รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 9/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม
๒. นางสาวศิรินันท์
หล่อตระกูล
๓. นายนิติธรรม
รัตนานิคม
๔. นายฉลอง
ฆารเลิศ
๕. นายประเสริฐ
ออประเสริฐ
๖. นายอภิวัฒน์
ปะกิทงั
๗. นางเพ็ญพร
ศุภสุข
๘. นายภาณุเดช
เจริญพันธุวงศ์
๙. นายพงษ์ธร
โพธิแท่น
๑๐. นายนิกร
แต้มแก้ว
๑๑. จ่าเอกภราดร
เนตวงษ์
๑๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์
๑๓. นายกฤษณะ
จีนซื่อ
๑๔. นายโพธิวัฒน์
บุญกอบ
๑๕. นางจีรนันท์
ธารไชย
๑๖. นายสมชาย
ไชยเดช
๑๗. นางสาคร
แต้มแก้ว
๑๘. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย
๑๙. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา
๒๐. นายจําลอง
ศรีนามล
๒๑. นางมยุรา
ภูจริต
ศรีโยธา
๒๒. นางสุดารัตน์
๒๓. นายสนธยา
สีหานนท์
๒๔. จ.ส.อ.สมชาย
โสมนัสนานนท์
๒๕. นางมนธิดา
คําก้อน
๒๖. นายสังวาล
เมืองโคตร
๒๗. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
๒๘. นายธนัญชัย
ชูเดชวัฒนา
๒๙. นายสถิตพงษ์
บงศรีดา
๓๐. นางสาวสุภาพ
บุญเพิ่ม
๓๑. นางสุมิตรา
ภูผาลา

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
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หน.ฝ่ายอํานวยการ
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หน.ฝ่ายเทศกิจ
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ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

๒

๓๒. นางวิภาวดี
๓๓. นางศศิพรรณ
๓๔. นางแม้นรัตนา

ชุมกาแสง
โพธิแท่น
กาญจันดา

ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ตัวแทนสภาพนักงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมานิต
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
2. นายนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
3. นายสมศักดิ์
ร่มไทรทอง
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4. นางอุบลรัตน์
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ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
20.นางนฐอร
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หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
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23.นายชาติชาย คําก้อน
หน.ฝ่ายนิติการ
24.นางดวงใจ
พิมพ์บุตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
25.นางศศิญา
26.นางสาวณัฐภาส์
การรินทร์
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
27.นายประโยชน์
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ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓

เรื่องที่ 1 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับ
นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล จากตําแหน่งเลขานุการนายกฯตอนนี้ผมได้แต่งตั้งให้มาเป็นรองนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ และให้ดูแลกองวิชาการและกองสวัสดิการสังคม เชิญท่านรองศิรินันท์แนะนําตัว
นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ต้องขอกราบสวัสดีท่าน
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน ขอฝากเนื้อฝากตัวเริ่มทํางานใหม่อาจจะยังมีอะไรที่ขาดตก
บกพร่องไปอยากได้รับคําแนะนําและคําสอนดีๆจากทุกท่านค่ะ

เรื่องที่ 2 การเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
เทศบาล ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าจากที่เรา
ได้เพิ่มแผนพัฒนาเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องโครงการจ้างเหมาของเจ้าหน้าที่เราเกี่ยวกับงานที่ขาดไป เมื่อเช้าได้มี
การเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 1
ปรากฏว่าที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเพื่อที่จะได้ใช้แผนเพราะฉะนั้นเมื่อแผนผ่านที่ประชุมแล้วก็
ต้องส่งไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ท่านนายกอนุมัติใช้ก็จบไม่ต้องส่งไปยัง
ท่านผู้ว่าฯ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แล้วทุกสํานัก/กองก็สรรหาคนเข้ามา
โครงการจ้างเหมา ผมอยากฝากว่าคนที่เข้ามาใหม่ให้ทําความเข้าใจว่าเขาไม่ใช่ลูกจ้างไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์

เรื่องที่ 3 โครงการคัดเลือกสํานักงานทะเบียนดีเด่นปี 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับหนังสือโครงการคัดเลือกสํานักงาน
ทะเบียนดีเด่นปี 2558 ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดแจ้งให้ทราบว่าได้พิจารณาคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น
ระดับจังหวัดปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.ประเภทสํานักงานทะเบียนอําเภอจํานวนราษฎรไม่เกิน
50,000 คน คือ สํานักงานทะเบียนอําเภอร่องคํา 2.ประเภทสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลจํานวนราษฎร
ไม่เกิน 50,000 คน คือ สํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และบุคลากรดีเด่นระดับจังหวัดของ
สํ า นั ก งานทะเบี ย นประจํ า ปี 2558 ได้ คั ด เลื อ กให้ น ายลิ ขิ ต ไชยภู ตํ า แหน่ ง นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไประดั บ 7
สํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนระดับจังหวัด ปี 2558 จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเรื่องดีของพนักงานของเราทุกท่านจะ
เห็นว่าการทํางานของสํานักงานทะเบียนโดยการนําของท่านหัวหน้าลิขิตเป็นอย่างไรได้บริการพี่น้องประชาชน
เชิงรุกประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ยังไงฝากทุกท่านทําเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวั ด
กาฬสินธุ์ของเรา

เรื่องที่ 4 การประชุมสามัญประจําปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีได้รับเชิญจากสมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ใ ห้ ไ ปเป็ น เกี ย รติ ใ นการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี วั น เสาร์ ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2558 มอบให้ท่านผอ.วรวิทย์ไปแทน

เรื่องที่ 5

ขอเชิญเป็นประธานเพื่อเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฝากเงิน ธกส.

๔

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญเป็นประธานเพื่อเปิดการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปีของฌาปนกิจสงเคราะห์ฝากเงิน ธกส. มอบให้ท่านปลัดเทศบาลไปเป็นประธานแทนนายก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

เรื่องที่ 6

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 10.00 น. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน มากับผู้สูงอายุจํานวน 150 คน ใช้ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เรื่องที่ 7 การจัดสรรงบประมาณด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การจัดสรรงบประมาณด้านป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปถึงไหนแล้ว ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสํานักงาน ปปส. ได้จัดสรร
งบประมาณ ปี 2558 เพื่อใช้เป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
กาฬสินธุ์จึงจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใช้ในการแก้ไขพื้นที่แพร่ระบายยาเสพติดตามโครงการ
ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 6 ชุมชน/ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน นางสาวณัฐภาส์กําลังดําเนินการทําโครงการเพื่อ
ไปขอรับเงิน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เขากําชับมาว่าให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จัดทําโครงการพร้อมบันทึกข้อมูลเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วให้บันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังสําหรับงบประมาณใน
การดําเนินการจังหวัดได้รับการจัดสรร 6 เดือนแรก ร้อยละ 50 และ 6 เดือนหลัง สํานักงาน ปปส. จะจัดสรร
ให้อีก 50 จึงให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เร่งรัดการดําเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หากผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายอาจมีผลกับการจัดสรรเงินในงวดที่ 2
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน เรื่องนี้ผมได้ส่งโครงการเองอยู่ที่ชั้น 5 เรียบร้อย
แล้วครับ

เรื่องที่ 8 กิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตักบาตรถนน
สายบุญ วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.30 น. บริเวณถนนภิรมย์

เรื่องที่ 9 เชิญชวนร่วมงานบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบตํานานพระแม่โพสพ
นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เวลา
14.30 น. ที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีกิจกรรมบายศรีสู่
ขวัญข้าวคูณลาน สืบตํานานพระแม่โพสพ ผมได้ดูรายการทีวีช่อง 9 เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการทําบุญคูณลานที่หลงเหลืออยู่ เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศมาร่วมงานและท่านผู้ว่าฯก็
หยิบยกงานนี้ให้เป็นงานหนึ่งระดับจังหวัด บรรจุไว้ในแผน ททท.

เรื่องที่ 10 ปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมให้ได้มาตรฐาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอส่งสําเนาคําสั่งกรรมการดําเนินการ
พัฒนาห้องน้ําห้องส้วมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้ปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมให้เป็นมาตรฐาน ห้องน้ําห้องส้วม

๕

ของสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราจะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างไรมอบท่านปลัดเทศบาลเตรียมการ
และพิจารณาในเรื่องนี้ว่าเราจะทําการแก้ไขและปรับปรุงอย่างไร

เรื่องที่ 11 สํานักงาน ป.ป.ช. เชิญประชุม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สํานักงาน ป.ป.ช. เชิญประชุมเพื่อที่จะจัด
กิจกรรมร่วมกันในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มอบท่านรองอภิวัฒน์ไปประชุมที่สํานักงาน ป.ป.ช. และวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. เชิญไปร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกลงนาม MOU กับ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่องที่ 12 สั่งซื้อเสื้อสีม่วง
นายจารุวัฒน์ บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิน ธุ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ฝ่ายรัฐบาลอยากได้เสื้อสีม่วงและผมเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยจัดทําเสื้อสีม่วงขายในราคาตัวละ 250 บาท
นายกจะซื้อจํานวน 20 ตัว ฝากหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการเรื่องการวัดขนาดของคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 ท่าน แล้วฝากดําเนินการสั่งซื้อเสื้อสีม่วงให้นายกด้วย

เรื่องที่ 13 การประชุมคณะกรรมการแผน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อเช้าประชุมคณะกรรมการแผนที่ผม
เคยพูดให้ฟังว่าในปี 2558 เราได้รับงบประมาณเป็นงบประมาณต่อเนื่องมาปี 2558 – 2559 ช่วงหมดวาระ
ของนายกนั้น เป็นเงินงบประมาณทั้งหมด 197 ล้านบาท จํานวน 14 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 2.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาล
4 3.ห้องน้ําห้องส้วมของวัดใต้ 1 หลัง 4.อาคารอเนกประสงค์เทศบาล 3 สาขาดงปอ 5.อาคารเรียนอนุบาล
3 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงปอ 7.ศาลาอเนกประสงค์บริเวณแก่งดอนกลาง อยากฝากจ่าเอกภราดรว่าถ้าเรา
ก่อสร้างเสร็จแล้วเราจะดูแลอย่างไร และจะต้องจัดกิจกรรมบ่อยๆในบริเวณศาลาฯ และฝากสํานักการช่างดูแล
บริเวณแก่งดอนกลางปรับปรุงซ่อมแซมประตู รั้ว พื้น ที่ชํารุด 8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
จากสํานักงานไปรษณีย์ผ่านโรงเรียนเทศบาล 1 และผ่านไปยังถนน 1155 9.เขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากสะพาน
วัดใต้โพธิ์ค้ําไปถึงสถานีป้องกันดับเพลิง 10.ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง งบพัฒนา
จังหวัด 11.โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะระยะที่ 2 จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12.เป็นเงิน
รางวัลธรรมาภิบาล จํานวน 2.5 ล้านบาท 13.ขุดลอกกุดโง้ง 14.โครงการ CCTV และสัญญาณไฟจราจร

เรื่องที่ 14 เปิดประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้รับเบี้ย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พรุ่งนี้หอประชุมธรรมาภิบาลเรียบร้อยดี
หรือไม่เพราะว่าท่านผู้สูงอายุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้รับเบี้ยจะเปิดประชุมใหญ่ เชิญชุมชนมาชุมชนละกี่
คน

นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ชุมชนละ 5 คน จัดเก้าอี้ประมาณ 200 ตัว
เรื่องที่ 15 เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราคือการเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย
อีสาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจะชูเรื่องฮีตสิบสอง คองสิบสี่ อยากฝากสํานักการศึกษาถ้ามีเวลาให้ส่ง
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปดู กิ จ กรรมบายศรี สู่ ข วั ญ ข้ า วคู ณ ลาน สื บ ตํ า นานพระแม่ โ พสพที่ วั ด เศวตวั น วนาราม บ้ า น
ต้อน ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วเวลาที่เราจะทําบุญซําฮะซึ่งสืบทอดประเพณีฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณีของเราในเทศบาลผมว่าเราจะจัดอย่างไรเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่เป็นงานระดับจังหวัด ลอง
คิดดูว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรให้เชิดชูเมืองท่องเที่ยวเพื่อสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์เราต้องเพิ่มเติม
ไม่ใช่ว่าเคยทําแบบไหนก็จะทําแค่แบบนั้นฝากเรื่องนี้ให้สํานักการศึกษาคิดและพิจารณา ประชุมโครงการ

๖

ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร มอบกอง
วิชาการและแผนงานไปประชุม

เรื่ อ งที่ 16

ขอเชิ ญ ชวนประชาสั ม พั น ธ์ ก ารประดั บ ธงชาติ ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติธง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การประดับธง
ชาติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธง เนื่องจากกองทัพภาคที่ 2 เห็นว่าปัจจุบันได้มีการนําธงชาติไทยมาประดับ
อาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆ และมีการทําธุรกิจจําหน่ายธงเป็นจํานวนมากแต่ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้รู้
สัดส่วนตามพระราชบัญญัติธงว่าสิ่งไหนเหมาะสมตามกฎหมายที่เขาเขียนไว้และใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้
เนื้อผ้าไม่คงทนและสีซีดจางขาดความสง่างาม กองทัพภาคที่ 2 จึงได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 3 เป็น
หน่วยรับผิดชอบในการตัดเย็บธงชาติให้ได้มาตรฐานกับหน่วยทหาร ถ้าหากว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรา
ต้องการก็สามารถสั่งได้เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธง 2522 แจ้งให้ทุกทราบว่าถ้าใครอยากจะซื้อธงก็
ให้ดูกฎหมายดูระเบียบด้วย

เรื่องที่ 17 ขอเชิญประชุมการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญประชุมการดําเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. มอบกฤษณะไปประชุมและให้โทรมา
ประสานนายกถ้าว่างจะเดินทางไปประชุมด้วย

เรื่องที่ 18 ขอเชิญประชุมเรียนรู้ต้นแบบศูนย์ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญประชุมเรียนรู้ต้นแบบศูนย์ดูแลคน
พิการและผู้สูงอายุ สํานักงานขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 ณ ห้องประชุมกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล มอบท่านรองศิรินันท์และสํานักการสาธารณสุขไปประชุม

เรื่องที่ 19 ศูนย์ราชการแห่งใหม่
นายจารุวัฒน์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิน ธุ์ แจ้ง ให้ที่ ป ระชุม ได้ รับทราบว่า ศูน ย์
ราชการแห่งใหม่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ย้ายศูนย์การไปที่หนองซัมหมู

เรื่องที่ 20 โครงการปลุกยักษ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมเคยคุยกับทุกท่านว่าจะมีใครไปร่วม
โครงการปลุกยักษ์กับผมหรือไม่ ตอนนี้ผมได้ซื้อตั๋วแล้ว จํานวน 20 บัตร/ละ 1,800 บาท ผู้โชคดีที่ได้ร่วม
เดินทางไปกับนายกในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 คือ 1.ท่านปลัดเทศบาล 2.รองอุบลรัตน์ รอง
ปลัดเทศบาล 3.รองประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 4.รองอภิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล 5.ผอ.สํานักการสาธารณสุข
6.ผอ.ส่วนฯจีรนันท์ 7.ผอ.ส่วนฯสมชาย 8.ผอ.สํานักการช่าง 9.ผอ.ส่วนฯธนวัฒน์ 10.ผอ.ส่วนฯสนธยา 11.
รองสุนิสา รอง ผอ.สํานักการศึกษา 12.ผอ.กองสวัสดิการฯ 13.ผอ.ส่วนฯนันทนา 14.ผอ.ส่วนฯจําลอง 15.
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 16.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 17.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 18.ผอ.โรงเรียนเทศบาล
3 19.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 20.นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซื้อทั้งหมด 20 บัตร และเขาให้ฟรีมาอีก
จํานวน 2 บัตร มอบให้ท่านรองศิรินันท์ รองนายกเทศมนตรีร่วมเดินทางไปด้วย และอีก 1 ท่าน ให้สอบถาม
ท่านรองมานิตหรือท่านรองนพสิทธิ์ว่าท่านใดจะสะดวกเดินทางไปกับเรา ร่วมแล้วทั้งหมด 22 ท่าน ที่จะ
เดินทางไปร่วมโครงการปลุกยักษ์ที่โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
08.00 น. พร้อมขึ้นรถกันที่วัดชัยสุนทร รถตู้ 2 คัน มอบให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลทําเรื่องเดินทางไป
ราชการส่วนคนขับรถถ้าเป็นวันหยุดของเขาแล้วเขามาว่างหรือเราไม่อยากให้เขามานั่งรอเราทั้งวันเราก็ขับ
กันเองเรื่องนี้ฝากท่านปลัดเทศบาลพิจารณา

เรื่องที่ 21 โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย

๗

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกประชาชน
ในการทิ้งขยะมูลฝอยอยากจะเล่าให้ผอ.เพ็ญพรฟังว่าวันนั้นเชิญโรงเรียนและเชิญแม่ค้ามาเขาก็ให้ความร่วมมือ
ด้วยดีการประชุมก็เป็นไปอย่างราบรื่นและช่วงหลังเขาก็กล่าวขอบคุณเราด้วยนะสําหรับแม่ค้า พอประชุมเสร็จ
ผมก็ได้ให้ผอ.ส่วนฯสมชายติดตามดูว่าเป็นอย่างไรสะอาดขึ้นหรือไม่ก็ได้รับรายงานมาว่าสะอาดขึ้น แต่เมื่อวาน
เลิกงานผมขับรถผ่านหน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟกาฬสินธุ์มีแต่ขยะ ผมอยากให้สร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชน
ฝากผอ.ส่วนฯสมชายลงไปบอกแม่ค้าเวลาขายของให้เด็กให้บอกกับเด็กว่าอย่าทิ้งขยะลงพื้นให้ทิ้งขยะลงในถัง
ขยะเพื่อความสะอาดและเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีแก่เยาวชน เพราะถ้าแม่ค้าเก็บกวาดเองแน่นอนว่า
สะอาดแต่เราอยากสร้างจิตสํานึกให้กับเด็กโดยการให้พ่อค้า-แม่ค้าคอยบอกและกระตุ้นเด็กๆในเรื่องการทิ้งขยะ
ให้ถูกที่ถูกทาง

เรื่องที่ 22 การจัดสรรเงินภาษีธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเงินภาษีธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งให้จัดสรรดังนี้ ร้อยละ 50 แบ่งเท่ากันทุกแห่ง
เงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรให้แก่ อปท. อัตรา 20.36 ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้แล้วภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ
1 ให้จัดสรรให้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล และ กทม. ส่วนเงินภาษีล้อเลื่อนที่เราเคยได้ปีหนึ่งประมาณ 10 – 20
ล้านบาท แต่ทุกวันนี้เก็บได้ประมาณ 100 ล้านบาท เข้า อบจ. หมด ภาษีล้อเลื่อนไม่เคยมีลดมีแต่เพิ่มเพราะ
ทุกคนซื้อรถ ใช้รถและมีการมาต่อทะเบียนรถ เดี๋ยวนี้เขาเลยให้มาจัดอย่างนี้เงินแต่ละจังหวัดที่จัดเก็บได้ 80%
อบจ. เอาไปและอีก 20% เอามาจัดสรรให้กับ อบต. และเทศบาลในจังหวัด ในระหว่างเทศบาลและ อบต.
20% ที่เราได้จากภาษีล้อเลื่อนเอามาเป็นของเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด 45% ที่เหลือให้กับ อบต.ทั้งหมดใน
จังหวัด มอบจําลองศึกษาดูเรื่องนี้

เรื่องที่ 23 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์ดํารงธรรมมีหนังสือมาเกี่ยวกับเรื่อง
ยายทองดีที่บุกรุกอยู่หลังสนามกีฬาก็ส่งเรื่องให้ทางนิติกรแต่ทางนิติกรบอกว่าหมดหน้าที่ของทางนิติกรแล้ว
เพราะว่าเขาดําเนินการตามหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นเรื่องของกองสวัสดิการผมเห็นด้วยเพราะเรื่องที่จะ
ดูแลต่อเพราะในหนังสือบอกว่าเขาเดือดร้อนจะช่วยเหลือได้อย่างไรเขาบอกว่าถูกเทศบาลฯรังแกฟ้องให้ปรับ
ติดคุกได้รับโทษทางอาญาชดใช้ค่าเสียหายทั้งเพ่งและไร้ที่อยู่ จึงมีหนังสือมาให้ทางเทศบาลฯดําเนินการ
ช่วยเหลือ ทางจังหวั ดบอกว่าเพื่ อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ าย เห็นควรแจ้งสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
กาฬสินธุ์และสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือตาม
อํานาจหน้าที่ที่เห็นสมควรผลเป็นประการใดรายงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์ดํารงธรรมได้รับทราบ
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มอบกองสวัสดิการไปประสานและรายงานให้ทันเวลาที่เขากําหนด

เรื่องที่ 24 งานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 3 เรื่อง 1.คลองสวยน้ําใส 2.มหาดไทยใส
สะอาด 3.บ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ขอตามงานนโยบายที่ท่านนายกเป็นคณะกรรมการ ดํารง
ธรรมดํารงไทย คลองสวยน้ําใส บ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข ที่จริงต้องรายงานจังหวัดวันนี้แต่ยังไม่มีใครส่ง
มาเลย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอย้ําว่าหัวหน้าส่วนการงานที่มีภารกิจ
เป็ น งานประจํ า หรื อ งานโครงการเกี่ ย วข้ อ งกั บ 3 เรื่ อ ง ที่ ท างจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ โ ดย
นายกเทศมนตรีเป็นคณะกรรมการมีอยู่ 3 งาน 1.งานคลองสวยน้ําใส 2.งานมหาดไทยใสสะอาด 3.งาน
บ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข แล้วเราทําอะไรไปบ้างในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาต้องรายงานกองวิชาการ

๘

ก่อนวันที่ 5 และให้รายงานไปยังจังหวัดก่อนวันที่ 10 แต่จนถึงวันนี้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วยังไม่มี
ใครรายงานมากองวิชาการเลย เช่น สํานักการสธารณสุขจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องแม่ค้าก็รายงานมาว่าได้จัด
ประชุมแม่ค้าหน้าโรงเรียนเพื่อความสะอาด กองสวัสดิการมีการจัดประกวดตกปลาก็รายงานขึ้นมา สํานัก/
กองที่ทํากิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 3 งานนี้ให้รายงานมายังกองวิชาการเพื่อจะได้รวบรวมแจ้ง
จังหวัดต่อไปและให้รายงานทุกเดือน

เรื่องที่ 25 กําหนดการประชุมสภาและกระทู้ถาม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องการประชุมสภาผมฝากให้หัวหน้า
พงษ์ธรไปดูว่าเราจะประชุมกันได้วันไหน

นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ตาม พ.ร.บ. เทศบาลมาตรา 24 วรรค 4
สมัยประชุมกําหนดได้ไม่เกิน 30 วัน และวันสุดท้ายคือวันที่ 2 มีนาคม 2558 ผมคิดว่าเราประชุมวันสุดท้าย
ก็ได้เพราะไม่มีการพิจารณา มีแค่กระทู้ กําหนดสมัยประชุม และแถลงผลงานของท่านนายก
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กําหนดประชุมสภา วันที่ 2 มีนาคม
2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กระทู้ถามของนายกมลพันธุ์ ได้รับ
การร้องเรียนจากพ่อค้า - แม่ค้า ชาวตลาดสดเทศบาลว่าค้าขายไม่ดีเหมือนเดิมเพราะมีการจัดตลาดนัดต่างๆไม่
เว้นแต่ละวัน เช่น ตลาดนัดคลองถม ตลาดนัดคนเดินโรงสี และถนนคนเดิน ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภา
เกี่ยวกับงานบริหารของคณะผู้บริหารดังนี้ 1.ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร มอบสํานักการ
สาธารณสุขตอบกระทู้ 2.ตอนโรงงเรียนเลิกเด็กนักเรียนทิ้งขยะเกลื่อนกลาดถนนมองแล้วไม่น่าดูท่านมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างไร มอบสํานักการสาธารณสุขตอบกระทู้ กระทู้ถามของนายบุญเส็ง 1.ตลาดร่วมใจ
การเกษตรของเทศบาลขอสอบถามว่ามีการเปิดประมูลหรือไม่ เมื่อไหร่ สัญญากี่ปี มอบสํานักการคลังตอบ
กระทู้ 2.ทราบว่ามีการเก็บขยะให้กับตลาดเดือนละเท่าไรคุ้มค่าจ้างแรงงานเทศบาลหรือไม่ มอบสํานักการ
คลังและสํานักการสาธารณสุขตอบกระทู้ 3.การจัดการไม่เป็นระเบียบมีวิธีแก้ไขอย่างไร มอบงานเทศกิจตอบ
กระทู้ วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2557 มีการจัดแข่งขันกีฬา อปท. มีการจัดเลี้ยงที่ลานคลองถมขอสอบถาม
ว่าเพราะเหตุใดจึงจัดที่ตลาดคลองถม มอบสํานักปลัดเทศบาลตอบกระทู้ แข่งขันเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
มี ก ารจั ด ล้ า งลาน ขอรถสุ ข า กางเต้ น ท์ ตี เส้ น เพราะเหตุ ใ ดจึ งไม่ จัด ที่ ส นามกี ฬ ากลางของเทศบาลหรื อ
สํานักงานเทศบาลฯ มอบกองสวัสดิการตอบกระทู้ เป็นระยะเวลา 3 – 4 ปีแล้วไม่มีผู้อํานวยการสํานักการ
คลังมาบริหารงานคลังขอทราบเหตุผล มอบสํานักปลัดเทศบาลตอบกระทู้ เราก็ตอบไปว่าเปิดรับและเปิดสอบ
แล้วไม่มีใครมาสมัคร ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาว่างเว้นมาหลายเดือนขอสอบถามว่าจะมีการว่างเว้นไว้อีก
นานเท่าไร กระทู้ถามของนายนพดล แก้วพูล สืบเนื่องมาจากก่อสร้างถนน คสล. เรียบคลองชลประทานชุมชน
โพธิ์ไทรและกุดยางสามัคคีขอสอบถามว่าออกแบบเป็นของเทศบาล ชลประทาน รถถมดินใช้มาตรฐานระดับดิน
อย่างไรและเหตุใดทําเลนเดียว มอบสํานักการช่างตอบกระทู้ กระทู้ถามของนายอุทิศ จําเริญสรรพ์ ถนน
อนรรฆนาคปัจจุบันมีผิวถนนที่ทรุดลงเกือบตลอดสายมีหลุมผิวถนนที่สูงและต่ําไม่เท่ากันมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
มอบสํานักการช่างตอบกระทู้ กระทู้ถามของนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลสนาม
2 ภายใต้ศูนย์กีฬากลางเทศบาลปัจจุบันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วรึยังใช้งบประมาณส่วนไหนแล้วใช้งบประมาณ
เท่าไรรวมหญ้าและลู่วิ่งด้วยหรือไม่ มอบสํานักการศึกษาตอบกระทู้

เรื่องที่ 26 บริษัท AIS ขออนุญาตติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่โทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นอย่างไรสรุปให้นายกฟัง ผมเห็นบันทึกของสํานักการคลังเสนอขึ้นมาว่า 1.ถ้าหากว่าสํานักการช่างอนุญาต
ในเรื่องสถานที่ตรงที่จะติดตั้งก็จะให้สํานักการคลังดําเนินการไปเลยตามระเบียบ เขาจะทําการติดตั้งที่ไหน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ตอนนี้เราได้แจ้งไปยังบริษัทให้ส่งแบบมาให้เรา

๙

ตรวจสอบ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เสาจะขอติดตั้งอยู่บริเวณไหน
นายสนธยา สีหานนท์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ จากที่สอบถามจะติดตั้งด้านหลังบริเวณหม้อ
แปลง เสาไฟฟ้า 12 เมตร

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 8/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕๕8
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2558 ประจําปีงบประมาณ
2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอติดตั้งไฟส่องสว่างทางสาธารณะ
นายสนธยา สีหานนท์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ บริเวณถนนผังเมือง 2 คือถนนที่เราได้รับจาก
การถ่ายโอนมา จุดเริ่มต้นคือถนนถีนานนท์ไปถึงบายพาส
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี บริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้าเลย
นายสนธยา สีหานนท์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ จะมีไฟฟ้าอยู่ช่วงลงบายพาสเข้ามา 600 เมตร

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี นั้นคือไฟฟ้าเดิมของชุมชนหัวคูซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว
นายสนธยา สีหานนท์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ แล้วมีโรงแรมคิวบิกก็เลยขยายจากบริเวณนั้น
เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงมาแล้ว 600 เมตร แล้วอีก 800 เมตร จากตรงนั้นมาถึงถนนถีนานนท์ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในเบื้องต้นผมก็ไปติดไฟฟ้าบริเวณทางเข้าถนนถีนานนท์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เขาขยายเขตไฟฟ้าไปแล้วสายดับละ
นายสนธยา สีหานนท์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ เราใช้สายดับจากถนนถีนานนท์อยู่แล้ว 2.40
เมตร จากปากทางเข้ามา เลยว่าจะทําหนังสือไปให้การไฟฟ้าเขาตรวจสอบประมาณราคาขยายเขต
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี แล้วประมาณราคาเท่าไร
นายสนธยา สีหานนท์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ ยังไม่เรียบร้อยครับ

๑๐

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ท่านก็ทําหนังสือไปไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเรามีเงินเราถึงจะ
ดําเนินการให้ถ้าไม่มีเงินเราก็ตั้งงบประมาณไว้เอาไว้ทํารอบหน้าและตอบหนังสือเขาด้วยบอกรายละเอียดและ
เหตุผลให้เขาได้รับรู้รับทราบ

มติที่ประชุม

- มอบสํานักการช่างทําหนังสือให้การไฟฟ้ามาตรวจสอบประเมิน
ราคาขยายเขตและทําหนังสือตอบประชาชนที่เขียนคําร้องมาด้วย -

เรื่องที่ 2 ขอต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่วางขายต้นไม้
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ นางนภาภรณ์ขอต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่
วางขายต้นไม้บริเวณที่ดินเทศบาลหลังเก่า สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยขอชําระค่าเช่า
ในอัตราเท่าเดิม คือ 3,500 บาท/เดือน สัญญาปีต่อปี หลังจากครบ 3 ปี เราถึงจะนําเข้าคณะกรรมการ
กําหนดราคาขั้นพื้นฐาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี สัญญาไม่เกิน 1 ปี เป็นอํานาจนายก มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่วางขายต้นไม้ได้ในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่วางขายต้นไม้ได้ในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2558
สถานธนานุบาล
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมกราคม 2558 เชิญสถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2558
ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนมกราคม 2558 จํานวน 3,666 รายการ จํานวนเงิน 60,508,000 บาท เงิน
สดคงเหลือ จํานวน 36,974.42 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 3,153 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -5,090,821.63 บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน
จํานวนที่ใช้ไป -34,835,522.98 บาท ทรัพย์หลุดจํานําเดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 38 ราย จํานวน
เงิน 397,000 บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนมกราคม 2558 จํานวน 44,065 บาท รับจํานํา
1,311 ราย จํานวนเงิน 20,697,700 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 จํานวน 119 ราย จํานวน
เงิน 1,147,000 บาท ไถ่ถอน จํานวน 1,165 ราย จํานวนเงิน 18,400,200 บาท ลดลงจากเดือน
ธันวาคม 2557 จํานวน 83 ราย จํานวนเงิน 1,196,800 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 603,252.25
บาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 จํานวน 20,041.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ตุลาคม 57 – 31
มกราคม 2558 จํานวน 2,276,821.75 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มกราคม 2558 สํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งหมด
621 คน การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล 1. ดําเนินการออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตาม
มติ ก.ท.จ. กาฬสินธุ์ กรณีผ่านการสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงานราย นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) สังกัดกองวิชาการและ
แผนงานให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๑๑

2. ดําเนินการออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตามมติ ก.ท.จ. กาฬสินธุ์ กรณีผ่านการคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารจํานวน 4 ราย 3. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล จํานวน 2 ราย 4. ขอความ
เห็นชอบไปยัง ก.ท.จ. กาฬสินธุ์ กรณีพนักงานเทศบาลราย นายอัครเดช ภูกิ่งเงิน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ
ระดับ 5 เลขที่ตําแหน่ง 01-0223-002 สังกัดงานรักษาความสงบ ฝ่ายเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล ประสงค์
ขอย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ไปเป็นตําแหน่งในสายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ใน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 5 เลขที่ตําแหน่ง 01-0222-004 สังกัดงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
5. ดําเนินการรวบรวมเอกสารกรณีเทศบาลฯ ขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ฯ 2558 -2560 เพื่อขอ
ความเห็ น ชอบไปยั ง ก.ท.จ. กาฬสิ น ธุ์ ข้ อ มู ล การใช้ ห อประชุ ม ธรรมมาภิ บ าล ห้ อ งประชุ ม พวงพะยอม
ประจําเดือนมกราคม 2558 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 9 ราย ส่วนราชการ
จํานวน - ราย เอกชน จํานวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 18,400 บาท ห้องประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 7 ราย ส่วนราชการ - ราย เอกชน จํานวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2558 ครั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2558 มี ก ารประชุ ม กาแฟยามเช้ า ที่ ห้ อ งประชุ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วันอังคารที่ 20
มกราคม 2558 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พิธีเปิดศูนย์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนด้วย
ระบบส่งภาพทางไกล (cctv) ดําเนินการปรับปรุงทาสี ตีเส้นสัญญาณจราจรแยกบ้านคลัง แยกประมวลไทร์
แยกป่าไม้ ดําเนินการปรับปรุงทาสี ตีเส้นช่องจอดรถบริเวณตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจสอบและ
จัดระเบียบผู้ค้าบริเวณหน้าโรงเรียน และตลาดสดเทศบาล ฝ่ายปกครอง จํานวนประชากรเดือนมกราคม
2558 รวม 34,433 คน จํานวนครัวเรือน 14,587 จํานวนประชากรย้ายเข้า 167 คน ย้ายออก 305 คน
งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 839 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,190 ราย จํานวนผู้สูงอายุ
เสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิงรุก จํานวนผู้รับบริการ 8 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ด้านธุรการงานไฟฟ้า โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เดือนมกราคม 2558 ใช้ไฟฟ้า 457.20 หน่วย
ลดลง 29.70 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ ใช้ไฟฟ้า 4,007.55 หน่วย เพิ่มขึ้น 325.49 หน่วย โรงคัดแยกขยะ ใช้
ไฟฟ้า 969.30 หน่วย เพิ่มขึ้น 44.30 หน่วย โครงการประหยัดค่าน้ําประปา โรงคัดแยกขยะ เดือนมกราคม
2558 ใช้น้ําประปา 173 หน่วย เพิ่มขึ้น 86 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ ใช้น้ําประปา 1,929 หน่วย ลดลง 5
หน่วย สํานักการสาธารณสุขฯ ใช้น้ําประปา 75 หน่วย เพิ่มขึ้น 25 หน่วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งาน
ธุรการ สรุปค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมกราคม 2558 เบนซิน จํานวนที่ใช้ 622 ลิตร ลดการใช้
พลังงาน 82.38 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช้ 14,497 ลิตร ลดการใช้พลังงาน 388 ลิตร LPG จํานวนที่ใช้
169.29 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 23.02 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง 8 ครั้ง
ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร 1 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความ
สะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 41 ครั้ง ลอกท่อระบายน้ํา/แก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน 16 จุด
ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 5คัน/5 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 8 ใบ ซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายน้ํา/เปลี่ยน 23 ฝา ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ 3.1 ดูแลรักษาความสะอาดงานวัน
เด็ก - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดงานวันเด็กทั้งก่อนและหลังจัดงาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม
2558 3.2 แจกผ้าห่มแก่ลูกจ้างสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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เป็นเกียรติมอบผ้าห่มแก่ลูกจ้างสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 ด้าน
สิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะได้ 10.11 ตัน ซึ่งจําหน่ายได้
รวม 1 ครั้ง เป็นเงิน 21,509 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 16.43 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์
ขยะ มี ข ยะจํ า นวน 2,417.10 ตั น ขยะเทศบาล จํ า นวน 946.11 ตั น ขยะ อปท.อื่ น ๆ (27 แห่ ง )
1,470.99 ตัน แหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ กุดยางสามัคคีและหนองไชยวาน และที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์คือ สวนสาธารณะกุดน้ํากินและลําน้ําปาว ด้านสุขาภิบาลอาหาร ต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 8
ราย ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ 13 ราย ใบอนุ ญ าตสะสมอาหาร 13 ราย
ตรวจสอบเหตุร้องเรียน จํานวน 2 เรื่อง ข้อร้องเรียนความสะอาดร้านอาหารศิริลักษณ์ ถ.เทศบาล 23 เมื่อ
วันที่ 5-13 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้แนะนําให้จัดร้านให้เป็นระเบียบ และ
ไม่อนุญาตให้นําสุนัข แมว เข้ามาบริเวณเตรียม ปรุง และ ที่นั่งทานอาหาร ผลร้านมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อย ข้อร้องเรียนร้านอาหารชุมชนดงปอมีการปลอมปนสิ่งอื่นใดที่มิใช่เนื้อปลาในน้ํายาขนมจีน เมื่อวันที่
12-13 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหาร ผล
พบว่าไม่มีการปนเปื้อนสิ่งอื่นใดในน้ํายาขนมจีน แต่ที่น้ํายาขนมจีนข้น เนื้อปลายุ่ยละเอียด เพราะมีการนําเนื้อ
ปลานิลต้มปั่นให้ละเอียดก่อนนํามาผสมกับน้ําเครื่องแกงที่ผ่านการกรองเอาเศษ ตะไคร้ พริก ข่า ชิ้นใหญ่ออก
ให้หมด ตรวจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ตรวจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า Big C โลตัส และกาฬสินธุ์
พลาซ่า จํานวน 52 แห่ง ผลตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ทําบุญเลี้ยงพระตลาด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 12 มกราคม 2558 เทศบาลฯ ร่วมกับ ชาวตลาดเทศบาลฯ ทําบุญเลี้ยงพระ
และจัดงานปีใหม่ตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันและ
ควบคุมโรค ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนและแต่งตั้งคณะทํางานการดําเนินงานโครงการรณรงค์ตรวจค้นหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีประจําปี 2558 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 42 คน ใน วันที่
28 มกราคม 2558 เวลา 08.30น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สรุปผลการ
ประชุม ดังนี้ 1. ในการดําเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีจะมีคณะทํางาน
ประกอบด้วยประธาน อสม.ทั้ง 36 ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 45 คน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ดําเนินการแต่งตั้ง
2. ดําเนินการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ แบบคัดกรองด้วยวาจา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ≥40 ปี ขึ้นไปทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ จํานวน 9,945 คน 3. จะต้องมีการบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100 % ของกลุ่มเป้าหมาย 4. เก็บอุจจาระส่งตรวจ ในประชาขน อายุ ≥40 ปี ที่
ได้รับการคัดกรองด้วยวาจา ที่ แปลผลว่าเป็น “กลุ่มเสี่ยง” เพื่อหาไข่พยาธิใบไม้ตับ 5. ต้องดําเนินงานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคไม่กินปลาดิบในกลุ่มที่ตรวจพบไข่พยาธิ 6. ให้โรงเรียนมีการนําหลักสูตร อย.น้อย
ระดับประถมศึกษา ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ในโรงเรียน อปท.ละ 1 แห่ง 7. หาก
มีการดําเนินงานครบตามเป้าหมายดังกล่าว จะวัดระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการบริหารจัดการความรู้และ
การจัดการนวตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 7 ข้อ จะเริ่มดําเนินการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
และจะแล้วเสร็จใน 30 มีนาคม 2558 ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน มกราคม
2558 - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) น้อยกว่า 10 มี 34 ชุมชนมีความเสี่ยงน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 94.44 - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหว่าง 10 – 30 มี 2 ชุมชนที่มีความเสี่ยง
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 13 ราย
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ได้รับการเยี่ยม 13 ราย งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ มีผู้มารับบริการ
ทั้งหมด 486 ราย ตรวจโรคทั่วไป 360 ราย ทันตกรรม 37 ราย งานแผนไทย 52 ราย วางแผนครอบครัว
8 ราย ฉีดวัคซีน 7 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 22 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนย์บริการที่ 2 ดง
ปอ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 389 ราย ตรวจโรคทั่วไป 291 ราย ทันตกรรม 7 ราย งานแพทย์แผนไทย นวด
30/อบ 26 ราย วางแผนครอบครัว 4 ราย ฉีดวัคซีน 31 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย ขณะนี้
เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ จํานวน 1,541,482.40 บาท ขณะนี้
เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ จํานวน 234,502.96 บาท ด้านสัตว์แพทย์ ใน
คลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 238 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 307 ตัว สุนัข 256 ตัว แมว 51 ตัว
ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 18,360 บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต
จํานวน 24 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 3,109 ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 312,007 บาท
ให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ 20 เรื่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้า
ร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.
ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 " ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. ระหว่างวันที่
24 – 26 มกราคม 2558 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดโดย สปสช. ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี) วันที่
22 มกราคม 2558ผู้สูงอายุได้รับความรู้ เรื่อง "ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยผู้สูงอายุ" โดยท่าน ดร.
นายแพทย์นพดล แข็งแรง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร /แบ่งกลุ่มนักเรียน ทั้งหมด 10 กลุ่มๆ ละ 13-15 คน
คัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มเป็นชื่อดอกไม้ กลุ่มที่ 1 ชื่อกลุ่มดอกพวงผกา หัวหน้ากลุ่มนางบุญรื่น ศรีธเรศ
กลุ่มดอกกุหลาบ ดอกรัก ลําดวน ดอกแก้ว สายหยุด พวงชมพู กระดังงา ทานตะวัน กล้วยไม้ ช่วงบ่ายเรียน
การทํ า บายศรี ด้ ว ย ดอกไม้ ใบตอง แต่ ล ะกลุ่ ม ช่ ว ยกั น เพื่ อ ส่ ง งานคุ ณ ครู ต่ อ ด้ ว ยคลายเครี ย ด
เต้นบาสโลป ทุกคนบอกคุ้มค่าจริงๆ ทีได้เป็นนักเรียนผู้สูงอายุฯ วันที่ 29 มกราคม 58 เรียนครบสูตร ออก
กําลังกายก่อนเรียน /เรียนสิทธิของผู้สูงอายุโดยนิติกร พมจ. /ผู้แทนนายก อบจ. คุณศิรินันท์ หล่อตระกูล มอบ
ระฆัง ให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยขน์ ทางโรงเรียนกราบขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ บรรยากาศงานพบปะสังสรรค์ปี
ใหม่ 2558 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 มกราคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้วยความรักความสามัคคีคณะกรรมฯ และนักเรียน ลงขันร่วมกันจัดงานงานเลี้ยงปีใหม่
2558

สํานักการศึกษา
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการศึกษา
นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานกีฬาและนันทนาการ การแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 32 ประจําปี
2557 “เมืองกาญจนบุรีเกมส์ 2014 “ ระหว่างวันที่ 14 – 23 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
กาญจนบุรี สรุปเหรียญรางวัล - เหรียญเงิน เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 12ปี หญิง -เหรียญเงิน วิ่ง 3,000
เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
ประธานในงาน งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ กิจกรรม
ปั้นดินให้เป็นดาว ร่วมทําบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ในโรงเรียน ร่วมนิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน-ครู กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา นักเรียนร่วม
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อบรมคุณธรรม – จริยธรรม ณ วัดประชานิยม นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ จํานวน ๒ คน ณ สพป. เขต ๑ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา วันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ วันครู ณ หอประชุมธรรมภิบาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ การประกวด
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
(ร้านนิทรรศการ) วันที่ 9 มกราคม 2558 วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558 วันครู ประจําปี
2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 จัดทําบ่อเลี้ยงปลาดุก บ่เลี้ยงกบ และปลูกพืชผักสวนครัว โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ ร่วมงานกีฬา อปท. ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ นิทรรศการผลงานทางวิชาการ งานวันเด็ก
วันครู ตักบาตรทุกวันพุธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสาย
บุญ ใน วันที่ 7,21 ม.ค. ๕8 กิจกรรมวันปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศูนย์ ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ใน
วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
ประจําปี 2558 งานที่จะดําเนินการต่อไปสํานักการศึกษา - งานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัย
สุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2558 ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร - การแข่งขันกีฬา เยาวชน – ประชาชน งาน
มหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2558
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

สํานักการคลัง
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ด้านรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 (ไตรมาส 2) 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 3,494,882.45 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 3,109,237.30 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 2,579,288.97 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน เข้ามาทั้งหมด 11,910
บาท 5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา 6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 – มกราคม
2558 เข้ามาทั้งหมด 1,639,086 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2557
– มกราคม 2558 จํานวน 10,834,404.72 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558 เข้ า มาทั้ ง หมด 31,859,867.46 บาท 8.หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เข้ า มาทั้ ง หมด
18,031,418 บาท ด้ า นการศึ ก ษา เข้ า มาทั้ ง หมด 40,778,055 บาท รวมเงิ น อุ ดหนุ น จํ า นวน
58,809,473 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 101,503,745.18 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้าน
การศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 จํานวน 9,189,314.95 บาท 10.
อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 จํานวน 12,795,289
บาท รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจําเดือนมกราคม 2558
รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนมกราคม 2558 (งบ 58) ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ 6,263,801.61 บาท
อุดหนุนทั่วไป 31,241,798 บาท นิติกรรมที่ดิน 1,443,543 บาท รวม 38,949,142.61 บาท จัดเก็บ
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เอง 4,283,026.80 บาท รวมทั้งสิ้น 43,232,169.41 บาท รายรับจริงเดือนตุลาคม 57 – มกราคม 58
จํ า นวน 101,503,745.18 บาท รายจ่ า ยจริ ง เดื อ นตุ ล าคม 57 – ธั น วาคม 57 จํ า นวน
57,077,770.97 บาท รายจ่ายจริงเดือนมกราคม 2558 จํานวน 26,814,867.73 บาท ยอดเงิน
คงเหลือยกไปเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 17,611,106.48 บาท

สํานักการช่าง
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สํานักการช่าง งานควบคุมก่อสร้าง
โครงการตามเทศบัญญัติ ปี 2558 งานตรวจสอบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา งานสํารวจท่อ
ระบายน้ําถนนกาฬสินธุ์ลงสู่ลําน้ําปาว โครงการสํารวจทางลาดเข้าบ้านพักอาศัยถนนเรียบคลองชลประทานฝั่ง
กุดยาง ตรวจสอบระดับน้ํา ขุดลอกกุดโง้ง
งานสถาปัตยกรรม “ฝ่ายศิลป์” เขียนป้ายผ้า ป้ายโฟม, ป้ายชื่อติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย ขอ
ความอนุเคราะห์ ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของ
ประชาชน 9 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 31 งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํา
ร้องของประชาชน 83 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 18 งาน ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิบัติ
ตามคําร้องของประชาชน 1 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 13 งาน สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือน
มกราคม 2558 1. ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์ - บริเวณเกาะกลาง
ถนนอรรถเปศล - บริ เ วณเกาะกลางถนนกาฬสิ น ธุ์ - บริ เ วณสวนหย่ อ มวงเวี ย นโปงลาง - บริ เ วณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธิ์ค้ํา - สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จ่าย น้ํามันดีเซล เดือนมกราคม
2558 สํานักปลัดเทศบาล ใช้ลดลง 669 ลิตร สํานักการช่าง ใช้ลดลง 1,500 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ใช้ลดลง 388 ลิตร สํานักการศึกษา ใช้เพิ่มขึ้น 45 ลิตร สํานักการคลัง ใช้ลดลง 40 ลิตร
กองวิชาการ ใช้ลดลง 34 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใช้ลดลง 7 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.สรุป
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนมกราคม 2558 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 เดือนมกราคม 2558 รวมใช้ลดลง 322
หน่วย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2558 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1. โครงการ
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

๑๖

การปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ ประจําเดือนมกราคม 2558 มีทั้งหมด 14 เรื่อง ที่มากที่สุดคือตรวจร่างสัญญา
เช่าที่ (ล๊อค) ตลาดโต้รุ่ง 21 สัญญา

กองสวัสดิการสังคม
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนมกราคม 2558 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนมกราคม
2558 ใช้น้ํามันทั้งหมด 144 ลิตร ไฟฟ้า เดือนมกราคม 2558 จํานวน 180 หน่วย ฝ่ายพัฒนาชุมชน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดองประจําปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ณ ลานตลาดคลองถม โครงการ
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อHIV
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจําเดือนมกราคม) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเบิกจ่าย
แบบขั้นบันได แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน
๓,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑,๙๔๓,๙๐๐ บาท เสียชีวิต ๙ ราย (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ๒. ผู้พิการตาม
โครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๖๕ ราย เป็นเงิน ๒๘๒,๕๐๐ บาท ๓. ผู้ติดเชื้อ HIV จํานวน
๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีใน
ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการอบรมโครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อ
ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะ
ดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป -โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV จะ
ดําเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันที่ ๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘ ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 กําชับเรื่องการประเมินรางวัลบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี 2557
นายจารุวัฒน์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ ผมกํ าชับ เรื่ อ งที่ม อบหมายภารกิ จ
เกี่ยวกับการรองรับการประเมินรางวัลบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี 2557 ใครได้รับผิดชอบในส่วนไหนก็
ดําเนินการให้เรียบร้อยทันตามกําหนดเวลา มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิด
ประชุม

ปิดประชุม ๑6.10 น.

