รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 3/๒๕๕9 ประจําป ๒๕๕9
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ ๒๕๕9 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูม าประชุม
นายนพสิทธิ์
2. นางสาวศิรินันท
3. นายนิติธรรม
4. นายฉลอง
5. นางอุบลรัตน
6. นายประเสริฐ
7. นายพงษธร
8. นายภาณุเดช
9. นางจิตตา
10. นายวรวิทย
11. นายนิกร
12. จาเอกภราดร
13. นางสาวจันทรตรี
14. นายกฤษณะ จีนซื่อ
15. นางสาวดารุณี
16. นางสาวสุนิสา
17. นายวุฒิไกร
18. นางณัฐนันท
19. นายกันติพงษ
20. นางสาวนันทนา
21. นายจําลอง
22. นายพงษฤทธิ์
23. นางสุดารัตน
24. นางนฐอร
25. นางศศิญา
26. จ.ส.อ.สมชาย
27. นางมนธิดา
28. นางสาวณัฐภาส
29. นางสาวพัชรินทร
30. นางสายัณห
31. นายสถิตพงษ
32. นางศศิพรรณ
33. นางสุมิตรา
34. นายเนรมิตร
35. นายพิชิต
1.

กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาล
กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
เสาวกุล
ผอ.สํานักการศึกษา
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายเทศกิจ
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
บุญศิลป
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาที่
เหลานุกูล
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
อภัยโส
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ
คํากอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
การรินทร
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
จิตตธรรม
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ภูผาลา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ภูสมปอง
ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล
จันทร
หัวหนางานกีฬา

- ๒ -

ผูไมมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายมานิต
3. นายสมศักดิ์
4. นายอดิศักดิ์
5. นายอภิวัฒน
6. นางเพ็ญพร
7. นายโพธิวัฒน
8. นายลิขิต
9. นางสาววารัตน
10. นางจีรนันท
11. นายสมชาย
12. นางสาคร
13. นายวันชัย
14. นายคงเดช
15. นางเพ็ญประภา
16. นางมยุรา
17. นางมยุรี
18. นางรัศมี
19. นางสาวทัศนีย
20. นายสนธยา
21. นายธนวัฒน
22. นายปญญา
23. นายอิงควัต
24. นายธนัญชัย
25. นายนัญธชัย
26. นายชาติชาย
27. นางดวงใจ
28. นายสังวาล
29. นางวิภาวดี

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
ศุภสุข
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
บุญกอบ
ผจก.สถานธนานุบาล
ไชยภู
หน.ฝายปกครอง
วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หรบรรณ
หน.ฝายศึกษานิเทศก
ภูนิลามัย
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
ไรเกื้อ
หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หมั่นผดุง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
คงคุณาวัฒน หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
คํากอน
หน.ฝายนิติการ
พิมพบุตร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
ชุมกาแสง
ครู รก.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2559 ประจําป 2559 ในวันที่ 9
กุมภาพันธ 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 นายกมอบหมายใหเปนประธานในการประชุม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
นายกมอบหมายใหผมเปนประธานในการประชุมครั้งนี้แทนเนื่องจากทานตองเดินทางไปราชการ
เมื่อชวงเชาที่ผานมาผมไดเขารวมงานทั้งหมด 3 งาน งานแรกคืองานโรงเรียนเทศบาล 4

เปนงานแขงขันกีฬาภายใน งานที่สองคืองานประชุมรณรงคสรางความคุมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ซึง่ การไปประชุมครั้งนี้ไดหนังสือมา 4 เลมผมจะนํามาใหโรงเรียน
- 3 ทั้ง 4 โรงไปเก็บไวในหองสมุด ผมคิดวาหนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ดี
ซึ่งเปนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตรดั้งเดิม เขาเรียกวาโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
แตดูในเนือ้ หาไมคอยมีวัฒนธรรมเทาไหรจะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตน
สําหรับงานที่สามเปนงานประชุม อปท.
เชิญเจาหนาที่ผูเขารวมประชุมอธิบายใหที่ประชุมไดรับทราบดวยเชิญครับ

นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห
เปนการประชุมของกองทุนหมูบานชุมชนเมืองแหงชาติ ของสํานักงาน สคบ. ภาค 4
เขามาชี้แจงในกรณีที่ชุมชนหรือหมูบานที่ยังไมไดงบประมาณในป 2558 กองทุนเงินลาน
การเพิ่มทุนในระยะที่ 3 รวมกับโครงการประชารัตน
คนที่จะเสนอโครงการประชารัตนไดจะไดเฉพาะชุมชนที่มีกองทุนหมูบานและสามารถปดงบในป 2558 ได
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ปดงบได มีผลกําไรตอบแทน
เขาดูที่ผลการปฏิบัติงานใชหรือไม
นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห ใชคะ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
โครงการนี้ใชไหมที่นายกรัฐมนตรีจะใหปนี้อีก 500,000 บาท

นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห ใชคะ แตไมไดใหชุมชน
จะใหเฉพาะชุมชนที่เปนกองทุนเงินลานกับชุมชนที่ปดงบป 2558 ได

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชุมชนใดที่คาดวาจะปดงบได
นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ตอนนี้ชุมชนที่ปดงบไมไดและมีปญหาคือ ชุมชนดอนสวรรค ชุมชนริมแกง และชุมชนสุขสบายใจ
นอกนั้นปดงบไดหมดแตขึ้นอยูก ับวาจะขอโครงการไดไมพอเทานั้นคะ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
วัตถุประสงคของโครงการนี้เขาใหไปทําอะไร

นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห เปนโครงการสรางงาน สรางรายได
ซึ่งเปนการสรางตลาดชุมชน การขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง ตามมติ ครม. ขอที่ 29
จะเนนประมาณนี้ไมไดครอบคลุมทั้งหมดเหมือนปที่ผานมาเพราะมีขอจํากัดคะ

เรื่องที่ 2 โครงการ 99 วัน ถนนปลอดภัย
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การปองกันการเกิดอุบัติเหตุโครงการ 99 วัน ถนนปลอดภัย ดําเนินการไดกี่วันแลวครับ
จาเอกภราดร เนตรวงษ หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ งานเริ่มตั้งแตวันที่ 18 มกราคม
2559 – 25 เมษายน 2559 ครับ

เรื่องที่ 3 เชิญชวนเดินแบบผาไทยแพรวาเพื่อการกุศล เพื่อชาวกาฬสินธุ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเดินแบบนีจ้ ะสงทาน
ผอ.เพ็ญพร ศุภสุขและทาน ผอ.วรวิทย ภูอวด รวมเดินแบบครับ

เรื่องที่ 4 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของเราจะเปนกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตยประจําเดือนกุมภาพันธ 2559
จากเดิมวันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2559 ไดเปลี่ยนเปนวันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2559 ณ

วัดดงปอ กองวิชาการรับหนาที่เปนเจาภาพขอใหทุกสํานัก/กองรวมทําบุญดวยกัน

เรื่องที่ 5 การประชุมสังฆาธิการสงฆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุมสังฆาธิการสงฆ ณ
วัดสวางคงคาจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ 2559 ทางวัดไดขอ อปพร. เพิ่มเติมและมี
- 4 หนังสือจากทางวัดสวางคงคาไปขอผูมีจิตกุศลชวยทําโรงทาน
เนื่องจากจะมีพระจํานวนมากที่มารวมงานและจัดเปนเวลานาน
ผมขอฝากใหเอื้องดอยไปขอรับบริจาคทุกสํานัก/กอง
ไดเงินเทาไหรผมจะสมทบใหอีกสวนหนึ่งและเอาเงินไปถวายวัดสําหรับ โรงเรียนทั้ง 4
โรงใหทําเฉพาะในสวนของโรงเรียนแลวผมจะรวบรวมและถวายให

เรื่องที่ 6 กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยขอสนับสนุนการจัดงานกีฬา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
จากการจัดงานที่ผานมาทางเราขอกองเชียรจากชุมชนไปทั้งหมด 50 คน ปรากฏวาไปแค 10 คน
นายกฯทานก็ตําหนิมาวากลัวทางกองกําลังรักษาความสงบฯเขาวาเราไมใหความรวมมือ
แตผมก็เขาใจวางานเยอะจะไปขอความรวมมือก็ลําบาก แตก็ไมไดนอยเฉพาะเราที่อื่นๆก็เชนกัน
แลวเดือนหนาเขาจะจัดงานอีกไหมครับจาเอกภราดร

จาเอกภราดร เนตวงษ หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบฯ
ตอนประชุมครั้งแรกเห็นวาจะทําทุกเดือน ยกเวนเดือนเมษายนแตของเดือนนี้ยังไมไดมีการเรียกประชุมครับ

เรื่องที่ 7 โครงการเยือนเมืองกาฬสินธุถิ่นอีสานเลื่องลืออาหารปลอดภัย
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
จากที่ดารุณีไปประชุมมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สรุปไดอยางไรบางครับ
นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ ในสวนของโครงการขอที่ 14 กับขอที่ 16
จะมีความคลายคลึงกันเนื่องจากโครงการเยือนเมืองกาฬสินธุถิ่นอีสานเลื่องลืออาหารปลอดภัยเขาไดพัฒนามา
ตรฐานของการดูแลรานอาหาร
ซึ่งมาตรฐานเดิมจะมีเฉพาะอาหารสะอาดรสชาติอรอยตามโครงการนี้จะผนวกโครงการรานอาหารไมใชโฟมเขา
ไปดวยจึงมีเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้นคือ
อาหารสะอาดรสชาติอรอยแลวจะตองไมมีภาชนะโฟมและมีเกณฑมาตรฐานในการกาวเขาสูอาเซียนคือมีเมนูอ
าหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกํากับ ซึ่งจากขอ 14 เราไดขยายผลโดยมีการจัดอบรมขึ้น วันที่ 22
มกราคม 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผลการตอบรับคือรานอาหารที่เขารวมโครงการที่มาอบรมไมวาจะเปนตลาดโตรุง ตลาดทุงนาทอง
ซึ่งตอนนี้ตลาดทุงนาทองทุกรานไดเปลี่ยนไมใชโฟมกันหมดแลว สวนตลาดโตรุงก็ประมาณ 80
เปอรเซ็นตที่เปลี่ยน
และยังมีบริษัทเกรซเปนผูผลิตรายใหญจากกรุงเทพฯบินมาใหความรูและขายผลิตภัณฑทดแทนโฟม
ถาเราใชโฟม 1 กลอง ประมาณ 50 สตางค แตถาเปนภาชนะทดแทนโฟมจะมีราคาอยูที่ชิ้นละ 2 บาท
จึงขอความรวมมือไปที่ทางรานซึ่งทางรานก็ใหความรวมมือเปนอยางดี
ตอนนี้เกือบทุกรานที่เขารวมโครงการไดมีการเปลี่ยนภาชนะเรียบรอยแลวคะ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผมคิดวาควรจะมีการประชาสัมพันธถึงอันตรายของโฟมเพื่อใหผูใชกลัวและจะไดไมใชโฟม
อยากใหดารุณีชวยประชาสัมพันธในเรื่องนี้
นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ อันตรายจริงคะถาดูในสวนของกระบวนการผลิต
เพราะโฟมทําจากน้ํามัน
ถาทุกคนทราบขั้นตอนการกลั่นน้ํามันที่ใชอุณหภูมิในการกลั่นหลายขั้นตอนจนไดยางมะตอย

เพราะยางมะตอยกับโฟมคือผลิตภัณฑตัวเดียวกันแตโฟมจะใสสีจากสีดํากลายเปนสีขาวและใสสารเคมีบางตัวเ
พื่อใหยางมะตอยตัวนี้ฟูและเบาขึ้น คิดงายๆคือถาเราเอายางมะตอยไปใสอาหารนั่นกคืออันตรายคะ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เห็นไหมครับแคเราฟงเทานี้เราก็คิดวาอันตรายแลว
เราจะทําอยางไรใหคนอื่นเขาใจและลดการใชปริมาณลงไปเอง ผลิตภัณฑที่เขานํามาเสนอเปนอยางไรครับ

นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากชานออยผสมกับแปงมันสําปะหลัง
กลองนี้ถาทิ้งในสภาพแวดลอมทั่วไปสามารถยอยสลายไดหรือจะเอาไปเผาก็หายไปเลยแตราคาจะเพิ่มขึ้นจากโ
ฟม คือจริงๆแลวตอนนี้รานบรรจุภัณฑทุกราน เชน รานเจเคบรรจุภัณฑขางหอเจาบาน
- 5 รานเบเกอรรี่ถนนทุงศรีเมือง และรานในตลาดที่เปนรานบรรจุภัณฑทุกรานมีบรรจุภัณฑนี้ขายแลว
ถาเปนนโยบายของเทศบาลถามีการอบรมและขอความรวมมือไดก็นาจะดีคะ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผมคิดวาใหทําปายรานนี้ไมใชโฟมใหเขาจะดีไหม

นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ ตอนนี้ถาเราไปซื้อเยอะ เชนรานเจเคบรรจุภัณฑ
เขาก็จะถามปายรานนี้ไมใชโฟมให
นอกจากนี้โครงการเยือนเมืองกาฬสินธุถิ่นอีสานเลื่องลืออาหารปลอดภัยรานไหนที่เขารวมโครงการไมใชโฟม
เราจะมีการถายรูปอาหารลงเว็บไซตเปนการโฆษณาใหฟรีดวยคะ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่อยากใหทําเพื่อจะไดเอามาเปนตัวชี้วัดที่นายกฯจะสงเขาประกวดครับ

นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
จะลองปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพและจะไดใชงบของกองทุนคะ

เรื่องที่ 8 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในตําบล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
โครงการนี้เปนอยางไรบางครับผอ.วรวิทย

นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม มีหนังสือมาวันนี้เขาเชิญไปประชุมวันที่ 10 มกราคม
2559 เวลา 14.00 น. ครับ ประชุมเรื่องจัดระบบสวัสดิการทั่วไปในเขตภาพรวม
แตของหมูบานจารุพัฒนาไดคุยกับ
พมจ.แลวครับวาเราจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ทานนายกฯใหนโยบายใหแตละกองฝาย
ตอนนี้อยูในขั้นตอนของบประมาณจาก พมจ. อยูครับ

เรื่องที่ 9 งานโปงลางแพรวากาฬสินธุประจําป 2559
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ทานนายกฯจะตองเขารวมประชุมวันที่ 12 มกราคม 2559
เปนวันรวมน้ําใจสูกาชาดที่เราจะตองไปมอบสิ่งของสนับสนุน
แตเนื่องจากทานนายกไมอยูฉ ะนั้นก็ตองเปนหนาที่ของผม
ทานรองศิรินันทและหัวหนาสวนการงานทุกทานชวยกันไปรวมมอบสิ่งของในวันรวมน้ําใจสูกาชาดดวยกัน

เรื่องที่ 10 กิจกรรมถวายตัวเปนลูกหลานพระยาชัยสุนทร
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จากที่นายกฯ มอบให
นายกันติพงษ เบาจังหาร ศึกษาตัวอยางกิจกรรมพิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาเมืองจากจังหวัดชัยภูมิ
ไดยินขาววายังไมครบจํานวน 599 คน ขาดอีกเทาไหรครับ

นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี อาทิตยที่ผานมาขาดอยูประมาณ 200
กวาคนครับ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ของเราสงไปกี่คนครับ
นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 13 คนครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มอบกันติพงษทํากําหนดการไปคุยกับทานจาฯจังหวัดและทานปลัดจังหวัดใหเปนที่เรียบรอย

นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผมประสานกับทางจาฯจังหวัดเบื้องตนแลวครับวาจะขอเขาพบเรื่องลําดับพิธีการครับ
เพราะวาคํากลาวถวายตัวเปนลูกหลานเจาเมืองยังไมเสร็จครับ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มอบสํานักการชางปูพรมแดงและดูแลเวทีใหเรียบรอย แตปญหาอยูที่วาถาเราทําพิธีใหญจะมีความลาชา
ชวงการถวายตัวเพราะจะใชเวลานานพอสมควร
จึงอยากฝากใหกันติพงษดูรายละเอียดกําหนดการตรงนี้ใหดีอยาใหลาชาเกินไป
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นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี หลังจากเสร็จพิธีบวงสรวง
พิธีถวายตัวเริ่มตนคือทานผูวาราชการฯจะเปนตัวแทนของลูกหลานชาวเมืองกาฬสินธุกลาวสดุดีเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของทานพระยาชัยสุนทร หลังจากนั้นก็จะมีคําถวายตัว ตรงนี้ไมนาจะใชเวลาเกิน 15 นาที
ถาทานผูวาราชการฯ ไมพูดตอ ในสวนของแตละชุดผมจะคุยเรื่องการปรับเปลี่ยนจํานวนจาก 5 คน ไปเปน 7
– 10 คน ดูจากที่โรงเรียนเทศบาล 4 จัดกิจกรรมกีฬาสีและไดมอบทุนการศึกษาผมคํานวณแลวประมาณ 70
คน ใชเวลาไมถึง 7 นาที

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ถาจัดลําดับเขาแถวแบบโรงเรียนเทศบาล 4
ไดจะเร็วแตถาตางคนตางนั่งแลวคุยกันพอถึงเวลาก็ลุกไปเขาแถวยาก มันจะเสียเวลาตรงนี้
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกวามีคนรับกี่คนใหติดลําดับและนั่งตามลําดับจะไดเร็วขึ้น ทําตามแบบพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร ใหลองปรึกษากันดู

เรื่องที่ 11 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องนี้ใครรับผิดชอบเปนอยางไรบางครับ

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้นายกฯ มอบหมายใหดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ตอนนี้กําลังดําเนินการครับ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานนายกฯ
ฝากใหดูวาทําอยางไรถึงจะกันรถจักรยานยนตและรถยนตไมใหเขาไปในเลนรถจักรยานได
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง วันนี้ไดติดตั้งปายประกาศหามเขาแลวครับ 3 ปาย
แตทางเขาตรงทางเชื่อมระหวางถนนเขาแกงดอนกลางกับทางจักรยานใหมจะมีเสากั้นไวทําใหรถยนตเขาไมได
แตรถจักรยานยนตนาจะเขาไดครับ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผมมีแบบที่รถจักรยานยนตเขาไมไดแตรถจักรยานเขาไดใหงานนี้เสร็จกอนคอยดําเนินการ
เห็นวาเขาเอารถเขาไปวิ่งขางในดวยถนนยุบไหม
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง สวนที่ยุบไมนาจะมีครับทางบริษัทเขาทําไวดีครับ

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

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม
จากการเขารวมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุในรอบเดือนที่ผานมาในเขตเทศบาลเมืองกาฬ
สินธุไมมีการจับกุมและการแจงปราบปรามยาเสพติด ทานรองผูวาราชการฯทานไดใหนโยบายตามคําสั่ง คสช.
โดยการเฝาระวังและแจงเบาะแสทางเบอรโทรศัพท 1386 ครับ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 ขออนุญาตโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับคํารองจากนายฉัตรชัย พานิชยพงษมงคล
ขออนุญาตโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คูหาที่ 128 – 130 ตั้งอยูถนนภิรมย
จะขอโอนสิทธิการเชาใหกับนายทัชชล ลีศิริกุล เหลืออายุสัญญาการเชา 10 ป 10 เดือน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะตองดําเนินการโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลโดยปฏิบัติตามระเบียบกร
ะทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ
20
การใหเชาชวงหรือการโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนแปลงผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (1) สัญญาเชาที่เหลืออยูไมเกิน 3 ป ใหผูบริหารสวนทองถิ่นเปนผูอนุมัติ (2) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกิน
3 ป ใหสภาทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชนและทรัพยสินไดสํารวจคาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชาไวในครั้งที่ 1/2555
วันที่ 13 มกราคม 2555 วาอาคารพาณิชยคูหาที่ 128 – 130 นี้
คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาใหเรียกเก็บ 10 เทาของคาเชา 1 ป ของปที่มีการโอน
โดยในกรณีโอนใหบุพพการี สามี ภรรยา หรือผูสืบสันดาร ใหเรียกเก็บ 1 เทาของคาเชา 1 ป
ของปที่มีการโอน อาคารพาณิชยนี้เหลือ 10 ป 10 เดือน จะเปนปที่ 5 คือ พ.ศ. 2559 อยูในราคาคาเชา
3,600 บาท จํานวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น 43,200 บาท เรียกเก็บเปนคาเชา 4 เทา รวมเปนเงิน
172,800 บาทคะ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อายุสัญญาเชา 15 ป
แตในระเบียบถาไมเกิน 3 ป จะเปนอํานาจของผูบริหาร แตครั้งนี้เกิน 3 ป เหลือ 10 ป 10 เดือน
เพราะฉะนั้นในที่ประชุมเห็นชอบและใหทําญัตติขออนุมัติในสภาตอไป

มติที่ประชุม - เห็นชอบใหทําญัตติขออนุมัติในสภาตอไป –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2559
สถานธนานุบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมกราคม 2559 เชิญสถานธนานุบาล
นายเนรมิตร ภูสมปอง ผูชวย ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม
2559 ทรัพยคงเหลือประจําเดือนมกราคม 2559 จํานวน 4,337 รายการ จํานวนเงิน 68,351,350
บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 50,550.38 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 5,372.78 บาท
เงินกูธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -5,713,281.64 บาท เงินกูธนาคารออมสิน
กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป -38,896,920.39 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนสิงหาคม 2558 จํานวน 39
ราย จํานวนเงิน 257,200 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนมกราคม 2559 จํานวน 74,240 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค. 58 – 31 ม.ค.59 จํานวน 376,555 บาท รับจํานํา 1,478 ราย
จํานวนเงิน 23,159,100 บาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 58 จํานวน 41 ราย จํานวนเงิน 67,750 บาท
ไถถอน จํานวน 1,422 ราย จํานวนเงิน 22,142,700 บาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 58 จํานวน 133 ราย
จํานวนเงิน 2,388,700 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 716,365.25 บาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 58
จํานวน 77,958.25 บาท ดอกเบี้ยรับจํานํา 1 ต.ค 58 – 31 ม.ค. 59 จํานวน 2,965,001 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2559 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
- 8 ทั้งหมด 613 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1.
ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนง นักผังเมือง ระดับ 3 จํานวน 1
อัตรา 2.
ดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉ
ลิมพระชนมพรรษา ประจําป 2559
สําหรับผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 3.
กําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงพนักงานเทศบาลใหม 4. จัดทําคําสั่งการปรับอัตราเงินเดือน
4% ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ 5.
จัดทําคําสั่งแกไขอัตราเงินเดือนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 6.
บันทึกทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 7. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ฯ
ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนมกราคม 2559
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน 17,600 บาท หองประชุมพวงพะยอม
รวมเปนเงิน - บาท รวม 17,600 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป
มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
มีการประชุมกาแฟยามเชาที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันที่ 5
มกราคม 59 และวันที่ 19 มกราคม 2559 งานธุรการ ปฏิคมงานวันเด็ก ป 2559 ปฏิคมงานวันขึ้นปใหม
ป 2559 ปฏิคมงานกีฬาสมานฉันทปรองดอง โครงการสรางความเขมเเข็ง

สูการปฏิรูปสังคมฝายเทศกิจและรักษาความสงบ
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก/ดูแลความสงบเรียบรอย งานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559
เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติหนาที่จัดการจราจร/อํานวยความสะดวก/งานแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรอ
งดอง ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
เจาหนาที่เทศกิจรวมกับทหารจัดระเบียบทางเทาถนนแกนสําโรงบริเวณดานหลังศาลหลักเมืองกาฬสินธุ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เจาหนาที่เทศกิจทาสี ตีเสน
ปรับปรุงบริเวณเสาธงชาติหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.การเตรียมความพรอม มีการอบรมทบทวนความรูดานการบรรเทาสาธารณภัย และการใชอุปกรณตางๆ ทุกวันศุกรของสัปดาห
สัปดาหละ ๑ ครั้ง เจาหนาที่วิทยากร ออกไปใหความรู
และซอมแผนการปองกันเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ ใหกับพนักงานบริษัท
กาฬสินธุธุรกิจโรงแรม จํากัด วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมปาว เลขที่ ๗๑/๒ ถ.กุดยางสามัคคี
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เจาหนาที่วิทยากร ออกไปใหความรู การปองกันเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
ใหกับประชาชนผูอยูอาศัยในอาคารการเคหะ แหงชาติ วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเคหะ
ถ.อภัย และ อาคารเคหะ ถ.ชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ๒.การออกระงับเหตุอัคคีภัย ออกระงับเหตุอัคคีภัย
๘ ครั้ง รายละเอียดดังนี้ - เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๕๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณดานหลังหมูบานเดอะวิลลา ถ.บายพาสสงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๑:๔๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางแฟลตสาธารณสุข อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๐๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางโรงปูนตรานกอินทรีย ถ.กาฬสินธุยางตลาด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๒๔ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา
ที่บริเวณ ซ.ประธานชุมชนดงปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๒๑ น.
ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางปมน้ํามันโจไพศาร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๒๑:๑๒ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางใกลโรงแรมคิวบิส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๕๐ น. ออกระงับเหตุไฟไหมหญา ที่บริเวณขางหางบิ๊กซี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๔๕ น. ออกระงับเหตุไฟไหมรถบรรทุกสิบลอ ของบริษัท วุฒิเจริญ
ขนสง ทะเบียน ๗๐-๐๓๐๘ นครพนม ขับโดย นายสวาท พลแสงที่บริเวณหนาปมน้ํามัน ปตท.มอดินแดง
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ๓.งานบริการอื่นๆ ๓.๑ จับสัตวมีพิษและสัตวอื่นๆ จํานวน ๒ ครั้ง - เมื่อวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือสัตวเลี้ยง(วัว)ตกทอระบายน้ํา
บริเวณขางหางโกลดบอลเฮาท อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ออกปฏิบัติหนาที่จับสัตวมีพิษ(งู) บริเวณชุมชนหนาโรงเลื่อย อ.เมือง จ.
- 9 กาฬสินธุ ๓.๒ บริการน้ําอุปโภค,บริการดานความสะอาดรดน้ําตนไม จํานวน ๒๖ ครั้ง - เมื่อวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๘ น. ออกปฏิบัติหนาที่ลางพื้นถนน บริเวณรอบอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่ลางพื้นถนน
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๕ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รดน้ําตนไม ในบริเวณสวนสมุนไพร แกงดอนกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่รดน้ําสนามหญา ในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัด
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. ออกปฏิบัติลางพื้น บริเวณตลาดโรงสี
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๒๐ น. ออกปฏิบัติหนาที่รดน้ําสนามหญา
ในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๓ น.
ออกปฏิบัติหนาที่รดน้ําตนไม ในบริเวณสวนสมุนไพร แกงดอนกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๒๕ น. ออกปฏิบัติหนาที่รดน้ําตนไม ในบริเวณสวนยอมหนาสํานักงานเทศบาล

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๕ น. ออกใหบริการน้ําอุปโภคสุขาเคลื่อน
งานวันเด็ก บริเวณศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ออกปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบรอยภายใน”งานวันเด็กแหงชาติ” วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๙
ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนออกปฏิบัติหนาที่สายตรวจจักรยาน
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.)
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ออกปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก
และดูแลความสงบเรียบรอยภายใน”งานวันครู ประจําป๕๙” วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนรวมกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ
สมานฉันทปรองดอง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานตลาดนัดครองถม ถ.ถีนานนท สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมกิจกรรม ”Big Cleaning Day” จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัด งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนมกราคม 2559 จํานวน
34,201 คน จํานวนครัวเรือน 14,823 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมกราคม 2559
ยายเขาจํานวน 127 ราย ยายออกจํานวน 43 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 804 ราย
งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,291 ราย จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 18 ราย
โครงการบริการเชิงรุกแกผปู ระสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 7 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมกราคม 2559 เบนซิน จํานวนที่ใช 841.23 ลิตร
เพิ่มการใชพลังงาน 63.68 ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 16,277 ลิตร เพิ่มการใชพลังงาน 814 ลิตร LPG
จํานวนที่ใช 1,327.09 ลิตร ลดการใชพลังงาน 363.12 ลิตร ดานความสะอาด
ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 6 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 4 ครั้ง
ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 34 ครั้ง
ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน - จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 6
คัน/6 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 18 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 32 ฝา
ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 รักษาความสะอาดงานกีฬาตลาดสัมพันธสมานฉันท จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานรักษาความสะอาดงานกีฬาตลาดเทศบาลฯ 30-31
ม.ค.59 ๔. ดานสิ่งแวดลอม ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
ระหวาง 27 ธ.ค.58 - 26 ม.ค.58 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 7.26 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม ๑
ครั้ง เปนเงิน 21,000 บาท ๔.๒ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยหมัก
จํานวนขยะอินทรียที่นํามาผลิตปุยหมักในเดือน มกราคม รวม 2.5 ตัน รวมจากเดือน ตุลาคม เปน 9.4 ตัน
๔.๓ กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือนมกราคม รวม 2,825.36 ตัน เปนมูลฝอยจาก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
- 10 1,010.83 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) 1,814.53 ตัน แหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ
กุดยางสามัคคีและหนองไชยวาน และที่ไมผานเกณฑคือ สวนสาธารณะกุดน้ํากินและลําน้ําปาว
ดานสุขาภิบาลอาหาร ตอใบอนุญาต ใบอนุญาตโฆษณา 8 ราย
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 6 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 13 ราย จายถังดักไขมัน
10 ราย ปรับตาม พรบ. - ราย ตรวจประเมินตลาดสดนาซื้อ ประจําป 2559
ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตลาดสดนาซื้อ ประจําป 2559 ณ ตลาดทุงนาทอง

ตลาดเทศบาลและตลาดรวมใจการเกษตร ในวันที่ 15 มกราคม 2559 อบรมสุขาภิบาลผูสัมผัสอาหาร
จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารแกผูสัมผัสอาหารจากรานอาหารแผงลอย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 22 มกราคม 2559 มีผูเขาอบรม 200 คน
ผลการอบรมมีผูประกอบการรานอาหารสมัครเขารวมรณรงคการลดใชภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร 6.
ดานปองกันและควบคุมโรค ไดลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค
ในการติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน ที่ชุมชนทาสินคา และชุมชนซอยน้ําทิพย
โดยการลงพื้นที่จะลงสัปดาหละ ๑ ครั้ง สรุปผลการดําเนินงาน - ผูปวยรายแรกไดทานยาทุกวัน
และมีญาติกํากับการทานยาไปตามที่หมอนัดสม่ําเสมอยางเขาสูเดือนที่ ๓ ผูปวยสุขภาพแข็งแรง - ผูปวยรายที่
๒ เปนผูปวยขาดยาใหไปพบแพทยหลังจากวันเยี่ยมบาน ๑ วัน ไปเยี่ยมครั้งที่ ๒
แพทยนัดผูปวยอีกครั้งเดือนมีนาคม ผูปวยสุขภาพแข็งแรง ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI)
ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๙ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน
มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐
มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ คือ ชุมชนคุมหวย
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูงมี ๑ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ คือ
ชุมชนทุงมน 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 - ธันวาคม 58 จํานวน 10 ราย **
เดือนมกราคม 59 มีผูปวย จํานวน 1 ราย รวม 11 ราย ๑. ด.ญ. เมลดา ภูมิเรืองศรี อายุ ๑๐ เดือน
บานเลขที่ ๔๓๕ ชุมชนทุงมน ปวยวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙พบผูปวย วันที่ ๒ ม.ค. ๕๙
ปจจุบันหายเปนปกติแลวซึ่งไดรายงานและทําการควบคุมโรคแลวเรียบรอย ดานสงเสริมสุขภาพ
เยี่ยมมารดาและบุตรหลังคลอด 14 ราย ไดรับการเยี่ยม 14 ราย บุตร เพศชาย 7 ราย บุตร เพศหญิง 7
ราย มารดาอายุนอยกวา 20 ป 1 ราย บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 2 ราย
งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย มีผูมารับบริการทั้งหมด 582 ราย
ตรวจโรคทั่วไป 346 ราย ทันตกรรม 84 ราย งานแผนไทย นวด 64 ราย วางแผนครอบครัว 4 ราย
ฉีดวัคซีน 18 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล 66 ราย ตรวจจอประสาทตา - ราย ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ
มีผูมารับบริการทั้งหมด 320 ราย ตรวจโรคทั่วไป 244 ราย ทันตกรรม 2 ราย งานแพทยแผนไทย นวด
29 อบ 15 ประคบ 2 ราย วางแผนครอบครัว 3 ราย ฉีดวัคซีน 25 ราย ลางแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ - ราย รายรับ-รายจาย งานศูนยบริการสาธารณสุขในศูนยบริการแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย
เงินคงเหลือในบัญชี 1,610,073.16 บาท ศูนยบริการที่ 2 ดงปอ เงินคงเหลือในบัญชี 279,298.44 บาท
ดานสัตวแพทย ในคลีนิครักษาสัตวมีผูนําสัตวมารับบริการ 233 ราย เปนจํานวนสัตว 309 ตัว สุนัข 231
ตัว แมว 78 ตัว คาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในรอบเดือนเก็บได 20,545 บาท
โรงฆาสัตวดําเนินการมีผูมาขออนุญาต จํานวน 24 ราย จํานวนสัตวที่มารับการชําแหละ 2,797 ตัว
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 280,766 บาท
ใหบริการตามคํารองขอความอนุเคราะหซึ่งในรอบเดือนมีผูมาเขียนคํารองขอความอนุเคราะห 6 เรื่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ๒๕ ม.ค.๔๙ เวลา ๑๓.๓๐
น.ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ หองประชุมนายกเทศมนตรีฯ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๙ ทานนายกฯ จารุวัฒน บุญเพิ่ม ประชุมขับเคลื่อนระบบดูแลผูสูงอายุ Long Term Care
รวมกีบทีมงานเครือขาย ร.พ. PCU และ อผส. ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมวันปใหม นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
รองนายกฯ มาสรางความอบอุน สนุกสนาน ใหนักเรียน ร.ร.ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุในงานปใหม ๑๔
ม.ค.
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๕๙ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียน การออกกําลังกายวิถีธรรม ตามแนวทาง
"แพทยวิถีธรรมของหมอเขียว" โดยแพทยวิถีธรรม ผอ.รพสต.ทาไคร คุณวงศประสิทธิ์ มะลิรส และทีมงาน ๒๑
มกราคม ๒๕๕๙ เรียนรู เรื่อง อาหารวิถีธรรม ยา ๙ เม็ด อาหารปลับสมดุล โดยแพทยวิถีธรรม
ผอ.รพสต.ทาไคร คุณวงศประสิทธิ์ มะลิรส และทีมงาน นักเรียน ร.ร.ผูสูงอายุวันนี้รับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพอยางมีคุณภาพ ลางภาชนะอยางมีวัฒนธรรม 28 มกราคม 2559
ร.ร.ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนเรื่อง กัวซา กดจุด ออกกําลังกาย เพื่อบําบัดโรค โดยแพทยวิถีธรรม
ผอ.รพสต.ทาไคร คุณวงศประสิทธิ์ มะลิรส และทีมงาน

สํานักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป รอง ผอ.สํานักการศึกษา ฝายแผนงานและโครงการงานธุรการ
หนังสือเขา 372 หนังสือออก 111 ขออนุญาตลา 9 มาตรการประหยัดพลังงาน มกราคม 2559 น้ํามัน
ใชไป 197 ลิตร ลดลง 19 ลิตร สํานักการศึกษา กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป 2559
วันที่ 1 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
งานโรงเรียน โครงการวันครู ประจําป 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หองประชุม 80 พรรษา
งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส
ของครูสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ไดนําเด็กดอยโอกาสฝกศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตามโครงการฝกศึกษาดูงานนอกสถานที่ “สานฝนปนรักเด็กดอยโอกาส” เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป
๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑศิริธร อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนี้
ครูสอนเด็กดอยโอกาสไดเปดโลกทัศน รับองคความรูดานพระพุทธศาสนา ณ วัดพุทธนิมิต (ภูคาว)
และวัดพุทธาวาส (ภูสิงห) อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อปลูกฝงหลักคุณธรรมจริยธรรม
สงเสริมใหเด็กๆ เปนคนดีในสังคม และประเทศชาติตอไป หนวยศึกษานิเทศก
การประชุมคณะกรรมการประกวดสถานศึกษาดีเดน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่
12 ปงบประมาณ 2559 วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หองประชุมพวงพะยอม
ออกประเมินสถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สายจังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 27 - 28 มกราคม 2559
ออกประเมินสถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สายจังหวัดขอนแกน วันที่ 27 - 28 มกราคม 2559
โครงการเดน ประจําเดือนมกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันคริสตมาส
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันที่ 9 มกราคม
2559 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมวันครู วันที่ 25 ธันวาคม 2558
นักเรียนรวมโครงการวันคริสตมาส ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา วันที่ 29 ธันวาคม
2558 นักเรียนรวมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน คณะครูและนักเรียน
รวมขอพรจากเจาอาวาสวัดสวางคงคาเนื่องในวันขึ้นปใหม วันที่ 18 – 19 มกราคม 2559
พนักงานครูและนักเรียนรวมเขาคายกิจกรรมสูเสือ – เนตรนารี โรงเรียนคายลูกเสือพนัสบดินทร
อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมวันขึ้นปใหม ประจําป 2559
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 โครงการประชุมผูปกครอง วันที่ 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวันครู
การประกวดครูดีเดน และการประกวดสื่อการเรียนรู ระดับปฐมวัย วันที่ 25 ธันวาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ กิจกรรมวันขึ้นปใหม 25 ธันวาคม 2558 รวมกิจกรรมวันเด็ก ประจําป
2559 กิจกรรมวันครู กิจกรรมตักบาตรวันพุธ กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – ยุวกาชาด วันที่ 28 – 30
ธันวาคม 2558 ประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.และรองผอ. วันที่ 7 มกราคม 2559
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 โครงการเรารักประเพณี “กิจกรรมวันขึ้นปใหม 2559” วันที่
30 มกราคม 255๙ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 กิจกรรมวันครู

กีฬากลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2558
- 1๒ -

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตตุลาคมมกราคม 2559 (ไตรมาส 2) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559
1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 เขามาทั้งหมด 4,653,437.36
บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 เขามาทั้งหมด 3,666,336.50
บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 เขามาทั้งหมด 2,602,651.14
บาท 4.หมวดรายไดจากทุน ยังไมมีเขามา 5.รายไดจากสาธารณูปโภคฯ ยังไมมีเขามา 6.รายไดเบ็ดเตล็ด
จากเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 เขามาทั้งหมด 1,374,468 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง
6 รายการ จากเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 จํานวน 12,296,893 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 เขามาทั้งหมด 30,926,338.64 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 25,164,424 บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด
52,939,865 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 78,104,289 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน
121,327,520.64 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม
2559 จํานวน 6,319,227.80 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท รับจริงจากเดือนตุลาคม 2558 –
มกราคม 2559 จํานวน 11,732,334 บาท รายงานรายจายประจําเดือนมกราคม 2559
รายรับภาษีจัดสรรที่เขามาในเดือนมกราคม 2559 (งบ 59) ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 6,263,801.61
บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 11,396,312 บาท เงินอุดหนุนดานการศึกษา 27,697,791 บาท รวม
39,606,431.24 บาท จัดเก็บเอง 5,601,290.35 บาท รวม 45,207,721.59 บาท
รายรับจริงเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 จํานวน 121,327,520.64 บาท
รายจายจริงเดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 จํานวน 68,595,793.59 บาท
รายจายจริงเดือนมกราคม 2559 จํานวน 23,374,145.61 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนกุมภาพันธ
2559 จํานวน 29,357,581.44 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
งานสํารวจ รอบแกงดอนกลาง หองน้ําศูนยบริการสาธารณสุขดงปอ
ปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกแบบศาลเจาโสมพะมิตร งานควบคุมกอสราง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ) อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ อาคารเอนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สาขาดงปอ
ฝายสาธารณูปโภค ติดตั้งและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการตางๆ ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 8 งาน
ปฏิบัติตามภารกิจ 21 งาน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน
61 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 12 งาน ตัดตนไม ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ปฏิบัติตามคํารองของประชาชน 4 งาน ปฏิบัติตามภารกิจ 17 งาน สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ
ประจําเดือนมกราคม 2559 1. ตัดหญาและตัดแตงไมประดับ - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ - บริเวณสวนหยอมวงเวียนโปงลาง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - สวนหยอมหนาวัดใตโพธิ์ค้ํา สวนหยอมหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน ธ.ค. 58 ใชไฟฟา จํานวน 22,854.00 หนวย เพิ่มขึ้น
558.00 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน ธ.ค. 58 ใชไฟฟา จํานวน
0 หนวย ลดลง
10,320.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ธ.ค. 58 ใชไฟฟา
- 13 จํานวน 11,122.00 หนวย เพิ่มขึ้น 1,322.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ธ.ค.
58 ใชไฟฟา จํานวน 4,109.00 หนวย เพิ่มขึ้น 383.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ธ.ค.
58 ใชไฟฟา จํานวน 2,602.00 หนวย เพิ่มขึ้น 205.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา
ในเดือน ธ.ค. 58 ใชไฟฟา จํานวน 1,928.00 หนวย ลดลง 470.00 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย
น้ํามันดีเซล เดือนมกราคม 2559 สํานักปลัดเทศบาล ใชลดลง 979 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 389
ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชเพิ่มขึ้น 814 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 60 ลิตร
กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 14 ลิตร สํานักการศึกษา ใชลดลง 112 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง 53 ลิตร

กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป
1.สรุปคาใชจายประจําเดือนมกราคม 2559 งบประมาณตั้งไว 1,554,000 บาท รวมคาใชจาย
139,334 บาท ยอดเงินคงเหลือ 964,773.00 บาท 2.หนังสือเขา 73 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 59
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 14 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 43 เรื่อง 6.คาไฟฟา เดือนมกราคม 2559 รวม หนวย ใชเพิ่มขึ้น - หนวย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2559
ฝายแผนงานและงบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 8-11 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่
8/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 200,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 9/2559 จํานวน 1
รายการ เปนเงิน 150,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 10/2559 จํานวน 6 รายการ เปนเงิน
220,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ - โอนครั้งที่ 11/2559 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 22,000 บาท
กองสวัสดิการฯ 2. โครงการกาฬสินธุคนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําป 2559
จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการกาฬสินธุ คนดี สุขภาพดี รายไดดี ประจําเดือนมกราคม 2559
3. การประเมินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม ประจําป 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ89.44 ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง ความตองการใหจัดกิจกรรมอีก สูงที่สุด
อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 95.0 รองลงมา คือบรรยากาศในการจัดกิจกรรมอยูในระดับดีมาก
คิดเปนรอยละ 92.2 นอยที่สุด คือ การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 85.0 4.
การประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559
ผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางาน อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 87.61 ผูปกครองและนักเรียน
มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานวันเด็ก สูงที่สุด อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 91.4
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดงโรงเรียนตางๆ ภายในงาน อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ
90.2 นอยที่สุด เรื่อง ความพึงพอในและความสะอาดของหองน้ํา อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 80.0 5.
การประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันครู ประจําป 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 89.6 ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน สูงที่สุด
อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 93.4 นอยที่สุด เรื่อง การตอนรับและการบริการอาหารอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 86.4 6. การประเมินความพึงพอใจในการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง
ประจําป 2559 ผลกาประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 86.0
คณะกรรมการชุมชน อปพร. มีความพึงพอใจในสถานที่การจัดการแขงขัน สูงที่สุด อยูในระดับดีมาก
คิดเปนรอยละ 93.8 รองลงมา คือ กิจกรรมที่จัดการแขงขัน อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 88.6 นอยที่สุด
คือ อาหาร/เครื่องดื่ม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 81.0 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ

โครงการการฝกอบรมการนําเสนอรายการ การอานขาว
และทัศนศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ 1.งานประกาศเสียงตามสาย
จํานวน 40 งาน 2.เชิญผูประกาศขาวชุมชน จํานวน 7 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ 5 งาน 4.งานภาพนิ่ง
จํานวน 25 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 18 งาน 6. งานพิธีกร จํานวน 5 งาน
7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธคัทเอาท จํานวน 2 งาน 9. จัดสงวารสารเทศบาล
แผนพับ จดหมายขาว - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน
2.งานตัดตอเสียง จํานวน 7 งาน 3.
- 14 งานเว็บไซต จํานวน 15 ขาว 4.Facebook จํานวน 25 งาน 5.ประกาศ - ขาว
6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฝายนิติการ ประจําเดือนมกราคม
2559 มีทั้งหมด 13 เรื่อง
เรื่องรองเรียน / รองทุกข ประจําเดือนมกราคม 2559 ขอใหตรวจสอบการจําหนายสินคาบนทายรถยนต
กระบะบริเวณหนาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ การแกไข งานรักษาความสงบ ฝายเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล
ไดหามมิใหจําหนายสินคา ซึ่งบรรทุกบนรถยนตกระบะถนนบริเวณหนาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ
ผูประกอบการยินดีใหความรวมมือ

กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมกราคม 2559 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
ประจําเดือนมกราคม 2559 ใชน้ํามันทั้งหมด 147 ลิตร ลดลง 14 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน
โครงการการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดองประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
กองสวัสดิการสังคม ไดจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง ประจําป ๒๕๕๙ ณ
ลานตลาดคลองถม โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการและผูนําชุมชน ประจําเดือนมกราคม
2559 เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและผูนําชุมชนครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น นางสาวศิรินันท หลอตระกูล
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไดเขารวมพิธี และลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือในการดําเนินงานดานการคุมครองเด็ก ในระดับพื้นที่กับเครือขายที่เกี่ยวของ
ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับการรองเรียนจากคณะกรรมการชุมชนวัดหอไตรปฏการาม
วาบริเวณหนาตึกยายนาค อุดรพิมพ พบบุคคลเรรอน ๒ ราย ไปพักอยูอาศัย ณ
ที่ดังกลาวเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและพบบุคคลเรรอน ๒ ราย คือ 1.นาย เสรี ทิพมอน (อยูบานเลขที่ ๗๐ หมู ๒
บานหัวตะพาน อําเภอตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ) มาเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด เมื่อป
๒๕๕๓ แตไมไดกลับภูมิลําเนาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ปจจุบันเปนสามีนางขนิษฐา ฆารอําไพ ๒. นางขนิษฐา
ฆารอําไพ อายุ ๔๙ ป (อยูบานเลขที่ ๑๔๕ ถนนแกงสําโรง ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ)
เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงไดนํา นางขนิษฐา ฆารอําไพ และนํานายเสรี
ทิพมอน ไปยังบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ
เพื่อติดตอประสานทางครอบครัวมารับตัวกลับจังหวัดอํานาจเจริญ ตอไป วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๗.๓๐ น.เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม เขารวมประชุมกลุมเลี้ยงไกไขชุมชนสุขสบายใจ
เพื่อดําเนินการโครงการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา เปนการตอยอดในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
ลดรายจายของชาวชุมชนสุขสบายใจ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไดมอบหัวเชื้อเห็ดใหแกสมาชิกโครงการใชชีวิตอยางพอเพียง ชุมชนสุขสบายใจ

เพื่อเปนการตอยอดจากโครงการเลี้ยงไกไขของชุมชน และลดรายจายของสมาชิกกลุม ฝายสังคมสงเคราะห
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม ได จัดประชุมการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ ของสภาเด็กและเยาวชน ณ
หอประชุมธรรมภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจําเดือนมกราคม) ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเบิกจายแบบขั้นบันได แยกเปนรายละเอียดดังนี้ ๑.
ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ จํานวน ๓,๑๔๒ ราย เปนเงิน ๒,๐๕๗,๓๐๐ บาท
เสียชีวิต ๔ ราย (จากขอมูลทะเบียนราษฎร) ๒. ผูพิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๕๕
ราย เปนเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท ๓. ผูติดเชื้อ HIV จํานวน ๒๐ ราย เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม/โครงการที่กอง
- 15 สวัสดิการฯจะดําเนินการ ในชวงเดือนตอไป -โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก ผูสูงอายุผูพิการ
และผูติดเชื้อ HIV จะดําเนินการ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ วันที่ ๕ กุมภาพันธุ ๒๕๕๙ ณ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ ๒๕๕๙ ณ ลานตลาดโตงรุง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น. เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 งานกีฬา อปท. สัมพันธ
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล งานกีฬาสี อปท. สัมพันธ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ
2559 ที่เราจะมีการเดินขบวนพาเหรดผมกลัววาคนจะไปนอย เพราะฉะนั้นวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
เวลา 06.30 – 07.00 น. ขอใหทุกคนรวมเดินขบวนพาเหรดโดยพรอมเพรียงกัน

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กําหนดการเปนอยางไรบางครับ

นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
เราจะตั้งขบวนที่เดิมคือขางวิทยาลัยสารพัดชางแลวเดินเขาสนามครับ
อยากใหทุกสํานัก/กองเขารวมเดินขบวนและจะมีเสื้อสีเหลืองแจกใหทุกคนไดใสดวยครับ
นายพิชิต จันทร หัวหนางานกีฬา ขออนุญาตเสริมเรื่องขบวนพาเหรดครับ
เสื้อกีฬาเราจะแจกใหพนักงานที่ทํางานอยูบนสํานักงานทั้งหมด ผูบริหารโรงเรียน และผูบริหารสถานศึกษา
ทานผูอํานวยการและทานรองผูอํานวยการทุกทาน รวมประมาณเกือบ 400 คน
เสื้อเราแจกใหทุกทานเพื่ออยากใหทุกทานไปเขารวมกิจกรรมทั้ง 2 วัน
สําคัญคือวันแรกเปนการเดินขบวนพาเหรดอยากใหไปกันทุกคนครับ

นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ขอเสริมอีกนิดเพื่อความสวยงามอยากใหสวมเสื้อสีเหลือง
กางเกงสีดําพรอมกันทุกคนครับจะไดดูเปนระเบียบและสวยงาม

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เสื้อสีเหลืองตอนนี้แจกหรือยังครับ

นายพิชิต จันทร

หัวหนางานกีฬา เสื้อจะแจกวันพรุงนี้ครับ

และขอใหเชียรลีดเดอรแตงตัวใหเร็วหนอยพรอมเขารวมเดินขบวนพาเหรดใหทันเวลาเพราะวาจะมีคะแนนการ
ตรงตอเวลา 10 คะแนนครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ผมคิดวาแตละสํานัก/กอง
ถาติดงานบริการก็อยู ใครไมติดงานก็ไปรวมกิจกรรมกันใหเยอะๆ
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล มีคะแนนตรงตอเวลา 10 คะแนน
ความพรอมเพรียงสวยงาม 10 คะแนน และจํานวนผูเขารวมถา 60 คน ขึ้นไปจะไดคะแนนเต็ม
ขบวนแฟนซีและปายตางๆ 10 คะแนน และการแตงกายผูถือปาย 10 คะแนน
และมีปญหาในเรื่องคนที่จะไปแตงตัวถือปายเขาถามเรื่องเงินคาใชจายครับ
นายพิชิต จันทร หัวหนางานกีฬา ในสวนคาใชจายจะดําเนินการใหเสร็จภายในวันพรุงนี้ครับ
และขออนุญาตเพิ่มเติมอีกคือเรื่องกองเชียรเพื่อรวมเชียรเปนขวัญกําลังใจใหกับนักกีฬาอยากขอความรวมมือ
สํานัก/กองละ 5 คน เขารวมเชียรนักกีฬาทั้ง 2 วันดวยกันที่เวทีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเรา
และขออนุญาตแจงโปรแกรมการแขงขันกีฬา ในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2559
เชิญชวนทุกทานเขารวมเชียรและใหกําลังใจนักกีฬาฟุตบอลคูที่ 3 แขงขัน เวลา 14.00 น. วันที่ 11
มกราคม 2559 เราเจอกับเทศบาลตําบลนาจารย เทศบาลตําบลกลางหมื่นและเทศบาลตําบลไผ
กีฬาประเภทตะกรอ ของเราเปนคู
- 16 ที่ 3 เวลา 14.00 น. เราเจอกับเทศบาลหนองสอ เทศบาลตําบลกลางหมื่น เทศบาลตําบลลําพาน
กีฬาประเภทวอลเลยบอลชาย – วอลเลยบอลหญิง คูแรก เวลา 09.00 น. เราเจอกับเทศบาลตําบลนาจารย
เทศบาลตําบลกลางหมื่นและเทศบาลตําบลไผ กีฬาประเภทเปตองชาย เราเจอกับเทศบาลหนองสอ
เทศบาลตําบลขมิ้น เทศบาลตําบลลําพาน กีฬาประเภทเปตองหญิงเราเจอกับเทศบาลตําบลโพนทอง
เทศบาลตําบลบึงวิชัย ในคูที่ 3 ของวันแรก ถาเราผานวันที่ 11 มกราคม 2559 จะไดแขงตอในรอบที่ 2
เพื่อเขารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 12 มกราคม 2559 ถาไมผานก็ตกรอบครับ

นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
ขออนุญาตเสริมกอนการแขงขันกีฬาอยากใหมีการประสานตัวนักกีฬากอนลวงหนา
จะไดไมเกิดปญหาเวลาลงแขงขันจริงแลวหาตัวนักกีฬาไมเจอคะ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ครั้งนี้มีกีฬาพื้นเมืองหรือไมครับ

นายพิชิต จันทร

หัวหนางานกีฬา กีฬาพื้นเมืองมี 4 ชนิดครับ คือ วิ่งเปรี้ยว วิ่งสามขา

วิ่งอุมลูกแตงโม และชอนลูกปงปองครับ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

