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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2562 ประจำป 2562 วันที่ 11 มิถุนายน  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1   การพนหมอกควันปองกันลูกน้ำยุงลายพาหะของโรคไขเลือดออก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การพนหมอกควันปองกันลูกน้ำ
ยุงลายพาหะของโรคไขเลือดออกของสำนักการสาธารณสุข  อยากใหเนนฉีดพนหมอกควันที่วัดและโรงเรียนให
มากเพราะไดรับรายงานมาวามีผูไดรับเช้ือไขหวัดใหญเพราะฉะน้ันเราจะประมาทไมได  และเกี่ยวกับเรื่องลูกน้ำ
ยุงลายเก่ียวกับเรื่องการประชาสัมพันธเมื่อเกิดโรคตองระมัดระวัง  ชวงน้ีเปนชวงฤดูฝนก็จะเปนพาหะของโรค
ไขเลือดออกฝากสำนักการสาธารณสุขดวย  ในเรื่องของแมลงวันผมเห็นที่วัดประชานิยมจำนวนมากเพราะวัน
น้ันผมไดไปพบเจาอาวาสในขณะที่ทานกำลังฉันขาวก็มีเณรนอยมาน่ังไลแมลงวันใหทานดวยและในถาดอาหาร
ก็มีแมลงวันคอนขางเยอะ  ผมเลยไดมาบอกสำนักการสาธารณสุขใหไปดำเนินการกองขยะที่อยูขางๆที่ทานน่ัง
ฉันขาวสมชายมารายงานผมวาไมกลาฉีดยาเพราะใกลกับโรงอาหารของวัดและถาหากฉีดไปแลวอาจจะมีแมลง 
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วันที่บินไปเกาะจานชามของวัดหรือบินไปเกาะอาหารจะทำใหเกิดอันตรายได  เขาเลยบอกวาเขาจะใชวิธีการ
เก็บเร็วและลางทำความสะอาดและไมใหมีขยะหลงเหลือพอวันหลังผมไปดูอีกครั้งก็ยังคงมีแมลงวันอยูแตมี
ปริมาณนอยลดลง  และวันที่เราบวงสรวงบุญซำฮะที่ผานมาไมวาจะเปนการต้ังเครื่องบวงสรวงที่หอเจาบาน
หรือการต้ังเครื่องบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองหรือการต้ังเครื่องบวงสรวงที่ศาลเจาพอโสมพะมิตรทั้ง 3 แหง  ตอน
ที่เราไปปกธูปแมลงวันเยอะมากเราจะทำอยางไรเพ่ือใหเห็นวาแมลงวันนอยลงเราจะตองหาวาตรงไหนที่เปน
กองปฏิกูลและกองขยะในบริเวณน้ันฝากเจาหนาที่ไปตรวจสอบดูดวย  ถาหากมีกองปฏิกูลและกองขยะตองไป
เก็บขนตลอดอยาใหกองไวนานฝากไวดวย 

เรื่องท่ี  2    การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ตอนน้ีเริ่มฉีดแลวใชหรือไม 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข   ตอนน้ีเหลือแคเก็บตกเล็กนอย  ตอนน้ีเราฉีดไป
ไดแลวประมาณ 4,000 ตัว เกือบจะครบแลวครับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขออยางเดียววาเราจะตองมีขอมูล
ประชากรสัตวเอาไวอางอิง 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข   มีเรียบรอยครับ 

เรื่องท่ี  3     ประชุมชี้แจงโครงการผูสูงอายุสุขภาพฟนดีชีวีมีสุข 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมช้ีแจงโครงการผูสูงอายุ
สุขภาพฟนดีชีวีมีสุข วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มอบสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  4     มหกรรมใหความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีสานไมกินปลาดิบหางไกล 
                           โรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ำดี   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มหกรรมใหความรูปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอีสานไมกินปลาดิบหางไกลโรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ำดี  งานน้ีเปนงานของสำนักการ
สาธารณสุข   วันที่ 13 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  มอบรอง 
ศิรินันทไปรวมกิจกรรมแทนนายก 

เรื่องท่ี  5     การจัดการแขงขันมหกรรมจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดการแขงขันมหกรรมจัด
การศึกษาประมาณ วันที่  26 – 28 มิถุนายน 2562 ผมเลยคิดวาหลังจากที่ เราประเมินรางวัลเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  สถานที่ทุกอยาง ถนนหนทาง เกาะกลางถนน ความสะอาด 
ความเปนระเบียบเรียบรอย ทุกสวนที่เราจะไปดูจะตองสะอาดดูดีอยางเชนชุมชนดงปอจะเปนสวนหน่ึงในการ
ใชจัดงานวิชาการจัดการศึกษาผมฝากเจาหนาที่ทุกสำนัก/กองที่มีสวนงานตัวเองเกี่ยวของกับการที่
คณะกรรมการประเมินรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืนจะลงไปดูงานและจะเก่ียวของกับงานการจัดงานมหกรรม
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราขอใหดูดีมีความพรอม 

เรื่องท่ี  6     โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุและคนพิการ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูดูแล
ผูสูงอายุและคนพิการ  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เมื่อวานผมไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาทุนใหกับคน
พิการที่ขอยืม  ตอนน้ีใครก็ตามที่มีบัตรคนพิการผูดูแลใชสิทธ์ิคนพิการมาขอกูเงินจากกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการไดไมเกิน 100,000 บาท ไมมีดอก 4 ป แตจะตองผอนใชเดือนละประมาณ 20% ของเงินที่กูไป  
แตตองเอาไปประกอบอาชีพ เมื่อวานมีการพิจารณาไปประมาณ 85 ราย และมีการถามวาผูพิการเลาน้ีมีการ
ลงทะเบียนเปนผูพิการแลวทองถิ่นรูหรือไมวาที่อยูของเขาอยูที่ไหน เมื่อเชาอาจารยจาก 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาคุยกับผมทานมาในโครงการสรางสุขที่ปลายทางคือโครงการที่ลงไปดูแลผูสูงอายุ
ระยะสุดทายเพราะฉะน้ันเรื่องทั้ง 2 เรื่องผมอยากใหเปนเรื่องเดียวกันคือสำหรับผูที่มีหนาที่ดูและคนพิการและ
ผูสูงอายุ คนที่ดูแลผูปวยติดบานติดเตียง และผูปวยระยะสุดทายควรจะมีจุดพิกัดปรากฏอยูใน GPS วาเขาอยูที่
ไหนโยเฉพาะผูปวยติดบานติดเตียงถาหากวามีเหตุฉุกเฉินเราจะไดประสานงาน 1132 บริการรถฉุกเฉินในการ
รับสงของเราเมื่อเราทราบพิกัดก็จะสามารถไปรับไดทันทวงที  เมื่อวานนอกจากจะไดพิจารณาคนพิการที่ขอกู
เงินปรากฏวาเงินที่ไดมากอนเบ้ืองตน 7 ลานบาท หมดแลวและยังคงมีเหลือของผูพิการที่รองขอทำโครงการมา
ขอยืมอีก 585 คน พิจารณาเงินงบประมาณที่จะตองเอามาจายใหกูประมาณ 35 ลานบาท ผมถาม พมจ.วา
แลวมีโอกาสจะไดเงินหรือไมทาง พมจ.ตอบมาวาจะไดรับเงินทุกคน  เพราะฉะน้ันถาหากวาใครเปนคนพิการ
ตอนน้ีมีโอกาสแลวเพราะเขาถือวาโครงการน้ีเปนโครงการลดชองวางของคนที่ดอยโอกาสที่เขาไมถึงแหลง
เงินทุน   กองสวัสดิการสังคมสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุขอรับเงินไปฝกอบรมทำสบู แชมพู ผงซักฟอก 
ใชเงินประมาณ 80,000 บาท  โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทยขอรับเงินประมาณ 85,000 บาท เพ่ือไปจาง
วิทยากรมาสอนวิชาการชงกาแฟทำเครื่องด่ืมและวิทยากรเขาจะมาสอนก็ตอเมื่อเราซื้อเมล็ดกาแฟและเครื่อง
ทำกาแฟกับเขาเทาน้ันและหลังจากน้ันจะมาสอนคนพิการใหทำแลวออกจำหนายเราสันบสนุนในเรื่องน้ีฝาก
ติดตามดวย 

เรื่องท่ี  7     ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธแบบอยางท่ีดีของประชาชนจิตอาสา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ศูนยอำนวยการใหญจิตอาสา 904  
แจงใหสวนราชการทุกสวนดำเนินการเผยแพรแบบอยางที่ดีของประชาชนจิตอาสาซึ่งมีจิตอาสา 904 เปนแกน
นำสูประชาชนโดยทั่วไปใหเห็นถึงความทุมเทความเสียสละความมีระเบียบวินัยและความมีทัศนคติที่ดีจึงเปน
หนาที่ของสวนราชการที่จะตองสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาว ดังน้ันเพ่ือใหการเผยแพร
แบบอยางที่ดีของประชาชนจิตอาสาจึงขอใหทานเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของจิตอาสาทั้ง 3 ประเภท 
1.จิตอาสาภัยพิบัติ 2.จิตอาสาพัฒนา 3.จิตอาสาเฉพาะกิจ มอบงานประชาสัมพันธดำเนินการติดปาย
ประชาสัมพันธงานน้ีที่บริเวณปายประชาสัมพันธวงเวียนโปงลาง  

  เรื่องท่ี  8     โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ ขอเพิ่มหมอแปลง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ  ขอ
เพ่ิมหมอแปลง เราเคยเปลี่ยนใหแลวรอบหน่ึงเมื่อตอนหมอแปลงเการะเบิดและคาใชจายในการเพ่ิมหมอแปลง
ก็คอนขางสูงประมาณ 190,000 บาท  ผมอยากใหชวยกันประหยัดและใชไฟฟาใหนอยลงแทนที่จะขอเปลี่ยน
หมอแปลงใหใหญขึ้น  สวนที่เราเคยเปลี่ยนใหโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางน้ันก็นำเรื่องเขาและดำเนินการ
ประมาณ 2 ป ถึงไดหมอแปลงใหมเพราะฉะน้ันอยากใหโรงเรียนเทศบาล 3 รอกอนครับแลวมอบสำนักการ
ชางพิจารณาดำเนินการ 

เรื่องท่ี  9     การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง รัชกาลท่ี 10 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 2.ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 3.ลำคลองเฉลิมพระเกียรติฯ  วันที่ 12 มิถุนายน 
2562  เวลา 10.30 น.  นายอำเภอขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมปรึกษาหารือและแบงมอบภารกิจ  มอบ
รองประเสริฐไปประชุมแทนนายก  โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯเขาจะมีการแบงเขตวาเราจะตองรับผิดชอบ
บริเวณไหนถึงบริเวณไหนและจะไมเนนพิธีเปดงาน  เมื่อมอบความรับผิดชอบใหแลวก็จะใหจิตอาสาไปอยูตาม
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเลยและเขาขอความอนุเคราะหใหแจงจำนวนบุคลากรในสังกัดพรอมวัสดุอุปกรณที่จะเขารวม
กิจกรรม   และถาหากมีปญหาสงสัยในเรื่องอะไรรองประเสริฐสามารถสอบถามทานเลขาอดิศักด์ิไดเพราะทาน
เคยไปประชุมแทนผมมาแลวครั้งหน่ึง    
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เรื่องท่ี  10     ปรับภูมิทัศนบริเวณลำน้ำปาว 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ลำน้ำปาววันที่เราทำบุญซำฮะผมลง 
พ้ืนที่ไปลำน้ำปาวชวงเชาแลวผมก็ไดเรียกประวิทยมาบอกใหไปรื้อวัชพืชแตก็รื้อไมหมดยังคงเหลืออยูบนหินมอง
ไปจะเห็นเปนสีเขียวๆบนหิน  เพราะฉะน้ันฝากกฤษณะดูดวยเพราะเปนอีกจุดที่เราจะพาคณะกรรมการ
ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืนไปดูงาน และอยากใหสำนักการชางประสานผูรับจางไปปรับพ้ืนทางเทาใหดูดี
และสวยงาม  

เรื่องท่ี  11     โครงการเพิ่มสวนหยอมสวนสาธารณะใหแกชุมชน   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ทานผูวา
ฯเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมสวนหยอมสวนสาธารณะใหแกชุมชน  ประชุม ณ หองประชุม
ฟาแดดสงยาง ศูนยราชการช้ัน 2  และทานฝากวาอยากใหผมจัดสวนหยอมบริเวณวงเวียนใหดวยผมเลยแจง
ไปวาเราจัดอยูแลวแตจะจัดชวงเทศกาลสำคัญๆ  ทานเลยบอกวาอยากใหเราจัดสวนหยอมที่วงเวียน ฯลฯ แบบ
ถาวรเพ่ือความสวยงามฝากสำนักการชางพิจารณาดำเนินการ 

เรื่องท่ี  12     พิธีปลอยพันธุปลา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   พิธีปลอยพันธุปลา วันที่ 14 มิถุนายน 
2562 เวลา 09.30 น. ณ ริมแกงดอนกลาง  มอบสำนักการชางประสานงานกับสำนักงานประมงใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  13     กฎกระทรวงดานสุขลักษณะของสถานท่ีจำหนายอาหาร 
นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข     เมื่อวานน้ีที่ไดเขารวมประชุมของกรมอนามัย
สืบเน่ืองจากวาไดมีการออกกฎกระทรวงดานสุขลักษณะของสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ.2561 คือออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตอนน้ีเน่ืองจากวาในกฎกระทรวงตัวน้ีมันมีผลบังคับใชแลวต้ังแต
วันที่ 25 เมษายน 2562  เน้ือหาสาระของกฎกระทรวงตัวที่สำคัญก็คือหลังจาก  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
สถานประกอบการจำหนายอาหารจะตองไดรับการฝกอบรมตองมีวุฒิบัตรไมวาจะเปนผูประกอบการหรือผู
สัมผัสอาหาร  ซึ่งตรงน้ีเองเน่ืองจากวาระยะเวลาดำเนินการมันมีชวงระยะเวลาจำกัดซึ่งสถานประกอบการ
รานอาหารของเราเองผมไดเช็คดูมีประมาณ 500 ราน  ในกรณีที่รานอาหารหรือผูสัมผัสอาหารไมไดรับการ
ฝกอบรมหลังจาก  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 แลวในการที่จะมาขออนุญาตเราก็จะไมอนุญาตและถาไปตรวจ
พบอันน้ีผูประกอบการจะมีความผิดมีโทษปรับ  แตเน่ืองจากวาการดำเนินการจัดมีรูปแบบวิธีการที่ยุงยากคือ
เวลาที่เราจะจัดการอบรมจะตองสงหลักสูตรและสงวิทยากรและสงรายละเอียดไปที่กรมอนามัยหลังจากน้ัน
กรมอนามัยถึงอนุญาตออกมาเพราะการดำเนินการมีขอจำกัดวาไมวาจะเปนวิทยากรหรือวาอะไรจะมีคุณสมบัติ
ของเขาอยู  และลักษณะการอบรมเมื่อกอนน้ันเราอบรม 200 - 300 คน แตตอนน้ีเขากำหนดไวเลยวาใน
กรณีของผูประกอบการอบรมครั้งละไมเกิน 50 คน หรือผูสัมผัสอาหารอบรมครั้งละไมเกิน 100 คน  และตอง
มีช่ัวโมงในการเขาอบรมดวยและมีขอสอบใหทำเหมือนการไปสอบเพ่ือขอใบขับขี่  ในกรณีน้ีถาสอบไมผานก็จะ
ออกใบอนุญาตใหไมได  ถาเราจะใหแลวเสร็จตามกำหนดคือเดือนธันวาคม 2563 เราจะตองอบรมประมาณ 
30 – 40 รอบ ปญหาคืองบประมาณคงจะตองขอไปเพ่ิมเติมในแผน 5 ป ของเทศบาล  เพราะเราต้ัง
งบประมาณเดิมไวแค 50,000 บาท แตตอนน้ีอาจจะตองใชงบประมาณ 250,000 – 300,000 บาท    

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มันไมมีปญหาหรอกครับเพราะเรา
สามารถอางไดวากฎหมายใหมแนวทางปฏิบัติใหมและกำหนดมาใหมใหเราแบบน้ี  เรื่องแบบเรื่องแผนเราก็
แกไขไปสวนเรื่องเงินในการจัดอบรมใหไปพิจารณาดูอีกครั้งวาเราจะสามารถใชสวนไหนไดบาง 

เรื่องท่ี  14     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  มอบรองนพสิทธ์ิไปรวม
กิจกรรมแทนนายก  
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เรื่องท่ี  15     โครงการวิจัยการบริหารงานท่ีเปนเลิศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการวิจัยการบริหารงานที่เปน
เลิศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562  คือสถาบันพระปกเกลาเขาทำโครงการ
ประกวดรางวัลพระปกเกลาทองคำแลวถาหากทองถิ่นไหนไดรางวัลพระปกเกลาทองคำนวัตกรรมที่เอาไปโชว
เขาจะสงเจาหนาที่ลงมาถอดบทเรียนใหเปนคูมือแนวทางในการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผอ.
กองวิชาการ หน.พงษธร ผอ.สวนสุนิสา ผอ.สวนสมชาย นายอิงควัต และนายธนัญชัย ฝากใหเตรียมตัวไวดวย  

เรื่องท่ี  16     งานพระราชทานเพลิงศพเจาอาวาสวดักลางพระอารามหลวง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานพระราชทานเพลิงศพของเจา
อาวาสวัดกลางพระอารามหลวงไปถึงไหนอยางไรแลว เราไดรับภารกิจหรือรับผิดชอบหรือไม 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป   เย็นน้ีเราจะเขาไปประดับตกแตงผา  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตกแตงสถานที่ผมทราบแลวผมถาม
ถึงงานดานอ่ืนๆ   เราจะไปรวมงานและจะนัดหมายกันอยางไร  วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธี
พระราชทานเพลิงศพในวันที่ 16 มิถุนายน 2562   

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  ออกเปนคำสั่งคณะกรรมการไปแลวมี
คณะกรรมการหน่ึงที่วาใหไปดูแลและตอนรับผูคนที่ไปรวมพิธี   

นายรณยุทธ   หอมหวล     รองปลัดเทศบาล     ขออนุญาตผมไดรับมอบหมายจากทานนายกไปรวม
ประชุมในวันน้ันงานหลักของเราคือเรื่องสถานที่และการรักษาความสะอาดและขอเพ่ิมเติมคือเรื่องรถดับเพลิง
ในวันเผาจริง  สวนการตอนรับตางๆจะใหโรงเรียนตางๆรับผิดชอบเขามีคณะกรรมการแลวและเขาจะเรียก
ประชุมมอบหมายภารกิจในการทำงานนอกรอบกันอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โรงเรียนในสังกัดของเราทราบแลว
หรือไม 

นายรณยุทธ   หอมหวล     รองปลัดเทศบาล     เทาที่ผมดูไมมีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแตจะเปนในสวนของโรงเรียนอ่ืน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และฝากเรื่องการจัดวางเตนทอยาก
ใหสำนักการชางนำเตนทมาวางไวฝงทางของรั้ววัดเหมือนที่เราเคยปฏิบัติมาทุกครั้งเพราะถาเราเอาไปติดต้ังฝง
บานเรือนของพ่ีนองประชาชนเขาจะเขาออกบานคอนขางลำบากฝากดำเนินการดวย 

เรื่องท่ี  17     ปรับปรุงผิวจราจรวงเวียนโปงลาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากปรึกษาทานผอ.ภานุเดชวาถา
หากเราจะไปปรับปรุงผิวจราจรวงเวียนโปงลางเราจะตองทำอยางไร  และฝาทอที่ทรุดจะแกไขปรับปรุงอยางไร 
ฝากสำนักการชางพิจารณาดำเนินการใหผมดวย 

เรื่องท่ี  18     หลักเกณฑของการพัฒนาสวนสาธารณะใหเปนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสิน ธุ     หลักเกณฑของการพัฒนา
สวนสาธารณะให เปนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จะตองมีองคประกอบ 1.พ้ืนที่ตองไมนอยกวา 5 ไร  
สวนสาธารณะหนาเรือนจำกับสวนสาธารณะกุดน้ำกินเราผานนะ 2.ปายช่ือสวนกรมสงเสริมจะสงมา  3.การ
จัดแบงพ้ืนที่สวนเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกันควรมีองคประกอบ เชน 3.1 สวนปาหรือสวนไมดอกไม
ประดับ  ตอนน้ีทานเลขากำลังออกแบบอยูแลวจะไดเงินจาก ทสจ.เอามาซือ้ 3.2 สระน้ำ 3.3 ที่น่ังเลนพักผอน
หยอนใจเชนซุมน่ังเลนลานหิน 3.4 ที่ออกกำลังกายเชนเสนทางปนจักรยานทางเดินออกกำลังกาย 3.5 สนาม
เด็กเลนสรางปญญา  ฝากสำนักการศึกษาจัดซื้อเพ่ิมในสวนของเครื่องเลนเด็ก 3.6 ซุมหรือปายแสดงพระราช
ประวัติพระราชกรณียกิจ ร.10 หรือประวัติของสวนสาธารณะ  ฝากไปทำปายประวัติใหเรียบรอยสวนจะติด 
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บริเวณดานหนาหรือดานหลังน้ันพิจารณาดูใหดี  4.สวนปาควรมีตนไมประจำพระองคของ ร.10 คือตนรวงผึ้ง  
ซึ่งทานเลขาฯไดนำมาจากบานของรองอุบลรัตนประมาณ 10 กิ่ง  อยากใหนัดวันไปปลูกกันใหเรียบรอยใหเปน
มุมสวนปา 5.จัดใหมีศูนยการเรียนรูพันธุกรรมพืช  5 ขอน้ี ถือวาเปนคุณสมบัติของสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ  ที่ทานผูวาเชิญประชุมวันที่ 13 มิถุนายน 2562 น้ีก็คงจะคุยเรื่องพวกน้ีถาเราทำกอนก็ไมตองรอ
อะไรฝากไวดวยครับ 

เรื่องท่ี  19     ผูตรวจราชการภาคประชาชน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การต้ังผูตรวจราชการภาคประชาชน
ใครรูเรื่องและความเปนมาบาง  เขามีหนังสือใหเราประชาสัมพันธใหคนมาสมัครและดูวาใครมีคุณสมบัติที่จะ
สามารถมาเปนได  จะมีเขามาตรวจเราหรือไมถามีน้ันก็แสดงใหเห็นวาเขาสรางการมีสวนรวมกับภาคประชาชน
เพราะฉะน้ันเราทำอะไรก็ตองดูใหดีเพราะมีคนคอยจับตาดูเราเปนพิเศษอยูฝากทุกทานดวยครับ 

เรื่องท่ี  20     ติดตั้งเครื่องสูบน้ำปองกันปญหาน้ำทวมขัง 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง    สืบเน่ืองมาจากที่ทานนายกใหไปติดต้ังเครื่อง
สูบน้ำตอนน้ีติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลวรอแคเวลาฝนตก  จะตองทดสอบและมีเวรประจำเครื่องสูบน้ำเราจะตอง
ใหฝายปองกันดำเนินการ 

นายกฤษณะ จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ผมทำเปนแผนไวเรียบรอยและ
เวรแตละวันจะมีพนักงานประจำเครื่องสูบน้ำอยู  และนำรถออกมากั้นบริเวณจุดที่น้ำทวม   

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กฤษณะนำเรื่องน้ีใหหัวหนาพงษธรดู
และใหทำหนังสือมาใหนายกดู  พรอมออกคำสั่งมอบหมายเจาหนาที่ประจำเครื่องสูบน้ำดวย 

เรื่องท่ี  21     รถจักรยานยนตดับเพลิง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดไปดูงานที่ประเทศสิงคโปรมี
รถจักรยานยนตดับเพลิงเวลาที่มีการรับแจงเหตุมารถจักรยานยนตดับเพลิงจะพวงขางดวยอุปกรณในการ
ดับเพลิงเปนถังเคมี หนากาก ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานและมีเจาหนาที่ประมาณ 1 
– 2 คน ที่ตองไปดวยกันกับรถจักรยานยนตดับเพลิงน้ี  ถาเปนเรื่องเล็กนอยที่สามารถใชถังเคมี 1 – 2 ถังดับ
ไดก็จะใชรถจักรยานยนตดับเพลิงน้ีออกไปปฏิบัติหนาที่กอน  ผมวาสามารถทำเปนนวัตกรรมใหมๆไดผมอยาก
ใหนายกฤษณะลองพิจารณาดำเนินการผมอยากใหทำประมาณ 2 – 3 คัน  เปนชุดเคลื่อนที่เร็วและหลังจากที่
เราทำเรียบรอยใหฝายประชาสัมพันธทำการประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนไดรับรูรับทราบวาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดมีการบริการรถจักรยานยนตดับเพลิงน้ีโดยใชสายดวนเบอรอะไรน้ันก็ใหไปคิดและพิจารณาดูครับ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม  2562 ประจำป 

2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องยาเสพติดก็ยังคุมเขมเหมือนเดิม  
มีหนังสือฉบับหลังมาไมวาจะเปนผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น หรือขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น ถามีสวนที่
ไปเก่ียวของกับการกระทำผิดเขาก็กำหนดแนวทางการทำงานมาเลยผมยังอยากจะติติงพวกเราเวลาที่ตรวจ
ปสสาวะลูกนองถาไปดูตามหนังสือที่เขาอธิบายมา  เมื่อตรวจปสสาวะเจอในเบ้ืองตนหรือถาเปนกลุมเสี่ยงตรวจ
กับเราแลวใหไปตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำอีกครั้งโดยใชปสสาวะเดิมเพราะฉะน้ันผมอยากใหปฏิบัติแบบน้ีฝากผูที่
รับผิดชอบดวย เราจะมีการตรวจอีกหรือไมเพราะเขาใหเราปฏิบัติทุกๆ 3 เดือนฝากติดตามดวย 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  เชิญสำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลดัเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
พฤษภาคม 2562  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 623  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน –30 กันยายน 2562) พรอมแจงทุกสำนัก/กอง ใหดำเนินการ
กำหนดตัวช้ีวัดในรอบการประเมินครั้งน้ีดวย  2. กรอกขอมูลในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล(กพ.7) และ
ลูกจางประจำ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพ่ิมคาจางรอบวันที่ 1 เมษายน 2562  3. บันทึกขอมูลลงในระบบ
ขอมูลบุคลากรกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบวันที่ 1 เมษายน 2562  4. จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะทำงานเขารับ
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
ประจำป 2562   ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนพฤษภาคม 
2562   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  - บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวม
เปนเงิน  21,500  บาท  หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน -  บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน - บาท   ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ
งาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  10/2562  เมื่อวันที่   14 พฤษภาคม 2562  ครั้งที่  11/2562  เมื่อวันที่   28 
พฤษภาคม 2562  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง  วันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    รวม
ปฏิคม กิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ   วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  รวมพิธีเปดและบริการ
น้ำด่ืมในโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำสาธารณะ ณ ศาลปูแฮ ชุมชนวัดเหนือ วันที่ 3 
พฤษภาคม 2562  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2562  วันที่ 24 พฤษภาคม 
2562   ฝายรักษาความสงบ  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินยึดอุปกรณจำหนายสินคาของแมคาดอกไมบริเวณหนา
เทศบาล(หลังเกา) เน่ืองจากวางสิ่งของบริเวณทางเทาระหวางวันที่  1 พฤษภาคม 2562   เจาหนาที่เทศกิจ
นำรถตรวจการณเทศกิจนำขบวนโครงการปนจักรยาน  เช่ือมสัมพันธสองแผนดินไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนล็อคจำหนายสินคา  บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาล 1 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการซอมแซมกระจกนูนที่ชำรุดบริเวณแยกซอยตาดี 
ชุมชนดงปอ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจจัดการกับคนจรจัดบริเวณตลาดโตรุง  เมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 2562  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  ๑.วันที่ 4 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 17.15 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟปาหญาตรงขามวัดหลวงปูแผน ชุมชนซอย      
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น้ำทิพย จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 17.45 น.  ๒.วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 
09.30 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาบริเวณหลังหมูบานเปาวลี ถนนมาปราณีต จึงเขาทำการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 12.00 น.  ๓.วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 15.20 น. ไดรับแจงทาง 
๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาชุมชนสุขสบายใจ จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 16.30 น.  ๔.วันที่ 7 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 18.45 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุหมอแปลงระเบิดสำนักงานหนาเทศบาลกาฬสินธุ       
จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 19.30 น.  ๕.วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 19.10 น. 
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหมอแปลงไฟฟาบริเวณหมูบานแสนสุข   ทางไปเรือนจำ จึงเขาทำการดับเพลิง 
และเพลิงสงบลงในเวลา ๑9.35 น.  6.วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑9.35 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ 
เหตุไฟไหมหญาขางวัดประชานิยม จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 20.30 น.  7.วันที่ 20 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 21.00 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาบริเวณหนาศูนยมิตซูมิชิไพบูลยยนต 
ถนนบายพาส-หัวคู จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 21.45 น.   8.วันที่ 26 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เวลา 00.50 น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟฟาชอตรานขายอุปกรณไอที สี่แยกประมวลไทจึงเขาทำ
การดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 01.17 น.  (รวม 8 ครั้ง)  การรวมกิจกรรมและงานดานบริการ
ประชาชนอ่ืนๆ  วันที่ 2 พ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑5.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนหัวโนนโก  วันที่ 5 พ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑5.30 น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนริมแกง  วันที่ 9 พ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 09.50 
น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่บริเวณศาลากลางหลังเกา  วันที่ 11 พ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑3.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.พวงแบตเตอรี่บริเวณลานจอดรถโลตัส  วันที่ 12 พ.ค. 
๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑4.20 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนดอน
กลอย  วันที่ 17 พ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑4.30 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับ
สัตวเลื้อยคลาน ซอยเฟองฟาชุมชนทุงศรีเมือง  วันที่ 19 พ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 06.00 น. 
ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนหนองลิ้นจี่  วันที่ 24 พ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อ
เวลา 08.30 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. ตัดตนไมชุมชนหนองไผ , ซอยอภัย3 ,    - ชุมชนดอนกลอย , 
โรงเรียนนาฏศิลปกาฬสินธุ  , ชุมชนสงเปลือย , ชุมชนทุงศรีเมือง  (รวม 13 ครั้ง)  อาสาปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)   ๑.หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -
ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง  ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการ
ประชาชนอ่ืนๆ  -วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตอนรับองคการบริหารสวนตำบลโสน อำเภอขุขันธ จังหวัดศรี
สะเกษ เขาศึกษาดูงานเรื่องปฏิบัติงานที่เปนตนแบบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ  งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนพฤษภาคม 2562  จำนวน 33,628 คน  จำนวน
ครัวเรือน  15,521 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤษภาคม 2562  ยายเขาจำนวน 
169  ราย ยายออกจำนวน 92 ราย จำนวนประชากรแฝงและประชากรจร  จำนวนประชากรแฝง 2,367 
ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 802 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมา
รับบริการ 559 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 23 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จำนวน
ผูรับบริการ  6 ราย   

    สำนักการสาธารณสุขฯ  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ำมัน
เช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤษภาคม 2562  เบนซิน  ในเดือนพฤษภาคม   62  ใชน้ำมัน  จำนวน 789 
ลิตร  เพ่ิมขึ้น   149  ลิตร  ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน  259.94  ลิตร  (พฤษภาคม 2561 =  



- 10  - 
1,048.94  ลิตร)  น้ำมันดีเซล ในเดือนพฤษภาคม  62 ใชน้ำมัน จำนวน  18,221  ลิตร  เพ่ิมขึ้น  1,159  
ลิตร   ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน  1,182  ลิตร  (พฤษภาคม 2561  = 19,403  ลิตร)  LPG  ในเดือน
พฤษภาคม  62 ใชน้ำมัน จำนวน 1,593.62  ลิตร  เพ่ิมขึ้น  44.46  ลิตร  ลดลงจากปที่แลวในเดือน
เดียวกัน  549.94  ลิตร (พฤษภาคม 2561= 1,043.68  ลิตร)  ดานความสะอาด ลางทำความสะอาด
ตลาดโตรุง  3  ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  
2 ครั้ง  ทำความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  29 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำ
อุดตัน  15 จุด  ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 4 คัน/4 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม - ใบ  
ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ำ/เปลี่ยน 12 ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  คัดแยกขยะใน
โรงคัดแยกขยะระหวาง  29 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  4  ตัน  - จำหนายขยะที่คัด
แยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  11,800  บาท  กำจัดมูลฝอยในเดือน พ.ค. 62 รวม 3,055.79 ตัน เปนมูล
ฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,037.68 ตัน   - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 33 แหง) 2,018.11 ตัน  การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ   คุณภาพน้ำหนองไชยวาน และกุดยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพลำน้ำปาว
และกุดน้ำกินไมผานมาตรฐาน  กิจกรรมปนประชาสัมพันธโครงการ   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ลาน
จอดรถ สวนสาธารณะ  แกงดอนกลาง ขบวนจักรยาน จำนวน 32 คัน รวมปนเพ่ือประชาสัมพันธโครงการ
จัดหาจักรยาน อุปกรณการเรียน และอุปกรณการกีฬา ตามโครงการ “ปนจักรยานสานสัมพันธสองแผนดินไทย 
- กัมพูชา”  ผลมีการจัดทำสื่อรณรงค และรวมปนรณรงค จำนวน 1 ครั้ง  กิจกรรมรณรงคถุงเงินประชารัฐ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ ออกใหบริการพอคาแมคาตลาดสดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ รวมใชแอพพลิเคช่ัน “ถุงเงินประชารัฐ” ในวันที่  21 - 22 พฤษภาคม 2562 ผลการ
ดำเนินการพบวา   พอคาแมคาใหความรวมมือ  กิจกรรมประชุมเตรียมความพรอมการกอต้ังชมรมจักรยาน  จ.
กาฬสินธุ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับชมรมจักรยานในพ้ืนที่ จัดประชุมเตรียมความพรอม กอต้ังชมรม
จักรยานจังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  ผลการประชุมมีมติใหจัดต้ังชมรมจักรยานช่ือวา 
“ชมรมจักรยานโสมพะมิตรรวมใจ จ.กาฬสินธุ” เพ่ือเปนชมรมกลางของจังหวัดรวมผลักดันสงเสริมกิจกรรม
ของจักรยาน ตามนโยบายเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ  เมื องจักรยาน  ด านปองกันและควบคุม โรค                                        
๖.๑ เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  - สรุปผลการเย่ียมบาน  - เดือนน้ีมีผูปวยรายใหม ๑ ราย อยูชุมชนหนา
โรงเลื่อยรวมมีผูปวยที่ตองดูแล ๗ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเย่ียมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และ
แข็งแรง ทุกราย  โครงการชุมชนเมืองลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี  ป ๒๕๖๒  - ไดทำการ
ตรวจอุจจาระกับประชาชนกลุมเสี่ยง อายุ ๔๐ ปขึ้นไปมีพฤติกรรมกินปลาดิบ, ปลาหลาดิบ ,ปลาจอม ,มี
กรรมพันธุเปนมะเร็งตับหรือมะเร็งทอน้ำดี และผูที่สนใจ ดวยการตรวจหาไขพยาธิ ดวยวิธี  Kato thick smear 
ในเขตเทศบาลฯ เปาหมายจำนวนทั้งสิ้น ๙๓๖ ราย ใน วันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ผลการดำเนินงาน
ดังน้ี - ไดมีกลุมเสี่ยงดังกลาวที่มาตรวจอุจจาระหาไขพยาธิ จำนวนทั้งสิ้น ๙๒๐ ราย  - พบมีไขพยาธิ ทั้งสิ้น  
๔๒ ราย มารักษาครบแลวทั้ง ๔๒ ราย และจะนำเขาสูกระบวนการตรวจอัลตราซาวดชองทองในเดือนสิงหาคม
ตอไป สรุปดังน้ี  - พบไขพยาธิใบไมตับ ๒๖ ราย   - พบไขพยาธิสตรองจิรอยด(พยาธิตัวกลม) ๑๓ ราย  - พบไข
พยาธิใบไมตับและทั้งไขพยาธิสตรองจิรอยดในคนๆเดียว  ๒ ราย  - ไขพยาธิตัวตืด ๑ ราย  งานปองกันและ
ควบคุมโรค ไดทำประกาศพนหมอกควันเพ่ือกำจัดยุงในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   กำหนดการพนหมอก
ควันกำจัดยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๖๒ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธ
เพ่ือแจงใหประชาชนทราบกอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการพน ตามกำหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง 
๓๖ ชุมชน และสถานศึกษา ทั้ง ๒๖ แหง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนต้ังแตวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแลวเสร็จในวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูกอนการ
ระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  
ดังน้ี  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี ๓๒ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอย 
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ละ ๘๘.๘๘  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๓ 
ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย, ชุมชนซอยน้ำทิพย และชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ ๘.๓๓  - ชุมชนที่มีคาดัชนี
ความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนหนองลิ้นจี่ คิดเปนรอยละ 
๒.๗๗ ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง   - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๓ แหง ไดแก  ร.ร.
เมืองกาฬสินธุ คือมีคา CI = ๗.๑๔ ,วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ คือมีคาCI = ๒.๕ และ ม.กาฬสินธุ คือ มีคา CI 
= ๒.๕๖  ดานสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือน  ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 
โครงการเย่ียมบานมารดาและบุตรหลังคลอด   มารดาหลังคลอด 12 ราย  ไดรับการเย่ียม  12 ราย   - บุ ตร 
เพศชาย  5 ราย  - บุตร เพศหญิง 7  ราย   มารดาอายุนอยกวา 20 ป  1  ราย  บุตรน้ำหนักนอยกวา 
2,500 กรัม  2  ราย  งานทันตกรรม  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทันตแพทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ
รวมกับเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุออกใหบริการใสฟนปลอมผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ จำนวน ๑  ราย  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันที่ 1 –  31  พฤษภาคม 2562  ๑.ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ   155 ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว  
221 ตัว แยกเปน สุนัข   189  ตัว  แมว  32  ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  13,310  บาท  
ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว   26   ร าย   จ ำน วน สั ต ว  
ทั้งหมด 2,016  ตัว  แบงเปน สุกร  1,974   ตัว  โค  42   ตัว  รายไดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 
จำนวน    203,322    บาท  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ ๑๕  พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุประชุมกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ไดให
การตอนรับคณะศึกษา ดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือเขาศึกษา
หลักการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งนำโดยนายนายเย่ียมเพชร พลเย่ียม 
นายกเทศมนตรีตำบลตำบลนิเวศน  งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ  คนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการนัก
กายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ไดออกเย่ียมและทำ
กายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย)   นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทำกายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ)  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ประจำเดือน ธันวาคม 2561  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรียนดาน
การนันทนาการ รำวงยอนยุค วิทยากรนางเสาวลักษณ ขันซาย และทีมงาน  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ 
หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร และคณะกรรมการบริหาร นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุฯ ใหการ
ตอนรับคณะศึกษา  ดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ซึ่งนำโดย นายชัชวาล  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรียนดานอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่นสิ่ง “ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช (Do It 
Yourself) การทำตางหูธุง” วิทยากรจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาล 
เมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุมเตรียมความพรอม 
ตามโครงการเรียนนอกสถานที่และศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ ประจำป 2562 ที่โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว ในระหวางวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 
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สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนพฤษภาคม 
2562   สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  พิธีทำบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก วันที่  4 พฤษภาคม 2562  ณ  วัดกลางพระอารามหลวง  รับชมการถายทอดสดพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  วันที่  4-5 พฤษภาคม 2562  ณ  อาคารหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ  รับชมการถายทอดสดพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  วันที่  6 พฤษภาคม 2562  ณ  อาคารหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ  พิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  วันที่  13 พฤษภาคม 2562  ณ  สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ช้ัน 1  การประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำป 2562  วันที่  13 พฤษภาคม 2562  
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2562 ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)  วันที่  19 
พฤษภาคม 2562  ณ  วัดสวางคงคา  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  อบรมโครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ปงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  วันที่ 25-27 เมษายน 2562  ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา    กิจกรรมเวียนเทียนเน่ืองในวันวิ
สาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสวางคงคา  รับมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 
2562  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ  หองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  โครงการฝกอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาไทย   วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน เน่ืองในวันเปดภาคเรียนที่ 
1/2562  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการเขาคายวิชาการ กิจกรรม
เตรียมความพรอมพัฒนาการ วันที่  9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  อบรมการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  กิจกรรมวันมาฆบูชา  วันที่ 
22 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ และ วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ    
เขารวมอบรมโครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพ่ือลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู  สู
การบูรณาการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟนแลนด  วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2562 ณ  โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแกน  โครงการเขาคายวิชาการ ประจำปการศึกษา 2562  (กิจกรรมเตรียมความพรอม
พัฒนาการช้ันอนุบาล)  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  อบรมการปองกันอุบัติเหตุและการชวยเหลือเบ้ืองตน  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เปดภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2562  วันที่ 
16 พฤษภาคม 2562  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  โครงการประชุมผูปกครอง ประจำป
งบประมาณ 2562 วันที่  16 พฤษภาคม 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำป 2562  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปการศึกษา 2562  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2   กิจกรรมการเรียนการ
สอนประจำวัน  ตอนรับครูรักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมเลา
นิทาน  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  ในวันที่  13 พฤษภาคม 2562  ณ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ฝายแผนงานและโครงการ  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางและพัฒนา
เครือข ายการจัดทำแผนและงบประมาณ ทางการศึกษา เจ าภาพระดับภาค  กลุ มจั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปงบประมาณ 2562  ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชารลอง-
บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ 
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สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-พ.ค.
62  (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-พ.ค.62   1.หมวดภาษอีากร  รับจริงต้ังแต
เดือนต.ค. 61-พ.ค.62  เขามาทั้งหมด 21}995}341.82  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61-
พ.ค.62  เขามาทั้งหมด 8}328}393.30  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-พ.ค.62  เขามา
ทั้งหมด 4}926}298.71  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61-
พ.ค.62  เขามาทั้งหมด 3}793}524.50  บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-พ.ค.62  เขามา
ทั้งหมด 550  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 61-พ.ค.62  จำนวน 
39,044,108.33 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 61-พ.ค.62 เขามาทั้งหมด 82,649,739.68 
บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  83,299,408 บาท ดานการศึกษา   เขามาทั้งหมด  
63,684,127  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 146,983,535 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จำนวน 
268,677,383.01 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 61-พ.ค.62 จำนวน 
30,480,712.19  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 61-พ.ค.62 จำนวน 
1,200,426.17 บาท  รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - พ.ค.62  จำนวน  268,523,987.41 บาท  รายจายจริง
เดือน ต.ค.61 - เม.ย.62  จำนวน  203,135,196.78 บาท  รายจายจริงเดือน  พ.ค.62 จำนวน  
35,499,807.66 บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไป มิ.ย.62 จำนวน   29,888,982.97 บาท   

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง      ประจำเดือนพฤษภาคม 2562   คา
วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนพฤษภาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 6,155 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 
305 ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือนพฤษภาคม 2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,757 ลิตร  ลดลง 
203 ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนพฤษภาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 
18,221  ลิตร เพ่ิมขึ้น 1,159  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 
264 ลิตร ลดลง 41  ลิตร สำนักการคลัง เดือนพฤษภาคม 2562    ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 200 ลิตร 
เพ่ิมขึ้น 40 ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน เดือนพฤษภาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   128  
ลิตร เพ่ิมขึ้น 33  ลิตร กองสวัสดิการและสังคม  เดือนพฤษภาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 201
ลิตร เพ่ิมขึ้น 60 ลิตร  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน เม.ย. 62  ใชไฟฟา จำนวน   31,344.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 
238.00 หนวย  สถานีดับเพลิง ในเดือน  เม.ย. 62 ใชไฟฟา จำนวน 6,155.00  หนวย เพ่ิมขึ้น 283.00  
หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน เม.ย. 62  ใชไฟฟา จำนวน  6,416.00 หนวย   
ลดลง 3,663.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน เม.ย. 62  ใชไฟฟา  จำนวน   
4,344.00  หนวย ลดลง 1,529.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน เม.ย. 62 ใชไฟฟา  
จำนวน   5,122.00   หนวย  ลดลง 3,058.00 หนวย  โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน เม.ย. 62  
ใชไฟฟา จำนวน   1,281.00   หนวย   ลดลง 300.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ   ใน
เดือน เม.ย. 62  ใชไฟฟา จำนวน    2,676.00  หนวย  ลดลง 972.00 หนวย    สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวาง
ดำเนินการกอสราง  จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยวัลลภ 
ชุมชนหัวโนนโก  (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562)  2.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย
สุขสบายใจ 16 ชุมชนสุขสบายใจ  (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)  3.โครงการกอสราง 
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ระบบระบายน้ำถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 
10 พฤษภาคม 2562)  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  ดำเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ  จำนวน  3  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยถนนดอน
กลอย ชุมชนดอนกลอย  2.โครงการกอสรางลานเอนกประสงค (สนามเด็กเลน) ชุมชนหนองไซยวาน  3.
โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผัง
เมืองงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 
จำนวน  11  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง  2.โครงการ
กอสรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย  3.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนสวางพัฒนา  4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ รอบวัดปา
ทุงศรีเมือง ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  5.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสงเปลือยนอก 
6.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยฉายจรุง ชุมชนหัวโนนโก  7.โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 1 หัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก  8.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมือง
พัฒนา เช่ือมโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  9.โครงการกอสรางถนน คสล. หนาโรงบำบัดน้ำเสียถึงบาน
นายแสง ภาวิขำ ชุมชนคุมหวย  10.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ ชุมชนกุดยาง
สามัคคี  11.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยริมทุง ชุมชนดงปอ  สวนการโยธา  ประดับเสาไฟฟาสาธารณะ
และตนไมบนเกาะกลางถนน  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ตัดแตงก่ิงไม ซอย อภัย 1 วันที่ 29 พฤษภาคม  
2562  วางทอระบายน้ำชุมชนสงเปลือยหอพักกัลยา  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ติดต้ังทางลาดพระบาท 
บริเวณพิพิธภัณฑสิรินธร  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ประดับผา,ธงพระปรมาภิไธย,ธงชาติ ตามจุดสำคัญ
ตางๆ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เคลื่อนยายไดโนเสารจากสวนสาธารณะริมแกงไปติดต้ังที่  พิพิธภันฑสิริน
ธร  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการปรับพ้ืนที่บริเวณลานเตนแอโรบิค สวนสาธารณะริมแกง  วันที่ 
22 มีนาคม 2562  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
โดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

นางศศิญา   กิตติธรรม    หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ    ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
คาใชจายประจำเดือนพฤษภาคม 2562    งบประมาณต้ังไว 1,489,000 บาท  รวมคาใชจาย  131,484 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  501,106.40 บาท  2.หนังสือเขา 61 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 83 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 8  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 37  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 36 - 39  มี
รายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่ 36/2562  จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 250,000 บาท  สำนักการชาง  - โอน
ครั้งที่ 37/2562  จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 120,000 บาท  สำนักการคลัง  - โอนครั้งที่ 38/2562  
จำนวน 5 รายการ  เปนเงิน 393,900 บาท  สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 39/2562  จำนวน 2 รายการ  
เปนเงิน 80,000 บาท สำนักการคลัง  รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี   ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562   - คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ จะลงพ้ืนที่ประเมินรางวัลฯ เมื่อวันที่ 27 
พ.ค.2562 โดยคณะกรรมการไดเขาพบกับกลุมตัวอยางเพ่ือตอบแบบสอบถามโดยมีตัวแทนชุมชน 8 ชุมชนๆ 
ละ 2 คน ครูในเขตเทศบาล 3 คน ตัวแทนผูนำทางศาสนา 2 คน ตัวแทนสวนราชการ 2 คน และภาคประชา
สังคม 3 คน จากน้ันไดทำการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล โดยทางเทศบาลไดนำเสนอ วีดิทัศนภาพรวมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลพรอมทั้งนำเสนอนวัตกรรมจุติสุขาวดีสรางสุขที่ปลายชีวิตในรูปแบบ
เพาเวอร และคณะกรรการฯ  ก็ไดซักถามและขอเอกสารเพ่ิมเติม    การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่
ไดรับการถายโอนของ อปท.  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดกรอกขอมูลในแบบติดตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ของ อปท.ในสวนของการดูแลผูสูงอายุ และการสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เสร็จเรียบรอยระยะเวลาที่กำหนด   
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การแตงต้ังคณะกรรมการตามระเบียบวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   แทนชุดเดิมที่หมดวาระ  คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ดังน้ี  1. 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การประเมินผูบริหาร
องคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2562  - สรุปแบบประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหาร
ทองถิ่น) พรอมเอกสารประกอบการประเมินที่กำหนด ในรอบที่ 1 (ผลการดำเนินงานต้ังแต 1 ตุลาคม 2561 
– 31 มีนาคม 2562) สงภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพ่ือจะรวบรวมรับการตรวจประเมินจากจังหวัด
ฯ ตอไป  รางวัลพระปกเกลา ประจำป 2562  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จะสงใบสมัครเขารวมประกวดรางวัล
พระปกเกลา ประจำป 2562 พรอมแนบพรอมเอกสารประกอบการประเมินไปยังวิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
สวนทองถิ่นสถาบันพระปกเกลา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562   ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งาน
ประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 11 งาน 3.เขียนขาว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 42 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  6.  งาน
พิธีกร  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.งานตัดตอเสียง จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20  ขาว 
4.Facebook จำนวน 42 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 7 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน   ฝายนิติการ  
ประชุมการแกไขปญหาความเดือดรอนจากการติดต้ังตัวหนอนถนนเพ่ือชะลอความเร็ว (ชุมชนทาสินคา)  
ชวยเหลือกฎหมาย (ทางเขา - ออกที่ดินพิพาท)  ออกตรวสอบ กรณี รองเรียนรางน้ำฝนและกันสาด (ชุมชนวัด
ใตโพธ์ิค้ำ)   ปดกั้นรองระบายน้ำชุมชนหัวคู – หนองเรือ 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนพฤษภาคม 2562  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนพฤษภาคม 
2562  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 113 ลิตร เพ่ิม 58  ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 88 ลิตร ลดลง 7 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน   เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกันสมาชิกสภาเด็กฯ และจิตอาสา ไดมารวมดวยชวยกันแตงแตมระบายสี
ลงบนจานดาวเทียม เพ่ิมเติมสีสรรคศิลปะดาวธุงใหสวยงาม เพ่ือนำไปตกแตงแหลงทองเที่ยวสวนสาธารณะริม
แกงดอนกลาง เปนการโปรโมทแหลงทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยสมาชิกสภาเด็กฯ และจิตอาสา ไดจัดประชุม
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ สรุปผลงานกิจกรรมเดือนเมษายนที่ผานมา และคิดแผนงานกิจกรรม
ดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ตอไป  การประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือนเพฤษภาคม 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือนเพฤษภาคม ๒๕๖๒ ครั้ง
ที่ ๘ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน  ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคมลงพ้ืนที่
จายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒  ประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒ 
สมาคมฌาปนกิจเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเทศเมืองกาฬสินธุ  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.( ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปน 
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ประธานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒ สมาคมฌาปนกิจเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเทศเมืองกาฬสินธุ  ประชุม
ใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒ สหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวมใจพัฒนา จำกัด   เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒ สหกรณบริการเคหะสถานหนองไผรวมใจพัฒนา 
จำกัด เรื่องรายงานผลการดำเนินงานที่ผานมา/ปดงบการเงิน/คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมเพ่ือทำหนาที่ใน
การบริหารงานของสหกรณฯ การดำเนินงานโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาลไดเขารวม    ประชุมชมทำความเขาใจการดำเนินงานโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
คุณสมบัติ  ผูลงทะเบียนรวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบตอไปให อปท.ดำเนินการเบ็ดเสร็จ  ฝายสงเสริม
สวัสดิการสังคม  ประชาชนทั้ง ๓๖ ชุมชน รวมกิจกรรมทำธุงอีสาน เพ่ือใชประดับงานวิสาขบูชาปุณมี ประเพณี
สรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๒ ระหวางวันที่    ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ 
โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โดยไดรับการสนับสนุนวัสดุทำธุงอีสานจาก กศน. 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ / สำนักการศึกษา และการบริจาคจากชุมชนและพนักงาน 
เจาหนาที่ เทสบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการ เฝาระวังของกลุมสตรีเพ่ือลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน
เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน 
บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานเปดโครงการ เฝาระวังของกลุมสตรีเพ่ือลดความรุนแรง
ตอเด็กและสตรีในชุมชนโดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือใหสังคม ชุมชน มีสวนรวมในการปองกัน แกไข
ปญหา และสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพ้ืนที่ 
 

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

ปดประชุม  16.30  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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