รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม
๒. นายเข็มชาติ
ฆารไสว
๓. นายนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตน์
๔. นางสาวศิรินันท์
หล่อตระกูล
๕. นางอุบลรัตน์
กิตติยุทธโยธิน
๖. นางเพ็ญพร
ศุภสุข
๗. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ์
๘. นายอภิวัฒน์
ปะกิทงั
๙. นายวรวิทย์
ภูอวด
๑๐. นายพงษ์ธร
โพธิแท่น
๑๑. จ่าเอกภราดร
เนตวงษ์
๑๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์
๑๓. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป์
๑๔. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย
๑๕. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา
ศรีนามล
๑๖. นายจําลอง
๑๗. นางมยุรา
ภูจริต
๑๘. นายพงษ์ฤทธิ์
ธารสวิง
๑๙. นางนฐอร
อภัยโส
๒๐. นายประโยชน์
ฆารไสว
๒๑. นางสาวสุภาพ
บุญเพิ่ม
๒๒. นางวิภาวดี
ชุมกาแสง
๒๓. นายมานิต
เหลื่อมกุมาร
๒๔. นางสาวเปรมฤดี มุลวิไล
๒๕. นายสังวาล
เมืองโคตร

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายพัสดุฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ครูโรงเรียนเทศบาล 2
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายมานิต
นายสมศักดิ์
นายนิติธรรม
นายฉลอง

ไชยศิวามงคล
ร่มไทรทอง
รัตนานิคม
ฆารเลิศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

(ไปราชการ)

๒

5. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
(ไปราชการ)
6. นายนิกร
แต้มแก้ว
หน.ฝ่ายอํานวยการ
7. นายลิขิต
ไชยภู
หน.ฝ่ายปกครอง
8. นายโพธิวัฒน์
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
9. นางสาววารัตน์
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
10.นางจีรนันท์
ธารไชย
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
11.นายสมชาย
ไชยเดช
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12.นางสาคร
แต้มแก้ว
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13.นายวันชัย
จันทร์สว่าง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
14.นางสาวดารุณี
สุดาอิ้ง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
15.นายคงเดช
หรบรรณ์
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
16.นางมยุรี
ไชยบัง
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
17.นางสุดารัตน์ ศรีโยธา
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
18.นายสนธยา
สีหานนท์
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ
19.นายปัญญา
หมั่นผดุง
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
20.นายชาติชาย คําก้อน
หน.ฝ่ายนิติการ
21.นางดวงใจ
พิมพ์บุตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22.นางศศิญา
กิตติธรรม
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
23.จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
24.นางมนธิดา
คําก้อน
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25.นายสถิตพงษ์ บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
26.นางสุมิตรา
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 14
ตุลาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ผลการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ปี 2556
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่เราได้มีการประเมินรางวัลการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลหรือรางวัลธรรมาภิบาลปี 2556 นั้นผลคือเราได้รับรางวัลที่
4 เงินรางวัลที่ได้จํานวน 2.5 ล้านบาท ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนการงานและหน่วยงานที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการที่ดีจนกระทั่งเราได้รับรางวัล ส่วนรางวัลอันดับที่ 1 คือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อันดับ
ที่ 2 คือเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อันดับที่ 3 คือเทศบาลเมืองลําพูน อันดับที่ 4 คือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อันดับ
ที่ 5 คือเทศบาลเมืองปัตตานี อันดับที่ 6 คือเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อันดับที่ 7 คือเทศบาลเมืองพนัสนิคม
นอกจากนั้นเทศบาลที่เข้ารอบมาแต่ไม่ได้รับรางวัลมีอีกเยอะยังได้รับเงินรางวัลจํานวน 1,422,000 บาท ใน
ระดับเทศบาลเมืองที่ตกรอบมีเทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองนครปฐม เทศบาลเมือง
ตาคลี นครสวรรค์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปทุมธานี เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

๓

เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี นี้คือระดับเทศบาล
เมืองที่เข้าประเมินทั้งหมดแล้วตกรอบไป แสดงว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองของเราเมื่อเทียบกับจังหวัด
ใกล้เคียงเราก็แพ้แค่จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปแล้วมีประมาณ 200 – 300 แห่งที่ส่งชิงรางวัลแล้วได้เงินรางวัล
กลับไป แต่ปีต่อไปนั้นเงินรางวัลลดลงครึ่งหนึ่งเราจะโชคดีเฉพาะปีนี้เท่านั้นเพราะเงินรางวัลตั้งไว้เยอะถึงไม่ได้
รับรางวัล 1 ใน 7 ก็ยังมีเงินรางวัลมอบให้กลับไปจํานวน 1.4 ล้านบาท ส่วนการประเมินรางวัลธรรมาภิบาลปี
2557 ตอนนี้เราเข้ารอบที่ 2 แล้วอีกไม่นานก็จะมีอาจารย์มาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสารว่าตามที่เราเสนอ
เอกสารไปนั้นเราเตรียมเอกสารตรงกันหรือไม่ถ้าเราผ่านระดับที่ 2 ไปแล้วต่อไปถึงจะเป็นระดับสุดท้าย ส่วน
เงินรางวัลจํานวน 2.5 ล้านบาท ผมเข้าใจว่าจะมาอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทรางวัลเพราะฉะนั้นยัง
ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้จนกว่าจะดูว่าเงินงบประมาณมาครบถ้วนหรือไม่

เรื่องที่ 2 รายงานงบประมาณต่างๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
แจ้งเกี่ยวกับเรื่องว่าได้มีการแอบอ้างหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มความ
ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้แอบอ้างว่าได้เป็นผู้ติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่นจัดงบประมาณมาให้มีหลายแห่งที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นคือ
เขาเอาเงินที่กันไว้ให้ ส.ส.แต่ไม่ได้ให้เพราะว่าปฏิวัติก่อนเลยได้นําเงินตัวนั้นมาจัดสรรให้ท้องถิ่น เป็นเรื่องที่แจ้ง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบเลยว่าในปี 2558 เราได้รับแจ้งเป็นหนังสือใบจัดสรรเรียบร้อยว่าเราได้อาคารเรียน
4/12 ให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 หลังที่เราไปสร้างใหม่ และได้อาคารเรียน 4/12 ให้กับโรงเรียน
เทศบาล 1 ที่จะรื้อโรงอาหารนั้นสามารถรื้อได้หรือไม่
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ตําแหน่งที่จะลงนั้นคือด้านหน้าอาคาร 4 ส่วน
ด้านหลังบริเวณโรงอาหารนั้นไปตรวจสอบพื้นที่ดูแล้วไม่สามารถลงได้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปตั้งบริเวณสนามบาส
และต้องรื้อเสาธง ก็ยังดีกว่าไม่ได้แล้วยังมีห้องน้ําห้องส้วม 1 หลัง ของโรงเรียนเทศบาล 4 ท่านผอ.ต้อง
เตรี ย มการรื้ อ โครงหลั ง คาของโรงอาหารโรงเรี ย นเทศบาล 4 ปั จ จุ บั น ไปก่ อ สร้ า งเป็ น โรงอาหารที่ ศู น ย์
เครื่องจักรกลโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ นําโรงอาหารไปตั้งไว้ด้านหลังหาพื้นที่เพื่อลงฝากท่านผอ.
ภานุเดชเตรียมวางแผนไว้นี้คือในส่วนของสํานักการศึกษา ส่วนแก่งดอนกลางได้อาคารอเนกประสงค์กว้าง 30
เมตร ยาว 50 เมตร 1 หลัง เป็นอาคารเปิดโล่งงบประมาณ 15 ล้านบาท พร้อมกับห้องน้ํา 5 หลัง งบจาก
ททท. และได้ฐานพระพุทธรูปอีก 14.5 ล้านบาท จากงบ อบจ. ที่เราจะต้องเตรียมทําไว้คือเราจะต้องจัดซื้อจัด
จ้างบ่อกําจัดขยะเฟส 2 ของเรางบประมาณ 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพันในปี 2558 แจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบและอยากฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการให้ทันเพราะเขากําหนดว่าให้เราจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ขออนุญาตเรื่องขยายโรงเรียนเทศบาล 3
พรุ่งนี้จะลงไปที่ชุมชนดงปอ เวลา 16.00 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พรุ่งนี้ผมจะลงไปด้วยเพื่อไปนําเสนอและ
อธิบายด้วยตัวเอง

เรื่องที่ 3 วันปิยมหาราช

๔

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การจัดงานวันปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่
23 ตุลาคม 2557 ชุดปกติขาวใส่หมวกผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่ประดับตกแต่งมอบให้
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประดับตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ด้วยไฟ ประดับผ้าระบาย
ประดับธงชาติหน้าศาลากลางจังหวัด จัดดอกไม้ จัดหาเต้นท์ให้เรียบร้อย ตามเอกสารฝากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดําเนินการให้เรียบร้อย สํานักปลัดเทศบาลก็ออกหนังสือไปเหมือนเดิมกอง/ฝ่ายละ 5 คนเพื่อไปร่วมพิธี

เรื่องที่ 4 สมาคมคนตาบอด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สมาคมคนตาบอดได้รับงบประมาณจาก
กองสวัสดิการฯ จํานวน 20,000 บาท ก็เลยจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะผู้พิการทาง
สายตา ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ฝากเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการไปเก็บภาพ

เรื่องที่ 5 การสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่องการปฏิรูปประเทศไทย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จะมีการสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่องการปฏิรูป
ประเทศไทย ถ้าใครอยากรู้ว่าแนวทางที่ คสช. จะปฏิรูปประเทศไทยเป็นอย่างไรสถาบันพระปกเกล้าจะจัด
สัมมนาขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ผมจะไปสัมมนาด้วยตัวเองอยากรู้ว่า
แนวทางข้างหน้าที่เขาจะปฏิรูปเป็นอย่างไร

เรื่องที่ 6 เชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ เชิ ญ ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ กิ จ กรรม
เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ในวั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม เปรื่ อ งอนุ ช วานิ ช
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพร

เรื่องที่ 7 ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตอนนี้ทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้น
มักจะคิดถึงทหารคือศูนย์ดํารงธรรม ผมมีหนังสือฉบับหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์กรณีนายสมฤทธิ์ที่อาศัยบริเวณถนนประดิษฐ์ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากสุนัขของนางนริศรากัดเพื่อนบ้าน 2 ครั้งแล้วเจ้าของสุนัขรับปากว่าจะนําสุนัขไปไว้ที่อื่นแต่จนถึง
ปัจจุบันสุนัขยังอยู่ที่เดิม ทําให้ผู้ร้องหวาดกลัวว่าสุนัขจะมากัดเข้าสักวัน ตามประมวลกฎหมายอาญาเจ้าของ
สุนัขถ้าไม่ดูแลแล้วปล่อยให้สุนัขไปกัดเพื่อนบ้านจะต้องรับผิดในความผิดระบุโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เขาร้องไปที่ศูนย์ดํารงธรรมแต่เขามอบให้เทศบาลแก้ไขผมเลย
มอบเรื่องนี้ให้ทางสํานักการสาธารณสุขแก้ไขแล้วผมก็มามองว่ามีเรื่องนี้ร้องเรียนมานั้นก็แสดงว่าปัญหาอย่าง
อื่นคงไม่มีแล้วพี่น้องประชาชนคงอยู่อย่างสงบสุขถึงได้ไม่มีเรื่องร้องทุกข์เรื่องอื่นๆมาเลยมีแค่เรื่องของสุนัขกัด
ชาวบ้านนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเรามีการบริหารจัดการได้ดีไม่มีปัญหาให้ประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์

เรื่องที่ 8

ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องอัตราการจัดเก็บค่าขยะตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
2535
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการสรุปผลมอบ
นโยบายจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เรียนมาที่นายกเทศมนตรีจากผลการสรุปว่าในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ดังนี้ 1.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและจัดภาชนะรองรับให้เพียงพอ 2.จัดระบบการเก็บขนขยะประเภทต่างๆ
ตามความเหมาะสมและวันเวลาจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในสถานที่สาธารณะต่างๆ 3.ปรับปรุ งอัตรา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนส่งขยะให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 4.ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด เป็นหนังสือส่งมาจากทางจังหวัดลงนามโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

๕

เนื้อหาในหนังสือเป็นเรื่องที่เราดําเนินการแล้วทั้งสิ้น การที่เราจะออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินค่า
ขยะเราจะต้องอาศัย พ.ร.บ. ความสะอาด พ.ศ. 2535 และใน พ.ร.บ.เขาจะกําหนดขั้นสูงเอาไว้ว่าเก็บได้ไม่
เกินเท่านี้บาทแล้วเราก็มาออกเป็นเทศบัญญัติของเรา และตอนนี้เราออกเป็นเทศบัญญัติของเรา 10 บาท
แล้วเราก็ไม่เคยปรับปรุงเขาเลยบอกให้เราปรับปรุงแต่ไม่ให้เกินที่กฎหมายกําหนด เราค่อยมาปรับปรุงเกี่ยวกับ
เรื่องอัตราการจัดเก็บค่าขยะตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 ฝากท่านผอ.เพ็ญพร

เรื่องที่ 9

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สําหรับงานพัสดุมีหนังสือเตือนจากทาง
จังหวัด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ยังไงต้องจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ดังนั้นจึงขอให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตร
มาสที่ 1 โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

เรื่องที่ 10 เครื่องนุ่งห่มกันหนาวจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ปีนี้คาดว่าจะเป็นปีที่หนาวผิดปกติ
ดังนั้นทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนังสือแจ้งว่าเรามีความประสงค์อยากจะได้เครื่องนุ่งห่ม
กันหนาวมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนจํานวนเท่าไรเราก็แจ้งเขาไปมอบจ่าเอกภราดร หนังสือฉบับนี้เข้ากอง
สวัสดิการสังคมฝากจ่าเอกภราดรคุยกันและตามเอกสารฉบับนี้ ให้ได้ผ้ าห่มกันหนาวมาแจกให้กั บพี่น้อง
ประชาชนในรอบแรก

เรื่องที่ 11 ประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 จ่าเอกภราดรเราแจ้งเรื่องอะไรเข้าไปในที่ประชุมบ้าง
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ แจ้งเรื่องสัญญาณไฟจราจร และ
CCTV
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และเรื่อง CCTV 100 จุด ผมอยากจะ
ขอทราบข้อมูลว่าปี 2557 ติดบริเวณไหนบ้างเราต้องมาไว้เป็นข้อมูลของเราด้วย
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ หอการค้ากําลังสรุป

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และปี 2558 อีก 100 จุด และนายก
ยังขอ CCTV ไปอีก 3 จุด/ละ 8 ตัว จุดละ 9 แสนบาท คือ 1.สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 2.สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 3.สวนสาธารณะ 80 พรรษา หน้าเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องที่ 12 เรื่องร้องเรียนจากผู้เดือดร้อนผลกระทบจากร้านซุปเปอร์ถูก
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ขออนุญาตครับเรื่องศูนย์ดํารง
ธรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับเรื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องผู้เดือดร้อนจากผลกระทบจากร้านซุปเปอร์ถูก เมื่อ
วานได้เรียกฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 6 ราย มารับทราบปัญหาและได้สรุปข้อปัญหาบางข้อที่เขา
เดือดร้อนก็ได้คลายข้อสงสัยไป แต่ในส่วนที่รับเรื่องไว้ก็เพื่อเจรจากับอีกฝ่ายของร้านซุปเปอร์ถูกก็ขอเลื่อนเป็น
วันพรุ่งนี้เสร็จแล้วจะได้สรุปรายงานท่านนายกอีกครั้ง

๖

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

จ่าเอกภราดรจะต้องรายงานไปยังศูนย์

ดํารงธรรม

จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557
เรื่องที่ 13 รถโมบายของสํานักงานขนส่งเพื่อมาทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ เรื่องติดต่อรถโมบายของ
สํานักงานขนส่งที่จะมาทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557 โดยเป้าหมายที่
สามารถจะทําได้ประมาณ 200 คน ก็คือทั้ง 36 ชุมชนของเรา
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ ฝากท่ า นผอ.โรงเรี ย นเทศบาล 2
ประกาศให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ของเราได้รับทราบด้วยเพราะมีช่วงอายุที่สามารถจะทําใบอนุญาตขับขี่
ได้แล้ว ผมไม่อยากให้เด็กเสียโอกาสเพราะเราไม่ต้องเดินทางไปทําที่สํานักงานขนส่งแต่เขามาทําให้ถึงที่ วันที่
1 – 2 พฤศจิกายน 2557 คัดเด็กนักเรียนที่มีรถจักรยานยนต์หรือเด็กที่อยากจะทําใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อนก็
สามารถทําได้
จ่ า เอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ า ยป้ อ งกั น และรั ก ษาความสงบฯ ค่ า ธรรมเนีย มในการทํ า
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 155 บาท เอกสารประกอบ 1.บัตรประจําตัวประชาชน 2. ใบรับรองแพทย์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรา
ใครที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย

เรื่องที่ 14 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุจะขอ
ความอนุเคราะห์เบิกเงินอุดหนุนตั้งแต่ต้นปี วงเงิน 150,000 บาท

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สามารถเบิกได้เพราะเงินเรามีอยู่แล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 27/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕7
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 27/2557 ประจําปีงบประมาณ
2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัส ดิการสั งคม เมื่อเช้าได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะข่าวของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ไม่ ได้ มีเฉพาะเรื่องยาเสพติดแต่มีเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุ ษย์ กลุ่ ม ผู้พัฒนาชาติไ ทย และเรื่องผู้
เรียกร้องของเกษตรกรที่รับจํานําข้าว ซึ่งสรุปสถานการณ์เรื่องยาเสพติดในปัจจุบันลดลงเพราะผู้ค้ารายใหญ่ที่
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ถูกจําคุกในเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์ได้โดนย้ายไปที่คุมขังอื่น ส่วนลักษณะการค้ายานั้นเขาจะใช้คนแก่อายุ 70
ปี ขึ้นไปเป็นผู้เดินยา แล้วจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเพราะง่ายต่อการหลบหนีโดยใช้เส้นทางของจังหวัด
ใกล้เคียงแล้วถึงย้อนเข้ามาในจังหวัดกาฬสินธุ์ เส้นทางการค้ายาก็จะมีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับข้อมูลมาว่ามีการผลิตยาตัวใหม่ที่สามารถเรืองแสงได้แล้วมี
ฤทธิ์ยาที่รุนแรงมากกว่าเดิม

มติทปี่ ระชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนกันยายน 2557
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนกันยายน 2557 เชิญสํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กันยายน 2557 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวม
ทั้งหมด 431 คน การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล 1. ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 1. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
เทศกิจ ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) จํานวน 1 อัตรา 2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ระดับ 6 (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลระดับ 6) จํานวน 1 อัตรา 2. ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน จํานวน 1 อัตรา 1. ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ระดับ 8 (นักบริหารเทศบาล ระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา 3. ประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหารของเทศบาลจํานวน 4 อัตรา 1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
ส่วนบริหารการคลัง ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลังระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา 2. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ระดับ 8 (นักบริหารงานช่าง ระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา 3.
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการส่วนโยธา ระดับ 8 (นักบริหารงานช่าง ระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา 4. ตําแหน่ง
หั ว หน้ า ฝ่ า ยสั ง คมสงเคราะห์ ระดั บ 7 (นั ก บริ ห ารงานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมระดั บ 7) จํ า นวน 1 อั ต รา 4.
ดําเนินการแก้ไขคําสั่งด้านการบริหารงานบุคคลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและจํ า นวนเงิ น ปรั บ เพิ่ ม สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(ฉบับที่ 4) 5. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2558 แทนตําแหน่งที่ว่าง
จํานวน 11 ตําแหน่ง 85 อัตรา 6. ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 57) และเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล
ห้องประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนกันยายน 2557 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จํานวน 8 ราย ส่วนราชการ จํานวน 4 ราย เอกชน จํานวน - ราย รวมเป็นเงิน 10,500 บาท ห้อง
ประชุ ม พวงพะยอม เทศบาลเมื อ งกาฬสิน ธุ์ 3 ราย ส่ว นราชการ - ราย รวมเป็น เงิ น - บาท ฝ่า ย
บริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่
2 กันยายน 2557 ครั้งที่ 26/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ครั้งที่ 27/2557 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2557 มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เวลา 08.00 น. 2
ครั้ง วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังภายในบริเวณบ้านพักอาศัย เมื่อวันที่ 1
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กันยายน 2557 นําเครื่องสูบน้ําออกสูบน้ําที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนกุดยางสามัคคี เมื่อวันที่
5 กันยายน 2557 นําเครื่องสูบน้ําออกสูบน้ําที่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนสงเปลือยกลาง เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2557 นําเครื่องสูบน้ําออกสูบน้ํา ที่ท่วมขังบริเวณถนนพร้อมพรรณ เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2557 นําเครื่องสูบน้ําออกสูบน้ําที่ท่วมขังขังบ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนสงเปลือยกลาง เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2557 นําเครื่องสูบน้ําออกสูบน้ําที่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนสงดอน
สวรรค์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นําเครื่องสูบน้ําออกสูบน้ํา ที่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนภายใน
ชุม ชนสงเปลื อ ยกลาง งานทะเบี ย นเทศบาลเมื อ งกาฬสิ นธุ์ จํ า นวนประชากรในเดื อ นกั น ยายน 2557
34,648 ราย จํ า นวนครั ว เรื อ น 14,440 ครั ว เรื อน งานทะเบี ย นมี ผู้ ม ารับ บริ ก าร 895 ราย งานบั ต ร
ประชาชนมี ผู้ ม ารั บ บริ ก าร 826 ราย จํ า นวนผู้ สูง อายุเ สี ย ชี วิต 9 ราย โครงการบริ ก ารเชิง รุ ก จํ า นวน
ผู้รับบริการ 10 ราย ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ด้านธุรการงานไฟฟ้า โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เดือนกันยายน ใช้ไฟฟ้า 437.70 หน่วย เพิ่มขึ้น
19.60 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ เดือนกันยายน ใช้ไฟฟ้า 3,729.25 หน่วย ลดลง 159.85 หน่วย โรงคัดแยก
ขยะ เดือนกันยายน ใช้ไฟฟ้า 896.10 หน่วย ลดลง 123.60 หน่วย โครงการประหยัดค่าน้ําประปา สํานัก
การสาธารณสุขฯ เดือนกันยายน ใช้น้ําประปา 130 หน่วย ลดลง 71 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ เดือนกันยายน ใช้
น้ําประปา 1,677 หน่วย ลดลง 67 หน่วย โรงคัดแยกขยะ เดือนกันยายน ใช้น้ําประปา 62 หน่วย เพิ่มขึ้น
7 หน่วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน กันยายน 2557
จํานวนที่ใช้ 763 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 32.73 ลิตร ดีเซล กันยายน 2557 จํานวนที่ใช้ 16,278
ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 50 ลิตร LPG กันยายน 2557 จํานวนที่ใช้ 244.87 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน
32 ลิ ต ร ด้ า นความสะอาด ล้ า งทํ า ความสะอาดตลาดโต้ รุ่ ง 6 ครั้ ง ล้ า งทํ า ความสะอาดตลาดร่ ว มใจ
การเกษตร 1 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทาง
สาธารณะ 48 ครั้ง ลอกท่อระบายน้ํา/แก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน 141 จุด ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูล
ฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 14/14 คัน/ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 12 ใบ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา/เปลี่ยน
22 ฝา ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ ๓.๑ ดูแลรักษาความสะอาดในงานต่อต้านคอรัปชัน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.ย.57 ๓.2
ดูแลรักษาความสะอาดอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจัดงาน
บวงสรวงอนุสาวรีย์ฯระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.57 ๓.3 ทําความสะอาดภายในงาน kalasin car free day จัดเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดภายในงาน kalasin car free day ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.57 ด้าน
สิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะได้ 7.34 ตัน ซึ่งจําหน่ายได้ รวม
1 ครั้ง เป็นเงิน 25,340 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 7.83 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมี
ขยะจํานวน 2,998.47 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 1,156.22 ตัน ขยะ อปท.อื่นๆ (27 แห่ง) 1,842.45
ตัน แหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่านมาตรฐานทั้งหมดทุกแห่ง
รับรางวัลและจัด
นิทรรศการ โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ กับกรมควบคุมมลพิษ ณ จังหวัดขอนแก่น 22 กันยายน 2557
ร่วมรับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยระดับดีเยี่ยม และร่วมจัดนิทรรศการ โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ กับ
สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กรมควบคุมมลพิษ ด้านสุขาภิบาลอาหาร ต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 11
ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 181 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 194 ราย จ่าย
ถังดักไขมัน 5 ราย ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ตรวจชมตลาดทุ่งนาทอง วันที่ 12 กันยายน 2557 ศูนย์
อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ตรวจชมตลาดทุ่งนาทอง ซึ่งได้รับคัดเลือกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชมรมตลาดดีเด่น

๙

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2557 โดยการครั้งนี้เป็นการตรวจเพื่อให้คะแนนคัดเลือกเป็นชมรมตลาดดีเด่น
ระดับเขต 6 (ผลอยู่ในระหว่างพิจารณา รับมอบป้าย Clean Food Good Taste Plus วันที่ 19 กันยายน
2557 ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบป้าย Clean Food Good Taste Plus แก่
ร้านอาหาร “บ้านก๋วยเตี๋ยวเรือ” ซึ่งเป็นร้านอาหารต้นแบบแห่งเดียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้านป้องกันและควบคุมโรค 28 ส.ค. - 30 ก.ย. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนายน –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลโดยทาง
ผู้รับผิดชอบงานได้ทําบัตรเชิญไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลฯที่ใกล้บ้านทั้ง ๒ แห่ง ซึ่ง มีผู้มารับบริการตามกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนนี้ กันยายน เป็นจํานวน 3 ราย
ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๗ - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI) น้อยกว่า ๑๐ มี 30 ชุมชน มีความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อยละ 83.33 - ชุมชนที่มีค่าดัชนี
ความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี 6 ชุมชน ที่มีความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.66
คือชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนดงปอ, ชุมชนหาดลําดวน, ชุมชนสุขสบายใจ, ชุมชนหัวโนนโก ชุมชนโรงงิ้ว ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากว่า ๓๐ มี 0 ชุมชน ที่มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่าดัชนี ความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี 2 แห่ง คือ มีค่า CI ที่
มากกว่า ๐ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรัตนา มีค่า CI = 2.94 , โรงเรียนเซ็นยอเซฟกาฬสินธุ์ ,มีค่า CI = 2.47
ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก
เนื่องจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี 2 วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดชัย
สุนทร มีค่า CI = ๑.64 วัดสว่างคงคา มีค่า CI = 0.6 **เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย** ด.ช.ชล
ศักดิ์ อนุวารีพงษ์ อายุ 10 ปี ที่อยู่ 276/12 ถ.ธนผล(ตรงข้ามร้านขายไข่ ตลาดทุ่งนาทอง) เรียนอยู่โรงเรียน
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ชั้น ป.5 เริ่มป่วย 18 กันยายน 2557 ปัจจุบันหายเป็นปกติและได้รับการควบคุมโรค
เรียบร้อยแล้ว ด้านส่งเสริมสุขภาพ เยี่ยมมารดาและบุตรหลังคลอด 33 ราย ได้รับการเยี่ยม 32 ราย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปี 2557
โดยคณะกรรมการโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว ระยะเวลา 3
เดือนๆละ 1 ครั้ง ในวันที่ 22 ส.ค. 57, 19 ก.ย. 57 และ 7 ก.ค. 57 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
อผส. 86 คน ผู้สูงอายุจากชุมชนทั้ง 36 ชุมชน จํานวน 258 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 370
คน/ครั้ง งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 1,318
ราย ตรวจโรคทั่วไป 513 ราย ทันตกรรม 671 ราย งานแผนไทย 73 ราย วางแผนครอบครัว 15 ราย ฉีด
วัคซีน 6 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 40 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับ
บริการทั้งหมด 1,122 ราย ตรวจโรคทั่วไป 490 ราย ทันตกรรม - ราย งานแพทย์แผนไทย 18/21 ราย
วางแผนครอบครัว 5 ราย ฉีดวัคซีน 24 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 3 ราย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 561
ราย ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ จํานวน 1,512,801.98
บาท ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ จํานวน 217,430.28 บาท ด้าน
สัตว์แพทย์ ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 219 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 388 ตัว สุนัข 352 ตัว
แมว 36 ตัว ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 11,980 บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขอ
อนุญาต จํานวน 19 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 2,739 ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 275,048
บาทให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ 15 เรื่อง

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ โรงยิมเนเซียม

-

๑๐

ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนามฟุตบอล
1 - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าใช้จ่ายในการขอใช้สนาม ค่าน้ําประปา
1,500 ค่าไฟฟ้า 4,000 ค่าทําความสะอาด 1,500 งานประเพณี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ได้จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้าง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร โดยมีนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โครงการครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนใน
เขตเมือง เดือนกันยายนครูอาสาฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการออกพื้นที่ตามชุมชน เพื่อสํารวจค้นหา และทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กด้อยโอกาส ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้สอดแทรกกิจกรรมที่
หลากหลายในการสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น กิจกรรมสอนทักษะวิชาการพื้นฐานเพื่อให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น โครงการครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง กิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โครงการ/กิจกรรม
เล่านิทาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โครงการ/กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจําปี พนักงานครู
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมค่ายแห่งความสุข ณ ศูนย์หัตกรรมโนน
ดอกจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการ/กิจกรรม คณะผู้บริหาร พนักงานครู นักเรียน ต้อนรับการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ Plus / ระดับเพชร โครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจําปี
การศึกษา 2557 โครงการ/กิจกรรม โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจําปี 2557 งานที่
จะดําเนินการต่อไป สอบกลางภาค ประจําปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา กิจกรรม
ทําบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ บุคลากรครูร่วมกัน
ข้าวัดฟังธรรมและทําบุญตักบาตร วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดกลาง นักเรียนร่วมกิจกรรมจัดแสดง
โครงงานนําเสนอ “ต่อต้านคอรัปชั่น” วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา นักเรียนและบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวงพระยาอนุสาวรีย์พระ
ยาชัยสุนทร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ นักเรียนและคณะครูร่วมแสดงผลงานในการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ “ผลงาน
ดอกไม้มหัศจรรย์จากถุงน้ํายาปรับผ้านุ่ม” งานที่จะดําเนินการต่อไป - สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ประเมิ นโรงเรี ยนส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ - ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 5 กันยายน 2557 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 6 กันยายน 2557
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย วันที่ 3 กันยายน
2557 การประเมินครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก วันที่ 19 กันยายน 2557 กิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยา
ชัยสุนทร วันที่ 13 กันยายน 2557 งานที่จะดําเนินการต่อไป - ปิดภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนเทศบาล
4 วัดใต้โพธิ์ค้ํา วันที่ 11 กันยายน 2557 ออกชุมชนหาดลําดวน วันที่ 13 กันยายน 2557 ที่อนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดกลาง ใน
วันที่ 14 ก.ย. 57 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปี
2557 ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 29 ส.ค.57 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมกาบริโภคไอโอดีนแบบบูรณาการ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ในวันที่ 1 ก.ย. 57 งานที่จะดําเนินการ
ต่อไปสํานักการศึกษา 8 – 17 ตุลาคม 2557 เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ - กฐินสามัคคี 22 – 24 ตุลาคม
2557

๑๑

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ด้านรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 (ไตรมาส 4) 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557 เข้ามาทั้งหมด 18,211,598.20 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557 เข้ามาทั้งหมด 10,144,577.80 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557 เข้ามาทั้งหมด 9,967,760.90 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน ยังไม่เข้ามา 5.รายได้จาก
สาธารณู ป โภคฯ เข้ า มาทั้ ง หมด 831,133.53 บาท 6.รายได้ เ บ็ ด เตล็ ด จากเดื อ นตุ ล าคม 2556 –
กันยายน 2557 เข้ามาทั้งหมด 7,424,556.25 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 จํานวน 46,579,626.68 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เข้ามาทั้งหมด 115,600.653.34 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รับจริง จากเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เข้ามาทั้งหมด 68,965,095 บาท ด้านการศึกษา
รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เข้ามาทั้งหมด 52,386,498 บาท รวมเงินอุดหนุน ที่
รับจริง จํานวน 121,352,593 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน
2557 จํานวน 283,532,873.02 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม
2556 – กันยายน 2557 จํานวน 18,726,938.21 บาท 10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจาก
เดื อ นตุ ล าคม 2556 – กั น ยายน 2557 จํ า นวน 35,253,988.16 บาท รายงานรายจ่ า ยในการ
ดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจําเดือนกันยายน 2557 รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาใน
เดือนกันยายน 2557 (งบ 57) ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ 5,713,657.51 บาท ภาคหลวงแร่ 76,140.97
บาท ภาษี สุ ร า 450,220.76 บาท ภาษี ส รรพสามิ ต 675,714.99 บาท มู ล ค่ า เพิ่ ม 1 ใน 9
2,404,098.02 บาท นิติกรรมที่ดิน 1,191,333 บาท รวม 10,511,165.25 บาท (1)รายรับจริงเดือน
ตุลาคม 56 – กันยายน 57 จํานวน 283,532,873 บาท (2)รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – สิงหาคม
57 จํานวน 223,161,119.30 บาท (3)รายจ่ายจริงเดือนกันยายน 2557 จํานวน 35,308,023.05
บาท (4)ส่ งใช้ เงิ นยื ม เงิ น งบประมาณกั น ยายน จํ านวน 1,975,459 บาท (5)เบิ ก ตั ดปี 57 จํา นวน
15,806,743 บาท (6) ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนตุลาคม 2557 จํานวน 7,281,528.65 บาท

สํานักการช่าง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สํานักการช่าง งานควบคุมก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ผังบริเวณติดตั้งกล้อง
วงจรปิด สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ผังบริเวณติดตั้งกล้องวงจรปิด สวนสาธารณะกุดน้ํากิน ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ งานควบคุมการก่อสร้าง ก่อสร้างถานพยาบาลสัตว์ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคําภาอุทิศ ก่อสร้างถนน
คสล.ซอยเล้งพัฒนา ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ถนนสงเปลือย จากหน้าร้านแดง
ป้ายถึงกุดโง้ง ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานสถาปัตยกรรม “ฝ่ายศิลป์” เขียนป้าย
ผ้า ป้ายโฟม, ป้ายชื่อติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย ขอความอนุเคราะห์ จัดทําป้ายบอกทาง บริเวณ
แยกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง คําร้องขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 13 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 12 ราย ใบรับรอง
อาคารเพื่อออกเลขหมายประจําอาคาร 8 ราย คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 4 ราย
ผลการดําเนินการติดตั้งถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ บ้านพักอาศัย 4 พักอาศัยรวม - ตึกแถว 4 ห้อง 17 คูหา
อาคารพาณิชย์ - บ้านไม้ยกพื้นสูง - อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์ - อื่นๆ (ร้านอาหาร) - แสดงงาน
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ระวังชี้แนวเขตทางสาธารณะประโยชน์ ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน - ขอรังวัดสอบเขต 3 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์ ขอรังวัดออกโฉนด - ขอรังวัดรวมโฉนด - ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ
ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 7 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 32 งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขต
เทศบาล ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 81 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 11 งาน ตัดต้นไม้ ภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน - งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 16 งาน ซ่อมแซมระบบ
ไฟเสาสูง สวนสาธารณะกุดน้ํากิน จัดสถานที่งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร จัดสถานที่ เวที
เทศบาลพบประชาชน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ซอยคําพาอุทิศ และชุมชนดงปอ โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในเดือนกันยายน 57
ใช้ไฟฟ้า จํานวน 21}784 หน่วย เพิ่มขึ้น 1,395 หน่วย สถานีดับเพลิงในเดือนกันยายน 57 ใช้ไฟฟ้า
จํานวน 2,707 หน่วย ลดลง 254 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ในเดือนกันยายน 57
ใช้ไฟฟ้า จํานวน 12,329 หน่วย เพิ่มขึ้น 1,479 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ในเดือน
กันยายน 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 6,344 หน่วย ลดลง 296 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน
กันยายน 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 2,329 หน่วย เพิ่มขึ้น 69 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ํา ใน
เดือนกันยายน 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 2,404 หน่วย เพิ่มขึ้น 89 หน่วย สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ
ประจําเดือนกันยายน 2557 1. ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์ - บริเวณ
เกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ์ - บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง - บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธิ์ค้ํา - สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จ่าย น้ํามันดีเซล เดือนกันยายน
2557 สํานักปลัดเทศบาล ใช้เพิ่มขึ้น 292 ลิตร สํานักการช่าง ใช้ลดลง 306 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ใช้เพิ่มขึ้น 50 ลิตร สํานักการศึกษา ใช้เพิ่มขึ้น 182 ลิตร สํานักการคลัง ใช้เพิ่มขึ้น 53
ลิตร กองวิชาการ ใช้เพิ่มขึ้น 10 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใช้เพิ่มขึ้น 14 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.สรุปค่าใช้จ่าย
ประจําเดือนกันยายน 2557 งบประมาณตั้งไว้ 1,059,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 122,091.29 บาท
ยอดเงินคงเหลือ 14,274.02 บาท 2.หนังสือเข้า 66 เรื่อง 3.บันทึกข้อความ 75 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ –
จัดจ้าง 11 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 51 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนกันยายน 2557 รวมใช้ 784 หน่วย เพิ่มขึ้น
334 หน่วย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน 2557 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๑. โอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 2.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 3. โครงการถนนสายบุญ 4. โครงการ”ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ
5. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2556 (รอบสุดท้าย) 6.จดหมายข่าว 7.
โครงการเทศบาลต้ านทุ จริ ต 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้ ประกาศข่าวชุมชน
จํานวน 5 งาน 3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 3 งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 32 งาน 5.วิดีโอและ
ภาพเคลื่อนไหว จํานวน 25 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 งาน 8.
ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์ จํานวน 1 งาน 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว - ฉบับ งาน
บริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 4 งาน 3.งาน
เว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook จํานวน 36 งาน 5.ประกาศ - ข่าว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 4
ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ป้า ยประชาสัม พันธ์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ (LED) จํ านวน - งาน 10.จัดทํ า วีดีทัศ น์
จํานวน - งาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ ประจําเดือนกันยายน 2557 ที่มากที่สุดตรวจ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 10 สัญญา รวมทั้งหมด 11 เรื่อง
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กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนกันยายน 2557 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนกันยายน
2557 ใช้น้ํามันทั้งหมด 175 ลิตร ไฟฟ้า เดือนกันยายน 2557 จํานวน 216 หน่วย ฝ่ายพัฒนาชุมชน
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน ประจําเดือนกันยายน 2557 เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ณ
หอประชุ มธรรมาภิบาล โครงการเทศบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กั นยายน ๒๕๕๗ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ชุมชนเกษตร
สมบูรณ์ ชุมชนหาดลําดวน ณ ศาลา SML ชุมชนหาดลําดวน โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ออกมา
รับการบริการ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลเมือกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ
เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ ชุมชนดงปอ ณ ลานกีฬาชุมชนดงปอโดยให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนออกมารับการบริการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนนี้
โครงการบ้านมั่นคง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคมได้จัดประชุมโครงการบ้านมั่นคง ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อHIV เมื่อวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๗ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ประจําเดือนกันยายน) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได แยกเป็น
รายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๘๐๗ ราย เป็นเงิน
๑,๘๑๔,๐๐๐ บาท เสียชี วิต ๑๐ ราย (จากข้อมู ลทะเบียนราษฎร์ ) ๒. ผู้ พิการตามโครงการจัดสรร
สวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๐๔ ราย เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท ๓. ผู้ติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๗ ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑5.50 น.

