รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 8/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม ๒๕๕8 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายมานิต
๓. นายนิติธรรม
๔. นางสาวศิรินันท์
๕. นายฉลอง
๖. นางอุบลรัตน์
๗. นายประเสริฐ
๘. นางเพ็ญพร
๙. นายภาณุเดช
๑๐. นายวรวิทย์
๑๑. นายพงษ์ธร
๑๒. นายนิกร
๑๓. จ่าเอกภราดร
๑๔. นางสาวจันทร์ตรี
๑๕. นายกฤษณะ
๑๖. นายโพธิวัฒน์
๑๗. นายสมชาย
๑๘. นางสาคร
๑๙. นายคงเดช
๒๐. นางเพ็ญประภา
๒๑. นางณัฐนันท์
๒๒. นางสาวนันทนา
๒๓. นายจําลอง
๒๔. นายพงษ์ฤทธิ์
๒๕. นางสุดารัตน์
๒๖. นายสนธยา
๒๗. นายธนวัฒน์
๒๘. นางนฐอร
๒๙. นางศศิญา
๓๐. จ.ส.อ.สมชาย
๓๑. นายสถิตพงษ์

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
รัตนานิคม
หล่อตระกูล
ฆารเลิศ
กิตติยุทธโยธิน
ออประเสริฐ
ศุภสุข
เจริญพันธุวงศ์
ภูอวด
โพธิแท่น
แต้มแก้ว
เนตวงษ์
กอสัตย์
จีนซื่อ
บุญกอบ
ไชยเดช
แต้มแก้ว
หรบรรณ์
ภูนิลามัย
เหล่านุกูล
สุเพ็งคําภา
ศรีนามล
ธารสวิง
ศรีโยธา
สีหานนท์
สิทธิกานต์
อภัยโส
กิตติธรรม
โสมนัสนานนท์
บงศรีดา

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายเทศกิจ
ผจก.สถานธนานุบาล
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2

๒

๓๒. นางสุมิตรา
๓๓. นางวิภาวดี
๓๔. นางศศิพรรณ
๓๕. นางสายัณห์
๓๖. นายปวิช
๓๗. นายอัครเดช
๓๘. นายธนัญชัย

ภูผาลา
ชุมกาแสง
โพธิแท่น
จิตต์ธรรม
ภูทองโปร่ง
ภูกิ่งเงิน
ชูเดชวัฒนา

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
เจ้าพนักงานป้องกัน
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
2. นายสมศักดิ์
ร่มไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3. นายอภิวัฒน์
ปะกิทงั
รองปลัดเทศบาล
4. นายลิขิต
ไชยภู
หน.ฝ่ายปกครอง
5. นางสาววารัตน์
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
6. นางจีรนันท์
ธารไชย
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
7. นายวันชัย
จันทร์สว่าง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
8. นางสาวดารุณี
สุดาอิ้ง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
9. นางสาวสุนิสา
บุญศิลป์
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
10.นายวุฒิไกร
ภูนาโท
หน.ฝ่ายการเจ้าที่
11.นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร
หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี
12.นายพลชนะ
ยี่สารพัฒน์
หน.ฝ่ายวิชาการ
13.นางมยุรา
ภูจริต
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14.นางมยุรี
ไชยบัง
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
15.นางรัศมี
แสนอุบล
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
16.นายปัญญา
หมั่นผดุง
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
17.นายอิงควัต
คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
18.นายชาติชาย คําก้อน
หน.ฝ่ายนิติการ
19.นางดวงใจ
พิมพ์บุตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20.นางมนธิดา
คําก้อน
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21.นายสังวาล
เมืองโคตร
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
22.นางสาวณัฐภาส์
การรินทร์
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
23.นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
24.นายประโยชน์
ฆารไสว
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑
25.นางสาวสุภาพ
บุญเพิ่ม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ

๓

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 26
มกราคม 2558 เนื่ องจากวันนี้นายกจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อที่จะไปประชุมลงนามขั บเคลื่อน
คุณธรรมความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เพราะฉะนั้นผมจะ
ออกเดินทางวันนี้เวลาประมาณ 15.00 น. และเมื่อประชุมครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยในเรื่องที่เราจะหารือกันแล้วนั้น
ท่านรองมานิตจะมาเป็นประธานในการประชุมต่อเพื่อพูดคุยกันในเรื่องรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละเดือน
ที่ผ่านมาซึ่งเราเลื่อนจากการประชุมคราวที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แต่งตั้งรองนายกฯและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้แต่งตั้งรอง
นายกและที่ปรึกษานายกเพิ่มเติมคือท่านรองมานิต ไชยศิวามงคล เป็นรองนายกเทศมนตรี และท่านนิติธรรม
รัตนานิคม เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อช่วยเหลือการทํางานและบริหารงานและให้คําปรึกษาในการ
ทํางานของผู้บริหาร

เรื่องที่ 2 ข้อสั่งการของท่านรองนายกรัฐมนตรี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นข้อสั่งการของท่านรองนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่าด้วยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย
ว่ารองนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกรณีการให้ข่าวกับบุคคล สถานีวิทยุและโทรทัศน์ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐบาลกับบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งต้องระมัดระวังและการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่
คาดเคลื่อนอาจทําให้นานาชาติเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จังหวัดจึงขอความ
ร่วมมือท่านแจ้งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดระมัดระวังในการให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับทางราชการ รับทราบกันทุกคนว่าอย่าไปให้ข่าวอะไรกับสื่อมวลชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง
การนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ

เรื่องที่ 3

สํานักงานขนส่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญให้ไปร่วมเป็นเกียรติในการมอบ
อุปกรณ์คนพิการในงานขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สํานักงานขนส่งเชิญให้ไปร่วมเป็นเกียรติ
ในการมอบอุ ป กรณ์ ค นพิ ก ารในงานขนส่ ง ห่ ว งใยใส่ ใ จผู้ ป ระสบภั ย จากรถ วั น ที่ 28 มกราคม 2558 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เวลา 09.00 น. ถ้าหากผมเดินทาง
กลับมาทันก็อยากไปด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่ทันมอบให้ท่านปลัดเทศบาลหรือท่านรองปลัดเทศบาลเดินทางไป
แทน ความจริงงานนี้ก็มีจ่าเอกภราดรเป็นคนประสานงานอยู่แล้วแต่ผมอยากให้มีผู้ใหญ่ไปร่วมงานด้วยเพื่อเป็น
การให้เกียรติทางสํานักงานขนส่ง

เรื่องที่ 4 ให้เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการสอบคัดเลือกบรรจุครูศูนย์เด็ก
นายจารุวัฒน์ บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ การประชุ ม กทจ. มี เ รื่อ งเล่า ให้ ฟั ง
เกี่ยวกับเรื่องครูศูนย์เด็กท่านผู้ว่าท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการไปเรียกรับเงินจากครูที่จะเข้ามาเป็นครูศูนย์เด็ก
ที่จะมาบรรจุ ท่านเลยสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ปรากฏว่าเมื่อนําเข้าที่
ประชุมก็สู้กลุ่มที่เขาเห็นว่าควรจะใช้ระบบเดิมไม่ได้คราวนี้ท่านเลยนําเข้าการประชุมของ กทจ. ซึ่งครั้งที่แล้วผม
ก็ได้ เข้าประชุมและในที่ประชุมก็สรุปกันว่าถ้าจะสอบก็สอบและถ้าจะตามระเบียบก็ตามระเบี ยบแต่ท่าน
อยากจะขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนายอําเภอของแต่ละอําเภอเป็นประธานในการพิจารณา
คุณสมบัติในการสอบ แต่เผอิญว่าระเบียบที่เขียนเอาไว้บอกว่าในการสอบให้เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิโดยที่ประชุม
ของ กทจ. แต่ผู้ทรงฯที่ท่านผู้ว่าฯบอกคือผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากข้างนอกก็เลยเกิดความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันว่า

๔

คําว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ. จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ. หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอก
แล้วถ้าหากเป็นนายอําเภอจะถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านใด แต่ท่านผู้ว่าฯก็ได้รับคํายืนยันจากทางท่าน
ท้องถิ่นว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ. เพราะถ้าหากเขาจะเขียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ. จะต้อง
เขียนว่าให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ. เป็นประธาน หัวหน้าพงษ์ธรเห็นว่าอย่างไรคําว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายถึง
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้ทรงคุณวุฒิหมายถึงบุคคลภายในหรือ
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามที่ กทจ. เห็นสมควร ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
กทจ. จะระบุไว้ในหลักเกณฑ์ชัดเจนแต่ถ้าเขาไม่ระบุก็แปลว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือใน กทจ. ก็ขึ้นอยู่
กับ กทจ.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พอสรุปกันเลยกลายเป็นว่าให้ไปหารือใน
กทจ. ใหญ่คําว่าผู้ทรงคุณวุฒิในที่นี้หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ .หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอก ความจริงแล้วนั้น
เป็นเจตนาดีที่ท่านผู้ว่าอยากให้เกิดความชอบธรรม

เรื่องที่ 5 การประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ การประชุ ม คณะรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย จ่าเอกภราดรเป็นตัวหลักในการประชุม วันที่ 29 มกราคม 2558 ถ้าหากว่านายกไม่ติดภารกิจ
อะไรก็จะเข้าไปร่วมประชุมด้วย

เรื่องที่ 6 การประชุมประจําเดือน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในการประชุมประจําเดือนทางจังหวัด
จะมีการเลี้ยงหัวหน้าส่วนฯเนื่องจากว่ามีหัวหน้าส่วนฯ นายอําเภอ มีนายตํารวจจากทางต่างอําเภอเข้ามาร่วม
ประชุมเพราะฉะนั้นท่านจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราจะเป็นเจ้าภาพในการจัด
เลี้ยงอาหารกลางวันในการประชุมประจําเดือนในเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จํานวน 7
หน่วยงานฝากหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ 7

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นเงินมาแล้วประมาณ 10 ล้านบาท สําหรับสํานักการศึกษาเงิน
มาแล้ ว เพราะฉะนั้ น ไม่ ต้ อ งเป็ น ห่ ว งมี ห ลายโครงการ ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย น ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมรั ก การอ่ า น
พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน และอาหารเสริมนม ต่อไปงานของสํานักการศึกษาก็สามารถขับเคลื่อนได้แล้ว

เรื่องที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้กับ
เครือข่ายกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปอบรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 11 –
12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสํานักการช่างฝากท่านผอ.สํานักการช่างพิจารณา

เรื่องที่ 9

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีกฎหมายใหม่มาต่อไปทุกสํานัก/กอง
ที่ออกใบอนุญาตให้ไปดูพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ออกมาเป็นพระราชบัญญัติล่าสุดเลย ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และ

๕

สามารถใช้ได้เลย สํานัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่ในการที่จะอนุญาตให้กับทางพี่น้องประชาชนที่มายื่นคําร้องขอทุก
อย่างนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัตินี้ทุกอย่างให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปศึกษา

เรื่องที่ 10

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิ ญสั มมนาติดตามและประเมินผลแผนปฏิ บัติ การจั ด การคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญสัมมนาติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด วันที่ 5 – 6 โรงแรมโนโวเทล แพลตตินั่ม มอบนายธนัญชัยเป็นตัวหลักในการ
เดินทางไปสัมมนาในครั้งนี้ถ้าหากผมไม่ติดภารกิจจะเดินทางไปสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

เรื่องที่ 11 การรณรงค์สร้างจิตสํานึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การรณรงค์สร้างจิตสํานึกประชาชนใน
การทิ้งขยะมูลฝอย ผมมาตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเรามีป้ายอะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างจิตสํานึกประชาชน ผม
อยากให้ลองคิดดูว่านอกจากที่เราจะเขียนคํากลอน คําวลีสั้นๆ ตามถังขยะและรถของเราแล้วนั้น ควรจะมีป้าย
ตามสถานที่ต่างๆด้วยดีหรือไม่ให้ลองคิดพิจารณาและเสนอขึ้นมา

เรื่ อ งที่ 12

คั ด เลือ กเยาวชนเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมยุว ชนประชาธิ ป ไตยสั ม มนา
เชิงปฏิบัติการของเขตพื้นที่มัธยมเขตที่ 24
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชน
ประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเขตพื้นที่มัธยมเขตที่ 24 ในการนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ขอความร่วมมือจากท่านส่งรายชื่อท่านหรือผู้แทนจํานวน 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน มอบ
ให้หัวหน้าคงเดชไป

เรื่องที่ 13 บริจาคสิ่งของวันรวมน้ําใจสู่กาชาด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอรับการสนับสนุนทรัพย์และสิ่งของ
บริจาคในวันรวมน้ําใจสู่กาชาด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ของที่เราบริจาคคือ เงิน จํานวน 30,000 บาท
รถจักรยานยนต์ 1 คัน พัดลม 20 เครื่อง และจักรยาน ฝากท่านรองอุบลรัตน์

เรื่องที่ 14 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการที่ดี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารกิ จ การที่ ดี เ ราจะไปรั บ รางวั ล วั น ที่ 25 มี น าคม 2558 คนที่ จ ะมอบรางวั ล นี้ คื อ
หม่อมหลวงปนัดดา ให้เตรียมตัวและขออนุญาตเดินทางไว้ด้วย และเรื่องที่จะมีการประเมินรางวัลการบริหาร
กิจการที่ดีรอบสุดท้ายเขาแจ้งมาว่าจะมาประเมิน วันที่ 10 มีนาคม 2558 ในกลุ่มคู่แข่งของเรา 10 แห่ง
เก่งๆทั้งนั้นและผู้ที่จะได้รับรางวัลมีแค่จํานวน 5 แห่ง เงินรางวัลได้แห่งละ 4 ล้านบาท ผมอยากจะให้มีการ
ซักซ้อมเตรียมตัวในการประเมินให้ดีและให้ทุกท่านตั้งใจกับการประเมินครั้งนี้ จ.ส.อ.สมชายในการประเมินรอบ
นี้มีเวลาเตรียมตัวหรือไม่
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รอบนี้เรามีเวลาอีกประมาณ
1 เดือน คิดว่าเรามีเวลาพอสมควรที่จะทําให้เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดซึ่งคาดว่าจะไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2558 ทุกอย่างต้องพร้อม

เรื่องที่ 15

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาฬสินธุ์
เชิญประชุม

๖

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มอบท่านผอ.วรวิทย์ไปประชุม

เรื่องที่ 16

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ
ที่ยั่งยืน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างวินัยคน
ในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เปลี่ยนขยะให้เป็นผลประโยชน์ของประชาชน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ อบรมสัมมนาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ 17 สัญญาณไฟจราจรเก่า
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน สัญญาณไฟจราจรเก่าที่เราเปลี่ยนออกจาก
จุดที่เรานําของใหม่ไปแทนที่นั้นอยากฝากผอ.ส่วนฯสนธยานําไปปรับปรุงซ่อมแซมแล้วนําไปติดใส่ตามแยก
ต่างๆให้ครบทุกแยกแล้วพอนําไปติดเรียบร้อยแล้วอยากให้ติดตามดูทุกเดือนว่าสามารถใช้งานได้ดีและไม่มี
เหตุขัดข้องให้เช็คสภาพการใช้งานตลอดทุกเดือน

เรื่องที่ 18 กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรา
ระดับประเทศ สรุปเราได้ 2 เหรียญเงิน ประเภทกีฬาคือ เซปักตะกร้อและวิ่ง

เรื่องที่ 19 การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในงานกาชาด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เรารับมาจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในงานกาชาดขอให้รับผิดชอบด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งทุกส่วนการงานและแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบว่าในส่วนของกีฬาเยาวชนที่เราตั้งงบประมาณเอาไว้จํานวน 100,000 บาท เราได้จัดการ
แข่งขันเซปักตะกร้อขอให้มีรางวัลเยอะและยิ่งใหญ่ให้มีหลายประเภท ให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนทุกโรงเรียน
ทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์มาร่วมแข่งขันฝากสํานักการศึกษา ส่วนสํานักการช่างเวทีเยาวชนเราก็คงต้องไปทําให้เขา
และเครื่องเสียงก็อยู่ในเงินที่เราตั้งงบประมาณเอาไว้ จํานวน 200,000 บาท ท่านผู้ว่าฯคงจะมีการเรียกประชุม
อีกครั้ง

เรื่องที่ 20 หนังสือร้องเรียนร้องทุกข์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หนังสือร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องกุดยาง
สามัคคีแก้ไขรึยังสํานักการช่าง ติดตั้งหลอดไฟฟ้าทดแทนที่ชํารุด ฝาปิดท่อระบายน้ํารอบหมู่บ้าน ตัดกิ่งไม้ที่
พาดสายไฟฟ้า ตัดต้นไม้ใกล้โรงจอดรถ เรื่องที่ 2 เขาไปร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมข้างบ้านปลูกต้นไม้ใกล้ชิดติด
กับบ้านทําให้ต้นไม้ยื่นเข้ามาในบ้านรากไม้ชอนไชเข้ามาในบ้านเป็นอย่างไรใครรู้เรื่องนี้บ้าง
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทางฝ่ายนิติการลงไปดูแล้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ข้างบ้านปลูกต้นไม้
ใกล้ชิดทําให้ ต้นไม้ ยื่นเข้ามาในบ้านรากไม้ชอนไชเข้ามาในบ้านฉั นกลั วว่าจะเกิ ดอันตรายบ้านพั งและเกิด
อันตรายจากงูเลื้อย แล้วจะแก้ไขอย่างไรเมื่อพบปัญหาแบบนี้
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ทางฝ่ายนิติการจะลงไป
เจรจาตกลงระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ว่าจะให้ฝ่ายต้นไม้ที่ปลูกแล้วรากชอนไชมาบ้านคนอื่นนั้นตัดต้นไม้ถ้าไม่มีการ
ดําเนินการฝ่ายทางบ้านผู้เสียหายที่ต้นไม้ยื่นมานั้นจะทําการตัดต้นไม้เอง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีเรื่องทํารั้วกั้นเขตแดนบ้านไม่ถูกต้อง

๗

ยังไงเราจะมาคุยกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่องที่ 21 SML ซอยน้ําทิพย์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง SML ของซอยน้ําทิพย์เป็นอย่างไร
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้เรียกคณะกรรมการมาคุยกันแล้วที่กองสวัสดิการ
สังคมช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการที่จะคุยกันและรอหนังสือจากมติที่ประชุม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ์ ตอนนี้เขาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็
หมายถึงว่าหนังสือเขามาท้วง เขาบอกว่าแจ้งเทศบาลให้มาแก้ไขแล้วเงียบไม่มีการตอบกลับมาแล้วจะทํา
อย่างไรต่อไป
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม จะรายงานภายในอาทิตย์นี้ครับ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตอนนี้เราทําอะไรไปถึงไหนรายงานให้เขา
รู้ด้วยว่าเรากําลังดําเนินการอะไรบ้าง

เรื่องที่ 22 ติดตามงานผู้รับเหมาบ่อบําบัดน้ําเสีย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องผู้รับเหมาบ่อบําบัดน้ําเสียที่ทิ้งงาน
ตอนนี้ได้ยินมาว่าเขาก็ยังมาดําเนินการอยู่เป็นอย่างไร
นายนาคิน อุตมะ สัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เริ่มทํางานและมอเตอร์ทุกตัวทํางานได้
เป็นปกติเลยได้นําน้ําเข้าระบบและเมื่อคืนนี้น้ําเต็มบ่อปรากฏว่าน้ําไม่ไหลออกจากบ่อทําให้น้ําล้นบ่อ ครั้งแรก
คิดว่ารูไหลของน้ําตันเลยได้ให้พนักงานของเราไปตรวจดูปรากฏว่ารูไม่ได้ตัน ผมคิดว่าคงตันในระบบท่อของ
เขาที่อยู่ข้างใน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แล้วผู้รับเหมาไม่อยู่เหรอ
นายนาคิน อุตมะ สัตวแพทย์ เขากลับไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ก็แจ้งผู้รับเหมาและเมื่อเขามาอุทธรณ์ว่า
เขาจะซ่อมแซมให้เราและจะเปลี่ยนใหม่ และจะเข้าดําเนินการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 26 มกราคม 2558 เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม เอาเป็นว่าผมให้เวลาอีกประมาณ 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้คือ
วันที่ 26 มกราคม 2558 ให้ระบบเดินได้แล้วเราจะถอนเรื่องทุกอย่างได้หรือไม่ ถ้าเป็นแบบนี้ผอ.ส่วนฯจําลอง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง คือตอนนี้เขาก็มีหนังสือมาขอถอนหลักประกัน
เนื่องจากเขาได้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เขาอ้างมา แต่ทางเราจะตรวจสอบแล้วตอบเขาไปว่างานยังไม่
แล้วเสร็จเรียบร้อย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เราพบปัญหาใหม่ให้รีบแจ้งผู้รับเหมาเลย
และบอกว่าที่ประชุมให้เวลาอีก 30 วัน ให้ปรับปรุงซ่อมแซมจนกว่าจะใช้งานได้แล้วส่วนน้ําที่ออกมาเราจะมี
การตรวจวัดนานแค่ไหนเราถึงจะรู้ผลว่าได้มาตรฐาน
นายนาคิน อุตมะ สัตวแพทย์ ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แล้วเราจะทําอย่างไรถ้าหากว่า 3 เดือน
ขึ้นไปหรือว่าเราจะต้องให้เวลาไปจนกระทั่งรู้ผลค่าตรวจวัด
นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ โครงการนี้ดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่
เริ่มแรกมีค่าเลี้ยงเชื้ออยู่ 5 เดือน เครื่องจักรอาจทํางานได้จริงแต่เราก็ต้องพิสูจน์ทราบด้วยว่าน้ําเราบําบัดได้

๘

ด้วยเพราะฉะนั้นในวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างโครงการนี้ก็คือต้องตรวจสอบด้วยว่าน้ําบําบัดได้ตามมาตรฐาน
เพราะฉะนั้นซ่อมแซมเสร็จแล้วจะต้องโชว์ด้วยว่าน้ําที่ออกจากการบําบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึงจะครบถ้วน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การที่เรายืดอายุให้เขาอีก 30 วัน เรา
จะเสียหายอะไรหรือไม่ในการที่เราจะไปยึดหลักประกัน
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง คิดว่าไม่มีครับท่านนายกเพราะที่เขามาซ่อมแซม
แก้ไขเป็นการแจ้งมาหลายครั้งและแต่ละครั้งก็ไม่ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยสักทีซึ่งเราก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่
ช่วงแรกๆที่เราแจ้ง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ให้บันทึกในรายงานการประชุมว่า
บริษัทนี้มาขออุทธรณ์การยึดหลักประกันแล้วในหนังสือนี้เขาบอกว่าเขาจะทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26
มกราคม 2558 ซึ่งตรงกับวันนี้พอดีแต่เผอิญว่าสัตวแพทย์ที่ได้ดูแลเรื่องนี้ได้มารายงานว่าน้ําไม่ไหลออก
เพราะฉะนั้ น แปลว่ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ใ ห้ ง านพั ส ดุ แ ละงานสั ต วแพทย์ แ จ้ ง บริ ษั ท ให้ ม า
ดําเนินการแก้ไขให้ระบบเดินได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดคืออีก 30 วัน นับจากวันนี้และเมื่อระบบใช้งานได้มี
มาตรฐานเราจะถอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยึดหลักประกันแต่ก่อนที่เราจะทําการถอนต้องให้สํานักการช่างลงไป
ตรวจสอบดูด้วยว่าผ่านและได้มาตรฐานหรือไม่

เรื่องที่ 23 บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเนื่องในงานกาชาด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ บวงสรวงงานกาชาดมีปัญหาอะไรหรือไม่
นายคงเดช หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษาได้ออกกําหนดการณ์พิธีบวงสรวง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตามกําหนดการณ์ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางรําเราจัดแสดงชุดใหญ่หรือไม่
นายคงเดช หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ จัดแสดงชุดใหญ่ครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอบคุณมากขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในงานต่างๆในพิธีบวงสรวงทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 7/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ๒๕๕8
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 7/2558 ประจําปีงบประมาณ
2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการจับกุมได้ จํานวน 400
เม็ด ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เขาเอาผู้ป่วยมารักษาคงจะมีการนัดหมายกับคนข้างนอกเป็นวัยเด็กรุ่น 2 คน

๙

เด็กที่มารักษาตัวรอที่จะเข้าห้องห้องเอกซเรย์ผู้คุมก็สังเกตเห็นว่าก่อนเข้าห้องเอกซเรย์จะไม่ให้ดื่มน้ําและทาน
อะไรทําไมในมือของเด็กคนนี้มีกล่องนมยี่ห้อแลคตาซอย 2 กล่อง ผู้คุมเลยทําการตรวจค้นพบยาเสพติด
จํานวน 400 เม็ด จึงได้เรียกตํารวจมาดําเนินคดีต่อไป และจะมีการประชุมเรื่องยาเสพติดจังหวัดอีกครั้งใน
วันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น.

เรื่องที่ 2

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า
พ.ศ.2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เราพร้อมหรือไม่ด้านเครือข่าย
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เรียนท่านนายกและที่ประชุม
เรื่องนี้ทางสถาบันพระปกเกล้าฯได้เชิญเราและจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โดยให้เราส่งรายชื่อภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีกรอกใบสมัคร วิธี
ทําความเข้าใจกับตัวชี้วัดในแต่ละข้อจะต้องทําอย่างไรบ้าง ในส่วนของด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน
และประชาสังคม คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับด้านที่เราเคยได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสและด้านขบวนการมีส่วนร่วม
ซึ่งการเครือข่ายก็คือการร่วมมือนั้นเองกระบวนการมีส่วนร่วมเราก็จะเชื่อมมาสู่ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ
เอกชน และประชาสังคม คิดว่าแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางด้านการศึกษา ทางด้านการสาธารณสุขซึ่งตามตัวชี้วัดจะเล่นพวกนี้เรามี
ความพร้อมทางด้านนี้อยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าเราต้องมาทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ที่ทางสถาบันได้กําหนด
ขึ้น ก็จะมีตัวแทนจากสํานักการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล สํานักการสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม ไปเข้า
ร่วมอบรมด้วยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สถาบันพระปกเกล้า
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมและนัดกันว่าแต่ละสํานัก/
กอง/ฝ่ายไหนจะเดินทางไปบ้าง
แต่งานที่ยังดูไม่โดดเด่นผมจะดูงานของสํานักการศึกษามีอะไรที่ไปสร้าง
เครือข่ายกับคนอื่นแล้วโดดเด่นขึ้นมาบ้างให้สํานักการศึกษาลองไปดูและปรึกษากัน เอาเป็นว่าเราจะเข้าร่วม
โครงการพระปกเกล้าส่วนจะได้รับรางวัลหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ให้เตรียมตัวเพราะยังไงก็เป็นงานประจําที่
เราทําอยู่แล้ว

เรื่องที่ 3

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี พ.ศ.2557
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เรื่องนี้ท่านนายกก็ได้แจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบว่าการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ประจําปี 2557 ตอนนี้คณะกรรมการจะเข้ามาตรวจ
ประเมินเราวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการจะเดินทางมาพักที่จังหวัดกาฬสินธุ์และเช้าก็จะมาตรวจ
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเราได้ส่งโครงการเกี่ยวกับการบริหารขยะแบบมีส่วนร่วมเข้ารับการประกวดในครั้งนี้
เขาให้เราเตรียมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการที่ส่งเข้าประกวดซึ่งในการนําเสนอก็ได้นําเรียนว่าในภาพรวม
ของการบริหารเบื้องต้นการบริหารงานทั่วไปของเทศบาลเราจะจัดทําเป็นวีดีทัศน์นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ในส่วนของโครงการที่ส่งเข้าประกวดอยากจะหาเรียนที่ประชุมว่าจะใช้แบบไหน แบบพาวเวอร์พอรย์นําเสนอ
หรือแบบวีดีทัศน์ซึ่งโครงการตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับการบริหารงานขยะแบบมีส่วนร่วมก็จะต่อยอดจากปีที่แล้วที่เรา
ส่งเข้าประกวดแต่โชคดีคือคณะกรรมการในการตรวจประเมินเราในปีนี้กับปีที่ผ่านมานั้นคนละคณะ ก็อาจจะ
ยั งมองในความแตกต่ างของผลงานของปี ที่แ ล้ วกับ ปีนี้ยั งไม่ ออกเท่า ไรแต่เ ราก็ ค วรที่ จ ะมี ก ารต่อ ยอดการ
บริหารงานขยะด้านสิ่งแวดล้อมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างคะแนนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สรุปแล้วก็คืองานกองทุนจิตอาสา เราจะ
โชว์ด้านนี้ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การกําจัดขยะ จ.ส.อ.สมชายผมกลับจากกรุงเทพฯลองหาวันและ

๑๐

นัดประชุมแนวทางการทํางานว่าจะทําอย่างไร เชิญคณะกรรมการที่เราตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาประชุมด้วย
ให้คิดและเตรียมการมาคุยกันให้ครบทุกฝ่ายจะได้ไม่เสียเวลาในที่ประชุม
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ขออนุญาตหารือสั้นๆในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดแนวคิด
เปิดกว้างเผื่อท่านที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการจะมีความคิดที่ดีอยากจะเสนอแนะ ขออนุญาตหารือว่าถ้าเราดูจาก
กําหนดการเหมือนจะใช้เวลาครึ่งวันคือเช้า – เที่ยง อาจจะมีเวลาลงไปดูสถานที่จริงน้อยสํานักการสาธารณสุข
เลยได้ปรึกษากันว่าเมื่อมีเวลาน้อยเราจะต้องจําลองสิ่งที่เราทํานั้นเข้ามาไว้ในหอประชุมให้ได้มากที่สุด เช่น การ
ทําบูธนิทรรศการจะต้องเป็นเกี่ยวกับ 1.โปรเซสในการทํางาน 2.กองทุนจิตอาสา กองทุนถุงพลาสติก 3.ชุมชนไร้
ถังโดยภาพรวม 4.ควรจะเจาะชุมชนไร้ถัง 1 ชุมชน 5.การกําจัดขยะในรูปแบบต่างๆ คือสุดท้ายของการดูแล
สิ่งแวดล้อมตามโครงการนี้และต่อยอดด้วยการนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของทางโรงเรียนเหมือนที่ทาง
โรงเรียนเคยจัดนิทรรศการที่โรงเรียนเทศบาล 2 ตอนที่สถาบันพระปกเกล้ามาประเมินรางวัลพระปกเกล้า
ทองคํา เช่น เก้าอี้เปเปอร์มาเช่ แล้วยกมาจัดนิทรรศการเป็นสิ่งของจริงในส่วนที่เป็นเรื่องการทําเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของสํานักการสาธารณสุขคงจะเป็นป้ายแล้วนํามาจัดเป็นนิทรรศการจะครบถ้วนหรือไม่ถ้าเป็นใน
รูปแบบนี้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ดีแต่ผมอยากนัดประชุมเพื่อหารือกันลง
รายละเอียดในทุกเรื่อง ประชุมกันในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้ให้กอง
วิชาการนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเพื่อการประเมิน

เรื่องที่ 4 การเตรียมความพร้อมการเข้าตรวจประเมิน อปท.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ 3 ซึ่ง
เราพูดไปแล้วขอผ่านเลย

เรื่องที่ 5 ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 3G
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ บริษัท AIS อยากจจะขอตั้งเสาและบอก
ว่าไม่ได้ขึ้นเสาสูงแล้วแต่เป็นเสาสั้นเป็นอย่างไร ผมได้สอบถามทางสํานักการช่างเขาบอกว่าเป็นเสาไฟฟ้าตั้ง
เฉยๆแต่อยู่ในเขตของเราแล้วไปเกี่ยวข้องกับสํานักการคลังอย่างไร
นายสนธยา สีหานนท์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ เขาจะเสนอผลตอบแทน
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ เรื่องนี้สํานักการคลังต้องขอถามก่อนว่า
อนุญาตให้ตั้งเสาแล้วรึยังเราถึงจะมาผ่านขั้นตอนการเสนอผลตอบแทนได้
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คนที่อนุญาตก็คือเราแล้วไปเกี่ยวข้อง
อะไรกับ กสทช.หรือไม่ ศึกษาระเบียบให้ดีแล้วที่สํานักการคลังนําเข้าหารือที่ประชุมเพื่ออะไรจะถามว่าอย่างไร
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง ขออนุญาตท่านนายกเท่าที่ดูในเรื่องระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุเขาบอกว่าการให้บุคคลใดใช้หรือได้รับสิทธิ์จากพัสดุประเภทที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างให้สภาเห็นชอบแล้วเสนอให้ท่านผู้ว่าฯอนุมัตินี้คือระเบียบ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แล้วตั้งตู้โทรศัพท์ทําไมเราไม่ได้นําเข้าสภา
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ บริษัท AIS ที่มาขอตั้งเสาภายในเขตเทศบาล
นั้นทางสํานักการช่างจะกําหนดที่หรืออนุญาตให้เขาตั้งหรือไม่ ก่อนที่จะถึงขบวนการที่ผอ.ส่วนฯจําลองพูดมา

๑๑

นายสนธยา สีหานนท์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ เราก็สามารถอนุญาตได้เพราะเป็นเพียงแค่เสา
ต้นเดียวซึ่งเราสามารถดูแลได้

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แล้วระเบียบในการติดตั้งเสาต้องขอ
อนุญาต กสทช.หรือไม่

นายสนธยา สีห านนท์

หน.ฝ่ า ยควบคุ ม อาคารฯ เราอนุ ญ าตให้ แ ค่ เ รื่ อ งสถานที่ ส่ ว นเรื่ อ ง

สัญญาณเขาจะต้องไปขออนุญาตทาง กสทช. เองอยู่แล้ว ส่วนเรื่องเสาไฟฟ้าผมมองดูว่าค่อนข้างแข็งแรงไม่
เป็นอันตรายเราสามารถอนุญาตได้
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่ ว นพั ฒ นารายได้ ขอมติ ที่ ป ระชุ ม และคณะผู้ บ ริ ห ารว่ า จะ
อนุญาตให้บริษัท AIS ตั้งเสาโทรศัพท์ได้หรือไม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมก็ต้องมาถามว่าท่านไปดูระเบียบมา
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะนําเข้ามาหารือในที่ประชุมต้องไปศึกษาระเบียบให้ครบถ้วนว่าถ้าเราอนุญาตให้
เขาติดตั้งเสาจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรบ้าง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ถ้าสํานักการช่างอนุญาตให้ติดตั้งทางสํานัก
การคลังจะนําเข้าสู่คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ต่อไป
นายจารุวัฒน์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสินธุ์ ที่ผมให้นําเรื่องนี้เข้ามาหารือกันคือ
อยากจะรู้ว่าทั้งระบบเป็นอย่างไรแต่พวกท่านก็โยนกันไปมาว่าสํานักการช่างอนุญาตหรือไม่ถ้าอนุญาตเราถึงจะ
นําเข้าสภาแล้วค่อยนํามาจัดหาประโยชน์ แล้วผมถามว่าถ้านําเข้าสภาแล้วเขาถามว่าคุณมีรายได้อะไรจากตรง
นี้จะตอบอย่างไร แล้วท่านมาบอกว่าให้อนุญาตก่อนแล้วถึงจะบอกคงไม่ใช่นะผอ.ส่วนฯจําลองผิดแล้ว สรุป
แล้วผอ.ส่วนฯจําลองไม่อยากให้อนุญาตใช่หรือไม่
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง ไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเรากลัวมีปัญหาเกี่ยวกับสภา
ก็ไม่ควรอนุญาตให้เขามาใช้สถานที่เพื่อตั้งเสาโทรศัพท์นี้เพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะให้ค่าตอบแทนเท่าไร
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่ ว นพั ฒ นารายได้ เสนอมาให้ 25,000/ปี คิ ด เป็น เดื อ นละ
2,083 บาท เสา 1 ต้น สูง 12 เมตร
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมให้สํานักการคลังไปศึกษาข้อมูลก่อน
ว่าท้องถิ่นอื่นเป็นอย่างไร และเขาคิดค่าเช่าที่ปักเสาเท่าไรแล้วทําอย่างไรบ้าง ค่อยมาหารือกันว่าจะอนุญาต
หรือไม่และอยากให้ดูด้วยว่า กสทช. ว่าอย่างไร

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอติดตามเวทีเคลื่อนที่ งบ CEO ปีงบประมาณ 2549
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรื่องขอเวทีคืนของวิทยาลัยนาฎศิลป์ใครรู้เรื่องบ้างว่าเรา
ไปรับเวทีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไร ในหนังสือบอกว่าเวทีเขาซื้องบ CEO ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 แล้วให้
เทศบาลยืมผมอยากถามว่าใครไปยืมมา ผอ.ส่วนฯจําลองถ้าหากเขาบอกว่าเรายืมมาหน้าที่ในการยืมเป็น
อย่างไรใครดูแลและใครรับผิดชอบตามระเบียบ

๑๒

นายจําลอง ศรีนามล ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง สํานักการช่างก็ได้มาคุยกับผม ประมาณ 10 ปี ที่
ผ่านมาผมไม่เคยได้ยินว่าเราไปยืมเวทีของวิทยาลัยนาฎศิลป์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าอย่างนั้นคนที่จะทําหนังสือตอบผมคิดเอาไว้แบบนี้ผม
จะให้ตอบไปว่า ที่ว่าเทศบาลยืมไปเมื่อปี 2549 เทศบาลได้ไปค้นหาหนังสือแล้วไม่พบหนังสือดังนั้นจึงเรียนมา
เพื่อขอหลักฐานเอกสารการยืม การยืมในทางราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าเรายืมจริง
จะต้องมีเอกสารหลักฐานในการที่เราไปยืมเขามา เพราะเนื่องจากว่าทางเราได้ค้นหาหนังสือแล้วไม่ปรากฏว่ามี
ดังนั้นจึงเรี ยนมาดังท่านเพื่อที่ข อให้ท่านได้โปรดส่ งหนังสือที่เรายืมมาแนบด้วย มอบรองอุ บลรั ตน์ค้ นหา
เอกสารหลักฐานการที่เราขอยืมเวทีและร่างหนังสือไปสอบถาม ขอสําเนาเอกสารที่ขอยืมด้วย

มติที่ประชุม

- มอบท่านรองอุบลรัตน์ค้นหาเอกสารหลักฐานการที่เราขอยืมเวที
และร่างหนังสือไปสอบถาม ขอสําเนาเอกสารที่ขอยืมด้วย -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557
สถานธนานุบาล
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557 เชิญสถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม 2557 ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนธันวาคม จํานวน 3,558 รายการ จํานวนเงิน 58,607,500
บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 55,218.89 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 11,373 บาท
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -7,983,809.43 บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน กระแส
รายวัน จํานวนที่ใช้ไป -30,306,819.65 บาท ทรัพย์หลุดจํานําเดือนกรกฎาคม 2557 จํานวน 35 ราย
จํานวนเงิน 412,100 บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนธันวาคม 2557 จํานวน 77,400 บาท รับ
จํานํา 1,192 ราย จํานวนเงิน 19,550,700 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 57 จํานวน 51 ราย
จํานวนเงิน 1,448,000 บาท ไถ่ถอน จํานวน 1,248 ราย จํานวนเงิน 19,597,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก
เดื อ นพฤศจิ ก ายน จํ า นวน 314 ราย จํ า นวนเงิ น 5,330,300 บาท ดอกเบี้ ย รั บ จํ า นํ า จํ า นวน
623,293.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน จํานวน 166,127.75 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ตุลาคม
56 – 31 ธันวาคม 57 จํานวน 1,673,569.50 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม 2557 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง รวมทั้ งหมด 503 คน การดําเนิ นการในด้านการบริ หารงานบุค คล 1. ดําเนินการสอบ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.1 ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ า ยเทศกิ จ ระดั บ 6 (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ 6) จํ า นวน 1 อั ต รา 1.2 ตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยช่ า ง
สุขาภิบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับ 6) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม
4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 2. ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งบริหารต่างสายงาน จํานวน 1 อัตรา 2.1 ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารเทศบาล
ระดั บ 8) จํานวน 1 อั ตรา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุ ม 4/2 ศาลากลางจังหวัด
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กาฬสิ น ธุ์ ชั้ น 4 3. ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเทศบาลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
สําหรับตําแหน่งบริหารของเทศบาลจํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 3.1 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา 3.2 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการ
ก่ อ สร้ า งอาคารและผั ง เมื อ ง ระดั บ 8 (นั ก บริ ห ารงานช่ า ง ระดั บ 8) จํ า นวน 1 อั ต รา 3.3 ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา ระดับ 8 (นักบริหารงานช่าง ระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา 3.4 ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ระดับ 7 (นั กบริหารงานสวัส ดิการสังคม ระดับ 7) จํานวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 4. จัดโครงการสัมมนาและศึกษา
ดูงานที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 5. ประกาศใช้แผน
อัตรากําลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปี 25582560 ข้ อ มูล การใช้ ห อประชุ ม ธรรมมาภิ บ าล ห้ องประชุ ม พวงพะยอม ประจํ า เดือ นธั น วาคม 2557
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 4 ราย ส่วนราชการ จํานวน 2 ราย เอกชน
จํานวน - ราย รวมเป็นเงิน 9,800 บาท ห้องประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 ราย ส่วน
ราชการ 1 ราย รวมเป็นเงิน 4,500 บาท ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนการงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 5และ 6/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่
ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เวลา 08.00 น. 5 ครั้ง วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วัน
อังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 วัน
อังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557 เมื่อที่ 11
พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการประชุมสภา
เทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557 ปฏิบัติหน้าที่ปฏิคมในงานประเพณี
ลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ประจําปี 2557 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัย
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา 5 ธันวามหาราช วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕7 ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สะอาด คนในชาติมีสุข วันที่ 19
ธัน วาคม 2557 ณ บริ เ วณทางเข้ า เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอปท.สั ม พั น ธ์ ส มานฉั น ท์
ปรองดอง ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ฝ่ า ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ท บ ท ว น อ า ส า ส มั ค ร ป้ อ ง กั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลใหม่ปี 2558 เมื่อวันที่
26 ธ.ค 57 ดําเนินการปรับปรุงทาสี ตีเส้ นช่ องจอดรถตลาดสดเทศบาล การระงับเหตุเพลิงไหม้เดือน
พฤศจิกายน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 21.35-22.04 น.เจ้าหน้าทีป้องกันฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าลัดวงจร หมู่บ้านหนองไผ่ทอง ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง (ด้านหลัง
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์) การระงับเหตุเพลิงไหม้เดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา
ประมาณ 10.35-10.50 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้เศษโฟมแล้วลุกลามไปติด
หลังบ้านพักอาศัย บ้านเลขที่ 118/4 ถนน ถีนานนท์ ชุมชนสุขสบายใจ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557
เวลาประมาณ 10.30-10.40 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเกิดไฟลุกลาม
ไหม้บ้านพักอาศัย บ้านเลขที่ 22 ถนนสุจินดา งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2557 จํานวน 34,437 คน งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 876 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ
1,049 ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 14 ราย โครงการบริการเชิงรุก จํานวนผู้รับบริการ 7 ราย ให้บริการ
เชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา ตรวจสอบข้อมูลทหารกองเกินชายสัญชาติไทยที่เกิด พ.ศ.2541 ให้กับสัสดีอําเภอ
เมือง จํานวน 536 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
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นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ด้านธุรการงานไฟฟ้า โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ใช้ไฟฟ้า
486.90 หน่วย เพิ่มขึ้น 16.20 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ ใช้ไฟฟ้า 3,682.06 หน่วย ลดลง 132.49 หน่วย
โรงคัดแยกขยะ ใช้ไฟฟ้า 925 หน่วย เพิ่มขึ้น 122.80 หน่วย โครงการประหยัดค่าน้ําประปา โรงคัดแยก
ขยะ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ใช้น้ําประปา 87 หน่วย ลดลง 161 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ ใช้
น้ําประปา 1,934 หน่วย เพิ่มขึ้น 297 หน่วย สํานักการสาธารณสุขฯ ใช้น้ําประปา 50 หน่วย เพิ่มขึ้น 10
หน่วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2557 เบนซิน จํานวนที่ใช้ 704.38 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 78.38 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช้ 14,886
ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 1,239 ลิตร LPG จํานวนที่ใช้ 146.27 ลิตร ลดการใช้พลังงาน 48.15 ลิตร
ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง 9 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร 1 ครั้ง
ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 44 ครั้ง
ลอกท่อระบายน้ํา/แก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน 19 จุด ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 5
คัน/7 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 16 ใบ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา/เปลี่ยน 34 ฝา ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
และบริการสาธารณะ 3.1 ตรวจสุขภาพพนักงานจ้างฯสํานักการสาธารณสุขฯ - จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ตลอดจนอบรมเรื่องความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน พนักงานจ้างฯสํานักการสาธารณสุขฯระหว่าง วันที่ 89 ธ.ค.57 ตรวจสุขภาพทั้งหมด 96 คน 3.2 ดูแลรักษาความสะอาด งานรณรงค์เมืองสะอาด คนในชาติมี
สุขจังหวัดกาฬสินธุ์ -จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม งานรณรงค์เมืองสะอาด คนในชาติมีสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน
วันที่ 12 ธ.ค.57 3.3 ร่วมกิจกรรม big cleaning day เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม
big cleaning day เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 19 ธ.ค.57 3.4 ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจ
การเกษตรฯ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทําความสะอาด ตลาดร่วมใจการเกษตรฯ ร่วมกับสํานักงานควบคุมประพฤติใน
วันที่ 25 ธ.ค.57 3.5 ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในวันที่ 26 ธ.ค.57 ด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะได้ 9.16 ตัน ซึ่งจําหน่ายได้ รวม 1 ครั้ง เป็นเงิน
27,001 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 13.51 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน
2,349.32 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 940.63 ตัน ขยะ อปท.อื่นๆ (27 แห่ง) 1,408.69 ตัน แหล่งน้ําผิว
ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ กุดยางสามัคคีและหนองไชยวาน และที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
และลําน้ําปาว ด้านสุขาภิบาลอาหาร ต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 11 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 5 ราย ตรวจแนะนําสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 24 ธันวาคม 57 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจแนะนําสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงก่อนเทศกาลปี
ใหม่ จํ า นวน 9 แห่ง พบการฝ่ า ฝืน ตาม พ.ร.บ.เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ จํ านวน 7 แห่ ง โดยมี ก ารโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการติดป้ายราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ ไม่พบการจําหน่ายกระเช้าของขวัญปี
ใหม่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจเลือดลูกค้า ธกส. สาขากาฬสินธุ์ วันที่ 26 ธันวาคม 57 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกตรวจเลือดลูกค้าธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขากาฬสินธุ์ เนื่อง
ในเทศกาลปีใหม่และกิจกรรมขอบคุณลูกค้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 83 คน ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต วัด
รอบเอว ตรวจเลือดหาสารพิษตกค้าง ผลตรวจรอแจ้งกลับจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 6. ด้านป้องกันและ
ควบคุมโรค 1 – 31 ธันวาคม 2557 ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน ธันวาคม
2557 - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) น้อยกว่า 10 มี 34 ชุมชน มีความเสี่ยงน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 94.44 - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหว่าง 10 – 30 มี 2 ชุมชน ที่มีความเสี่ยง
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ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.55 คือ ชุมชนหาดลําดวน และ ชุมชนสุขสบายใจ - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI) มากว่า 30 ไม่มีชุมชนใด ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง
23 แห่ง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่
สูงกว่าเกณฑ์ มี 1 แห่ง คือ มีค่า CI ที่มากกว่า 0 ได้แก่ มทร.วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มีค่า CI = 4.8 ผลสํารวจค่า
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง 10 วัด - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่า
ดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี 1 วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า 0 ได้แก่ วัดดงปอ มีค่า CI =
2.13 เดือนนี้ไม่มีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ด้านส่งเสริมสุขภาพ เยี่ยมมารดาและบุตรหลังคลอด 10 ราย
ได้รับการเยี่ยม 10 ราย งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ มีผู้มารับบริการ
ทั้งหมด 490 ราย ตรวจโรคทั่วไป 347 ราย ทันตกรรม 37 ราย งานแผนไทย 43 ราย วางแผนครอบครัว
22 ราย ฉีดวัคซีน 19 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 22 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนย์บริการที่ 2
ดงปอ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 346 ราย ตรวจโรคทั่วไป 266 ราย ทันตกรรม 7 ราย งานแพทย์แผนไทย
42 ราย วางแผนครอบครัว 7 ราย ฉีดวัคซีน 24 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย ขณะนี้เงินทุน
หมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ จํานวน 1,547,882.40 บาท ขณะนี้เงินทุน
หมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ จํานวน 244,022.36 บาท ด้านสัตว์แพทย์ ในคลีนิค
รั ก ษาสั ต ว์ มี ผู้ นํ า สั ต ว์ ม ารั บ บริ ก าร 160 ราย เป็ น จํ า นวนสั ต ว์ 194 ตั ว สุ นั ข 177 ตั ว แมว 17 ตั ว
ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 14,735 บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต
จํานวน 24 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 2,894 ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 290,425 บาท
ให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ 9 เรื่อง กองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 1 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2558) วันที่ 29 ธันวาคม
2557 เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี)

สํานักการศึกษา
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการศึกษา
นายคงเดช หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ งานกีฬาและนันทนาการ โรงยิมเนเซียม - ชมรม
บาสเกตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนามฟุตบอล 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าใช้จ่ายในการขอใช้สนาม ค่าน้ําประปา 1,500
ค่าไฟฟ้า 4,000 ค่าทําความสะอาด 1,500 งานประเพณี พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1
มกราคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๕๕๘ งานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ สําหรับกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๕๘ เด็กด้อยโอกาส ณ หมู่บ้านจารุพัฒนา ในวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕ กิจกรรมของ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร่วม
พิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ในงานวันพ่อแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หน้าสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ “โลกเคลื่อนไปด้วย
หัวใจโพธิสัตว์” โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา บุคลากรครูนํานักเรียนทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ ณ
ถนนภิรมย์ นางสายัณห์ จิตต์ธรรม ร่วมเข้าอบรมครูสมาธิ ณ วัดประชานิยม เพื่อเป็นแนวทางในการนํามา
สอนบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา วันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคบ่าย ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา วันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลุกเสือ – เนตรนารี ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลุกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือ
ไพรวิจิตร จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๘ ธค ๕๗ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา
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วันที่ ๑๑ ธ.ค ๕๗ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา มอบเงินที่คระครูและนักเรียนร่วม
บริจาคทําบุญให้กับนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัด โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม โครงการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 19
ธันวาคม 2557 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ประเมินผลการปฏิบัติงานครู
ผู้ช่วย วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติสี่มุมเมือง วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ร่วมโครงการ
Big Clerning Day วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชัน วันที่ 9 ธันวาคม 2557
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ํา ร่วม
กิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 5 ธันวามคม
2557 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ร่วมกิจกรรม
ทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ ใน วันที่ 3,17 ธ.ค. ๕๗ ร่วมกิจกรรมทําบุญเนื่องในงานวันเกิดท่านเจ้าคุณ ณ
วัดประชานิยม วันที่ 10 ธันวาคม 57 กิ จ กรรมวั นพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธั นวาคม 2557 กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก กิจกรรมการเรียนการสอนเด็ก
เล็ก งานที่จะดําเนินการต่อไปสํานักการศึกษา งานนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา
2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
2558 วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ งานวันครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 9 ประจําปี 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สํานักการคลัง
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ด้านรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 (ไตรมาส 2) 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 2,203,368.60 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 2,787,805.30 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 2,332,138.97 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน ยังไม่เข้ามา 5.รายได้จาก
สาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา 6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ามา
ทั้งหมด 1,493,404 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2557 – มกราคม
2558 จํานวน 8,816,716.87 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558
เข้ามาทั้งหมด 31,859,867.46 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เข้ามาทั้งหมด 18,031,418 บาท ด้าน
การศึกษา เข้ามาทั้งหมด 40,778,055 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 58,809,473 บาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 99,486,057.33 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม
2557 – มกราคม 2558 จํานวน 9,189,314.95 บาท 10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจาก
เดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 จํานวน 12,795,289 บาท รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจําเดือนมกราคม 2558 รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนมกราคม
2558 (งบ 58) ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ 6,263,801.61 บาท อุดหนุนทั่วไป 31,241,798 บาท นิติ
กรรมที่ดิน 1,443,543 บาท รวม 38,949,142.61 บาท จัดเก็บเอง 2,265,338.95 บาท รวมทั้งสิ้น
41,214,481.56 บาท รายรับจริงเดือนตุลาคม 57 – 19 มกราคม 58 จํานวน 99,486,057.33 บาท
รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 57 – ธันวาคม 57 จํานวน 57,077,770.97 บาท รายจ่ายจริงเดือนมกราคม
2558 จํ า นวน 18,910,576.21 บาท ยอดเงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2558 จํ า นวน
23,497,710.15 บาท

สํานักการช่าง
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นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สํานักการช่าง งานควบคุมก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ งานควบคุมการ
ก่อสร้าง บ่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้ง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะ
ริมแก่งดอนกลาง ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํารอบสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานสถาปัตยกรรม
“ฝ่ายศิลป์” เขียนป้ายผ้า ป้ายโฟม, ป้ายชื่อติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย ขอความอนุเคราะห์ เขียน
ป้ายโค้ง ป้ายฉากเวที งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง คําร้องขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 17 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 17 ราย ใบรับรอง
อาคารเพื่อออกเลขหมายประจําอาคาร 5 ราย คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 5 ราย
ผลการดําเนินการติดตั้งถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ บ้านพักอาศัย 4 พักอาศัยรวม 1 ตึกแถว - ห้อง - คูหา
อาคารพาณิชย์ - บ้านไม้ยกพื้นสูง 1 อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์ - อื่นๆ (โรงแรม) 1 แสดงงาน
ระวังชี้แนวเขตทางสาธารณะประโยชน์ ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 1 ขอรังวัดสอบเขต 1 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์
1 ขอรังวัดออกโฉนด - ขอรังวัดรวมโฉนด 3 ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ
ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 11 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 27 งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขต
เทศบาล ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 81 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 23 งาน ตัดต้นไม้ ภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 1 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 12 งาน ย้ายระบบไฟ
โรงสี ชุมชนดงปอ ประดับไฟวันพ่อแห่งชาติ ตั้งเวทีงานวันพ่อแห่งชาติ บริเวณหน้าศาลากลางและหน้า
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จั ดสถานที่งาน “วิ่งมิริ มาราธอน คืนความสุข ให้ประชาชน” โครงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน
เดือนธันวาคม 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 14,806 หน่วย ลดลง 3,457 หน่วย สถานีดับเพลิงในเดือนธันวาคม
57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 2,113 หน่วย ลดลง 357 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ในเดือน
ธันวาคม 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 8,819 หน่วย เพิ่มขึ้น 130 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ในเดือนธันวาคม 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 3,783 หน่วย ลดลง 88 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ใน
เดือนธันวาคม 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 1,965 หน่วย เพิ่มขึ้น 341 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ํา
ในเดือนธันวาคม 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน 1,440 หน่วย เพิ่มขึ้น 180 หน่วย สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ
ประจําเดือนธันวาคม 2557 1. ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์ - บริเวณ
เกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ์ - บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง - บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธิ์ค้ํา - สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จ่าย น้ํามันดีเซล เดือนธันวาคม
2557 สํานักปลัดเทศบาล ใช้เพิ่มขึ้น 808 ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพิ่มขึ้น 340 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ใช้ - ลิตร สํานักการศึกษา ใช้ลดลง 58 ลิตร สํานักการคลัง ใช้เพิ่มขึ้น 40 ลิตร กอง
วิชาการ ใช้เพิ่มขึ้น 44 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใช้ลดลง 38 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.สรุป
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนธันวาคม 2557 งบประมาณตั้งไว้ 1,480,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 285,265.85
บาท ยอดเงินคงเหลือ 890,668.40 บาท 2.หนังสือเข้า 56 เรื่อง 3.บันทึกข้อความ 51 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจ้าง 13 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 51 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2557 รวมใช้ลดลง 322
หน่วย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2557 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1. โครงการ
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ถนนสายบุญ 2. โครงการ”ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ 3.ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2557 และการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ประจําปี 2557 4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจําปี
2558 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 37 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 6 งาน 3.เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 18 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 15 งาน 6.
งานพิธีกร จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 งาน 8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์ จํานวน 3
งาน 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว 1,600 ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.
งานตั ด ต่ อ ภาพ จํ า นวน 7 งาน 2.งานตั ด ต่ อ เสี ย ง จํ า นวน 4 งาน 3.งานเว็ บ ไซต์ จํ า นวน 12 ข่ า ว
4.Facebook จํานวน 18 งาน 5.ประกาศ - ข่าว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 4 ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน์ จํานวน - งาน สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ ประจําเดือนธันวาคม 2557 มีทั้งหมด 14 เรื่อง ที่มากที่สุดคือตรวจร่างสัญญา
เช่าที่ (ล๊อค) ตลาดโต้รุ่ง 21 สัญญา

กองสวัสดิการสังคม
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใช้น้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง และค่ า ไฟฟ้ า ประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายนและธั น วาคม 2557 การใช้ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง (ดี เ ซล)
ประจําเดือนธันวาคม 2557 ใช้น้ํามันทั้งหมด 151 ลิตร ไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2557 จํานวน 201 หน่วย
ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่
๓/๒๕๕๗ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิ ก าร และผู้ ติ ด เชื้ อ HIV เมื่ อ วั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ฝ่ า ยสั ง คมสงเคราะห์ กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ได้
ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจําเดือนธันวาคม) ณ กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้สูงอายุตามโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๓,๐๐๙ ราย เป็นเงิน ๑,๙๖๓,๗๐๐ บาท เสียชีวิต ๙ ราย (จาก
ข้อมูลทะเบี ยนราษฎร์) ๒. ผู้พิการตามโครงการจัด สรรสวั ส ดิการคนพิ การ จํานวน ๕๖๕ ราย เป็ นเงิน
๒๘๒,๕๐๐ บาท ๓. ผู้ติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม/โครงการที่กอง
สวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป –โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติด
เชื้อ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตั้งแต่ เ วลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น. –โครงการจั ด การแข่ง ขัน กี ฬ าชุม ชนสัม พันธ์ ส มานฉั นท์ ป รองดองวัน ที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานตลาดคลองถม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อื่น ๆ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑6.00 น.

