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21. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
ดร.ศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     นายกติดภารกิจเดินทางไป
ราชการ  ดิฉันจึงไดรับมอบหมายใหมาเปนประธานในการประชุมในครั้งน้ีแทนเมื่อที่ประชุมพรอมแลวดิฉันขอ
เปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน คร้ังที่ 5/2562 ประจำป 2562 วันที่ 5 มีนาคม 
2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   รับโอนยายพนักงานเทศบาล 

ดร.ศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องรับโอนยายพนักงานเทศบาล 
2 ตำแหนง คือ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับสูง) ทานวิทยา ภูโยสารและ 
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ผูอำนวยการสำนักการคลังนางสังวาลย  สีแพนบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุยินดีตอนรับทั้ง 2 ทาน ขอใหทาน
ไดแนะนำตัวใหกับคณะผูบริหาร  หัวหนาสวนการงานและพนักงานเทศบาลในที่ประชุมแหงน้ีไดรูจักกับทานทั้ง 
2 คนดวย   

นายวิทยา  ภูโยสาร    ปลัดเทศบาลฯ     เรียนคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุทุกทานผมนายวิทยา ภูโยสาร  โอนยายมาจากเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มาดำรง
ตำแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับสูง) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 1 
มีนาคม 2562 เปนตนไปครับ 

นางสังวาลย สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง    เรียนคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทานดิฉันนางสังวาลย  สีแพนบาลตำแหนงผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับสูง)  โอนยายมาจากสำนักการคลัง  เทศบาลนครสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี มาดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับสูง) สังกัดสำนักการคลัง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2562  

เรื่องท่ี  2    การจัดการเลือกตั้ง  
นายประเสริฐ    ออประเสริฐ     รองปลัดเทศบาล     ชวงน้ีเปนชวงเลือกต้ังจะตองใชเจาหนาที่จาก
หลายหนวยงานและเทศบาลของเราเปนสวนหน่ึงของอำเภอ เราตองมาบริหารชวยทางอำเภอ จำนวน 50 
หนวย ในเขตของเราถาหากเจาหนาที่ไมพอผมจะขอพิจารณาและจับช่ือไปเลยเพราะถาหากไปถามเปนคนๆไป
ก็จะมีแตคนปฏิเสธ  เพราะน้ันจะนำช่ือไปแลวออกคำสั่งเลย ตอนน้ีทางอำเภอขอมาอีก 20 คน เพ่ือไปนับ
คะแนนผมจะพิจารณาเอารายช่ือจากทุกสำนัก/กองขอใหหัวหนาสวนการงานทุกสำนัก/กองไปแจงพนักงานทุก
คนใหทราบกันตามน้ีดวย  และอีกเรื่องอยากใหกองสวัสดิการสังคมประสานประธานหมูชุมชนถนนอภัยที่มีโรง
น้ำอยูดานหนาใหทำการเปดศาลาชุมชนเพราะมีการนำกุญแจไปล็อคไวตลอด เราตองการใหไปเปดศาลาที่ทำ
การชุมชนเพราะเราจะใชเปนหนวยเลือกต้ัง  แตเดิมน้ันเราต้ังเตนทอยูขางถนนแตผมเห็นวามันอันตราย
อยากจะใหไปต้ังหนวยเลือกต้ังในศาลาที่ทำการชุมชนแทนฝากกองสวัสดิการสังคมประสานงานกับประธาน
ชุมชนดวยวาใหไปเปดประตูไวเพราะเราจะใหสำนักการชางไปเช็คระบบไฟฟาและฝากใหทางชุมชนทำความ
สะอาดเก็บของใหเราดวยขอใหเขาใหความรวมมือกับเราดวยครับ  และวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2562 เราจะ
อบรมประมาณ 30 คน เปนคนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้งหมดอบรมไปเปนกรรมการประจำหนวยเลือกต้ัง
กลางรายช่ือจะแจงไปยังสำนัก/กองอีกครั้งและจะไปปฏิบัติงานจริงในวันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2562  และ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อบรม กพน.ประจำหนวยภาคประชาชนกับอาจารยซึ่งไปเปนประธานของแต
ละหนวยที่หอประชุมจังหวัดฯ ภาคเชา 25 หนวย ภาคบาย 25 หนวย วันเสารที่ 23 มีนาคม 2562  สง
อุปกรณสถานที่คงจะเปนหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และในวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 
2562  ไปอยูประจำหนวยเลือกต้ังและทำหนาที่เลือกต้ัง  เพราะฉะน้ันถาหากสำนัก/กองจะจัดกิจกรรมอะไร
ถาหลีกเลี่ยงไดในวันดังที่กลาวมาน้ันก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะเจาหนาที่บางคนไปทำงานเลือกต้ังฝากไวดวยครับ      
ดร.ศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     บอรดติดเลือกต้ังของเราในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีกี่ที่ 

นายพงษธร      โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ทั้งหมดที่ประกาศไปมีประมาณเกือบ 
200 แหง  และผมไดปรึกษาหารือกับทานนายกฯแลววาจุดไหนที่ใกลกันใหตัดออก เหลืออยูประมาณ 150 
แหง  ตอนน้ีเรากำลังดำเนินการติดต้ังอยูยังไมแลวเสร็จแตสำหรับจุดใหญๆน้ันดำเนินการติดต้ังเรียบรอยแลว  

เรื่องท่ี  3    รายงานการแบงมอบหมายงานของปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายวิทยา  ภูโยสาร    ปลัดเทศบาลฯ      ขออนุญาตรายงานการแบงมอบหมายงานของ
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปลัดเทศบาลฯดูแลสำนักการคลังและสถานธนานุบาล ทานรองปลัดรณยุทธ ดูแล
สำนักปลัดเทศบาลและสำนักการชาง  ทานรองปลัดประเสริฐดูแลสำนักการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม    
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และทานรองปลัดอภิวัฒนดูแลสำนักการสาธารณสุขและกองวิชาการฯ  เวนแตเปนเรื่องที่ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและเรื่องงบประมาณคอยเสนอตรงตอปลัดเทศบาลฯ  สวนในเรื่องของการรักษาราชการแทน
ก็เรียงลำดับไววากรณีที่ปลัดเทศบาลไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติราชการไดก็จะมีรองปลัดรักษาราชการแทน
ตามลำดับไป คือ 1.ทานรองปลัดรณยุทธ 2.ทานรองปลัดประเสิรฐ 3.ทานรองปลัดอภิวัฒน ขอแจงเรียนตอที่
ประชุมใหทราบเพียงเทาน้ีครับ 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี  20 กุมภาพันธ 2562 ประจำป 

2562 
ดร.ศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  4/2562 เมื่อวันที่  20 
กุมภาพันธ 2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายวรวิทย    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ไดรับมอบนโยบายจากทางจังหวัดศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุซึ่งตอนน้ีเราไดแจกแบบฟอรมครัวเรือนสีขาวมอบใหกับชุมชนตอนที่
ออกจัดทำแผนแลว  ซึ่งจะกำหนดสงไมเกิน วันที่ 8 มีนาคม 2562 น้ี  
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ 
             2562 

ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ  2562  เชิญสำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลดัเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ 2562   ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 623  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ขอความเห็นชอบเพ่ือบรรจุและแตงต้ัง
พนักงานรายนางนันทิกานต บรรณสาร ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝาย
อำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แตงต้ังใหดำรงตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   2. ดำเนินการออก
คำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลจำนวน 2 ราย ดังน้ี   2.1 นายวิทยา  ภูโยสาร ตำแหนงปลัดเทศบาล (นัก
บริหารงานทองถิ่น  ระดับสูง) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มาดำรงตำแหนง ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับสูง) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป
2.2 นางสังวาลย  สีแพนบาล ตำแหนงผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง)  สังกัด
สำนักการคลัง  เทศบาลนครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี มาดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสำนักการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับสูง) สังกัดสำนักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 
2562 เปนตนไป   3. ดำเนินการกรอกขอมูลรายละเอียดพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
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ลงในระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถิ่น   4. รายงานตำแหนงสายงานผูบริหารที่วางให กทจ.กาฬสินธุ ทราบ 
ดังน้ี  4.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)  4.2 ผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับสูง)  4.3 ผูอำนวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับกลาง)   4.4 ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ (คศ.2-คศ.4)   4.5 รอง
ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ (คศ.2-คศ.3)  4.6 หัวหนาฝายวิเคราะห
นโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)   4.7 หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับตน)  4.8 หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  5. จัดโครงการ
อบรมพัฒนาการทำงานอยางไรใหมีความสุขทุกมิ ติ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00 น. ณ 
อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวง
พะยอม  ประจำเดือนกุมภาพันธ 2562  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  
33,600 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  2,400  บาท  หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน -  
บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน - บาท   ฝายบริหารงานทั่วไป  มี
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  3/2562  เมื่อวันที่   5 กุมภาพันธ 
2562  ครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่   20 กุมภาพันธ 2562   ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัด
ประชุมกาแฟยามบาย 1 ครั้ง  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562  ปฏิคมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562   จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ป 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิ
บาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุวันที่  27 กุมภาพันธ 2562  ฝายรักษาความสงบ   เจาหนาที่เทศกิจจัดจราจร
งานกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กกุดยางสามัคคี  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจทาสีจราจรชองทาง
หามจอดรถบริเวณหนาธนาคารออมสินวงเวียนน้ำพุ 1 กุมภาพันธ 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ัง
ยางชะลอความเร็วบริเวณชุมชนทาสินคา  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ัง
ยางชะลอความเร็วบริเวณชุมชนดอนกลอย  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562   เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ัง
ยางชะลอความเร็วบริเวณชุมชนหนองไชยวาน  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการ
ทาสีจราจรบริเวณหนาสถานีตำรวจเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงาน
วาเลนไทนบริเวณตลาดโตรุง   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการแจงเทศกิจ จัด
จราจร อำนวยความสะดวก ขบวนหนาวัดกลางไปวัดสวาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562   เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบแยกซอยน้ำทิพย   ตัดถนนเรียบคลองฮีโร ๑ จุดจุดเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบแยกทางเขาหมูบานทุงสระ ตัดถนน
อนรรฆนาค ๑  จุด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
แยกซอยคำผลพัฒนา  ตัดถนนธนะผล  ๑ จุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการ
ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบแยกซอยชุมชนสุขสบายใจ   ตัดถนนมาประณีต ๒ จุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2562  เจาหนาที่ เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนธร  เมื่อวันที่  26 
กุมภาพันธ 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานกาชาด   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดบอรดกระดานเลือกต้ังลงหนวยเลือกต้ัง   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562   
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  ๑.วันที่ ๘ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๑๐.๐0 
น. ไดรับแจงทาง ว.๑๓ ออกระงับเหตุเผาฟางขาว บริเวณขางวิบูลยฟารม  ถ.กาฬสินธุ - ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 
เจาหนาที่พรอมรถดับเพลิง ออกปฏิบัติหนาที่ดับเพลิงจนเพลิงสงบลง   ๒.วันที่ ๙ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา 
๑๗.๐0 น. ไดรับแจงทาง๑๙๙ พบเหตุไฟไหมหญาเปนบริเวณกวาง บริเวณขางศูนยโตโยตาชัวร  ถ.กาฬสินธุ - 
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ เจาหนาที่พรอมรถดับเพลิง ออกปฏิบัติหนาที่ดับเพลิงจนเพลิงสงบลง  ๓.วันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๐๕.๕๕ น. ไดรับแจงทาง๑๙๙ เหตุคนเผาบานตัวเอง เลขที่๙๐๘๙/๘ ชุมชนคุมหวย 
ภายในหมูบานมั่นคง เจาหนาที่พรอมรถดับเพลิง ออกปฏิบัติหนาที่ดับเพลิงจนเพลิงสงบ   ๔.วันที่ ๑๔ กุมภา 
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พันธุ 256๒ เวลา ๑๔.๓๕ น. ไดรับแจงทาง๑๙๙ เหตุไฟไหมรถยนต บริเวณหนารานอาหารสุก้ีเฮาส ถ.ถีนา
นนท เจาหนาที่พรอมรถดับเพลิง ออกปฏิบัติหนาที่ดับเพลิงจนเพลิงสงบลง   ๕.วันที่ ๑๖ กุมภาพันธุ 256๒ 
เวลา ๑๙.๑๓ น. ไดรับแจงทาง๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาใกลบานเรือนประชาชน บริเวณขางหอพักปารีส ชุมชนสง
เปลือย เจาหนาที่พรอมรถดับเพลิง ออกปฏิบัติหนาที่ดับเพลิงจนเพลิงสงบลง   ๒. การบริการดานการแพทย
ฉุกเฉิน   1. วันที่  ๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๒  รับแจงจาก EMS กส.๑ เมื่อเวลา ๑๑.๓๒  น.ออกรับผูปวยมีอาการ  
เหน่ือยออนเพลีย  นาย นครินทร  ภูแสง  อายุ ๔๗  ป บริเวณ  ๑๘๙ หมู ๒ ต.ลำพาน  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   
๒. วันที่  ๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๒  รับแจงจาก ๑๑๓๒  เมื่อเวลา  ๑๙.0๖  น.  ออกรับผูปวยมีอาการ  เหน่ือย
ออนเพลีย  ร.ต.ต.เพียร วงศกันยา  อายุ  ๘2 ป บริเวณ ๑๗๙ ถนน ธนะผล ต.กาฬสินธุ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  
๓. วันที่  ๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๒  รับแจงจาก EMS.กส.๑ เมื่อเวลา  ๑๒.๒๔ น. ออกรับผูปวยมีอาการ นอน
หมดสติ   นายอำพล  วันทา   อายุ ๓๒  ป บริเวณ  ขางวัดชัยสุนทร  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   ๔. วันที่  ๕  
กุมภาพันธ ๒๕๖๒  รับแจงจาก EMS.กส๑ เมื่อเวลา  ๑๑.๑๔ น. ออกรับผูปวยมีอาการ  เปนลมหมดสติ                             
นางมัลลิกา วงศกาไสย  อายุ  ๕๖ ป บริเวณ  วงเวียนน้ำพุ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ๕. วันที่  ๕  กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อเวลา  ๒๒.๒๒ น. ออกรับผูปวยมีอาการ  ชักเกร็ง    นางบุณยกานต โสภาภาร 
อายุ ๕๗  ป บริเวณ ๔๙/๑ ชุมชนดอนสวรรร   อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   ๖. วันที่  ๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจง
จาก  ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 0๙.๑๕  น. ออกรับผูปวยมีอาการ ชักเกร็ง มือจีบ  นางสาวสจุิตรา สุรมณ ี อายุ ๑๗  ป 
บริเวณ  หองพยาบาล โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ๗. วันที่  ๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา  0๙.๓0 น. ออกรับผูปวยมีอาการ  ปวดทอง   นางสาว เจนจิรา  ภูบุญคง   อายุ  ๑๕  ป 
บริเวณ  อาคาร ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ๘. วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา  ๑0.๓๗ น.  ออกรับผูปวยมีอาการ ของมีคมบาดมือ  ด.ช.วัชรชัย   ไรสงวน อายุ  ๑๑ ป 
บริเวณ  โรงเรียอนุกูลนารี  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   ๙. วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อ
เวลา  ๒๒.๕๒ น.  ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 รถเกงขึ้นเกาะกลาง   ผูบาดเจ็บไมประสงคไปโรงพยาบาล บริเวณ  
แยกโกบอลเฮาส    อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   10. วันที่  14 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก 1132 เมื่อเวลา  
23.25 น.  ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 ไมพบเหตุ  บริเวณ ชุมชนหนองไชยวาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   11. วันที่  
๑7  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อเวลา  14.50น.  ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 รถลงขางทาง                              
นายสิทธิศักด์ิ  รัตนบุดดา  อายุ 26 ป  บริเวณ  ถนน กุดออ - วังยูง  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  12. วันที่  19 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก 1132  เมื่อเวลา  04.54 น. ออกรับผูปวยมีอาการ วิงเวียนศรีษะ                           
นางสาว อรวรรณ  ผลถวิล  อายุ 42 ป  บริเวณ ชุมชนสงเปลือยใน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   13. วันที่  21  
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒  เมื่อเวลา  08.34 น. ออกรับผูปวยมีอาการเหตุทะเลอะวิวาท  นาง 
บุญรวม  นันทบุญ   อายุ 60 ป  บริเวณ ตลาดสดทุงนาทอง   อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   14. วันที่  21 กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ รับแจงจาก 1132 เมื่อเวลา 09.47 น.   ออกรับผูปวยมีอาการ วิงเวียนศรีษะ  นางสาว กษวรรณ  
ผาพรม อายุ 36 ป  บริเวณ หมูบานแสนรัก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   15. วันที่  23  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจง
จาก ๑๑๓๒  เมื่อเวลา  01.02 น.  ออกรับผูปวยมีอาการ  ปวดศรีษะ   นางสาว สุปราณี  นาทพวง  อายุ 23 
ป  บริเวณ  หนารานตองรัก  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   16. วันที่  24 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก 1132  เมือ่
เวลา  19.49 น.  ออกรับผูปวยมีอาการ วิงเวียนศรีษะ    นาง กวี  นามคันที  อายุ 42 ป   บริเวณ ชุมชนวัด
ปาทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   17. วันที่  25  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒  เมื่อเวลา 07.18 
น.  ออกรับผูปวยมีอาการ ปวดศรีษะ นางกวี  นามคันที อายุ 42 ป  บริเวณ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  อ.เมือง 
จ.กาฬสินธุ  18. วันที่  25  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒  เมื่อเวลา 10.42 น.  ออกรับผูปวยมี
อาการ น้ำมันลวกบริเวณขา นาง สำราญ  ชัยปญญา อายุ 65 ป  บริเวณ หนาหางกาฬสินธุพลาซา (เกา)  อ.
เมือง จ.กาฬสินธุ  19. วันที่  25  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 14.30 น.  ออกรับผูปวย
มีอาการ ปวดทอง  เด็กหญิง พรศิริ  โพธ์ิงาม อายุ 14 ป  บริเวณ โรงเรียนอนุกูลนารี  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   
20. วันที่  26 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 09.43 น. ออกรับผูปวยมีอาการ หกลมมี 
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แผลฉีก ขาดบริเวณศีรษะ เด็กชาย วชิรวิทย  ปญญาผล อายุ 6 ป  บริเวณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย อ.เมือง 
จ.กาฬสินธุ  2๑. วันที่  26  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 15.08 น.  ออกรับผูปวยมี
อาการ วิงเวียนศรีษะ   นาย ลวน ฆารกุล  อายุ 78 ป  บริเวณ 57 หมู 5 ต.โพนทอง  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  2
๒. วันที่  26  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 19.49 น.  ออกรับผูปวยมีอาการ เหน่ือย
ออนเพลีย  นาง ราตรี  ศิริกุล  อายุ 74 ป  บริเวณ ชุมชน ทุงสระ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ   2๓. วันที่  27  
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจาก ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 00.46 น.  ออกรับผูปวยมีอาการ เหน่ือยออนเพลีย                              
นาย คูณ  บุบผาเดช  อายุ 77 ป  บริเวณ 47/1 ถ.ประดิษฐ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ๓. งานดานบริการ
ประชาชนและการรวมกิจกรรมอ่ืนๆ   - วันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อ
เวลา ๑0.๓0 น. ออกชวยเหลือประชาชนพวกแบตเตอรรี่ บริเวณหนาโลตัส  - วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับ
แจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา  ๑๕.๓0 น. ออกชวยเหลือประชาชน จับงู  บริเวณชุมชนหนองลิ้นจี่  
- วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา  ๑0.00น. ออกชวยเหลือประชาชน
พวงแบตเตอรรี่  บริเวณ หนาบ๊ิกซี  - วันที่ ๖ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว.๔ รดน้ำสนามหญา 
โรงเรียนเซนตยอเซฟกาฬสินธุ  - วันที่ ๖ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว.๔ ลางรองน้ำ รานการยาง ถ.
บาบพาส  - วันที่ ๖ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ว.๔ ลางถนน ถ.โสมพะมิตร  - วันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ – รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา 0๗.๓0 น. ออกชวยเหลือประชาชนรถน้ำมันหมด
บริเวณ ถนนบายพาสสงเปลือย  - วันที่  ๗ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว.๔ รดสนามหญา 
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี    - วันที่  ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจากประชาชน ทาง 1132    เมื่อเวลา  
๑0.00 น. ออกชวยเหลือประชาชน พวงแบตเตอรรี่   บริเวณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  - วันที่ ๑0 กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา ๑๒.๓0 น. ออกชวยเหลือประชาชนจับงู บริเวณชุมชน
หนองไชยวาน  - วันที่  ๑0 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ แจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา  ๑๔.๕0 น. ออก
ชวยเหลือประชาชน รถน้ำมันหมด  บริเวณ หนามหาวิทยาลับกาฬสินธุ  - วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจง
จากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา 0๙.๓0 น. ออกชวยเหลือประชาชนต้ังเครื่องสูบน้ำ บริเวณ 
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  - วันที่ 1๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา ๑๒.๓0 
น. ออกชวยเหลือประชาชนแบตเตอรรี่ บริเวณหนาโลตัส  - วันที่ ๑๒ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว.๔ 
วัชพืชรองน้ำภายในสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  - วันที่ ๑๒ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว.๔ รดน้ำ
สนามหญา ภายในวัดประชานิยม   - วันที่ ๑๒ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ว.๔ ลางพ้ืน ภายในมลูนิธิ
เตกกาจีสิ่งเกาะ  - วันที่ ๑๒ กุมภาพันธุ 256๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว.๔ ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ บริเวณกุดน้ำกิน  - 
วันที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา ๑๒.๓0 น. ออกชวยเหลือ
ประชาชนพวกแบตเตอรรี่ บริเวณหนาโลตัส  - วันที่ 15  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – รับแจงจากประชาชน ทาง 
1132 เมื่อเวลา  ๑๕.๓0 น. ออกชวยเหลือประชาชน สุนัขตกทอระบายน้ำ   บริเวณ ซอยสุขสบายใจ ๗  - 
วันที่ 15 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 เมื่อเวลา ๑๒.๓0 น. ออกชวยเหลือ
ประชาชนแบตเตอรรี่ บริเวณหนาโลตัส  - วันที่ 16  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – รับแจงจากประชาชน ทาง 1132 
เมื่อเวลา  ๑๕.๓0 น. ออกชวยเหลือประชาชน สุนัขตกทอระบายน้ำ   บริเวณ ถ.อภัย  อาสาปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  ๑.หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -
ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง  -ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเจาพนัก เมื่อมี
เหตุฉุกเฉินตางๆ  ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ  - วันที่ ๓ กุมภาพันธุ ๒๕๖๒ อปพร.
บำเพ็ญประโยชน ทำความสะอาด ,หอเจาบาน ,ศาลเจาพอหลักเมือง และอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  -วันที่ 
20 กุมภาพันธุ ๒๕62 อปพร.การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ประชาชนที่มาออกกำลังกายเปนลม ภายใน
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  -วันที่ 23 กุมภาพันธุ ๒๕62 อปพร.เขารวมพิธีแหพระอุปคุต ของวัดหอไตร   - 
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วันที่ ๒๖ กุมภาพันธุ ๒๕๖๒ อปพร.รวมอำนวยความสะดวดพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เจาเมือง
คนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ  - วันที่ ๒๖ กุมภาพันธุ ๒๕๖๒ อปพร. เขารวมพิธีเปดงานมหกรรมโปงลาง แพร
วากาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุประจำป ๒๕๖๒   งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนกุมภาพันธ 2562  จำนวน 
33,706 คน  จำนวนครัวเรือน  15,486 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนกุมภาพันธ 
2562  ยายเขาจำนวน 132 ราย ยายออกจำนวน 5 ราย จำนวนประชากรแฝงและประชากรจร  จำนวน
ประชากรแฝง 2,367  ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 583 ราย 
งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 513 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 15 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผู
ประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  2 ราย   

    สำนักการสาธารณสุขฯ  

ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางสาวดารุณ ี   สุดาอ้ิง    หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2562  เบนซิน  ในเดือนกุมภาพันธ 2562  ใชน้ำมัน จำนวน 
644  ลิตร เพ่ิม 4  ลิตร  ดีเซล  ในเดือนกุมภาพันธ 2562  ใชน้ำมัน จำนวน 14,821  ลิตร ลดลง  1,188  
ลิตร  LPG  ในเดือนกุมภาพันธ 2562  ใชน้ำมัน  จำนวน  1,534.78    ลิตร  เพ่ิ มขึ้ น   3 2 8 .7 6   ลิ ต ร  
ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  2  ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง  
ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทำความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  27 ครั้ง  
ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  11 จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 5 
คัน/5 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 5 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 39  ฝา   การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  30 ม.ค. – 28 ก.พ. 62  - ปริมาณขยะที่คัดแยก
ได  4.4  ตัน   - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  12,340  บาท  กำจัดมูลฝอยในเดือน ก.พ. 
รวม 2,842.23 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,094.85 ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 33 แหง) 
1,747.38 ตัน  ดานสุขาภิบาล  1 – 28 กุมภาพันธ 2562  1. ปรับผิด พรบ. – ราย   2. ใบอนุญาตสะสม
อาหาร 3 ราย  3. ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 3 ราย  4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 5 ราย  5. ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ  2 ราย  6. หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่สะสม
อาหาร  6 ราย  อบรมผูผลิตน้ำด่ืม น้ำแข็ง   วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 สำนักการสาธารณสุขฯ จัดทำ
โครงการอบรมผูผลิตน้ำด่ืม น้ำแข็ง ประจำป 2562 กลุมเปาหมาย ไดแก โรงงานผลิตน้ำด่ืม น้ำแข็ง และ
สถานศึกษาที่ผลิตน้ำด่ืมบริโภคเอง มีผูเขาอบรมจำนวน 43 คน   ผลการอบรมไดศึกษาปญหาที่มักพบบอย
ของโรงงานพรอมแนวทางปรับปรุงแกไข และผลการศึกษาดูงานโรงงานน้ำด่ืมธนโชติซึ่งเปนโรงงานน้ำด่ืม
มาตรฐาน GMP พบวา โรงงานมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการผลิตน้ำอยางสม่ำเสมอ 
และมีระบบการผลิต การเก็บรักษา การทำความสะอาดที่ดีทำบุญเลี้ยงพระตลาดโตรุง  วันที่ 9 กุมภาพันธ 
2562 คณะกรรมการตลาดโตรุง รวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทำบุญเลี้ยงพระ และจัดงานสังสรรคปใหม   
ประจำป  2562 ณ ตลาดโตรุง  อบรมผูประกอบการรานอาหาร แผงลอย ตลาด และตลาดโตรุ ง 
วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ 2562 สำนักการสาธารณสุขฯ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการ
รานอาหาร แผงลอย ตลาด และตลาดโตรุง  มีผูเขารับการอบรมจำนวน 50 คน ผลการอบรมพบวา ผูเขา
อบรมเกิดการเรียนรู  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือบริการของตนใหทันตอโลกยุค 4.0 และผูเขาอบรม จำนวน 
29 ราน รวมออกแบบเครื่องหมายการคา (Logo) พรอมจัดทำปายหนารานใหมและออกแบบบรรจุภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม   ดานปองกันและควบคุมโรค  6.1 เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  สรุปผลการเย่ียมบาน     
เดือนน้ีมีผูปวยรายใหม ๑ ราย อยูชุมชนซอยน้ำทิพย และมีผูปวยกินยาครบ ๖เดือนหายเปนปกติ ๒ ราย รวมมี
ผูปวยที่ตองดูแล ๓ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเย่ียมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุก
ราย  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๖๒ ไดคัดกรองคนหาผูที่ ติดเช้ือวัณโรค ในกลุมผูสูงอายุ ๖๕ ปขึ้นไปที่มีโรค
ประจำตัวทุกโรค เชน เบาหวาน,ความดัน ,ภูมิแพ ,หัวใจ ไปตรวจ x-ray ทุกราย ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  
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๑๒๐ ราย ทุกวันศุกรของสัปดาห สิ้นสุดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รอบแรกไปแลว ๑๑ ราย  ดังภาพกิจกรรม
ต อ ไป น้ี   จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท ำ งาน เพ่ื อ ว า งแ ผ น ก า ร เป ด ศู น ย บ ริ ก า ร ชุ ม ช น  Drop in Center  
ในวันที่ ๗ กุมภาพันธุ ๒๕๖๒  ที่ศูนยบริการสาธารณสุขฯ แหงที่ ๑ ซอยน้ำทิพย สรุปขั้นตอนที่จะดำเนินงาน
ดังน้ี  ๑. จัดทำพิธีเปดปายศูนย DIC : Drop in Center ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒   และเปดทำการ
ใหบริการประชาชนกลุมเปาหมายทุกๆวันพฤหัสบดีของสัปดาห   ๒. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ในวันวาเลนไทน พรอมกับวันเปด ศูนย DIC : Drop in Center เพ่ือเปนการประชาสัมพันธให
ประชาชนกลุมเปาหมายทราบ  ๓. เชิญแขกผูมีเกียรติ ,ประธานอสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน และนักเรียนจาก
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ จำนวน ๑๐๐ คน รวมกิจกรรมฯในวันงาน   ๔. เตรียมสถานที่ใหเปนสัดสวนตาม
เกณฑตัวช้ีวัดของศูนย DIC : Drop in Center  โดยใหมีหองดังตอไป – หองใหคำปรึกษา  - มุมสบายสำหรับผู
มารับบริการ  - หองตรวจเลือด  พิธีเปดศูนยบริการชุมชน DIC : Drop in Center พรอมกับรณรงคปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วันวาเลนไทน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ ๒๕๖๒  - ภาพสถานที่ในวันที่เปดศูนยฯ ซึ่ง
เปนตัวช้ีวัดที่สำคัญตามเกณฑของ ศูนย DIC : Drop in Center ที่จะตองมีใหบริการประชาชนกลุมเปาหมาย
ในเขตเทศบาลฯ ดังน้ี  พิธีเปดศูนยบริการชุมชน DIC : Drop in Center พรอมกับรณรงคปองกันโรคติด 
ตอทางเพศสัมพันธ วันวาเลนไทน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมดังน้ี   ๑. พิธีเปดผาปาย
ศูนยบริการชุมชน DIC : Drop in Center โดย ทานรองนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน ใหเกียรติเปนประธานในการ
เปดผาปาย และ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯเปนผูกลาวรายงาน   ๒. มีหนวยงานจากสคร. ๗ ขอนแกน,สสจ.
กาฬสินธุ เครือขายเอดสเมือง-ดอนจาน, ชมรมสาวประเภทสอง รพ.สต.คำแคน จังหวัดขอนแกน   แขกผูมี
เกียรติ , ประธานอสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชนและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เขารวม
กิจกรรมฯในงาน  ๓. กิจกรรมในงานมีดังน้ี  - การแสดง หมอลำ “รักอยางไร ใหปลอดภัยจากเอดส”และให
ความรูเรื่องการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดย ชมรมดนตรีนันทนาการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ  - การ
แสดงนิทรรศการ “รักใหถูกปลอดภัยจากเอดส” จากบูทเครือขายผูติดเช้ือ  เมือง-ดอนจาน  - การแสดง
นิทรรศการ “ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในวันวาเลนไทน” จากบูท สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ 
ขอนแกน และเครือขายหนวยงานที่เก่ียวของ จากชมรมสาวประเภทสองจาก รพ.สต.คำแคน จังหวัดขอนแกน
๔. รับประเมินศูนย DIC : Drop in Center จากสคร.๗ ขอนแกนในชวงบาย ซึ่งเกณฑการใหคะแนนแบง
ออกเปน ๔ ระดับ ทางคณะผูประเมินไดใหคะแนน เปนระดับทอง คะแนนทีได คือ ๘๙ คะแนน  ซึ่งคณะผู
ประเมิน ใหจัดทำกิจกรรมและเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือจะใหเปนระดับเพชรและจะสงประกวดตอในระดับประเทศ 
โดยจะตรวจประเมิน ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงน้ี  กิจกรรมปองกัวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูกอนการระบาดของโรค
ไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี  - ชุมชนที่มี
คาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี ๓๖ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๑๐๐   - 
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด  - ชุมชน
ที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใดนและควบคุมโรคไขเลือดออก 
ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง  - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดโรคไขเลือดออก ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  - ไมมีวัดที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคไขเลือดออก  เดือนน้ีไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก  ดานสงเสริมสุขภาพ   โครงการเยี่ยมบานมารดา
และบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ  2562)   มารดาหลังคลอด  15  ราย  ไดรับการ
เยี่ยม  15  ราย  - บุตร เพศชาย   10 ราย   - บุตร เพศหญิง  5  ราย  มารดาอายุนอยกวา 20 ป   2 ราย 
บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม  1  ราย  ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก  แกนักเรียนหญิง
ช้ันป.๕ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ   วันที่ ๑๒ กุมภาพันธุ 2562 จำนวน 110 ราย  ดานสัตวแพทย   ระหวาง
วันที่ 1 –  27  กุมภาพันธ 2562  ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ๑.๑ จำนวน
ผูนำสัตวมารับบริการ  187  ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว   298  ตัว   แยกเปน  สุนัข   239  ตัว  แมว 59  ตัว 
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รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว   15,390  บาท   ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  จำนวน
ผูใชบริการโรงฆาสัตว  25  ราย  จำนวนสัตว ทั้งหมด  2,032  ตัว  แบงเปน  สุกร  1,995  ตัว  โค 37  ตัว 
รายไดประจำเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖2 จำนวน  204,717   บาท  งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
คนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและ  คนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับ
ผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการ  ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. เจาหนาที่แพทยแผน
ไทย ไดใหบริการนวดแผนไทยกับผูที่มารับบริการ  นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ไดออกเย่ียมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับ
เจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย)   นักกายภาพบำบัดของ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเย่ียมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ)  
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำเดือน ธันวาคม 2561  วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 เรียนดาน
อาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง “วิธีการทำชาสมุนไพรจากธรรมชาติบริโภคในครัวเรือนชาใบหมอน” 
วิทยากร จิตอาสา นางอรพินท พรหมอาจ และทีมงาน  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ศิริ
นันท หลอตระกูล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวน
ตำบลมวงลาด อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือนำไป
ประกอบการจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตำบลมวงลาด วันน้ีโรงเรียนผูสูงอายุฯ เรียนดานสังคม 
โดยกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดฝกอบรมความรูทางกฎหมายแบบบูรณาการผูสูงอายุ 
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 10.49 น. นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ไดใหเกียรติ
เปนประธานในการเปดงาน สังสรรค หรรษา ปใหม 2562 ของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 
17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิ
ค้ำ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลฯ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขาดูงานเรื่องการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ซึ่งนำโดย นาย
ศิลา ทองนุช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ  วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ณ เรียนดานอาชีพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทำพวงกุญแจ จากวัสดุเหลือใช (เศษผา) วิทยากรจิตอาสา-จากศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 นักเรียนโรงเรียนผูสูงฯ อายุไดรวมประกอบพิธี
บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร เจาเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ และหอเจาบาน   สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
คูบานคูเมือง เพ่ือความเปนสิริมงคลในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๒   วันที่ 
28 กุมภาพันธ 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน
เปดโครงการอบรมพัฒนาผูสูงวัย “ย่ิงสูงวัย ย่ิงไฟแรง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร 
นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานรวมกันในโรงเรียน และสราง
สัมพันธภาพที่ดีตอเพ่ือนรวมงาน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน และนำไปประยุกตใชเพ่ือ
ความสำเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน วิทยากรอบรม อาจารยนิเวศน  กันไทยราษฎร 

สำนักการศึกษา 
ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนกุมภาพันธ 
2562  สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)
วันที่  17  กุมภาพันธ 2562  ณ  วัดประชานิยม  รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 
2562 ณ ถนนภิรมย  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
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(กิจกรรมวิถีพุทธ)   วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ วัดกลางพระอารามหลวง  กิจกรรมเขาคายพักแรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปการศึกษา 2562  ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ทดสอบการอานออกเสียงไดของนักเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 
2561  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ  2562  กิจกรรมนิทรรศการและกิจกรรมเขาคายวิชาการ   ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมวันมาฆบูชา  ประจำป 2562  ใน
วันที่ 19  กุมภาพันธ  2562 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  คณะนิเทศ 
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอีโคสคูล  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ มาใหความรูนักเรียนเก่ียวกับโทษของ
ยาเสพติด วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  สำนักงานผูตรวจการแผนดิน มา
ประชุมการดำเนินกิจกรรมนำไปสูความย่ังยืนและขยายผล  ตามโครงการสงเสริมจริยธรรมใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา  วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวาง
คงคา  กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี   ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2562 ณ  หาดสวนแกว
แคมป อ.สหัสขันธ  กิจกรรมวันมาฆบูชา และรับใบประกาศนียบัตรผูสอบผานนักธรรมช้ันตรี  วันที่  19 
กุมภาพันธ 2562  ณ  วัดกลางอารามหลวง  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง  
วันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ 2562  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562 ณ 
หองประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมวันมาฆบูชา  วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562  ณ  
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – ยุวกาชาด  ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – ยุวกาชาด  ใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562  ณ หาดสวนแกวแคมป  อ.สหัสขันธ  พิธีสมโภชพระครูวรธรรมธัช  ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2562 ณ วัดสวางคงคา  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง  วันที่ 31 
มกราคม -1 กุมภาพันธ 2562  โครงการจูเนียรสเกาท  วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2562  กิจกรรมเขาคาย
ภาษาอังกฤษ English is Fun  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562  โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) 
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562  การนิเทศ ตรวจ ประเมิน จากคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการ
ศึกษาทองถิ่น ระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1  โครงการแขงขันกีฬาสี ประจำปการศึกษา 2561  วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  เขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุสัมพันธ ครั้งที่ 8 
ประจำป 2562  วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปการศึกษา 2561  วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  รับการประเมินคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1  ตอนรับการประเมินจากสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน  วันที่ 22 กุมภาพันธ 
2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒  กิจกรรม
การเรียนการสอนประจำวัน  โครงการแขงขันกีฬาเครือขายบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในวันที่  13 กุมภาพันธ 
2562  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  กิจกรรมสานรัก สามัคคี เน่ืองในวันแหงความรัก  ในวันที่  14 
กุมภาพันธ 2562 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  หนวยศึกษานิเทศก  การนิเทศติดตาม 
และตรวจเย่ียมประเมินผลงานปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของพนักงานครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจำป
การศึกษา 2561  ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2562  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  พิธีลงนามบันทึก
ขอตกลง (MOU) การถายทอดองคความรูดานอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ณ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมงานทะเลดาวธุง @ ริมแกง  ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ณ สวนสาธารณแกงดอนกลาง  ประชุมเตรียมงานโครงการสงเสริมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภายใตกิจกรรม “จับปูใสกระดง”  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาล 
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เมืองกาฬสินธุ  โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ภายใตกิจกรรม “จับปูใสกระดง”  ในวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2562 ณ สวนสาธารณริมแกงดอนกลาง  พิธีบวงสรวงมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ ประจำป 
2562  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร งานกีฬาและนันทนาการ  การแขงขัน
กีฬาเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ครั้งที่ 8 ประจำป 2562  วันที่  13  กุมภาพันธ  2562  ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ  การแขงขันกีฬาเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ครั้งที่ 8 ประจำป 2562  วันที่  13  
กุมภาพันธ  2562  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562  วันที่ 6-9 กุมภาพันธ 2562  ณ กาญจนบุรี  โครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 
2562  วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2562  ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา /ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก จังหวัดนครราชสีมา  ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ 2562  ได
ปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพ้ืนที่หมูบานจารุ
พัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเมทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

สำนักการคลัง 
ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา   ผอ.สวนพัฒนารายได    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-
ก.พ.62  (ไตรมาส 2)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-ก.พ.62  1.หมวดภาษีอากร  รับจริง
ต้ังแตเดือนต.ค. 61-ก.พ.62  เขามาทั้งหมด 9,918,037.47 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 
61-ก.พ.62  เขามาทั้งหมด 5,163,454.60  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-ก.พ.62  เขา
มาทั้งหมด 3,032,884.79  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 
61-ก.พ.62  เขามาทั้งหมด 2,762,890.50 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-ก.พ.62  เขา
มาทั้งหมด 550 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 61-ก.พ.62  จำนวน 
20 ,877 ,817 .36   บาท   7 .หมวดภาษี จัดสรร  จากเดือนต.ค . 61 -ก.พ .62   เข ามาทั้ งหมด 
46,091,160.58 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  74,213,208 บาท ดานการศึกษา   เขา
มาทั้งหมด  30,703,215  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 104,916,423 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง 
จำนวน 171,885,400.94 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค.61-ก.พ.62  
จำนวน 18,247,799.61  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 61 – ก.พ.62  
จำนวน 805,875.83 บาท   

สำนักการชาง 

ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นางเพ็ญประภา   ภูนิลามัย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป    ประจำเดือนกุมภาพันธ 2562   คา
วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนกุมภาพันธ 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 7,080 ลิตร  ลดลง 
740  ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือนกุมภาพันธ 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,845 ลิตร  ลดลง  
55  ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนกุมภาพันธ 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 
14,821  ลิตร ลดลง 1,188  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนกุมภาพันธ 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 
193  ลิตร ลดลง 150  ลิตร สำนักการคลัง เดือนกุมภาพันธ 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 120 ลิตร 
ลดลง 40 ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน เดือนกุมภาพันธ 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   99   ลิตร 
ลดลง 2  ลิตร กองสวัสดิการและสังคม  เดือนกุมภาพันธ 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 149  ลิตร 
ลดลง  9  ลิตร  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน ม.ค. 62   ใชไฟฟา จำนวน   19,552.00  หนวย  ลดลง 4,495.00 
หนวย   สถานีดับเพลิง   ในเดือน  ม.ค. 62  ใชไฟฟา จำนวน   3,784.00  หนวย  ลดลง 43.00  หนวย      
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน ม.ค. 62  ใชไฟฟา จำนวน  10,726.00  หนวย  ลดลง
5.00  หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา   ในเดือน ม.ค. 62  ใชไฟฟา  จำนวน  4,716.00  หนวย   
เพ่ิมขึ้น 363.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ม.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 5,476.00  หนวย  
ลดลง 1,120.00 หนวย   โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธ์ิค้ำ ในเดือน ม.ค. 62  ใชไฟฟา จำนวน 691.00 หนวย   
เพ่ิมขึ้น 163.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน ม.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน    
4,188.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 244.00 หนวย    สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  สวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  ดำเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ  1  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพณิชย
การกาฬสินธุ สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2561  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  1  โครงการ ดังน้ี    1.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
หลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  จำนวน 4  โครงการ 
ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก  (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2562)  2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสิทธิวงศ ฝงซาย ชุมชนทาสินคา 
(ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562)   3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย
แยกถนนทางเขาโรงเรียนอนุบาลทุงมน   ชุมชนทุงศรีเมือง (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562) 
4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย  (ผูรับจางเขา
ดำเนินงานวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562)  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ  จำนวน 2  โครงการ ดังน้ี  1.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกถนนหลังตลาดรวมใจการเกษตร ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  2.โครงการ
กอสรางถนน คสล. ขางคลองฮีโรฝงขวา ชุมชนกุดยางสามัคคี  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  สงราคากลางใหพัสดุดำเนินการจัดซื้อ
จัดจาง  จำนวน  7  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง  2.โครงการ
กอสรางถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ  3.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 
16 ชุมชนสุขสบายใจ  4.โครงการกอสรางลานเอนกประสงค (สนามเด็กเลน) ชุมชนหนองไซยวาน  5.
โครงการกอสรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย  6.โครงการกอสราง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนสวางพัฒนา   7.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนน
วิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการกำหนดราคากลาง 
จำนวน 2  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ รอบวัดปาทุงศรีเมือง ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  2.
โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสงเปลือยนอก  สวนการโยธา ซอมแซมสัญญาณไฟ
จราจร  สี่แยกถนนชัยสุนทร  วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562  ซอมแซมฮอนลำโพง ชุมชนหัวโนนโก  วันที่ 27 
กุมภาพันธ 2562  จัดเตรียมปายตรุษจีนวงเวียนโปงลาง  วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562  เตรียมไมกั้นเกาะกลาง
ถนน เตรียมความพรอมสำหรับงานกาชาด  วันที่ 5 กุมภาพันธ  2562  ซอมแซมผิวถนนสวนสาธารณะริม
แกงดอนกลาง  ซอมแซมปายจราจร ลูกศรบอกเสนทาง  วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562  ตกแตงประดับเวที
กลางงาน มหกรรม แพรวาโปงลาง กาฬสินธุประจำป 2562  วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562  ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับ
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

นางศศิญา    กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ     ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป 
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คาใชจายประจำเดือนกุมภาพันธ 2562   งบประมาณต้ังไว 1,749,000 บาท  รวมคาใชจาย  288,194 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  899,635  บาท  2.หนังสือเขา 61 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 67 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 10  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 33 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนก.พ.62  ฝาย
วิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒  โอนงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 17 - 21  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 17/2562  จำนวน 
3 รายการ  เปนเงิน 145,000 บาท  สำนักการชาง  - โอนครั้งที่ 18/2562  จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 
300,000 บาท  สำนักปลัดฯ  - โอนครั้งที่ 19/2562  จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 45,000 บาท  กอง
สวัสดิการฯ  - โอนครั้งที่ 20/2562  จำนวน 4 รายการ  เปนเงิน 410,000 บาท สำนักการชาง  - โอนครั้ง
ที่ 21/2562  จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 122,000 บาท  สำนักการศึกษา  รางวัลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2562  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสงใบสมัครและแบบประเมินรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำป 2562 พรอมเอกสารประกอบไป
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562  โดยเทศบาลฯ ไดนำเสนอนวัตกรรม 
โครงการจุติสุขาวดี สรางสุขที่ปลายทางชีวิต  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) เพ่ือโปรดทราบ  งานสัมมนา
โครงการ “ผูตรวจการแผนดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37 จังหวัดกาฬสินธุ”  กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย
กิจกรรมถนนสายบุญ  กิจกรรมสวดมนตไหวพระ  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งานประกาศเสียงตาม
สาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 11 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - 
งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 42 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  6.  งานพิธีกร  จำนวน 5 
งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 4 ปาย 9. จัดสงวารสาร
เทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ 
จำนวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 42 
งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 7 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน    

กองสวัสดิการสังคม 
ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนกุมภาพันธ 2562  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนกุมภาพันธ 
2562  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 55 ลิตร ลดลง -  ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 94 ลิตร ลดลง 7 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน  โครงการ “เติมรักสงสุข Happy Valentine’s Day” 
ประจำป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ (เวลา ๑๘.๓๐ น.) ณ ลานตลาดโตรุง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานเปดโครงการ “เติมรักสงสุข Happy 
Valentine’s Day” ประจำป ๒๕๖๒ เพ่ือสงเสริมสุนทรียภาพ และลักษณะดานศิลปะดนตรี เปดโอกาสใหเด็ก
และเยาวชนไดมีพ้ืนที่สรางสรรคแสดงกิจกรรมรวมกันซึ่งความสามารถที่ตนเองถนัดและช่ืนชอบ โดยใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน เพ่ือไปประยุกตใชตอการพัฒนาตนเองไดอยางมีคุณคา และมีความสุขตอไป  สภาเด็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. (๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒) ณ บริเวณสวนสาธารณริมแกงดอน
กลาง นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนผูกลาวรายงานพิธีเปดพ้ืนที่สรางสรรคสำหรับ
เด็กและเยาวชน โดยการจัดกิจกรรม “จับปูใสกระดง”ภายใตโครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือ
สงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีการพัฒนา ตอยอดสรางสรรคผลงานดานศิลปะดนตรีและวัฒนธรรม โดยมี
กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมฮูปแตมอิสาน กิจกรรมประติมากรรมไดโนเสารไมไผ กิจกรรมศิลปะดาวธุง  
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สรางสรรคจากจานดาวเทียมที่ใชแลว โดยมีนายวีรศักด์ิ ศรีโสภา รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธาน
เปดพิธีในครั้งน้ี  การจัดทำแผนชุมชน/การเช่ือมโยงและบูรณาการแผนระดับพ้ืนที่  เพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยง
และบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่  ประจำป ๒๕๖๓-๒๕๖๔   เจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดลงพ้ืนที่ชุมชน
ทั้ง ๓๘ ชุมชน ในการจัดทำแผนชุมชน/การเช่ือมโยงและบูรณาการแผนระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยง
และบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่ ประจำป ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยการสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๘ ชุมชน รวมทั้งจัดทำและแกไขปญหา เพ่ือใหประชาชนไดเสนอความตองการ
ของแตละชุมชนโดยการ รวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชนและนำแผนชุมชนที่ได เพ่ือเขาบรรจุ
เขาเปนแผนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุตอไประหวางวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ฝายสังคม
สงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ ไดดำเนินการจายเบ้ียยังชีพแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเช้ือ HIV.โดยมีการออกแจกจายเบ้ียฯ ราย
เดิมตามชุมชน ทั้ง ๓๘ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ ศาลาชุมชน ทั้ง ๓๘ ชุมชน  ฝายสังคม
สงเคราะหลงพ้ืนที่กับเจาหนาที่จากศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดกาฬสินธุสอบถามขอมูลผูยากไร  และไรที่พึง 
เพ่ือมอบทุนสงเคราะหรายละ ๓,๐๐๐ บาทจำนวน  ๒๐  ราย  ลงพ้ืนที่ชวยเหลือคุณยายประทุม  ฆารดา บุตร
ไมดูแล  ใหญาติๆดูแลแทน  มีความประสงคจะไปอยูสถานสงเคราะห ทางฝายสังคมสงเคราะหไดติดตามบุตร 
เพ่ือรับมารดาไปอยูดวย   ทางบุตรไดมารับคุณยายประทุม  ฆารดา ไปอยูดวยแลว   เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธุ 
๒๕๖๒ชวยเหลือผูปวยทางจิตที่ถูกขังไวในบาน  โดยมีอำเภอเมืองกาฬสินธุ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ ศูนย
คุมครองคนไรที่ พ่ึงจังหวัดกาฬสินธุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ 
เครือขายจิตเวชกาฬสินธุ เขารวมชวยเหลือผูปวยรายดังกลาว   นำสงตอโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน  ฝาย
สงเสริมสวัสดิการสังคม  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 กองทุนแมของแผนดินชุมชนดงปอและกองทุนแมฯ    
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรมทอดผาปาสมทบกองทุนแมของแผนดิน”มหกรรมเครือขายกองทุน
แมและสตรีศรีกาฬสินธุ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาและบริเวณลานจอดรถหนาศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 กองทุนแมของแผนดินชุมชนดงปอ รวมจัด
แสดงนิทรรศการ ผลงาน เพ่ือนำเสนอตอพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมและคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happines Model : คนกาฬสินธุไมทิ้ง
ใครไวขางหลัง ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  

ปดประชุม  14.45  น. 
(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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