รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 17/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายจารุวัฒน์
๒. นายนพสิทธิ์
๓. นางสาวศิรินันท์
๔. นายนิติธรรม
๕. นายอดิศักดิ์
๖. นายฉลอง
๗. นางอุบลรัตน์
๘. นายประเสริฐ
๙. นายอภิวัฒน์
๑๐. นางเพ็ญพร
๑๑. นายภาณุเดช
๑๒. นายวรวิทย์
๑๓. นายพงษ์ธร
๑๔. จ่าเอกภราดร
๑๕. นางสาวจันทร์ตรี
๑๖. นายกฤษณะ
๑๗. นายโพธิวัฒน์
๑๘. นางจีรนันท์
๑๙. นายสมชาย
๒๐. นางสาคร
๒๑. นางสาวดารุณี
๒๒. นางสาวสุนิสา
๒๓. นายคงเดช
๒๔. นางณัฐนันท์
๒๕. นายกันติพงษ์
๒๖. นางสาวนันทนา
๒๗. นายจําลอง
๒๘. นางมยุรี
๒๙. นางนฐอร
๓๐. นางศศิญา
๓๑. จ.ส.อ.สมชาย
๓๒. นายสังวาล

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทงั
รองปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โพธิแท่น
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
เนตวงษ์
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
กอสัตย์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝ่ายเทศกิจ
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
ธารไชย
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แต้มแก้ว
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สุดาอิ้ง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
บุญศิลป์
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หรบรรณ์
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
เหล่านุกูล
หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
เบ้าจังหาร
หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ศรีนามล
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
ไชยบัง
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
อภัยโส
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เมืองโคตร
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

๒

๓๓. นายประโยชน์
๓๔. นายสถิตพงษ์
๓๕. นางสาวสุภาพ
๓๖. นางสุมิตรา
๓๗. นางรัศมี

ฆารไสว
บงศรีดา
บุญเพิ่ม
ภูผาลา
พลเทียน

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
นวก.ศึกษา รก.หน. ศพด.2

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมานิต
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
2. นายสมศักดิ์
ร่มไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3. นายนิกร
แต้มแก้ว
หน.ฝ่ายอํานวยการ
4. นายลิขิต
ไชยภู
หน.ฝ่ายปกครอง
5. นางสาววารัตน์
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
6. นายวันชัย
จันทร์สว่าง
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
7. นางเพ็ญประภา
ภูนิลามัย
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
8. นายวุฒิไกร
ภูนาโท
หน.ฝ่ายการเจ้าที่
9. นางมยุรา
ภูจริต
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10.นายพงษ์ฤทธิ์ ธารสวิง
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
11.นางสุดารัตน์ ศรีโยธา
12.นางรัศมี
แสนอุบล
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
13.นายสนธยา
สีหานนท์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
14.นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
15.นายปัญญา
หมั่นผดุง
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
16.นายอิงควัต
คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
17.นายธนัญชัย
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
18.นายชาติชาย คําก้อน
หน.ฝ่ายนิติการ
19.นางดวงใจ
พิมพ์บุตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20.นางมนธิดา
คําก้อน
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21.นางสาวณัฐภาส์
การรินทร์
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
22.นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
23.นางวิภาวดี
ชุมกาแสง
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 17/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 2
มิถุนายน 2558

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี

๓

นายจารุวัฒน์ บุ ญ เพิ่ ม

นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ เมื่ อ เช้ า นายกได้ ล งนามแต่ ง ตั้ ง

เลขานุการนายกเทศมนตรีคือนายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ ก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นเลขานุการฯให้ผมแล้ว
ท่านจะมาช่วยงานด้านจักรยานด้านเยาวชนและด้านการแข่งขันกีฬา งานอื่นๆตามที่ผมจะมอบหมายเพื่อให้
งานดําเนินการต่อไปให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

เรื่องที่ 2 ปฏิทินงานเดือนมิถุนายน 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิทินงานของเดือนมิถุนายนจะเริ่มต้น
ที่งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าเราทําเสร็จไปแล้วหนึ่งรอบแต่ก็นอกเขตเราก็คือเขตเทศบาล
ตําบลโพนทองเกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้าแล้วสุนัขตัวที่คาดว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้มุ่งหน้าเข้ามาในเขต
เทศบาลลักษณะของสุนัขคือเพศเมียสีดําวิ่งมุ่งหน้าเข้ามายังหมู่บ้านแสนรัก ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกตามหาแต่
ไม่พบร่องรอยเมื่อไม่พบเราจะต้องสุ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งเขตอีกหนึ่งรอบเพื่อป้องกันไว้และจะ
เริ่ ม ฉีดอี ก ครั้ งคื อวัน ที่ 2 – 3 มิ ถุ น ายน 2558 คือ วันนี้ ที่ถ นนเสน่ห า ถนนประดิษ ฐ ถนนสุ จิน ดา ขอให้
ดําเนินการให้เรียบร้อย งานต่อไปคือถนนสายบุญเริ่มต้นวันพรุ่งนี้คือวันที่ 3 และ 17 มิถุนายน 2558 ใครที่
ยังไม่เคยไปถนนสายบุญลองไปสัมผัสดู
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เจ้าภาพถนนสายบุญรอบนี้คือกองสวัสดิการสังคมขอให้
ไปรับพระวัดประชานิยม เวลา 06.30 น. ส่วนวัดอื่นๆจะเดินทางมาเอง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิทินงานต่อไปคือจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เราจะเปิดขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตอนนี้ได้หรือไม่คนที่อายุ 59 ปี จะขึ้น 60 ปี
เราจะรับแจ้งไปเลยพอถึงวันจะได้ไม่วุ่นวายมากันวันเดียวแต่เราเริ่มรับไว้เลยหรือจะต้องรอประกาศก่อน เราก็
เตรียมการไว้ก่อนและประกาศไว้ว่าอายุ 59 ปีเต็มวันไหนให้มาขึ้นทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรเป็นต้นไปทํา
ตามระเบียบ งานต่อไปคือโครงการสวดมนต์ตอนเช้า วันที่ 9 และ 15 มิถุนายน 2558 พอสวดมนต์วันพระ
เสร็จเรียบร้อยก็มาประชุมกาแฟเช้าที่ห้องนายกต่อคือวันที่ 9 และ 23 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้นก็จะมีการ
ออกเร่งรัดจัดเก็บภาษีของเดือนมิถุนายนเป็นงานของคลัง งานต่อไปก็จะเป็นงานประเพณีบุญซําฮะ บวงสรวง
ศาลหลักเมือง วันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2558 ผมอยากให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน
มาร่วมงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนจริงๆแล้วบุญซําฮะของเราสามารถจะพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าใคร
อยากจะมาดู งานบุ ญ ซํา ฮะให้ ม าดู ง านได้ ที่ เทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ์แ ล้ ว เราจะทํา อย่ างไรให้ยิ่ งใหญ่ ฝ ากผู้ ที่
รับผิดชอบไปคิดปีต่อไปก็ทําเรื่องงบประมาณมามีนี้เงินน้อยก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องมีทิศทางว่าเราจะทําอย่างไร
ต่อไป งานต่อไปประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน วันที่ 11 มิถุนายน 2558 แล้วแผนชุมชน
บรรจุเข้าไปรึยัง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ตอนนี้กําลังดําเนินการสํารวจ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นข้อมูลมาจากผอ.วรวิทย์ที่เก็บมา
จากผู้นําชุมชนแล้วก็ส่งกองวิชาการหลังจากนั้นก็นําส่งสํานักการช่างต่อเพื่อประเมินราคา แล้วสํานักการช่างก็
ต้องส่งคืนกองวิชาการแล้วผมก็ต้องมาประชุมกันอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายน
ปฏิทินที่ผมพูดเมื่อสักครู่
เกี่ยวกับเรื่องทําเทศบัญญัติรองปลัดอภิวัฒน์จะต้องให้แต่ละกอง/ฝ่ายส่งเมื่อไรเพราะวันที่ 31 กรกฎาคม
2558 จะต้องเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนมิถุนายนจะต้องส่งเรียบร้อยแล้วเราจะประชุมชุมชนเมื่อไร
เพราะสํานักการช่างจะต้องส่งให้เสร็จ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ผอ.สํานักการ
ช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ขออนุญาตตรวจสอบเพราะตอนนี้กําลังคัดแต่ละ
เส้นแต่ละสายมันเยอะมากจะพยายามเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามเวลาที่กําหนด

๔

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สํานักการช่างรับปากแล้วว่าจะส่งข้อมูล
ให้กองวิชาการ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 มอบผอ.วริวทย์เตรียมข้อมูลเอาไว้ว่าใกล้สิ้นเดือนมิถุนายนจะมีการ
เชิญประชุมเฉพาะตัวประธานชุมชนเพื่อมาช่วยกันคัดเลือกข้อมูลที่จะบรรจุในงบประมาณแล้วค่อยไปแจ้งในที่
ประชุ ม ใหญ่ อี ก ครั้ ง นะหั ว หน้ า สั ง วาล และเมื่ อ เช้ า ผมก็ มี โ อกาสได้ ไ ปดู ที่ โ รงเรี ย นเทศบาล 1 ปรากฏว่ า
ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคในช่องปากผมเลยคิดว่าปีหน้าให้ทําเรื่องวัดสายตาผมจะ
มอบโจทย์ให้ทางผอ.เพ็ญพรลองหาสถาบันที่เขาจะวัดสายตาประกอบแว่นหรือศึกษาดูว่าถ้าหากเราจะซื้อแว่น
ให้ ช าวบ้ า นที่ ม าตรวจเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาจะสามารถทํ า ได้ อย่ า งไรไม่ ผิด ระเบี ย บใช้เ งิ น ของกองทุ น ฝากท่ า น
ผอ.เพ็ญพรลองศึกษาดู วันที่ 11 มิถุนายน 2558 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จะมีการไปตรวจสุขภาพ
ในช่องปากให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.4 โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 4 และวันที่ 20 และ 27
มิถุนายน 2558 บริการที่ศูนย์ดงปอและศูนย์ซอยน้ําทิพย์ก็คือการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
งานต่อไปในเดือนมิถุนายนคือประชุมหอกระจายข่าวเมื่อชาวบ้านแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการย้ายหอ การติดตั้งเครื่อง
เสียง การเดินสายอะไรก็มอบให้สํานักการช่างรับงานไปแต่ครั้งนี้บอกว่าสํานักการช่างไม่ดําเนินการให้เรื่องการ
ย้ายหอกระจายข่าวของชุมชนดอนสวรรค์ฝากผอ.สํานักการช่างติดตามและกําชับพร้อมทําบันทึกขึ้นมาหา
นายกแล้วผมจะสั่งลงไปเป็นหนังสือให้กําหนดแล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วให้รายงานให้ผมทราบ งาน
ต่อไปคืองานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบนี้ไปจัดที่จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2558 งาน
ต่อไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมปีนี้เตรียมเอาไว้ก็คือ วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2558 เข้าสวนเวฬุวัน เราจะพา
พนักงานเทศบาลไปปฏิบัติธรรมขออาสาสมัครให้ไปแบบสมัครใจไม่บังคับ และวันที่ 21 มิถุนายน 2558
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและทําบุญตักบาตรเข้าวัดวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. งานต่อไปจักอบรมครูอนามัย
ประจํ าศู นย์ พัฒ นาเด็ก เล็ก ครู อ นามัย โรงเรี ย นอนุบ าลและครูอนามั ย โรงเรีย นประถมศึก ษา ในวั นที่ 23
มิถุนายน 2558 อบรมที่ศูนย์บริการสาธารณะสุขซอยน้ําทิพย์ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 50 คน โครงการต่อไป
อบรมให้ความรู้ประชาชนเกียวกับเรื่องป้องกันอัคคีภัยงานนี้เป็นงานของดับเพลิงจัดอย่างไรช่วงเดือนมิถุนายน
แต่ไม่ได้กําหนดวัน
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ ดําเนินการในช่วงประชุมชุมชน
ขอเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะเริ่มประชุมชุมชน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และเรามีโครงการอบรมกฎหมายให้
ประชาชนผมได้ไประสานวิทยากรเอาไว้แล้วให้ส่วนที่เกี่ยวข้องโทรไปประสานกับท่านดร.ภพทร เบอร์โทรฯ
081 – 6707235 ท่านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหัวข้อที่จะให้อบรมคือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท ดู
หมิ่น ประสานเกี่ยวกับเรื่องการโพสข้อความในโซเซียล การแชร์ต่างๆว่าแบบไหนที่ผิดกฎหมายและแบบไหนที่
สามารถแชร์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย งานต่อไปโครงการคุณธรรมนําการปฏิบัติงานที่ ดร.นคร ที่จะมาอบรม
พนักงานเทศบาลของเรา จํานวน 150 คน และวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และรายการสุดท้ายของปฏิทินงานเดือนมิถุนายน 2558 คือออกฉีดวัคซีนโรคหัดเยอรมันเข็มที่ 2
ให้แก่เด็กในชุมชน

เรื่องที่ 3 กิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมวันต่อต้านการค้า
มนุษย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 จะมีขบวนแห่รอบเมืองใส่เสื้อสีขาวเดินรณรงค์ไม่มีการอบรมเหรอใครรู้ว่าเขามี
กิจกรรมอะไรบ้าง
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ไม่มีการอบรมเดินรณรงค์อย่างเดียวครับ
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นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วม

เป็นเกียรติในกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์

เรื่องที่ 4 นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีเรื่องที่เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าฯมาพูด
ให้ทุก ท่ านฟั งว่ า ผมมี โ อกาสได้เ ข้าประชุ ม กับท่า นผู้ ว่ าเกี่ย วกั บ เรื่ องการจั ดตั้ งกองทุ นส่ ง เสริ ม และอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมก็คือจะเก็บเงินกองทุนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของดีกาฬสินธุ์แห่งใหม่ นโยบายของท่านผู้ว่าฯจะเน้น
เกี่ยวกับเรื่อง 1.การค้ามนุษย์ 2.การพนันและบ่อนการพนัน 3.ยาเสพติด 4.บุญบั้งไฟมีได้และต้องเน้นเรื่อง
ความปลอดภัย 5.การจัดระเบียบโรงแรมและการขออนุญาตโรงแรมหรือหอพัก 6.การบุกรุกทําลายป่า 7.งาน
เทิดทูลสถาบัน คือ 7 เรื่องที่ท่านผู้ว่าฯจะดําเนินการเพื่อที่จะเน้นเรื่องพวกนี้และนอกจากนั้นในส่วนของงาน
เทิดทูลสถาบันก็จะมีงานของท้องถิ่นจังหวัดมาจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินงานทําโครงการเทิด
ทูลสถาบันขึ้นมาแต่ในรายละเอียดยังไม่บอกว่าจะทําอะไร เพียงแต่บอกว่าจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อ
สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดําริการ
พัฒนาประเทศชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า
จึงได้จัดทําโครงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นก็ไม่มีอะไรที่จะบอกว่าจะต้องทํากิจกรรมอะไร
งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3 แสนบาท มอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบใน
งานด้านนี้แล้วให้ประสานกับสํานักงานท้องถิ่นฯว่าจะมีกิจกรรมอะไรและทําแบบไหน
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล มีหนังสือเป็นตัวโครงการและตัวกิจกรรมแนบมา
อยู่ครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สถานที่ดําเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรม 1.จัดอบรมความรู้ จัดนิทรรศการ 2.การขอพระราชทานตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์
พรรษา 3.การเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 4.การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 5.กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ 6.กิจกรรมประกวดร้องเพลงแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ เราจะเลือกกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมแก่ง
ดอนกลางมอบให้สํานักปลัดเทศบาลรับไปดําเนินการ งานเทิดทูลสถาบันที่ท่านผู้ว่าฯไปประชุมมาท่านให้
ข้อมูลว่าปีนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อยากจะจัดกิจกรรมให้สมเด็จพระนางเจ้าฯเนื่องในวันแม่ในเดือน
สิงหาคมแต่ท่านจะให้จัดวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ให้ปั่นจักรยานทั่วประเทศนี้คือแนวคิดของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ งานนี้คนละงานกับที่เราจะปลูกต้นไม้คนละส่วนกันเพราะงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เรา
ต้องดําเนินการอยู่แล้ว วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เราจะมีกิจกรรมอะไรเชิญท่านเลขานุการฯพูดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รูปแบบที่ได้เข้าร่วมประชุมเอา
รูปแบบตามแบบที่เราเคยจัดคาร์ฟรีเดย์ ปี 2555 ปั่นจากศาลากลางแล้วไปสิ้นสุดที่สวนสาธารณะแก่งดอน
กลางและทําการปลูกต้นไม้ในส่วนของประชาชนที่จะมาร่วมต้องให้หน่วยงานไปหาผู้ที่จะเข้าร่วมโดยจะต้องมี
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุว่าหน่วยงานไหนจะมาเท่าไรแจ้งมาแล้วมาลงทะเบียนรับเสื้อได้ที่
หน้างาน เสื้อได้มาทั้งหมด จํานวน 1,000 ตัว มอบให้หัวหน้าส่วนฯ จํานวน 100 ตัว และส่วนที่เหลือ 900
ตัว จะบริหารในเขตเทศบาลให้เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานปั่นจักรยาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ งานนี้ส่วนงานกิจกรรมของเราก็มอบให้
สํานักปลัดเทศบาลรับไปคิดกิจกรรมและดําเนินการเทิดทูลสถาบันในส่วนของเรา

เรื่องที่ 5 ออกสํารวจการจัดระเบียบสายไฟฟ้า

๖

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พรุ่งนี้ใครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดระเบียบสายไฟฟ้าจะมีการนัดกัน วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เพื่อสํารวจรวมตัวกัน เวลา 10.00 น. หน้า
ปั๊มน้ํามัน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง งานไฟฟ้าไปครับได้เตรียมการไว้แล้วและตัวผม
เองไปร่วมด้วย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ไม่มีพิธีเปิดงานเหรอ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง เป็นการสํารวจข้อมูลก่อนแล้วค่อยนัดกันประชุม
กันอีกครั้งเพื่อกําหนดพิธีเปิด
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ฝากท่านรองนพสิทธิ์ตามกับท่านผู้จัดการ
ไฟฟ้าเรื่องถ้าเราจะนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินจะต้องทําแบบไหนอย่างไร

เรื่องที่ 6 เชิญประชุมการร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 จะมีการ
ประชุมที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 10.00 น. ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการ
ร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบจ่าเอกภราดรไปประชุม

เรื่องที่ 7 เจ้าหน้าที่บริษัทซัมซุงจะมาสอนวิธีการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ สําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์แบบ
สมาร์ทโฟนจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทซัมซุงมาสอนวิธีการใช้สมาร์ทโฟน วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ให้กับ
โรงเรียนผู้สูงอายุถ้าใครซื้อโทรศัพท์ราคาแพงแต่ใช้งานไม่คุ้มเชิญเข้าอบรมได้

เรื่องที่ 8 การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและการจัดทําผังเมืองรวม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมเป็นอย่างไรผมเห็นท่านโยธาฯโทรศัพท์มาถามผมว่าคําตอบเป็นอย่างไรที่เราหารือกัน สรุปเป็นอย่างไร
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง แนวทางก็คล้ายกับที่ผมนําเสนอว่าคือเราอิงตัว
ผังเมืองที่เรากําลังปรับปรุงอยู่ได้หรือไม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหน้านี้ผมได้มาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบว่าได้รับหนังสือจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําผังเมืองรวมของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ผ่านมติ ครม. แล้วไปออกประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่ก่อนที่จะ
ออกได้จะต้องผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบข้อความต่างๆที่ จะไปประกาศ แล้วท่านโยธาฯ
โทรศัพท์มาหาผมเพราะมีมาตรการที่เราจะทําโรงแรมจากท่านผู้ว่าฯเป็นนโยบาย 4 เดือน ที่ท่านผู้ว่าฯกําชับมา
ว่าจะต้องทําให้เสร็จก่อนที่ท่านจะเกษียณ ท่านผอ.ภานุเดชว่าของเรามีช่องว่างมีสูญญากาศของการบังคับใช้ผัง
เมืองแล้วเราจะแก้ไขยังไงก็เลยบอกให้ทางสํานักการช่างทําหนังสือไปที่สํานักงานโยธาฯ ท่านโยธาฯเลยได้โทร
มาหาผมเขาแนะนําว่าทําไมในเมื่อของเราผ่านขั้นตอนของการทําอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเข้ากฤษฎีกาแล้วรอ
ออกไม่มีอะไรให้แก้ไขอีกแล้วในช่วงนี้ที่เป็นช่วงสูญญากาศเรายังใช้ไม่ได้ทําไมเราไม่เปิดสภาแล้วเอาผังเมืองรวม
ทุ ก บรรทั ด ของตั ว ใหม่ ที่ จ ะออกนํ า เข้ า สภาเพื่ อ ขอให้ ส ภาเห็ น ชอบถ้ า เห็ น ชอบแล้ ว เราส่ ง ไปประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาเอามาใช้บังคับชั่วคราว แล้วท่านผู้ว่าให้เวลา 4 เดือนในการทําเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม
จะทันหรือไม่ และตอนนี้มีคําพิพากษาจากศาลปกครองผอ.ภานุเดชนํามาให้ผมอ่านศาลปกครองบอกว่าใน
ระหว่างที่เป็นสูญญากาศอยู่ถ้าหากเราจะปฏิบัติในแนวทางที่ผังเมืองใหม่กําลังจะออกก็ไม่ผิดอะไรเพราะแค่รอ
ออกหนังสือและประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่ในแนวทางปฏิบัติเราอิงของใหม่ได้เลยนี้คือในคําพิพากษาของ
ศาลปกครองใช่หรือไม่

๗

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ตัวที่เราจะดําเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่า
ตามพื้นที่ผมดูแล้วที่มีพักอาศัยรวมจะขอเปลี่ยนเป็นโรงแรมก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวทั้งหมดเป็นสีเหลืองก็จะมี
เฉพาะที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้คือเจมส์รีสอร์ท
นายจารุวัฒน์ บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธุ์ นอกนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ห มด
ตอนนี้คุณกล้าออกหรือไม่
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง ต้องนําเข้าที่ประชุมเพื่อหารือกันเรื่องนี้โดยตรง
เพราะจะได้รู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการปฏิบัติ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผมถึงได้หารืออยู่นี้ไง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง
ถ้าตามที่ผมพูดตามที่หนังสือของสํานักงาน
โยธาฯตอบมาก็ต้องนําเสนอทางคณะผู้บริหารว่าทางสํานักการช่างก็ไม่ขัดข้องถ้าจะใช้แนวทางของผังเมือง
รวมตัวใหม่
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ถ้าอย่างนั้นเราเปิดประชุมดีหรือไม่เชิญ
ท่านนายอําเภอ เชิญตัวแทนท่านผู้ว่าฯ เชิญสํานักงานโยธาฯ และพวกเราที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
ผังเมืองใหม่และผังเมืองเก่าและเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.โรงแรมตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯมาแล้วนัดประชุมกัน
แล้วตั้งชื่อคณะกรรมการชุดนี้ว่าเพื่อดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรม
มอบผอ.ภานุเดชไปหารือกับท้องถิ่นแล้วให้ทางท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ท่านผู้ว่าฯลงนามแล้ว
เชิญประชุม รีบดําเนินการและให้เตรียมคําพิพากษาของศาลปกครองไว้ด้วยขอเป็นเอกสารประกอบการประชุม

เรื่องที่ 9 การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน NISPA ยุทธศาสตร์ที่ 7
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน NISPA ยุทธศาสตร์ที่ 7
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เรามี ป ระมาณ 100 - 150 คน ตอนนี้ กํ า ลั ง
ดําเนินการกรอกข้อมูลลงได้ประมาณ 20 คนแล้วจะรีบเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ
รายงาน NISPA ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมอบให้ท่านผอ.วรวิทย์ดําเนินการให้ทันตาม
กําหนด

เรื่องที่ 10 งบประมาณดําเนินการสร้างพระพุทธรูปในพุทธมณฑล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานข่าวร้ายเรื่องงบประมาณ
100 ล้านบาท ที่เราขอผ่านทางโยธาธิการและผังเมืองไปเพื่อมาทําฐานพระพุทธรูปจะให้แล้วเสร็จในปี 2559
ได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าถูกถอดออกแล้วไม่ได้ แต่ยังเหลือประมาณ 10 ล้านบาท อยู่ในงบ กบจ. ในการที่จะมา
ทําต่อเป็นชั้นที่ 2 ชั้นที่ 1 ของฐานพระพุทธรูปในพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง ถ้าเราได้งบประมาณ 100 ล้าน
บาท คงจะเสร็จเรียบร้อยสําหรับตัวพระพุทธรูปแต่เมื่อถูกถอดก็คงรอ และมีคําแนะนําว่าในปี 2560 ให้
ประสานแล้วทําไปใหม่ของบประมาณ 100 ล้านบาท เหมือนเดิมคืออย่างนี้ท่านผอ.ภานุเดชโครงการที่เราขอ
ไปผ่านสํานักงานโยธาฯชื่อโครงการพัฒนาเมืองแต่ภารกิจของโยธาฯเขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องแนวป้องกันตลิ่งพัง
ฯลฯ เพราะฉะนั้ นเราก็ควรจะแต่งด้านหน้าให้เป็นแนวป้องกันตลิ่งพังด้วยให้ได้ประมาณ 150 ล้านบาท
รวมทั้งประตูสวรรค์และฐานพระพุทธรูปให้เสร็จถ้าเขียนได้แบบนี้เขาถอดของเราไม่ได้ เราโดนถอดออกมา 2
ปีแล้วโดยอ้างว่าผิดวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมือง ถ้าท่านผอ.ภานุเดชจะเตรียมงานเอาไว้เพื่อขอ
งบประมาณในปี 2560 ก็ต้องเตรียมคนและดําเนินการเรื่องนี้ส่วนรายละเอียดมาเอาได้ที่ผม

เรื่องที่ 11 พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก

๘

นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล

ก่อนอื่นขอคุยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกขอให้
ทุกสํานัก/กองเข้าไปที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมฯด้านหน้าจะมีตัวอักษรวิ่งเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชน ขณะนี้เขาลงข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับทั้งหมด 456 ฉบับ แต่เกี่ยวข้องกับจังหวัด 73 ฉบับ เกี่ยวข้องกับ
อําเภอ 263 ฉบับ เกี่ยวข้องกับเทศบาล 120 ฉบับ ในส่วนที่ดูแล้วของ พ.ร.บ.สาธารณสุขยังไม่ลง แต่ละหัวข้อ
จะมีหลายหน้าขอให้ทุกสํานัก/กองเข้าไปตรวจดูที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมฯที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับท่าน วัน
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ผมจะนัดประชุมคณะทํางานของแต่ละสํานัก/กองเพื่อจะมากําหนดใน
การอํานวยความสะดวกในส่วนที่เป็นเทศบัญญัติออกและในส่วนที่เป็นของเทศบาลบังคับใช้เองจึงขอนัดประชุม
เพื่อเป็นแนวทางให้เข้าใจร่วมกัน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ทุกสํานัก/กองรับทราบที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุญาต ให้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมฯและเราจะมาประชุมเรื่องนี้กันอีกครั้ง ในวันที่ 5 มิถุนายน
2558

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ค รั้ ง ที่ 16/ 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 19 พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๕ 8
ประจําปีงบประมาณ 2558
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ในรอบเดือนที่ผ่านมาจากการที่ประชุมร่วมกับทาง
จังหวัดก็ไม่ปรากฏการจับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แต่ตามโต๊ะข่าวของศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้แจ้งสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงนี้มีการแพร่ระบายในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลลักษณะที่จับได้จะเป็นหลักล้านขึ้นและพื้นที่ที่กระจายมาส่วนภูมิภาคจังหวัดของเราจะมีหลัก
หมื่น ส่วนมากจะลําเรียงมาจากทางจังหวัดชายแดนแถวลําน้ําโขงและสังเกตช่วงนี้ยาบ้าจะมีราคาลดลง
เพราะว่าจะมีปริมาณเยอะขึ้นผลิตได้มากขึ้น ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ตํารวจจับกุมได้ยาบ้าจําหน่ายเม็ด
ละ 220 บาท และที่อําเภอหนองกรุงศรีเม็ดละ 120 บาท และช่วงเปิดเทอมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ร่วมกับ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้สุ่มตรวจนักศึกษาแล้วพบว่ายังมีปัสสาวะสีม่วงอยู่ และเทคนิคในการซ่อนยาบ้าคือนําไว้
ในแคปซูลยาแก้อักเสบที่เป็นแคปซูลสีเหลืองดํา ใส่ได้ประมาณ 3 – 4 เม็ด แล้วพักติดตัว เรื่องยาเสพติดท่าน
นายอําเภอท่านติดตามอย่างต่อเนื่องและดําเนินการจริงจังถ้ามีเบาะแสสามารถประสานติดต่อมาได้ที่เบอร์
1386 ยังใช้งานได้เหมือนเดิมฝากไว้ด้วยครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –

๙

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 การใช้ที่ดินราชพัสดุ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สืบเนื่องมาจากจะมีการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่ง
ใหม่และจะใช้พื้นที่บริเวณหนองซัมหมูเพื่อเป็นสถานที่ก่อตั้ง สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอความร่วมมือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้พิจารณาส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.กส.1666 เนื้อที่ 62-0-69 ไร่
เพื่อรองรับการจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่ โดยกรอกรายละเอียดในแบบส่งคืนที่ราชพัสดุ
(ทบ.6) แล้วส่งให้สํานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ถ้าหากว่าพวกเราจําได้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ท่านเดิมท่านผู้ว่าฯสุวิทย์ท่านได้วางแนวทางเอาไว้ว่าท่านอยากย้ายศูนย์ราชการออกมาอยู่ข้างนอก
และได้มองหาหลายแห่งผลสุดท้ายก็มาเลือกเอาบริเวณหนองซัมหมูเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วจากการที่ท่านผู้ว่าฯสุวิทย์ท่านบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในแผนและประสานงานกับสํานัก
งบประมาณก็ได้กันเงินเอาไว้ประมาณ 700 ล้านบาท เพื่อที่จะนํามาก่อสร้างศูนย์ราชการฯ ทําไมถึงได้เยอะ
เพราะเขาจะกําหนดเอาไว้ทุกปีและกันเงินเอาไว้ว่าถ้าหากมีจังหวัดไหนที่จะก่อสร้างศูนย์ราชการหรือศาลา
กลางแห่ งใหม่เขาก็จะกั นเงิ นเอาไว้ประมาณนี้แล้วทําไมจังหวัดกาฬสินธุ์เราถึงได้ เพราะว่ าจังหวั ดอื่ นๆใน
ประเทศไทยไม่มีใครมาเอาเงินในหมวดนี้ซึ่งเขาตั้งไว้ทุกปี แล้วพอจังหวัดกาฬสินธุ์ของบประมาณในหมวดนี้ก็
จะได้มาทั้งหมดเพื่อที่จะมาก่อตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่ผมดีใจที่เมืองกาฬสินธุ์ของเราจะมีการพัฒนา ท่านผู้ว่า
ท่านเดิมคือท่านผู้ว่าฯสุวิทย์ก็ได้ทําเรื่องเอาไว้ถึงแม้ว่าท่านจะได้ย้ายไปแล้วแต่งานที่ท่านทําเอาไว้ก็ยังส่งผลอยู่
ถ้าหากว่าจะใช้หนองซัมหมูเป็นสถานที่ก่อตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่ก็ต้องมาดูว่าที่ดินบริเวณหนองซัมหมูเป็นของ
ใครก็ได้ทําการสํารวจไปแล้วเจอว่าเป็นที่ดินของธนารักษ์และเทศบาลขอใช้อยู่ประมาณ 60 ไร่ หนองซัมหมู
ตามหนังสือสําคัญที่หลวงจะมีทั้งหมดประมาณ 104 ไร่ แต่จะอยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ 60 ไร่ และอยู่ใน
ความดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 40 ไร่ แล้วที่ดินของมหาวิทยาลัยฯประมาณ
600 ไร่ ทั้ ง หมดก็ เ ป็ น ที่ ดิ น ของธนารั ก ษ์ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ของใช้ เ ป็ น ที่ ทํ า การ คราวนี้ เ มื่ อ ประชุ ม กั น ใน
คณะกรรมการจัดหาที่ดินมาทําเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ทางท่านผู้ว่าฯภุชงค์ได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าฯให้ไป
ดําเนินการหาที่ดินก็มาประชุมกันและเสนอไปว่าจะขอคืนกับเทศบาลฯ 60 ไร่ และขอคืนจากมหาวิทยาลัยฯ
40 ไร่ จึงได้มีหนังสือมาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินราชพัสดุ จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเรียนว่าปัจจุบันศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์มีสภาพคับแคบไม่พียงพอและไม่สะดวกแก่การให้บริการประชาชนจึงจําเป็นต้องจัดสร้างศูนย์ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของส่วนราชการตามมติของคณะกรรมการสํารวจเพื่อจัดหา
พื้นที่ก่อสร้างศูนย์ราชการฯ ซึ่งเห็นชอบให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.กส.1666 ทั้งแปลงเนื้อ
ที่ 104-2-23 ไร่ และ กส.587 บางส่วนเนื้อที่ 31-0-64 ไร่ รวมเป็น 135-2-87 ไร่ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้พิจารณาส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.กส.1666 เนื้อที่ 62-0-69 ไร่
เพื่อรองรับการจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่ ผมนําเรื่องนี้เข้ามาที่ประชุม คทม.เพื่อที่จะหารือ
และพิจารณาว่าเราจะทําอย่างไร ถามว่าเราจะต้องทําประชามติหรือไม่ในกรณีคืนที่ราชพัสดุไม่ต้องทําเพราะ
เจ้าของที่ดินเดิ ม คือธนารั กษ์ มาขอพื้นที่ คืนซึ่งเดิม นั้ นพื้นที่บริเวณนี้ เป็นของธนารักษ์อยู่ แ ล้ วเราจึงไม่ต้อง
สอบถามและขอความเห็นชอบใคร เราควรจะตอบหนังสือธนารักษ์ไปว่ามติที่ประชุมเห็นควรทําเรื่องส่งคืน
ที่ดินหนองซัมหมูที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอใช้พื้นที่ 62-0-69 ไร่ แก่ธนารักษ์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินเดิมเพื่อ
สนับสนุนเราเห็นด้วยกับการที่จะนําที่ดินแปลงนี้ไปดําเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ มอบผอ.ส่วนฯ
จําลองร่างหนังสือฉบับนี้ นําเรื่องทั้งหมดจากสํานักการช่างไปและภายในสัปดาห์นี้ให้ได้ลงนามเพื่อตอบ
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ธนารักษ์

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมเห็นควรทําเรื่องส่งคืนที่ดินหนองซัมหมูที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ขอใช้พื้นที่ 62-0-69 ไร่
แก่ธนารักษ์ผู้เป็น
เจ้าของที่ดินเดิม เพื่อสนับสนุนเราเห็นด้วยกับการที่จะนําที่ดิน
แปลงนี้ไปดําเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2558
สถานธนานุบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 เชิญสถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2558
ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 4,109 รายการ จํานวนเงิน 67,156,000 บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 67,164.45 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 8,159.02 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -8,713,612.70 บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน
จํานวนที่ใช้ไป -37,523,749.40 บาท ทรัพย์หลุดจํานําเดือนธันวาคม 2557 จํานวน 47 ราย จํานวน
เงิน 703,800 บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 62,665 บาท กําไร
จําหน่ายทรัพย์หลุด 1 ต.ค 57 – 31 พ.ค 58 จํานวน 443,420 บาท รับจํานํา 1,392 ราย จํานวนเงิน
22,524,600 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย 58 จํานวน 72 ราย จํานวนเงิน 2,043,800 บาท ไถ่ถอน
จํานวน 1,289 ราย จํานวนเงิน 21,500,200 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย 58 จํานวน 112 ราย
จํานวนเงิน 3,051,600 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 703,623 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย 58 จํานวน
104,243.75 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 57 – 31 พ.ค 58 จํานวน 4,863,601.25 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤษภาคม 2558 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวม
ทั้งหมด 611 คน การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล (1.) ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจํานวน 2 ราย ดังนี้ 1.1 นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 1.2
นางสาวสุวิภา นาทันตรึก ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4 เป็น นักวิชาการพัสดุระดับ 5 (2.)ระกาศการ
ใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี กรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากําลังฯครั้งที่ 1 ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้อง
ประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวม
เป็นเงิน 31,600 บาท ห้องประชุมพวงพะยอม รวมเป็นเงิน 6,600 บาท รวม 38,200 บาท ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ค 58 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 14
และ15/2558 เมื่อวันที่ 6 พ.ค 58 ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 19 พ.ค 58 มีการประชุมกาแฟยาม
เช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันที่ 12 พ.ค 58 วันที่ 26 พ.ค
58 ฝ่ายเทศกิจและรักษาความสงบ โครงการกาฬสินธุ์สุขสันต์ร่วมกันปั่นจักรยานยามค่ํา KALASIN NIGHT
CYCLING วันพุธที่ 27 พ.ค 58 ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบการตั้ง
วางกระถ่างต้นไม้บนทางเท้า ถนนโสมพะมิตรบริเวณแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมขอความร่วมเจ้าของบ้าน
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ดําเนินจัดระเบียบการตั้งวางกระถ่างต้นไม้ไม่ให้กีดขวางการสัญจร ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.ด้าน
การเตรียมความพร้อม(ก่อนเกิดภัย) 1.1 ดําเนินตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ฝ่าย
ป้องกันฯ 1.2 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกลําน้ําปาวเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 2. การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ขณะเกิดภัย) 2.1 ระงับเหตุเพลิง
ไหม้ 1) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.20-19.15 น. ออกระงับเหตุไฟไหม้หญ้า บริเวณแก่ง
ดอนกลาง ทางไปบ้านหนองบัว ต.โพนทอง 2) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.35 - 17.10 น.
ออกระงับเหตุไฟไหม้กอไผ่ บริเวณชุมชนท่าสินค้า 3) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.50-19.05
น. ออกระงับเหตุไฟไหม้กอไผ่ ริมคลองชลประทาน บริเวณชุมชนซอยน้ําทิพย์ 4) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2558 เวลา 19.22 -19.30 น. ออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหน้า สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดฯ 5) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.10 -15.35 น. ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่าดอน ปู่ตา
บ้านหามแห ต.โพนทอง 6) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.38-12.20 น. ออกระงับเหตุ
เพลิงไหม้หญ้าบริเวณซอยวิโรจน์รัตน์ 2 7) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา11.10-11.25 น. ออก
ระงับเหตุเพลิงไหม้มิเตอร์ไฟฟ้า บริษัทฮอนด้าคาร์จํากัด ถ.บายพาส 8) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.05-08.40 น. ระงับเพลิงไหม้ห้องเครื่องยนต์รถกระบะอีซูซุ บริเวณหน้าห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า
(สาขา 1) 2.2 การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.35-10.45
น. ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งผู้ป่วยจากสถานีอนามัยแห่งที่ 1 ไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2558 เวลา 02.15-02.45 น. ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน การจัดการหลังเกิดภัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. เหล่า
กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ที่ทําการชุมชนหนองผักแว่น วันที่
1 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
วาตภัย (รอบที่ 3) จากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา
14.00 น. ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จํานวน 54 ครัวเรือน ณ ที่
ทําการชุมชนหนองผักแว่น งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และติดตั้งเสาวิทยุ
สื่อสารของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ปรับปรุงและทํา
ความสะอาดลานกีฬาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนพ.ค 58
จํานวน 34,444 คน งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 771 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,145
ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 8 ราย โครงการบริการเชิงรุก จํานวนผู้รับบริการ 4 ราย ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้
ประสบปัญหา

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนพฤษภาคม 2558 เบนซิน จํานวนที่ใช้ 590 ลิตร ลดการใช้พลังงาน 83 ลิตร
ดีเซล จํานวนที่ใช้ 13,394 ลิตร ลดการใช้พลังงาน 675 ลิตร LPG จํานวนที่ใช้ 152.50 ลิตร ลดการใช้
พลังงาน 16.06 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง 7 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาด
ร่วมใจการเกษตร 1 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือ
ทางสาธารณะ 41 ครั้ง ลอกท่อระบายน้ํา/แก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน 71 จุด ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูล
ฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 5 คัน/6 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 5 ใบ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา/เปลี่ยน 48
ฝา ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ 3.1 ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขหลังคาตลาดเทศบาลฯ - จัด
เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขหลังคาตลาดเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.58 3.2 ซ่อมแซมโต๊ะ
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เก้าอี้ ตลาดโต้รุ่ง - ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ ตลาดโต้รุ่ง แบ่งเป็น - เฉพาะหน้าโต๊ะ
จํานวน 8 ตัว - เฉพาะเก้าอี้ จํานวน 16 ตัว ด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ มี
การคัดแยกขยะได้ 9.26 ตัน ซึ่งจําหน่ายได้ รวม 1 ครั้ง เป็นเงิน 26}542 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิต
เป็นปุ๋ยหมักรวมจากเดือนตุลาคม รวม 55.03 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะ จํานวน 2,859.86 ตัน
ขยะเทศบาล จํานวน 1,058.04 ตัน ขยะ อปท.อื่นๆ (27 แห่ง) 1,801.82 ตัน แหล่งน้ําผิวดินอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน คือ กุดยางสามัคคีและหนองไชยวาน และที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ สวนสาธารณะกุดน้ํากินและลํา
น้ําปาว วันที่ 8 พ.ค. 58 เทศบาลตําบลบัวบานเข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่
กองทุนจิตอาสาฯ โรงล้างถุงพลาสติก การเลี้ยงไส้เดือน การคัดแยกขยะระบบสายพาน และการหมักปุ๋ย วันที่
20 พ.ค. 58 ทสจ.ได้จัดประชุม “โครงการกาฬสินธุ์เมืองต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” ประกอบด้วย
ทม.กาฬสินธุ์ ทต.สมเด็จ ทต.บัวขาว ทต.ยางตลาด ทต.หนองกุงศรี ทต.ร่องคํา และได้พาแกนนําศึกษาดูงาน
กองทุนจิตอาสาฯ โรงล้างถุงพลาสติกการเลี้ยงไส้เดือน และการกําจัดขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 28
พ.ค. 58 ทสจ. นําคณะศึกษาดูงานตาม “โครงการกาฬสินธุ์เมืองต้ นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”
ศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตําบลพังโคน การเลี้ยงไส้เดือน และธนาคารขยะ เทศบาลตําบลกุดบาก
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้นําผู้นําชุมชนเข้าร่วมดังนี้ ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ชุมชนดอนสวรรค์
ชุมหนองไชยวาน ชุมชนวัดหอไตรฯ ชุมชนสุขสบายใจ และตัวแทนกองทุนจิตอาสาฯ เข้าร่วม ด้านสุขาภิบาล
อาหาร ต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 5 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 ราย
ใบอนุญาตสะสมอาหาร 4 ราย จ่ายถังดักไขมัน 4 ราย ตรวจตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๘ เทศบาลฯ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สกลนคร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกเก็บตัวอย่างน้ําจาก
ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๒๐ ตัวอย่าง ผลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ จ่ายเงินคืนกองทุน
ออมทรั พ ย์ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ตลาดเทศบาล สํ า นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ สํ า นั ก การคลั ง
คณะกรรมการตลาดเทศบาล ร่วมจ่ายเงินปันผลจากกองทุนออมทรัพย์ตลาดเทศบาลคืนแก่พ่อค้าแม่ค้า ใน
ตลาดเทศบาล และปิดโครงการออมทรัพย์ในรอบแรก ตรวจเก็บตัวอย่างอาหารในโรงเรียนตรวจแบคทีเรีย
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลฯ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตราการแพทย์ สกลนคร และโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ออกเก็บตัวอย่างอาหารในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์และอนุกูลนารี ตรวจสอบแบคทีเรียใน
อาหาร จํานวน ๒๐๐ ตัวอย่าง ผลอยู่ในระหว่างการแจ้งผลกลับจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านป้องกัน
และควบคุมโรค การดําเนินการโครงการรณรงค์ตรวจค้นหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ในกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคไม่กินปลาดิบใน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ มีกลุ่มเสี่ยงเข้าอบรม ทั้งสิ้นจํานวน ๕๐ คน โดยสรุปเนื้อหาที่อบรมให้ความดังนี้ - แนวทางการ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีที่เหมาะสมในแต่ละบริบทในแต่ละชุมชน - วิธีการสร้างความรู้
และทัศนคติแก่กลุ่มเสี่ยงทั่วไปให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุม ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ําดี และพยาธิ
ใบไม้ตับ - การประเมินผลพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีเป็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆที่มีสภาพปัญหาและบริบทที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้วอีก ๓ เดือน
จะลงพื้นที่เพื่อประเมินผลและตรวจหาไข่พยาธิซ้ํา ด้านส่งเสริมสุขภาพ เยี่ยมมารดาและบุตรหลังคลอด 20
ราย ได้รับการเยี่ยม 20 ราย งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ มีผู้มารับ
บริการทั้งหมด 436 ราย ตรวจโรคทั่วไป 207 ราย ทันตกรรม 145 ราย งานแผนไทย 38 ราย วางแผน
ครอบครัว 13 ราย ฉีดวัค ซี น 13 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็ บแผล 20 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย
ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 437 ราย ตรวจโรคทั่วไป 235 ราย ทันตกรรม 6 ราย งาน
แพทย์แผนไทย 73 ราย วางแผนครอบครัว 1 ราย ฉีดวัคซีน 28 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับแพทย์จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เพื่อประเมินอาการและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย
ติดเตียงที่บ้าน ดังนี้ 1. ชุมชน ดงปอ จํานวน 1 ราย - เปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก - อาบน้ํา สระผม แนะนําญาติเรื่องการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง 2. ชุมชนดอนกลอย จํานวน 1 ราย – ใส่สายให้อาหารทาง
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จมูก - เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์
จํานวน 1,564,832.40 บาท ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ จํานวน
251,502.96 บาท ด้านสัตว์แพทย์ ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 183 ราย เป็นจํานวนสัตว์
241 ตัว สุนัข 208 ตัว แมว 33 ตัว ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 12,645 บาท โรง
ฆ่ า สั ต ว์ ดํ า เนิ น การมี ผู้ ม าขออนุ ญ าต จํ า นวน 24 ราย จํ า นวนสั ต ว์ ที่ ม ารั บ การชํ า แหละ 2,224 ตั ว
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 223,302 บาท ให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียน
คําร้องขอความอนุเคราะห์ 3 เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 14 พ.ค. 2558 นักเรียน
ร.ร.ส.กส.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรียนนอกสถานที่ทําโรงทานและร่วมงานอายุวัฒนมงคล 71 ปี พระเทพ
ปัญญาเมธี เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ 21 พ.ค.58 นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เรียนวิชาด้านศาสนาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โดยพระอาจารย์ศุภราชัย สุรสักโก
จากศูนย์ปฏิบัติธรรมลําดวนสวรรค์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 28 พฤษภาคม 58 เรียนเรื่อง
การป้องกันอุบัติเหตุ และจิตใส กายงาม โดย ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน และดร.ชนิตา สุ่มมาตย์ จากจังหวัด
ร้อยเอ็ด ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โครงการน้ําทิพย์ชโลมใจผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจําปี 2558 วันที่ 27
พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการโครงการน้ําทิพย์ชโลมใจผู้สูงวัย ใส่ใ จสุขภาพ
ประจําปี 2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านได้มาเข้ากลุ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ได้รับ
ความรู้ ใ หม่ ๆ และนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม ชมการแสดงของโรงเรี ย น ผส. และบู ธ ผลงาน
ของ รร.ผส รับความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ วิทยากรจาก รพ.กส.นางพรทิพย์ ภู่สง่า พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ โครงการลดพุงลดโรคเรื้อรัง คปสอ.เมือง-ดอนจาน ปี 2558 วันที่ 22 พ.ค 58 เข้าร่วม
โครงการลดพุงลดโรคเรื้อรัง คปสอ.เมือง-ดอนจาน ปี 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย
หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 650 คน
เจ้าหน้าที่สํานักการสาธารณสุขฯ แกนนําชุมชนในเขตเทศบาล กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เข้า
ร่วมโครงการ 100 คน เพื่อนําความรู้มาขยายผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต่อไป

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ การคัดเลือกกิจกรรม
นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2558 ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษาคม
๒๕๕๘ กิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา พนักงานครู
โรงเรียนร่วมกับเทศบาลทําบุญตักบาตร ถนนสายบุญ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘ พนักงานครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําเดือน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคง
คา วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ทําการทดสอบความสามรถด้านการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม. ๔
วันที่ ๑ พฤษภาคม รับรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สว่างคงคา วันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร่วมโครงการพัฒนาการอ่านการ
เขียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการ SBMLD กิจกรรมอบรม
ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ 7 พ.ค. 58 โครงการเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมเข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมนักเรียนอนุบาล วันที่ 8 พ.ค. 58 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้พธิ์ค้ํา คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงาน
รัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 งานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม 2558) ร่วมตัก
บาตรถนนสายบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ ใน
วันที่ 6 พฤษภาคม ๕8 ร่วมงานวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม ๕8 เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558 งานที่จะดําเนินการต่อไป งานประเพณี พิธีบวงสรวงศาลหลังเมือง
หอเจ้ า บ้ า น ศาลปู่ แ ฮ่ ปู่ ห าญ ปู่ กุ ล าบุ ญ โฮม และปู่ บุ ญ ตากุ ด โง้ ง ประจํ า ๒๕๕๘ ณ หอเจ้ า บ้ า น
ศาลหลักเมือง วันที่ ๑0 – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน่วยศึกษานิเทศก์ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๔- ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชัยภูมิ

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ด้านรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 (ไตรมาส 3) 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 –
พฤษภาคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 18,773,711.53 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557
–
พฤษภาคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 6,934,536.80 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม
2557 – พฤษภาคม 2558 เข้ามาทั้งหมด 5,435,412.70 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน 11,910 บาท
5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา 6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 –
พฤษภาคม
2558 เข้ามาทั้งหมด 4,174,507 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2557
– พฤษภาคม 2558 จํานวน 35,330,078.03 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2557 –
พฤษภาคม 2558 เข้ ามาทั้ งหมด 79,441,497.34 บาท 8.หมวดเงิน อุดหนุ นทั่ว ไป เข้า มาทั้ งหมด
66,738,080 บาท ด้ า นการศึ ก ษา เข้ า มาทั้ ง หมด 38,050,044 บาท รวมเงิ น อุ ดหนุ น จํ า นวน
104,788,124 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 219,559,699.37 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจ
ด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 จํานวน 18,261,332.55 บาท
10.
อุดหนุ นเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือ นตุล าคม 2557 – พฤษภาคม 2558 จํ า นวน
19,873,619 บาท รายงานรายจ่าย ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือน
พฤษภาคม 2558 (งบ 58) ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ 5,702,577.65 บาท ธุรกิจเฉพาะ 77,032.38
บาท ภาษีสุรา 831,086.44 บาท ภาษีสรรพสามิต 1,148,304.83 บาท ภาคหลวงแร่ 40,515.09
บาท มู ล ค่ า เพิ่ ม 1 ใน 9 จํ า นวน 1,055,740.19 บาท รวม 8,855,256.58 บาท จั ด เก็ บ เอง
2,720,613.20 บาท รวม 11,575,869.78 บาท รายรับจริงเดือนต.ค 57 – 27 พ.ค 58 จํานวน
219,559,699.37 บาท รายจ่ายจริงเดือนต.ค 57 – เม.ย 58 จํานวน 139,469,281.27 บาท
รายจ่ายจริงเดือนพ.ค 58 จํานวน 25,276,430.61 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนมิ.ย 58 จํานวน
54,813,987.49 บาท

สํานักการช่าง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปสํานักการช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมืองฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ งานออกแบบ ออกแบบ
เขียนแบบ ประมาณราคา โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง งาน
ควบคุมการก่อสร้าง ก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไชยวาน ก่อสร้างรั้วและป้ายโรงเรียนเทศบาล 4 ก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 ดงปอ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคุลม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กุดยางสามัคคี เจาะดิน สํารวจชั้นดิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนเทศบาล4 การจัดระเบียบระบบสายพาดเสาไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒ วันที่ 27
พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัฐชุศิริ รองผู้ว่า
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ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประการการประชุมจัดระเบียบระบบสายพาดเสาไฟฟ้า โดยมีนายมานิต
ไชยศิวามงคล นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการ
ประชุม ในมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบเสาพาดสายไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้เสนอให้นําโครงการนี้มาดําเนินการอีกครั้ง งานสถาปัตยกรรม
“ฝ่ายศิลป์” เขียนป้ายผ้า ป้ายโฟม, ป้ายชื่อติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย ขอความอนุเคราะห์ ฝ่าย
สาธารณูปโภค ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 17 งาน ปฏิบัติ
ตามภารกิจ 24 งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 86 งาน
ปฏิบัติตามภารกิจ 22 งาน ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 2
งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 13 งาน โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในเดือนพฤษภาคม 58 ใช้ไฟฟ้า ลดลง 943 หน่วย สถานี
ดับเพลิงใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 432 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าลดลง 4,354 หน่วย
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ใช้ไฟฟ้าลดลง 2,799 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ใช้ไฟฟ้าลดลง
900 หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ํา ใช้ไฟฟ้าลดลง 1,000 หน่วย สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ
ประจําเดือนพฤษภาคม25 58 1. ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์ บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ์ - บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธิ์ค้ํา - สวนหย่อมหน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จ่าย น้ํามันดีเซล เดือน
พฤษภาคม 2558 สํานักปลัดเทศบาล ใช้ลดลง 747 ลิตร สํานักการช่าง ใช้ลดลง 190 ลิตร สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้ลดลง 675 ลิตร สํานักการศึกษา ใช้ลดลง 81 ลิตร สํานักการคลัง ใช้ลดลง
40 ลิตร กองวิชาการ ใช้ลดลง 67 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใช้เพิ่มขึ้น 2 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.สรุป
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนพฤษภาคม 2558 งบประมาณตั้งไว้ 1,494,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 92,004.10
บาท ยอดเงินคงเหลือ 454,874.46 บาท 2.หนังสือเข้า 64 เรื่อง 3.บันทึกข้อความ 36 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจ้าง 10 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 24 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2558 รวม - หน่วย ใช้
ลดลง - หน่วย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2558 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1.
โครงการถนนสายบุญ 2. โครงการ”ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ 3.ประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในช่วง 6 เดือนแรก 4.โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2558 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 5 งาน 3.
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 22 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 15
งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 งาน 8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์
จํานวน 2 งาน 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว - ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
1.งานตั ด ต่ อ ภาพ จํ า นวน 8 งาน 2.งานตั ด ต่ อ เสี ย ง จํ า นวน 7 งาน 3.งานเว็ บ ไซต์ จํ า นวน 11 ข่ า ว
4.Facebook จํานวน 20 งาน 5.ประกาศ - ข่าว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน์ จํานวน - งาน สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 มีทั้งหมด 12 เรื่อง 16 สัญญา ที่มากที่สุดคือ
ตรวจร่างสัญญาจ้าง ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าว ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายข่าว
ชุมชน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๑๖

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม 2558 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนพฤษภาคม
2558 ใช้ น้ํ า มั น ทั้ ง หมด 158 ลิ ต ร ลดลง 2 ลิ ต ร ฝ่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน โครงการประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการ และผู้นําชุมชน ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กอง
สวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้กําหนดฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กอง
สวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนชุดใหม่ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
การประชุมใหญ่สหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จํากัด เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กอง
สวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมใหญ่ เรื่องรายงานผลการปิดบัญชีของสหกรณ์และคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
สหกรณ์ชุดใหม่ ณ ที่ทําการสหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จํากัด การประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ประจําเดือนพฤษภาคม) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได แยกเป็น
รายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๙๔๑ ราย เป็นเงิน
๑,๖๔๕,๖๖๐ บาท เสียชีวิต ๘ ราย (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ๒. ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการ
คนพิการ จํานวน ๕๔๕ ราย เป็นเงิน ๑,๑๐๙,๕๐๐ บาท ๓.ผู้ติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป โครงการถนนสายบุญ วันที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ถ.ภิรมย์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. –โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.

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

ปิดประชุม ๑6.20 น.

