รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 24/๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8
วันอังคารที่ 8 กันยายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.......................................................

ผู้มาประชุม
๑. นายนพสิทธิ์
๒. นายนิติธรรม
๓. นางอุบลรัตน์
๔. นายอภิวัฒน์
๕. นายพงษ์ธร
๖. นายภาณุเดช
๗. นางเพ็ญพร
๘. นางจิตตา
๙. นายโพธิวัฒน์
๑๐. นางสาวสุนิสา
๑๑. นายนิกร
๑๒. นางสาวจันทร์ตรี
๑๓. นายจําลอง
๑๔. จ.ส.อ.สมชาย
๑๕. นางนฐอร
๑๖. นายกันติพงษ์
๑๗. นางมนธิดา
๑๘. นายอัครเดช
๑๙. นายเสกสรร
๒๐. นายสถิตพงษ์
๒๑. นางสุมิตรา
๒๒. นางวัชรี
๒๓. นางจริยา
๒๔. นางแม้นรัตนา

กุลเจริญวิรัตน์
รัตนานิคม
กิตติยุทธโยธิน
ปะกิทงั
โพธิแท่น
เจริญพันธุวงศ์
ศุภสุข
เสาวกุล
บุญกอบ
บุญศิลป์
แต้มแก้ว
กอสัตย์
ศรีนามล
โสมนัสนานนท์
อภัยโส
เบ้าจังหาร
คําก้อน
ภูกิ่งเงิน
เมืองโคตร
บงสีดา
ภูผาลา
คําเดช
พงษ์พันธุ์นา
กาญจันดา

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.สํานักการศึกษา
ผจก.สถานธนานุบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
จนท.บริหารงานทั่วไป
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ประธานสภาพนักงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายจารุวัฒน์
2. นายมานิต
3. นางสาวศิรินันท์
4. นายสมศักดิ์
5. นายอดิศักดิ์
6. นายฉลอง
7. นายประเสริฐ
8. นายวรวิทย์
9. นางจีรนันท์

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ร่มไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ธารไชย
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ

-๒10. นายสมชาย
11. นางสาวนันทนา
12. นายคงเดช
13. นางสาววารัตน์
14. นายลิขิต
15. จ่าเอกภราดร
16. นายกฤษณะ
17. นางสาคร
18. นายวันชัย
19. นางสาวดารุณี
20. นางเพ็ญประภา
21. นายวุฒิไกร
22. นางณัฐนันท์
23. นางมยุรา
24. นายพงษ์ฤทธิ์
25. นางมยุรี
26. นางรัศมี
27. นางสุดารัตน์
28. นายสนธยา
29. นายธนวัฒน์
30. นายปัญญา
31. นายอิงควัต
32. นายธนัญชัย
33. นายชาติชาย
34. นางดวงใจ
35. นางศศิญา
36. นายสังวาล
37. นางสาวณัฐภาส์
38. นางสาวพัชรินทร์
39. นางวิภาวดี

ไชยเดช
สุเพ็งคําภา
หรบรรณ์
วิวัฒนการ
ไชยภู
เนตวงษ์
จีนซื่อ
แต้มแก้ว
จันทร์สว่าง
สุดาอิ้ง
ภูนิลามัย
ภูนาโท
เหล่านุกูล
ภูจริต
ธารสวิง
ไชยบัง
แสนอุบล
ศรีโยธา
สีหานนท์
สิทธิกานต์
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน์
ชูเดชวัฒนา
คําก้อน
พิมพ์บุตร
กิตติธรรม
เมืองโคตร
การรินทร์
ถิตย์กุล
ชุมกาแสง

ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์
พนักงานบัญชี
หน.ฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝ่ายเทศกิจ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
หน.ฝ่ายผลประโยชน์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ
หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หน.ฝ่ายนิติการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรี เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 24/2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันอังคารที่ 8กันยายน
2558

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1ประชุมจัดหาคอมพิวเตอร์
นายนพสิ ท ธิ์ กุ ล เจริ ญ วิ รั ต น์ ร องนายกเทศมนตรี ท่ า นรองอภิ วั ฒ น์ เ มื่ อ วานได้ เ ข้ า ประชุ ม จั ด หา
คอมพิวเตอร์หรือไม่
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นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลของเราที่นําเสนอเป็นเสียงตามสาย พอดีมีคอมพิวเตอร์ที่ทําจัด
รายการด้วย 20,000 กว่าบาทเห็นท่านรองสุรพจน์ว่า 2,400,000 บาท ได้พิจารณาให้ 20,000 กว่า
บาท
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีประกาศแล้วไปขอทีหลังเหรอ
นายอภิวัฒน์ ปะกิทั ง รองปลัดเทศบาลกําลังประกาศเราส่งไปเดือนสิงหาคมส่วนมากอบต.ต่างๆ
นําเสนอ 26 อปท.แต่เขาบอกว่าถ้าอปท.ไหนยังมีเก็บตกจะประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีทําให้กระบวนการใช้เวลามากขึ้น

เรื่องที่ 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมื่อเช้าไปต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดขอนแก่น
ที่หอประชุมธรรมาภิบาล

เรื่องที่ 3ขอเชิญร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรม Bilk For Mom
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีวันนี้ช่วงบ่ายเรื่องBilk For Momที่ให้ไปรับมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณมอบให้ท่านเลขาฯไปรับใบประกาศแทน

เรื่องที่ 4การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กาฬสินธุ์เมืองต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีพรุ่งนี้จะมีงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กาฬสินธุ์เมืองต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00
น. – 16.00 น. เชิญมา 3 อย่างคือเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
เทศบาลต้นแบบในการจัดการขยะมู ลฝอยโดยชุม ชน 2. เชิญท่านหรื อผู้แทนร่วมเป็ นวิ ทยากรเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานกาฬสินธุ์เมืองต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
3. เชิญเจ้าหน้าที่
เทศบาลและผู้นําชุมชนในพื้นที่ร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใครรู้รายละเอียด
ใช่เรื่องเข้าสํานักการสาธารณสุขฯหรือไม่
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สาธารณสุขฯท่านรองค่ะหนังสือลงรับวันที่เท่าไหร่ค่ะ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีวันที่ 3 กันยายน 2558
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สาธารณสุขฯทสจ.เขาจะจัดกิจกรรมของเขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประสานมาให้ไปจัดนิทรรศการจะทําเป็นของจังหวัด ในเรื่องนิทรรศการได้คุยกับโออยู่ว่าวันนี้หลังจากที่
เลิกประชุมจะไปดูว่ามุมไหนที่จะให้เราจัดนิทรรศการแต่ก็ไปดูยังไม่ได้เพราะติดงานกศน.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีผมอยากทราบว่าเขาจะเชิญไปทําอะไรบ้างคือผมต้อง
ไปร่วมหรือไม่
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สาธารณสุขฯจะถามรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งเพราะเชิญมาแบบกว้างๆแล้วรับ
ใบประกาศเราได้รับหรือไม่จะถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีถ้าเขาให้ไปเป็นวิทยากรและเสวนามอบท่าน ผอ.
เพ็ญพรไปแทนนะ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สาธารณสุขฯค่ะไปได้ค่ะ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเพราะท่านผอ.เพ็ญพรชํานาญการแล้วต้อนรับจะ 10
คณะแล้ว
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เรื่องที่ 5 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีพรุ่งนี้จะมีงานที่หอประชุมธรรมาภิบาลโครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนผมจะเข้าร่วมเอง
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สาธารณสุขฯเชิญไปร่วมเป็นเกียรติค่ะทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
จัดทุกปี
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีมอบให้ท่านผอ.จิตตาไปแทนนะ

เรื่องที่ 6 บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีวันที่ 13 กันยายน 2558 พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
ขอเชิญทุกท่านในเวลา 07.00 น. ฝากท่านผอ.จิตตา ท่านรองสุนิสา และเดชไปคุยกันเรื่องจัดพิธีเห็นว่า
งบประมาณจะไม่เพี ย งพอ เมื่อสัก ครู่หน่องไปรายงานบอกว่ างบอาจจะไม่ พ อในเรื่องอาหารจะให้เขาจั ด
5,000 บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอทั้งแขกด้วยเพิ่มงบเข้าไปซะฝากด้วยนะท่านผอ.จิตตาดูงบประมาณเผื่อจะมี
โอน

เรื่องที่ 7โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมื่อวานมีหนังสือเรื่องโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ หรืออพวช.จะมาจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ผมก็เลยถามว่าจะมากี่โมง
เขาบอกว่าจะมาประมาณ 14.30 น. ผมจึงบอกว่าติดประชุมบังเอิญเขามาก่อนตอนเช้าจึงไปพบแล้วเขามา
ประสานเกี่ยวกับเรื่อง 1. ขอนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไป เพื่อที่จะให้ไปดูนิทรรศการของเขา ซึ่ง
ผมดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจฝากทางโรงเรียน ถ้าไปจริงๆที่คลองหกจะเสียค่าใช้จ่ายนะเห็นหรือไม่ที่เป็นศูนย์
วิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปลูกเต่า แต่เขามาจัดที่นี้เข้าใจว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วย ถ้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์เขา
จริงๆที่น่าสนใจจะมีเกี่ยวกับเรื่องแมลง สัตว์ต่างๆ ตึกลูกเต่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง
ของเสียง ที่มาแสดงให้เราดูปีนี้จะมีหอดูดาวจะทําเป็นโดมเหมือนท้องฟ้าจําลองจะมีมาด้วยก็เลยถามผมว่าจะ
ให้ เ ฉพาะเด็ ก นั ก เรี ย นไปเหรอ เขาบอกว่ า ใครสนใจไปได้ ห มดไม่ ไ ด้ จํ า กั ด อายุ จ ะจั ด วั น ที่ 17 – 20
พฤศจิกายน 2558 และเขาความอนุเคราะห์ติดป้ายผมจึงแนะนําว่าไม่อยากให้มาติดป้ายของเทศบาลจึงบอก
ว่าให้ลองไปติดต่อทางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เขาจะขอติดคัทเอ้าท์ใหญ่อันหนึ่งและคัทเอ้าท์เล็กผมบอก
ให้ไปดูจุดถ้าอยากจะติดให้ทําหนังสือมาเราจะขอให้ติดตามจุดที่เราให้ติดเพราะเขาบอกว่าไปบางที่ถ้าเป็นเมือง
ท่องเที่ยวไม่ให้ติดป้ายโฆษณาต่างๆจะไม่ให้มีการติดป้ายและเรื่องอบรมครูเกี่ยวกับเรื่องสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ท่านผอ.เตรียมตัวนะสายวิทยาศาสตร์ค่าลงทะเบียน 100 บาท เพราะว่ากลัวอาจารย์ไม่ไป จริงๆไม่มี
ค่าใช้จ่ายแต่เขาขอเก็บเพื่อว่าจะได้มีการไปอบรมจริง อบรมวันที่ 17 ผมว่าน่าจะไปอบรมนะเพราะว่ามีการ
สอนทําสื่อวิทยาศาสตร์ยังไม่มีกําหนดการมาให้

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
ครั้งที่ 24/2558 เมื่อวันที่ 8กันยายน ๒๕๕8 ประจําปีงบประมาณ 2558
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 24/2558 เมื่อวันที่ 8กันยายน 2558 ประจําปี
งบประมาณ 2558 มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติทปี่ ระชุม - รับรอง –

-๕-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด
-

ระเบียบวาระที่4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม2558
สถานธนานุบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2558 เชิญสถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน์ บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2558
จํ า นวนรายงานทรั พ ย์ ค งเหลื อ ประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2558จํ า นวน 4,532 รายการ จํ า นวนเงิ น
71,552,200.00 บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 48,861.36 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
4,682.78 บาทเงินกู้ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -12,120,944.98 บาทเงินกู้
ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -38,036,233.11 บาททรัพย์หลุดจํานําเดือนมีนาคม 58
จํานวน 48 ราย จํานวน 709,300.00 บาทกําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนสิงหาคม 2558 จํานวน
50,734.00 บาท รับจํานํา จํานวน 1,541 ราย จํานวนเงิน 22,493,400.00 บาทลดลงจากเดือน
ก.ค. 18 ราย จํ า นวนเงิ น 1,944,900.00 บาทไถ่ ถ อน จํ า นวน 1,384 ราย จํ า นวนเงิ น
22,497,400.00 บาทลดลงจากเดือนก.ค. 20 ราย จํานวนเงิน 1,192,100.00 บาท ดอกเบี้ยรับ
จํานํา 655,716.75 บาทลดลงจากเดือนก.ค. 115,290.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค.57 – 31
ส.ค.58 จํานวน 6,942,046.75 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษ์ธร โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
สิงหาคม 2558 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวม
ทั้งหมด 609 คน การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล (1.) ดําเนินการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง บริ ห ารของเทศบาล ในตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 1 อัตรา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2558 ณ ห้ องประชุม 3/2 ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 2. ดําเนิ นการสอบคั ดเลือก เพื่อแต่ งตั้ง
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 2 อัตรา ดังนี้2.1 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
และทรัพย์สิน ระดับ 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) จํานวน 1 อัตรา2.2 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง 6) จํานวน 1 อัตราเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ห้องประชุม 3/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3ข้อมูลการ
ใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนสิงหาคม 2558 หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ห้องประชุมพวงพะยอม รวมเป็นเงิน 2,900 บาท งาน
กิจการสภาเทศบาลประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั ยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจํ าปี 2558 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล การประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจําปี 2558เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ

-๖ห้องประชุมสภาเทศบาลฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 2 ครั้งครั้งที่
22/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕8ครั้งที่ 23/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕8 จัดประชุมกาแฟ
เช้า 2 ครั้งวันอังคารที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 08.00 น.วันอังคารที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 08.00
น.ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยมงคลเมื่อ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรม Bike
For Mom “ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางฝ่ายเทศกิจและ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ท ศ กิ จ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก
จัดการจราจรกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ bike for momณ สวนสาธารณแก่งดอนกลางเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่
อํานวยความสะดวกจัดการจราจรกิจกรรมจุดเทียนไว้อาลัยผู้เสียจากเหตุวางระเบิดที่ราชประสงค์ณ ตลาดโต้รุ่ง
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ นธุ์ ฝ่ า ยป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย 1.ด้ า นการป้ อ งกั น ส าธารณภั ย
1.1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่หน้าศาลากลาง1.2 ตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถจักรยานเพื่อใช้เข้าร่วมงาน Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 25582. การปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2.1 ระงับเหตุเพลิงไหม้1) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 05.3005.38 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าข้างร้านอาหารตามสั่ง หน้าโรงเลื่อย2) เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 19.50 - 20.10 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้าน ที่บ้านเลขที่ 119 ซอย
แอ๊ดดี้ ชุมชนสงเปลือยกลาง นายสีดอน เขจรศาสตร์ เจ้าของบ้าน3) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา
10.45-11.00 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ชุมชนดอนสวรรค์ 4) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2558 เวลา 15.30 -15.55 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านที่บริเวณด้านหลังตลาดการเกษตร เลขที่
70/143 นายบรรจบ เหล่าลิ้นฟ้า เจ้าของบ้าน5) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 11.55 -12.05 น.
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า ที่บริเวณแยกโนนตาล ทางไปอําเภอยางตลาด2.2 การออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
เหตุวาตภัยและอุทกภัยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 06.45 น. ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดกิ่งไม้ที่โรงเรียน
เทศบาล 1เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ซอยตรงข้ามวิทยาลัย
นาฏศิลป์เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นํารถยนต์ดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ปิดกั้นถนนน้ํา
ท่วมขัง ที่แยกป่าไม้, หน้าวัดสว่างคงคา, หน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ถึงหน้าธนาคารกสิกรไทย,แยก
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, แยกถนนอภัยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ออกปฏิบัติหน้าที่สูบ
น้ําท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ที่ชุมชนดอนสวรรค์และชุมชนสงเปลือย2.3 การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน1)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 11.30 น. ออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยชื่อนายรัชชานนท์ จันทวงค์ ที่
บ้านเลขที่ 179 ซอยวิ โรจน์ รัตน์ 2ส่งที่โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์2) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา
09.00 น. ออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้เสียชีวิต ที่หอฟ้า ถนนอภัยไปที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์2.4 อื่นๆ1) เมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.15 น. ออกปฏิบัติหน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบ้านนางวัฒนา ฆารกุล เลขที่ 262
ถนนกุดยางสามัคคี2) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. ออกปฏิบัติหน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบ้าน
นางศรีวรรณา นนทภา เลขที่ 10/12 ถนนบายพาสสงเปลือย3)เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา
11.05 น. ออกปฏิบัติหน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบ้านเรือนประชาชน ชุมชนสุขสบายใจ 3งานอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนวันที่ 13,24 สิงหาคม 2558 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20 คน ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความสงบและความปลอดภัย ในการแข่งขันฟุตบอล ที่สนาม กีฬากลางวันที่ 21 สิงหาคม 2558
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 40 คน เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ร่วมใจแจ้งเหตุการลั กลอบขนคนเข้ าเมื องและค้ามนุษ ย์จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ที่โรงแรมชาร์ ลอง บูท รีคสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการถนนคนเดิน ทุกเย็นวันอังคาร
ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือน ส.ค. 58 จํานวน 34,329 คน งาน
ทะเบียนมีผู้มารับบริการ 777ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,057ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 8

-๗ราย โครงการบริการเชิงรุก จํานวนผู้รับบริการ 6ราย ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา จํานวน 3 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ไฟฟ้า น้ําประปา
และค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงระหว่างวันที่ 1 ส.ค.– 31ส.ค. 2558 โครงการประหยัดค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์น้ํามันเบนซินในเดือน สิงหาคม 58 ใ ช้ น้ํ า มั น จํ า น ว น
806.45 ลิตรเพิ่มขึ้น 81.44 ลิตรโครงการประหยัดค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์น้ํามันดีเซลในเดือน สิงหาคม 58ใช้น้ํามัน จํานวน 14,606 ลิตรลดลง 1,451
ลิตรโครงการประหยัดค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แก๊ส LPGในเดือน
สิงหาคม 58ใช้แก๊สจํานวน 218.62 ลิตรลดลง 62.34 ลิตร2. ด้านรักษาความสะอาดระหว่าง 1 – 31
สิงหาคม 2558 2. ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง 6 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วม
ใจการเกษตร 1 ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทาง
สาธารณะ 43 ครั้ง ลอกท่อระบายน้ํา/แก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน 35 จุด ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/
เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 10 คัน/10 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 17 ใบ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา/เปลี่ยน 29 ฝา
3. ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ3.1 ดูแลรักษาความสะสะอาด บริเวณจัดงานปั่นเพื่อม่จัด
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะสะอาด บริเวณจัดงานปั่นเพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 10-16 ส.ค.58๔. ด้านสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ระหว่าง 22 ก.ค.58 - 1 ส.ค.58
ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 11.43 ตัน จําหน่ายขยะที่คัดแยกได้รวม ๑ ครั้ง เป็นเงิน 21,100 บาท๔.๒ นํา
ขยะอินทรีย์มาผลิตปุ๋ยหมัก จํานวนขยะอินทรีย์ที่นํามาผลิตปุ๋ยหมักในเดือน สิงหาคมรวม 4.1 ตัน รวมจาก
เดือน ตุลาคม เป็น 69.13 ตัน๔.๓ กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยในเดือนสิงหาคม รวม 3,021.29 ตัน เป็นมูล
ฝอยจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1,122.64 ตันท้องถิ่นอื่น ๆ ( 31 แห่ง) 1,898.65 ตัน4.๔ การตรวจวัด
คุณภาพน้ํา (ตรวจ 13 ส.ค. ๕8) คุณภาพน้ํา ลําน้ําปาวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา สวนสาธารณะกุดน้ํา
กิน กุดยางสามัคคี และ หนองไชยวาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรื่องร้องเรียนกลิ่นจากการเลี้ยงวัว ชุมชนกุดยาง
สามั ค คี (เรี ย บร้ อ ย)ท่ อ ระบายน้ํ า เสี ย ชุ ม ชน หนองผั ก แว่ น (เรี ย บร้ อ ย)ควั น จากร้ า นอาหาร หน้ า โรงงิ้ ว
(เรียบร้อย)5. ด้านสุขาภิบาล 1 – 31 สิงหาคม 2558 5.1 ต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 8 ราย
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 42 ราย จ่ายถังดักไขมัน
3 ราย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
“เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย” สอนการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีและการใช้สมุนไพรล้างพิษ ณ บ้าน
หลุบ บ้านโต้น บ้านรวงทอง วันที่ 11,18,19 สิงหาคม 2558 เก็บตัวอย่างปลาหมึกตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารเจ้าหน้าที่ ออกเก็บตัวอย่างอาหารจากห้องเย็น,ร้านเนื้อย่าง, ห้างบิ๊กซี, และห้างโลตัส ตรวจฟอร์มาลีน
ตกค้ าง ระหว่ างวั นที่ 17-19 สิ งหาคม 2558 ผลตรวจ 58 ตั วอย่าง พบการปนเปื้อน ฟอร์มาลีน 2
ตัวอย่าง ในปลาหมึก 2 ตัวอย่าง (ปลาหมึกอาร์เจนตินา จากห้องเย็นทองจรัสและห้างบิ๊กซี)ประชุมเตรียม
ความพร้อมการปรับปรุงตลาดโต้รุ่งประชุมเตรียมความพร้อมแม่ค้าตลาดโต้รุ่งลานล่าง ในการปรับปรุงพื้นและ
ร่องระบายน้ําโต้รุ่งลานล่าง ก่อนผู้รับเหมาลงพื้นที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพวงพะยอม6.
ด้านป้องกันและควบคุมโรคผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ชุมชน
ที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) น้อยกว่า ๑๐ มี ๒๙ ชุมชนมีความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๕
ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี ๓ ชุมชม ที่มีความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๓๓ คือ ชุมชนเกษตรสมบรูณ์, ชุมชนหัวคู-หนองเรือ และ ชุมชนดงปอชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI) มากว่า ๓๐ มี ๔ ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ คือ ชุมชนดอนสวรรค์ ,
ชุมชนสุขสบายใจ,ชุมชนหัวโนนโก และ ชุมชนคุ้มห้วยผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของ

-๘สถานศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกมี ๒ โรงเรียน คือ มีค่า CI ที่
มากกว่า ๐ ได้แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มีค่า CI = 12.5 ร.ร.อนุบาลแสงตะวัน มีค่า
CI = ๑๐ ,ร.ร.สตรีชาญยุทธ มีค่า CI = ๗ ,ร.ร. อนุบาลกาฬสินธุ์ มีค่า CI = ๔.๖ และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิยาสัย
มีค่า CI = ๓.๖ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไข้เลือดออกมี ๑ วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดประชานิยม มีค่า CI = ๑๕.๔๒มีผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีถึง
กรกฎาคม 58 จํานวน 25 ราย เดือน สิงหาคม 58 มีผู้ป่วย จํานวน 19 ราย รวม ๔๔ รายซึ่งได้รายงานและ
ทําการควบคุมโรคแล้วเรียบร้อย ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้วเดือนนี้มีผู้ป่วยทั้งสิ้น ๑๙ ราย คือ 7. ด้านส่งเสริม
สุขภาพกิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม ๒๕๕87.๑ โครงการเยี่ยมบ้านมารดา
และบุตรหลังคลอด (ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม ๒๕๕8)มารดาหลังคลอด20 รายได้รับการเยี่ยม20 ราย
บุตร เพศชาย 10 รายบุตร เพศหญิง10 ราย มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี 5 รายบุตรน้ําหนักน้อยกว่า 2,500
กรัม 1 ราย8. ด้านรักษาพยาบาลงานศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนระหว่าง 1 –
31 สิงหาคม 25589. ด้านสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 25589.1 ให้บริการในคลินิกรักษา
สัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์1. จํานวนผู้นําสัตว์มารับบริการ 181 ราย2. จํานวนสัตว์ 357 ตัว แยกเป็นสุนัข
273 ตัวแมว 82 ตัวกระต่าย 2 ตัวรับ ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในคลินิก 12,035 บาทแยก
ประเภทการให้บริการ ดังนี้รักษาสัตว์ป่วย 80 ตัวฉีดยาคุมกําเนิด 89 ตัวถ่ายพยาธิ 155 ตัวฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40 ตัว ฉีดวัคซีนรวม 18 ตัวผ่าตัดช่องท้อง1 ตัวทําแผลสัตว์1 ตัว9.2 ให้บริการฆ่า
ชําแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ฯมีผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์ 25 รายจํานวนสัตว์ฆ่าชําแหละ 2,785 ตัว แยก
เป็นสุกร 2,759 ตัว โค 26 ตัวรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในโรงฆ่าสัตว์ 279,566 บาทโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์วันที่ 6 ส.ค.58 เรียน เรื่อง "การเจ็บป่วย ที่พบบ่อยและการสังเกตอาการ"
โดยวิทยากร จาก รพ.กาฬสินธุ์ นางพรทิพย์ ภู่สง่า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ร่วมงานแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เปิดเรียนตามปกติ ท่านนายกฯ จารุวัฒน์ บุญ
เพิ่ม พบปะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และมอบนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
อนาคต และมีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี (ปลายปีการศึกษา) และประชุมนักเรียน หามติจัดกิจกรรม "จบ
ปี 1" จะขึ้นปี 2 นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว 1 ปี วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิ
บาล รร.ผส.เรียนเรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก และฟัน โดยวิทยากร จากศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1
(ซอยน้ําทิพย์) น.ส.อรทัย เขจรรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และซ้อมรําร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัย
สุนทร โดยคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๒ มาเป็นวิทยากร ในการซ้อมรําโครงการน้ําทิพย์ชโลมใจผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ (ภาคเช้า)วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนและนําเสนอนวัตกรรมสุขภาพ จัดโดยภาคประชาชน ซึ่ง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ โดยท่ า น
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนาง
ประคํ า ศรี ส มชั ย ประธานผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการโครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง
ผู้พิการ ปี ๒๕๕๘ (ภาคบ่าย)วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 13.00 น. – ๑๕.๐๐ น.ณ หอประชุมธรรมาภิ
บาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนและนําเสนอนวัตกรรมสุขภาพ จัดโดยภาคประชาชน
ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ โดยท่ า น
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางประคํา ศรี
สมชัย ประธานผู้รับผิดชอบโครงการโครงการพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน ๕ รุ่น
ณ ศาลาวัดหอไตรปิฏิการาม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 192 คน ได้รับสนับสนุน

-๙วิ ท ยากร จากหมอเขี ย ว จ.กาฬสิ น ธุ์ คุ ณ วงศ์ ป ระสิ ท ธิ์ มะลิ ร ส และคณะจาก รพ.สต.ท่ า ไคร้ ท่ า น
นายกเทศมนตรี ท่านจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม ได้พบปะ และมอบแนวทางการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.กาฬสินธุ์

สํานักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รอง ผอ.สํานักการศึกษางานกีฬาและนันทนาการสํานักการศึกษาจัดการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปี ๒๕๕๘ ขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาคต่อไปงานประเพณี พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเนื่องในงานวิจิตรแพรวาราชินี
แห่งไหม ประจําปี ๒๕๕8วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรพราหมณ์ใน
พิธีได้นํากล่าวคําชุมนุมเทวดา พร้อมนํากล่าวถวายผ้ารัดบั้นพระองค์ และกล่าวคําขอขมาองค์อนุสาวรีย์พระยา
ชัยสุนทรรําถวายบวงสรวงดวงจิตวิญญาณพระยาชัยสุนทรการจัดการประกวดธิดาแพรวา ในงานวิจิตรแพรวา
ราชินีแห่งไหม ประจําปี ๒๕๕8นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานการประกวดธิดาแพรวา
งาน “วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม” หน่วยศึกษานิเทศก์13-14 สิงหาคม 2558ประชุมอบรมโครงการติดตาม
ป ร ะ เ มิ น แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร โ ด ย ใ ช้ โ ร ง เ รี ย น
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18-21 สิงหาคม 2558ประเมินสถานศึกษา
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดบึงกาฬ24 สิงหาคม 2558สรุปผลการประเมิน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด28 สิงหาคม
25588ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยงานสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครูสอนเด็ก
ด้อยโอกาสสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กด้อยโอกาส ประจําเดือนสิหาคม ๒๕๕๘ ครูสอนเด็ก
ด้อยโอกาส ได้นําเด็กด้อยโอกาสทํากิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาส
ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัด(ชั้น ๑
อาคารหลังเก่า) กิจกรรมศึกษาดูงาน โอกาส ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ของสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัด(ชั้น ๑ อาคารหลังเก่า) โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ร่วม
ทําบุญตักบาตร ถนนสายบุญร่วมทําบุญตักบาตร ทําบุญ 9 วัดกิจกรรมเปิดห้องขายของกิจกรรมปั้นดินให้เป็น
ดาวร่วมพิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทรโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ณ สํานักปฏิบัติธรรมสวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชมรมผู้สูงอายุวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ พนักงานครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์วันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ พนักงานครูและนักเรียนร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่ณ อาคารอเนกประสงค์วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักเรียนร่วมโครงการ
SBMLD อบรมการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
นักเรียนร่วมโครงการ SBMLD อบรมการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ นักเรียนร่วมโครงการ SBMLD กิจกรรมงานฝีมือการถักโครเช ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สว่างคงคาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักเรียนร่วมโครงการ SBMLD กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ณ
โรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา วันที่ 28
กรกฎาคม 2558กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2558มอบเหรียญ
รางวัลจากงานกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2558กิจกรรมวันแม่

- ๑๐ แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558กิจกรรมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม วันที่ 10 สิงหาคม 2558
โครงการ SBMLD กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร วันที่ 14 สิงหาคม 2558โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันที่ 18 สิงหาคม 2558รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ วันที่ 19 สิงหาคม 2558โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด วันที่ 20 สิงหาคม
2558งานวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการเปรียญวันที่ 27 กรกฎาคม 2558วัดใต้โพธิ์ค้ําร่วมกีฬากลุ่มเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์วันที่ 7 สิงหาคม 2558สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันที่ 11 สิงหาคม
2558ห้องโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ําร่วมพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติวันที่ 12 สิงหาคม 2558ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา bike for MOM ปั่นเพื่อแม่วันที่ 16 สิงหาคม 2558ที่สนามกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ถึงแก่งดอนกลางประเมิน SBMLDวันที่ 1๙ สิงหาคม 2558ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔
วัดใต้โพธิ์ค้ําโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดวันที่ ๒1-๒๓ สิงหาคม 2558ที่อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ ในวันที่ 12, 19
สิงหาคม ๕8 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมวัน
แม่)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1ในวันที่ 11 สิงหาคม ๕8โครงการส่งเสริมสุขภาพณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1ในวันที่ 13 สิงหาคม ๕8โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1ในวันที่ 14 สิงหาคม ๕8โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ณ พิพิธภัณฑ์
สิรินธรในวันที่ 20 สิงหาคม ๕8ร่วมอบรมโครงการMap การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเริ่มต้นที่แผนพัฒนาการจัด
การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพฯณ จังหวัดอุดรธานีในระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558ร่วมอบรมโครงการครูดูแล
ทันตสุขภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2558ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ในวันที่ 13
สิงหาคม 2558ร่วมถวายพระพรชัยมงคลณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 12 สิงหาคม
2558งานที่จะดําเนินการต่อไปงานประเพณี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญาณพระยาชัยสุนทร เจ้าโสมพะมิตร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประจําปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรหน่วยศึกษานิเทศก์ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น (สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) เพื่อเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วมระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสว่างคงคา

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปสํานักการคลัง
นายจําลองศรีนามลผอ.ส่วนบริหารงานคลังรายงานประมาณการรายรับ ตั้งแต่ ตค.57-.สค58 (ไตร
มาส 4)1.หมวดภาษี อ ากร รั บ จริ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2557 –สิ ง หาคม 2558 เข้ า มาทั้ ง หมด
20,418,657.23 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558เข้ามาทั้งหมด
9,953,005.20บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558เข้ามาทั้งหมด
7,915,400.09บาท 4.หมวดรายได้จากทุน 12,980.00บาท 5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ เข้ามาทั้งหมด
829,205.886.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 –
สิงหาคม 2558เข้ามาทั้งหมด
6,429,905.98บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558
จํานวน 45,559,154.38บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 เข้ามา
ทั้งหมด 111,125,000.26บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เข้ามาทั้งหมด 68,822,444.00บาท ด้าน
การศึกษา เข้ามาทั้งหมด 64,351,480.00บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน131,333,424.00บาท รวม
รายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 288,017,578.64บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือน
ตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 นวน 23,217,060.60บาท 10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รายรับ

- ๑๑ รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 จํานวน 31,749,129.00บาท รายรับ (งบ 58)
เดือนสิงหาคม 2558 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.ฯ จํานวน 5,683,357.11 บาท รายละเอียด รายรับ –
รายจ่าย ประจําปี 2558 รายรับจริงเดือน ต.ค.57 - ส.ค.58 288,017,578.64 บาท รายจ่ายจริง
เดือน ต.ค.57 - ก.ค.58213,726,749.42 บาทรายจ่ายจริงเดือน ส.ค.58 ยอดเงินคงเหลือยกไป ต.ค.
5856,512,262.11 บาท

สํานักการช่าง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปสํานักการช่าง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง สํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมืองฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
สาขาดงปอโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ถนนประดิษฐ์โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่ง
ดอนกลางสํ า รวจที่ ธ รณี ส งฆ์ วั ด หอไตรฯ ชุ ม ชนทุ่ ง สระ เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น แก้ ม ลิ ง และสวนสาธารณะ ฝ่ า ย
สาธารณูปโภคติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน จํานวน 13 งาน
ปฏิบัติตามภารกิจจํานวน 28 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาลไฟฟ้าส่องสว่างจํานวน 76 งาน
สัญญาณไฟจราจร
จํานวน 15 งานตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติตามคําร้องของ
ประชาชน จํ า นวน 3งานปฏิ บั ติต ามภารกิจ จํ า นวน 21งานขุ ด ลอกร่ อ งระบายน้ํ า หนองไชยวานฝ่ า ยศู น ย์
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล แ ล ะ ร ะ บ บ จ ร า จ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ใ ช้ น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 8
สํานักปลัดเทศบาลเดือน สิงหาคม 2558 ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,335.00 ลิตร ลดลง 250.00
ลิตรเปรียบเทียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2558สํานักการช่างเดือน สิงหาคม 2558 ใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิง จํานวน 5,465.00ลิตร เพิ่มขึ้น 554.00 ลิตรสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเดือน
สิงหาคม 2558 ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 14,606.00 ลิตร ลดลง 1,451.00 ลิตรสํานักการศึกษาเดือน
สิงหาคม 2558 ใช้ น้ํามันเชื้อเพลิ ง จํ านวน 187.00 ลิ ตร เพิ่ม ขึ้น 40.00 ลิ ตรสํ านักการคลั งเดือน
สิงหาคม 2558 ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 200.00 ลิตร ลดลง 20.00 ลิตรกองวิชาการและแผนงาน
เดือน สิงหาคม 2558 ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 141.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 28.00 ลิตร กองสวัสดิการและ
สังคมเดือน สิงหาคม 2558 ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 155.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 53.00 ลิตรเปรียบเทียบ
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด ปีงบประมาณ 2557-2558เดือน สิงหาคม 2558 ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
22,089.00 ลิตร ลดลง 1,046.00 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณงานธุรการ ค่าใช้สอยประจําเดือน
สิงหาคม 2558งบประมาณตั้งไว้ 1,894,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 259,652.60 บาท ยอดเงินคงเหลือ
485,223.88 บาท 2.หนังสือเข้า 116 เรื่อง 3.บันทึกข้อความ 36 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจ้าง 20
เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 42 สรุปรายงานการใช้น้ํามันประจําเดือนสิงหาคม 2558 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) ประจําเดือนสิงหาคม 2558 ใช้น้ํามันทั้งหมด 141 ลิตรเพิ่มขึ้น จากเดือนที่แล้ว 28 ลิตร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558โอนครั้งที่ 4448 มีการโอน ดังนี้ครั้งที่ 44/2558 จํานวน 6 รายการ เป็นเงิน 635,000 บาท สํานักการคลังครั้งที่
45/2558 จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท สํานักการช่างครั้งที่ 46/2558 จํานวน 1
รายการ เป็นเงิน 60,000บาท สํานักการศึกษาครั้งที่ 47/2558 จํานวน 13 รายการ เป็นเงิน 591,750
บาท สํานักการปลัดฯครั้งที่ 48/2558 จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,050,000 บาท สํานักการช่าง2. ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559นําร่างเทศบัญญัติฯ เข้าพิจารณาในวาระ 2

- ๑๒ และ 3 ขั้นแปรญัตติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ โดยมี
คะแนนเสียงเห็นชอบ 9 เสียง- นําร่างเทศบัญญัติฯ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2558 พร้อมกับแนบแบบรับรองตรวจร่างเทศบัญญัติฯ และแบบรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา
ร่าง เทศบัญญัติ3. โครงการถนนสายบุญ4. โครงการ”ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ
5. โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ประจําปี 2558จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ประจําเดือนสิงหาคม 2558ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการหอกระจายข่าวชุมชน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์งานบริการและเผยแพร่วิชาการงานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 ข่าว2. เชิญสื่อมวลชน
สาขาหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ จํานวน 3 งานการบวงสรวงงานวิจิตแพรววาราชินีแห่งไหม ,อบรมครูดูแลทัน
ตกรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ,โครงการพ่อแม่คนที่สอง ,การประกวดธิดาแพรวา ,การรวมพลังต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ,วันแม่แห่งชาติประจําปี 2558 ,โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ประจําปี
2558 เป็นต้น3. งานภาพนิ่ง จํานวน 39 งาน 4. วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน5. งาน
พิธีกร จํานวน 8 งาน6. รถประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 งาน7. ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอาท์ จํานวน 2 งาน
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น1.เขียนบทรายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ จํานวน 10 ตอน 2. งานตัดต่อ
ภาพรายการ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่” จํานวน 11 งาน 3. ตัดต่อเสียง จํานวน 10 ตอน 4. ข่าว
ประชาสัมพันธ์ลง WEBSITE จํานวน 10 ตอน ฝ่ายนิติการ ตรวจร่างสัญญาจ้าง 6 สัญญาตรวจร่างสัญญา
ซื้อขาย1 สัญญาตรวจร่างสัญญาเช่าที่แท่นวางขายสินค้าตลาดร่วมใจการเกษตร2 สัญญา

กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีต่อไปกองสวัสดิการสังคม
นางมนธิดา คําก้อน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสรุปรายงานการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้า
ประจําเดือนสิงหาคม 2558 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนสิงหาคม 2558 จํานวน ๑๕๕ ลิตร
เพิ่มการใช้พลังงาน ๕๓ ลิตรฝ่ายพัฒนาชุมชนโครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นําชุมชนครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อHIVเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสั งคม ได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ งบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจํ า เดื อ น
สิงหาคม) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได แยกเป็นรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๙๒๒ ราย เป็นเงิน ๑,๗๙๘,๔๔๐
บาท เสียชีวิต ๓ ราย (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)๒. ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน
๕๔๐ ราย เป็นเงิน ๔๓๑,๔๐๐ บาท ๓. ผู้ติดเชื้อ HIV
จํานวน ๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กองสวัสดิการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน วันที่
๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านใด
มีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

- ๑๓ -

เรื่องที่ 1งานเกษียณพนักงานครูเทศบาล
นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ รองผอ.สํานักการศึกษางานเกษียณพนักงานครูเทศบาลวันที่ 25 กันยายน
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป คณะผู้เกษียณทั้ง 6 ท่าน จะยืนรับของที่ระลึกอยู่ด้านหน้าและเพื่อ
เป็นการประหยัดเวลาจะมีผู้ที่ขึ้นไปมอบของที่ระลึกให้อยู่บนเวทีสําหรับผู้เกษียณทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ตัวแทนของพนักงาน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล จะขึ้ น ไปมอบบนเวที ใ นส่ ว นของหั ว หน้ า ส่ ว นการงานจะมอบทางด้ า นหน้ า กิ จ กรรมในงาน
ประกอบด้วย การแสดงของคณะครู 6 ชุด การแสดงดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 2 ไม่มีพิธีบายศรี จะเริ่ม
จากดําเนินการมอบของที่ระลึก เวลา 18.30 น. ประธานในพิธี (ท่านนายกเทศมนตรี) จะขึ้นกล่าวมุฑิตาจิต
มอบของที่ระลึกและตัวแทนจะกล่าวขอบคุณและเราก็ชมการแสดง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์รองนายกเทศมนตรีปีนี้ที่เกษียณอายุมีแต่ผอ.โรงเรียน ครู ที่สังกัดเทศบาล
ในส่วนของเทศบาลกองฝ่ายอื่นไม่มีผู้เกษียณแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทุกท่านเข้าไปร่วมงานเกษียณ
ปีนี้
เกษียณทั้งหมด 6 ท่านท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑5.20 น.

