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สิทธิกานต
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หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
คำกอน
หน.ฝายนิติการ
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หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
ถิตยกุล
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ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
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ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ

ประชุม คณะผูบ ริห ารและหั วหน าสวนการงาน ครั้งที่ 15/2562 ประจำป 2562 วัน ที่ 23 กรกฎาคม
2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 กิจกรรมวันรพี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ศาลฯขอความอนุเคราะหยืมเตนทของเราและใหเราไปกางเตนทใหฝากสำนักการชางไปดูสถานที่และกางเตนท
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 และฝากประสานงานดูวาตองการอะไรเพิ่มเติมหรือไมเพราะผมทราบวามาจะมีพิธี
สงฆดวย และยังขอใชสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางฯเพื่อทำการแขงขันฟุตบอลในงานวันรพีดวยมอบสำนัก
การศึกษาประสานงานในเรื่องการขอใชสนามฟุตบอล

- 3 -

เรื่องที่ 2 วันงดดื่มสุราแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมวัน

งดดื่มสุราแหงชาติ กรมสงเสริมไดรับแจงจากกระทรวงในวันงดดื่มสุราคณะรัฐมนตรีก็มีมติใหหนวยงานตางๆ
สนับสนุนกิจกรรมการงดดื่มสุราทำความดีถวายในหลวงฯ จึงขอใหหนวยงานใหความสำคัญ และใหความ
รวมมือสนั บ สนุ น กิ จกรรมวัน งดดื่ ม สุ ราแห งชาติ กิจกรรมที่ ขอความสนับ สนุน คือ 1.เผยแพรและรณรงค
ประชาสัมพันธคำขวัญของนายกและโอวาทของผูนำศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการงดดื่มสุรา 2.ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในชวงเขาพรรษาพรอมทั้งประชาสัมพันธบุคคลากรในสังกัด
และประชาชนในพื้นที่รวมลงนามปฏิญาณตน

เรื่ อ งที่ 3

การเตรี ย มรั บ เสด็ จ กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ เนื่ อ งในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ท านผู วาราชการจั งหวั ด เชิ ญ ไป

ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 จะมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประมาณ 2,439 คน
เพราะเปนการรับพระราชทานปริญญาบัตร 2 รุน จะมีการซอมรับปริญญาบัตร วันที่ 13 – 14 กันยายน
2562 และจะมี ก ารซ อ มใหญ ในวั น ที่ 15 กั น ยายน 2562 และรับ จริงในวั น ที่ 17 กั น ยายน 2562
เพราะฉะนั้นเราควรจะทำอะไรในการเตรียมตอนรับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และบัณฑิตทั้ง 2,439
คน และผูติดตาม สิ่งที่เราควรทำคือมอบสำนักการชางทำเรื่องสวนสาธารณะเกาะกลางถนน ประดับธงทิว
แตงบานแตงเมือง ประดับตกแตงไฟแสงสวางแสงสีใหสวยงามและมอบงานประชาสัมพันธขึ้นปายแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตทั่วทุกมุมเมืองและใหทำเอกสารแนะนำรานอาหาร โรงแรมที่พัก ถนนหนทางในตัวเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ มอบสำนักการสาธารณสุขดูแลเรื่องความสะอาดบานเมืองใหสวยงาม เก็บขยะ น้ำเสียอยาใหมีและ
จาเอกภราดรจะตองเตรียมทำอะไรทราบหรือไม
จาเอกภราดร เนตวงษ หน.ฝายรักษาความสงบฯ ดูแลเตรียมเสนทาง ขีดสีตีเสน ทาสีเสนทาง
เสด็จฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขาบอกวารายไดจะเขาเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุไมนอยกวา 40 ลานบาท เพราะเปนครั้งแรกที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะมาในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและจะมีรายไดเขาชุมชนเพราะฉะนั้นฝากทุกสำนัก/กองประชาสัมพันธชวยกันใหทุก
ชุมชนเตรียมรานอาหารและหองพักใหเพียงพอ เรื่องนี้เปนเรื่องที่เราจะเตรียมเอาไวกอนเพราะตอนนี้กรมวังยัง
ไมมาชี้แจงและถาหากกรมวังมาอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก

เรื่ อ งที่ 4 การดำเนิ น โครงการแผนงานระบบไฟฟ า เคเบิ้ ล ใต ดิ น ของการไฟฟ า
สวนภูมิภาค
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การดำเนินโครงการแผนงานระบบ

ไฟฟาเคเบิ้ลใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหนังสือที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยทำมาถึงผูวาฯแลวใหแจง
ทองถิ่นที่จะขอปรับปรุงซึ่งเปนงานที่องคกรปกครองสวนท องถิ่น เทศบาลหรือหนวยงานภายนอกมีความ
ประสงคจะปรับปรุงระบบไฟฟาเคเบิ้ลใตดินเปนการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลหรือหนวยงานภายนอกจะเปนผูรับผิดชอบลงทุนดานโยธาฯ เขามีเอกสารมาใหเราแลวและบอกวา
จะต องทำอะไรบ าง คณะรัฐมนตรีมีม ติ เมื่ อวัน ที่ 25 กัน ยายน 2561 เห็ น ชอบกรอบและงบลงทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจในป 2562 โดยมีแผนระยะยาวกอสรางเคเบิ้ลใตดินวงเงินลงทุนรวม 1,350 ลานบาท ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาครวมอยูดวยซึ่งเปนงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล มีความประสงคจะปรับปรุง
ระบบไฟฟาเคเบิ้ลใตดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลและหนวยงาน
ภายนอกจะเปนผูรับผิดชอบวงเงินลงทุนดานโยธาสวนการไฟฟาจะรับผิดชอบวงเงินลงทุนระบบไฟฟา การ

- 4 ไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคได ก ำหนดหลั ก เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กงานเข า ดำเนิ น การตามแผนระยะยาวดั ง ต อ ไปนี้
เพราะฉะนั้นเราตองเตรียมและทำเรื่องขอไป 1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลจะตองมีหนังสือยืนยัน
รับผิดชอบงบประมาณดานโยธาและแผนงาน 2.องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนผูประสานงานกับ
หนวยงานสื่อสารและหนวยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวของดำเนินการจัดเตรียมงบประมาณ 3.ยินยอมใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคเปนผูดำเนินการออกแบบประมาณการและกอสรางดานไฟฟาและโยธา 4.ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เทศบาลเปนผูดำเนินการทำประชาพิจารณ 5.เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลหรือหนวยงาน
ภายนอกตกลงดำเนินการรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาคใหจัดทำบันทึกลงนาม MOU หรือสัญญาทางปกครอง
รวมกัน ตามเอกสารที่ทานปลัดกระทรวงฯสงหนังสือมานี้เราขาดอะไรไปคือเราขาดเรื่องความชัดเจนเรื่อง
งบประมาณฝากใหหยิบเรื่องเกานี้ของเราขึ้นมาแลวทำหนังสือสงไปหาทานผูวาฯเพื่อขอใหบรรจุในป 2564
เพราะป 2563 เราสงไมทันแลวฝากใหดำเนินการดวย

เรื่องที่ 5 ตลาดดาวธุง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เนื่องจากวาเราไดเงินงบประมาณจาก

สสส. มาเพื่อจัดทำตลาดดาวธุงที่บริเวณแกงดอนกลางเปนการนำสินคาแตละชุมชนมาขายและเปนการหา
รายไดใหกับทางชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เราจะเริ่มเปดขายในวันจันทรที่ 29 กรกฎาคม 2562 นี้แต
เราจะมีพิธีเปดจริงในวันจันทรที่ 5 สิงหาคม 2562 และตลาดดาวธุงจะมีขึ้นทุกวันจันทรรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
มอบสำนักการศึกษาทำหนังสือเชิญทานผูวามาเปนประธานในพิธีเปด วันจันทรที่ 5 สิงหาคม 2562 มอบ
สำนักการชางตกแตงไฟฟาสองสวางและนำของประดับตกแตงจากการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯที่เรามี
อยูแลวนั้นมาตกแตงเพิ่มเติมใหสวยงาม สวนเรื่องศิลปนที่เราจะเชิญมารวมงานในตลาดดาวธุงของเรามอบให
ทานเลขาฯและสำนักการศึกษาปรึกษาหารือ ประสานงานและดำเนินการ

เรื่ อ งที่ 6

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ อ งนโยบายต อ ต า นการรั บ สิ น บนการ
ป อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพ ฤติ มิ ช อบและมาตรการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง

นโยบายตอตานการรับสินบนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและมาตรการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในหนวยงาน เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุดวยกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศเรื่องนโยบายตอตาน
การรับสินบนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
เพื่อใหผูบริหารและบุคคลากรในสังกัดยึดถือเปนแนวทางประกาศจึงสงมาแลวแจงใหดำเนินการมีมาตรการ
ตางๆ 1.ตองไมรับผลประโยชนตางๆ เชน การรับสินบนการรับของขวัญหรือผลประโยชนในรูปแบบอื่นที่ไม
เหมาะสม 2.หามมิใหปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชนตอตัวเองและผูอื่น 3.การ
จัดซื้อจัดจางบุคลากรจะตองไมมีสวนไดเสียกับบริษัท 4.การบริหารงานบุคคลโยกยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง
จะตองเผยแพรใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 5.หามมิใหบุคคลนำทรัพยบุคลากร บริการ ของสวนกลางไปใช 6.
หามการจัดทำโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาจะตองไมมีสวนไดเสียในการปฏิบัติหนาที่ ให
ทุกสำนัก/กองไปดูรายละเอียดใหดี

เรื่ อ งที่ 7

การถ า ยโอนอำนาจบริ ก ารจั ด การโบราณสถานสู อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น
นายจารุ วั ฒ น บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ มี ห นั ง สื อ จากสํ า นั ก ศิ ล ปากร
อุบลราชธานี เขาเชิญนายกไปเปนวิทยากรรวมเสวนาเรื่องการถายโอนอำนาจบริการจัดการโบราณสถานสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฝากผอ.สวนฯสุนิสาหาขอมูลใหนายกดวยวาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเรามี
โบราณสถานหรือโบราณวัตถุหรือไมและเตรียมเอกสารใหนายก
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เรื่องที่ 8 พิธีสวดมนตเจริญพระพุทธมนต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา
15.00 น. มีพิธีสวดมนตเจริญพระพุทธมนตใหสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯที่วัดสวางคงคา
ขอเชิญชวนทุกทานที่ไมติดภารกิจอะไรไปรวมสวดมนตพรอมกัน

เรื่องที่ 9 เงินเหลือจายแตละสำนัก/กอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมประชุมและคุยเรื่องงบประมาณเงิน

เหลือจายกับทุกสำนัก/กองไปแลวเหลือแคแตสำนักการศึกษาผมเลยใหเจาหนาที่ไปสรุปแลวลองดูวาโครงการ
ไหนพอที่จะมีเงินเหลือจาย สรุปจะมีเงินในสวนของเงินเดือน คาตอบแทน เงินประจำตำแหนงที่เหลือและที่
เหลือทุกปและทำใหเราตัดสินใจไมถูกตอนปลายปวาเงินจะเขาหรือไมเขาจะจายหรือไมจายสวนใหญเงินที่ตก
เปนเงินสะสมก็คือเงินของสำนักการศึกษา ผมเลยบอกเจาหนาที่วาใหไปคำนวณใหชัดเจนวาจะไดใชจายอะไร
เทาไหรจนถึงสุดทายแลวเงินจะเหลือเทาไหรเจาหนาที่บอกวาจะรอดูวาเงินจะเขามาซึ่งจะเขามาในเดือนนี้ถึงจะ
สรุปไดเรื่องนี้ฝากรองปลัดประเสริฐติดตามและรายงานใหนายกทราบ

เรื่องที่ 10 ลำน้ำคูคลองเฉลิมพระเกียรติฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อผูวาราชการจังหวัดกำหนดใหลำ

น้ำปาวระยะทาง 6 กิโลเมตร ผานเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนลำน้ำคูคลองในโครงการเฉลิมพระเกียรติทาน
กำชับมาวาน้ำที่จะไหลออกจากบานเรือนลงสูคูคลอง (ลำน้ำปาว) จะตองผานการบำบัดหรือมีการผานถังดัก
ไขมันซึ่งเราตอบไปวาเรามีเทศบัญญัติแลว แตสำนักการชางจะตองทำตารางออกพื้นที่จะวาออกไปสำรวจแต
ละบานวันไหนอยางไรใหครบทุกหลังที่มีบานติดลำน้ำปาวบริเวณที่เรากำหนดและตองมีแผนผังและแผนการ
ทำงานมอบสำนักการชางดำเนินการ อยากใหเผยแพรขอมูลขาวสารใหทุกบานชวยกันรักษาความสะอาดไมให
ปลอยของเสียหรือน้ำเสียลงสูลำคลองและใหความรูในการทำบอดักไขมันน้ำเสียอยากใหทำเปนแผนพับหรือทำ
อยางไรนั้นใหสำนักการชางไปพิจารณา

เรื่องที่ 11 ชุมชนกุดคลา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ

ฝากสำนั ก การสาธารณสุ ข ไป
ดำเนินการนำถังขยะออกจากบริเวณขางลำน้ำของชุมชนกุดคลาเพื่อความสะอาดสวยงามและพิจารณาเลือก
ที่ตั้งถังขยะใหม เชน อาจจะนำมาตั้งฝงบานเรือนแทนหรือถาหากเปนไปไดใหเขาโครงการชุมชนไรถังฝากลงไป
ดำเนินการดวยและนำปายไปติดวาใหชวยกันรักษาความสะอาดและดูแลลำน้ำคูคลองใหสะอาด และฝาก
สำนักการชางจัดสวนเพิ่มตนไมเขาไปใหสวยงาม

เรื่องที่ 12 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จะมีผูตรวจ

ฯจากสำนั ก นายกจะมาตรวจโครงการสั ต ว ป ลอดโรคคนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ า มอบสำนั ก การ
สาธารณสุขรับผิดชอบจัดเจาหนาที่ไปดวยครับ

เรื่องที่ 13 โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ความพรอมในการจัดโครงการเฉลิม

พระเกียรติฯ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล โครงการจิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจ
ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ถนน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ที่ เราได รั บ มอบให พั ฒ นา เรารั บ ผิ ด ชอบทำความสะอาดและดู แ ลถนนประมาณ 2.4
กิโลเมตร คือถนนเลี่ยงเมืองบริเวณแยกโนนตาลผานไปจนถึงบริเวณแยก อบจ. ซึ่งผมไดแบงพื้นที่ออกเปน 3
ชวง ชวงแรกคือแยกโนนตาลไปถึงถึงบริษัทซูซูกิ ระยะทางประมาณ 900 เมตร ผูที่รับผิดชอบคือชุมชนทั้ง
36 ชุมชน สำนักการชาง กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาล 3 , 4 , 5 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และเรา

- 6 มอบหมายใหฝายเทศกิจดูแลเรื่องการจราจรในขณะที่เรารวมกันทำความสะอาดเก็บกวาดถนน ชวงที่ 2 เริ่ม
จากบริษัทซูซูกิไปจนถึงโลตัส ระยะทางประมาณ 900 เมตร ผูที่รับผิดชอบคือ อสม.ทั้ง 36 ชุมชน สำนักการ
สาธารณสุข สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1, 2 และชวงที่ 3 เริ่มจากโลตัสไปจนถึงแยก อบจ. ระยะทาง
ประมาณ 600 เมตร ผูที่รับผิดชอบคือ อปพร. ฝายปองกัน และสำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมวาแบงไมถูกตองเพราะจุดที่ 3
นั้นคนคอนขางนอยผมอยากใหแบงและมอบหมายใหดีเพราะเวลาที่ถายรูปออกมานั้นจะไมสวยงามถาหากคน
ไมมากพอกับพื้นที่ มอบหัวหนาพงษธรไปบริหารจัดการใหมในการแบงและมอบหมายหนาที่ตามจุดตางๆให
ชัดเจน ฝากสำนักการสาธารณสุขแจงให อสม. มากันใหเยอะๆ และฝากกองสวัสดิการสังคมประสานเรื่อง
ชุมชนใหออกมาชวยกันใหมากที่สุด และการแตงกายใหสวมใสเสื้อสีเหลืองทั้งหมดพรอมเครื่องไมเครื่องมือใน
การทำความสะอาดถนนหรือถุงดำเพื่อเก็บขยะ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ในสวนการบริการน้ำดื่มของเราจะมีทุกชวงครับ

เรื่องที่ 14 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เวลา 13.30 น. วั น ที่ 28

กรกฎาคม 2562 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (กุดน้ำกิน) พรอมแลวหรือไมอยางไร
นายภาณุเดช เจริ ญ พั น ธุ ว งศ ผอ.สำนั ก การช า ง เตรีย มหลุ ม ปลู ก ต น ไม แ ละก อ อิ ฐ บล็ อ ก
เรียบรอยและรื้อฉากเวทีไปแลวบางสวน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หลุมปลูกตนไมที่กออิฐบล็อกนั้นผม
อยากใหกอใหหนาๆและอยากใหเทพื้นบริเวณลานเตนแอโรบิคใหเต็มและดูดี และปายสวนเฉลิมพระเกียรติ
พรอมตราประจำพระองค ประมาณ 6,000 บาท ใหสำนักการชางตั้งเรื่องจายเงินใหเรียบรอยเพราะเขาจะมา
สงในวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2562 แลวตนพะยอม ตนมะหาดที่เราจะนำมาปลูกที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินก็
ใหเตรียมการใหเรียบรอยและสวนไมประกอบอื่นๆที่เตรียมดานหลังไววาเราจะเตรียมปลูกเปนสวนปาก็ปลูก
เหมือนเดิม ฝากสำนักการสาธารณสุขเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถ ฝากจาเอกภราดรเรื่อง
การจราจรและบริเวณที่จอดรถ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 14/2562 เมื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ประจำป
2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2562 ประจำป 2562 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เชิญสำนักปลัดเทศบาล

นายพงษธร

โพธิแทน

สำนักปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

มิถุนายน 2562 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้ งหมด 623 คน การดำเนิ น การในด านการบริห ารงานบุ ค คล 1. แต งตั้ งคณะกรรมการเบิ ก จ ายเงิน
คาตอบแทนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขฯ 2. ขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ (ก.ท.จ.กาฬสินธุ)กรณีรับโอนพนักงานเทศบาลรายนางดวงใจ ฆารประเดิม ตำแหนง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ สั งกั ด สำนั กงานสาธารณสุ ข จั งหวัดกาฬสิ น ธุ มาดำรง
ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 3.
ออกคำสั่งทางวินัยลงโทษไลลูกจางประจำราย นายวุฒิพงษ ศรีหาบุตร ตำแหนงพนักงานวิทยุ สังกัดสำนัก
ปลั ด เทศบาล ออกจากราชการ พร อ มรายงาน กทจ.กาฬสิ น ธุ ใ ห ท ราบ 4. เข า ชี้ แ จงรายละเอี ย ดต อ
คณะอนุกรรมการฯ กรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปฯ 5. ดำเนินการประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลประจำปงบประมาณ 2562 (แทนตำแหนงวาง) ระหวางวันที่ 3
– 11 กรกฎาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ ตำแหน งที่ เป ดรั บ สมั ค ร พนั กงานจ างตามภารกิ จ 1.
ตำแหนง ครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส 2. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
(งบอุดหนุน) โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ พนักงานจางทั่วไป 1. ตำแหนง ภารโรง 2. ตำแหนง
พนักงานประจำรถดับเพลิง 3. ตำแหนง คนงานสาธารณสุข ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หอง
ประชุมพวงพะยอม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปน
เงิน 20,100 บาท หองประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน - บาท หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน บาท หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน - บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มี
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2562 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัด
ประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม
มะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมปฏิคมงานบุญซำฮะ และบวงสรวงศาลเจาพอหลักเมือง วันที่ 6 มิถุนายน
2562 ร ว มปฏิ ค มงานปล อ ยพั น ธุ สั ต ว น้ ำ ณ แก งดอนกลาง วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2562 ร ว มต อ นรั บ
คณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับประเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล รวมพิธีเปดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป 2562
วันที่ 26 มิถุ นายน 2562 ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่ เทศกิจดำเนิน การลงพื้ น ที่ที่ มีการรองเรียน
เกี่ยวกับการปดกั้นผาฉากบดบังทิวทัศนบริเวณถนนอภัย (หนองแซง) โดยเจาหนาที่ใหเอาผากั้นออกและเจา
ออกบานยินดีทำตามที่เจาหนาที่บอก วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานบุญ
ซำฮะ 5-6 มิถุนายน 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานวิ่งมินิมาราธอน 9 มิถุนายน 2562
เจ าหน าที่ เทศกิ จดำเนิ น การทำความสะอาดอาคารฝ ายรั กษาความสงบ เมื่ อ วัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2562
เจ า หน าที่ เทศกิ จ ดำเนิ น การจั ด จราจรในงานปล อ ยปลา ณ แก งดอนกลาง วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2562
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรบริเวณหนาหองสมุดประชาชน งานรับมอบศาลาที่พักผูโดยสาร วันที่
17 มิถุนายน 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดระเบียบและติดตั้งปายหามจำหนายสินคาบริเวณหนา
โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีทางขึ้นสำหรับคนพิการบริเวณ
สำนักงานเทศบาล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรบริเวณหนาโรงเรียน
เทศบาล 1 เมื่ อ วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2562 เจ า หน า ที่ เทศกิ จ ดำเนิ น การจั ด จราจรงานกี ฬ าผู สู ง อายุ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น

- 8 ณ บริเวณศาลากลาง และดู แ ลความเรีย บรอ ยบริเวณที่ ได รับ คำสั่ ง เมื่ อ วัน ที่ 25-27 มิ ถุ น ายน 2562
เจาหนาที่เทศกิจออกดำเนินการดูแลความสงบเรียบรอยตามจุดๆตางที่ไดรับคำสั่ง เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน
2562 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย ๑.วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา
๑๙.๑๔ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟาแรงสูง หนา ว.63 แดงปาย ถนนพิมพะนิต จึงเขาทำการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๑.๐๐ น. ๒.วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๐ น. ไดรับแจงทาง
๑๙๙ เหตุ ไฟไหม บ าน นายวีรยศ อิ นเสมียน เลขที่ ๒๖๓/๑ชุม ชนทุ งสระ ถนนอนรรฆนาค จึงเขาทำการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๗.๕๐ น. ๓.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ไดรับแจงทาง
๑๙๙ เหตุไฟไหมกองไมหลังรานคลังเซรามิกหนากาฬสินธุพลาซาใหม จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลง
ในเวลา ๑๘.๕๕ น. การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. กำจัดรังตอ ชุมชนทุงสระ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ รับแจง
ทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๑๒.๓๕น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน เลขที่ ๔๑/๓ ถนนหนาเรือนจำ
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๒๐.๐๐น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับตุกแก ถนนโสมพะ
มิต วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ งานกูชีพกูภัย รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๒ วันที่ ๑-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดทำการ
กำจัดวัชพืชในลำน้ำปาว อาสาสมัคปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ๑.หนาที่ประจำวัน -ดูแลความเรียบรอย
พรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อำนวยความสะดวก
ในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจ
และสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24
ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ - ๑. วันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาสาสมัค
ปองกันภัยฝายพลเรือน เขารวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
๒๗ ประจำป ๒๕๖๒ งานทะเบียน จำนวนประชากรเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 33,587 คน จำนวน
ครัวเรือน 15,547 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนมิถุนายน 2562 ยายเขาจำนวน 121
ราย ยายออกจำนวน 61 ราย จำนวนประชากรแฝงและประชากรจร จำนวนประชากรแฝง 2,367 ราย
จำนวนประชากรจร 17,774 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 669 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับ
บริก าร 452 ราย จำนวนผู สู งอายุ เสี ย ชี วิต 19 ราย โครงการบริก ารเชิ งรุก แก ผู ป ระสบป ญ หา จำนวน
ผูรับบริการ 5 ราย

สำนักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ
นางสาคร แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ำมัน

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมิถุนายน 2562 ในเดือนมิถุนายน 62 ใชน้ำมัน จำนวน 1,084 ลิ ต ร
เพิ่มขึ้น 295 ลิตร ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 304.77 ลิตร (มิถุนายน 2561 = 1,388.77
ลิตร) ในเดือนมิถุนายน 62 ใชน้ำมัน จำนวน 18,115 ลิตร ลดลง 106 ลิตร ลดจากปที่แลวใน
เดือนเดียวกั น 1,104 ลิตร (มิ ถุ น ายน 2561 = 19,403 ลิ ต ร) ในเดื อนมิ ถุน ายน 62 ใชน้ ำมั น
จำนวน 1,287.66 ลิ ตร ลดลง 305.96 ลิตร ลดลงจากป ที่ แ ลวในเดือนเดียวกัน 42.07 ลิต ร
(มิถุนายน 2561= 1,329.73 ลิตร) ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 3 ครั้ง ลางทำ
ความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง ทำความสะอาด
ถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 37 ครั้ง ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน 2 จุด ซอม
บำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 4 คัน/5 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 3 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ำ/เปลี่ยน 19 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1 จัดเจาหนาที่ท ำความสะอาด
บริเวณทำความสะอาดพื้นที่รับการประเมินรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนระดับประเทศ 3.2 จัดเจาหนาที่ลอก
ทอระบายน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ

- 9 ระหวาง 30 พ.ค. 62 – 29 มิ.ย. 62 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 4 ตัน - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม
1 ครั้ง เปนเงิน 10,970 บาท กำจัดมูลฝอยในเดือน มิ.ย. รวม 3,147.47 ตัน เปนมูลฝอยจาก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑,096.01 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง) 2,051.46 ตัน) การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำกุดยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพหนองไชยวาน ลำน้ำปาวและกุดน้ำกินไมผานมาตรฐาน
ปนจักรยานเพื่อสานสัมพันธมิตรภาพไทย - กัมพูชา 2019 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นักปนจากชมรม
จักรยานของจังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 12 คน ตัวแทนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จำนวน 1 คน และชางภาพ
จิตอาสา จำนวน 2 คน เขารวมกิจกรรมปนในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยเริ่มปนจักรยานจาก จุดผานแดน
ชองจอม จ.สุรินทร เขาสูเมืองอัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กลับสูประเทศไทยผานจุดผาน
แดนชองสะงัม จ.ศรีสะเกษ และวกกลับจุดผานแดนชองจอม จ.สุรินทร รวมระยะทาง 150 กิโลเมตร ระหวาง
การเดินทางไดมีการมอบสมุดดินสอและขนมใหแกเด็กตามพื้นที่ชายแดนกัมพูชา โรงเรียน 3 แหง ในเมืองอัล
ลองเวง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา รับมอบจักรยาน อุปกรณการเรียน และอุปกรณการกีฬา ดาน
ปองกันและควบคุมโรค เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม รวมมี
ผูปวยที่ตองดูแล ๗ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุก
ราย ศู น ย DIC : Drop In Center เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ลงพื้ น ที่ ห ากลุ ม เป าหมาย ศู น ย (DIC: Drop in
Center) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหความรูที่ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ,ใหคำปรึกษา และเจาะ
เลือด กลุมเปาหมายในรานนวดและสถานบันเทิง ในเขตเทศบาลฯ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผูมารับ
บริการทั้งสิ้น ๓๒ ราย ยินยอมเจาะเลือด ๓๑ ราย มีผลเลือดที่ผิดปกติ ๑ ราย เขาสูกระบวนการรักษาแลว ไม
ยินยอม ๑ ราย เนื่องจากใหขอมูลวาตรวจแลวเมื่อ ๓ เดือน ที่แลว แจกถุงยางอนามัยเบอร ๕๒ จำนวน ๑
กลอง เบอร ๕๔ จำนวน ๑ กลอง โครงการชุมชนเมืองลดปญ หาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี ป
๒๕๖๑ ไดจัดงานมหกรรมใหความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “๕ ทำ ๕ ไมหางไกลโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ำดี โดยไดรับเกียรติจากทานรองนายกเทศมนตรีฯ ดร. ศิรินันท หลอตระกูล เปนประธานในการพบปะ
พูดคุยกับผูเขารวมงานมหกรรมฯ ซึ่งประกอบดวย ประชาชนกลุมเสี่ยง คือ ผูทตี่ รวจพบพยาธิใบไมตับและอัลต
ราซาวดผิดปกติ เมื่อปที่แลว , กลุมเสี่ยงที่มีญาติปวยหรือตายดวยโรคมะเร็งตับ และ กลุมที่ชอบดื่มสุรา ชอบ
กินปลาดิบ จำนวนทั้งหมด ๒๐๐ คน ใน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ประชาชน
กลุมเสี่ยงและเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน - มีการจัดบูทใหกลุมเสี่ยงไดเรียนรู บูทที่ ๑ การแสดง
ลีลาสมตำอีสานปลอดปลาหลาดิบ ทั้งแซบทั้งนัว” นำแสดงโดย ผูประกอบการรานอาหาร สมตำยั่วเย จังหวัด
กาฬสินธุ และ บูทที่ ๒ หมอลำเพลิน อาหารอีสานแซบอยางปลอดภัย นำแสดงโดย รานแจวบองหมักพรและ
ทีมงาน อสม. เทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ - มีการแสดงหมอลำนำสมัย “พาเที่ยวเบิ่งอาหารอีสานสะอาด
และปลอดภัย” - จัดใหกลุมเสี่ยง ไดฟงความรูสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี และ
วิธี ปองกันและรักษา และ ประชาสัมพันธเรื่องการตรวจอัลตราซาวดชองทอง ใหกลุมเสี่ยง ๓๐๐ ราย ฟรี ลง
พื้นที่สถานศึกษาเพื่อปองกันและควบคุมโรคที่มักเกิดในชวงฤดูฝน ลงพื้นที่เพื่อออกปองกันและควบคุมโรค
ระบาดที่มักเกิดในชวงฤดูฝน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการระบาดในโรงเรียนทุกแหงในเขตเทศบาลฯ
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ ๑. ติดปายไวนิลที่ใหความรูเรื่องการปองกันโรคที่มักเกิดในชวงฤดูฝนไว
หนาโรงเรียนที่พบการระบาดของโรคที่มักเกิดในชวงฤดูฝน ซ้ำซอน จำนวน ๙ แหง ๒. ออกพื้นที่ใหความรู
และสาธิตวิธีการปองกันตัวเองกอนที่จะเกิดโรคระบาดฯ ของโรคที่มักระบาดในชวงหนาฝน ในรงเรียนอนุบาล
และศูนยเด็ก ทุกแหงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยแจกแผนพับความรูโรคมือ เทา ปาก , โรคไขเลือดออก
พรอมทั้งเจลลางมือ แหงละ ๕ ขวด , ผาปดปาก แหงละ ๑ กลอง และ ทรายอะเบทแหงละ ๒๐ กอน ๓.
สถานศึกษาที่ไมใชเด็กเล็ก ไดแจกแผนพับความรูเรื่องไขเลือดออกและทรายอะเบทแหงละ ๒๐ ซอง พรอมขอ
ความรวมมือให ประชาสัมพันธหนาเสาธง ๔. เมื่อไดรับรายงานวามีเด็กนักเรียนปวยดวยโรคที่มักระบาด
ในชวงฤดูฝน เชน ไขหวัดใหญ , มือเทาปาก หรือแมกระทั่งโรคไขเลือดออก ในสถานศึกษาแหงใดจะลงไป
สอบสวนและควบคุมโรคและประสานกับทางสถานศึกษาแหงนั้น ใหรับมาตรการการเฝาระวังโรคระบาดใน

- 10 สถานศึกษา กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ได
รณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงฤดูกอนการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอย
กวา ๑๐ มี ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ 77.77 - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)
ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๕ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย, ซอยน้ำทิพย , สงเปลือยกลาง , กุด
ยางสามัคคี และชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ 13.88 - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)
มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๓ ชุมชน คือ ชุมชนดงปอชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง และชุมชนสุขสบายใจ คิดเปน
รอยละ 8.33 ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง - สถานศึกษาที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๗ แหง
ไดแก ร.ร. เทศบาล ๑ คือมีคา CI = ๑.๘๔ ,ร.ร. เทศบาล ๔ คือมีคา CI = ๑๗.๕๔ , ร.ร. อนุกูลนารี คือมีคา
CI = 2๓.๕๒ ,ร.ร. กาฬสินธุพิทยาสรรพ คือมีคาCI = 2.๐๕ ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย คือมีคา CI = ๕.๒๖
,ร.ร.อนุบาลรัตนา คือมีคา CI = ๔.๕๓ และ ร.ร. อนุบาลทุงมน คือมีคา CI = ๙.๕๒ ผลสำรวจคาดัชนีความ
ชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุก
ของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๔ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI = ๑๐.๒๕ ,วัดปาทุงศรีเมือง คือ มีคา
CI = ๕.๘๘ ,วั ด ใต โพธิ์ ค้ ำ คื อ มี ค า CI = ๙ และ วั ด เหนื อ คื อ มี ค า CI = 1๔ .๗ ** เดื อ นนี้ ผู ป ว ยโรค
ไขเลือดออก ๓ ราย ดังนี้ ** ด.ช.ชญานนท ปรีกุล อายุ ๗ ป อยูบานเลขที่ ๒๖๒ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง เรียน
อยูชั้นป.๒ โรงเรียนเซ็นตยอแซฟกาฬสินธุ ปวยวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ด.ช.ณิชาพัชธ
ไชยคำ อายุ ๗ ป อยูบานเลขที่ ๘๓ ชุมชนดงปอ เรียนอยูชั้นป.๒ โรงเรียนกาฬสินธุ พิทยาสัย ปวยวันที่ ๑๒
มิ.ย. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๓. ด.ช. ฉัตรมงคล ปราบพาล อายุ ๑๑ ปอยูบานเลขที่ ๗๐/๑๒๐ ชุมชน
สุขสบายใจ เรียนอยูชั้นป.๖/๒ โรงเรียนเซ็นตยอแซฟกาฬสินธุ ปวยวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติ
แลว หมายเหตุ ** ไดทำการควบคุมโรคเรียบรอยแลวทั้งชุมชนและโรงเรียน ดานสงเสริมสุขภาพ โครงการ
เยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562) มารดาหลังคลอด 12 ราย
ไดรับการเยี่ยม 12 ราย - บุตร เพศชาย 5 ราย - บุตร เพศหญิง 7 ราย **มารดาอายุนอยกวา 20 ป
1 ราย **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1 ราย งานทันตกรรม วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา
09.00-11.30 น. งานทันตสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออกใหความรูการดูแลสุขภาพ
ชองปาก ตรวจสุขภาพชองปาก และทาฟลูออไรด เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหงที่ 2 ดงปอ วันที่ 5
มิ ถุ น ายน 2562 งานทั น ตสาธารณสุ ข สำนั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม ร ว มกั บ ทั น ตแพทย จ าก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกใหความรูการดูแลสุขภาพ ชองปาก ตรวจสุขภาพชองปาก และทาฟลูออไรด วานิช
ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหงที่ 1 กุดยางสามัคคี วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.30
น. งานทันตสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหความรูการดูแล
สุขภาพชองปาก ตรวจสุขภาพชองปาก และทาฟลูออไรด เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ วันที่ 14
มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. งานทันตสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหบริการตรวจสุขภาพ ชองปาก และทาฟลูออไรด เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานทันตสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จัดโครงการฟนสวย ยิ้มใสในวัยเรียน ประจำป ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
โดยมีนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการ วันที่ 20
มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมโครงการฟนสวย ยิ้มใส ในวัยเรียน ประจำป 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ
(พื้นที่ในเมืองกาฬสินธุ) วันที่ 21 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมโครงการฟนสวยยิ้มใสในวัยเรียน ประจำป
2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรีย นอนุ บ าลกาฬสิ น ธุ (เตาไหไผ ท อง) ด านสั ต วแพทย ระหวางวัน ที่ 1 – 30
มิถุนายน 2562 ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ
131 ราย ๑.๒ จำนวนสัตว 178 ตัว แยกเปน * สุนัข 141 ตัว * แมว 37 ตัว รับคาธรรมเนียม

- 11 ในการรักษาสัตว 8,600 บาท งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมมะหาด นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ได
ตอนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้ น ที่ แ ละกองทุ น ดู แ ลระยะยาวด า นสาธารณสุ ข สำหรั บ ผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง (Long Term Care)
โดยมี นางสาวประนอม นันทประดิษฐ พรอมคณะเขาประเมินในครั้งนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา
14.00น.ตอนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ/กองทุน LTC. จากเทศบาลตำบลเหนือ งาน
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ไดใหบริการ
ทำแผลและจายยาใหแกพระภิกษุสามเณรที่มารับบริการภายในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการฯ
งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 –
16.30 น. ศู น ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ แ ละ คนพิ ก ารวั ด ใต โพธิ์ ค้ ำ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ นั ก
กายภาพบำบัดไดใหบริการทำกายภาพบำบัดกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
เวลา 08.30 – 16.30 น. เจ าหน าที่ แ พทยแ ผนไทย ไดให บ ริการนวดแผนไทยกับ ผูที่ ม ารับ บริการ นั ก
กายภาพบำบั ด ของศู น ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ฯ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได อ อกเยี่ ย มและทำ
กายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ 1 (ซอยน้ำทิพย) นักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ ได อ อกเยี่ ย มและทำกายภาพบำบั ด ให กั บ ผู สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ งที่ บ าน รว มกั บ เจ าหน าที่ ข อง
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 2 (ดงปอ) โรงเรียนผูสูงอายุ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณศาลเจาโสมพะมิตร นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมในงาน
ประเพณีบุญซำฮะประจำป ๒๕๖๒ และไดมีการรำเอิ้นขวัญและการรำถวายมาลัยจำปา ซึ่งไดรับเกียรติจาก
นายสนั่น พงษอักษร รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเปนประธานในพิธี วันที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น. ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น เพื่ อ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานและ
ปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนใหกาวหนายิ่งขึ้น ณ หองประชุมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมตอนรับคณะกรรมการ
ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน เมืองอยูดี คนมีสุข ระดับประเทศ ป ๒๕๖๒ วันที่ ๒5 มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ
โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (วัดใตโพธิ์ค้ำ) นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
พรอมคณะผูบ ริห าร หั วหน าส วนการงานเป นประธานเปดการแขงขันกีฬ าโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เพื่อใหผูสูงอายุไดมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจสรางความสัมพันธอันดีตอกันและกัน รูแพ รูชนะ มี
น้ำใจเปนนักกีฬา สรางความปรองดองสมานฉันทตอกันในชุมชนอยางยั่งยืน วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา
13.00-15.00น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูสูงอายุประชุมสรุปผลการแขงขันภายในโรงเรียน ณ หอง
ประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ (วัดใตโพธิ์ค้ำ)

สำนักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สว นบริหารการศึ กษา โครงการเดน ประจำเดือนมิถุนายน

2562 สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ชั้น 1 ปลอยพันธุสัตวน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ถนนภิรมย
จังหวัดกาฬสินธุ รับการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิ
บาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิท ธิ์ กิจกรรมวันไหวครู ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำป

- 12 การศึกษา 2562 ในวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสิ นธุพิ ท ยาสิ ท ธิ์ รับ การ
ประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรับญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา โครงการฝกอบรมคุณธรรม –
จริยธรรม ประจำป 2562 วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงควัดสวางคงคา โครงการจิต
อาสา คลองสวยน้ ำใส วันที่ 3 มิถุ นายน 2562 รวมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬ า มินิ ม าราธอน วัน ที่ 9
มิถุนายน 2562 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมวันไหวครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ตรวจสุขภาพชองปาก/เคลือบฟลูออไรด วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ
โรงเรี ย นเทศบาล 3 วั ด เหนื อ โรงเรี ย นเทศบาล 4 เฉลิ ม พระเกี ย รติ ตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย น ระดั บ
ประถมศึกษาปที่ 1-4 วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ การใหความรู
เกี่ยวกับหมายเลข 191 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โครงการฟน
สวย ยิ้มใส ในวัยเรียน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาล
5 ดงปอ การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 แขงขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำป 2562 วันที่ 2628 มิถุนายน 2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 รับการตรวจสุขภาพชองปากและเคลือบ
ฟลู อ อไรด ว านิ ช วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2562 ณ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 1 ต อ นรั บ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กดีเดน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1 เปนคณะกรรมการคัดเลือกการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเปนตัวแทน ในการเขารวมงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำป 2562 วันที่ 11 มิถุนายน
2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมวันไหวครู ประจำปการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน
2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรม
การเรียนการสอนประจำวัน โครงการประชุมผูปกครอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ตรวจสุขภาพชองปากและเคลือบฟลูออไรดวานิชใหกับเด็ก ในวันที่
4 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีบุญซำฮะ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง
และศาลเจาโสมพะมิตร ประจำป 2562 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ประเพณีบุญซำฮะ พิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง และศาลเจาโสมพะมิตร ประจำป
2562 ในวั น ที่ 5-6 มิ ถุ น ายน 2562 ฝ ายการศึ ก ษานอกระบบและตามอั ธยาศั ย โครงการ To be
number one สรางสรรคเยาวชนหางไกลยาเสพติด วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ หนวยศึกษานิเทศก บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กั บ วิท ยาลัยนาฏศิล ปะกาฬสิ นธุ ดานศิ ลปวัฒ นธรรม ดนตรี นาฏศิลป ในวันที่ 12 มิถุนายน
2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ การแขงขันมหกรรมการจัดการศึกษา ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำป 2562 ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ สนามหนาศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ(หลังเกา) และสถานศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ การแขงขันมหกรรมการจัดการศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำป 2562 ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ สนาม
หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ(หลังเกา) และสถานศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ การแขงขันมหกรรมการจัด
การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำป 2562 ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ(หลังเกา) และสถานศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
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สำนักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค.

61-มิ.ย.62 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 61-มิ.ย.62 1.หมวดภาษีอากร รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 61-มิ.ย.62 เขามาทั้งหมด 22,541,077.67 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 61-มิ.ย.62 เขามาทั้งหมด 9,480,648.10 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-มิ.ย.62
เขามาทั้งหมด 5,653,471.38 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค.
61-มิ.ย.62 เขามาทั้งหมด 4,048,413.64 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-มิ.ย.62 เขา
มาทั้ งหมด 550 บาท รวมรายรั บ ที่ จัด เก็ บ เอง ทั้ ง 6 รายการ จากเดื อ นต.ค. 61-มิ .ย.62 จำนวน
41 ,7 1 2 ,1 6 0 .79 บาท 7 .หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 6 1 -มิ . ย.6 2 เข า มาทั้ ง หมด
94,657,261.04 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 83,299,408 บาท ดานการศึกษา เขา
มาทั้งหมด 63,684,127 บาท รวมเงินอุดหนุน จำนวน 146,983,535 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง
จำนวน 283,364,956.83 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 61-มิ.ย.62
จำนวน 32,047,400.26 บาท 10.อุดหนุ น เฉพาะบางประเภท รับ จริงจากเดือนต.ค. 61-มิ .ย.62
จำนวน 1,207,660.17 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - มิ.ย.62 จำนวน 283,364,956.83 บาท
รายจายจริงเดือน ต.ค.61 - พ.ค.62 จำนวน 238,635,004.44 บาท รายจายจริงเดือน มิ.ย.62 จำนวน
25,999,299.59 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป ก.ค.62 จำนวน 18,730,652.80 บาท

สำนักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 คาวัสดุน้ำมัน

เชื้อเพลิง สำนักการชาง เดือนมิถุนายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7,545 ลิตร เพิ่มขึ้น 1,390
ลิตร สำนักปลัดเทศบาล เดือนมิถุนายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,988 ลิตร เพิ่มขึ้น 231 ลิตร
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนมิถุนายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 18,115 ลิตร
ลดลง 106 ลิตร สำนักการศึกษา เดือนมิถุนายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 327 ลิตร เพิ่มขึ้น 63
ลิตร สำนักการคลัง เดือนมิถุนายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 120 ลิตร ลดลง 80 ลิตร กอง
วิชาการและแผนงาน เดือนมิถุนายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 87 ลิตร ลดลง 41 ลิตร กอง
สวัส ดิ ก ารและสั งคม เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 ใช น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จำนวน 235 ลิ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น 34 ลิ ต ร
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ ในเดือ น พ.ค. 62 ใช ไฟฟ า จำนวน 33,047.00 หน วย เพิ่ ม ขึ้น 1,703.00 หน วย สถานี
ดับ เพลิ ง ในเดื อ น พ.ค. 62 ใช ไฟฟ า จำนวน 7,048.00 หน วย เพิ่ ม ขึ้ น 893.00 หน วย โรงเรีย น
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน พ.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 14,021.00 หนวย เพิ่มขึ้น 7,605.00
หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน พ.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 7,566.00 หนวย เพิ่มขึ้น
3,222.00 หน วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนื อ ในเดื อน พ.ค. 62 ใช ไฟฟ า จำนวน 5,575.00 หน วย
เพิ่ มขึ้น 453.00 หน วย โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ำ ในเดือน พ.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 1,658.00
หนวย เพิ่มขึ้น 377.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ในเดือน พ.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน
4,976.00 หนวย เพิ่มขึ้น 2,300.00 หนวย เดือน พฤษภาคม 2562 ใชไฟฟาไมเกินสิทธิ์ 10%
หนวยตามสิทธิ์ 10% 369,379 หนวย ไฟฟาสาธารณะ 298,890 หนวย สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2562 อยูระหวางดำเนินการกอสราง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสราง
รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562)

- 14 2.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชนสุขสบายใจ (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 14
พฤษภาคม 2562) 3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมือง
พัฒนา (ผูรับจางเขาดำเนินงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2562) สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562 ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ จำนวน
3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย 2.
โครงการกอสรางลานเอนกประสงค (สนามเด็กเลน) ชุมชนหนองไซยวาน 3.โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอย
สุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562 อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 11 โครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง 2.โครงการกอสรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู
ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย 3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพัก
สมหวัง ชุมชนสวางพัฒนา 4.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ รอบวัดปาทุงศรีเมือง ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 5.
โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสงเปลือยนอก 6.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คสล.รูปตัวยู ซอยฉายจรุง ชุมชนหัวโนนโก 7.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก
8.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนา เชื่อมโครงการเดิม ชุมชนทุงศรี
เมืองพัฒนา 9.โครงการกอสรางถนน คสล. หนาโรงบำบัดน้ำเสียถึงบานนายแสง ภาวิขำ ชุมชนคุมหวย 10.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ ชุมชนกุดยางสามัคคี 11.โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยริมทุง ชุมชนดงปอ สวนการโยธา ติดตั้งหลอด LED แทนหลอดโคม วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะชุมชนซอยน้ำทิพย วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซอมแซมฟุตบาททางเทาหนาศูนย
คริสตจักร ถนนบุญกวาง วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณหนารานตูแชตรงขามปศุสัตว
จังหวัด วันที่ 7 มิถุนายน 2562 จัดเตรียมสถานที่เตรียมความพรอมสำหรับงานมหกรรมการศึกษาทองถิ่น
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จัดสถานที่ประดับดอกไมสดรอบบริเวณวงเวียนโปงลาง,วงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง
,วงเวียนน้ำพุ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.สรุป

ค า ใช จ า ยประจำเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 งบประมาณตั้ ง ไว 1,429,000 บาท รวมค า ใช จ า ย
218,782.50 บาท ยอดเงินคงเหลือ 389,363.90 บาท 2.หนังสือเขา 74 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 70
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 11 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 32 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มิถุนายน 2562 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒
โอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 40 - 45 มีรายการ ดังนี้ - โอนครั้งที่
40/2562 จำนวน 7 รายการ เป น เงิน 609,777.44 บาท สำนั ก ปลั ด ฯ - โอนครั้งที่ 41/2562
จำนวน 4 รายการ เปนเงิน 170,000 บาท กองวิชาการฯ - โอนครั้งที่ 42/2562 จำนวน 8 รายการ
เปนเงิน 1,136,000 บาท สำนักการชาง - โอนครั้งที่ 43/2562 จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 76,000
บาท สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ 44/2562 จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 82,000 บาท กองสวัสดิการ
สังคม - โอนครั้งที่ 45/2562 จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 178,800 บาท สำนักปลัดฯ รางวัลองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2562 - ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประสานมายัง
เทศบาลในการเตรียมความพรอมในการเขารับการตรวจประเมินฯ ในรอบสุดทาย โดยใหเทศบาลฯ กรอก
แบบฟอรมสรุปขอมูลโครงการเพื่อใหแกคณะอนุกรรมการ ในวันลงพื้นที่ และทางคณะอนุกรรมการฯ จะทำ
การประชุมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เพื่อกำหนดวันที่จะลงพื้นที่ ซึ่งผลการประชุมจะเปนอยางไรนั้น

- 15 ผูชวยเลขานุ ก ารฯ จะแจ งให ท างเทศบาลทราบอี กครั้ง แนวทางการประเมิ น ผู บ ริห ารองค การ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประเด็นลดพลังงาน - รายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟา ประจำเดือนพฤษภาคม
2562 ในระบบ e – report.energy.go.th และแจงใหจังหวัดทราบ โดยเทศบาลไดใชไฟฟา 73,891
หน วย การลงพื้ น ที่ เก็ บ ขอ มู ล ศึ ก ษาวิ จั ย - คณะวิจัยของสถาบั น พระปกเกล า ไดล งพื้ น ที่ เก็บ ขอมู ล การ
บริหารงานที่เปนเลิศของ อปท.ประจำป 2562 (Best Practices) เพื่อถอดบทเรียนภาวะผูนำ วัฒ นธรรม
องคกร และวิธีปฏิบัติงานขององคกร ระหวางวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 – 2562) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ จำนวน 11
งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จำนวน 42 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน
35 งาน 6. งานพิธีกร จำนวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล
จำนวน 4 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูล
ขาวสารทางท อ งถิ่น 1.งานตัด ต อ ภาพ จำนวน 8 งาน 2.งานตัด ต อ เสี ยง จำนวน 8 งาน 3.งานเว็บ ไซต
จำนวน 20 ขาว 4.Facebook จำนวน 42 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.
อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดีทัศน จำนวน - งาน
ฝายนิติการ ชวยเหลือทางดานกฎหมาย ตอนรับอัยการและคณะเจาหนาที่จากสำนักงานอัยการคุมครองสิทธิ
และชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ ใหความชวยเหลือติดตามการขอออกโฉนดที่ดิน
กับกระทรวงมหาดไทย รายนางรำไพ ฆารสาย

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ำมัน

เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนมิถุนายน 2562 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนมิถุนายน
2562 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 53 ลิตร ลดลง 60 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 182 ลิตร เพิ่มขึ้น 94 ลิตร ฝายพัฒนาชุมชน โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล. ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เขารวมโครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ การประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำ
ชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นาย
จารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำ
ชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้น
เปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและ
เจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน ฝายสังคมสงเคราะห
โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจาหนาที่
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการแขงขัน
กีฬาผูสูงอายุ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.( ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) ณ โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ(วัดใต
โพธิ์ค้ำ) นายจารุวัฒ น บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คณะผูบริห าร หัวหนาสวนการงาน ไดเปน
ประธานเปดโครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจสรางความสัมพันธ
อันดีตอกันและกัน รูแพ รูชนะ มีน้ำใจเปนนักกีฬา สรางความปรองดองสมานฉันทตอกันในชุมชนอยางยั่งยืนลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓ โครงการ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ชุมชนคุมหวย ชุมชนเมืองใหมกาฬสินธุ ชุมชนหนองไผ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไดนำ นายสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน พอช.) ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมโครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓ โครงการ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 14.30 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

