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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2562 ประจำป 2562 วันที่ 17 เมษายน  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1   การจัดงานเทศกาลสงกรานตในปตอไป 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันน้ีผมจะพูดประมาณ 2 – 3 เรื่อง
หลังจากน้ันจะมอบภารกิจใหทานปลัดเทศบาลดำเนินการตอเก่ียวกับเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนซึ่งเราเลื่อนมาจากครั้งที่แลว  เพราะวันน้ีเวลา 14.30 น. ผมจะตองเดินทางไปรวมงาน
พระราชทานเพลิงศพของรองนายกจงกลรัตนเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดคืออยากขอบคุณทุกสำนัก/กองที่จัด
งานเทศกาลสงกรานตที่ผานมาเรียบรอยดวยดีและนาประทับใจจนผมคิดวาเก่ียวกับเรื่องถนนวัฒนธรรมการ
เลนน้ำสงกรานตที่วงเวียนหนาวัดสวางคงคาของเราหรือที่เราเรียกงานน้ีวา “ดีโนสินธุ ถิ่นคนนารัก”  ผมคิดวา
เรานาจะทำเปนกิจกรรมเพ่ิมขึ้นมาอีกไดในปหนาและอยากใหทำตอไปทุกๆปฝากทานผอ.สำนักการศึกษาต้ัง
งบประมาณเพ่ิมขึ้นมาจากเดิมอีก จำนวน 2 แสนบาท  และเขียนโครงการ   สำหรับนาฏศิลปผมอยากฝากให 
เปนผูที่จะมาจัดกิจกรรมในชวงสงกรานต 3 วันของเราดวย  ฝากสำนักการศึกษาคิดและเตรียมงานไวทุกป 
สวนในปน้ีเราจัดใหมีรานอาหารเพ่ิมขึ้นมาก็เปนการสงเสริมการขายอีกดวย 
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เรื่องท่ี  2    สวนสาธารณะกุดโงง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อเชาไดพาทานปลัดเทศบาลไปดู
สวนสาธารณะกุดโงงไดรับรูรับทราบเกี่ยวกับเรื่องปญหาที่เกิดขึ้นดวย  ผมไดคุยกับนายธนวัฒนบอกวา
ออกแบบใหมผมคิดวาถาความเสียหายเกิดขึ้นแลวเรารับผิดชอบไมไดเราก็ตองโยนใหกับผูรับจาง งบประมาณ 
7.7 ลานบาท ผูรับจางไดเงินไป 3.5 ลานบาท ถูกปรับไป 4.5 ลานบาท  แนนอนวาเขาทำใหเราแคน้ีก็ถือวา
เยอะแลวเพราะฉะน้ันผมเช่ือวาถาจะใหเขามาซอมเขาคงไมมาซอมใหเราแนนอน  เขาคงไมซอมแลวก็คงไม
ชดใชเงินใหเราดวยเพราะเขาไมมีเงินมาชดใชแลวเราจะทำอยางไรในสวนของหนวยงานราชการเราก็ตอง
ดำเนินคดีเพ่ือไมใหทุกคนโดนขอหาละเวนการปฏิบัติหนาที่แตผมก็ไมคิดวาจะชนะเพราะจำลองยืนยันวา
บริเวณสวนสาธารณะกุดโงงเปนเขตประกาศภัยพิบัติจำลองยืนยันทั้งที่บริเวณน้ันไมไดประสพภัยพิบัติเลยแต
จำลองยืนยันวามันอยูในประกาศ  ผมอยากถามวาสวนสาธารณะกุดโงงน้ำทวมหรือไม  ไมมีน้ำทวมครับ  
เพราะฉะน้ันประเด็นเรื่องคาเสียหายคาใชจายเทาไหรน้ันเปนเรื่องเล็กนอยแตประเด็นหลักในการตอสูคดีคือมัน
จะตองรับผิดในผลงานหรือไม  เราจะไปบอกวาที่ชำรุดบกพรองเพราะเราออกแบบผิดพลาดก็ไมไดเพราะเราทำ
ตามแบบทุกอยางโดยสำนักการชางของเราเพราะฉะน้ันผมไดยินธนวัฒนบอกวาจะออกแบบใหมและจะเรียก
คาเสียหายตามแบบใหมที่ออกผมเลยบอกวาอยาไปทำแบบน้ันเลย และผมก็ปรึกษากับทานปลัดเทศบาลวาเรา
ยืนตามแบบเดิมเราเรียกคาเสียหายเหมือนกับทำใหมในสวนที่ชำรุดบกพรองสวนตัวเลขจะเทาไหรก็ไมเปนไรแต
อยากใหยืนตามแบบเดิมและขอใหเขารับผิดชอบซอมแซมกลับคืนสูสภาพเดิม  ถาหากวาเขาไมทำก็ดำเนินการ
ไปตามขั้นตอนอาจจะ 5 – 10 ป น้ันก็แลวแตเขา  แตที่เราทำแบบน้ีเพ่ือไมใหทุกคนโดนขอหาละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่เพราะฉะน้ันเราตองทำไปตามขั้นตอน สวนที่วาจะออกแบบใหมก็ออกแบบไปและในปตอไปก็ต้ัง
งบประมาณขึ้นมาเพ่ือที่จะดำเนินการทำใหมและดำเนินการไปตามระเบียบฝากสำนักการชางติดตามและ
ดำเนินการ   

เรื่องท่ี  3    พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย ป 2560  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การสอบถามปญหาดานความพรอมของ 
อปท.ในการรับมอบอำนาจเจาทาในพระราชบัญญัติการเดินเรือ (กรมเจาทา) กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชย
นาวี  ถายโอนภารกิจน้ีใหเราป 2548 – 2549  นิติกรชาติชายและเจาหนาที่ของกรมเจาทาขอนแกนเดิน
สำรวจแนวเขตและปกหลักดวยตนเอง  และเราเตรียมรับโอนภารกิจจากกรมเจาทาที่เขาถายโอนมาคือรักษา
ความสะอาดขุดลอกคูคลองสวนภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตทาทราย ทาจอดเรือ ทาขามเปนอำนาจของ
กรมเจาทาเหมือนเดิมและอาจจะมีทองถิ่นบางแหงซึ่งไมสามารถที่จะดำเนินการไดกรมเจาทาเลยจะทำเรื่องไป
ขอคืนที่คณะกรรมการกระจายอำนาจ  ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจเลยทำหนังสือออกมาเรื่องสอบถาม
ปญหาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรับมอบอำนาจเจาทาพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ำไทยเรื่องน้ีเขาสำนักการชางและสำนักการชางบอกวาเรียนเสนอทานนายกเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา
ควรแจงรายงานจังหวัดทราบตอไป  ผมวาสำนักการชางคงจะรูแควาจะขุดลอกและวางแผนอยางไรแคน้ัน
เพราะฉะน้ันผมมอบใหนิติกรและกองวิชาการรับผิดชอบไปดูและพิจารณาเพราะมีเรื่องการบรรเทาความ
เสียหายใหแกประชาชนคูกรณีปลูกสรางอาคารและสิ่งอ่ืนลวงล้ำลำน้ำ หลังจากน้ันใหเสนอนายกและรายงาน
จังหวัดทราบตอไป  

เรื่องท่ี  4    สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 
นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม     ผอ.สำนักการสาธารณสุข    เรื่องสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จังหวัดมอบให
ทองถิ่นจังหวัดดำเนินการทั้งหมดแนวทางในการปฏิบัติของเราในปที่ผานมามีการตายเพราะถูกสุนัขบากัดตาย
ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุเลยเปนเขตสีแดงที่เขาจะตองเขามาดำเนินการในการที่มาสอดสองดู  เขา
ขอดูวาในจังหวัดไดดำเนินการอะไรและมีแผนการดำเนินการอยางไรบาง  วันน้ีในชวงบายเขาคงจะลงพ้ืนที่
อำเภอยางตลาด 
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เรื่องท่ี  5    เดินทางไปรับรถดูดฝุนท่ีเทศบาลนครนนทบุรี   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 22 เมษายน 2562 ผมจะ
เดินทางไปกรุงเทพฯเพ่ือไปรับรถดูดฝุนที่เทศบาลนครนนทบุรี  ผมจะขอใชรถตูของเราเดินทางในวันที่ 21 
เมษายน 2562 มอบสำนักปลัดเทศบาลทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการและขอใชรถใหนายกดวย  

เรื่องท่ี  6    โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเดน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเดน
มอบหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลพิจารณาครับ  ไมวาเราจะไดรางวัลที่เทาไหรก็ไมเปนไรแตปน้ีเราจะเดินทางไป
ศึกษาดูงานที่เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเขาไดรางวัลสำนักทะเบียนดีเดนระดับประเทศ  

เรื่องท่ี  7    การฝกอบรม การประชุม และการจัดงานวัน อปพร. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องการฝกอบรม การ
ประชุม และการจัดงานวัน อปพร. วันที่ 22 เมษายน 2562 ในวันน้ันผมไมอยูมอบใหนายกฤษณะไปประชุม
แทนนายกเพราะนายกฤษณะสามารถประสานงานเรื่องน้ีแทนนายกได 

เรื่องท่ี  8    แขงขันทักษะ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แขงขันทักษะของสำนักการศึกษา ใน
วันที่ 19 เมษายน 2562 ฝากทุกทานไปรวมเปนเกียรติและมีภารกิจอะไรมอบหมายก็ประสานงานกัน  ในปน้ี
ทางสำนักการศึกษาก็อยากจะโชววัฒนธรรมของการเรียนรูเนนเรื่องวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ  
การแตงกายชุดภูไท 

เรื่องท่ี  9    วันเทศบาลและมอบศาลาวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดกิจกรรมวันเทศบาลให
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไปประสานงานกับเจาอาวาสวัดปาทุงศรีเมืองวาเราจะไปมอบศาลาและทำพิธีเวลา
ไหนอยางไร   

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      การจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันพุธที่ 
24 เมษายน 2562  มีดังน้ี  ชวงเชามีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและมอบโลรางวัลพนักงานดีเดนหลังจากน้ันทาน
นายกฯอานสารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมทั้งใหโอวาทที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและรวมรับประทานอาหารกลางวัน  และชวงบายเราจะไปมอบศาลาที่วัดปาทุงศรีเมืองและปลูกตนไม
ที่สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญชวนเจาหนาที่ พนักงาน
เทศบาลทุกคนไปรวมทำกิจกรรมในวันเทศบาลพรอมทั้งทำบุญในครั้งน้ีดวยกัน  

เรื่องท่ี  10    ปรับปรุงซอมแซมศูนยดงปอ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สำนักการชางที่ผมพานายวินิจไปดูศูนย
ดงปอฯ  ฝากใหดำเนินการใหเรียบรอยเพราะเราจะตองมอบใหสำนักการสาธารณสุขทำญัตติตอไป  อยากให
ดำเนินการใหเรียบรอยเพราะนายกไมอยากใหมีการถอนญัตติอีก สวนการดำเนินการตางๆนายวินิจรูทุก
ขั้นตอนแลวสำนักการสาธารณสุขมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามไปยังสำนักการชางได  

เรื่องท่ี  11    การคัดแยกขยะมูลฝอย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยเนนทุก
สำนัก/กองยังจะตองดำเนินการตอไป  ฝากงานประชาสัมพันธกองวิชาการประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชน
ไดรับรูรับทราบเรื่องการคัดแยกขยะและการรณรงคจัดการขยะอินทรียและฝากสำนักการสาธารณะสุข
ประชาสัมพันธทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะเผยแพรขอมูลเชิญชวนใหพ่ีนองประชาชนรักษาสิ่งแวดลอม 
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ชวยกัน  วันที่ 14 เมษายน 2562 วันสงกรานตที่ผานมาผมไดไปรวมงานบุญที่ศาลปูแฮปรากฏวาลำน้ำปาว 
บริเวณติดกับศาลปูแฮสกปรกและมีขยะมาก  ผมอยากใหเตรียมหากิจกรรมจิตอาสาและวันที่เหมาะสมเพ่ือลง
พ้ืนที่ไปพัฒนาลำน้ำลำคลอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี  2  เมษายน  2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่  2 เมษายน 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานผมขอมอบภารกิจใหทานปลัดเทศบาลดำเนินการตอ  

นายวิทยา    ภูโยสาร    ปลัดเทศบาล       การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนมีนาคม 2562 
เชิญสำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลดัเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม 2562  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 621623  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1.รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
ประพฤติพนักงานเทศบาลในรอบ 6 เดือน กรณีเปนผูผานการสรรหาใหดำรงตำแหนงในสายงานผูบริหารจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  2. รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนบัตรประวัติพนักงานเทศบาลกรณีรับโอน
จำนวน 2 ราย   2.1 นายวิทยา  ภูโยสาร ตำแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับสูง) เลขที่
ตำแหนง 24-2-00-1101-001 สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โอนมาดำรงตำแหนง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) เลขที่ตำแหนง 03-2-00-1101-001 สังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป   2.2 นางสังวาลย  สีแพนบาน 
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับสูง)  เลขที่ตำแหนง 67-2-04-2102-
001 สังกัดสำนักการคลัง เทศบาลนครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โอนมาดำรงตำแหนง ผูอำนวยการ
สำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) เลขที่ตำแหนง 03-2-00-1101-001 สังกัดสำนักการคลัง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 1 มี.ค. 62 เปนตนไป   3. แตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดำรงตำแหนงใน
ประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย คือ นางนันทิกานต บรรณสาร ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่
ตำแหนง 03-2-01-4101-003 สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมือง 
กาฬสินธุ ไปดำรงตำแหนงในสายงานประเภทวิชาการในตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ 
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ตำแหนง 03-2-01-3101-007 สังกัดงานพัฒนา บุคลากร ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป พรอมทั้งรายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนบัตร
ประวัติพนักงานไปยัง กทจ.กาฬสินธุ   4. ตรวจสอบคุณสมบัติและพนักงานเทศบาลกรณีขอเลื่อนและแตงต้ัง
ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นรายนางจิณหนิภา  แสงแกนสาร ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่
ตำแหนง 03-2-01-3101-003 สังกัดงานธุรการและคดี ฝายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ประสงคขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงใน ระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ
ในตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม พรอมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาลรายดังกลาว และคณะกรรมการไดดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของพนักงาน
เทศบาลรายดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหผานการประเมิน  5. 
ประชุมพิจารณากำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2562 เพ่ือนำเสนอขอมูลให
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ ของกทจ.กาฬสินธุ พิจารณาใหความเห็นชอบแตละตำแหนงตามที่
แตละสำนัก/กอง ขอกำหนดมา   6. บันทึกแจงแตละสำนัก/กอง สงคะแนนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง รอบหวงการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –31 
มีนาคม 2562 กลับมายังงานการเจาหนาที่ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือรวบรวมคะแนนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการประเมินฯ   7. ประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเดนประจำป 2562 และพิจารณาคัดเลือก  8. ออกคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง หวง
ระยะเวลาต้ังแต 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562  9. ออกคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  10. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง
เทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (แทนตำแหนงที่วาง)  พนักงานจางตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ  1. 
ตำแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  พนักงานจางทั่วไป  1. ตำแหนง ผูดูแลเด็ก  2. ตำแหนง นักการ  3. ตำแหนง 
คนงานเทศกิจ  4. ตำแหนง คนงานโยธา  5. ตำแหนง คนงานสาธารณสุข  6. ตำแหนง ภารโรง  ขอมูลการใช
หอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนมีนาคม 2562   หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  10,000 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  1,000  บาท  
หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน -  บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปน
เงิน 1,500 บาท   ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  
5/2562  เมื่อวันที่   5 มีนาคม 2562  ครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่   19 มีนาคม 2562   ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง  วันที่ 12 มีนาคม 2562  และวันที่ 27 
มีนาคม 2562  ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ดวยหัวใจ
"  ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  วันที่ 8 มีนาคม 2562 รวมกิจกรรม " จิตอาสา พัฒนาลำน้ำปาว"  วันที่ 18 
มีนาคม 2562  ฝายรักษาความสงบ   เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรและจัดระเบียบงานมหกรรม
โปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจำป 2562   ระหวางวันที่ 1 – 7  มีนาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการ
ทาสีจราจรและขีดสีตีเสนชองจอดรถจักรยานยนต  -บริเวณหนาสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่  7 
มีนาคม 2562 -ทาสีจราจรคนพิการบริเวณกุดน้ำกิน  วันที่  8 มีนาคม 2562  -ขีดสีตีเสนชองจอด
รถจักรยานยนตบริเวณหนาตลาดสด  วันที่ 20 มีนาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานศพ
เจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ  บริเวณทางเขาวัดกลาง เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจรวมกับ
เจาหนาที่ตำรวจออกจับผูขายสิ้นคาเกินกำหนด  ในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจำป 2562  
เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานจิตอาสาบริเวณหนาโรงแรมริม
ปาว  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562   เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังกระจกนูน วันที่ 27 มีนาคม 2562  - 
บริเวณวัดปาทุงศรีเมืองไปโรงซอม(สำนักการชาง)   - บริเวณสงเปลือยกลาง  - บริเวณชุมชนโรงเลื่อย    - 
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บริเวณซอยทางเขาหมูบานจารุพัฒนา  - บริเวณซอยไสกรอกปลา  - บริเวณกุดยางสามัคคีซอยหลังตลาด SML 
- บริเวณโคงครัวซุงหัวสะพาน   – บริเวณหนองผักแวนซอยประดิษฐ  - บริเวณคุมหวยหนาบอบำบัด  2 จุด  -  
บริเวณโรงง้ิวซอย  8 ซอย 12 ขางวัด 2 จุด- บริเวณซอยตาดีชุมชนดงปอ - บริเวณหัวสะพานซอยน้ำทิพย - 
บริเวณซอย 16 , 18 หนาวัดหอไตร  3 จุด- บริเวณซอยโคกเวียงถนนอนรรฆนาค 22- บริเวณหมูบานมั่นคง
(แกงดอนกลางโครงการ2) – บริเวณกุดน้ำกิน ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ๑. การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย  ๑.วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๒๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมบอขยะ มอดินแดงบาน
มอดินแดง จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๗.๐๐ น.  ๒.วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๓๐ 
น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมบอขยะ มอดินแดงบานมอดินแดง จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงใน
เวลา ๐๖.๓๐ น.  ๓.วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาลุกลามใกล
บานเรือนประชาชน หลังวัดวังเกาะเหล็ก จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๓.๔๐ น.  -  เวลา 
๑๗.๒๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาที่หมูบานหมอสมอาจ จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลง
ในเวลา ๑๖.๐๒ น.  -  เวลา ๒๐.๓๐ น. น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังรานแพรทอง ตรงขาม
โรงเรียนทุงศรีเมือง จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๐.๔๗ น.  ๔. วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๒๒.๔๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมบานดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ  จึงเขาทำการดับเพลิง 
และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๔.๔๐ น.  ๕. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุ
ไฟชอตปลั๊กไฟที่หอพักนวลนิล ชุมชนสงเปลือยนอก จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๒.๐๐ น. 
๖.วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟชอตแอรระเบิดรานวิจิตรกร ถนน
ภิรมย จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๕๐ น.  -  เวลา ๑๖.๐๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุ
ไฟไหมหญาใกลปม PT ทางไปยางตลาด จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๓๐ น.  ๗.วันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาชุมชนสุขสบายใจ จึงเขาทำการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๙.๐๐ น.  ๘.วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๕ น. ไดรับแจงทาง 
๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังชุมชนซอยน้ำทิพย จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๒.๕๕ น.  -  
เวลา ๑๔.๐๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังโครงการเคหะ ขางสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จึง
เขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๓๐ น.  -  เวลา ๑๙.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหม
หญาบริเวณหลังหมูบานหมอสมอาจ จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๐.๑๕ น.  ๙.วันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาใกลคลองสงน้ำไปทางบานตอน จึงเขาทำ
การดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๒.๒๐ น. -  เวลา ๑๘.๒๙ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลัง
เจมสรีสอรท จึงเขาทำการดับเพลิงและเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๕๐ น.  ๑๐.วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๔๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมปายูคาลิปตัส ใกลบอขยะโคกน้ำเกลี้ยง จึงเขาทำการดับเพลิง และ
เพลิงสงบลงในเวลา ๑๐.๑๕ น.  -  เวลา ๑๔.๐๐ น. ไดรับแจงจากเทศบาลหลุบ เหตุไฟไหมหญาหนองบึงไฮ 
บานเตาไห หลังโรงแรมชาลองคจึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๓๐ น.  ๑๑.วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังบริษัทรถเก่ียวขาว บริเวณถนน
บายพาส-หัวคู จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๒.๕๕ น.  -  เวลา ๑๔.๐๕ น. ไดรับแจงทาง 
๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังโครงการเคหะ ขางสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิง
สงบลงในเวลา ๑๒.๒๕ น.  อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ๑.หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอย
พรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวก
ในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจ
และสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 
ช่ัวโมง  ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ  -วันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการฝกกอ
บรมจัดต้ัง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รุน๑๒ (อปพร.)   งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนมีนาคม 
2562  จำนวน 33,718 คน  จำนวนครัวเรือน  15,493 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือน 
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มีนาคม 2562   ยายเขาจำนวน 107 ราย ยายออกจำนวน 29  ราย จำนวนประชากรแฝงและประชากรจร  
จำนวนประชากรแฝง 2,367  ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 674 
ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 797 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 11 ราย โครงการบริการเชิงรุกแก
ผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  1 ราย  จัดทำบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังและเอกสารตาง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

    สำนักการสาธารณสุขฯ  

นายวิทยา    ภูโยสาร    ปลัดเทศบาล    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ำมัน
เช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนมีนาคม 2562   เบนซิน  ในเดือนมีนาคม 62  ใชน้ำมัน จำนวน 753   ลิตร 
เพ่ิมขึ้น 109  ลิตร  ดีเซล  ในเดือนมีนาคม 62 ใชน้ำมัน  จำนวน 35,744    ลิตร   เพ่ิมขึ้น 923  ลิตร
LPG  ในเดือนมีนาคม 62   ใชน้ำมัน  จำนวน  1,784.32    ลิตร เพ่ิมขึ้น  249.54  ลิตร  ดานความ
สะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  2  ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง  ลางทำ
ความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทำความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  35 ครั้ง  ลอกทอ
ระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  36 จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 5 คัน/5 
ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 8 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 51  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและ
บริการสาธารณะ    3.1 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ  - จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดกิจกรรมจิตอาสา
ทำความดีดวยหัวใจ  3.2 ทำความสะอาดสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก - จั ด เจ า ห น า ที่ ท ำ
ความสะอาดประกอบพระราชพิธีตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ   บรมราชาภิเษก  ๔. กำจัดมูลฝอย  กำจัดมูลฝอยในเดือน 
มี.ค. รวม 2,784.60 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,034.19 ตัน   - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 33 
แหง) 1,750.41 ตัน  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ตรวจ 14 มี.ค.62)  คุณภาพน้ำหนองไชยวาน กุดน้ำกินและ
กุดยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพลำน้ำปาวไมผานมาตรฐาน ตรวจแนะนำรานอาหารงานมหกรรม
โปงลางแพรวา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ตรวจแนะนำรานอาหารแผงลอยจำหนาย
อาหารในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ   วันที่ 27 กุมภาพันธ 1 มีนาคม 4 มีนาคม 2562 จำนวน 
67 ร าน  เก็บ ตั วอย างอาหารตรวจโคลิฟอรมแบคที เรีย  76 ตั วอย าง ผ าน เกณ ฑ  53 ตั วอย าง  
( รอยละ 69.74 ) ไมพบการจำหน ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลภายในงานมหกรรมโปงลางแพรวา 
รวมเปนวิทยากรใหความรู  วันที่ 11, 13, 15, 18 และ 22 มีนาคม 2562 รวมเปนวิทยากรอบรมใหความรู
เรื่องการลด ละ เลิก การใชสารเคมี การใชสารสมุนไพรลางพิษ และการบริโภคอาหารปลอดภัยแกประชาชนใน
เขตเทศบาล  ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ดานปองกันและควบคุมโรค  เย่ียมบานผูปวยโรควัณ
โรค   เดือนน้ีมีผูปวยรายใหม ๓ ราย อยูชุมชนซอยน้ำทิพย ๒ ราย ,ชุมชนคุมหวย ๑ รายรวมมีผูปวยที่ตองดูแล 
๖ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเย่ียมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย  ศูนย DIC : 
Drop In Center เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประชุมการดำเนินงานแตงต้ังคำสั่งแกนนำชมรม MSM และอบรมให
ความรูแกนนำ  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๑  ซอยน้ำ
ทิพย ผูเขารวมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน สรุปผลการประชุมไดดังน้ี  1. ผูสมัครชมรมไดรับทราบบทบาท
และหนาที่ของสมาชิกชมรม MSM วาตองทำงานเพ่ือสังคม เปนองคกรชุมชนที่ถูกตองมีคำสั่งแตงต้ัง โดยไดมี
ประธาน,คณะกรรมการ,เลขานุการและเหรัญญิกในกลุมของชมรม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑๑ คน  2. ผูสมัคร
ชมรมไดรับฟงความรูเรื่องโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส จากบุคลากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ เปน
เวลา ๒ ช่ัวโมง  3. ผูสมัครชมรมไดรับการใหคำปรึกษาและเจาะเลือด ดังภาพกิจกรรมตอไปน้ี  ศูนย DIC : 
Drop In Center เทศบาลเมืองกาฬสินธุลงพ้ืนที่หากลุมเปาหมาย  สรุปรายงานผลการดำเนินงานลงพ้ืนที่หา
กลุมเปาหมาย  โดยแกนนำ MSM และผูดูแลศูนย(DIC: Drop in Center) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ในการออก
ใหความรู,ใหคำปรึกษา และเจาะเลือด กุลม MSM  ในชุมชน วันที่ ๑๔ มีนาคม  62 ณ ชุมชนวัดใต และชุมชน
ทุงสระ  มีผูมารับบริการทั้งสิ้น ๕ ราย ยินยอมเจาะเลือด ๔ ราย   ไมยินยอม ๑ รายเน่ืองจากใหขอมูลวาตรวจ 
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แลวเมื่อ ๓ เดือนที่แลว แจกถุงยางอนามัยเบอร   ๕๒ จำนวน ๑ กลอง เบอร ๕๔ จำนวน ๑ กลอง และเจลห
ลอลื่น ๑๐ ช้ิน  รับประเมินศูนย DIC : Drop in Center จากสคร.๗ ขอนแกน รอบที่ ๒ ซึ่งไดแสดงผลการ
ดำเนินงานใหทีมคณะผูประเมินใน ๑ เดือน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ซึ่งเกณฑการใหคะแนนแบง
ออกเปน ๔ ระดับ ทางคณะผูประเมินไดใหคะแนน เปนระดับเพชร คะแนนทีได คือ ๙๕ คะแนน ดังน้ี  ซึ่งได
ระดับดีเย่ียมในระดับเขตพ้ืนที่ ซึ่งทางคณะผูประเมินจะสงคะแนนเขาสวนกลางเพ่ือ  แขงขันกับอีกทั้งหมด ๑๐ 
จังหวัด เพ่ือชิงรางวัลในระดับประเทศตอไป ภายในเดือน  กรกฎาคม ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะถึงน้ี  กิจกรรม
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูกอนการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจคา
ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี ๓๔ 
ชุมชนมีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ –
๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวยและชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ ๕.๕๕   - 
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสำรวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง   - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไขเลือดออก  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด      - ไมมีวัดที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคไขเลือดออก (เดือนน้ีไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก)  ดานสงเสริมสุขภาพ  โครงการเย่ียมบานมารดาและ
บุตรหลังคลอด   ( ระหวางวันที่ 1 – 29  มีนาคม 2562)  มารดาหลังคลอด 15  ราย  ไดรับการเย่ียม  15 
ราย  - บุตร เพศชาย  10 ราย   - บุตร เพศหญิง 5  ราย  **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 2  ราย  **บุตร
น้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม     1  ราย  ดานสัตวแพทย    ระหวางวันที่ 1 –  28  มีนาคม 2562  ๑.
ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  198  ราย จำนวน
สัตว  323   ตัว  แยกเปน สุนัข   260  ตัว  แมว    63   ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  15,330
บาท   ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล   จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว  25   ราย  จำนวนสัตว 
ทั้งหมด 2,019  ตัว  แบงเปน สุกร  1,980  ตัว  โค  39  ตัว  รายไดประจำเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖2 
จำนวน    203,499  บาท  งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทุกวัน
จันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ  คนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการ  ทุกวันพุธ
และพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. เจาหนาที่แพทยแผนไทย ไดใหบริการนวดแผนไทยกับผูที่มารับ
บริการ   นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ไดออกเย่ียมและ
ทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองกาฬสินธุแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย)    นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ไดออกเย่ียมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ)  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ประจำเดือน ธันวาคม 2561  วันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียน   ดาน
การสงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องการปองกันโรคซึมเศรา วิทยากรนางพัชรินทร อดิสรณกุล พยาบาลวิชาชีพชำ
นาญการ จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ   วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ      
คนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ครูใหญ คณะผูบริหาร และนักเรียน
โรงเรียนผูสูงอายุ รวมถายทำรายการ  ลุก ปลุก เปลี่ยน "กาฬสินธุเมืองในฝนของชาวสูงวัย" ออกอากาศทาง
ชอง NOW 26   วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 10.49 น. นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ  ไดใหเกียรติเปนประธานในการเปดงาน สังสรรค หรรษา ปใหม 2562  ของโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลฯ ให 
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การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขาดูงานเรื่อง
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ    ซึ่งนำโดย นายศิลา ทองนุช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ  วันที่ 21 มีนาคม 
2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรียนดานการนันทนาการ การฟอนรำของชาวอีวันที่ 28 
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุพรอมดวยคณะ
ผูบริหารหัวหนาสวนการงานและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ   ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือง
เลย จำนวน 170 คน   นำโดยนายสัมพันธ คุณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เขาดูงานเรื่องการ
ดำเนินงาน  ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ/โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุสาน 
วิทยากรนางสุนีรัตน เมอรฟ และทีมงาน 

สำนักการศึกษา 
นายวิทยา    ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนมีนาคม 
2562  สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจ วันที่  8  มีนาคม 
2562  ณ  สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)  วันที่  17  
มีนาคม 2562  ณ  วัดปาทุงศรีเมือง  กิจกรรมวันทองถิ่นไทย ประจำป 2562  วันที่  18  มีนาคม 2562  
ณ  หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ  รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ในวันที่ 20 
มีนาคม 2562 ณ ถนนภิรมย  เดินรณรงคโคงสุดทาย (BIG DAY)  วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ สนามหนา
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ    อบรมโครงการเพศศึกษา
รอบดาน วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นไทย ช้ัน ป.4  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดรอยเอ็ด  โครงการครูตำรวจ D.A.R.E  ใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมศึกษาดูแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น ช้ัน ป.5  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดมุกดาหาร  สอบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดวยขอสอบกลาง ปการศึกษา 2561  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ
งานปจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สอบวัดความรู ความสามารถ นักเรียนช้ันใหม ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ประจำป
การศึกษา 2561  ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โรงเรียนเทศบาล 
2 วัดสวางคงคา   กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา  กิจกรรมอำลาสถาบัน  วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคง
คา  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ   โครงการนิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน  วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  วันที่ 8 มีนาคม 2562  ณ  โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2561  ใน
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในวันที่ 13 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมจิตอาสา 
คืนคลองสวย น้ำใส  ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ริมคลองหนาโรงแรมริมปาว  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ   
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู-นักเรียน ประจำปการศึกษา 2561  วันที่ 7 มีนาคม 2562  ณ 
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  โครงการปจฉิมนิเทศ ประจำปการศึกษา 2562  วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมคืนคลองสวยน้ำใส   วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หนา
โรงแรมริมปาว  กิจกรรมจัดทำอุบะ  วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  โครงการจิตอาสา เราทำความดีดวยหัวใจ  วันที่ 18 
มีนาคม 2562 ณ หนาโรงแรมริมปาว  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒  กิจกรรมการเรียนการ 
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สอนประจำวัน  กิจกรรมนิทานคุณธรรม กิจกรรมเลานิทานสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก  ในวันที่  27 
กุมภาพันธ 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  กิจกรรมกระตุนความคิดและจิตนาการ
ของเด็ก  ในวันที่  11 มีนาคม 2562 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  กิจกรรมเกมสนับเลข 
ในวันที่  12 มีนาคม 2562 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  หนวยศึกษานิเทศก  การ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ช้ัน ป.3  ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  งานกีฬาและนันทนาการ  การ
แขงขันกีฬาเซปกตะกรอ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ ประจำป 2562  วันที่  1 - 6 มีนาคม 
2562  ณ ลานจอดรถหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  งานที่จะดำเนินการตอไป   ปดเรียนป
การศึกษา 2561  เปดรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2561 (ท.2)  สอบคัด
กรองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ท.2)  กิจกรรมสงกรานต (ศพด.1)  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ปการศึกษา 
2561 (ท.1)  พิธีรดน้ำดำหัวผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ท.1)  พิธีรดน้ำดำหัว
ผูสูงอายุ “วันน้ำทิพยกตัญู” จังหวัดกาฬสินธุ (ท.1) 

สำนักการคลัง 
นายวิทยา    ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-มี.ค.
62   (ไตรมาส 2)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-มี.ค.62  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต
เดือนต.ค. 61-มี.ค.62  เขามาทั้งหมด 19,198,068.47  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61-
มี.ค.62 เขามาทั้งหมด 6,041,920.80  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-มี.ค.62 เขามา
ทั้งหมด 3,629,866.79  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61-
มี.ค.62  เขามาทั้งหมด 3,185,621.50  บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-มี.ค.62 เขามา
ทั้งหมด 550 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 61-มี.ค.62  จำนวน 
32 ,056 ,027 .56   บาท   7 .หมวดภาษี จัดสรร  จากเดือนต.ค . 61 -มี .ค .62   เข ามาทั้ งหมด 
66,672,068.81  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  71,768,708  บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  30,703,215  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 53,094,898 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จำนวน 203,644,519.37  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค.61-มี.ค.
62  จำนวน 18,247,799.61  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 61 – มี.ค.62 
จำนวน 813,109.83  บาท  รายรับจริง   1 ต.ค.61 - 31 มี.ค. 62  จำนวน   203,919,119.50 บาท
รายจายจริง 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค. 62  จำนวน 172,255,641.26 บาท  ผลตางรายรับสูงกวารายจาย 
(ยอดยกไป เดือน เมษายน 2562)  จำนวน  31,663,478.24 บาท 

สำนักการชาง 

นายวิทยา    ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล    ตอไปสำนักการชาง 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป   ประจำเดือนมีนาคม 2562    คาวัสดุ
น้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนมีนาคม 62   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 6,620 ลิตร  ลดลง 460  ลิตร  
สำนักปลัดเทศบาล เดือนมีนาคม 62     ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 2,471  ลิตร  เพ่ิมขึ้น 626 ลิตร สำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนมีนาคม 62   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 15,744  ลิตร เพ่ิมขึ้น 923  
ลิตร สำนักการศึกษา เดือนมีนาคม 62   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 271  ลิตร เพ่ิมขึ้น  78  ลิตร สำนักการ
คลัง เดือนมีนาคม 62   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 120 ลิตร - ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน เดือนมีนาคม 
62   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   97   ลิตร ลดลง 2  ลิตร กองสวัสดิการและสังคม  เดือนมีนาคม 62   ใช
น้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 146 ลิตร ลดลง  3 ลิตร  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน ก.พ. 62  ใชไฟฟา จำนวน  20,564.00   
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หนวย  เพ่ิมขึ้น 1,012.00 หนวย  สถานีดับเพลิง   ในเดือน  ก.พ. 62  ใชไฟฟา จำนวน  3,961.00     
หนวย  เพ่ิมขึ้น 177.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน ก.พ. 62  ใชไฟฟา 
จำนวน  11,490.00   หนวย   เพ่ิมขึ้น 164.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา   ในเดือน ก.พ. 
62  ใชไฟฟา  จำนวน    5,303.00  หนวย   เพ่ิมขึ้น 587.00 หนวย    โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ใน
เดือน ก.พ. 62 ใชไฟฟา  จำนวน    4,732.00   หนวย  ลดลง 744.00 หนวย   โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธ์ิ
ค้ำ  ในเดือน ก.พ. 62  ใชไฟฟา จำนวน    790.00  หนวย   เพ่ิมขึ้น 99.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ 
ถนนประดิษฐ   ในเดือน ก.พ. 62   ใชไฟฟา จำนวน    4,136.00  หนวย  ลดลง 52.00 หนวย  สวน
ควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2561  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  1  โครงการ ดังน้ี  1.
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  จำนวน 3  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
ถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย  (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562)  งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ  จำนวน 1  โครงการ ดังน้ี  1.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเขาโรงเรียนอนุบาลทุงมน  ชุมชนทุงศรีเมือง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  
จำนวน  7  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง  2.โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ  3.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชน
สุขสบายใจ  4.โครงการกอสรางลานเอนกประสงค (สนามเด็กเลน) ชุมชนหนองไซยวาน  5.โครงการกอสราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย  6.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนสวางพัฒนา  7.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนวิโรจนรัตน ตอ
จากโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
2562  อยูระหวางดำเนินการกำหนดราคากลาง  จำนวน 2  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ 
รอบวัดปาทุงศรีเมือง ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  2.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสง
เปลือยนอก สวนการโยธาติดต้ังไฟฟาสองสวาง  วัดกลางอารามหวง  วันที่ 28 มีนาคม 2562  ติดต้ังไฟสอง
สวางภายในเต็นทตามหนวยเลือกต้ัง  วันที่ 21 มีนาคม 2562  ซอมแซมระบบไฟฟาสองสวางรอบถนน  
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  วันที่ 20 มีนาคม 2562  การดำเนินการทาสีสะพานทางเดินไปยังจุดตักน้ำ  วันที่ 
28 มีนาคม  2562  ซอมแซมผิวถนนถนนทุงศรีเมือง  วันที่ 7 มีนาคม 2562  การเตรียมงานพิธีพลีกรรมตัก
น้ำแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  วันที่ 26 มีนาคม 2562  เขาดำเนินการเก็บเศษวัสดุจากปายพระบรมฉายาลักษณ ร.
10  วันที่ 29 มีนาคม 2562  การดำเนินการรอยดอกรักเตรียมประดับสะพานทางเดิน  ไปยังจุดตักน้ำ วันที่ 
22 มีนาคม 2562  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
โดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายวิทยา    ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการฯ   ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปคาใชจาย
ประจำเดือนมีนาคม 2562   งบประมาณต้ังไว 1,644,000 บาท  รวมคาใชจาย  129,001.10 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  787,282.90 บาท  2.หนังสือเขา 55 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 54  เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
– จัดจาง 9   เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 29  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 62  ฝาย
วิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒  โอนงบประมาณ 
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รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 17 - 21  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 22/2562  จำนวน 
3 รายการ  เปนเงิน 360,000 บาท  สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 23/2562  จำนวน 4 รายการ  เปนเงิน 
308,000 บาท  สำนักปลัดฯ  - โอนครั้งที่ 24/2562  จำนวน 3 รายการ  เปนเงิน 120,000 บาท  ปอง
กันฯ สำนักปลัด  - โอนครั้งที่ 25/2562  จำนวน 5 รายการ  เปนเงิน 117,200 บาท วิชาการฯ  - โอนครั้ง
ที่ 26/2562  จำนวน 4 รายการ  เปนเงิน 990,000 บาท  สำนักการชาง  - โอนครั้งที่ 27/2562  
จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 157,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม  - โอนครั้งที่ 28/2562  จำนวน 1 
รายการ  เปนเงิน   79,000 บาท  สำนักการคลัง  - โอนครั้งที่ 29/2562  จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน   
24,000 บาท  กองสวัสดิการสังคม  - แกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง ครั้งที่ 3/2562 โครงการจัดหาครูและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ประจำป 2562  - แจงใหสำนัก กอง รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในชวง 6 เดือนแรก (ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม 2562 ) สงภายในวันที่ 3 เมษายน 2562 น้ี เพ่ือรวบรวมนำเสนอที่ประชุมตอไป  การประเมิน
ผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ประจำป 2562  - แจงใหสำนัก กอง ตอบแบบประเมินผูบริหารองคการ 
(ผูบริหารทองถิ่น) พรอมแนบเอกสารประกอบการประเมินตามเกณฑการประเมินที่กำหนด ในรอบที่ 1 (ผล
การดำเนินงานต้ังแต 1 ตุลาคม 2561 –  31 มีนาคม 2562) ใหสงภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 เพ่ือจะ
รวบรวมรับการตรวจประเมินจากจังหวัดฯ ตอไป  กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  กิจกรรมถนนสายบุญ  กิจกรรม
สวดมนตไหวพระ   ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญ
สื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  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. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม 
จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 8 งาน 2.งาน
ตัดตอเสียง จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 42 งาน  5.ประกาศ  - 
ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 7 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) 
จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน   ฝายนิติการ   ตอนรับอัยการและคณะเจาหนาที่จาก
สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือ  ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ  ออกตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณี พนักงานครู และพนักงานเทศบาล   ขอรับคาเชาบาน 

กองสวัสดิการสังคม 
นายวิทยา    ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล    ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย     ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนมีนาคม 2562   การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนมีนาคม 
2562   รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 60 ลิตร เพ่ิมขึ้น 5  ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 86 ลิตร ลดลง 8 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน  เมื่อวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือน        
มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่ง
มีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV   เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคมลง
พ้ืนที่จายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา 
๑๘.๐๐ น. ณ ที่ทำการสหกรณเคหะสถานบานรวมใจ จำกัด ไดมีการประชุมใหญสามัญประจำปสหกรณเคหะ
สถานบานรวมใจ จำกัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบป/คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม  เมื่อวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ,ทีมสถาปนิกสถาบัน 
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พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช. รวมประชุมแนวทางการพัฒนา ,การเก็บออมของสมาชิก ,การขอ
สินเช่ือ,การขยายเขตไฟฟา ประปาของโครงการบานมั่นคง ณ ที่ทำการสหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวม
ใจพัฒนา จำกัด  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช.ลง
พ้ืนที่รวมประชุมเตรียมความพรอมในการพัฒนา ฟนฟูเมือง,พัฒนาคุณภาพชีวิตของโครงการบานมั่นคง ทั้ง 4 
โครงการและเมืองกาฬสินธุไดเปนพ้ืนที่นำรองในการวิจัยเมืองความสุขใหเปนเมืองนาอยู  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมขอมูลขาวสาร   สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช.
สวนกลาง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนตางๆ ของโครงการบานมั่นคงทั้ง ๓ โครงการ 
และที่มีดอกเบ้ียเกิน ๓,๐๐๐ บาท จำเปนตองคืนดอกเบ้ียใหแก พอช. จำนวน ๒๐๓,๕๗๔.๑๐ บาท   เมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการโครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง 
การทำวิจัยเมืองมีสุข ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหสมาชิกมีชีวิตที่ดีขึ้น  เมื่อวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ฝาย
สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดกาฬสินธุ 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัด
กาฬสินธุ  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม   เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมทำความเขาใจ
การดำเนินงานภายใตการดำเนืนงานโครงการ "๙ ตอไปสูฃีวิตพอเพียง ( ศพค. ทุงสระ)  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ศพค. ทมกส.  เขารวมประชุมสมัชชาครอบครัวสมัชชาสตรีและวันสตรีสากลจังหวัด
กาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๒ ที่หอประชุมธรรมาภิบาล  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. กอง
สวัสวดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับชุมชนหนองลิ้นจี่ จัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการตน
กลากองทุนแมของแผนดิน ป ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงคชุมชนหนองลิ้นจี่ 
  

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายวิทยา    ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะ
เสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  14.20  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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