รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 11/๒๕60 ประจําป ๒๕60
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม
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๒๔. นางลักขณา
๒๕. นางจริยา
๒๖. นายพัฒพงษ

กุลเจริญวิรัตน
รมไทรทอง
รัตนานิคม
ฆารเลิศ
กิตติยุทธโยธิน
ออประเสริฐ
ปะกิทัง
โพธิแทน
ศุภสุข
แตมแกว
ธารไชย
ไชยเดช
สุเพ็งคําภา
ศรีนามล
ภูจริต
สีหานนท
สิทธิกานต
ภูนิลามัย
กิตติธรรม
โสมนัสนานนท
เมืองโคตร
ภูผาลา
เหลื่อมกุมมาร
พิมพะจันทร
คันธสม
พงษพันธุนา
พัฒนลักษณ

2. นายจารุวัฒน
3. นายมานิต
4. ดร.ศิรินันท
5. นายอดิศักดิ์
6. นายภาณุเดช
7. นายวรวิทย
8. นายสมบัติ
9. นายลิขิต

บุญเพิ่ม
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ภูอวด
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ไชยภู
หน.ฝายปกครอง

ผูไมมาประชุม

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
หน.ฝายอํานวยการ
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.สวนพัฒนารายได
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายงบประมาณ
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
นักพัฒนาชุมชน

10. จาเอกภราดร
11. นางสาวจันทรตรี
12. นายกฤษณะ
13. นางสาววารัตน
14. นางสาคร
15. นายวันชัย
16. นางสาวดารุณี
17. นางสาวสุนิสา
18. นายคงเดช
19. นายวุฒิไกร
20. นางณัฐนันท
21. นางมนธิดา
22. นายกันติพงษ
23. นางมยุรี
24. นายพงษฤทธิ์
25. นางสุดารัตน
26. นางรัศมี
27. นายปญญา
28. นายอิงควัต
29. นายธนัญชัย
30. นายนัญธชัย
31. นายชาติชาย
32. นางดวงใจ
33. นางสาวณัฐภาส
34. นางสาวพัชรินทร
35. นายสถิตพงษ
36. นางศศิพรรณ

เนตวงษ
กอสัตย
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
บุญศิลป
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
คํากอน
เบาจังหาร
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
บงศรีดา
โพธิแทน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

- 2 หน.ฝายรักษาความสงบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เนื่องจากทานนายกเดินทาง

ไปราชการจึงไดมอบหมายใหผมมาทําหนาที่เปนประธานในการประชุมครั้งนี้แทน เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผม
ขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2560 ประจําป 2560 ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 รับรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเดินทางไปรับรางวัล

เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนที่สยามพารากอน จะมีการเดินทางในวันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2560 เพื่อที่จะไปรับ
รางวัลในวันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2560 หลังจากรับรางวัลเสร็จเรียบรอยก็เดินทางกลับจะมีใครไปรวมรับ
รางวัลนี้กับทานนายกบาง
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข ดิฉันเห็นวารางวัลนี้เปนผลงานของทุกสํานัก/
กองเพราะฉะนั้นอยากจะใหทุกสํานัก/กองสงตัวแทนไปสํานัก/กองละ 1 คน

-

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

3 -

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาอยางนั้นใหทุกสํานัก/กอง

สงตัวแทนมาสํานัก/กองละ 1 คน เดินทางโดยรถตูของสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ หลังจากไดรายชื่อ
แลวใหประสานกันวาจะเดินทางเวลาไหนอยางไร

เรื่องที่ 2 งานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานไดรับหนังสือดวน

จากทานรองผูวาฯมงคล อดทนใหไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องดอกไมจันทนที่เราจะใชในงานพิธีถวายดอกไมจันทน
ของชาวจังหวัดกาฬสินธุเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราไดรับผิดชอบเรื่องการทําดอกไมจันทน จํานวน 20,000
ดอก และการจัดทําปายประชาสัมพันธในเรื่องการทําดอกไมจันทนและรายงานความเคลื่อนไหววาทําไดแลว
เทาไหรทําปายเหมือนแบบปายวันเคาทดาวนปใหมวาเราทําดอกไมจันทนไปไดแลวจํานวนกี่ดอก ทําติดไวที่
บริเวณวงเวียนโปงลางและบริเวณที่รถสัญจรไปมาเยอะๆเพื่อเปนการกระตุนและประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบวาเรากําลังเริ่มทําดอกไมจันทนเพื่อใชในงานพิธีถวายดอกไมจันทนของชาวจังหวัดกาฬสินธุเราโดยใชไม
อัด ทํ า มอบให สํ า นั กการช า งดํ า เนิ น การในเรื่องนี้ สว นเรื่องการทําดอกไมจันทนนั้น ตอนนี้เรือนจําจังหวัด
กาฬสินธุทําไดประมาณ 6,000 ดอกแลวและถาใครทําไมทันจริงๆก็สามารถซื้อวัสดุอุปกรณไปใหทางเรือนจํา
ทําใหได แตวัสดุอุปกรณตอนนี้เรามีปญหาเรื่องซังขาวโพดเพราะฝนตกเกือบทุกวันทําใหซังขาวโพดไมแหงและ
ขึ้นราไมเพียงพอที่จะนํามาทําดอกไมจันทนเราเลยตองเปลี่ยนมาใชกระดาษแทน เชน กระดาษยนสีครีม
นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล หนาหองรองปลัดฯจะมีโตะสําหรับนั่งทําหรือฝก
ทําไดเพราะจะมีเจาหนาที่ที่ทําเปนคอยบอกวิธีการทําดอกไมจันทนใหสามารถไปเรียนรูไดคะและขออนุญาต
แบงงานใหแตละสํานัก/กอง ในจํานวน 20,000 ดอก กําหนดระยะเวลาในการทํา 4 เดือน แบงไวคือ สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 2,000 ดอก สํานักการคลัง จํานวน 1,600 ดอก กองวิชาการฯ จํานวน 1,600
ดอก สํานักการศึกษา จํานวน 1,600 ดอก สํานักการชาง จํานวน 1,200 ดอก กองสวัสดิการฯ จํานวน
1,900 ดอก สํานักการสาธารณสุข จํานวน 1,600 ดอก โรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 1,500 ดอก โรงเรียน
เทศบาล 1 จํานวน 2,000 ดอก โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 2,000 ดอก โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน
500 ดอก โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1,200 ดอก โรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 200 ดอก สถานธนา
นุบาล จํานวน 1,000 ดอก และใหนํามาสงที่ดิฉันทุกวันอังคารเพื่อเช็คยอดวาแตละสํานัก/กองดําเนินการไป
ถึงไหนแลว สวนอุปกรณนั้นเรามีใหแตถาขาดเหลืออะไรสามารถทําไปกอนไดใหทําไปกอนเพราะวัสดุอุปกรณ
อาจจะมีไมเพียงพอเราก็กําลังสั่งซื้ออยู
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทางจังหวัดตัดยอดการทํา
ดอกไมจันทน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
นางอุบลรัตน กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล
แตเราตัดยอดของเรา วันที่ 30 กันยายน
2560 เพราะถาขาดเหลือยังไงเราจะไดสามารถมีเวลาทําเพิ่มเติมได
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องดอกไมจันทนผานไดนะ
ครับตอไปขอพูดถึงเรื่องดอกดาวเรือง
นายสนธยา สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ในที่ประชุมเราบอกวาจะหาเมล็ด
พันธุ 100,000 ตน ที่เราหวังผลคือ 50,000 ตน ดอกดาวเรืองเขาใหเราปลูกรอบนอกทั้งหมด สวนในงาน
พิธีคือ อบจ. และหนวยงานอื่นรวมกันรับผิดชอบประมาณ 70,000 ตน ซึ่งในบริเวณงานนี้ไมเกี่ยวกับเรา
เพราะเรารับผิดชอบบริเวณรอบนอก และตอนนี้เราก็ทดสอบเพาะที่เรือนเพาะชําแลว
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหดูแลและรดน้ําทั้งเชาและ
เย็นและใหสนธยาไปวัดพื้นที่เพื่อที่เราจะไดรูวาเราตองใชดอกดาวเรืองประมาณกี่ตน
นายสนธยา สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ผมจะทดลองปลูกปอเทืองดวย
และจะปลูกตรงบริเวณโรงสีทางเขาเมืองกาฬสินธุเราจะปรับขางทางแลวนําปอเทืองไปปลูก

4 นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล เขาบอกวาเราต องเริ่ มเพาะเมล็ด พันธุ ประมาณ วัน ที่ 10
สิงหาคม 2560 เพราะจะใชเวลาในการเจริญเติบโตออกดอกนั้นประมาณ 45 – 60 วัน คือเกือบๆ 2 เดือน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากผอ.สวนฯสนธยาไปดูพื้น
ที่วาจะตองใชจํานวนเทาไหรและใหเตรียมแผนสํารองไวดวยวาถาเราหาดอกดาวเรืองไมไดไมเพียงพอเราจะใช
ดอกอะไรไดบางที่เปนสีเหลืองที่สามารถปลูกวางใหแซมกันไปได
-

ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ประจําป
2560
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรั บ รองรายงานการประชุ มคณะผู บ ริ ห ารและหัว หนาสว นการงาน ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวัน ที่ 16
พฤษภาคม 2560 ประจําป 2560 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ประชุม - รับทราบ –

- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2560
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่
4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนเมษายน 2560 เชิญสํานักปลัดเทศบาล

นายพงษธร โพธิแทน

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

เมษายน 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 604 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเพิ่มคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 (รอบ 1 เมษายน 2560) 2. ประชาสัมพันธรับโอนพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงสายงานประเภททั่วไปและสายงานวิชาการ จํานวน 8 ตําแหนง 9 อัตรา ดั งนี้ 1. เจ า
พนักงานจัดเก็บรายได ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 อัตรา 2. เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 1 อัตรา 3. นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 2 อัตรา 4. นักวิช าการเงิน และบัญชี
ระดับ ปฏิบัติ การ/ชํานาญการ 1 อัต รา 5. นักวิช าการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 อัตรา 6.
ศึกษานิเทศก ระดับ คศ.1 – คศ.2 1 อัตรา 7. นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 อัตรา
8. นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 อัตรา 3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ”ประจําปงบประมาณ 2560 ในวันที่ 20 – 21
เมษายน 2560
4. พิธีมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจางดีเดน ประจําป 2560 ในวันที่ 24 เมษายน
2560 “วันเทศบาล” ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม ประจําเดือนเมษายน
2560 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเป นเงิ น 15,500 บาท หองประชุ มพวง
พะยอม รวมเปนเงิน 2,900 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ

5 งาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2560 มีการประชุมกาแฟยามบายที่หองประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เวลา 13.30 น. 2 ครั้ง วันที่
11 เมษายน 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 งานตักบาตรเชาเทศกาลสงกรานต วันที่ 13 เมษายน
2560 เวลา 07.00 น. งานปฏิคมเนื่องในงานตักบาตรเชาเทศกาลสงกรานต ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด
กาฬสิ น ธุ งานวั น เทศบาล วั น ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. จั ด โครงการวั น เทศบาล
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีตี
เสน ปรับปรุงสัญญาณจราจร บริเวณโดยรอบวงเวียนโปงลาง เมื่อวันที่ 7 และ 11 เมษายน 2560 ดําเนิน
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานตป 2560 ณ บริเวณลานหนาศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงบริเวณแยก
เอสอาร ชุมชนสงเปลือยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เจาหนาที่งานปองกันฯ รวมฝกซอมแผนปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป ๒๕๖๐ ที่บริเวณแยกโกลบอลเฮาส งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การออกระงับเหตุอัคคีภัย - เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๒.๑๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟ
ไหมหญา ที่บริเวณขางถนนบายพาสหัวคู - เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๗.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่รวม
ระงับเหตุไฟไหมบานเลขที่ ๑๕๖ หมู ๑๐ บานกลางดง ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เจาของ
บานชื่อนายวีระ ศรีสวัสดิ์ และนางสงกรานต ศรีสวัสดิ์ บานไดรับความเสียหายจํานวน ๒ หลัง ลักษณะเปน
บาน ๒ ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม อยูติดกัน - เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๖.๓๘ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุ
หมอแปลงไฟฟาช็อต ที่บริเวณขางศูนยแกงดอนกลาง - เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๗.๓๕ น.) ออก
ปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุไฟฟาช็อตเครื่องซักผา ที่รานบุญไทยคาไม ๒. การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน - เมื่อ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๐.๒๓ น.) ออกปฏิบัติหนาที่รับผูปวยชื่อนายสังคม สรสุทธิ์ อายุ ๖๓ ป ที่
บานเลขที่ ๔/๑๕ ชุมชนดงปอ สงที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๐.๕๐ น.)
ออกปฏิบัติหนาที่รับผูพิการ ที่ชุมชนซอยน้ําทิพย ไปทําบัตรประชาชนทีสํานักทะเบียน ๓. เหตุวาตภัย
อุทกภัย - เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (๐๙.๐๕ น.) ออกปฏิบัติหนาที่สูบน้ําทวมขังที่บานเรือนประชาชน
ที่บริเวณหลังสํานักงานชลประทาน - เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๓.๐๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไมที่
โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน - เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๖.๓๐ น.) ไดรับแจงและออกปฏิบัติหนาที่
สํารวจความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและพายุลมแรง มีดังนี้ - เสาไฟฟาหักที่บริเวณหนาสมาคมพอคา สังกะสีโดนลมพัดลอยมาติดอยูกับสายไฟฟา และมีประกายไฟ ที่ชุมชนคุมหวย - ตนไมลมทับขวางถนน ที่
ชุมชนทาสินคา ซอย ๕ - ตนไมลมทับขวางถนน ที่ถนนผาขาว - เสาไฟฟาสาธารณะหักลมขวางถนน ที่ถนน
แกงสําโรง ขางศาลเจาพอหลักเมือง - ตนไมหักและจะลมทับบานเรือนประชาชน ชุมชนสงเปลือย - เมื่อวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (๐๘.๓๐ น.) ออกปฏิบัติหนาที่ตัดตนไม ที่ชุมชนสงเปลือยกลาง งานอาสาปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน จํานวน ๒๐ นาย ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอยในแขงขันฟุตบอล ที่สนาม
กีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวน ๕ นาย ปฏิบัติหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอย และอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
ในชวงเทศกาลสงกรานต ที่บริเวณภายในสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่เขาเวรยามรักษาความปลอดภัย และดูแลสิ่งของ
ที่บริวณหนาศาลากลาง - วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติ
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ควบคุมและจัดขบวนแหในประเพณีสงกรานต - วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน
๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๐ นาย ปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจ/จุดสกัด/จุด
บริการรวมกับตํารวจ ที่บริเวณหนาวัดสวาง ถนนอนรรฆนาค เพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรแกประชาชน
ในชวงเทศกาลสงกรานต - วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวม
-

6 ประชุมประจําเดือนที่หองประชุมพวงพะยอม - สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่สาย
ตรวจจักรยานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.)
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยควบคุมและจัดขบวนแหในประเพณี
สงกรานต งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนเมษายน 2560 จํานวน 34,066 คน จํานวนครัวเรือน
15,054ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนเมษายน 2560 ยายเขาจํานวน 119 ราย ยาย
ออกจํานวน 37 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 681 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 1,509 ราย
จํานวนผูสูงอายุเสียชีวิต 13 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 4 ราย
-

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญพร ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนเมษายน 2560 เบนซิน จํานวนที่ใช 693.66 ลิตร ลดการใชพลังงาน 85.93
ลิตร ดีเซล จํานวนที่ใช 14,746 ลิตร ลดการใชพลังงาน 2,648 ลิตร LPG จํานวนที่ใช 738.75 ลิตร
ลดการใชพลังงาน 758.28 ลิตร ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนน
ชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 17 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 7 จุด ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 3 คัน/3 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 8 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ย น 16 ฝา รั กษาความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีส งกรานตและระหวางขบวนแห วั น ที่ 13
เมษายน 2560 กําจัดมูลฝอย กําจัดมูลฝอยในเดือน เม.ย. รวม ๓,๑๕๑.๙๕ ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ๑,๐๓๗.๖๖ ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 32 แหง) ๒,๑๑4.2๙ ตัน ตรวจวัดคุณภาพน้ํา คุณภาพ
น้ํา ลําน้ําปาว และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน ไมผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํา หนองไชยวานและกุดยาง
สามัคคี ผานเกณฑมาตรฐาน ตอใบอนุญาต 1.ปรับผิด พ.ร.บ. - ราย 2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร 3 ราย
3.ใบอนุ ญ าตติ ดตั้ งป า ยโฆษณา 12 ราย 4.ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การที่อัน ตรายตอสุข ภาพ 8 ราย 5.
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ - ราย หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 2 ราย ชาว
ตลาดรวมใจการเกษตร รวมทําบุญตลาดประจําป 2560 โดยทานจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานพิธีทําบุญตลาด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เทศบาลรวมกับเจาหนาที่ อย. เก็บ
ตั ว อย า งอาหารในตลาดเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2560 เก็ บ ตั ว อย า งอาหาร
30 ตัวอยาง ผานเกณฑ 30 ตัวอยาง ยาฆาแมลง 11 ตัวอยาง สารกันรา 7 ตัวอยาง ไอโอดีน 3 ตัวอยาง
บอแรกซ 1 ตัวอยาง ฟอรมาลีน 6 ตัวอยาง สารฟอกขาว 2 ตัวอยาง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุรวมกับบริษัทสยามแม็คโคร รวมลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต ณ สวมสาธารณะกุดน้ํากิน
เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2560 เทศบาลรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ตรวจน้ําดื่ม/น้ําแข็ง โรงงานในเขต
เทศบาล จํ านวน 7 แหง ผลการตรวจ ไมผานมาตรฐาน จํานวน 1 แหง สําหรับตัวอยางน้ําที่ไมผาน
มาตรฐานได ทํา การส งตรวจซ้ํ า ที่ ศูน ย วิ ทยาศาสตรก ารแพทย ขอนแกน 6. ด านป อ งกั น และควบคุ มโรค
6.1 เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูปวยวัณโรค ทุกสัปดาหๆละ ๑ ครั้ง โดยการ
ติดตามการกินยาตอหนาและตอเนื่องใหครบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน เดือนนี้ไมมีผูปวยใหม รวมมี
ผูปวยวัณโรคทั้งสิ้น ๕ ราย เขาสูกระบวนการรักษาทั้ง ๕ ราย ทานรับตอเนื่อง สุขภาพแข็งแรง ไดลงพื้นที่ที่
ชุมชนวัดหอไตรฯผลการสอบสวนโรคเบื้องตน ดังนี้ - มีผูสัมผัสน้ําลายสุนัขที่สงสัยจะเปนสุนัขบาจํานวน ๒
ราย เปนเจาของสุนัข ผูสัมผัสไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุตามนัด เรียบรอยแลว - สวน
สุนัขที่สงสัยปศุสัตวจังหวัดไดสงตรวจแลว เหลือฟงผล สุนัขที่อยูบานเดียวจํานวน ๕ ตัว กับสุนัขที่สงสัย ไดทํา
การกักและฉีดวัคซีน ตามกระบวนการแลว - ให อสม. ชุมชนวัดหอไตรฯและชุมชนโรงงิ้วสํารวจสุนัขและ
แมว กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ชุมชนทัง้ ๓๖ ชุมชนไดจัด

7 กิจกรรมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย พรอมกันครั้งใหญครั้งที่ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลสํารวจคาดัชนีความชุก
ลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน มี
ความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มี
ความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนทาสินคา และ ชุมชนคุมหวย คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ - ชุมชนที่มีคา
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไมมีแหงใด
ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก ไม
มีวัดใด **มีผูปวยตั้งแตตนปถึง ตุลาคม ๕๘ – เมษายน ๖๐ จํานวน ๑๐ ราย ** เดือนนี้ไมมีผูปวยโรค
ไขเลือดออก ดานสงเสริมสุขภาพ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 30
เมษายน 2560 ) มารดาหลังคลอด 27 ราย ไดรับการเยี่ยม 27 ราย - บุตร เพศชาย 16 ราย - บุ ต ร
เพศหญิง 11 ราย **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 7 ราย **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1 ราย
ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน จัดอบรมโครงการสุขภาพดี นําชีวีปลอดโรค รุนที่ 1 วันที่ 29 เมษายน
2560 ณ ศาลาวัดหอไตรฯ ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 ใหบริการในคลินิก
รักษาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1. จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 240 ราย 2. จํานวนสัตว 347 ตัว
แยกเปน - สุนัข 275 ตัว - แมว 72 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตวในคลินิก 21,895 บาท
ใหบริ การฆ าชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเ ทศบาล มี ผูขออนุญาตฆาสัตว 23 ราย จํ านวนสัตว ฆาชําแหละ
2,321 ตัว แยกเปน - สุกร 2,406 ตัว - โค 23 ตัว รับคาธรรมเนียมและคาบริการในโรงฆาสัตว
243,843 บาท การใหบริการตามคํารองมีทั้งหมด 13 เรื่อง งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่น กรองโครงการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 2 ปงบประมาณ 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา
13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อนุมัติงบประมาณ ครั้งที่
4 ปงบประมาณ 2560
-

สํานักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางพัชรินทร พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 วันที่ 4 เมษายน 2560 สํานักการศึกษา

ไดจัดกิจกรรมรณรงค “ลางสวมพรอมกัน รับวันสงกรานต” ประจําป 2560 วันที่ 5 เมษายน 2560
กิ จ กรรมถนนสายบุ ญ วั น ที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา ร ว มวั น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันที่ 11 เมษายน
2560 รดน้ําขอพรทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 ณ
จวนผูวาจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 11 เมษายน 2560 รดน้ําขอพรจากคณะผูบริหารสํานักการศึกษาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 ณ สํานักการศึกษา วันที่ 12 เมษายน
2560 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล รวมพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 24 เมษายน
2560 รวมงานวันเทศบาล ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งานสงเสริมประเพณี วันที่ 12 เมษายน 2560
เวลา 15.00 น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง ไดจัดพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ หรือ วันน้ําทิพยกตัญู ประจําป
2560 (เนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2560) ซึ่งมีกิจกรรม พิธีการสักการะหลวงพอองคดํา, การรดน้ําขอ
พรพระภิกษุและรดน้ําขอพรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.
ณ วัดกลางพระอารามหลวง ไดจัดพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ หรือ วันน้ําทิพยกตัญู ประจําป 2560 (เนื่องใน
วันสงกรานต ประจําป 2560) ซึ่งมีกิจกรรม พิธีการสักการะหลวงพอองคดํา, การรดน้ําขอพรพระภิกษุ และ
รดน้ําขอพรผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ สนามหนา
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2560 วันที่ 13 เมษายน
2560 เวลา 07.00 น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน

8 สงกรานต ประจําป 2560 วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 โดยมีขบวนแหทั้ง 9 คุมวัดรวมขบวน แห
ไปตามถนนสงกรานต (ถนนขาวก่ํา) งานสอนเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครูสอนเด็กดอย
โอกาส ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กดอยโอกาสประจําเดือนเมษายน 2560 ไดปฏิบัติหนาที่
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของสถานที่แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะ สวนมากเนนลง
พื้นที่หมูบานจารุพัฒนาชุมชนโพธิ์ไทร และชุมชนอื่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
สวางคงคา วันที่ 2 เมษายน 2560 พนักงานครูรวมถวายตนเงินในบุญเดือนสี่ ณ วัดสวางคงคา วันที่ 20
มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร นางสาวเปรมฤดี มุลวิไล ตําแหนง ครู เขารับรางวัลครูดีเดน ระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 12 เมษายน 2560 พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวาง
คงคา รวมดวยชวยกันประดับรถขบวนแหของชุมชนวัดสวางคงคา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ 27
มีนาคม 2560 ประชุมพนักงานครูและบุคลากร วันที่ 1 เมษายน 2560 ประชุมพนักงานครูและบุคลากร
โรงเรี ยนเทศบาล 4 เฉลิ มพระเกี ยรติ วั น ที่ 31 มี น าคม 2560 ร วมงานวัน เจษฎาบดิน ทร วัน ที่ 10
เมษายน 2560 อบรมโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2560 อบรม
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2560 รวมงานวันคลายวันสวรรณคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุม 80 พรรษา วันที่ 23 เมษายน 2560 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย วัดใต
โพธิ์ค้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 และ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2560 เขารับการประเมิน
ศูน ย เ ด็ กเล็ กคุณภาพป 2560 ประเมิน จากสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสิน ธุ (สสจ.) วัน ที่ 31
มีนาคม 2560 แจกสมุดพัฒนาการเด็กและแจกนม ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 3 เมษายน 2560
ประชุมประจําเดือน จัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน งานที่จะดําเนินการตอไป วันที่ 27 – 28 พ.ค. 2560
และ วันที่ 3 – 4 มิ.ย. 2560 การแขงขันฟุตบอลโกลนหนู ณ สนามชุมชนริมแกงดอนกลาง โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
-

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภาผอ.สวนพัฒนารายได ประมาณการใชจายเงินในเดือนพฤษภาคม

2560 ประมาณรายจ า ยเดื อ นพฤษภาคม 2560 จํ านวน 30,075,701.22 บาท จ า ยจริ ง ในเดื อ น
พฤษภาคม 2560 จํ า นวน 28,745,802.15 บาท รายจ า ยจริ ง น อ ยกว า ประมาณการ จํ า นวน
1,329,899.07 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.59 – พ.ค. 60 จํานวน 248,063,694.86บาท รายจาย
จริ งเดื อน ต.ค. 60 - เม.ย.60 จํานวน 170,516,372.97 บาท รายจายจริงเดือน พ.ค. 60 จํานวน
28,745,802.15 บาท สงใชเงินยืมงบประมาณ พ.ค. 60 จํานวน 325,890 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป
มิ.ย. 60 จํานวน 48,475,629.74 บาท

สํานักการชาง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ สํานักการชาง สวนควบคุมการกอสรางอาคาร

และผังเมืองฝายควบคุมการกอสราง โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 36 โครงการ
งานควบคุมอาคารและผังเมือง ขออนุญาตกอสราง 10 ราย แลวเสร็จ 3 ราย กําลังดําเนินการ 4 ราย แกไข 3
ราย ขออนุญาตรื้อถอน 1 ราย แลวเสร็จ - ราย กําลังดําเนินการ – ราย แกไข 1 ราย เปลี่ยนแปลงการใช
อาคาร 1 ราย แลวเสร็จ - ราย กําลังดําเนินการ – ราย แกไข 1 ราย ขอใบรับรองอาคาร 7 ราย แลวเสร็จ 2
ราย กําลังดําเนินการ 5 ราย แกไข – ราย ขอใบรับรองอาคาร 6 ราย แลวเสร็จ 6 ราย กําลังดําเนินการ –
ราย แกไข – ราย งานจัดสถานที่ 6 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอย งานไฟฟาสาธารณะ 78 เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอย งานบํารุงรักษาทางและสะพาน เรื่องทอระบายน้ํา 1 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ

9 เรี ย บร อ ย เรื่ อ งถนน 12 เรื่ อ ง ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ 10 เรื่ อ ง อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ 2 เรื่ อ ง งาน
สวนสาธารณะ ตัดตนไม 2 เรื่อง ดําเนินการแลว 1 เรื่อง กําลังดําเนินการ 1 เรื่อง โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน มี.ค. 60
ใชไฟฟา จํานวน 23,354 หนวย เพิ่มขึ้น 7,803 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน มี.ค. 60 ใชไฟฟา
จํานวน 3,366 หนวย เพิ่มขึ้น 930 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน มี.ค. 60
ใชไฟฟา จํานวน 19,324 หนวย เพิ่มขึ้น 3,134 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน
มี.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 4,804 หนวย เพิ่มขึ้น 1,956 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ใน
เดือน มี.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 3,706 หนวย เพิ่มขึ้น 1,260 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา
ในเดือน มี.ค. 60 ใชไฟฟา จํานวน 588 หนวย เพิ่มขึ้น 438 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ใช
ไฟฟา จํานวน 1,402 หนวย ลดลง 608 หนวย สรุปรายการเบิก–จาย น้ํามันดีเซล เดือนเมษายน 2560
สํานักปลัดเทศบาล ใชเพิ่มขึ้น 33 ลิตร สํานักการชาง ใชลดลง 2,370 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ใชลดลง 2,648 ลิตร สํานักการคลัง ใชลดลง 80 ลิตร กองสวัสดิการสังคม ใชลดลง 8 ลิตร
สํานักการศึกษา ใชลดลง 10 ลิตร กองวิชาการ ใชลดลง 8 ลิตร ผลสรุปการใชน้ํามันลดลงจากเดือนที่แลว
5,091 ลิตร
-

กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.

สรุปคาใชจายประจําเดือนเมษายน 60 งบประมาณตั้งไว 2,084,000 บาท รวมคาใชจาย 285,020 บาท
ยอดเงินคงเหลือ 752,861 บาท 2.หนังสือเขา 67 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 33 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ –
จัด จาง 17 เรื่ อง 5.ฎี กาเบิ กเงิ น 33 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 60 ฝาย
แผนงานและงบประมาณ 1. โอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 9 – 11 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่ 24/2560 จํานวน 2 รายการ
เปนเงิน 80,000 บาท สํานักการคลัง - โอนครั้งที่ 25/2560 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 100,000
บาท กองสวัสดิการฯ - โอนครั้งที่ 26/2559 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 150,000 บาท กองวิชาการฯ
- โอนครั้งที่ 27/2560 จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 280,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 28/2560
จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 60,000 บาท สํานักปลัดฯ - โอนครั้งที่ 29/2560 จํานวน 3 รายการ เปน
เงิน 310,000 บาท สํานักการชาง - โอนครั้งที่ 30/2560 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 733,000 บาท
สํานักการศึกษา 2. ประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุสมัครเขารับการประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประเภทโดดเดน ประจําป 2560 โดยไดสงแบบประเมินเกณฑชี้วัดพรอมเอกสารประกอบสงไปสํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และไดนําเสนอนวัตกรรม 2 นวัตกรรม คือ 1. โครงการลด
ความขัดแยง สรางบานมั่นคง เพื่อคนไรบาน 2. โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมใหผูดอยโอกาส
โครงการกาฬสินธุ 3 ดี รายงานผลการดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ 3 ดี ประจําเดือนเมษายน 2560 ใน
เว็ บ ไซต ของ สสจ.กส. โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(ตักบาตรถนนสายบุญ) โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย) โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง(กิจกรรมสวดมนตใน
วันพระ) ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 1.งานประกาศ
เสี ย งตามสาย จํ า นวน 38 งาน 2.เชิ ญ สื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพัน ธ จํานวน 4 งาน 3.เขีย นขา ว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 49 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน 6. งาน
พิธีกร จํานวน 9 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 5 ปาย 9.

10 จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.
งานตั ด ต อ ภาพ จํ า นวน 10 งาน 2.งานตั ด ต อ เสี ย ง จํ า นวน 10 งาน 3.งานเว็ บ ไซต จํ า นวน 25 ข า ว
4.Facebook จํานวน 49 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 10 ตอน 8.อัดสปอต งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน ฝายนิติ
การมีเรื่องรองเรียนรองทุกขทั้งหมด 11 เรื่อง ดําเนินการเรียบรอยแลว
-

กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายพัฒพงษ พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนเมษายน 2560 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนเมษายน
2560 ใชน้ํามันทั้งหมด 136 ลิตร ลดลง 8 ลิตร งานประเพณีสงกรานต ประจําป ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคมพรองกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองได
จัดเตรียมเครื่องดื่ม ภาชนะและอุปกรณ น้ํา น้ําหอม ในพิธีรดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ ณ วัดกลาง(พระอาราม
หลวง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และสภาเด็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายปฏิคม -บริการแขกผูมีเกียรติและประชาชนที่มารวมงาน ในพิธีเปด
งาน จุดปลอยขบวนแห/กองอํานวยการ ณ สนามศาลากลางจังหวัด รวมเปดงานนิทรรศการศิลปกรรมฯ รูป
พอหลวง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคม พรอมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมเปดงานนิทรรศการศิลปกรรมฯ รูปพอหลวง (เยาวชนรองเพลงเพื่อพอ) การแขงขัน "มหกรรมจักรยาน
กาฬสินธุ 2017" ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมงาน การแขงขัน "มหกรรมจักรยานกาฬสินธุ 2017" ฝายปฏิคม -ตอนรับ
อํานวยความสะดวกแกผูมีเกียรติ บริเวณพิธีเปด -จัดบริการน้ําดื่ม เครื่องดื่ม และเครื่องอํานวยความสะดวก
ในการตอนรับ ฝายพัฒนาชุมชน ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน วันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการ
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนเมษายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะ
ผูบ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล หั ว หน า สว นการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน เขารวมการประชุม โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม ไดมอบสําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน
ใหกับนายรถ การัมย ชุมชนโพธิ์ไทรอีกดวย ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ
ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝายสังคมสงเคราะหกองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการ
จายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV. ณ หอประชุมพวงพะยอม โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผูป กครอง และความเปลี่ ย นแปลงของวัย รุน ในปจ จุบัน เมื่อวัน ที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ฝายสังคม
สงเคราะหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติผูปกครอง และความเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุนในปจจุบัน เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพครอบครัวในชุมชนทาสินคา และชุมชนเครือขาย โดยมีทานนายก
จารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปด ณ ศาลาการเปรียญวัดเหนือ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตนรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 การเลือกตั้งประธานชุมชน
นายพัฒพงษ พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน ขออนุญาตรายงานเรื่องผูสมัครเลือกตั้งประธาน

ชุมชน มีทั้งหมด 36 ชุมชน แตที่จะมีการเลือกตั้งคือ 19 ชุมชน เชน ชุมชนซอยน้ําทิพย , ชุมชนกุดยางสามัคคี
, ชุมชนโพธิ์ชัย , ชุมชนดอนสวรรค , ชุมชนโรงงิ้ว , ชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา , ชุมชนหนองไชยวาน , ชุมชนทุงสระ ,

11 ชุมชนวัดสวางพัฒนา , ชุมชนวัดสวางคงคา , ชุมชนบุญกวาง , ชุมชนดอนกลอย , ชุมชนกสส. , ชุมชนสง
เปลือยกลาง , ชุมชนหนาโรงซอม รพช. , ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง , ชุมชนหัวคูหนองเรือพัฒนา , ชุมชนเกษตร
สมบูรณ , ชุมชนหาดลําดวน เปนตน ทั้งหมดนี้เปนชุมชนที่ตองทําการเลือกตั้งประธานชุมชนใหม ที่เหลือ 17
ชุมชน นั้นมีผูสมัครคัดเลือกเพียง 1 คน เทานั้นเลยไมมีการเลือกตั้ง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไมมีผูเลือกตั้งแขงขันตอง
ทําอยางไรมีการติดปายบอกหรือไม
นายพัฒพงษ พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน ก็จะมีการติดปายประกาศบอกครับ
-

เรื่องที่ 2 โครงการพานองเขาฝนของโรงพยาบาลศูนยขอนแกน
นายพัฒพงษ พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชน
ขออนุญาตรายงานเรื่องที่พาเด็กดอยโอกาสที่

หมูบานจารุพัฒนาไปเขารวมโครงการพานองเขาฝนของโรงพยาบาลศูนยขอนแกน พอดีเขาใหโควตาพาเด็กไป
4 คน รวมเจาหนาที่ดวยเปนทั้งหมด 6 คน แตผมมีเด็กไปดวย 2 คน และเจาหนาที่ 2 คน รวมเปน 4 คน
เนื่องจากเด็กของเราไมพรอมที่จะเดินทางไปเพราะบางคนก็บอกเหตุผลมาวาไมสบายและมีการเกิดอุบัติเหตุ
กอนถึงวันเดินทางไปก็มีเลยเปนเหตุใหเรามีเด็กรวมเดินทางไปกับผมแค 2 คน ซึ่งงานนี้ผมไดประชาสัมพันธ
ทาง FaceBook ก็มีอาจารยบางทานจากทางโรงเรียนวาทําไมเด็กนักเรียนของโรงเรียนของทานไมมีโอกาสนี้ผม
เลยได ชี้ แจงไปว าเป น โครงการที่ ผมได ขอเขารว มและพาเด็กพิการ ฯลฯ ไปชมนิทรรศการรัตนโกสิน ทรที่
กรุ งเทพฯและไปที่ อุทยานนานาชาติ ศิริน ธรเปนงบประมาณของโรงพยาบาลศูน ย ขอนแกน และสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สาเหตุท่ีผมไปเพราะผมจะทําโครงการเพื่อเด็กดอยโอกาสในการทัศนศึกษา
เหมือนเขาโดยที่วาจะขอไปที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเหมือนกันโดยอาจจะกอปปของเขาเปน
โมเดล การไปครั้งนี้ก็ประสบผลสําเร็จดวยดีไมมีขอบกพรองครับ

เรื่องที่ 3 ประมูลสินคาหลุดจํานํา
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล วันเสารที่ 3 มิถุนายน 2560 จะมีการประมูล

ของราคาถูกที่ สถานธนานุบ าล เทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ เริ่มตั้ งแตเ วลา 09.00 น. ขอเชิญทุกท านไปรว ม
ประมูลสินคาหลุดจํานําดวยกันครับ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตนรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอ
เรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.45 น.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

