รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 19/๒๕๕7 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 13.๓๐ น.
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เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอ
เปิดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 19/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 ใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 คสช. เชิญร่วมงานคอนเสิร์ตคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ป้องกันจังหวัดเชิญผมไปประชุม
ที่ห้องท่านรองสิริรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คือเขามีโครงการของ คสช. ที่จะมาจัดคอนเสิร์ตคืน
ความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการจัดสถานที่ เช่น เวที แสง สี และเสียงทั้งหมดเขาจ้าง
เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรและในเรื่องของดนตรีก็เป็นคณะดนตรีของมณฑลทหารบกที่ 23 ค่าย
ทหารศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 20 คน สิ่งที่เขาต้องการให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ช่วยเหลือคือ
ให้เราออกเสียงตามสายประชาสัมพันธ์มอบให้กองวิชาการรับผิดชอบและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตอนนี้ยัง
ไม่มีแผ่นป้ายไวนิลมาติดข้างรถมีแค่สปอร์ตมาให้เท่านั้น อยากให้ประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง/วัน เช้า กลางวัน เย็น
ถังขยะในบริเวณการจัดงานมอบสํานักการสาธารณสุข และสิ่งที่ขอให้ทางเทศบาลช่วยเหลืออีก 1 เรื่อง คือ
คนที่จะเข้าไปร่วมงาน สําหรับเรื่องนี้ผมก็บอกว่าคงจะไม่สะดวกเพราะประชาชนพึ่งไปอบรมทัศนศึกษา
กลับมาวันที่ 12 มิถุนายน 2557 คงจะเหนื่อยจากการเดินทางแต่ผมจะลองประสานกับทางชุมชนถ้าได้ก็คง

๓

จะได้ประมาณ 200 คน ฝากกองสวัสดิการสังคมประสานกับทางชุมชนเรื่องคนมาร่วมงานแต่คาดว่าทาง
ชุมชนคงจะไปร่วมงานไม่ครบผมเลยอยากให้ทุกกอง/ฝ่ายเข้าไปร่วมงานกับเขาด้วย เพราะถ้าไม่มีข้าราชการ
พนักงานของเทศบาลเราเข้าไปร่วมก็จะดูว่าเราไม่ให้ความร่วมมือ เพราะฉะนั้นให้สํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือ
ให้แต่ละสํานัก/กองส่งคนเข้าร่วมงานสํานัก/กองละ 5 คน แต่งกายด้วยชุดปกติธรรมดาแต่หลีกเลี่ยงเรื่องสี
ของชุดอย่าใส่สีที่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝากทุกสํานัก/กอง ในงานวันนั้นเขากําหนดคนที่มาร่วมงานคาดว่าจะ
ประมาณ 2,000 คน งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ สนาม
หน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องที่ 2

สรุปยอดเงินบริจาคเพื่อสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลวัดสว่างคงคาและ
วัดชัยสุนทร
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องเงินบริจาคเมื่อวานท่าน
นายกเรียกประชุมแต่ท่านเรียกเฉพาะสํานักการศึกษากับสํานักการคลังส่วนอื่นนั้นยังไม่ได้รับทราบผมจะขอ
เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีทั้งหมดเราได้ จํานวน 2,168,309.25 บาท และเงินที่เรายัง
ไม่ออกรับบริจาคจากห้างร้านหรือผู้แจ้งความประสงค์มาแต่ยังไม่ได้เห็นตัวเงินนี้อีกประมาณ จํานวน 390,000
บาท สรุปยอดรวมคร่าวๆประมาณ 2,600,000 บาท และเราก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของหินแกรนิตแต่ยังไม่
ทราบว่าเท่าไรเนื่องจากรายชื่อยังไม่ลงตัวว่าจะเขียนอย่างไรบ้างฝากสํานักการคลังไปดูแล้ว เราทอดผ้าป่า 2
วัด ก็คงจะแบ่งให้วัดละ 1.3 ล้านบาท ที่คุยกับทางวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทรไว้ก็คือจะให้เขาเปิดบัญชีหรือ
เขามีบัญชีอยู่แล้วอย่างเช่น วัดชัยสุนทรเขามีบัญชีอยู่แล้วเป็นของธนาคารกรุงไทยยังไงไปคุยอีกครั้งว่าจะ
เปลี่ยนมาฝากกับธนาคารอิสลามหรือไม่ วันนั้นได้คุยกับทางเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้ถ้านําเงินไปถวายวัดแล้ว
กรมศาสนาจะไปตรวจสอบว่ า เงิ น คุ ณ มาได้ อ ย่ า งไรแล้ ว เขากํ า หนดมาเลยว่ า เงิ น วั ด จะต้ อ งนํ า ไปฝากกั บ
ธนาคารกรุ ง ไทยและธนาคารออมสิ น เท่ า นั้ น แต่ ถ้ า นํ า ไปฝากที่ ธ นาคารอิ ส ลามจะได้ ด อกเบี้ ย เยอะกว่ า
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินแต่ ก็ต้องแล้วแต่ทางคณะกรรมการวัดจะพิ จารณา ผมฝากนันทนา
ประสานกับธนาคารอิสลามให้นําเอกสารไปให้กับทั้ง 2 วัด ว่าสามารถฝากเงินได้โดยที่ไม่โดนตรวจสอบ เพราะ
ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นเงินที่เขาตรวจสอบน่าจะเป็นเงินที่กรมศาสนาส่งมาให้แต่นี้เป็นเงินที่เป็นรายได้เข้ามาหรือว่า
อย่างไร
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ คณะกรรมการที่วัดบอกว่าเขาจะนําเข้าบัญชี
ของธนาคารกรุงไทยถ้ากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องกรมศาสนามาตรวจสอบ แต่เราได้บอกหลักเกณฑ์ไปแล้วว่านํา
เอกสารที่ว่าเป็นสังกัดกระทรวงการคลังว่าวัดสามารถเปิดบัญชีของธนาคารอิสลามได้เพราะว่าในลักษณะวัดกับ
เทศบาลเรานั้นก็เหมือนกันคือศูนย์ราชการสามารถเปิดได้คือ ธกส. ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.อิสลาม เพราะอยู่ใน
ส่วนของราชการเหมือนกันถ้าราชการฝากได้วัดก็ต้องฝากได้เหมือนกัน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประเด็นคือถ้าธนาคารไหนให้
ผลประโยชน์ในการนําฝากเงินเยอะเราก็ต้องการนําไปฝากกับธนาคารนั้น ยังไงฝากไปเรียนทั้ง 2 วัด ให้เข้าใจ
และแยกบัญชีว่าเป็นเงินสมทบสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลวัดสว่างคงคาและเงินสมทบสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลวัดชัย
สุนทร แยกออกมาให้ชัดเจนเพราะคนที่ไปขอรับบริจาคคือพวกเราถ้าเงินบริจาคไปอยู่ที่วัดแล้วไม่มี การ
ก่อสร้างผ่านมา 5 – 6 เดือน ผู้ที่จะเดือดร้อนและถูกประชาชนต่อว่ามาคือพวกเราที่ไปขอรับบริจาค
ประชาชนก็จะมาถามว่าเมื่อไรเทศบาลจะทําการก่อสร้างก็จะเกิดผลเสียแก่เราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องชัดเจน

๔

นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้

แต่ที่ได้คุยกับทั้ง 2 วัด ในวันนั้นบอกว่าเงิน
ในส่วนนี้จะให้เทศบาลดูแลและรับผิดชอบไปเลยเพื่อความสบายใจและโปร่งใส
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นต้อง
นําเขาเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยวัดละ 1 ท่าน ให้วัดคัดเลือกตัวแทนที่วัดไว้วางใจมาฝากนันทนาไปคุยกับ
ทางคณะกรรมการวัดอีกครั้ง

ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 18/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕7
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อง รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริห ารและหัว หน้า ส่ ว นการงาน ครั้ งที่ 18/2557 ประจํ า ปี
งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มถี ือ
ว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
- ไม่มี มติทปี่ ระชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
สถานธนานุบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 เชิญสถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2557
ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 3,471 รายการ จํานวนเงิน 56,729,800 บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 4,749.64 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 9,551.70 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,878,923.04 บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน กระแส
รายวัน จํานวนที่ใช้ไป -19,868,382.78 บาท ทรัพย์หลุดจํานําเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 28 ราย
จํานวนเงิน 330,800 บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 53,100 บาท รับ
จํานํา 1,255 ราย จํานวนเงิน 21,451,300 บาท ลดลงจากเดือนเมษายน 57 จํานวน 114 ราย จํานวน
เงิน 3,643,900 บาท ไถ่ถอน จํานวน 1,173 ราย จํานวนเงิน 20,349,300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
เมษายน จํานวน 75 ราย จํานวนเงิน 2,702,900 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 697,763.75 บาท

๕

เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน จํานวน 122,770.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 31 พฤษภาคม
57 จํานวน 4,575,857.75 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤษภาคม 2557 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวม
ทั้ ง หมด 421 คน การดํ า เนิ น การในด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล 1. เข้ า ร่ ว มอบรมโครงการเขี ย นแผน
อั ต รากํ า ลั ง 3 ปี ของพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจํ า และพนั ก งานจ้ า ง รุ่ น ที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 22-24
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม
2557 ณ โรงแรมสบาย จ.นครราชสีมา 2. ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 5/2557 3. รายงานตําแหน่งผู้บริหารที่ว่าง จํานวน 3 ตําแหน่ง ไปยัง ก.ท.จ.
กาฬสินธุ์ เพื่อดําเนินการสรรหา ตามระเบียบฯ 3.1 ผู้อํานวยการส่วยควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 8
3.2 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 6 3.3 หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 6 ข้อมูลการใช้
หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 5 ราย ส่วนราชการ จํานวน - ราย เอกชน จํานวน 5 ราย รวมเป็นเงิน
30,500 บาท ห้องประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 5 ราย ส่วนราชการ - ราย รวมเป็นเงิน บาท ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี ก ารประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว นการงาน 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่
17/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 มีการ
ประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันจันทร์ที่ 19
พฤษภาคม 2557 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โครงการป้องกันและ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ภาคประชาชน เมื่อ
วันที่ 7 และ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ออกประชาสัมพันธ์พร้อมเดินเท้ารับสมัคร
ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมติดตั้งกล้องวงจร (cctv) ช่วงถนนภิรมย์ และถนนอนรรฆนาค
ตลอดสาย โดยร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ โครงการป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ภาคประชาชน เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป มอบเงินพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ห้างร้านและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 23 ราย โดยร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีตํารวจภูธร
เมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการปรับปรุงทาสี ตีเส้นช่องจอดรถบริเวณตลาดโต้รุ้งเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นกับประชาชน เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2557 ชุมชนวัดสว่างคงคาการระงับเหตุเพลิงไหม้ 3 ครั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาต
ภัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 จํานวน 16 ราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุอัค คีภัยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 นางอัม พร หันวิชัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 งาน
ทะเบียนราษฎร จํานวนประชากรในเดือนพฤษภาคม รวม 34,770 คน จํานวนประชากรที่ย้ายเข้า 170
ราย ย้ายออก 336 ราย งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 933 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 961
ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 10 ราย โครงการบริการเชิงรุก จํานวนผู้รับบริการ 13 ราย ให้บริการเชิงรุก
แก่ผู้ประสบปัญหา ออกตรวจเยี่ยมแนะนําและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในชุมชนซอยน้ําทิพย์ ชุมชนสง
เปลือยใน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนทุ่งสระ จัดทําบัญชีรายการคนและบ้านใน 36 ชุมชน เพื่อมอบให้
คณะกรรมการชุมชน จัดเตรียมความพร้อมการให้บริการทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ และการลงนาม MOU กับ
คณะกรรมการชุมชน 36 ชุมชน

สํานักการสาธารณสุขฯ

๖

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางจีรนันท์ ธารไชย ผอ.ส่ ว นบริก ารสาธารณสุ ข ฯ ด้ า นธุ ร การงานไฟฟ้า โครงการประหยั ด
พลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เดือนพฤษภาคม ใช้ไฟฟ้า 496.30 หน่วย
เพิ่มขึ้น 23.21 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ เดือนพฤษภาคม ใช้ไฟฟ้า 4,335.63 หน่วย เพิ่มขึ้น 390.90 หน่วย
โรงคัดแยกขยะ เดือนพฤษภาคม ใช้ไฟฟ้า 842.70 หน่วย เพิ่มขึ้น 754.20 หน่วย โครงการประหยัดค่า
น้ําประปา สํานักการสาธารณสุขฯ เดือนพฤษภาคม ใช้น้ําประปา 55 หน่วย ลดลง 5 หน่วย โรงฆ่าสัตว์
เดือนพฤษภาคม ใช้น้ําประปา 1,929 หน่วย เพิ่มขึ้น 195 หน่วย โรงคัดแยกขยะ เดือนพฤษภาคม ใช้
น้ําประปา 185 หน่วย เพิ่มขึ้น 59 หน่วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เบนซิน พฤษภาคม 2557 จํานวนที่ใช้ 816.10 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 219.10 ลิตร ดีเซล
พฤษภาคม 2557 จํานวนที่ใช้ 14,952 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 1,195 ลิตร LPG พฤษภาคม 2557
จํานวนที่ใช้ 189.56 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 18.49 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง
7 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร 2 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทํา
ความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 46 ครั้ง ลอกท่อระบายน้ํา/แก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน
163 จุด ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8/8 คัน/ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 5 ใบ ซ่อมแซม
ฝาปิดท่อระบายน้ํา/เปลี่ยน 46 ฝา ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ ลอกท่อระบาย นอกเวลา
ราชการ จัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบาย นอกเวลาราชการ ในถนน ที่มีการจราจรคับคั่ง เช่น ทบ.23 ,อินทรศิริ,ธ
นะผลเป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะได้ 6.21 ตัน
ซึ่งจําหน่ายได้ รวม 1 ครั้ง เป็นเงิน 22,368 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 18.43 ตัน
กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 2,958.54 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 1,062.37 ตัน ขยะ อปท.อื่นๆ
(27 แห่ง) 1,896.17 ตัน แหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่านมาตรฐานทั้งหมด 2 แห่ง
คือ กุดยางสามัคคี และหนองไชยวาน ไม่ผ่านมี 2 แห่ง คือ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน ลําน้ําปาว ด้านสุขาภิบาล
อาหาร ต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 9 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ราย
ใบอนุญาตสะสมอาหาร 9 ราย จ่ายถังดักไขมัน 5 ราย ศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาด โต้รุ่ง ร้านอาหาร
ประจําปี 2557 ศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาด โต้รุ่ง ร้านอาหาร ประจําปี 2557 ณ ตลาดสามย่าน
ร้านอาหารครัวชมทะเล ตลาดเทศบาลเมืองชะอํา ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2557 นําโดยคณะ
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการตลาดโต้รุ่ง ตลาดเทศบาล ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดร่วม
เกษตร คณะกรรมการร้านอาหาร จํานวน 87 คน ด้านป้องกันและควบคุมโรค ผลสํารวจค่าดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕7 ๑. ในชุมชน ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
(HI,CI) ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ - ชุมชนที่มีความเสี่ยงน้อย มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) น้อย
กว่า ๑๐ มี ๒๗ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ - ชุมชนที่มีความเสี่ยงปานกลาง มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
(HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี ๘ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ คือ ชุมชนเกษตรสมบรูณ์ , ดงปอ, สุขสบายใจ ,
หัวคู- หนองเรือ ,หาดลําดวน ,โรงงิ้ว , ริมแก่งดอนกลาง และ ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช. - ชุมชนที่มีความเสี่ยง
สูง มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากว่า ๓๐ มี ๑ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗ คือ ชุมชนหัวโนนโก ๒.
ในสถานศึกษา - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกน้ํา
ยุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๖ แห่ง คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ มีค่า CI = ๑๑ ,
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มีค่า CI = ๘.๖๙ , โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ มีค่า CI = ๕.๘ , โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย มีค่า CI = ๑.๗ , โรงเรียนอนุกูลนารี มีค่า CI = ๑๔ และ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินุ์ มีค่า CI = ๒.๕
๓. ในวัด - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกว่า
เกณฑ์ มี ๖ วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดดอนปู่ตาดงปอ มีค่า CI = ๓๑.๒๕ , วัดป่าทุ่งศรีเมือง มีค่า
CI = ๑.๒๕ , วัดชัยสุนทร มีค่า CI = ๑.๒๓ , วัดกลางกาฬสินธุ์ มีค่า CI = ๑๕.๓ ,วัดดงปอมีค่า CI =๖ และวัด
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ประชานิยม มีค่า CI = ๑๒.๔๒ หมายเหตุ เดือนนี้ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกําจัด
ลูกน้ํายุงลายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทําประกาศพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๕๗ เนื่องจากช่วงนี้กําลังเข้าสู่ฤดูฝนที่จะทําให้มีน้ําขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
ลูกน้ํายุงลาย ทําให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง
นี้ โดยมีกําหนดการพ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ ชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน และ สถานศึกษา ทั้ง ๒๔
แห่งและมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการพ่นหมอกควัน ในช่วงเช้าของทุกวัน ที่จะทําการพ่นในแต่ละชุมชนทุกชุมชน ตามกําหนดการ โดยเริ่ม
ออกพ่น ตามตารางการพ่นยุง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๗ ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เยี่ย มมารดาและบุ ต รหลั ง คลอด 25 ราย ได้ รั บ การเยี่ย ม 24 ราย งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 562 ราย ตรวจโรค
ทั่วไป 354 ราย ทันตกรรม 67 ราย งานแผนไทย 46 ราย วางแผนครอบครัว 11 ราย ฉีดวัคซีน 12 ราย
ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 29 ราย ตรวจจอประสาทตา 43 ราย ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับบริการ
ทั้งหมด 478 ราย ตรวจโรคทั่วไป 318 ราย ทันตกรรม - ราย งานแพทย์แผนไทย 24/64 ราย วางแผน
ครอบครั ว 5 ราย ฉี ด วั ค ซี น 20 ราย ตรวจจอประสาทตา 47 ราย ขณะนี้ เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 จํานวน 1,474,170.83
บาท ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
จํ า นวน 202,553.45 บาท การตรวจจอประสาทตาในผู้ ป่ ว ยเบาหวานเมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
(ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์) พบภาวะโรคดังนี้ ๑. ตาต้อกระจก ๑๓ ราย ๒. ภาวะ
เบาหวานขึ้นตาขั้นแรก ๔ ราย ๓. ภาวะเบาหวานขึ้นตาขั้นรุนแรง ๒ ราย ๔. สงสัยภาวะเบาหวานขึ้นตา
๑ ราย รวม ๒๐ ราย โดยศูนย์บริการฯได้แจ้งผลการตรวจให้ประชาชนทราบ และแนะนําให้พบแพทย์ที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ของทุกสัปดาห์ ผลการตรวจจอประสาท
ตาในผู้ป่วยเบาหวาน (ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ) จากการตรวจจอประสาทตาทางโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ได้แจ้งผลการตรวจ พบว่ามีความผิดปกติ 16 ราย โดยจําแนกเป็น - Cataract 9 ราย - R/O
Macular lesion 1 ราย - Modurate NPDR 2 ราย - Mild NPDR 3 ราย - R/O Glaucoma 1 ราย
ทั้งนี้ได้แจ้งผลการตรวจกับผู้ป่วยและแนะนําให้ไปตรวจกับจักษุแพทย์ตามที่ทางโรงพยาบาลนัดแล้วทุกราย
โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ ๑ (ซอยน้ํา
ทิพย์) สุ่มตรวจประเมินโรคหนอนพยาธิในประชาชนเขตชุมชนวันเหนือ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะ
ผู้ทําการสํารวจโรคหนอนพยาธิ กรมควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทําการ
สุ่มตรวจประเมินโรคหนอนพยาธิในประชาชนเขตชุมชนวันเหนือ จํานวน ๒๗ ราย โดยจะนําไปตรวจหาพยาธิ
ชนิดต่างๆ และเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งจะส่งผลการตรวจประเมินให้ทราบและดําเนินการแก้ไขต่อไป เจ้าหน้าที่จาก
กรมควบคุ ม โรคสุ่ ม ตรวจประเมิ น โรคหนอนพยาธิ ใ นประชาชนเขตชุ ม ชนวั น เหนื อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยวั ณ โรค
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สุ่มตรวจประเมินคนไข้วัณโรคสํานักควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัณโรค
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกสุ่มตรวจประเมินคนไข้โรควัณโรค ในชุมชนวัดเหนือ จํานวน ๑ ราย เพื่อสอบถามถึง
การได้รับยารักษาโรค การดูแลสุขภาพ และการป้องกันการแพร่กระจายโรคซึ่งพบว่าผู้ป่วยมีการปฏิบัติตัวและ
การดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งตัวผู้ป่วยเอง จากอสม.และจากเจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์บริการ แห่งที่ ๑
(ซอยน้ําทิพย์) และสุขภาพของผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ สุขภาพแข็งแรงดีอยู่ในระยะไม่แพร่กระจายของเชื้อโรคและมี
การติดตามได้รับยาอย่างสม่ําเสมอเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัณโรคโรงพยาบาลกาฬสินธุ์สุ่มตรวจประเมินคนไข้วัณโรคใน
ชุ ม ชนวั ด เหนื อ โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ โดยคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายโรคเบาหวาน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโรคเบาหวาน
จํานวน ๓๐ คน ทํากระบวนการกลุ่ม โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และทําข้อตกลงในการปฏิบัติตัว
ร่วมกัน ณ. ศาลาประชาคมชุมชนดอนสวรรค์ และจะดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกัน และจะสรุปผล
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การปฏิ บั ติ ง านในเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๗ ต่ อ ไปโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ โดยคั ด เลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายโรคเบาหวาน ด้านสัตว์แพทย์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2557 ในคลีนิครักษาสัตว์มี
ผู้นําสัตว์มารับบริการ 218 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 316 ตัว สุนัข 266 ตัว แมว 50 ตัว ค่าธรรมเนียมใน
การรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 13,560 บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต จํานวน 23 ราย
จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 3,142 ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 315,307 บาท การให้บริการตาม
คําร้องขอความอนุเคราะห์ ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน 7 เรื่อง

สํานักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ การดําเนินงาน
ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ส่วนบริหารการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ การประชุมสัมมนาโครงการนิเทศ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ธนาคาร
ความดี โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้บริหารได้มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียน
มอบสิ่ งของช่วยเหลือนักเรียนที่ได้ รับความเดือดร้อนจากปัญหาอัคคีภัย และนักเรียนยากจน โครงการ/
กิจกรรม เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ ทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ ณ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
โครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประเทศ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดประยุร
วงศาวาส กรุงเทพฯ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมวันวิสาขบูชา และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา นักเรียนร่วมกิจกรรมซ่อมเสริมคุณธรรม
– จริยธรรม ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
คณะครูร่วมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา คณะครู ร่วมเข้าวัดฟังธรรมและทําบุญตักบาตร ณ วัดชัยสุนทร
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อบรมนักเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๕๗
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วัน
เทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ประเมินไตรภาคี วันที่ 25 มีนาคม 2557
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมงคล วันที่ 7 พ.ค. 57 ณ วัดกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ํา โครงการอบรม
ธรรมดีมีสุข เข้าวัดวันอาทิตย์ เวียนเทียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ร่วมกิจกรรมทําบุญ
ใส่ บ าตรถนนสายบุ ญ ใน วั น ที่ ๗ พ.ค. ๕๗ ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ และเจริ ญ จิ ต ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชะนีนาถ ณ วัดกลางอารามหลวง กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
มีธรรมะเป็นพื้นฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ แยกขยะขายให้กับกองทุน ตามแนวทาง
ของเทศบาล โครงการเด่นประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ครู
ผู้ดูแ ลเด็ก และผู้ ดูแลเด็ก ร่ วมกิ จกรรมวันเทศบาล ณ ห้องประชุ มธรรมาภิบาล ในวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๗ คณะครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดกลางอารามหลวง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทางการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๗ งานที่จะดําเนินการต่อไป - งานทอดผ้าป่าสามัคคี 6-7 มิถุนายน
2557 - งานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลปู่แฮ่ ศาลปู่หาญ ศาลปู่กุลาบุญโฮม และ ศาล
ปู่บุญตากุดโง้ง ประจําปี 2557 ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2557

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ด้านรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแต่เดือนตุลาคม
2556 –
พฤษภาคม 2557 (ไตรมาส 3) 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557 เข้ามาทั้งหมด 15,739,968.95 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2556

๙

– พฤษภาคม 2557 เข้ามาทั้งหมด 5,931,881.85 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2556
– พฤษภาคม 2557 เข้ามาทั้งหมด 6,082,692.39 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน ยังไม่เข้ามา 5.รายได้
จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่เข้ามา 6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 เข้ามา
ทั้งหมด 5,509,288.25 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557 จํานวน 33,263,831.44 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557 เข้ามาทั้งหมด 68,901,612.41 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รับจริงจากเดือน
ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 เข้ามาทั้งหมด 28,702,651 บาท ด้านการศึกษา รับจริงจาก
เดือนตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 เข้ามาทั้งหมด 89,062,528 บาท รวมเงินอุดหนุน ที่รับจริง
จํานวน 117,765,179 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
จํานวน 219,930,622.85 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557 จํานวน 17,312,883.80 บาท 10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือน
ตุลาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 จํานวน 24,876,411.87 บาท รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือน
พฤษภาคม 2557 (งบ 57) ภาษี มู ล ค่ า ตาม พ.ร.บ.ฯ 7,359,887.58 บาท ภาคหลวงปิ โ ตเลี ย ม
128,876.55 บาท มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 2,297,738.58 บาท นิติกรรมที่ดิน 1,174,745 บาท รวม
10,961,247.71 บาท รายรับจริงเดือนตุลาคม 56 – พฤษภาคม 57 จํานวน 219,930,622.85 บาท
รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – เมษายน 57 จํานวน 140,004,617.72 บาท รายจ่ายจริงเดือน
พฤษภาคม 2557 จํานวน 26,439,331.79 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนมิถุนายน 2557 จํานวน
53,486,673.34 บาท ประมาณการรายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2557 สํานักปลัดเทศบาล ประมาณการ
3,092,651.50 บาท จ่ายจริง 4,253,456.55 บาท กองวิชาการ ประมาณการ 671,850 บาท
จ่ายจริง 619,534.67 บาท สํานักการคลัง ประมาณการ 798,897 บาท จ่ายจริง 782,249 บาท
งานป้องกันฯ ประมาณการ 922,892 บาท จ่ายจริง 757,608.24 บาท สํานักการศึกษา ประมาณ
การ 11,341,900 บาท จ่ายจริง 14,765,390.80 บาท สํานักการช่าง ประมาณการ 2,186,886
บาท จ่ายจริง 1,732,249.27 บาท สํานักการสาธารณสุข ประมาณการ 3,321,508 บาท จ่ายจริง
3,122,459.42 บาท กองสวัสดิการสังคม ประมาณการ 734,215 บาท จ่ายจริง 406,383.84
บาท รวมประมาณการรายจ่าย 23,070,799.50 บาท จ่ายจริง 26,439,331.79 บาท รายจ่ายจริง
มากกว่าประมาณการในเดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 3,368,532.29 บาท

สํานักการช่าง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สํานักการช่าง งานควบคุมก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตีเส้นจราจรถนนถีนานนท์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔
ชั้น ใต้ถุนโล่ง แบบ สน.ศท. ๔/๑๒ ปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ งานสถาปัตยกรรม “ฝ่าย
ศิลป์” เขียนป้ายผ้า, ป้ายโฟม, ป้ายชื่อติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย ขอความอนุเคราะห์ ทาสีป้าย
ชื่อถนนมาประณีตพร้อมติดสติกเกอร์ตัวหนังสือใหม่ จํานวน 2 ป้าย แกะลายโฟมเพิ่มเติมแทนส่วนที่ชํารุด
ป้ายซุ้มประตู 7 แยกหนองแซง จํานวน 1 ชุด ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน 17 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 15 ราย ใบรับรองอาคารเพื่อออกเลข
หมายประจําอาคาร 10 ราย คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 2 ราย ผลการดําเนินการ
ติดตั้งถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ บ้านพักอาศัย 8 พักอาศัยรวม 1 ตึกแถว - อาคารพาณิชย์ - บ้านไม้ยกพื้น
สูง 1 อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์ - อื่นๆ (ร้านอาหาร) - แสดงงานระวังชี้แนวเขตทางสาธารณะ
ประโยชน์ ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน - ขอรังวัดสอบเขต 2 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์ 1 ขอรังวัดออกโฉนด 2 ขอ

๑๐

รังวัดรวมโฉนด 3 ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของ
ประชาชน 9 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 22 งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํา
ร้องของประชาชน 63 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิบัติ
ตามคําร้องของประชาชน 2 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 11 งาน เคลียร์พื้นที่ขุดหลุมปักเสาไฟฟ้าข้างสํานักงาน
เทศบาล ซ่อมแซมไฟฟ้ารอบวงเวียนน้ําพุและวงเวียนโปงลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะแก่งดอน
กลาง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านจารุพัฒนา สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือนพฤษภาคม
2557 1. ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์ - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถ
เปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ์ - บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธิ์ค้ํา - สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ในเดือน พ.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 22,996 หน่วย เพิ่มขึ้น 1,200 หน่วย สถานีดับเพลิง ใน
เดือน พ.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 3,076 หน่วย เพิ่มขึ้น 2,097 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยา
สิทธิ์ ในเดือน พ.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 7,689 หน่วย เพิ่มขึ้น 4,012 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สว่างคงคา ในเดือน พ.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 5,613 หน่วย เพิ่มขึ้น 1,532 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓
วัดเหนือ ในเดือน พ.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 1,940 หน่วย เพิ่มขึ้น 453 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัด
ใต้โพธิ์ค้ํา ในเดือน พ.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 1,491 หน่วย เพิ่มขึ้น 40 หน่วย ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและ
ระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จ่าย น้ํามันดีเซล เดือนพฤษภาคม 2557 สํานักปลัดเทศบาล ใช้ลดลง
581 ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพิ่มขึ้น 1,770 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้เพิ่มขึ้น 1,195
ลิตร สํานักการศึกษา ใช้เพิ่มขึ้น 48 ลิตร สํานักการคลัง ใช้คงที่ กองวิชาการ ใช้เพิ่มขึ้น 33 ลิตร กอง
สวัสดิการสังคม ใช้เพิ่มขึ้น 13 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.สรุปค่าใช้จ่าย
ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 งบประมาณตั้งไว้ 1,494,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 198,603.40 บาท
ยอดเงินคงเหลือ 336,177.88 บาท 2.หนังสือเข้า 87 เรื่อง 3.บันทึกข้อความ 68 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ
– จัดจ้าง 14 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 42 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2557 รวมใช้ 1,094 หน่วย
เพิ่มขึ้น 328 หน่วย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 2. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ประสานส่วนการงานจัดส่งประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่าย เพื่อจัดทํา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายในวันที่ 8 ก.ค.2557 3. โครงการ
ถนนสายบุญ 4. โครงการ”ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิจดด้วยธรรมะ 5. สวดมนต์วันพระ
6. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าว ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการหอกระจายข่าวชุมชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญ
ผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 12 งาน 3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 13 งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 21 งาน 5
.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 14 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 8 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน 4
งาน 8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์ จํานวน 1 ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว 7,000
ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 3 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 4 งาน
3.งานเว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook จํานวน 21 งาน 5.ประกาศ - ข่าว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ล
ทีวี 3 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน์

๑๑

จํานวน - งาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ที่มากที่สุดคือ
ตรวจร่างสัญญาจ้าง 13 สัญญาและตรวจร่างสัญญาโอนสิทธิการเช่าแท่นตลาดโต้รุ่ง

กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองสวัสดิการสังคม
นางมนธิดา คําก้อน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม 2557 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนพฤษภาคม
2557 ใช้น้ํามันทั้งหมด 153 ลิตร ไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 116 หน่วย ฝ่ายพัฒนาชุมชน
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โครงการเทศบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ชุมชน ก.ส.ส.
ชุมชนหนองผักแว่น ณ ลานหน้าบ้านประธานชุมชน โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ออกมารับบริการ
และได้จ่ายผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุในชุมชน โครงการเทศบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ชุมชน
วัดสว่างพัฒนา และชุมชนวัดสว่างคงคา ณ ลานวัดสว่างคงคา โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ออกมารับ
บริการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ สุขภาพจิตแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด ประจําปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 255๗ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ สุขภาพจิตแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด ณ บริเวณลานตลาดโต้งรุ่ง ซึ่งมี
การแสดงของเยาวชนหลากหลายรูปแบบในด้านดนตรี การร้อง การเต้น โครงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
เครือข่ายเยาวชนและผู้นําชุมชนในการพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม 255๗ ได้มี
การจัดกิจกรรมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายเยาวชน และผู้นําชุมชน ในการพิทักษ์สิทธิ
ผู้ด้ อ ยโอกาส เพื่ อให้ เ ยาวชน และผู้ นํ า ชุ ม ชนช่ว ยเหลือ เกื้ อ กู ล ผู้ ด้ อ ยโอกาส ในชุ ม ชน ณ หอประชุ ม
ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการบ้านมั่นคงเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 255๗ ได้
จัดเวทีเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การก่อสร้างเครือข่ายบ้านมั่นคง ณ ห้องประชุมพวงพะยอม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อHIV เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม 255๗ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจําเดือนพฤษภาคม) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเบิกจ่ายแบบ
ขั้นบันได แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ ๑.ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน
๒,๘๑๖ ราย เป็นเงิน ๑,๘๓๖,๕๐๐ บาท เสียชีวิต ๖ ราย (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ๒. ผู้พิการตาม
โครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๑๑ ราย เป็นเงิน ๒๕๕,๕๐๐ บาท ๓. ผู้ติดเชื้อ HIV จํานวน
๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนมิถุนายน
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จ่าย เบี้ยยังชีพฯ วันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐น. โครงการ
เทศบาลพบประชาชน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ชุมชนดอนกลอย ณ ศาลา SML
ชุมชนริมแก่งดอนกลาง เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๗ ชุมชนบุญกว้าง ณ ศาลา SML ชุมชนบุญกว้าง เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป

๑๒

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่น ๆ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑5.20 น.

