รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9
วันอังคารที่ 12 มกราคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูม าประชุม
นายนพสิทธิ์
2. นางสาวศิรินันท
3. นายนิติธรรม
4. นายอดิศักดิ์
5. นางอุบลรัตน
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายพงษธร
9. นายภาณุเดช
10. นายโพธิวัฒน
11. นายนิกร
12. จาเอกภราดร
13. นายกฤษณะ จีนซื่อ
14. นางจีรนันท
15. นายสมชาย
16. นางสาวดารุณี
17. นางสาวสุนิสา
18. นายคงเดช
19. นายวุฒิไกร
20. นายกันติพงษ
21. นางสาวนันทนา
22. นายจําลอง
23. นางมยุรี
24. นางสุดารัตน
25. นางศศิญา
26. จ.ส.อ.สมชาย
27. นายสังวาล
28. นางสาวณัฐภาส
29. นายสถิตพงษ
30. นางจริยา
31. นายมานิต
32. นายพัฒพงษ
1.

กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ
หน.ฝายเทศกิจ
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
บุญศิลป
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หรบรรณ
หน.ฝายศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาที่
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
การรินทร
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
เหลื่อมกุมาร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน

ผูไมมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายมานิต

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

3. นายสมศักดิ์
รมไทรทอง
4. นายฉลอง
ฆารเลิศ
5. นางเพ็ญพร
ศุภสุข
6. นางจิตตา
เสาวกุล
7. นายวรวิทย
ภูอวด
8. นายลิขิต
ไชยภู
9. นางสาวจันทรตรี
กอสัตย
10. นางสาววารัตน
วิวัฒนการ
11. นางสาคร
แตมแกว
12. นายวันชัย
จันทรสวาง
13. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย
14. นางณัฐนันท
เหลานุกูล
15. นางมยุรา
ภูจริต
16. นายพงษฤทธิ์
ธารสวิง
17. นางรัศมี
แสนอุบล
18. นางสาวทัศนีย
ไรเกื้อ
19. นายสนธยา
สีหานนท
20. นายธนวัฒน
สิทธิกานต
21. นางนฐอร
อภัยโส
22. นายปญญา
หมั่นผดุง
23. นายอิงควัต
คงคุณาวัฒน
24. นายธนัญชัย
ชูเดชวัฒนา
25. นายนัญธชัย
พลพิมพ
26. นายชาติชาย
คํากอน
27. นางดวงใจ
พิมพบุตร
28. นางมนธิดา
คํากอน
29. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล
30. นางสายัณห
จิตตธรรม
31. นางศศิพรรณ
โพธิแทน
32. นางสุมิตรา
ภูผาลา
33. นางวิภาวดี
ชุมกาแสง

- 2 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
พนักงานบัญชี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ผอ.สวนควบคุมอาคารฯ
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ครู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 1/2559 ประจําปงบประมาณ 2559
ในวันที่ 12 มกราคม 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 งานมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ทานนายกมอบใหผมประชุมแทนทานเนื่องจากทานติดประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเรื่องการยายศาลากลางจังหวั

ด
- 3 แหงใหม เมื่อเชาผมไดไปประชุมแทนทานนายกมีเรื่องสําคัญคือเรื่องการจัดงานมหกรรมโปงลาง
แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ มีขาวดีคือเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมตองไปทําเวที ไฟ และสถานที่ โดยเขามอบให
อบจ. ไปทําการจางใหมาดําเนินการและใชงบประมาณของ อบจ.ทั้งหมด
และมีการประกวดเพิ่มเติมขึ้นมาคือการประกวดนางสาวกาฬสินธุยกเวนการประกวดธิดาแพรวากาฬสินธุแบบ
ปที่แลวนั้นคือจะเปนการเดินแบบธรรมดาแตการประกวดนางงามจะไมใหใชชื่อธิดาแพรวาแตใหใชชื่อนางสาวก
าฬสินธุ เปดกวางใหภาคอีสานสามารถสงประกวดไดทั้ง 20 จังหวัด อายุตั้งแต 18 – 25 ป
เงินรางวัลชนะเลิศ จํานวน 100,000 บาท รองชนะเลิศลําดับที่ 1 จํานวน 70,000 บาท
รองชนะเลิศลําดับที่ 2 จํานวน 50,000 บาท รางวัลขวัญใจชางภาพ จํานวน 20,000 บาท
รางวัลชุดสรางสรร จํานวน 10,000 บาท และรางวัลขวัญใจประชาชน จํานวน 50,000 บาท
จะมีการขายดอกไมเพื่อมอบใหผูเขาประกวดแลวมานับคะแนนดอกไมเพื่อรับรางวัลขวัญใจประชาชน
แตผมก็เสนอทานผูวาไปวาถาขายดอกไมดวยจะทําใหกิจกรรมดําเนินการไปไดชาทานเลยบอกวาใหขายเฉพาะ
รอบแรกเทานั้นพอ สวนที่เกี่ยวของกับเทศบาลเราคือพิธีบวงสรวงกอนงานมหกรรมโปงลาง
แพรวา และงานกาชาดเหมือนเดิม

เรื่องที่ 2 การถวายตัวเปนลูกพระยาชัยสุนทร
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การถวายตัวขึ้นเปนลูกพระยาชัยสุนทร จํานวน 559 คน
เรื่องนี้ผมจะมอบใหทานเลขาอดิศักดิ์อธิบายใหฟงเกี่ยวกับงานนี้

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
พิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาเมืองจะเปนกิจกรรมใหมที่เพิ่มเติมในมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ
จะเริ่มกอนกิจกรรมของการบวงสรวง วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เวลาประมาณ 04.00 น.
ผูที่มีความประสงคจะเขาสูพิธีการรับจํานวน 559 คนเทานั้น จะไดรับกาทองเหลืองเปนของที่ระลึก
จัดขึ้นรวมกับหนวยงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักพระพุทธศาสนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและวิทยาลัยนาฏศิลป เทศบาลไดรับหนาที่ในการจัดสถานที่
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหเตรียมผาแดงไว
เพราะทานผูวาฯ ทานเอารูปแบบการจัดงานเหมือนกับจังหวัดชัยภูมิของเจาพอพระยาแล
ของที่ระลึกเขาใชเปนตะขอสับหัวชาง รับครั้งละ 9 คน และนี่คือเหตุผลที่ตองจัดงานตั้งแตเวลา 04.00 น.
กําหนดการจัดตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 – 6 มีนาคม 2559
เพราะฉะนั้นงานที่เรารับมาคืองานบวงสรวงและงานถวายตัวเปนลูกของพระยาชัยสุนทร และในเดือนสิงหาคม
ทานก็บอกวาจะจัดงานยิ่งใหญอีกครั้งคือ งานมหกรรมแพรวาราชินีแหงไหม
รูปแบบการจัดงานทานยังไมไดคิดเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุนการใชจาย
เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยไมมีรายไดอะไรเขามาเลยยกเวนรายไดจากการทองเที่ยว
เพราะฉะนั้นเราจึงตองหันมาสงเสริมเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
อาจมีนโยบายของรัฐบาลที่จะตามมาอีกใหเราเตรียมตัวไวเลย 1 ตําบล ใหมี 1 แหลงทองเที่ยว
เพราะฉะนั้นนโยบายในการแกปญหาเศรษฐกิจตอนนี้ใหประเทศไทยอยูไดนั่นคือแหลงทองเที่ยว
เปนการสนับสนุนใหคนใชจายเงินภายในประเทศ

เรื่องที่ 3 ถนนคนเดิน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การจัดงานถนนคนเดินจะจัดวันอังคาร – วันพฤหัสบดี จัดบริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
ตอนนี้มีคนแจงความประสงคจํานวน 262 ราน และมีพื้นที่ใหหนวยงานที่มีความประสงครวมขายสินคา
ถาโรงเรียนเทศบาลอยากเขารวมใหแจงทานเลขาอดิศักดิ์ใหจองพื้นที่ไดสิ่งไหนที่ขายแลวไมกระทบตอการตลา

ดพอคาแมคาเขาไมวาอะไรอยูแลว
เพราะมีตัวแทนแมคาไปประทวงกับทานผูวาไมอยากใหมีตลาดถนนคนเดินเพราะมีตลาดนัดคลองถม 2 วัน
รวมกับถนนคนเดิน 1 วัน เขาก็แยแลว ยังมีงานอื่นๆอีกก็ไมอยากใหมีเพิ่ม
แตทานผูวาก็ไมยอมเพราะเปนนโยบายของรัฐบาลเพื่อเปดพื้นที่ใหคนที่ดอยโอกาส
หรือคนที่ผลิตสินคาแลวขายไมไดใหมาขายในจุดนี้ ขอใหไดทํากอนจะอยูไดนานหรือไมก็อีกเรื่องหนึ่ง
แลวตอนเย็นวันนี้จะมีหรือไมถนนคนเดิน

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
วันนี้เปนวันสุดทายครับสําหรับถนนคนเดิน
วันอังคารหนาจะยายมาอยูที่ดานหนาลานพระบรมรูปหนาศาลากลางจังหวัดครับ
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นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผมถามดารุณีวาแมคามีปฏิกิริยาเรื่องนี้ไหม
เขาก็บอกวามีอยูเหมือนกันแตเขารอดูกอนถากระทบเขาเมื่อไหรเขาจะไปขอพบทานผูวาฯอีกครั้ง

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕8
ประจําป 2558
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2558 ประจําป 2558 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
- ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2558
สถานธนานุบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนธันวาคม 2558 เชิญสถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2558
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนธันวาคม จํานวน 4,320 รายการ จํานวนเงิน 67,592,150 บาท เงินสดคงเหลือ
จํานวน 81,158.13 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,372.78 บาท
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -5,573,231.80 บาท เงินกูธนาคารออมสิน
กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -38,551,457.84 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนกรกฎาคม 2558 จํานวน
39 ราย จํานวนเงิน 426,600 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนธันวาคม 2558 จํานวน 135,525
บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค 58 – 31 ธ.ค 58 จํานวน 302,315 บาท รับจํานํา 1,437 ราย

จํานวนเงิน 23,226,850 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย 58 จํานวน 3 ราย จํานวนเงิน 1,787,250 บาท
ไถถอน จํานวน 1,555 ราย จํานวนเงิน 24,531,400 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย 58 จํานวน 154 ราย
จํานวนเงิน 3,613,500 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 794,323.50 บาท ลดลงจากเดือนพ.ย 58
จํานวน 92,248 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 31 ธ.ค 58 จํานวน 2,248,635.75 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2558 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวมทั้งหมด 609 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1.
รับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 รายดังนี้ 1.1 นางนันทิกานต บรรณสาร ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ระดับ 3 จากเทศบาลตําบลไผ อําเภอเมือง
- 5 กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ มาดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.2 นายเรืองฤทธิ์ นิ่มบริบูรณพร ตําแหนง วิศวกรโยธา ระดับ 6ว
จากองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร มาดํารงตําแหนง วิศวกรโยธา ระดับ 6ว สํานักการชาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 2.
เลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 2.1 นางพิมชนก พิงพิณ พนักงานเทศบาล
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ๕ งานบัตรประจําตัวประชาชน ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเ จาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ๖ว
สังกัดเดิม 2.2 นางสาวกมลทิพย ทองศิริ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2 สังกัดงานการเจาหนาที่
ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 สังกัดเดิม
2.3 นายวินิจ แสงแกนสาร ตําแหนง สถาปนิก ระดับ 4 สังกัดงานสถาปตยกรรม ฝายควบคุมการกอสราง
สวนการควบคุมการกอสรางอาคารและและผังเมือง สํานักการชาง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สถาปนิก
ระดับ 5 สังกัดเดิม 2.4 นางสาวศรัณนพัชร ไผพูล ตําแหนง บุคลากร ระดับ 3
สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากร ระดับ 4 สังกัดเดิม 2.5 นางสิรินาฎ ปรีชาจารย ตําแหนง นักวิชาการคลัง ระดับ ๔
สังกัดงานตรวจสอบการเบิกจายเงิน ฝายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการคลัง ระดับ 5 สังกัดเดิม 3.
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนง นักผังเมือง ระดับ 3 จํานวน 1
อัตรา โดยรับสมัครระหวาง วันที่ 17 ธันวาคม 2558 – 12 มกราคม 2559 4. ชี้แจงแผนอัตรากําลัง 3 ป
ฯ กรณีขอปรับปรุงตําแหนงครั้งที่ 1/2559 ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากําลัง 3 ปฯ เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2558 ณ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล
หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนธันวาคม 2558 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมเปนเงิน 16,400 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท รวม 16,400 บาท
ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 24/2558
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 58 ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 58 ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 58 มีการประชุมกาแฟยามเชาที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 08.00 น. 2
ครั้ง วันที่ 8 ธันวาคม 58 และวันที่ 22 ธันวาคม 58 งานธุรการ การจัดกิจกรรมวันพอ วันที่ 4 ธันวาคม
2558 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมงานกิจกรรม bike for dad วันที่ 11 ธันวาคม 2558
บริการน้ําดื่มใหกับผูเขารวมปนจักรยาน ณ บริเวณหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ฝายเทศกิจและรักษาความสงบ
ทาสีตีเสนปรับปรุงเกาะกลางถนน ขอบทางเทาถนนกาฬสินธุ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร

เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวก/จัดการจราจรพิธีบวงสรวงและรําบวงสรวงอนุสาวรียพระชัยสุนทร
เนื่องในงานกาฬสินธุ 222 ป ใตรมพระบารมี วันที่ 18 – 19 ธ.ค 58
ทาสีตีเสนปรับปรุงสัญญาจราจรบริเวณแยกปาไม วันที่ 23 – 25 ธ.ค 58
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลใหมป 2559
เปดโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลใหมป 2559 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค 58 ที่บิ๊กซี
กาฬสินธุ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญาขางทาง ที่บริเวณซอยน้ําทิพย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมฟางขาว ที่บริเวณบานหลุบ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๕:๕๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมสายไฟฟา
บริเวณวงเวียนโปงลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๔๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณดานหลังวิทยาลัยพาณิชยการกาฬสินธุ ชุมชนสงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณชุมชนหนองไชยวาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๓๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณตรงขามบริษัทโกลบอลเฮาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๑๐ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ๒.
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ใหความรวมมือกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัด
- 6 กาฬสินธุแลหนวยงานตางๆในการซอม”แผนการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหมที่บริเวณ
สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ใหบริการน้ําเพื่อใชใน ”งานปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช”วันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) ๓.การใหบริการสาธารณะดานอื่นๆ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๐๐ น. ออกจับสัตวเลื้อยคลานมีพิษในบานเรือนประชาชน
ที่บริเวณหลังศาลเจาพอหลักเมือง ถ.แกงสําโรง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา
๑๓:๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับสงผูปวย ที่บริเวณหลังรานถูกและดี ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับสงผูปวย
ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลรัตนา ถ.บายพาสสงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา
๐๗:๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ลางถนน ที่บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๔๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่จับสุนัขจรจัด ที่บริเวณบังกะโลกาฬสินธุ
ถ.ประดิษฐ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเขารับการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) และศึกษาดูงาน วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และที่คายฝกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนออกปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก
และดูแลความสงบเรียบรอยภายใน”งานปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” วันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนรวมกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชั่นสากล จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป
๒๕๕๘ วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนออกปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจรและดูแลความส
งบเรียบรอยในกิจกรรม”ปนเพื่อพอ Bike for Dad” วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนออกปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยาน
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.)
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนออกปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกการจราจร
ภายในบริเวณงานถนนคนเดิน ประจําทุกวันอังคาร งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนธันวาคม 58
จํานวน 31,191 คน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนธันวาคม 58 ยายเขาจํานวน 77 ราย
ยายออกจํานวน 29 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 664 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,071
ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 12 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผปู ระสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 11 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนธันวาคม 2558 เบนซิน จํานวนที่ใช 777.55 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 109.89 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 15,463 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 433 ลิตร LPG
จํานวนที่ใช 1,690.21 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 879.77 ลิตร ดานความสะอาด
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 9 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 33 ครั้ง
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน - จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 5
คัน/5 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 18 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 25 ฝา
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 รักษาความสะอาดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 5
ธ.ค. 58 - จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 5 ธ.ค. 58 ณ
สวนสาธารณแกงดอนกลาง ระหวางวันที่ 1- 6 ธ.ค. 58 3.2 รักษาความสะอาดงานปนเพื่อพอ(Bike for
dad) - จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดงานปนเพื่อพอ(Bike for dad)ระหวางวันที่ 10-11 ธ.ค. 58
3.3 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานถวายดอกไมจันทนแดสมเด็จ
- 7 พระสังฆราชฯ - จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานถวายดอกไมจันทน
แดสมเด็จพระสังฆราชฯระหวางวันที่ 15-16 ธ.ค. 58 3.4
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานรําบวงสรวงงานกาฬสินธุ 222 ป ใตรมพระบารมีจักรีวงศ จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานรําบวงสรวงงาน กาฬสินธุ 222 ป ใตรมพระบารมีจักรีวงศ
ณ อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ระหวางวันที่ 17-19 ธ.ค. 58 3.5 รวมทําความสะอาดบริเวณศาลากลาง big
cleaning day - จัดเจาหนาที่รวมทําความสะอาดบริเวณศาลากลาง big cleaning day ในวันที่ 26 ธ.ค. 58
3.6 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานกาฬสินธุ 222 ป ใตรมพระบารมีจักรีวงศ –
จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานกาฬสินธุ 222 ป ใตรมพระบารมีจักรีวงศ ณ
สวนสาธารณกุดน้ํากิน ระหวางวันที่ 28 ธ.ค. 58 – 6 ม.ค. 59 3.7 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงาน
ทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส สงทายปเกาตอนรับปใหม 2559 จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงาน ทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส สงทายปเกาตอนรับปใหม
2559 ณ สนามหนาศาลากลาง ระหวางวันที่ 30 ธ.ค.58 – 1 ม.ค.59 ๔. ดานสิ่งแวดลอม ๔.๑
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ระหวาง 24 พ.ย.58 - 26 ธ.ค.58
- ปริมาณขยะที่คัดแยกได 7.26 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม ๑ ครั้ง เปนเงิน 20,607 บาท ๔.๒
นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือน ธันวาคม รวม - ตัน
รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 6.9 ตัน (เตรียมงานพิธี) ๔.๓ กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือนธ.ค. รวม
2,523.84 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 960.65 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง)
1,563.19 ตัน แหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ กุดน้ํากิน กุดยางสามัคคีและหนองไชยวาน
และที่ไมผานเกณฑคือ ลําน้ําปาว ดานสุขาภิบาลอาหาร ตอใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 5 ราย
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 7 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 6 ราย จายถังดักไขมัน ราย ปรับตาม พรบ. 2 ราย - ตรวจสุขาภิบาลรานอาหารในวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ วันที่ 8 ธันวาคม

2558 จํานวน 6 ราน ผานมาตรฐาน ทั้ง 6 แหง - รณรงครานอาหารเขารวมโครงการ
“เยือนเมืองกาฬสินธุถิ่นอีสานเลื่องลือ เลาขานเมืองอาหารปลอดภัย”
รานอาหารที่เขารวมโครงการตองผานมาตรฐาน 5 ดาน คือ ผานมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
สวมมาตรฐาน ใชชอนกลาง เมนูอาหาร 2 ภาษา และไมใชภาชนะโฟม มีรานที่ผานเกณฑ 28 แหง คือ
รานอาหารในตลาดโรงสี 19 ราน สุกี้เฮาส รานขนมจีน สวนรสา เจนางกวยเตี๋ยวเฝอ โอขนมไทย
สุราษฎรปกษใต บานเปดอาหารเชา และ อิ่มอรอย ดานปองกันและควบคุมโรค
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ
๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ มีความเสี่ยงปานกลางมี ๑ ชุมชน
คือ ชุมชนกุดยางสามัคคี คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากวา ๓๐
มีความเสี่ยงสูงไมมีชุมชนใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกไมมีแหงใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกมี ๑ วัด คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก
วัดดอนปูตาดงปอ มีคา CI = ๑.๔๒ **มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม - พฤศจิกายน 58 จํานวน 7 ราย **
เดือนธันวาคม 58 มีผูปวย จํานวน 3 ราย รวม 10 ราย ๑. ด.ญ.นภัส แกวสีขาว อายุ ๑๓ ป อยูบานเลขที่
๒๖๙/๖บานสวนเบญจวรรณ ชุมชนทุงศรีเมือง ปวยวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘ พบผูปวย ๒ ธ.ค. ๕๘
ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๒. นายวิชัย กองการ อายุ ๔๘ ป อยูบานเลขที่ ๘๕ ชุมชนกุดยางสามัคคี ปวยวันที่
๑๘ ธ.ค. ๕๘ พบผูปวย ๒๒ ธ.ค. ๕๘ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๓. นางเปลนภา ภูอาว อายุ ๓๖ ป
อยูบานพักพนักงานโรงแรมเพชรอินทร ปวยวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ พบผูปวย ๒๑ ธ.ค. ๕๘
ปจจุบันหายเปนปกติแลว ซึ่งไดรายงานและทําการควบคุมโรคแลวเรียบรอย ดานสงเสริมสุขภาพ
เยี่ยมมารดาและบุตรหลังคลอด 16 ราย ไดรับการเยี่ยม 16 ราย
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย มีผูมารับบริการทั้งหมด 556 ราย
ตรวจโรคทั่วไป 379 ราย ทันตกรรม 30 ราย งานแผนไทย นวด 65 ราย วางแผนครอบครัว 16 ราย
ฉีดวัคซีน 29 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 37 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ
มีผูมารับบริการทั้งหมด 405 ราย ตรวจโรคทั่วไป 324 ราย ทันตกรรม 6 ราย งานแพทยแผนไทย นวด
31 อบ
- 8 14 ราย วางแผนครอบครัว 3 ราย ฉีดวัคซีน 27 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ - ราย รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย
เงินคงเหลือในบัญชี 1,613,753.16 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ เงินคงเหลือในบัญชี 291,615.24 บาท
ดานสัตวแพทย ในคลีนิครักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 175 ราย เปนจํานวนสัตว 265 ตัว สุนัข 206
ตัว แมว 59 ตัว คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 9,365 บาท
โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต จํานวน 22 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ 2,892 ตัว
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 290,225 บาท
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห 7 เรื่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ วันที่ 9 ธ.ค. 58 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 2/59 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
วันที่ 22 ธ.ค. 58 ทานนายกจารุวัฒน บุญเพิ่ม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่
3/59 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักการสาธารณสุขฯ
/กองสวัสดิการสังคม และทึมงาน อผส. รวมงานมหกรรมสุขภาพวิถีไทยอําเภอเมืองกาฬสินธุ
จัดนิทรรศการและทานนายกเทศมนตรี ทานจารุวัฒน บุญเพิ่ม รวมลงนาม MOU
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๓ ธันวาคม 2558 เรียนเรื่อง
“การปฏิบัติตนที่ดีของพุทธศาสนิกชน” โดยวิทยากรจากวัดใตโพธิ์ค้ํา พระประดิษฐ อิสิญาโณ วันที่ 7 ธ.ค.

58 ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุ และเจาหนาที่เทศบาล ไปถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุ สามเณรวัดใตโพธิ์ค้ํา
กราบนมัสการขอใชอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ทําศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ"
และรวมกันดูสถานที่ที่ขอใช ไดรับอนุญาตใหใชไดตามความเหมาะสมโดยใชประโยชนรวมกันกับทางวัด วันนี้
17 ธ.ค.58 นักเรียน ร.ร.ผส. ทม.กาฬสินธุ เรียนเรื่อง ตํานานเมืองกาฬสินธุ
ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ นางสุพัตรา วิวัฒนเกษมชัย
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ

สํานักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป รอง ผอ.สํานักการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ
หนังสือเขา 426 หนังสือออก 168 ขออนุญาตลา 9 มาตรการประหยัดพลังงาน ธันวาคม ๒๕๕8 น้ํามัน
ใชไป 197 ลิตร ลดลง 19 ลิตร สํานักการศึกษา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประชุมผูบริหารสถานศึกษาสัญจร ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธืพิทยาสิทธิ์
หนวยศึกษานิเทศก โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดน กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 วันที่ 15 ธันวาคม
2558 ณ โรงแรมบลูเทล โครงการอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 2 วันที่ 26
ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนธันวาคม
๒๕๕๘ ไดทํากิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม ป ๒๕๕๙ เพื่อมอบความสุขใหแกเด็กดอยโอกาสและชุมชน
ณ หมูบานจารุพัฒนา ทัง้ นี้มีทานจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ใหเกียรติมารวมกิจกรรมครั้งนี้
หนวยงานองคกรภาครัฐและเอกชนเขารวมกิจกรรมและมอบสิ่งของบริจาคใหกับเด็กดอยโอกาส เชน
ประธานชมรมแมบานตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ธนาคารออมสิน(สาขาถีนานนท) ฯลฯ งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3
- 4 ธันวาคม 2558 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ(แกงดอนกลาง) โครงการเดน ประจําเดือนธันวาคม
2558 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ รวมพิธีวางพุมเงิน – พุมทอง ในงานวันพอแหงชาติ ณ
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสวางคงคา
รวมปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐาน วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ สวนสาธารณแกงดอนกลาง
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ วันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 วันพอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 4
ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมปฏิบัติ
- 9 ธรรมแกงดอนกลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1
รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัว วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดสวางคงคา วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นักเรียนและบุคลากรครูรวมกิจกรรมตอตานคอรัปชั่น เพิ่มเวลารู
ประจําเดือนธันวาคม 2558 วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นักเรียนรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต ณ
วัดกลางอารามหลวงจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 โครงการประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2558 วันที่
18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 งานที่จะดําเนินการตอไป วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๙ งานวันเด็กแหงชาติ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
งานวันครู ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคมธันวาคม 2558 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 1.หมวดภาษีอากร
รับจริงตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 เขามาทั้งหมด 1,239,791.45 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม
จากเดือนธันวาคม 2558 เขามาทั้งหมด 2,470,711.50 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนธันวาคม
2558 เขามาทั้งหมด 1,868,457.70 บาท 4.หมวดรายไดจากทุน ยังไมมีเขามา
5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนธันวาคม 2558 เขามาทั้งหมด
1,052,321 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนธันวาคม 2558 จํานวน
6,631,281.65 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนธันวาคม 2558 เขามาทั้งหมด 30,414,010.40
บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 13,768,112 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด
25,242,074 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 39,010,186 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน
76,055,478.05 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนธันวาคม 2558 จํานวน
3,499,800.40 บาท 10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนธันวาคม 2558 จํานวน
151,834 บาท รายงานรายจาย ประจําเดือนธันวาคม 2558 รายรับภาษีจัดสรรที่เขามาในเดือนธันวาคม
2558 (งบ 59) ภาษีมูลคาตาม พ.ร.บ.ฯ 6,240,046.96 บาท ภาษีสุรา 575,461.19 บาท
ภาษีสรรพสามิต 1,082,820.61 บาท มูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1,095,545.98 บาท นิติกรรมที่ดิน จํานวน
978,123 บาท รวม 9,971,997.74 บาท จัดเก็บเอง 2,453,927.60 บาท รวม 12,425,925.34
บาท รายรับจริงเดือนต.ค – ธ.ค 58 จํานวน 76,055,478.05 บาท รายจายจริงเดือนต.ค – ธ.ค 58
จํานวน 40,715,561.32 บาท รายจายจริงเดือนธันวาคม 58 จํานวน 27,142,283.85 บาท
ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนมกราคม 59 จํานวน 8,197,632.88 บาท

สํานักการชาง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง สํานักการชาง
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 44
โครงการ งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โครงการกอสรางประตูเหล็กและหลังคาโรงครัว
วัดชัยสุนทร ปรับปรุงซอมแซมสุขศาลา ชุมชนสงเปลือยกลาง สวนสาธารณะบริเวณหนาศาลากลาง
ปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณะประโยชน กอสรางรางระบายน้ํา คสล.หลังตลาดรวมใจการเกษตร
อาคารเอนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สาขาดงปอ กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ระบบระบายน้ํา ถนนวิโรจนรัตน ฝายสาธารณูปโภค
ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 12 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 37
งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 58 งาน
ปฏิบัติตามภารกิจ 13 งาน ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติ
- 10 ตามคํารองของประชาชน 2 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน
จัดสถานที่งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงภูมิทัศนวงเวียนโปงลางตอนรับเทศกาลปใหม เตรียมงาน
จัดสถานที่งาน 222 ปกาฬสินธุ ใตรมพระบารมี จัดสถานที่พิธีทําบุญตักบาตร วันขึ้นปใหม ประจําป 2559
สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ ประจําเดือนธันวาคม 2558 1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา - สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนธันวาคม 2558

สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 380 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 1,105 ลิตร
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 433 ลิตร สํานักการศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 56 ลิตร
สํานักการคลัง ใชคงที่ กองวิชาการ ใชเพิ่มขึ้น 30 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชเพิ่มขึ้น 18 ลิตร
สํานักการศึกษา ใชเพิ่มขึ้น 56 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนธันวาคม 2558 งบประมาณตั้งไว 2,034,000 บาท รวมคาใชจาย
360,347.30 บาท ยอดเงินคงเหลือ 1,390,257.60 บาท 2.หนังสือเขา 84 เรื่อง 3.บันทึกขอความ
60 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 17เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 38 เรื่อง 6.คาไฟฟา เดือนธันวาคม 2558 รวม
- หนวย ใชเพิ่มขึ้น - หนวย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2558
ฝายแผนงานและงบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3-7 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่
3/2559 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 200,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 4/2559 จํานวน 4
รายการ เปนเงิน 634,000 บาท สํานักปลัดฯ - โอนครั้งที่ 5/2559 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน
105,000 บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งที่ 6/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 100,000 บาท
สํานักการคลัง - โอนครั้งที่ 7/2559 จํานวน 7รายการ เปนเงิน 428,000 บาท สํานักการศึกษา 2.
โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง 3. กิจกรรมวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
นิทรรศการวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 4.
รายงานผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สมาชิกสภาเทศบาล 5. คํารับรองการปฏิบัติราชการ
พ.ศ.2559 6. โครงการกาฬสินธุคนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําปงบประมาณ 2558
จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการกาฬสินธุคนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําเดือนธันวาคม 2558
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ ประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาว เมื่อวันที่ 1๗ ธันวาคม 2558 ณ
หอประชุมธรรมมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดงาน“เทศบาลฯพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาวชุมชน”
ประจําป 2559 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 38 งาน 2.เชิญผูประกาศขาวชุมชน จํานวน 7 งาน
3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 54 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 45
งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 7 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 7 งาน 8.ปายประชาสัมพันธคัทเอาท
จํานวน 4 งาน 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ จดหมายขาว 9,000 ฉบับ
งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 14 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 14 งาน
3.งานเว็บไซต จํานวน30 ขาว 4.Facebook จํานวน 54 งาน 5.ประกาศ - ขาว
6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 11 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน
- งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝายนิติการ ประจําเดือนธันวาคม
2558 มีทั้งหมด 14 เรื่อง
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กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนธันวาคม 2558 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

ประจําเดือนธันวาคม 2558 ใชน้ํามันทั้งหมด 161 ลิตร เพิ่มขึ้น 74 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผูนําชุมชนครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม รวมจัดงานปใหม
มอบความสุขใหแกเด็กๆ รวมกับสํานักการศึกษา
จัดงานมอบความสุขใหแกเด็กๆหมูบานจารุพัฒนาเนื่องในวันปใหม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ที่ผานมา
โดยมีหัวหนาสวนราชการ หางรานตางๆ ไดมอบของขวัญใหแกเด็กๆในครั้งนี้ดวย
รวมทําความสะอาดวัดใตโพธิค้ํากับชุมชน และหมุนเวียนทําความสะอาดวัดตางๆในทุกเดือน
ฝายสังคมสงเคราะห
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง ประจําป ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคมไดจัดกิจกรรมการอบรมและปฏิบัติธรรม ณ
บริเวณพุทธมณฑลกาฬสินธุ (ริมแกงดอนกลาง) จ.กาฬสินธุ โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจําเดือนธันวาคม) ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเบิกจายแบบขั้นบันได แยกเปนรายละเอียดดังนี้ ๑.
ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน ๓,๑๕๙ ราย เปนเงิน ๒,๐๕๗,๓๐๐ บาท
เสียชีวิต ๙ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๗๐
ราย เปนเงิน ๔๕๖,๐๐๐ บาท
๓. ผูติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
โดยเบิกจายแบบขั้นบันได แยกเปนรายละเอียดดังนี้ ๑.
ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน ๓,๑๕๙ ราย เปนเงิน ๒,๐๕๗,๓๐๐ บาท
เสียชีวิต ๙ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๗๐
ราย เปนเงิน ๔๕๖,๐๐๐ บาท ๓. ผูติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในชวงเดือนตอไป -โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. โครงการการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ
ลานตลาดคลองถม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่น ๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 ขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูล
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได ขอตอใบอนุญาตสูบสิ่งปฏิกูลซึ่งจะมีอยู 2
ราย รายหนึ่งจะหมดสัญญาในวันที่ 9 มกราคม 2559 และอีก 1 รายจะหมดสัญญาในวันที่ 9 มีนาคม
2559 ซึ่งขอตอสัญญาในราคาเทาเดิมคือ 3,800/เดือน และคาใบอนุญาตปละ 5,000 บาท สัญญา 1 ป

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มติที่ประชุมก็ตามเดิมคือสัญญา 1 ป เดือนละ 3,800 บาท ใบอนุญาตปละ 5,000 บาท
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เรื่องที่ 2 กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปใหม 2559 เสริมสรางชีวิตใหม
ใหคนไทยมีความสุข
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปใหม 2559 เสริมสรางชีวิตใหม ใหคนไทยมีความสุข
มีทานไหนรูเรื่องนี้บางวาเปนอยางไร

นายพงษธร โพธิแทน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

หนังสือฉบับนี้เปนของกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปใหมซึ่งจะเกี่ยวของกับสํานักปลัดเทศบาล
สํานักการชาง และสํานักการสาธารณสุข
เขาวางมาตรการขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรการระยะสั้นใหจัดกิจกรรมรณรงคทําคว
ามสะอาด Big Cleaning Day ในชวงเดือนธันวาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559
โดยดําเนินการทําความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
1.ถนนสาธารณะในเขตชุมชน ขอใหรณรงคทําความสะอาด อยาใหมีสิ่งกีดขวาง ดิน โคลน หรือทราย
ซึ่งอาจทําใหไมสะดวกในการสัญจรของประชาชนตลอดจนการตัดกิ่งไม
ตนไมบริเวณริมขางทางในเขตความรับผิดชอบใหมีความเปนระเบียบสวยงามมิใหบดบังภูมิทัศนและปายสัญญา
ณจราจรตางๆ
2.ปรับปรุงซอมแซมปายเครื่องหมายจราจรที่ชํารุดและเครื่องหมายสัญญาณจราจรที่เกาเสื่อมสภาพมองเห็นไม
ชัดเจนใหอยูสภาพเรียบรอย 3.ปายโฆษณาที่ติดตั้งผิดกฎหมาย
และอาจไมปลอดภัยกับประชาชนขอใหดําเนินการรื้อถอนใหเรียบรอย 4.ทําความสะอาดสถานที่ราชการ
สํานักงาน หองสวมสาธารณะ และที่สาธารณะตลอดจนรั้วกําแพงที่มีขอความไมเหมาะสม
และมาตรการตอเนื่อง
1.ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมใหประชาชนคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและการใช
ประโยชนจากมูลฝอย
2.รักษาความสะอาดในสถานที่สาธารณะอยางตอเนื่องเพื่อใหบานเมืองมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอ
ย 3.จัดระเบียบปายโฆษณาในเขตพื้นที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยโดยคํานึงถึงสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม
4.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดระเบียบสายไฟฟาหรือสายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการติดตั้งไมเปนระเบี
ยบ 5.การทําความสะอาดภาชนะใสมูลฝอยที่ตั้งอยูสถานที่สาธารณะ
6.จังหวัดจะพิจารณาประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบุคคลที่ไดมีสวนรวมในการดําเนิ
นกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองดังกลาวขางตนตามความเหมาะสม
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณงามความดี

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เอกสารฉบับนี้ไดแจกใหทุกสํานัก/กองหรือไม

นายพงษธร โพธิแทน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

แจกในที่ประชุมใหครบทุกสํานัก/กองเรียบรอย

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่หัวหนาพงษธรอานมานั้นอาจจะไมคอยเขาใจแตถาดูในเอกสารแนวนอนนั้นจะรูวาจะมีกิจกรรมอะไรบางเพรา
ะมีรายงานดวย ประเด็นสําคัญคือสรุปผลการดําเนินการทองถิ่นไทย ใสใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข
ใหเราลงรายละเอียดของเทศบาลเราและเขาบอกวาการรณรงคใหประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและการใ
ชประโยชนจากมูลฝอยนี้คืองานของสํานักการสาธารณสุข
การจัดระเบียบปายโฆษณางานของเทศกิจและสํานักการสาธารณสุขรวมกัน
ถาเรามาดูในเอกสารจะเห็นชัดเจนในเนื้อหาเลยวาจะตองทําอยางไรบางพอเราทําสรุปเรียบรอยแลวก็เสนอไปจั
งหวัด
ผูที่รับผิดชอบในงานนี้คือสํานักการสาธารณสุขแตก็จะมีงานเทศกิจและงานอื่นๆเขามาชวยกันตามภาระงานให

สํานักการสาธารณสุขเตรียมรายงานเลยเพราะนี่ไมใชกิจกรรมใหมเปนกิจกรรมที่เราทํามาแลวทั้งนั้น
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 15.45 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

