รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 16/๒๕๕9 ประจําป ๒๕๕9
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
นายนพสิทธิ์
2. นางสาวศิรินันท
3. นายประเสริฐ
4. นายอภิวัฒน
5. นายพงษธร
6. นางเพ็ญพร
7. นายภาณุเดช
8. นางจิตตา
9. นายวรวิทย
10. นายโพธิวัฒน
11. นายนิกร
12. จาเอกภราดร
13. นางสาวจันทรตรี
14. นางจีรนันท
15. นางสาวสุนิสา
16. นายกันติพงษ
17. นางสาวนันทนา
18. นางมยุรา
19. นางมยุรี
20. นางนฐอร
21. นางศศิญา
22. จ.ส.อ.สมชาย
23. นางสายัณห
24. นางสาวเปรมฤดี
25. นางจริยา
26. นายมานิต
1.

กุลเจริญวิรัตน
หลอตระกูล
ออประเสริฐ
ปะกิทัง
โพธิแทน
ศุภสุข
เจริญพันธุวงศ
เสาวกุล
ภูอวด
บุญกอบ
แตมแกว
เนตวงษ
กอสัตย
ธารไชย
บุญศิลป
เบาจังหาร
สุเพ็งคําภา
ภูจริต
ไชยบัง
อภัยโส
กิตติธรรม
โสมนัสนานนท
จิตตธรรม
มูลวิไล
พงษพันธุนา
เหลื่อมกุมาร

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ผอ.สํานักการชาง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ครูโรงเรียนเทศบาล 2
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

ผูไมมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายมานิต
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายอดิศักดิ์
6. นายฉลอง
7. นางอุบลรัตน

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล

๒ หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.ฝายศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายงบประมาณ
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
-

8. นายลิขิต
9. นายกฤษณะ
10. นางสาววารัตน
11. นายสมชาย
12. นางสาคร
13. นายวันชัย
14. นางสาวดารุณี
15. นายคงเดช
16. นายวุฒิไกร
17. นางณัฐนันท
18. นางมนธิดา
19. นายจําลอง
20. นายพงษฤทธิ์
21. นางสุดารัตน
22. นางรัศมี
23. นางสาวทัศนีย
24. นายสนธยา
25. นายธนวัฒน
26. นายปญญา
27. นายอิงควัต
28. นายธนัญชัย
29. นายนัญธชัย
30. นายชาติชาย
31. นางดวงใจ
32. นางเพ็ญประภา
33. นายสังวาล
34. นางสาวณัฐภาส
35. นางสาวพัชรินทร
36. นายสถิตพงษ
37. นางศศิพรรณ
38. นางสุมิตรา

ไชยภู
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
คํากอน
ศรีนามล
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
ไรเกื้อ
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
ภูนิลามัย
เมืองโคตร
การรินทร
ถิตยกุล
บงศรีดา
โพธิแทน
ภูผาลา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2559 ประจําป 2559 ในวันที่ 9
สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 โครงการปลูกปาทาฝน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกปาทาฝน ณ บริเวณแกงดอนกลาง

-

นายประเสริฐ ออประเสริฐ

3 -

รองปลัดเทศบาล

เรื่องนี้เลขาอดิศักดิ์ฝากงานปฏิคมมอบสํานักปลัดเทศบาลและกองวิชาการฯ ใหไปอยูจุดที่ 1
บริเวณลานจอดรถจุดพิธีการ และจุดที่ 2 บริเวณศาลาตรงขามที่เชารถจักรยาน และจุดที่ 3
บริเวณโคงเรือนเพาะชํา โครงการปลูกปาทาฝน เริ่มเวลา 08.30 น. เปนตนไป

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การแตงกายสําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราใหสวมใสเสื้อสีฟา

เรื่องที่ 2 การเตรียมเอกสารเพื่อพบปะสนทนากับกลุมเปาหมายในพื้นที่ อปท.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หนังสือจากคณะสังคมสงเคราะห
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อพบปะสนทนากับกลุมเปาหมายในพื้นที่ อปท.
เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานไดรับสมัครเขารวมโครงการรางวัลพระปกเกลาประจําป 2559
ประเภทรางวัลดานการสงเสริมเครือขายรัฐ เอกชนและประชาสังคม ผูประเมินไดประเมินแลวผลปรากฏวา
อปท.ของทานผานเกณฑในรอบแรก
ดังนั้นคณะผูตรวจประเมินจะประเมินในรอบที่สองโดยมีวัตถุประสงคจะดําเนินการสนทนากับกลุมบุคคลในพื้น
ที่ของอปท.ตามเอกสารที่ทานแนบ จึงขอให
อปท.ประสานกับกลุมเปาหมายตามรายชื่อมาเขารวมสนทนากลุมและจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดตาม
คําชี้แจงที่แนบมา ในสวนของวันและเวลาในการลงพื้นที่ คณะผูประเมินจะแจงใหทราบในภายหลัง
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล คณะผูประเมินประสานมาแลววาวันที่ 16 สิงหาคม
2559 เวลา 09.00 น. โดยอาจารยโกวิทยและผูติดตามครับ ทานใหเชิญผูบริหาร สมาชิก
ขาราชการประจํา กรรมการชุมชนอยางนอย 4 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน ผูนํากลุมชุมชน 3 คน
สภาองคกรชุมชน 1 คน ตัวแทนหนวยงานในพื้นที่ ตัวแทนผูนําศาสนา ครู
อาจารยและบุคคลที่ทานเห็นสมควร เทศบาลเราสงเขารวม 4 นวัตกรรมคือ 1. นวัตกรรมดูแลผูสูงอายุ
2. นวัตกรรมดานการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3.
นวัตกรรมเครือขายดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร 4. นวัตกรรมเครือขายดานโรงเรียน SBMLD ทั้ง 4
ดานทางกองวิชาการฯไดทําหนังสือเชิญผูเขารวมเปนที่เรียบรอยแลว
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานฯ สรุปวาใหสงเขารวมนวัตกรรมละ 5 คน
ในตัวแทนนี้จะเปนตัวแทนของคณะกรรมการชุมชน เปนผูแทนของสวนราชการตางๆในตัวอยูแลว
ในสวนของผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเราก็เชิญตามปกติ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ถาใชหอประชุมธรรมาภิบาล
ขอเสนอวาใหเอานวัตกรรมละ 10 คน

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มอบใหทานรองอภิวัฒนหรือจ.ส.อ.สมชายรวบรวมรายชื่อนวัตกรรมละ 10
คนแลวเสนอรายชื่อใหทานนายกฯดูเผื่อทานจะเพิ่มเติมเขาไปอีก
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ คําชี้แจงในการสนทนากลุม 1.
ใหจัดการสนทนากลุมอยางเรียบงาย ไมตองเปนทางการ 2.
ใหอปท.เตรียมเสนอโครงการกิจกรรมโดดเดนใชเวลา 30 นาที โดยมีประเด็นนําเสนอ 5 ประเด็น 3.
ใหจัดทําเอกสารเขียนโครงการดังกลาวตามประเด็นรายละเอียดขางตนมอบใหแกนักวิจัยในวันลงพื้นที่
ขอถามทานรองอภิวัฒนวาประเด็นทั้ง 5 สามารถใช Power point ไดเลยหรือไม หรือวาตองเขียนใหม
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ทั้ง 5 ขอนี้ตองเขียนใหม

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานฯ ในขอ 3 ตามคําชี้แจงคือใหเราสรุป Power
point อีกทีหนึ่ง ทานอาจารยโกวิทยทานจะฟงวาเปนมาอยางไร ดําเนินการอยางไร มีกลไกอยางไร
จุดเดนอยางไร และผลสําเร็จเปนอยางไร เพราะฉะนั้นแตละนวัตกรรมที่นําเสนอจะใชเวลาประมาณ 8 นาที
ถา
- 4 นําเสนอยืดยาวทานจะตัดบทไปเลย การสนทนากลุมทานก็จะถามคนที่มารวมเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาล
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีสวนรวมของเทศบาลและจะมีการแจกแบบประมาณความพึงพอใจใหเขาประเมินเปนอัน
จบการประเมินในรอบที่สอง

เรื่องที่ 3 เตรียมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล
การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลเราไดผานการประเมินรอบแรกแลว ตอไปเปนการประเมินรอบสุดทาย
ในสวนของวันเวลายังไมไดกําหนดแตเอกสารที่ทานนายกฯสงมา อปท.ขนาดใหญที่เราเขาประเมินเขาคิด 80
เปอรเซ็นต อันนี้เปนคะแนน 20 เปอรเซ็นต เราได 12.98 เปอรเซ็นต
คะแนนพวกนี้จะไปรวมกับคะแนนที่เรานําเสนอนวัตกรรมที่เขาจะมาลงพื้นที่
อยากฝากใหเตรียมความพรอมทั้งนวัตกรรมผูสูงอายุและนวัตกรรมดานการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรั
พยสนิ ใหเตรียมการนําเสนอใหเรียบรอย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2559 ประจําป 2559 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการฯ ในรอบเดือนที่ผานมามีการจับกุมได 1,600 เม็ด
บริเวณซอยขางโรงพยาบาลกาฬสินธุ
แหลงที่จับกุมไดตอนแรกคือบานรางของซอยน้ําทิพยแตตรงซอยนี้เปนซอยที่ขยายผล
ตอนนี้อยูในระหวางการสงใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการตอไป
ทางจังหวัดไดแจงใหทุกหนวยงานตรวจตราเรื่องนี้และใหแจงเบาะแสไปยังหมายเลข 1386

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขอความอนุเคราะหใชพื้นที่สวนสาธารณะแกงดอนกลาง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ชมรมเรารักกีฬาเจสกีทําหนังสือขอความอนุเคราะหใชพื้นที่สวนสาธารณะแกงดอนกลางเปนพื้นที่เลนเจสกี
แตชมรมจักรยานกับลูวิ่งเห็นวาไปเหยียบถนนเนื่องจากการนํารถเจสกีเขาไปจะตองใชรถพวงเขาไปตรงพื้นที่ลูวิ่
งจักรยาน เขาเปนหวงวาถนนอาจทรุดโทรมหรือชํารุดได
เมื่อไปเลนจริงๆแลวอาจทําใหบริเวณที่เขาปลูกบัวเสียหายได
แตพื้นที่ตรงนั้นเปนพื้นที่สาธารณะเราจะไปหามเขาก็ไมได แตก็มีขอแมคือเลนไดแตจะตองไมรบกวนคนอื่น

เรื่องนี้มอบใหสํานักการชางทําหนังสือไปบอกเขาถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสวนรวมและการที่เทศบาลจะอนุญา
ตใหใชไดจะตองมีการประชาคม ใหแจงเขาวาทานพรอมที่จะทําการประชาคมหรือไม

มติที่ประชุม - มอบใหสํานักการชางทําหนังสือไปบอกเขาถึงผลกระทบที่จะ
เกิดกับสวนรวมและการที่เทศบาลจะอนุญาตใหใชไดจะตอง
มีการประชาคม ใหแจงเขาวาทานพรอมที่จะทําการ
ประชาคมหรือไม –
-

5 -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559 เชิญสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล
นายโพธิวัฒน บุญกอบ ผจก.สถานธนานุบาล
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559
ทรัพยคงเหลือประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559 จํานวน 5,020 รายการ จํานวนเงิน
80,581,800 บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 92,225.88 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน
5,407.09 บาท เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -6,162,744.80 บาท
เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -49,071,278.56 บาท
ทรัพยหลุดจํานําเดือนกุมภาพันธ 2559 จํานวน 43 ราย จํานวนเงิน 396,100 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 99,468 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค.
58 – 31 ก.ค. 59 จํานวน 1,087,695 บาท รับจํานํา 1,646 ราย จํานวนเงิน 25,397,200 บาท
ลดลงจากเดือนมิ.ย. 59 จํานวน 71 ราย จํานวนเงิน 2,023,400 บาท ไถถอน จํานวน 1,438 ราย
จํานวนเงิน 22,390,550 บาท ลดลงจากเดือนมิ.ย. 59 จํานวน 71 ราย จํานวนเงิน 2,023,400 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 677,763.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย 59 จํานวน 49,598.25 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 31 ก.ค.59 จํานวน 7,222,263.50 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ตอไปสํานักปลัดเทศบาล

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559 ของสํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวมทั้งหมด 615 คน
การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1.
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปเปนสายงานวิชาการในตําแหนง
นักสันทนาการปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ระหวางวันที่ 23 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 2.
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ราย นางรัศมี พลเทียน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สังกัดสํานักการศึกษา 3. จัดทําเอกสารขอปรับปรุงตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 4.
ขอความเห็นชอบปรับขยายระดับตําแหนงนิติกรชํานาญการ
เปนตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา 5.
รับโอนพนักงานสวนตําบลมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลราย นายชัยวัฒน ภูครองตา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทรายทอง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ
มาดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สังกัดสํานักการศึกษา 6.
ดําเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปเปนสายงานวิชาการในตําแหนง

นักสันทนาการปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 29 กรฎาคม 2559 ณ หองศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
7. ดําเนินการจัดทําคําสั่งรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญราย นายนิกร เรียงสมบัติ
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง 106 อัตราเงินเดือน 14,460 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยหกสิบบาทถวน) สังกัดฝายบริหารทั่วไป กองสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มาดํารงตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง 03-2-04-4203-001 อัตราเงินเดือน 14,310 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยสิบบาทถวน) สังกัดงานจัดทําทะเบียนพัสดุ ฝายพัสดุและทรัพยสิน
สวนบริหารการคลัง สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 8. โครงการคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม
ประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน
- 6 60,300 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 8,000 บาท รวม 68,300 บาท
ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 4 ครั้ง ครั้งที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 14/2559
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 4 ครั้ง วันที่ 7
มิถุนายน 2559 และวันที่ 21มิถุนายน 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 19 กรกฎาคม
2559 ปฏิคมงานบวงสรวงศาลหลักเมือง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ปฏิคมงานบวงสรวงงานสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรและหลอรูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตร วันที่ 13 ก.ค. 59
ฝายเทศกิจงานรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจทาสีตีเสนขอบทางถนนมาประณีต (เทศบาล27)
บริเวณแยกทางเขาเทศบาล ชุมชนสุขสบายใจตามโครงการกาฬสินธุ สัญจร สุข สบาย ตอนที่ ๒ Street
Painting เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
เจาหนาที่เทศกิจตรวจสอบและจัดระเบียบการตั้งวางสินคาของผูคาตลาดรวมใจการเกษตร เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ดําเนินการทาสี ตีเสน ปรับปรุงขอบทางบริเวณแยกปาไม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
อํานวยความสะดวกและจัดการจราจรงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ดําเนินการปรับปรุง/ติดตั้งปายเตือนเกาะกลางถนนกุดยางสามัคคี เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2559 ดําเนินการติดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
พรอมตรวจสอบความเรียบรอยหนวยออกเสียงประชามติ ทั้ง 50 หนวย ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. การเตรียมความพรอม - เจาหนาที่ปองกันฯ ตรวจเช็ดอุปกรณเครื่องตัด-ถาง
เพื่อเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ และเหตุสาธารณภัยตางๆ - วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เจาหนาที่ปองกันฯ เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่หอประชุมธรรมาภิบาล ๒. การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมบานพักของสํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมสายไฟฟา ที่บริเวณใกลประตูทางเขาวัดใต - เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณดานหลังเต็นทรถผูกอง - เมื่อวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๒๐ น.ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณในซอยฝงตรงขามเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ ชุมชนหัวโนนโก - เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๐.๐๐ น. ออกระงับเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหมหมอมิเตอรไฟฟา ที่บริเวณใกลศาลตาปู ชุมชนทาสินคา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๓๕ น. ออกระงับเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหมหมอมิเตอรไฟฟา
ที่บริเวณขางโรงเรียนเซ็นยอแซฟ - เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ออกระงับเหตุไฟฟาช็อตหมอแปลงไฟฟา บริเวณถนนมาประณีต - เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา

๑๔.๐๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมบานเรือนประชาชน ที่บริเวณซอยคาราบาว เลขที่ ๑๙๙/๑ ถนนทุงศรีเมือง
ซึ่งมีนางลําดวน สุวรรณเลิศ เปนเจาของบาน - เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๒๐
น.ออกระงับเหตุไฟฟาช็อตและไฟไหมหมอมิเตอรไฟฟา ที่บริเวณดานหลังหางโลตัส ชุมชนสงเปลือยใน ๓.
การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูสูงอายุจากสํานักทะเบียนสงที่บาน ชุมชนดงปอ - เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๐.๓๐ น.ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ สุวรรณรังสี จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ สงที่ บานเลขที่
๗๕ ถนนกุดยางสามัคคี ตรงขามกับรานพรชัยอะไหลยนต - เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๐๙.๓๐
น. ออกปฏิบัติหนาที่รับ-สง ผูปวยชื่อนายรัชชานนท จันทวงค จากบานเลขที่ ๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒
ไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ และสงกลับบาน - เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายประจิต เสนาธง บานเลขที่ ๒๘ ชุมชนดอนสวรรค สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ
- เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๕๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่สํานักทะเบียน
นําสงใบมรณะบัตร - เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๒๕
น.ออกปฏิบัติหนาที่รับผูพิการชื่อนาสาวบุษบงษ วะชุม อายุ ๖๗ ป สงที่บานเลขที่ ๑/๑ ถนนแกงสําโรง เมื่อวันที่ ๓,๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายศตวรรษ สุวรรณรังสี
จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ สงที่ บานเลขที่ ๗๕ ถนนกุดยางสามัคคี ตรงขามกับราน
- 7 พรชัยอะไหลยนต - เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูสูงอายุจากสํานักทะเบียนสงที่บาน - เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่สํานักทะเบียน นําสงใบมรณะบัตร - เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๔.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รับ-สง ผูปวยชื่อนายรัชชานนท จันทวงค จากบานเลขที่ ๑๗๙ ซอยวิโรจนรัตน ๒
ไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ และสงกลับบาน - เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ สงที่บานที่ชุมชนวัดสวาง - เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่เก็บศพคนผูกคอตายที่บริเวณตนไมขางหอประชุมธรรมาภิบาล
ชื่อนายสมชาย เกิดอยู อายุ ๖๐ ป อยูบานเลขที่ ๑๐๘ ถนนถีนานนท ๔. เหตุอุทกภัย - เมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๕๐ น. ออกสูบน้ําที่ทวมขังบานเรือนประชาชน ชุมชนวัดสวาง - เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ น. ออกสูบน้ําที่ทวมขังบานเรือนประชาชน ที่ซอยอนรรฆนาค ๒๘ - เมื่อวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกสูบน้ําที่ทวมขังบริเวณสามแยกหนาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ ๕.
เหตุวาตภัย - เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ออกตัดกิ่งไมหนาบานเรือนประชาชน
ชุมชนโพธิ์ไทร - เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๕๐ น.
ออกตัดตนไมที่ลมทับหลังคาบานของนางกัญญาภา เวียงวะลัย เลขที่ ๑๖๑/๑ ชุมชนคุมหวย ๖.
งานบริการอื่นๆ - ตัดหญาที่บริเวณสวนรอบๆ สถานีดับเพลิงแกงดอนกลาง ฉีดลางทําความสะอาดพื้นถนนจากหนาจวนผูวาฯ จนถึงบริเวณดานหนาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่เทศกิจดูแลความสงบเรียบรอยในการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาค “ ดิวิชั่น ๒ ”
๒๐๑๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ คน เขารวมรับฟงการบรรยายพิเศษ
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา - วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมทําบุญศูนย อปพร. สวนสาธารณะแกงดอนกลาง - วันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประชุมประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ณ
อาคารฝายปองกันฯ - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สายตรวจจักรยาน อปพร.) ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ -

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ปฏิบัติหนาที่ออกตรวจตราความสงบเรียบรอยในบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง วันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ เจาหนาที่ปองกันฯและสมาชิกอปพร.
เขารวมในกิจกรรมการเขารับการตรวจความพรอมรับมือดานภัยพิบัติ
โดยมีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขารวมงาน งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนกรกฎาคม 2559
จํานวน 34,039 คน จํานวนครัวเรือน 14,927 ครัวเรือน
จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนกรกฎาคม 2559 ยายเขาจํานวน 82 ราย ยายออกจํานวน 54 ราย
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 663 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,139 ราย
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 8 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 8 ราย
ตรวจสอบรายการขอมูลเด็กนักเรียน ใหแก โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 23 คน
ออกตรวจเยี่ยมใหคําแนะนําการแกไขปญหาบุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน 2 คน
ตรวจสอบรายชื่อผูพิการใหแกกองสวัสดิการสังคม จํานวน 91 คน

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559 เบนซิน จํานวนที่ใช 844.51 ลิตร
ลดการใชพลังงาน 42.37 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 15,233 ลิตร ลดการใชพลังงาน 1,051 ลิตร LPG
จํานวนที่ใช 901.34 ลิตร ลดการใชพลังงาน 113.25 ลิตร ดานความสะอาด
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 8 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 4 ครั้ง
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 48 ครั้ง
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 39 จุด
- 8 ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8 คัน/8 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 14 ใบ
ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 32 ฝา งานลอกทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 23 จํานวน 15 จุด
ชุมชนหนาโรงซอม รพช. จํานวน 22 จุด ชุมชนคุมหวย จํานวน 2 จุด
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 รักษาความสะอาดเสนทางเสด็จของสมเด็จพระเทพฯ จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดเสนทางเสด็จของ สมเด็จพระเทพฯ วันที่ 13 มิ.ย.-5 ก.ค.59 3.2
ทําความสะอาดสถานที่จัดงานมอบชองทางจักรยาน จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดสถานที่จัดงานมอบชองทางจักรยาน ณ สวนสาธารณแกงดอยกลาง ในวันที่ 8-10
ก.ค.59 3.3 ทําความสะอาดสถานที่จัดงานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดสถานที่จัดงานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร ระหวางวันที่ 11-12 ก.ค. 59 3.4
เตรียมสถานที่เพื่อจัดขบวนแหเทียนพรรษา
- ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานแหเทียนเขาพรรษา ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด ระหวางวันที่ 1314 ก.ค.59 ๔. ดานสิ่งแวดลอม ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ
คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 29 มิ.ย.59 – 28 ก.ค.59 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 7.09 ตัน จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 20,825 บาท ๔.๒ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก
จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือน ก.ค. 2559 รวม 2.5 ตัน รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 20.1
ตัน ๔.๓ กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือนก.ค. 2559 รวม 2,945.33 ตัน เปนมูลฝอย จาก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1,050.47 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,894.86 ตัน คุณภาพน้ํา
ลําน้ําปาวและสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํา กุดยางสามัคคี และ หนองไชยวาน
ผานเกณฑมาตรฐาน 5. ดานสุขาภิบาล 1 – 31 พฤษภาคม 2559 5.1 ตอใบอนุญาต 1.
ใบอนุญาตปดปายโฆษณา 6 ราย 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 13 ราย 3.

ใบอนุญาตสะสมอาหาร 6 ราย 4. ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ - 4. จายถังดักไขมัน 7
ราย 5. ปรับตาม พรบ. – ราย 5.2 วิทยากรอบรมใหความรูเรื่องสุขาภิบาลตลาด เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๕๙ รวมเปนวิทยากรอบรมผูประกอบการคาตลาด ณ เทศบาลตําบลหนองสอ
ตามเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 5.3 พิธีสงมอบเสนทางจักรยานกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ไดทําพิธีสงมอบเสนทางจักรยานกาฬสินธุ
บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ระยะทาง ๔.๒ กิโลเมตร แกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โดยมีอธิบดีกรมพลศึกษา หอการคาจังหวัดกาฬสินธุ และทองเที่ยงกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ
รวมเปนสักขีพยานรวมปลูกตนไมสรางเมืองสวยดวยคนกาฬสินธุ ถวายแมของแผนดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษา 6. ดานปองกันและควบคุมโรค
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค
ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยรายเกา ที่ชุมชนดอนสวรรค และชุมชนทาสินคา ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง
โดยการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน ผูปวยรายเกา ๑ ราย
รักษาโรควัณโรคดื้อยา มาฉีดยา ทุกวันอยางตอเนื่อง มีสุขภาพแข็งแรง สวนผูปวยรายเกาที่ทานยาทั้ง ๓ ราย
จะครบหลักสูตรการรักษาเดือนสิงหาคมนี้ 6.๒ ลงพื้นที่สถานศึกษาเพื่อทําการควบคุมโรคมือ เทา ปาก
งานปองกันและควบคุมโรคไดรับแจงวามีเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ๑ ราย
ที่ศูนยเด็กเล็กกุดยางสามัคคี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงไดลงพื้นที่เพื่อดําเนินการ
ควบคุมโรคในศูนยเด็กเล็กฯดังกลาว ซึ่งทางศูนยก็ไดใหความสําคัญ
ในการดําเนินการตามมาตรการการระบาดของโรคมือเทาปาก
เมื่อทางศูนยเด็กเล็กกุดยางสามัคคีและงานปองกันและควบคุมโรคเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดดําเนินการตามมาต
รการการระบาดของโรคโรคมือ เทา ปาก แลวก็ไมพบวามีการะบาดอีก 6.๕
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายโดยอสม. พรอมกันทุกชุมชน
ประจําเดือนกรกฎาคม ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ
๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ มี ๑ ชุมชน มีความเสี่ยงปานกลาง
คือ ชุมชนหนาโรงซอม รพช. คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา
๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใดผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการ
- 9 เกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง คือ มีคา CI
ที่มากกวา ๐ ไดแก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ มีคา CI = ๑.๔ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด
วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๒
แหง คือ มีคา CI ที่มากกวา ๐ ไดแก วัดดอนปูตา มีคา CI = ๒.๓ และวัดประชานิยมมีคา CI =๔.๗
มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม – กรกฎาคม ๕๙ จํานวน ๕ ราย สําหรับเดือนมิถุนายนมีผูปวยโรคไขเลือดออก
จํานวน ๑ ราย 1. ด.ญ. พรพรรณ อินอุนโชติ อายุ ๖ ป อยูบานพักสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ ถ.อภัย
ชุมชนหนาโรงซอม รพช. ปวยวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๙ ปจจุบันหายเปนปกติแลว
งานปองกันและควบคุมโรคไดทําการควบคุมโรคเรียบรอยแลว ดานสงเสริมสุขภาพ วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม
2559 โครงการออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด 11 ราย ไดรับการเยี่ยม 11 ราย เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 6
ราย มารดาอายุต่ํากวา 20 ป 2 ราย บุตรที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1 ราย ดานรักษาพยาบาล
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย มีผูมารับบริการทั้งหมด 1,462 ราย
ตรวจโรคทั่วไป 365 ราย ทันตกรรม 816 ราย งานแผนไทย นวด 57 ราย วางแผนครอบครัว 23 ราย
ฉีดวัคซีน 8 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 87 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ

มีผูมารับบริการทั้งหมด 418 ราย ตรวจโรคทั่วไป 359 ราย ทันตกรรม 2 ราย งานแพทยแผนไทย นวด
28 ราย วางแผนครอบครัว 3 ราย ฉีดวัคซีน 21 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 5 ราย รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย
เงินคงเหลือในบัญชี 1,641,323.44 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ เงินคงเหลือในบัญชี 314,798.44 บาท
ดานสัตวแพทย ในคลินกิ รักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 208 ราย เปนจํานวนสัตว 333 ตัว สุนัข 269 ตัว
แมว 64 ตัว กระตาย - ตัว คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 16,625 บาท
โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต จํานวน 21 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ 2,406 ตัว
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 241,666 บาท
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห 7 เรื่อง
โครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค (รอบที่ 2) วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผูเขารวมโครงการ 320 ราย
งานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 59 เวลา 09.30-12.00น. งานทันตสาธารณสุข
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลกาฬสินธุ รวมกับทันตแพทยสรวิศ เจริญพันธ
จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกใหบริการตรวจฟนทาฟลูออไรดวานิช
และมอบชุดแปรงสีฟนแกนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 (ดงปอ) จํานวน 50 ชุด วันที่
6 กรกฎาคม 2559 เวลา09.30-12.00น. งานทันตสาธารณสุข
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลกาฬสินธุ รวมกับทันตแพทยชาทัส แสนแปง
จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกใหบริการตรวจฟน ทาฟลูออไรดวานิช
แกนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 (กุดยางสามัคคี) และไดมอบชุดแปรงสีฟน จํานวน
133 ชุด วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 09.00 น.งานทันตสาธารณสุข
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลกาฬสินธุ รวมกับทันตแพทยชาทัส แสนแปง
จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกใหบริการตรวจฟน ทาฟลูออไรดวานิช นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)
จํานวนนักเรียน 507 คน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑ ก.ค. ๕๙
ประชุมคณะกรรมการทําธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ตรวจสอบรางธรรมนูญสุขภาพ
และเตรียมการลงทําประชาพิจารณในชุมชน ชวงบาย วันที่ ๑ ก.ค. 25๕๙
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือประเมินผลกระทบสุขภาพเชิงบวก CHIA รวมกับทองถิ่นอื่นรวม ๗ แหง
ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชวงเย็น วันที่ 26 ก.ค. 2559 ทานนายกฯ จารุวัฒน บุญเพิ่ม
รวมเวทีประชาพิจารณธรรมนูุสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ที่ชุมชนดอนสวรรค วันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา
17.00 น. เวทีประชาพิจารณธรรมนูญสุขภาพ ตําบลกาฬสินธุ ณ ชุมชนเกษตรสมบูรณ โดยทีม อ.ธวัชชัย
เคหะบาล จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วันที่ ๒๙ ก.ค. 25๕๙
เวทีประชาพิจารณธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา วันที่ ๓๐ ก.ค. 25๕๙
เวทีประชาพิจารณธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธุ ชุมชนสงเปลือยกลาง ณ ศาลาวัดชัยสุนทร
โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 7 ก.ค. 2559 โรงเรียนผูสูงอายุ
- 10 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเรื่อง กฎหมายมรดก โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ทานจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 14 ก.ค. 2559
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุเรียนเรื่องสุขภาพจิต วิทยากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ วันที่ 21 ก.ค.
2559 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกกําลังกายกอนเรียน และเรียนเรื่อง ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีไทย วิทยากรคุณพอสมพงษ สรอยเสนาะ วันที่ 28 ก.ค. 2559
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเรื่องโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การปองกัน
และการดูแลรักษา วิทยากรคุณนิตยา แสงสะเดาะ จากรพ.สต.เหลากลาง

สํานักการศึกษา

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป รอง ผอ.สํานักการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ
หนังสือเขา 321 หนังสือออก 90 ขออนุญาตลา 3 มาตรการประหยัดพลังงาน กรกฎาคม 2559 น้ํามัน
ใชไป 168 ลิตร เพิ่มขึ้น 88 ลิตร โครงการเดน ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2559
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการประกวดเรียงความ
วาดภาพระบายสี และระบายสีภาพ ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2559 วันที่ 19 มิถุนายน
2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม พิธีบวงสรวงศาลเจาพอโสมพะมิตร ศาลหลักเมือง หอเจาบาน
เพื่อขออนุญาตสรางรูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 พิธีทอดผาปาสามัคคี
เพื่อสมทบทุนกอสรางศาลเจาพอโสมพะมิตร –หลอรูปเหมือน เจาพอโสมพะมิตร
และพิธีเททองหลอรูปเหมือนเจาพอโสมพะมิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอยโอกาส
สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๙ ไดปฏิบัติหนาที่ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ สวนมากเนนลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา
ชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โครงการเดน ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ตัวแทนนักเรียน ป.5
รวมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ถือศีล ณ วัดกลางพระอารามหลวง วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2559
โรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูการปองกันโรคพยาธิใบไมในตับ และมะเร็งทอน้ําดี วันที่ 25 มิถุนายน
2559โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
นักเรียรวมตองรับและปฏิคมในงานแสดงบูธ การติดตามผลประเมินและโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ณ
โรเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พนักงานครู นักเรียน
รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 29 มิถุนายน
2559 นักเรียนรวมโครงการประกวดวัยใส ไมทองกอนวัย ใสใจสุขภาพ
รวมกับสาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 8
กรกฎาคม 2559 โครงการประชุมผูปกครอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันเขาพรรษา/วันอาสาฬหบูชา วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
นักเรียนไดรับการตรวจชองปาก/ทาฟูออไลดวานิช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา วันที่ 1 กรกฎาคม
2559 กิจกรรมวันลูกเสือแหงชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 2559 รวมแขงขันโครงงาน วันที่ 8
กรกฎาคม 2559 โครงการโรงเรียนสีขาว วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 วันพระนารายณมหาราช
กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 , 2
โรงพยาบาลกาฬสินธุออกประเมินพัฒนาเด็กอายุ 30 เดือน และ 42 เดือน ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 6,7
กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลกาฬสินธุออกใหบริการตรวจบริการชองปาก และทาฟูออไลดวานิช วันที่ 5,6
กรกฎาคม 2559 โครงการเสริมสรางสุขภาวะเด็กประถมวัย ใสใจพัฒนาการ ประจําป 2559 วันที่ 11
กรกฎาคม 2559 ทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 เพื่อปองกันโรคมือ เทา ปาก
11 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เด็กๆ รวมทําบุญกอนวันเขาพรรษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ
วัดบานดงปอ งานที่สํานักการศึกษาจะดําเนินการตอไป - วันที่ 8 สิงหาคม 2559
พิธีบวงสรวงเนื่องในงานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแหงไหม ประจําป 2559 - วันที่ 22 - 26 สิหาคม
-

2559 กีฬากลุมสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคมกรกฎาคม 2559 (ไตรมาส 4) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559
1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 เขามาทั้งหมด 21,351,462.49
บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 เขามาทั้งหมด 9,822,731.72
บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 เขามาทั้งหมด 6,630,343.66
บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา 32,020 บาท 5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ ยังไมมีเขามา
6.รายไดเบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 เขามาทั้งหมด 4,440,483 บาท
รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 จํานวน
42,277,040.87 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 เขามาทั้งหมด
94,551,370.46 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 51,110,398 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 81,167,665 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 132,278,063 บาท
รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 269,106,474.33 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา
รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 จํานวน 14,721,949.20 บาท
10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 จํานวน
27,943,537.76 บาท รายงานรายจายประจําเดือนกรกฎาคม 2559 (งบ 59) ภาษีมูลคาตาม พ.ร.บ.
6,191,795.62 บาท เงินอุดหนุน 26,221,480 บาท ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 143,812.02 บาท
ภาคหลวงปโตเลียม - ภาคหลวงแร - บาท ภาษีสุรา 639,127 บาท ภาษีสรรพสามิต 1,475,255.31 บาท
มูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1,240,332.28 บาท นิติกรรมที่เดิน 1,000,056 บาท รวม 36,911,858.23
บาท จัดเก็บเอง 2,425,646.25 บาท รวม 39,337,504.48 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.58 – ก.ค. 59
จํานวน 269,106,474.33 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.58 – มิ.ย. 59 จํานวน 208,675,077.78 บาท
รายจายจริงเดือน ก.ค. 59 จํานวน 17,877,868.78 บาท สงใชเงินยืมงบประมาณ จํานวน 1,328,409
บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป ส.ค. 59 จํานวน 41,225,118.77 บาท

สํานักการชาง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง สํานักการชาง
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 44
โครงการ งบประมาณรวม 19,862,000 บาท งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา
รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 8 เฟอรนิเจอรบิวทอิน โรงเรียนเทศบาล 4 ถนนประดิษฐ
อาคารเอนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 3 งานควบคุมการกอสราง กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
แบบฝงกลบ ระยะที่ 2 โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงงสาธารณประโยชน ฝายสาธารณูปโภค
ในเดือนกรกฎาคม 2559 ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 13
งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 42 งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 78 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 25 งาน ตัดตนไม
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 7 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน
ประดับไฟบริเวณถนนกาฬสินธุและวงเวียนโปงลาง จัดสถานที่ ตกแตงไฟและประดับผาเวทีกลาง
ขุดรองระบายน้ําเพื่อ
- 12 วางทอ หลังวัดปาทุงศรีเมือง ปฏิบัติภารกิจตามคํารอง สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ

ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ - บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประดับไฟเทศกาลตรุษจีน สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล
เดือนกรกฎาคม 2559 สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 37 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 365 ลิตร
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชลดลง 1,051 ลิตร สํานักการคลัง ใชเพิ่มขึ้น 40 ลิตร
กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 14 ลิตร สํานักการศึกษา ใชลดลง 75 ลิตร กองวิชาการ ใชเพิ่มขึ้น 8 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559 งบประมาณตั้งไว 2,104,000 บาท
รวมคาใชจาย 300,760.50 บาท ยอดเงินคงเหลือ 537,056.50 บาท 2.หนังสือเขา 70 เรื่อง
3.บันทึกขอความ 68 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 16 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 32 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ฝายแผนงานและงบประมาณ พ.ศ. 2559
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 39 – 46มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่
39/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 50,000 บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งที่ 40/2559 จํานวน 2
รายการ เปนเงิน 400,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 41/2559 จํานวน 1 รายการ
เปนเงิน 50,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 42/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน
50,000 บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งที่ 43/2559 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 48,600 บาท
สํานักปลัดเทศบา - โอนครั้งที่ 44/2559 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 110,000 บาท งานปองกัน
สํานักปลัด - โอนครั้งที่ 45/2559 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 192,000 บาท สํานักการศึกษา โอนครั้งที่ 37/2559 จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 590,200 บาท สํานักการสาธารณสุข
รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ.2559
ไดเขาตรวจประเมินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
โดยคณะกรรมการไดชี้แจงการตรวจประเมินพรอมทั้งใหเทศบาล
สงเอกสารเพิ่มเติมในสวนของแบบประเมินเกณฑตัวชี้วัด และนวัตกรรมที่เทศบาลไดสงเขารับรางวัล คือ
โครงการจัดระบบบริการรองรับสังคมผูสูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และโครงการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยทางคณะกรรมการก็ใหคําชี้แนะเพื่อนําไปปรับปรุงเพื่อใหโครงการมีความสมบูรณตอไป
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชุมพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคณะผูบริหาร เมื่อวันที่ 25 – 26
กรกฎาคม 2559 โครงการกาฬสินธุ 3 ดี รายงานผลการดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ในเว็ปไซตของ สสจ.กส รางวัลพระปกเกลา ประจําป 2559
คณะผูประเมินลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลเอกสารเพิ่มเติมและผลการดําเนินงานของเทศบาล เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมสภาเทศบาล รางวัล
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทองถิ่นในภาคอีส
าน” สงขอมูลประกอบการพิจารณารางวัล
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทองถิ่นในภาคอีส
าน” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (ตักบาตรถนนสายบุญ)
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
(สวดมนตไหวพระ) ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวครั้งที่

8/๒๕๕9 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕9 ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน
2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน
- 13 3 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 39 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว
จํานวน 30 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 8 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน
8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 4 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - ฉบับ จดหมายขาว - ฉบับ
งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9 งาน
3.งานเว็บไซต จํานวน 19 ขาว 4.Facebook จํานวน 39 งาน 5.ประกาศ - ขาว
6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 9 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝายนิติการ
ประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559 เรื่องรองเรียนรองทุกข จํานวน 14 เรื่อง

กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2559
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 150 ลิตร ลดลง 14 ลิตร
ฝายพัฒนาชุมชน โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุม คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ไดลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานที่วัดสวางคงคา
ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม รายงานผลการดําเนินโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ กิจกรรมบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพ จํานวน ๕๐ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๐๘,๐๐๐
บาท (สามแสนแปดพันบาทถวน) ในการดําเนินงานตามโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กองรอยอาสารักษาดินแดน
อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีกลุมเปาหมายที่เขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ จํานวน ๕๐ ราย
จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการดังนี้ ๑.ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๕๐ ราย แยกเปน ๒
กิจกรรมการอบรมตั้งแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - พิธีเปดปดการอบรมโดยรองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (นายประเสริฐ ออประเสริฐ) ตรวจหาสารเสพติดในรางกายผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด ผลปรากฏวาพบสารเสพติดในรางกาย จํานวน
๕๐ ราย - กิจกรรมละลายพฤติกรรมและแบงกลุมออกเปน ๖ กลุม
เพื่อใหแตละคนไดมีกิจกรรมกลุมรวมกันตลอดระยะเวลา ๘ คืน ๙ วัน
พรอมทั้งสอนกฎระเบียบของการอยูคาย - กิจกรรมการออกกําลังกายเชา - เย็น (ของทุกวัน)
และกิจกรรมนันทนาการตางๆเพื่อเปนการผอนคลาย - กิจกรรมการระดมสมอง“ทุกขของครอบครัว”
ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิดทุกขของครอบครัวดังนี้ ๑. ทุกขเพราะพอ
แมทะเลาะกันแลวทํารายรางกายกัน ๒. ทุกขเพราะสมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติด ๓.
ทุกขเพราะคนในครอบครัวไมมีงานทํา เปนสาเหตุทําใหครอบครัวยากจน เนื่องจากไมมีรายได
ทําใหเกิดความเครียด ๔.ทุกขเพราะปญหาหนี้สิน ๕. ทุกขเพราะคนในครอบครัวการพนัน ๖.
ทุกขเพราะลูกไมเรียนหนังสือ ๗. ทุกขเพราะพอ-แม หยารางแยกทางกันทําใหลูกขาดความอบอุน ๘.
ทุกขเพราะลูกติดเกมส ติดสารเสพติด ติดเพื่อน หนีออกจากบาน
๙.ทุกขเพราะอาการเจ็บปวยจากโรคภัยไขเจ็บ

๑๐.ทุกขเพราะสังคมรังเกียจเนื่องจากมีคนในครอบครัวติดสารเสพติด การบรรยายสถานการณยาเสพติดในปจจุบันโดยทีมวิทยากร - การระดมสมอง เรื่อง
“สาเหตุที่เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดจากประสบการณจริงของผูเขารับการบําบัดฟนฟู
สามารถสรุปสาเหตุไดดังนี้ ๑.เพื่อนชักชวน ๒.ปญหาครอบครัว
๓.ติดการพนัน ๔.ติดเกมส
๕.คานิยมที่ผิดๆ ๖.ไมไดเรียนหนังสือ ๗.ติดเพราะอาชีพที่ทํา เชน อาชีพที่ใชแรงงาน ๘.ความเครียด
หาทางออกไมไดเลยตองพึ่งยาเสพติด -การบรรยายกฎหมายยาเสพติด พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพ การถายถอดประสบการณถนนชีวิตจากคณะวิทยากรทุกคน และประสบการณจากผูเขารับการฝกอบรม
และผูที่เคยผานการในอบรมจากคายอําเภอ
- 14 ยางตลาด - ซักประวัติตาม แบบ V๒ - กิจกรรมการสํารวจตัวเอง วิเคราะหอารมณ ความคิด และพฤติกรรม
การเลิกสารเสพติด สลับกับการระดมสมอง เรื่อง“ครอบครัวในฝน โรงเรียนในฝน ชุมชนในฝน”
โดยแบงออกเปน ๔ กลุม - กิจกรรมสถานีเรียนรู ๔ สถานี (หยุดคิด รูจักปฏิเสธ และชวนเพื่อนเลิกยา
เพื่อเปนการสรางเครดิตใหกับตนเอง)
- กิจกรรมทางพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวใหเขากับสังคม กิจกรมการบรรยาย เรื่อง
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการสรางอาชีพเสริมใหกับตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการบําเพ็ญพระโยชนเพื่อทําความสะอาดถนนและบริเวณ
กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพรอมปฏิญาณตนวาจะขออาสาทําความดีเพื่อแผนดิน
ไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ตรวจหาสารเสพติดในรางกายหลังจากที่เขาคายครบตามหลักสูตรกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด
ผลปรากฏวาไมพบสารเสพติดในรางกาย ทั้ง ๕๐ ราย ฝายสังคมสงเคราะห
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV.
โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
(ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเบิกจายแบบขั้นบันได
แยกเปนรายละเอียดดังนี้ ๑. ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแก ผูสูงอายุ จํานวน ๓,๐๕๕
ราย เปนเงิน ๑,๘๐๒,๔๘๐ บาท เสียชีวิต ๕ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒.
ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๔๒ ราย เปนเงิน ๔๓๓,๖๐๐ บาท ๓. ผูติดเชื้อ
HIV. จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท สหกรณบริการเคหสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จํากัด วันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สหกรณบริการ-เคหสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จํากัด
ไดจัดประชุมใหญสามัญของสหกรณฯ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานชุดใหมแทนชุดเกาที่หมดวาระลง
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในชวงเดือนตอไป โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. -โครงการวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป - โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล ๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการเฝาระวังของกลุมสตรี เพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 การประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน อปท.
และในสถานศึกษา
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติมสืบเนื่องมาจากสํานักงาน ป.ป.ช.
ผูตรวจการแผนดิน เทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และอบต.โพนงาม อําเภอกมลาไสย เรารวมกัน MOU
ในเรื่องการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน อปท. และในสถานศึกษา
มีโรงเรียนของเราเขารวมคือโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
และกองสวัสดิการสังคมก็ไดนําตัวแทนงานสภาเด็กและเยาวชนนั้นคือวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุเขารวมดวย
กลุมของ ป.ป.ช. และกลุมของผูตรวจการแผนดินเขามาตรวจติดตาม 2 ครั้ง
และครั้งนี้จะเขามาตรวจติดตามอีกเปนครั้งสุดทายซึ่งผูตรวจการแผนดินจะเขามาตรวจเองและจะมีตัวแทนทาง
ป.ป.ช.จะมาพรอมดวย ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ทานนายกฝากมอบใหโรงเรียนเทศบาล
15 2 และกองสวัสดิการสังคมประสานงานและเตรียมความพรอมในการประเมิน
ถาเราประเมินผานในรอบนี้เราจะไดยกฐานะเปนโรงเรียนตนแบบในดานการสงเสริมคุณธรรม
-

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมือง
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.50 น.

(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

