐น. ว.๔ ลางพื้นธนาคารออมสิน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
รับแจงจาก ปปช. 1132 22.00 น.ออกชวยเหลือ ปปช.รถน้ำมันหมดที่หนาตลาดสด วันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 11.00 น.ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่ชุมชนสงเปลือย วันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐น. – ๒๑.๐๐น. ว.๔ กำจัดสัตวมีผิด(ตอหัวเสือ) บริเวณสำนักงานสรรพากร
ถ.บายพาส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐น. – ๑๔.๐๐น. ว.๔ รดน้ำสนามหญา โรงเรียนวร
ธรรม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐น. – ๑๔.๐๐น. ว.๔ ลางพื้นธนาคารออมสิน สาขาวงเวียน

- 10 น้ำพุ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 21.00 น.ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่
หางแม็คโคร วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 09.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.แมวตกทอ
ชุมชน กสส. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 11.00 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวง
แบตรถยนต ที่ ซ.น้ำทิพย วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 09.30 น. ออกชวยเหลือ
ปปช.พวงแบตรถยนต ทีหนา รพ.ธีรวัฒน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132 12.50 น.
ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่ หนา สภ.เมือง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก ปปช. 1132
09.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตรถยนต ที่ หนา ม.กาฬสินธุ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับแจงจาก
ปปช. 1132 14.00 น. ออกตรวจไฟไหม ลามเขาบาน ปปช.ทุงมนโนนดิน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับ
แจงจาก ปปช. 1132 13.30 น. ออกชวยเหลือ ปปช. รถน้ำมันหมด หนา ธ.ทหารไทย อาสาปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ๑.หนาที่ประจำวัน -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดาน
บริการประชาชนอื่นๆ -วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. เขารวมขบวนกวดลางอาชญากรรมชวง
เทศกาลป ใ หม ๒๕๖๒ บริ เวณหน า สถานี ต ำรวจภู ธ ร จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ -วั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม 2561
เวลา ๑๐.00 น. เข าร วมพิ ธี ป ล อ ยขบวนกำลั งพล รณรงค ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ป ๖๒ งานทะเบี ย น จำนวน
ประชากรเดือนธัน วาคม 2561 จำนวน 33,540 คน จำนวนครัวเรือน 15,466 ครัวเรือน จำนวน
ประชากรยายเขายายออกเดือนธันวาคม 2561 ยายเขาจำนวน 104 ราย ยายออกจำนวน 44 ราย จำนวน
ประชากรแฝงและประชากรจร จำนวนประชากรแฝง 2,367 ราย จำนวนประชากรจร 17,774 ราย
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 666 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 102 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต
19 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จำนวนผูรับบริการ 5 ราย

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

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนธันวาคม 2561 เบนซิน ในเดือนธันวาคม 61 ใชน้ำมัน จำนวน 782 ลิ ต ร
ลดลง 47 ลิตร ดีเซล ในเดือน ธันวาคม 61 ใชน้ำมัน จำนวน 15,796 ลิตร ล ด ล ง 809 ลิ ต ร
LPG ในเดือนธันวาคม 61 ใชน้ำมัน จำนวน 1,512.92 ลิตร เพิ่มขึ้น 226 ลิตร ดานความสะอาด
ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 1 ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง ลางทำความสะอาด
ตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทำความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 36 ครั้ง ลอกทอระบายน้ำ/
แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน 8 จุด ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 คัน/8 ครั้ง เปลี่ยน
ถั งขยะเพิ่ ม 4 ใบ ซ อ มแซมฝาป ด ท อ ระบายน้ ำ/เปลี่ ย น 27 ฝา ด านส งเสริม สิ่ งแวดล อ มและบริก าร
สาธารณะ 3.1 ทำความสะอาดบริเวณจัดงานปฎิบัตธิ รรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรัชกาลที่ 9 - จั ด
เจาหน าที่ ท ำความสะอาดบริเวณจัด งานปฎิบั ติธรรมเฉลิม พระเกียรติพ ระบาทสมเด็จรัช กาลที่ 9 บริเวณ
พุทธฆลฑลแกงดอนกลาง 3 - 6 ธันวาคม 2561 3.2 ทำความสะอาดเสนทาง bike อุนไอรัก -จัดเจาหนาที่
ทำความสะอาดเสนทางและสถานที่จัดงาน bike อุนไอรัก ระหวางวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2561 3.3 ทำ
ความสะอาดสถานที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเจาคุณวัดใต - จั ด เจ า หน า ที่ ท ำความสะอาดสถานที่ จั ด พิ ธี
พระราชทานเพลิ งศพเจ าคุ ณ วัดใต ระหวางวัน ที่ 20 - 25 ธัน วาคม 2561 ดานสิ่งแวดลอม การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพการลดปริ ม าณขยะ กำจั ดมู ล ฝอยในเดื อ น ธ.ค. รวม 2,863.84 ตั น เป น มู ล ฝอยจาก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑,019.18 ตัน - ทองถิน่ อื่น ๆ ( 33 แหง) 1,844.66 ตัน การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำหนองไชยวาน กุดน้ำกินและกุดยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ำลำน้ำปาวมีคาความ
สกปรกเกินกวามาตรฐาน สำรวจการใชถุงพลาสติกในตลาด เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 เทศบาล

- 11 เมื อ งกาฬสิน ธุ และสำนั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม รวมสำรวจปริม าณการใช ถุ งพลาสติ ก
และโฟมในตลาดเทศบาล ผลดังนี้ จากการสำรวจพอคาแมคาในตลาดเทศบาล จำนวน 92 คน พบวามีการใช
ถุงพลาสติก จำนวน 21,813 ใบ/วัน มีการใชโฟม 155 ใบ/วัน และพบวาพอคาแมคารอยละ 19.57 มี
การใชบรรจุภัณฑทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทนการใชถุงพลาสติกหูหิ้วและจากการสำรวจผูซื้อในตลาด
เทศบาล จำนวน 64 คน พบวาผูซื้อปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้วจากผูขายในบางครั้ง จำนวนมากที่สุด คิด
เปน 65.63 % และทุกครั้งจำนวนนอยที่สุด คิดเปน 1.56 % มีปริมาณการใชโฟมบรรจุอาหารตอวันคือ
0.57 กลอง/คน/วัน และรอยละ 76.56 ของผูซื้อ มีการใชบรรจุภัณฑทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทน
การใชถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ประชุมเตรียมความพรอมการยายพอคาแมคาตลาดเทศบาลลาน 1 เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เชิญพอคาแมคาตลาดเทศบาลลาน 1 และคณะกรรมการตลาด
ประชุมเตรียมความพรอมในการยายพอคาแมคาเขาขายของในตลาดเทศบาลลาน 1 ณ หองประชุมพวง
พยอม โดยมติที่ประชุมใหยายพอคาแมคาเขาในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณ ฑ
OTOP เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจาหนาที่สำนักการธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมเปนวิทยากรการ
พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP มาตรฐานอาหารและของใชของสินคา OTOP ณ โรงแรมริมปาว ดานปองกันและ
ควบคุมโรค 6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๒ ราย อยูชุมชน
วัดเหนือ และชุมชนดอนสวรรค มีผูปวยรายเกาที่รักษาหายกินยาครบและจำหนายออก ๒ ราย รวมมีผูปวยที่
ตองดูแล ๔ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย
รายงานการสอบสวนเมื่อเกิดโรคอาหารเปนพิษ ไดรับรายงานวาพบเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
อาหารเปนพิษ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย อยูหองติดกัน ๓ หองเรียน ดังนี้ มีอาการรุนแรงตองนอนโรงพยาบาล
กาฬสินธุ ๓ ราย และไปโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ ราย สวนที่เหลืออีก ๑๗ ราย มีอาการไมมาก กินเกลือแร
อาการดี ซึ่งคาดวาจะเกิดจากอาหารกลางวันของโรงเรียน คือ ขาวมันไก และแตงโม แตตอนเลงพื้นที่สิ่งสงสัย
ไมเหลือใหตรวจจึงไดเก็บสิ่งสงตรวจ น้ำหนาหองน้ำ, น้ำบริเวณอางลางมือ ,น้ำดื่ม และนมโรงเรียน ซึ่งกิจกรรม
การควบคุมโรคที่ไดดำเนินการไปแลว ดังนี้ 1. ใหสุขศึกษาในโรงเรียนและชุมชน 2. แนะนำใหมีการปรับปรุง
ระบบสุขาภิบาลอาหาร 3. ตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีอาการปวย 4. แนะนำการกำจัดเชื้อในสิ่งแวดลอม
อุปกรณในการประกอบอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร ในโรงเรียน ๕.ประชุมรวมกับคณะครูโงเรียนเทศบาล
3 วัดเหนือ และผูประกอบอาหารในโรงเรียน เพื่อหาแนว ทางแกไขปองกันปญหาเบื้องตน ๖. ใหความรูเรื่อง
คำแนะนำ แกผูประกอบอาหาร โดยเนนในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและ สุขวิทยาสวนบุคคล โดยเนน การกินรอน
ใชชอนกลางและการลางมือ ๗. ดำเนินการควบคุมโรคโดยการทำความสะอาดและทำลายเชื้อดวยคลอรีน โรง
ครัวประกอบอาหารภายในโรงเรี ยน ตามมาตรการควบคุม ป อ งกั น โรค กิจกรรมป อ งกัน และควบคุม โรค
ไขเลือดออก วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย
ชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
(HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิด
เปนรอยละ ๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปาน
กลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)
มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕
แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูง
กวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก รร. กาฬสินธุพิทยาสรรพ มีคา CI = ๗.๕ ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
(CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำ
ยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดปาดอนปูตา คือ มีคา CI = ๖.๘ **ตั้งแตมกราคมปพ.ศ.๒๕๖๑ –
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผูปวยที่ยืนยันเปนโรคไขเลือดออก ทั้งสิ้น ๑๑ ราย เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก
ดานสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือน ดานสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบ
เดือน โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด มารดาหลังคลอด 17 ราย ไดรับการเยี่ยม 17 ราย

- 12 - บุตร เพศชาย 7 ราย - บุตร เพศหญิง 10 ราย **มารดาอายุนอยกวา 20 ป - ราย **บุตรน้ำหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม 3 ราย ดานสัตวแพทย ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ 123 ราย ๑.๒ จำนวนสัตว 160 ตัว แยกเปน * สุนัข 137 ตัว *
แมว 23 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 8,430 บาท ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตว
เทศบาล ฯ จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 26 รายจำนวนสั ต ว ทั้ ง หมด 2,215 ตั ว แบ ง เป น สุ ก ร
2,185 ตัว โค 30 ตัว * รายไดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน 222,730 บาท งานศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30
น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ คนพิการวัดใตโพธิ์ค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดได
ใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 08.30 –
16.30 น. เจาหนาที่แพทยแผนไทย ไดใหบริการนวดแผนไทยกับผูที่มารับบริการ นักกายภาพบำบัดของศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย)
นั ก กายภาพบำบั ด ของศู น ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ฯ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได อ อกเยี่ ย มและทำ
กายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ) เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย) และเจาหนาที่ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมลงเยี่ยมสวัสดีปใหม 2562 ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๑โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานสังคม เรื่อง “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ สิทธิและ
สวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ” วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ
นายวสุรัตน ภู อังคะ ตำแหน งนิติกร และนายสมพงษ สรอยเสนาะ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานนันทนาการ เรื่อง “ลีลาศเพื่อสุขภาพ“ ไดรับ ความอนุเคราะห
วิทยากรจิตอาสา นางแมนรัตนา กาญจันดา และทีมงาน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ
หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ นายนพสิท ธิ์ กุล เจริญ วิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมือ ง
กาฬสินธุ พรอมหัวหนาสวนการงาน พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
เทศบาลตำบลท ามะกา อำเภอท ามะกา จั งหวั ด กาญจนบุ รี ที่ ได เข าศึ ก ษาดู งานเรื่อ ง การมี ส วนรวมของ
ประชาชน ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยประชาชนเพื่อประชาชน จำนวน 100 คน นำโดย นางอภิสมา โพ
ธารากุล นายกเทศมนตรีตำบลทามะกา

สำนักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สว นบริห ารการศึ กษา โครงการเด น ประจำเดือนธันวาคม

2561 สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจำป 2561 ในวันที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมวันตอตานคอรัปชั่นสากล วันที่
7 ธันวาคม 2561 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) รวมโครงการ “นุงผาไทยเขาวัดวัน
ธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ” วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ วัดประชานิยม กิจกรรมปนจักยาน “Bike อุนไอ
รัก” วันที่ 9 ธันวาคม 2561 รวมทำบุญ ตักบาตร ถนนสายบุญ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ถนน
ภิรมย โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัด
หอไตรปฏการาม โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน รวมงานปฏิบัติ
ธรรม จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑลกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) กิจกรรมวันพอ
แหงชาติและวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ประจำป 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา ตัวแทนนักเรียน นักกีฬาวอลเลยบอล
หญิง เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับประเทศ วันที่ 1-10 ธันวาคม

- 13 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม ผูตรวจตรวจการแผนดิน ออกเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 19
ธันวาคม 2561 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สอบธรรมะ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ วัดสวางคงคา
นายธนพล กุดสาจารย นักเรียนชั้น ม.6 และ นางสาวเพชรรัตน หึมวัง นักเรียนชั้น ม.5 เดินทางไปรวม
โครงการค ายเยาวชนแลกเปลี่ ยนภาษา ศิล ปะ วัฒ นธรรม และภาษาไทย-ไตห วัน วัน ที่ 6-17 ธัน วาคม
2561 ณ ประเทศไตหวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
และวันพอแหงชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อบรมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนรูเชิงรุกที่เนนทักษะการ
บริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัย วันที่ 8 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมประชุมผูปกครอง วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา กิจกรรมวันคริสตมาส วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ รวมงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธิสารคุณ ในวันที่ 23 ธันวาคม
2561 ณ วัดใตโพธิ์ค้ำ พิธีอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
โรงเรีย นเทศบาล 5 ดงปอ โครงการวั น สำคั ญ ชาติ กิ จ กรรมวัน พ อ แห งชาติ ประจำป 2561 วัน ที่ 3-6
ธันวาคม 2561 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ป) ประจำป 2561 วันที่
8 ธันวาคม 2561 โครงการกีฬาภายใน ประจำปการศึกษา 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 มอบเครื่องดื่มเกลือแร ผูเขารวมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ “เราทำความดี ดวยหัวใจ” อำเภอเมืองกาฬสินธุ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน รวมทำโรงทาน เพื่อถวายพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำป 2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอน
กลาง) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน
ครูบุคลากรและเด็กเล็กรวมงานประเพณีลอยกระทง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ในวันที่
21 พฤศจิกายน 2561 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมงานปฏิบัติธรรม ประจำป 2561 ใน
วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมนฑลแกงดอนกลาง โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ใน
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการอริยวงศปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำป 2561/2562 ใน
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)

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

ธ.ค.61 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61 เขามาทั้งหมด 297,520.35 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61ธ.ค.61 เขามาทั้งหมด 2,465,952.10 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61 เขามา
ทั้งหมด 1,418,761.57 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61ธ.ค.61 เขามาทั้งหมด 918,797 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61 เขามาทั้งหมด บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61 จำนวน 5,101,031.02 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 61-ธ.ค.61 เขามาทั้งหมด 31,566,554.86 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เขามาทั้งหมด 35,565,598 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 17,529,300 บาท รวมเงิน
อุดหนุน จำนวน 53,094,898 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จำนวน 89,762,483.88 บาท 9.หมวด
เงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค.61-ธ.ค.61 จำนวน 4,588,138.80 บาท 10.อุดหนุน

- 14 เฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนต.ค. 61 – ธ.ค.61 จำนวน 518,645.09 บาท รายรับจริง 1 ต.ค.
61 - 31 ธ.ค.61 จำนวน 89,762,483.88 บาท รายจ า ยจริ ง 1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค.61 จำนวน
85,048,525.22 บาท ผลตางรายรับสูงกวารายจาย 4,713,958.66 บาท

สำนักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ
ผอ.สำนักการชาง ประจำเดือนธันวาคม 2561 คาวัสดุ

น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักการชาง เดือนธันวาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7,470 ลิตร เพิ่มขึ้น 575
ลิตร สำนักปลัดเทศบาล เดือนธันวาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,373 ลิตร เพิ่มขึ้น 149 ลิตร
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนธันวาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15,696 ลิตร
ลดลง 909 ลิตร สำนักการศึกษา เดือนธันวาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 359 ลิตร เพิ่มขึ้น
111 ลิตร สำนักการคลัง เดือนธันวาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 160 ลิตร เพิ่มขึ้น 40 ลิตร
กองวิชาการและแผนงาน เดือนธันวาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 120 ลิตร เพิ่มขึ้น 4 ลิตร
กองสวัสดิการและสังคม เดือนธันวาคม 2561 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 209 ลิตร ลดลง 53 ลิตร
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ในเดือน พ.ย. 61 ใชไฟฟา จำนวน 25,417.00 หนวย ลดลง 29,143.00 หนวย สถานี
ดับเพลิง ในเดือน พ.ย. 61 ใชไฟฟา จำนวน 5,220.00 หนวย ลดลง 217.00 หนวย โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสิ นธุพิ ท ยาสิ ท ธิ์ ในเดือน พ.ย. 61 ใช ไฟฟ า จำนวน 13,052.00 หนวย เพิ่ ม ขึ้น
2,584.00 หน ว ย โรงเรี ย นเทศบาล ๒ วั ด สว า งคงคา ในเดื อ น พ.ย. 61 ใช ไ ฟฟ า จำนวน
4,932.00 หนวย เพิ่มขึ้น .00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน พ.ย. 61 ใชไฟฟา จำนวน
6,559.00 หนวย เพิ่มขึ้น 128.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ในเดือน พ.ย. 61 ใช
ไฟฟา จำนวน 5,432.00 หนวย เพิ่มขึ้น 2,228.00 หนวย สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศ
บัญ ญั ติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561 ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ 1 โครงการ ดังนี้ 1.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 ชุมชนสุขสบายใจ สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผั งเมื อ ง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจำป พ.ศ.2561 อยูระหวาง
ดำเนินการกอสราง 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร
2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 3.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิ ชยการกาฬสินธุ สวนควบคุม การกอสรางอาคารและผังเมือง
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562 สำนักการชาง จัดสงใหงานพัสดุเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย
วัลลภ ชุมชนหัวโนนโก 2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกถนนหลังตลาดรวมใจการเกษตร ชุมชนทุงศรี
เมืองพัฒนา 3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสิทธิวงศ ฝงซาย ชุมชนทาสินคา 4.โครงการ
กอสรางถนน คสล. ขางคลองฮีโรฝงขวา ชุมชนกุดยางสามัคคี 5.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ซอยแยกถนนทางเขาโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนทุงศรีเมือง 6.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย สวนการโยธา เตรียมโคมไฟประดับวงเวียนโปงลาง งานวันขึ้นป
ใหม ณ ศูนยเครื่องจักรกล วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ประดับไฟหยดน้ำ วงเวียนโปงลาง งานวันขึ้นปใหม
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดเตรียมสวนหยอมเพื่อความสวยงาม งานขึ้นปใหม พ.ศ. 2562 ณ วงเวียน
โปงลาง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดวางตนไมประดับวงเวียนโปงลาง เทศกาลปใหม 2562 วันที่ 26
ธันวาคม 2561 สรางซุมประตู DINO PARK สำหรับติดตั้งที่สะพานขามลำน้ำสวนสาธารณะแกงดอนกลาง
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เตรียมสถานที่เวทีชั่วคราว ขุดลอกกุดยาง กิจกรรมจิตอาสา ทำดีดวยหัวใจ วันที่
6 ธันวาคม 2561 ซอมแซมผิวฟุตบาททางเทาบริเวณ หนาโรงเรียนเซนตยอเซฟ วันที่ 27 ธันวาคม

- 15 2561 ซอมแซมผิวจราจรและลานจอดรถบริเวณวัดใตโพธิ์ค้ำ งานพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิสารคุณ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เก็บทุนลอยน้ำสวนสาธารณะกุดน้ำกิน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ ตกแตงดอกไมประดับ
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี ตกแตงสถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม บริเวณหนาอาคารศรีสวัสดิ์ ตกแตง
สถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม บริเวณวงเวียนน้ำพุ ตกแตงสถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม บริเวณ
วงเวียนวัดใตโพธิ์ค้ำ ตกแตงสถานที่ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม บริเวณวงเวียนโปงลาง ตกแตงสถานที่
ตอนรับเทศกาลวันขึ้นปใหม บริเวณวงเวียนโปงลาง

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

ประจำเดื อ นธั น วาคม 2561 งบประมาณตั้ งไว 1,890,900 บาท รวมค าใช จ าย 396,975 บาท
ยอดเงินคงเหลือ 1,211,188.50 บาท 2.หนังสือเขา 59 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 82 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 12 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 33 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธ.ค.61 ฝาย
วิเคราะห นโยบายและแผน โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ โอนงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 8 - 9 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 8/2562 จำนวน 1
รายการ เป น เงิ น 50,000 บาท สำนั ก การช าง - โอนครั้งที่ 9/2562 จำนวน 4 รายการ เป น เงิ น
50,000 บาท สำนักการศึกษา การจัดตั้งศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ไดดำเนินการจัดทำ
แผนพั ฒ นาศู น ย ส งเสริ ม ของประชาชนในระดั บ พื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยในห ว งเดื อ นมกราคม กุมภาพันธ 2562 จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี พ.ศ.2561 - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานเกณฑการบริหารจัดการที่ดีเขาสูระบบประเมินรอบ
สุดทายโดยไดรับเงินรางวัล จำนวน 755,263.16 บาท การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2561 ในช ว ง 6 เดื อ นหลั ง (ผลการดำเนิ น งาน 1 เมษายน 2561 – 30
กันยายน 2561) - ผลการประชุมสรุปไดดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมที่มีการดำเนินงานในชวง
6 เดื อนหลั ง โครงการอยูระหวางดำเนิ น การทั้ งสิ้ น 162 โครงการ ดำเนิ น การแล วเสร็จ 146 โครงการ
โครงการอยูระหวางดำเนิน การ 2 โครงการ โครงการไมไดดำเนินการ 14 โครงการ จากโครงการในแผน
ดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 189 โครงการ 2. ผลการประเมินตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 26 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด
ผลการประเมินตัวชี้วัดและเปาหมายตามยุท ธศาสตรการพั ฒ นาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง 4 ดานผลที่ได
364.31 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.68 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมสวดมนต
ไหวพระ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชน
ทำขาวประชาสัมพันธ จำนวน 11 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จำนวน 42 งาน
5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน 6. งานพิธีกร จำนวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน 4
งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จำนวน 4 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว –
ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมู ลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง
จำนวน 8 งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 42 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียน
บทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน
10.จัดทำวีดีทัศน จำนวน - งาน ฝายนิติการ เปนวิทยากรรับเชิญเทศบาลตำบลสงเปลือย ใหคำปรึกษา
ขอกฎหมายแกประชาชน คดีเปนโจทกฟองผูกูยืมเงินกองทุน ออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี พนักงานครู
เทศบาลขอรับคาเชาบาน
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กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ำมัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนธันวาคม 2561 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนธันวาคม
2561 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 58 ลิตร ลดลง 50 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 151 ลิตร ลดลง 3 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน ประชุมเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเตรียม
ความพรอมในการขอรับงบฯอุดหนุน เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ นายจารุวัฒ น บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย
กองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ
บริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๘
ชุมชน ฝายสังคมสงเคราะห เวลา ๐๙.๐๐ น. (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑) ณ หองประชุมมะหาด สำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ชั้น ๒) ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานอบรมโครงการ"สรางสุขที่ปลายทางชีวิต" รุนที่ ๒ จัดโดยกองวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองกาฬสิ น ธุ ซึ่ งจัดขึ้ นเพื่ อสรางความรู ความเขาใจ ในการดูแ ลผูปวยระยะสุดท ายแกจิตอาสาขางเตียง
รวมทั้งการใหคำแนะนำการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรังและระยะสุดทายแกญาติโดยวิธีการตางๆ ประชุมหาแนว
ทางการทำงานเก็บขอมูลคนเรรอน ไรที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไดดำเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเชื้อ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบี้ยฯ รายเดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๘ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม กองทุนแมของแผนดินชุม ชนสุขสบายใจ รวมกิจกรรมรณรงคล ด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ภายใตแนวทาง “ดานครอบครัว รั้วชุมชน ถนนปลอดภัย” ณ หอประชุมธรร
มาภิบาลและลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ

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

ปดประชุม 16.20 น.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

