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5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
7. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 10/2562 ประจำป 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม  
2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1   พระราชพธีิบรมราชาภิเษก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเรียนใหทุกคนไดรับทราบวาทาง
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานขอบคุณที่เราในนามเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดปฏิบัติงานชวยเหลือในการ
จัดราชพิธีบรมราชาภิเษกผานพนมาเปนที่เรียบรอยและประทับใจและทานยังบอกวาทำไดยอดเย่ียมมาก  และ
นอกจากน้ัน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมาทานผูวาฯก็สงหนังสือมาเรื่องเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย
ขอความในหนังสือบอกวา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุและขอชมเชยใน
การทำงานพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตพลีกรรมน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  น้ีคือขอบคุณเรื่องพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตพลี
กรรมน้ำศักด์ิสิทธ์ิไมใชขอบคุณในการจัดราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และอีกเรื่องที่อยากจะแจงใหทราบคือเมื่อใน
หลวง รัชกาลที่ 10 ทานขึ้นครองราชยทานเปนผูที่ทรงเครงครัดเรื่องระเบียบวินัยก็ขอใหพวกเราไดยึดถือ
เกี่ยวกับระเบียบวินัยการที่พระองคทานยึดมั่นในระเบียบวินัยก็คงจะเห็นจากนานาประเทศวาถาหากพ่ีนอง 
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ประชาชนชาติใดมีระเบียบวินัยแลวการพัฒนาประเทศก็จะเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วไดรับความรวมแรง รวม
ใจและรวมมือจากพ่ีนองประชาชนคนในชาติ     

เรื่องท่ี  2    กองทัพภาคท่ี 2 เชิญประชุม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือดวนจากกองทัพภาคที่ 2 
ประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.  ที่หองประชุมพิพิธภัณฑสิรินธร แตงกายชุดสีกากี 
มอบทานเลขาอดิศักด์ิไปประชุมแทนและบันทึกใหนายกทราบหลังจากน้ันผมจะไดสั่งการลงไปวาจะตองทำ
อยางไรบาง 

เรื่องท่ี  3    ดำเนินการรวบรวมจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมขอมอบหมายใหสำนักปลัดเทศบาล
ดำเนินการรวบรวมจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวบรวมพ่ีนองประชาชนที่สมัครเปนจิตอาสาที่ผมได
มอบหมายใหสำนักปลัดรับผิดชอบงานน้ีเพราะสำนักปลัดเทศบาลมีงานเทศกิจและงานปองกันที่จะสามารถลง
ไปรวบรวมรายช่ือและหลังจากไดรายช่ือมาแลวใหจัดกิจกรรมเชิญประชุมทำความเขาใจและเพ่ือที่จะไดจัด
หมวดหมูในการที่ระดมกำลังจิตอาสา  

เรื่องท่ี  4    ทิศทางการพัฒนาเมืองของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อสัปดาหที่ผานมาทางมหาวิทยาลัย
มหาสารคามคณะสถาปตยกรรมมารับโจทยในทิศทางการพัฒนาเมืองของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไปประมาณ 10 กวาขอหลังจากน้ันเขาก็ไปใหนักศึกษาแบงกลุมกันไปเพ่ือที่จะคิดแตละสวนแตละจุดคิด
หลังจากวันน้ันก็ประมาณ 2 – 3 เดือน แลวในสัปดาหที่ผานมาเขาก็นำผลงานมาแสดงใหกับเราไดรับทราบ  
ผมเห็นบางสวนก็เปนไปไดและมีบางสวนก็เปนไปไมไดแนนอนแนวคิดไอเดียที่นักศึกษาเขียนลงไปกับการ
ปฏิบัติจริงและขอเท็จจริงจะทำไดหรือไมเปนอีกเรื่องหน่ึงแตสิ่งที่ผมไดคือวิธีคิดและวิธีการมองบานเมืองของ
นักศึกษาที่เขามาเห็นบานเมืองเราที่มาในการพรีเซนงานและการนำเสนอมอบสำนักการชางเก็บชารตงานและ
อยากใหรวบรวมไวเปนเลมทั้งหมด 6 กลุม   เพ่ือจัดแสดงในนิทรรศการวันที่เราจะรับการประเมินเกี่ยวกับเรื่อง
เมืองนาอยู เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมย่ังยืนจะตองมีการพรีเซนกันวาทิศทางอนาคตของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุจะไปในทิศทางใด มีวิธีคิดอยางไร เราก็จะไดอางไปวาเราไดใหนักศึกษามาทำอยางน้ี  สิ่งที่ผมเห็นแลว
คิดวาเรานาจะหยิบยกขึ้นมาทำไดเลยใชงบประมาณของเราคือ วงเวียนโปงลางทาสีเขียนลายบนถนนเพ่ือที่จะ
รองรับเปนถนนสายวัฒนธรรมผมเห็นวาเรื่องน้ีทำไดงายและสามารถทำไดเลยและประโยชนที่จะไดคือความ
ปลอดภัยเพราะเมื่อเราจะขับผานวงเวียนโปงลางแลวเห็นลายตางๆบนถนนก็จะทำใหเราขับชาลงและ
ระมัดระวังวามันคืออะไร  และไดสื่อสารถึงลายวัฒนธรรมที่นักศึกษาไดคิด และไดแสดงใหมหาวิทยาลัย
มหาสารคามคณะสถาปตยกรรมไดเห็นวาผลงานที่เด็กแนะนำเทศบาลเมืองกาฬสินธุมาน้ันเราไดเห็นดวยและ
หยิบยกขึ้นมาดำเนินการใหนักศึกษาไดภาคภูมิใจมอบสำนักการชางดำเนินการใหเรียบรอยวิธีการทำลายลอง
ศึกษาดูแตกอนจะลงมือทำลายผมอยากใหไปปรับพ้ืนใหเรียบกอน  ใชงบประมาณงานขีดสีตีเสนของจาเอก
ภราดรใหใชสีธรรมดาไปในเบ้ืองตนกอนเอาสีที่พอใชไดถาหากพ่ีนองประชาชนช่ืนชมจริงๆเราถึงคอยต้ัง
งบประมาณใชสีเทอรโมฯและเรื่องเอกสารที่ผมใหสำนักการชางรวบรวมถาหากเรียบรอยแลวใหนำไปใหผมดวย 

เรื่องท่ี  5    โครงการเฉลิมพระเกียรตฯิ  ในหลวง รัชกาลท่ี 10 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาล
ที่ 10 ในวาระที่ทานขึ้นครองราชย บรมราชาภิเษกจะมี 3 เรื่องที่สำคัญๆ เก่ียวกับเรื่องเฉลิมพระเกียรติ 1.
ถนนเฉลิมพระเกียรติทานผูวาเลือกถนนสายกาฬสินธุ – สมเด็จ ซึ่งเสนทางผานเสนถนนบายพาสเปนความดูแล
ของแขวงการทาง  2.สวนสาธารณะ 3.การพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง ที่เราตองรับผิดชอบคือเรื่องการพัฒนา
สวนสาธารณะและการพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง  เมื่อวานเรียกประชุมเขาใหผมนำเสนอในที่ประชุมผมนำเสนอวา 
ในการพัฒนาสวนสาธารณะกุดน้ำกินผมจะแบงออกเปน 3 สวน 1.สวนน้ำเราจะตองแกไขปญหาเรื่องน้ำเขียว  
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2.สวนที่เปนเกาะกลางพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร เราจะพัฒนาเก่ียวกับเรื่องสวน 3.ถนนรอบสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
ผมบอกไปวาทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดศึกษาออกแบบและกำหนดงบประมาณและทำเรื่องขอไปที่กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเปนเงินประมาณ 8.9 ลานบาท  ตอนน้ีเรื่องอยูในสำนักงบฯซึ่งไมรูวาจะไดใน
ปงบประมาณ 2563 หรือไม  ทานผูวาเลยแจงวาถาทำมีขาวจะใหเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมผมเลยคิดวาใน
สวนที่เปนเกาะ จำนวน 6 ไร  ในสวนอาคารและหองน้ำก็ปรับปรุงซอมแซมทาสีใหมใหดีและสวยงาม ระบบ
ระบายน้ำอยาใหสงกลิ่นและปรับปรุงสวนหยอม ถนนทางเดินอยากจะใหสำนักการชางออกแบบและทำใหม
และลานอเนกประสงคใหสำนักการชางไปพิจารณาดูวาจะทำเปนพ้ืนกระเบ้ืองหรือหินขัดหินลาง  ใหออกแบบ
ในสวนเกาะกลางพ้ืนที่ 6 ไร คือ พ้ืนลานอเนกประสงคกับดอกไมในสวนหยอมงบประมาณ 1 - 2  ลานบาท  
ที่ผมอยากใหรีบดำเนินการเพราะจะไดของบประมาณเหลือจายจากจังหวัดไดเร็วแตถาหากชาเราจะตองหา
งบประมาณมาดำเนินการเอง และอีกเรื่องคือเกี่ยวกับน้ำกุดน้ำกินเขียวผมอยากจะทำกอนผอ.ภานุเดชบอก
เรื่องน้ำใชงบประมาณไมเกิน 5 แสนบาท  ผมอยากใหแกไขปญหาเรื่องน้ำสีเขียวถาหากวาทำยากก็ใหปลอยน้ำ
ออกกอนประมาณครึ่งหรือจะเอาออกทั้งหมดใหใชงบประมาณของเรารีบดำเนินการแกไขเลยและอยากให
ซอมแซมประตูน้ำใหเรียบรอยดวย  ฝากหัวหนาพงษธรโอนเงินสันนิบาตประมาณ 3 – 4 แสนบาท มาใหสำนัก
การชางเพ่ือดำเนินการเรื่องแกไขปญหาน้ำกุดน้ำกินมีสีเขียวครับ  สวนเรื่องรอบนอกของสวนสาธารณะกุดน้ำ
กินเรื่องรักษาความสะอาด และตัดตนไมมอบสำนักการสาธารณสุขดูแล  และทานผูวาฯอยากจะใหมีคนไปเฝา
ระวังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดน้ำกิน)  มอบใหหัวหนาพงษธรบริหาร อปพร.ไปเฝาระวังสลับเวรยาม
กัน สวนเรื่องตอไปคือพัฒนาคูน้ำลำคลองทานผูวาฯเลือกลำน้ำปาว เปนคลองที่จะตองพัฒนาเพ่ือนำเสนอและ
รายงานกรมสงเสริมฯและรัฐบาล  วันที่ลงพ้ืนที่น้ันลำน้ำปาวสงกลิ่นเหม็นและเนาสาเหตุเกิดจากบานเรือน
ชาวบานทำสกปรกและปลอยลงแมน้ำลำคลองและทานผูวาฯเลยตำหนิเราวาเราไดเดินสำรวจทั้ง 2 ฝงของลำ
น้ำปาวหรือไมเก่ียวกับเรื่องการปลอยน้ำเสียลงน้ำปาวถาเรายังไมทำก็จะเปนอีกจุดหน่ึงที่เราจะตองทำมอบ
สำนักการชางและสำนักการสาธารณสุขลงพ้ืนที่สำรวจบานที่อาศัยอยูลำน้ำปาวไดมีการปรับปรุงน้ำและทำถัก
ดักไขมันกอนที่จะมีการปลอยน้ำลงลำน้ำปาวหรือไม  และฝากสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบเรื่องการกำจัด
วัชพืชในลำน้ำปาวใหทำเปนตารางในการลงพ้ืนที่และถายภาพกอนและหลังการปฏิบัติงานแลวรายงานทุกครั้ง  

เรื่องท่ี  6    งานมหรสพสมโภช 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องมหรสพฯตอนน้ีไมไดเก่ียวของ
อะไรกับเรา  ครั้งแรกที่ประชุมบอกวาจะใชเวทีหนาศาลากลางหลังเกาเพ่ือจัดงานมหรสพ ในวันที่ 22 – 23 
พฤษภาคม 2562  แตตอนน้ีทานผูวาฯเปลี่ยนไปจัดที่พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย วันที่ 22 – 24 
พฤษภาคม 2562  เพราะฉะน้ันเรื่องเวทีของเราที่อยูลานหนาศาลากลางหลังเกาถาหากอยากจะรื้อถอนออกก็
ใหคิดพิจารณาใหดีวางานตอไปจะจัดงานอะไรและทำชวงไหน ตองใชเวทีอีกหรือไม  หรือจะรื้อเปนบางสวน
เพราะฉะน้ันใหพิจารณาใหดีถาหากอยากจะรื้อก็ดำเนินการไดเลย  และเรื่องงานมหรสพฯฝากงาน
ประชาสัมพันธออกเสียงตามสายและประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนไดรับรูวาไดเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
มหรสพฯครับ  

เรื่องท่ี  7    กิจกรรมปลูกตนไมในใจคน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปลูกตนไมในใจคนเปนกิจกรรมที่
จะตองทำตลอด  ใหปลูกและดูแลตลอดแตไมจำเปนตองปลูกในพ้ืนที่เราชวนไปปลูกแตปลูกที่ไหนก็ไดแตปลูก
แลวตองรายงานวาไดปลูกแลวและปลูกที่ไหน 1 คน 1 ตน และถายรูป  มอบสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบ
กิจกรรมน้ี    

เรื่องท่ี  8    ผูตรวจกระทรวงมหาดไทยมาลงพื้นท่ีติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรตฯิ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ผูตรวจ
กระทรวงมหาดไทยจะมาลงมาติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 3 งาน คือ 1.ถนน 2.สวนฯ 3.คูคลอง ที่เรา 
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พูดไปแลวเมื่อขางตน  มอบทานปลัดเทศบาลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอถาเกี่ยวของกับเราในงานที่จะ
จัดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯทั้งหมดทั้ง ถนน สวนฯ และลำคลอง  อยางนอยถาทานผูตรวจฯถาม
วาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเตรียมอะไรไวแลวทานปลัดเทศบาลก็สามารถตอบไดเลยวาเราจะดำเนินการอยางไร
และเมื่อไหรเพราะทานปลัดไดไปประชุมแทนผมดวย 

เรื่องท่ี  9    การจัดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสนิธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระ
ธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป 2562  ถาใครจะไปรวมงานใหสวมเสื้อสีเหลืองภูไท หรือนุงโสรง จะเปด
งาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จะมีการนำธุงไปปกเปนทะเลธุง  ทานผูวาฯเลยใหทุกอำเภอรวมทั้งเทศบาล
เมืองกาฬสินธุของเราทำและไปประดับดวย  พรอมทั้งมีการใหไปสรางบานภูไทอำเภอละ 1 หลัง และนำสินคา
ไปจำหนายในบานภูไทของตนเองดวย  ผมเดินทางไปไมไดเพราะฉะน้ันฝากทานผอ.สำนักการคลังเดินทางไป
รวมพิธีเปดงานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. และวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 
13.30 น. รวมพิธีสรงน้ำพระธาตุยาคูแทนผมดวย  ณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย  เทศบาลของเรามี
หนังสือเชิญมาแลวและมีบัตรจอดรถวีไอพีใหดวย  

เรื่องท่ี  10    โครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นท่ีลุมน้ำชี 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญประชุมเกี่ยวกับเรื่องโครงการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนที่ลุมน้ำชี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมเพชรรัตนการเดนท 
จังหวัดรอยเอ็ด  มอบผอ.สวนสมชายไปประชุม   

เรื่องท่ี  11    ประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดทำ LPA 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่  23 พฤษภาคม 2562  ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จะมีการประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดทำ LPA ใหเราไปรวม
สังเกตการณและดูเกี่ยวกับเรื่องการประเมิน LPA แลวเรานำมาปรับปรุงงานของเรา 

เรื่องท่ี  12    การประเมิน IIT ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กองวิชาการฯเรื่องที่ผมฝากเอาไว 
เกี่ยวกับเรื่องการประเมิน IIT ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียทานคิดไวรึยังวาจะประชุมพนักงาน
เทศบาลและประชุมกับพ่ีนองประชาชนเมื่อไหรช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องการกรอกขอมูลอยางไรแบบไหน 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ตอนน้ีเราไดจัดสรรโควตาของผู
มีสวนไดเสียภายในแตละสำนัก/กองเรียบรอย  พรอมกับแบบประเมินที่ใหแตละสำนัก/กองถาไมสะดวกที่จะ
คียในระบบเราใหแตละสำนัก/กองกรอกลงในแบบประเมินแลวสงมาใหทางกองวิชาการฯเราจะคียในระบบเอง  
ในสวนของผูมีสวนไดเสียภายนอกไดจัดสรรโควตาของแตละสำนัก/กองแลวก็จะทำในลักษณะเดียวกัน  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมกลัววาจะมีปญหาเรื่องการอานตัวช้ีวัด  
จ.ส.อ.สมชายไดมีการอธิบายตัวช้ีวัดอยางไร  
จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    สำหรับการกรอกเราไดประสาน
โดยตรงกับแตละสำนัก/กอง วาควรจะตอบในรูปแบบไหนซึ่งเราจะทำตัวอยางใหดูเลยครับ   สวนภายนอกก็
เชนเดียวกัน  

เรื่องท่ี  13    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปปฏิบัติ 
                           ผานระบบ e-plan nacc 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือจาก ปปช. เรื่องการรายงานผล
นำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปปฏิบัติผานระบบ e-plan nacc ตามที่
สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุไดจัดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร 
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ปกครองสวนทองถิ่นกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตซึ่งหนวยงานของทานไดจัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต 4 ป  ประจำป 2561 – 2564 สงสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุสงตรวจ
แผนดังกลาวปรากฏวาแผนปฏิบัติการหนวยงานของทานผานเกณฑมาตรฐานตามที่กำหนดและสำนักงาน 
ปปช. ไดกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติโดยขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบันทึกขอมูลผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน  คือใหสงภายในเดือน
เมษายน เรายังไมสงใชหรือไม และรอบ 12 เดือนใหสงภายในเดือนกันยายน  

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    กำชับเจาหนาที่ไปแลวครับ จะ
รีบดำเนินการสงใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  14    ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันตนไมประจำปของชาติ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันตนไมประจำป
ของชาติ  เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีจึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดกิจกรรมวันตนไมแหงชาติ ป 
62  ในวันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2562  หรือตามที่เห็นสมควรทั้งน้ีขอใหสงสรุปผลการจัดกิจกรรม  มอบ
สำนักการชางประสานกับทานเลขาอดิศักด์ิเพราะทานเลขาฯจะชวนพ่ีนองชาวชุมชนทุงสระปลูกตนไมบริเวณ
สวนสาธารณะทุงสระที่เราทำใหม  หลังจากประสานเรียบรอยแลวใหนัดกันลงพ้ืนที่ไปปลูกไดเลยหลังจากปลูก
เรียบรอยมอบสำนักการชางไปรดน้ำตนไม  

เรื่องท่ี  15    แหลงน้ำในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเหมาะสมสำหรับ 
                           กอสรางฝายชะลอน้ำหรือปรับปรุงซอมแซม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กระทรวงมหาดไทยใหเรงรัดการสำรวจ
ขอมูลแหลงน้ำในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเหมาะสมสำหรับกอสรางฝายชะลอน้ำหรือปรับปรุง
ซอมแซมฝายชะลอน้ำเดิมสำหรับกักเก็บน้ำไวใช  อน่ึงขอปรับปรุงเรื่องงบประมาณตามแบบรายงาน 1.
ปรับปรุงแบบปรับเปลี่ยนแบบไมเกิน 1 แสนบาท เปนลำดับแรกและลำดับถัดมาคือเกิน 1 แสนบาท แตไมเกิน 
5 แสนบาท  เปนราคาคากอสรางหรือซอมแซมมอบสำนักการชางไปพิจารณาเรื่องน้ีครับ 

เรื่องท่ี  16    ขอความเปนธรรมของตลาดรวมใจการเกษตร 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความเปนธรรมของตลาดรวมใจ
การเกษตร  ตลาดแหงน้ีแตเดิมเปนตลาดเชามืดเปดประมาณ เวลา 23.00 น. เปนตนไป  พอคาแมคาจะมา
ขายของสงใหกับพอคาแมคาที่จะนำของไปขายตอเดิมตลาดน้ันจะมีพอคาแมคามาวางขายของตามริมถนน
ต้ังแตทางเขาตลาดเลยแตพอผมมาเปนนายกจึงไดมาปรับปรุงทำเปนตลาดที่มีพ้ืนที่วางขายและทำเปนหลังคา
กันแดดกันฝนและมอบใหสำนักการคลังมีหนาที่ไปเก็บเงินคาตลาดแตเน่ืองจากวาตลาดน้ันเปดชวงกลางคืนเรา
เก็บไดบางไมไดบาง  จึงปรึกษากันวาเราควรเปดประมูลจะไดไมตองใหเจาหนาที่ของเราไปเก็บเงินคาตลาดชวง
กลางดึกเพราะเปนปญหามาโดยตลอดวาไปเก็บบางไมไปเก็บบางจึงไดคาตลาดไมคุมกับเงินเดือนของเจาหนาที่  
หลังจากที่คุณนงเยาวมาประมูลไดเราก็ใหเก็บคาตลาดในอัตราที่เราควบคุมไวแตมีพอคาแมคามารองเรียนวา
เก็บคาตลาดแพงและการเก็บตลาดไมมีต๋ัวเก็บตามอำเภอใจ  การเก็บตลาดแบงมาเก็บหลายชวงเวลา และมา
เก็บหลายรอบ  การเก็บเงินไมชัดเจน ผูที่มาเก็บเงินในตลาดพูดจาไมสุภาพ  ดานสาธารณสุข ตลาดไมมีการทำ
ความสะอาด ไมคอยมีการลางตลาด  การจัดการตลาดไมคอยเปนระเบียบและการจัดล็อคอยากใหมีการจัด
ล็อคที่ยุติธรรมและแบงล็อคใหชัดเจน  และมีหนังสือช้ีแจงใหพ่ีนองประชาชนทราบ อยากใหเทศบาลออกแบบ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนวาอยากไดแบบไหนและเดือดรอนอยางไร ผูประมูลตลาดไดพูดจาไมสุภาพมี
การขมขูพอคาแมคา สำนักการสาธารณสุขเลยทำรายงานขึ้นมาวาเห็นควรนัดทั้ง 2 ฝาย มาทำความเขาใจ
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม  ผมวาไมใชแค 2 ฝาย แตควรจะมีเราเขาประชุมดวยคือ รวมเปน 3 ฝาย เพราะเรา 
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เปนผูควบคุมดูแลฝายเราจะมีสำนักการสาธารณสุขสำนักการคลัง และงานเทศกิจ  ฝายที่ 2 คือผูประมูลตลาด 
ฝายที่ 3 คือกรรมการตลาดและพอคาแมคาผูที่มารองเรียน  มอบรองปลัดรณยุทธนัดประชุมพูดคุยและทำ
ความเขาใจนำเสนอแนวทางแกไขแลวสรุปมาเปนประเด็นที่เราจะตองแกไข      

เรื่องท่ี  17    ปรึกษาหารือเรื่องติดตั้งตัวหนอนชุมชนทาสินคา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถนนในชุมชนทาสินคามีพ่ีนองประชาชน
สัญจรผานไปมาคอนขางเยอะเพราะเสนทางน้ีมีหลายตำบลและหลายหมูบานที่สามารถผานถนนชุมชนทา
สินคาไดและมีตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  จึงมีพ่ีนองของชุมชนทาสินคาขอใหเทศบาลของเราไปทำตัว
หนอนใหและตอนน้ันยังไมมีตัวหนอนขายตองทำเปนแบบเทปูนเปนตัวหนอนใหและบางครั้งก็ทำตัวหนอนสูง
เกินไปจึงตองมีการแกไขใหอยูตลอดในการทำตัวหนอนน้ันไมใชวาเทศบาลของเราไปดำเนินการเองแตเปน
เพราะทางชุมชนทาสินคามาขอใหเทศบาลของเราไปดำเนินการทำใหและชวงหลังมาเริ่มมีการทำตัวหนอนยาง
ออกมาขายเราเห็นวาที่เราทำไมสวยงามเราก็ไปซื้อตัวหนอนยางน้ันมาติดต้ังใหแทนและในการติดต้ังก็จะมี
คณะกรรมการชุมชนเปนผูช้ีจุดใหเราวาจะติดต้ังบริเวณไหนแลวคนที่ไปดำเนินการติดต้ังใหคืองานเทศกิจของ
เรา  แลวในชุมชนทาสินคาเองก็มีอยูหน่ึงจุดที่เราไปติดต้ังมาประมาณ 10 ปไดแลวแตตอนน้ีมีเจาของบานหลัง
หน่ึงซึ่งผมไมแนใจวาพ่ึงยายมาอยูใหมหรือไมไดรองเรียนเขามาวาการที่เอาตัวหนอนมาติดต้ังจุดน้ีแลวรถสัญจร
ไปมาสะดุดตัวหนอนน้ันทำใหบานเขาแตกราวไดรับความเสียหายใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรีบยายตัวหนอน
ออกจากถนนจุดน้ีที่เปนจุดติดต้ังตัวหนอน  มอบใหรองปลัดรณยุทธเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของมาหารือกัน 1.สำนัก
การชาง ใหวิศวกรมาดูวาการที่บานเขาแตกราวไมนาจะเกิดจากตัวหนอนที่เราติดต้ังบนถนน  2.งานเทศกิจ
เพราะงานเทศกิจเปนผูติดต้ังตัวหนอนเน่ืองจากมีประชาชนมารองเรียนเรื่องการปลนจี้โจรกรรมชิงกระเปาบน
ถนนเสนน้ันแลวขับรถหลบหนีไดอยางรวดเร็ว และมีอุบัติเหตุชนแลวหนีตามจับไมทัน ฯลฯ 3.คณะกรรมการ
ชุมชน ประธานชุมชน และชาวบานชุมชนทาสินคาใหมาหารือกันวาตองการตัวหนอนหรือไมและถาหาก
ตองการจะใหติดต้ังจุดไหน  

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    ผมไดไปเอาตัวหนอนบริเวณน้ันออกแลว 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใครสั่งใหไปเอาออก 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    ผมไดคุยกับประธานชุมชนแลวเขาบอกไม
อยากจะมีปญหากันเลยใหเราเอาตัวหนอนออกกอน แลวคอยหาจุดติดต้ังใหม 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหเชิญประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันหา
ขอสรุปใหเรียบรอยครับ  

   เรื่องท่ี  18    การขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมยังกำชับทุกสำนัก/กอง และทุก
โรงเรียนเก่ียวกับเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ทานผอ.สำนักการสาธารณสุขนำมา
เสนอแลว  ยังคงใหดำเนินการตอเพราะฉะน้ันฝากกำชับเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกคนดวย 

เรื่องท่ี  19    การคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเดน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเดนผม
กำชับใหสำนักทะเบียนเอามาใหกองวิชาการฯทำพรีเซนเทช่ันทำวีดีทัศนเก่ียวกับเรื่องการบริหาร การบริการ
ของสำนักงานทะเบียนใหเห็นเปนรูปธรรมเริ่มดำเนินการแลวรึยัง 

นางศศิญา    กิตติธรรม     หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ    แจงไปที่หัวหนาลิขิตแลววาให
รีบนำมาใหกองวิชาการฯ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องภูมิทัศนฝากหัวหนาพงษธร
ไปดูชวยหัวหนาลิขิตดวยผมไมอยากพลาดโอกาส  
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นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ไดคุยกันแลวและไดออกคำสั่งเปน
คณะทำงานใหทานนายกลงนาม 

เรื่องท่ี  20    การเตรียมตัวในการประเมินรางวัลสิ่งแวดลอมยั่งยืน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   การเตรียมตัวในการประเมินรางวัล
สิ่งแวดลอมย่ังยืนหรือการประเมินเมืองนาอยูผมสั่งเมื่อวันอังคารที่ผานมาวาใหแตละสำนัก/กองไปทำในการที่
จะนำเสนอที่เก่ียวของกับสำนักตัวเองตามตัวช้ีวัดวาเมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมย่ังยืน และการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี มีอยู 4 ดาน แตละดานเก่ียวของกับสำนัก/กองไหนใหเอามาสงที่ผมเพ่ือจะดูกอน  ในการ
นำเสนอครั้งน้ีผมจะใหนำเสนอเปนวีดีทัศนแตละดานเสร็จเรียบรอยใหเตรียมพาวเวอรพอยไวแตละดานในการ
นำเสนอจะใหคนที่รับผิดชอบแตละดานขึ้นบนเวทีที่หอประชุมธรรมาภิบาลและเดินพูดนำเสนอเลยนำเสนอ
แบบทอลกโชว  มีจอดานหนาเพ่ือเอาไวดูแคหัวขอแตไมตองดูเอกสารเปนลักษณะเหมือนครูสอนหนังสือไมใช
น่ังอานใหฟง สวนใครจะรับผิดชอบดานไหนยังไงคอยมาแบงกันอีกครั้ง สวนนิทรรศการจะตองจัดรอบ
หอประชุมธรมาภิบาล  เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมย่ังยืน และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจะตองราย
รอบหอประชุมฯแตถาคณะกรรมการมาจะตองเชิญน่ัง และแนะนำตัว หลังจากน้ันก็บรรยายแตละดาน 
หลังจากบรรยายเรียบรอยแลวก็ใหเชิญคณะกรรมการเดินดูนิทรรศการรอบๆหอประชุมธรรมาภิบาลที่เรา
เตรียมไว 

เรื่องท่ี  21    การเดินวิ่งวิสาขะรักษาศีล 5 สรางพระใหญ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเดินว่ิงวิสาขะรักษาศีล 5 สรางพระ
ใหญ เรียนเชิญทานและบุคลากรในสังกัดเขารวมพิธีว่ิง  ในวันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2562  เวลา 05.00 น.
ราคาเสื้อตัวละ 200 บาท แลวยังถือวาไดทำบุญสรางพระใหญดวย  ฝากทุกสำนัก/กองละ 3  คน มารวมตัว
กันว่ิงครับ  

เรื่องท่ี  22    ตักบาตรถนนสายบุญ  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถนนสายบุญปกติเราจะตองใสบาตรถนน
สายบุญในวันพรุงน้ีที่ถนนภิรมย  แตปรากฏวาเลื่อนไปใสบาตรที่พระธาตุยาคูแทน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2562  

เรื่องท่ี  23    ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานกำจัดขยะ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 เชิญไปเปนวิทยากร ในการน้ีสำนักงานสิ่งแวดลอม
ภาค 10 จึงขออนุเคราะหทานหรือผูแทนในการบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและนำคณะเขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนยกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  มอบสำนักการสาธารณสุขเตรียมเอาไว 

เรื่องท่ี  24    การตรวจประเมินและรบัรองมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประชาสัมพันธเรื่องการตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียน  มีการเปดใหสงประเมินและรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียน
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยากจะนำเสนอแหลงทองเที่ยวใหไดรับการรับรองมาตรฐานอาเซียน
เพ่ือที่จะเปดใหเปนที่ทองเที่ยวทั่วไป  เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงคจังหวัดขอแจงประชาสัมพันธใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุหากมีความประสงคจะสมัครเขารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียนประจำป 
62 ใหสามารถสอบถามขอมูลและสงได  ฝากกองวิชาการฯดูวาเราพรอมหรือไมในเรื่องน้ี   
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เรื่องท่ี  25    การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางและพัฒนาเครือขายการจัดทำแผนและ 
                           งบประมาณทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดร.พงษพิมล   คำลอย    ผอ.สำนักการศึกษา    สำนักการศึกษามีเรื่องนำเรียนที่ประชุมที่สำคัญ
เก่ียวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางและพัฒนาเครือขายการจัดทำแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมชาลอง เรียน
เชิญทุกทานรวมเปนเกียรติและรวมตอนรับพ่ีนองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไมอยูขอใหเชิญทานรองนพสิทธ์ิไป
แทนนายก 

เรื่องท่ี  26    สัมมนาเก่ียวกับเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส ตำบลโคกสะอาด 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยจะเปดสัมมนาเก่ียวกับเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ  จะมีการเสวนาเก่ียวกับเรื่องปญหาของขยะอิเล็กทรอนิกสแลวในการเสวนาครั้งน้ีเขาทำหนังสือเชิญ
นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกลาคือกลุมของนายกมาเปนผูรวมเสวนาเพราะวาไดมาศึกษาและลงพ้ืนที่จริง  จะ
เดินทางมาประมาณ 2 – 3 คน  และจะตองมีการจัดรถรับ-สง  ผมจะใหสถาบันพระปกเกลาทำหนังสือมาเพ่ือ
ขอใชรถและในวันน้ันผมไมอยูเพราะฉะน้ันฝากทานปลัดเทศบาลดูแลดวยครับ  ถาหากสำนักการสาธารณสุข
สนใจก็มอบหมายใหเจาหนาที่เขารวมสัมมนาดวย  
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน  2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  30 เมษายน 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดอืนเมษายน 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนเมษายน 2562  เชิญสำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลดัเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
เมษายน 2562  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 623  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ประเมินผลและประกาศคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง หวงระยะเวลาต้ังแต 1 
ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562   2. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให 
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พนักงานเทศบาล และเพ่ิมคาจางใหลูกจางประจำครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2562  3. ดำเนินการรายงาน
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลและลูกจางประจำกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพ่ิมคาจาง  4. 
ดำเนินการตอสัญญาจางพนักงานจางทุกสำนัก/กอง รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562  5.จัดโครงการ
พนักงานดีเดน พิธีมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง ผูซึ่งไดรับคัดเลือกเปนพนักงานดีเดนประจำป ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  6. จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากรและศึกษาดูงานสำนักทะเบียน
ดีเดนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ระหวางวันที่  26 – 28  เมษายน 2562   ณ สำนักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  
ประจำเดือนเมษายน 2562  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  21,500 บาท  
หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  3,000  บาท  หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน - บาท   หอง
ประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน 3,000 บาท  ประมาณการรับปงบประมาณ 
2562 จำนวน 300,000 บาท  สะสมต้ังแตปงบประมาณ 2562  (มีนาคม 62 – กันยายน 62) จำนวน 
159,300 บาท   ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  3  ครั้ง  ครั้งที่  
7/2562  เมื่อวันที่   2 เมษายน 2562  , ครั้งที่  8/2562  เมื่อวันที่   17 เมษายน 2562  , ครั้งที่  
9/2562  เมื่อวันที่   30 เมษายน 2562  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมกาแฟยาม
บาย 2 ครั้ง  วันที่ 9 เมษายน 2562 และวันที่ 23 เมษายน 2562  ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ   บริการน้ำด่ืมกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมสาธารณประโยชน ณ  สวนสาธารณะกุดน้ำกิน วันที่ 3 
เมษายน 2562  รวมงานและปฏิคมงานตักบาตรเชาเน่ืองในวันปใหมไทย   วันที่ 13 เม.ย. 2562  ณ  ลาน
หนาศาลากลางหลังเกา  จัดโครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2562  ฝายรักษาความสงบ   - เจาหนาที่
เทศกิจดำเนินการทาสีน้ำพุบริเวณแยกน้ำพุ ระหวางวันที่  4 เมษายน 2562 - เจาหนาที่เทศกิจจัดจราจรซอม
ใหญ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการติดต้ังปายรณรงค
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562   เจาหนาที่เทศกิจปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณแยกเรือนจำเพ่ือเตรียมจัดงานโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  พิธีเปดโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  เจาหนาที่เทศกิจปรับปรุงเสาจราจรลมลุกบริเวณแยกน้ำพุ  เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2562  เจาหนาที่เทศกิจจัดจราจรงานพีธีสรงน้ำพระพุทะรูป/พระสงฆ/พิธีรดน้ำขอพรผูสูงอายุ  เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2562  เจาหนาที่เทศกิจทาสีชองจำหนายสินคาบริเวณสวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  เจาหนาที่เทศกิจจัดจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณลานจอดรถโรงแรมริม
ปาว   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562   ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  ๑.
วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 00.30 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟปา บริเวณบานหนองกุง จึงเขาทำการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 01.45 น.   ๒.วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 20.10 น. ไดรับแจงทาง 
๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟา ปากซอยถนนพิมพพาณิชย จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 20.๓๐ 
น.  ๓.วันที่ 17 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 20.30 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมปาออย ขางสนามยิงปนหวย
สีทน จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 21.10 น.  ๔.วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๔๐ 
น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญา ถนนบายพาส-หัวคู จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒
2.55 น.   ๕.วันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑0.30 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญา หมูบานสุธา
ธาร ถนนกาฬสินธุ - สหัสขันธ จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑1.25 น.  6.วันที่ 26 
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑8.55 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมบาน บานเลขที่ 52/1 ถนนทุงศรีเมือง     
จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑9.20 น.  (รวม 6 ครั้ง)  การรวมกิจกรรมและงานดานบริการ
ประชาชนอ่ืนๆ   วันที่ 2 เม.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑6.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช. จับ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนริมแกง  วันที่ 7 เม.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 11.30 น. ว.๔ ออก 
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ชวยเหลือ ปปช. จับสัตวเลื้อยคลาน บานเตาไห   วันที่ 8 เม.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 18.00 
น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงศรีเมือง  วันที่ 9 เม.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ 
เมื่อเวลา ๑2.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช. พวงแบตเตอรี่รถยนตหนาตลาดสดเทศบาล   วันที่ ๑0 เม.ย. 
๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 19.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปปช.พวงแบตเตอรี่รถยนตหนาโลตัส
กาฬสินธุ   อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ๑.หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความ
ชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวกในการขาม
ถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสาย
ตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง  ๒.
การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ  -วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (อปพร.) รวมต้ังดานชุมชนหวังลดอุบัติเหตุทางถนน  งานทะเบียน  จำนวน
ประชากรเดือนเมษายน 2562  จำนวน 33,685 คน  จำนวนครัวเรือน  15,506 ครัวเรือน จำนวน
ประชากรยายเขายายออกเดือนเมษายน 2562  ยายเขาจำนวน 165 ราย ยายออกจำนวน 79 ราย จำนวน
ประชากรแฝงและประชากรจร  จำนวนประชากรแฝง 2,367  ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  
งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 768 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 533 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 
18 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  6 ราย   

    สำนักการสาธารณสุขฯ  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ำมัน
เช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนเมษายน 2562  เบนซิน  ในเดือนเมษายน 2562  ใชน้ำมัน  จำนวน 640  ลิตร 
ลดลง  113  ลิตร  ดีเซล  ในเดือนเมษายน 2562  ใชน้ำมัน  จำนวน  17,062  ลิตร  เ พ่ิ ม ขึ้ น   1 ,3 1 8  
ลิตร  LPG  ในเดือนเมษายน 2562  ใชน้ำมัน  จำนวน  1,549.16  ลิตร  ลดลง 235.16  ลิตร  ดานความ
สะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  1  ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง  ลางทำ
ความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทำความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  32 ครั้ง  ลอกทอ
ระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  85 จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 5 คัน/5 
ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 2 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 12  ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและ
บริการสาธารณะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 มี.ค. – 29 เม.ย. 62  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได     
4.3  ตัน   - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  12,100  บาท  กำจัดมูลฝอย กำจัดมูลฝอยใน
เดือน เม.ย. รวม 3,236.08 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,085.88 ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ 
(33 แหง) 2,150.20 ตัน  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ตรวจ 4 เม.ย. 62)  คุณภาพน้ำหนองไชยวาน และกุด
ยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพลำน้ำปาวไมผานมาตรฐานและกินน้ำกินรอบนอก  คุณภาพน้ำในบอ
น้ำศักด์ิสิทธ์ิผานเกณฑมาตรฐาน  ตอใบอนุญาต  1. ปรับผิด พรบ. 1 ราย   2. ใบอนุญาตสะสมอาหาร  3 
ราย   3. ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา  4 ราย   4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  6 
ราย  5. ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ  3 ราย   6. หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร  8  
ราย  ตรวจสุขาภิบาลอาหาร   - วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาล
กาฬสินธุ ออกตรวจแนะนำดานสุขาภิบาลอาหารในรานอาหารและแผงลอยที่จำหนายในโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
จำนวน 16 ราน โดยตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร จำนวน 32 ตัวอยาง และสารฟอกขาว จำนวน 1 
ตัวอยาง  - วันที่ 18,19 และ 23 เมษายน พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
ออกตรวจแนะนำดานสุขาภิบาลอาหารในรานอาหารและแผงลอยที่จำหนายในสถานีขนสงผูโดยสาร และถ.
เกษตรสมบูรณ จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 20 ราน โดยตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร จำนวน 36 ตัวอยาง 
และตรวจสารปนเปอนในอาหาร จำนวน 31 ตัวอยาง  ตรวจสุขาภิบาลอาหาร  - ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาล   กาฬสินธุออกตรวจแนะนำดานสุขาภิบาลอาหารใน 
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รานอาหารและแผงลอยที่จำหนายในหางสรรพสินคาเทสโก โลตัส จำนวน 22 ราน โดยตรวจโคลิฟอรม
แบคทีเรียในอาหาร จำนวน 45 ตัวอยาง และตรวจสารปนเปอนในอาหาร จำนวน 9 ตัวอยาง สรุปจำนวน
รานอาหารที่ตรวจ : 74 ราน  ผลการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร : จำนวน 113 ตัวอยาง ผาน
มาตรฐาน 96 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 85ผลการตรวจสารปนเปอนในอาหาร :  จำนวน 21 ตัวอยาง ผาน
มาตรฐานทั้งหมด ดานปองกันและควบคุมโรค  เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  เดือนน้ีไมมีผูปวยรายใหมรวมมี
ผูปวยที่ตองดูแล ๖ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเย่ียมบาน อยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุก
ราย  ศูนย DIC : Drop In Center เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดจัดกิจกรรมเดินรณรงคปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส และแจกถุงยางอนามัยใหกลุมวัยรุนที่เลนสงกรานต ตามจุดตางๆบนถนนขาวก่ำ โดย
ไดจัดขบวนการแสดงฟอนรำของสมาชิกชมรม MSM เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จำนวน ๒๐ คน ควบคูตามขบวน
แหรอบเมืองพรอมไปกับขบวนแหสงกรานตเทศบาลฯ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  กิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำ
ยุงลาย ชวงฤดูกอนการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุก
ลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน   มีความ
เสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวยและชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ ๕.๕๕  - ชุมชนที่มีคาดัชนี
ความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย 
(CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง   - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก   ผลสำรวจคา
ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด - ไมมีวัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก  เดือนน้ีไม
มีผูปวยโรคไขเลือดออก  ดานสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือน  ระหวางวันที่ 1 – 30 
เมษายน 2562  โครงการเย่ียมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562)
มารดาหลังคลอด  17  ราย  ไดรับการเย่ียม   17 ราย  - บุตร เพศชาย  8 ราย   - บุตร เพศหญิง  9 ราย 
มารดาอายุนอยกวา 20 ป  1  ราย  บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม   3   ราย  ดานสัตวแพทย   ระหวาง
วันที่ 1 –  30  เมษายน 2562  ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำ
สัตวมารับบริการ  148 ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว  224 ตัว   แยกเปน สุนัข   201  ตัว แมว  23   ตัว   รับ
คาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  14,500  บาท  ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  จำนวน
ผูใชบริการโรงฆาสัตว  25  ราย   จำนวนสัตว ทั้งหมด  1,958   ตัว  แบงเปน สุกร  1,957  ตัว  โค44   
ตัว   รายไดประจำเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖2 จำนวน    203,704  บาท  งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   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 2 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 
12.00 น.  นางลำใย พิมพะนิตย ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนประธานเปดงานวัน
อนุรักษมรดกไทย ณ หองสมุดประชาชน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา และนำทีมนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ รวมกิจกรรม
แสดงและชมนิทรรศการในครั้งน้ี   วันที่ 12 เมษายน 2562  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมงาน
วันน้ำทิพยกตัญู สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ  ณ   วัดสวางคงคา 
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สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนเมษายน 
2562   สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  กิจกรรมวันจักรี ประจำป 2562  วันที่  6  เมษายน 
2562  ณ  หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิ
วันที่  6  เมษายน 2562  ณ  สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  รวมพิธีทำน้ำอภิเษก  วันที่  8  เมษายน 2562  ณ  
พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง  รวมรดน้ำขอพรคณะผูบริหารเน่ืองในวันสงกรานต 2562  วันที่  11  
เมษายน 2562  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ใน
วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ถนนภิรมย  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)  วันที่  
21 เมษายน 2562  ณ  วัดชัยสุนทร  เขารวมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส
ของ อปท.เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0  วันที่ 21-23  เมษายน  2562 ณ  หองประชุมโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมวันเทศบาล ประจำป 2562  วันที่  24 เมษายน 2562  ณ  หอประชุมธรร
มาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กิจกรรมวันเทศบาล ประจำป 2562 (ถวายศาลารวมบุญ และกิจกรรมปลูก
ตนไมรอบแกงดอนกลาง)  วันที่  24 เมษายน 2562  ณ  วัดปาทุงศรีเมือง , บริเวณแกงดอนกลาง  กิจกรรม
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำป 2562  วันที่  25 เมษายน 2562  ณ  หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ 
ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ   รวมบันทึกภาพเปนที่ระลึก  วันที่ 6 
เมษายน 2562  ณ กุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ  รวมขบวนแหประเพณีสงกรานต ประจำป 2562  ในวันที่ 
13  เมษายน 2562 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา    
รวมงานบุญเดือน 4   วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ วัดสวางคงคา  รวมโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศบาลสงกรานต ประจำป 2562  วันที่ 10 เมษายน 2562  เขารวมอบรมโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0  วันที่ 21-23  เมษายน  
2562 ณ  หองประชุมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  รวมบันทึกภาพ
ไวเปนที่ระลึก  วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  รวมรณรงคอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต   วันที่ 10 เมษายน 2562  ณ  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิม
พระเกียรติ  เขารวมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพ่ือเขาสูประเทศ
ไทย 4.0  วันที่ 21-23  เมษายน  2562 ณ  หองประชุมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอ  โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 10 เมษายน 2562  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1     รวมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  วันที่  9  เมษายน 2562  ณ  พระ
อุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง  กิจกรรมวันสงกรานต ประจำปการศึกษา 2561  วันที่ 11 เมษายน 2562 
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  กิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 2    กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน  กิจกรรมเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องของสีตาง ๆ และ
ภาษาอังกฤษ  วันที่ 21 มีนาคม 2561  กิจกรรมมอบความรักความอบอุน  วันที่ 22 มีนาคม 2562  
กิจกรรมการเปดภาคเรียน  ในวันที่  1 เมษายน 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  
รวมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันที่   11 เมษายน 2562 ณ  
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หนวยศึกษานิเทศก  การประชุมช้ีแจงการจัดการแขงขัน
มหกรรมการจัดการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ หองทศพร 
โรงแรมริมปาว  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมวันสงกรานตและวันน้ำทิพยกตัญู ประจำป 
2562  ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ วัดสวางคงคา  กิจกรรมพาแลง 36 ชุมชน  ในวันที่ 12 เมษายน 
2562 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  กิจกรรมวันสงกรานต ประจำป 2562  ในวันที่ 
13-15 เมษายน 2562 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) , หนาวัดสวางคงคา  กิจกรรมวัน 
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สงกรานต ประจำป 2562  ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลัง
เกา) , หนาวัดสวางคงคา  งานที่จะดำเนินการตอไปของสำนักการศึกษา  วันที่  21-22 พ.ค.62  - การ
ประชุมเครือขายแผนพัฒนาการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-เม.ย.
62  (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-เม.ย.62  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต
เดือนต.ค. 61-เม.ย.62  เขามาทั้งหมด 21,156,746.95 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61-
เม.ย.62  เขามาทั้งหมด 7,190,675.20  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-เม.ย.62  เขามา
ทั้งหมด 4,244,224.71  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61-
เม.ย.62  เขามาทั้งหมด 3,478,226.50 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-เม.ย.62 เขามา
ทั้งหมด 550  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 61-เม.ย.62 จำนวน 
36 ,070 ,423 .39   บาท   7 .หมวดภาษี จัดสรร  จากเดือนต.ค . 61 -เม .ย .62  เข ามาทั้ งหมด 
70,303,537.11 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  83,155,908  บาท ดานการศึกษา   เขา
มาทั้งหมด  63,595,977  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 146,751,885 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง 
จำนวน 253,125,845.50 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค.61-เม.ย.62 
จำนวน 26,278,090.36  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 61 – เม.ย.62 
จำนวน 1,196,875.83 บาท  รายรับจริง 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย. 62  จำนวน  253,125,845.50 บาท
รายจายจริง 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย. 62 จำนวน 197,757,305.83  บาท   ผลตางรายรับสูงกวารายจาย 
(ยอดยกไป เดือน พฤษภาคม 2562) จำนวน  55,368,539.67  บาท 

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สำนักการชาง    ประจำเดือนเมษายน 2562   คาวัสดุน้ำมัน
เช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนเมษายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 5,850 ลิตร  ลดลง 770 ลิตร  
สำนักปลัดเทศบาล เดือนเมษายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,960 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 511 ลิตร 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนเมษายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 17,062  ลิตร 
เพ่ิมขึ้น  1,318  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนเมษายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 305 ลิตร เพ่ิมขึ้น  
34  ลิตร สำนักการคลัง เดือนเมษายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 160 ลิตร เพ่ิมขึ้น 40 ลิตร  กอง
วิชาการและแผนงาน เดือนเมษายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   95   ลิตร ลดลง 2  ลิตร กอง
สวัสดิการและสังคม  เดือนเมษายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 141 ลิตร ลดลง  5 ลิตร  โครงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน
เดือน มี.ค. 62   ใชไฟฟา จำนวน   31,106.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 10,542.00 หนวย   สถานีดับเพลิง   ใน
เดือน  มี.ค. 62  ใชไฟฟา จำนวน   5,872.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 1,911.00  หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน มี.ค. 62  ใชไฟฟา จำนวน   10,079.00 หนวย  ลดลง 1,411.00  หนวย     
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา   ในเดือน มี.ค. 62  ใชไฟฟา  จำนวน  5,873.00  หนวย   เพ่ิมขึ้น 
570.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  ในเดือน มี.ค. 62 ใชไฟฟา  จำนวน  8,180.00  หนวย  
เพ่ิมขึ้น 3,448.00 หนวย   โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน มี.ค. 62  ใชไฟฟา จำนวน  1,521.00      
หนวย   เพ่ิมขึ้น 731.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน มี.ค. 62   ใชไฟฟา จำนวน    
3,648.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 488.00 หนวย   เดือน มีนาคม 2562  ใชไฟฟาไมเกินสิทธ์ิ 10%  หนวยตาม
สิทธ์ิ 10%  327,609  หนวย ไฟฟาสาธารณะ 294,636 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผัง 
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เมือง  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  จำนวน 4  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ 
คสล. รูปตัวยู ซอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก  (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562)  2.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย  (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2562)  3.โครงการกอสรางลานเอนกประสงค (สนามเด็กเลน) ชุมชนหนองไซยวาน  (ผูรับจางเขา
ดำเนินงานวันที่ 24 เมษายน 2562)  4.โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ
(ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 18 เมษายน 2562)  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ  จำนวน 1  โครงการ 
ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสิทธิวงศ ฝงซาย ชุมชนทาสินคา  สวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวาง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  จำนวน  5  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญ
กวาง  2.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชนสุขสบายใจ  3.โครงการกอสรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย  4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนสวางพัฒนา  5.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม 
ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการกำหนดราคากลาง  จำนวน 2  โครงการ ดังน้ี  1.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ รอบวัดปาทุงศรีเมือง ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  2.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสงเปลือยนอก  สวนการโยธา   ติดต้ังไฟสองสวางภายในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน  
เตรียมความพรอมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  วันที่ 3 เมษายน 2562  ติดต้ังไฟฟาสอง
สวาง  จัดสถานที่เตรียมความพรอมสำหรับประเพณีสงกรานต  วันที่ 10 เมษายน 2562  ประดับผาขาว-
เหลืองภายในวัดสวางคงคา  วันที่ 10 เมษายน  2562  ติดต้ังซุมประตูทางเขาสูถนนสงกรานต  วันที่ 10 
เมษายน 2562  ซอมแซมผิวถนนหนาเซเวน บ.ข.ส  วันที่ 5 เมษายน 2562  การเตรียมงานพิธีพลีกรรมตัก
น้ำแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  วันที่ 4 เมษายน 2562  ประดับตกแตงรถแหเชิญน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  วันที่ 4 เมษายน 
2562  ดำเนินการประดับผาเตรียมความพรอมสำหรับงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  วันที่ 22 
มีนาคม 2562  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
โดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการฯ   ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปคาใชจาย
ประจำเดือนเมษายน 2562   งบประมาณต้ังไว 1,484,000 บาท  รวมคาใชจาย  209,670.50 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  660,319.40 บาท  2.หนังสือเขา 54  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 49 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
– จัดจาง 6  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 31  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 62  ฝาย
วิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒  โอนงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 17 - 21  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 30/2562  จำนวน 
1 รายการ  เปนเงิน 30,000 บาท  กองวิชาการฯ  - โอนครั้งที่ 31/2562  จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 
100,000 บาท  กองสวัสดิการฯ  - โอนครั้งที่ 32/2562  จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 222,800 บาท  
สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 33/2562  จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 20,000 บาท สำนักปลัดฯ  - โอน
ครั้งที่ 34/2562  จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 20,000 บาท  กองวิชาการฯ  - โอนครั้งที่ 35/2562 
จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 280,000บาท สำนักการสาธารณสุขฯ  รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  - คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ จะลงพ้ืนที่ในรอบ
แรก   วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยเทศบาลฯ ไดประสานกลุมตัวอยางเพ่ือตอบแบบสอบถาม โดยมี 
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ตัวแทนชุมชน 8 ชุมชนๆ ละ 2 คน ครูในเขตเทศบาล 3 คน ตัวแทนผูนำทางศาสนา 2 คน ตัวแทนสวน
ราชการ 2 คน และภาคประชาสังคม 3 คนและในวันดังกลาวจะมีการนำเสนอโครงการนวัตกรรม “จุติสุขาวดี
สรางสุขที่ปลายทางชีวิต”  ศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับพ้ืนที่  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - 
ไดจัดทำแผนปฏิบัติงานศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือให
การดำเนินงานของศูนยฯ เปนไปตามแนวทางการจัดต้ังศูนย  การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนของ อปท.  - สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความรวมมือเทศบาลกรอกขอมูลในแบบติดตาม
ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนของ อปท.ต้ังแตวันที่ 17 เม.ย. – 31 พ.ค.62 โดยเทศบาล
ไดดำเนินการกรอกขอมูล 2 เรื่อง คือ การดูแลผูสูงอายุ และการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การแตงต้ัง
คณะกรรมการตามระเบียบวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แทนชุดเดิมที่หมดวาระ  คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ดังน้ี  1. คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  3. 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รางวัลพระปกเกลา ประจำป 2562  
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จะสงใบสมัครเขารวมประกวดรางวัลพระปกเกลา ประจำป 2562 พรอมแนบพรอม
เอกสารประกอบการประเมินไปยังวิทยาลัยพัฒนาการปกครองสวนทองถิ่นสถาบันพระปกเกลา ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562  กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  กิจกรรมถนนสายบุญ  กิจกรรมสวดมนตไหวพระ  ฝายบริการ
และเผยแพรวิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 41 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  
จำนวน 8  งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ  - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 69  งาน  5.วิ ดี โอและ
ภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  6.  งานพิธีกร  จำนวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปาย
ประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน - ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล จดหมายขาว 7,000  งานบริการขอมูล
ขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จำนวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 9  งาน 3.งานเว็บไซต 
จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 69 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 7 ตอน  8.
อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน    
ตอนรับคณะดูงานจากสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทองถิ่น รุน 8  ชวยเหลือดาน
กฎหมาย  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบลำรางสาธารณะแกงดอนกลาง  (หวยสีทน) และที่สาธารณะประโยชน
หนองเรือ  รวมกับสำนักการชางและเจาพนักงานที่ดินตรวจสอบการรังวัดหวยสีทน  รวมกับคณะกรรมการฯ 
ออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี พนักงานครู   และพนักงานเทศบาลขอรับคาเชาบาน  ออกตรวจสอบปาย
สัญญาณจราจรเสียหาย (ชุมชนกุดยางสามัคคี) 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล  เมืองโคตร   หน.ฝายพัฒนาชุมชน    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนเมษายน 2562   การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนเมษายน 
2562  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 55 ลิตร ลดลง 5  ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 95 ลิตร เพ่ิมการใช 9 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน   โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล ๕  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ 
น.(๒๕ เมษายน ๒๕๖๒) ณ หองประชุมวัดกลางพระอารามหลวงนายนพสิท ธ์ิ กุลเจริญ วิรัตน  รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล ๕ และเวลา ๐๙.๓๐ น.นายนพ
สิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน ไดนำผูบริหารและพนักงานเทศฯเขารวมฟงสวดอภิธรรม(ครบ ๕๐ วัน)ศพพระเทพปญญา
เมธี(ปราชญ อกฺกโชโต ป.ธ.๗) อดีตเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ และอดีตเจาอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง โดย
มีนายวีรศักด์ิ ศรีโสภา รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานพิธีฝายฆราวาสในครั้งน้ี   เมื่อวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน  



- 17  - 
ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน โดยมี นายสมเจตน เต็งมงคล นายอำเภอ
เมืองกาฬสินธุ มาเชิญชวนประชาชนรวมสมัครจิตอาสา   เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ สภาเด็กเยาวชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรม บริการน้ำด่ืมใหกับประชาชนที่มารวมงาน การแสดงความสามารถพิเศษ 
รำ เตน บนเวที และรวมเดินรณรงคถนนสงกรานต (ไมแอลกอฮอล ไมสูบบุหรี่ ไมแตตัวโบ ไมเลนรุนแรงฯลฯ) 
ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๒ เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคมลงพ้ืนที่จายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจำเดือน เมษายน 
๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ที่ทำการสหกรณเคหะสถานบานรวมใจ จำกัด 
เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช.ลงพ้ืนที่ช้ีแจงทำความเขาใจในการทำวิจัย/การ
กรอกแบบสอบถามการแกไขปญหาชุมชนแออัดอยางเปนระบบทั้งเมืองและการประเมินคาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของโครงการบานมั่นคง และการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ๑.สหกรณเคหะ
สถานบานรวมใจ จำกัด๒.สหกรณบริการเคหะสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จำกัด๓.สหกรณบริการเคหะสถาน
หนองไผรวมใจพัฒนา จำกัด  ๔.หมูบานจารุพัฒนา  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม  โครงการฝกอบรมอาชีพและ
สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพชุมชน   เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการเปด
โครงการฝกอบรมอาชีพและสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพชุมชน เพ่ือใหกลุมอาชีพในชุมชนและผูสนใจทั่วไป ใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรับการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการ
สรางงานสรางรายได และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งไดรับเกียรติจากบุคลากรจากสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(ศูนย OSSจังหวัดกาฬสินธุ) และกลุมสตรีสหกรณบานโคกโกง 
อำเภอกุฉินารายณ เปนวิทยากรถายทอดองคความรู โดยมีดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เขารวมโครงการฯ และมีนายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนผูกลาวรายงาน
ในครั้งน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  16.10  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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