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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2562 ประจำป 2562 วันที่ 20 สิงหาคม  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    สงมอบบัตรสวัสดิการแหงรัฐ   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สงมอบบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  โครงการ
ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐเพ่ิมเติมหมายถึงมอบใหเราไปมอบใหกับประชาชน จำนวน 2 ราย  

นายวรวิทย     ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ใชครับเขาแจงรายช่ือมาใหเราต้ังแตคัดเลือกมา
รอบแรกแตตกหลนครับ ตอนน้ีมอบใหแลว 1 ราย เหลืออีก 1 รายยังไมมาแสดงตัวครับ 
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เรื่องท่ี  2    กิจกรรมการฝกซอมดับเพลิง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากหัวหนาสำนักปลัดเกี่ยวกับ
กิจกรรมการฝกซอมดับเพลิงของเจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เน่ืองจากวากรมคุมครอง
สวัสดิการแรงงานระบุวาในการฝกอบรมฝกซอมดับเพลิงสถานประกอบการทุกแหงจะตองมีการฝกดับเพลิง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  และในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุตำบลกาฬสินธุเขาก็มอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดย
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนวิทยากรในการฝกอบรมน้ันเปนเพราะวาเขาเช่ือถือในการทำงานของ
งานดานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราก็สงเจาหนาที่ของเราออกไปฝกอบรม  ผมอยากฝาก
ในเรื่องการอบรมจะตองเปนหลักสูตรและความรูที่ทันสมัยจะตองอัพเดตตลอดพรอมกับการฝกอบรมจะตองมี
สีสันดึงดูดใจชวนใหมีความสนใจในการฝกอบรม  และสรางวิทยากรใหนาสนใจและถาหากเราพอจะหา
วิทยาการจากขางนอกมาไดอยากใหเชิญมาใหความรูใหมๆและเมื่อสิ้นปใหรายงานและทำหลักสูตรสงใหทาง
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุใหรับทราบวาเราทำไปเทาไหรอยางไรสถานการณ
เปนยังไงเปนเรื่องรวบรวมประเมินผลปรับปรุงการทำงานฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลกำชับและดูแลดวย  

เรื่องท่ี  3    รับรางวลัโลเกียรติยศจากองคการจัดการน้ำ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อสัปดาหที่ผานมาผมไดไปรับ
รางวัลโลเกียรติยศที่ทางองคการจัดการน้ำคัดเลือกวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราจัดการน้ำเสียไดดีเดน มีการ
ประเมินผล ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียไดดีมาโดยตลอดเขาเลยไดเชิญนายกไปรับมอบโลกับรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งผมไปรับมาแลว 

เรื่องท่ี  4   ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมนาอยูอยางยั่งยืน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมนาอยู
อยางย่ังยืนของเราไดมีการประกาศผลออกมาจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เมืองนาอยูอยางย่ังยืนเปนรางวัลระดับประเทศและไดรางวัลเมือง
สิ่งแวดลอมย่ังยืนยอดเย่ียมระดับประเทศเปนรางวัลชนะเลิศมีหน่ึงเดียวเทาน้ันในประเทศไทยและเปนประเภท
เทศบาลเมืองฯ  และแจงมาวาประมาณวันที่ 15 ของเดือนตอไปจะเชิญเราเขาไปรับรางวัลอาจจะเปนการรับ
รางวัลเมืองนาอยูสวนรางวัลพระราชทานเขาใหไปรับในวังสวนจิตรดามูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งปน้ีก็ไมแนใจวาจะเปน
อยางไรเพราะในวันที่ 15 ที่จะไปรับน้ันคนที่จะมามอบรางวัล คือ องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ก็อาจเปนไป
ไดวาจะใหเราไปรับวันน้ันเลยก็เปนไดก็ยังคงไมแนนอนครับ  ผมขอแจงใหทุกทานไดทราบ 

เรื่องท่ี  5     อำนาจของการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทานผูวา
ราชการจังหวัดเชิญประชุมในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งปกติจะมีการประชุมอยางนอยเดือนละ
ครั้งแตเมื่อไมมีทองถิ่นจังหวัดของเราเลยไมไดมีการประชุมมา 7 – 8 เดือนแลว พอไดทานทองถิ่นจังหวัดใหม
มาทางสำนักงานทองถิ่นจังหวัดเลยเชิญนายกองคการบริหารสวนทองถิ่นทั้งหมด 100 กวาแหงเขามารวม
ประชุมและไดช้ีแจงในที่ประชุม ตามกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาลฉบับใหมกำหนดหนาที่ในการกำกับดูแลเทศบาล
เมืองเราขึ้นกับทานผูวาราชการจังหวัดแตคราวน้ีมาบอกวาผูที่ทำการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดคือทานผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอฯที่ทานผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุปกติเราขึ้นตรงกับทานผูวาราชการจังหวัดแตทานผูวาไกรสอน กองฉลาดใชวิธีการออกคำสั่งใหทุก
ทองถิ่นอยูภายใตการกำกับดูแลของทานนายอำเภอทุกอำเภอแมกระทั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็ตองขึ้นกับทาน
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ  ซึ่งจะมีหนังสือออกคำสั่งมาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับใหมที่แกไข
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องอำนาจของการกำกับดูแลเพราะฉะน้ันตอไปเรามีอะไรเราจะตองรายงานอำเภอฯ และใน
การประชุมเมื่อวานทางทองถิ่นจังหวัดเราก็รายงานวามีทองถิ่นไหนบางที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบ
โครงสรางพ้ืนฐาน ประมาณ 80-90 ลานบท แตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเราไมไดรับงบประมาณเลยในป 2562 



- 4  - 
น้ันเปนเพราะวาเราไมไดขอไปตามที่ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหขอ กรมสงเสริมมีหนังสืออกมาวา
ใหเราทำหนังสือไปขอเกี่ยวกับเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนประเภท
ยางพาราซอยซีเมนตเน่ืองจากทราบกันวายางพารามันราคาตกต่ำรัฐบาลเลยจะไปชวย  ผมเองก็ปรึกษากับผอ.
ภานุเดชแลวผอ.ภานุเดชตอบกับผมวาไมเอาเพราะไมแข็งแรงและไมดีแตมันเปนนโยบายของรัฐบาลสรุปเราเลย
ไมไดงบประมาณ  แตถาหากเราเลือกยางพาราซอยซีเมนตในการทำถนนหนทางอาจจะมีผลตามมาทีหลังก็
เปนไดเพราะผมไดยินขาวมาวาพวกที่ไดงบประมาณในการซื้อยางพาราซอยซีเมนตในการทำถนนน้ัน 3 – 4 
เดือน ตองซอมแซมแลวเพราะไมแข็งแรงถาหากวางานในตัวเมืองแลวเรานำมาทำเราคงโดนพ่ีนองประชาชนหา
วาเราโกงกินงบประมาณทำใหถนนพังเร็วตองซอมแซมตลอดผอ.ภานุเดชตองไปศึกษาดูวาพาราแอสฟลตติกคือ
อะไร พาราน้ันมีหลายประเภทเอาพารามาผสมกับลูกรังก็มี  

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    มันเปนวิธีการกรรมวิธีใหมคือยังไมผานเปนการ
ทดลองใชและผลที่ตามมาคือ 3 – 4  เดือนก็พังตองซอมแซม 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวพาราแอสฟลตติกคืออะไร 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง     ก็คลายกันครับเพราะมีสวนผสมของพาราเขา
ไปผสมยางเขาไป   

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    และมีอีกเรื่องที่พูดขึ้นมาคือมีทองถิ่น
หน่ึงเงินสะสมหมดเพราะเอาไปจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ผมเลยบอกวาผมเองก็หมดเหมือนกัน จำนวน 11 ลาน
บาท ที่ผมจายไปแทนกรมฯอยูตอนน้ี  เราทวงถามเรื่องยอดเงินตัวน้ีไปแลวครั้งสุดทาย วันที่ 10 มิถุนายน 
2562 เราจะปลอยไปแบบน้ีไมไดตองทำหนังสือทวงถามไปอีกชวงที่ต้ังงบประมาณใหเราไดรอคิวเอาไว มอบ
ผอ.วรวิทยใหนางสาวพัชรินทรมาคุยกับทานปลัดเทศบาลและมอบใหทานปลัดฯเปนผูรับผิดชอบดูวาทางกรมฯ
จะทำอยางไรเรื่องยอดเงินของเราในการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไปกอนน้ัน 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    ในการประชุมวันน้ันที่กรมฯมาเราไดนำเอกสารไป
ใหเรียบรอยแลวตามที่ทานนายกเสนอและเขาบอกวาจะดูใหอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานผอ.ติดตามเรื่องน้ีดวยครับ 

เรื่องท่ี  6     ยุทธการฟาแดดสงยาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ยุทธการฟาแดดสงยางถาหากมีขาว
เรื่องยาเสพติดมอบผอ.วรวิทยไปประชุมแทนนายกและถาหากทานปลัดฯไมติดภารกิจใหเชิญทานไปรวม
ประชุมดวย  

เรื่องท่ี  7    ประชุมจัดทำแผนสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรู   
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ขอเชิญ
ประชุมจัดทำแผนสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรู  มอบผอ.สวนสุนิสาไปประชุมที่ช้ัน 3 
สำนักงานวัฒนธรรมกาฬสินธุ  

  เรื่องท่ี  8      ขอเชิญประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตร ี
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ขอเชิญประชุมมอบนโยบายของรอง
นายกรัฐมนตรีภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวารองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.
ประวิตร วงษสุวรรณ) กำหนดใหมีการประชุมมอบนโยบายภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยใหแกผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเปนการประชุมวีดีทัศน (Video Conference) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
เวลา 10.00 น. มอบทานปลัดเทศบาลไปประชุมแทนนายก   
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เรื่องท่ี  9    นุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    นุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ วันที่ 23 
สิงหาคม 2562 ณ วัดปาพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  มอบทานปลัดเทศบาลไปรวม
กิจกรรม 

เรื่องท่ี  10   ขอเชิญประชุมปฏิบัติการคัดแยกฉับไวปลอดภัยผูรับบริการ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญประชุมปฏิบัติการคัดแยกฉับ
ไวปลอดภัยผูรับบริการ  โรงพยาบาลกาฬสินธุขอเชิญประชุม ในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562  มอบสำนัก
การสาธารณสุขจัดเจาหนาที่ไปประชุม  

เรื่องท่ี  11   อบรมกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  สำนักงานกกต.มาขอใชหอประชุมธรรมาภิบาล เขาเชิญนายกไปรวมเปนเกียรติเปดการอบรม
กรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  มอบหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไปดูรวมแทนนายก   

เรื่องท่ี  12   พิจารณาใหความชวยเหลือดานพัฒนาอาชีพสงเสริมอาชีพ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญรวมลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอเท็จจริง
และพิจารณาใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยแกผูทูลเกลาทูลกระหมอมถวายฎีกา วันที่ 20 สิงหาคม 2562  
เวลา 10.00 น. ผมเลยลงพ้ืนที่ไปชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองปรากฏวาเปนอปพร.เกาของเราที่ตอนน้ีไมไดทำ  
อปพร.แลวก็คงจะเห็นวานายจี ศรีแพงมลไดที่ดินและบาน  เลยขอทูลเกลาทูลกระหมอมไปวาอยากไดที่เชา
จากราชพัสดุคือที่ที่ตัวเองอยูน้ันเปนที่บุกรุกเลยเจตนาจะขอที่อยูอาศัย  ราชพัสดุตอบมาวาพ้ืนที่บริเวณน้ีเปน
พ้ืนที่สีน้ำเงินไมสามารถจะใหเชาไดก็สรุปตามน้ันเลยครับไมสามารถชวยอะไรได  เขาเลยถามทางเทศบาลเมือง
กาฬสินธุวาจะสามารถชวยไดอยางไรเราเลยบอกวาจะชวยในดานพัฒนาอาชีพสงเสริมพัฒนาอาชีพในการเลี้ยง
เปดเลี้ยงไกและปลูกพืชผักสวนครัว  มอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดำเนินการหางบประมาณและชวย
ดูแลจนกระทั่งดูวาเขามีรายไดเพ่ิมขึ้นและสรุปรายงานวาเขามีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิมเทาไหร  ใหสรุปรายงาน
หลังจากดำเนินการไปแลวทุก 3 – 6 เดือน รายงานใหนายกและนายอำเภอเมืองกาฬสินธุทราบดวยครับ   

เรื่องท่ี  13    การประชุมสภา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประชุมสภา รับวาระ 2 วาระ 3  
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝากทุกสำนัก/กอง
ที่มีสวนเกี่ยวของในการประชุมสภาครั้งน้ีรับผิดชอบงานของตัวเองใหเรียบรอยครับ     

เรื่องท่ี   14   การประชุม เชิ งปฏิบั ติ การจัดทำแผนพัฒนากลุ มจั งหวัดภาค 
                               ตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 มอบทานเลขาอดิศักด์ิไป
ประชุม 

เรื่องท่ี  15   เรงรัดการดำเนินงานประเมินสถานะหมูบานชุมชนเข็มแข็งเอาชนะ 
                            ยาเสพติด 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรงรัดการดำเนินงานประเมินสถานะ
หมูบานชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด เขาบอกวายังมีหมูบานชุมชนที่เปนสีแดงเสี่ยงเรื่องยาเสพติดใหกอง
สวัสดิการสังคมเรงประเมินสถานะทานทำไปถึงไหนอยางไรแลว เขาใหสงภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีทั้งหมด 8 ชุมชน ที่เปนสีแดงเสี่ยงยาเสพติด คือชุมชนซอยน้ำทิพย ชุมชนวัดปาทุง
ศรีเมือง โรงซอม ชุมชนดอนสวรรค ชุมชนวัดหอไตรฯ ชุมชนดอนกลอย ชุมชนหาดลำดวน ชุมชนหนาโรงเลื่อย 
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นายวรวิทย     ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ตอนน้ีเจาหนาที่กำลังลงพ้ืนที่และประสานงาน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มันจะทันกำหนดสงหรือไม ฝากรอง
รณยุทธกำชับติดตามเรื่องน้ีดวย 

เรื่องท่ี  16   ภารกิจรับเสด็จองคประธานมูลนิธิ พอ. สว. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ภารกิจรับเสด็จองคประธานมูลนิธิ
แพทยอาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) วันน้ันผมสงทานปลัดฯเขาประชุมกับทานผูวาฯ
และรับมอบภารกิจมา   และทานปลัดฯนัดประชุมกับหัวหนาสวนการงานไปแลวและมอบภารกิจ ทำความ
เขาใจกับทุกสำนัก/กองอยางไรบาง  

นายพงษธร    โพธิแทน    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ทานปลัดฯใหผมเขาไปพบและใหรางคำสั่ง 
แตบังเอิญวามีหนังสือของจังหวัดมาและเขาไดแบงหนาที่ใหเราทำเรียบรอยแลวผมเลยไดแจงใหทางสำนักการ
ชาง สำนักการสาธารณสุข  สำนักปลัดทราบแลวและจะทำคำสั่งมอบหมายภารกิจตอไป 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหออกคำสั่งในการทำงาน 
เชนเขาแบงมอบหมายหนาที่ใหเราคือการจัดทำถนนและทางราดพระบาทฯมอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทาน
ก็ตองกำกับดวยวามอบสำนักการชางทำเปนหนังสือสั่งการ  ฝากสำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่งมอบหมายงานให
เรียบรอย     

เรื่องท่ี  17   ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามภารกิจงานเตรียมรับเสด็จฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญประชุมเพ่ือติดตามภารกิจ
งาน   ในการน้ีจังหวัดกาฬสินธุจัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จจึงขอเชิญทานเขารวมประชุมเพ่ือ
ติดตามภารกิจเตรียมรับเสด็จฯ 1.ประชุมติดตามภารกิจเตรียมรับเสด็จพระเจานองนางเธอฯ ในวันที่ 22 
สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น.  มอบทานปลัดเทศบาลและผอ.ภานุเดชไปประชุม  2.ประชุม
ติดตามภารกิจอีกครั้งหน่ึง  วันที่  27 สิงหาคม 2562 ผมจะเดินทางไปดวยตัวเอง  ณ หองประชุม
อเนกประสงคมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   

เรื่องท่ี  18   nectec (เนคเทค) 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    nectec (เนคเทค) โรงแรมเซ็นทารา 
วันจันทรที่ 9 กันยายน 2562 ผมจะเดินทางไปมอบสำนักปลัดเทศบาลยื่นใบสมัครใหนายกดวย 

เรื่องท่ี  19   โครงการสัมมนาชุมชนไรถังมิติใหมทองถ่ินไทย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สถาบันพระปกเกลาโดยอาจารย ดร.
ไพบูลย โพธ์ิสุวรรณ และรศ.ดร.อรทัย กกผล จะลงพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุทำโครงการสัมมนาชุมชนไรถังมิติใหม
ทองถิ่นไทยจะขอใชหอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุและใหเทศบาลของเราเตรียมจัดอาหารเลี้ยง
ผูที่เขามารับการอบรมโดยใชเงินของพระปกเกลาฯแตใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุอำนวยความสะดวกและบริการ  
ในวันเสารที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล     

เรื่องท่ี  20   สถาบันการเดินและจักรยานไทย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันเสารที่ 21 กันยายน 2562 ผม
มอบทานเลขาอดิศักด์ิไปเปนวิทยากรบรรยายเก่ียวกับเรื่องสถาบันการเดินและจักรยานไทย หนังสือเขาสำนัก
การสาธารณสุข  ผมมอบสำนักปลัดเทศบาลทำหนังสือขออนุญาตและทำหนังสือมอบหมายใหทานเลขาฯไป
แทนนายก 

เรื่องท่ี  21   พิจารณาคัดเลือกพอตัวอยาง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พิจารณาคัดเลือกพอตัวอยาง มอบ
หัวหนาพงษธรไปสอบถามทานฉลอง ฆารเลิศวาทานอยากจะใหเราเสนอช่ือทานไปคัดเลือกเพ่ือเปนพอตัวอยาง 
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ในปน้ีหรือไม  ถาหากทานตองการใหเราเสนอช่ือมอบหัวหนาพงษธรรวบรวมประวัติและทำสั่งใหทาน หรือ
สอบถามไปยังโรงเรียนผูสูงอายุวาตองการเสนอช่ือใครหรือไมฝากดำเนินการดวย 

เรื่องท่ี  22   รองเรียนรองทุกขขอความชวยเหลือ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รองเรียนรองทุกขขอความชวยเหลือ
เราไดรับหนังสือจากทานอำเภอเมืองกาฬสินธุเรื่องหมูบานในฝนลงช่ือมารองเรียนรองทุกขวาเจาของหมูบาน
ไมใหใชพ้ืนที่ที่เคยใชรวมกันคือสนามเด็กเลนและสนามตรงมุมสุดโดยมียึดครองจากเจาของหมูบานเองโดยไป
ปลูกตนไมและไดทำรั้วก้ันไมใหมีการไปใชพ้ืนที่อีกตอไปทำใหคนในหมูบานไมสะดวกและไมมีพ้ืนที่ในการทำ
กิจกรรม  ฝากงานนิติการรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  23   การติดตามสถานการณการเฝาระวังและการ รปภ. ท่ีตั้งหนวย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การติดตามสถานการณการเฝาระวัง
และการ รปภ. ที่ต้ังหนวย ดวยไดเกิดเหตุผูไมประสงคดีรอบวางระเบิดที่กทม.และปริมณฑล  เลยมีหนังสืออก
มาวาใหผูบังคับหนวยทุกระดับช้ันเนนย้ำและกำกับดูแล รปภ.ที่ต้ังหนวยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให
ตรวจสอบกลองทีวีวงจรปดของทุกหนวยใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพใหครอบคลุมพ้ืนที่ 
จัดเจาหนาที่เฝาระวังกลองอยางตอเน่ืองแกไขปญหาไดทันทวงที ตรวจสอบระบบสองสวางไฟฟาสาธารณะอยู
ในสภาพใชงาน กรณีเกิดเหตุการณกระทบตอความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินใหเรงตรวจสอบขอมูล
รายงานผูบังคับบัญชาทราบฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลติดตามและดูแลใหดีครับ 

เรื่องท่ี  24   เรงรัดการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพขุดลอกคูคลองระบายน้ำท่ัวประเทศ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรงรัดการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ
ขุดลอกคูคลองระบายน้ำทั่วประเทศ  เรายังคงตองทำตอไปที่เราไปทำเอาไวที่ลำน้ำปาวชุมชนทาสินคา
ผักตบชวายังมีเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะน้ันฝากใหหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่งานปองกันลงพ้ืนที่
ไปขุดลอกผักตบชวาขึ้นจากน้ำใหเรียบรอยและใหทำแพไมไผเปนที่กั้นไมใหผักตบชวาน้ันเขามาบริเวณน้ันไดอีก  
ฝากสำนักปลัดฯและสำนักการชางประสานงานและชวยกันดำเนินการ 

เรื่องท่ี  25   ปรับปรุงซอมแซมบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องสนาม 2 ที่สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุเราเทคอนกรีตไปแลวเผอิญวาในเทศบัญญัติเปนเรื่องการเทคอนกรีตเหมือนเดิม แตฝายคานตัด
งบประมาณของเราไป 6 – 7 ลานบาท เมื่อฝายคานตัดเงินเราไปถาหากสิ้นปเงินทวมตอนน้ีอยูในชวงเดือน
สิงหาคมและกันยายนซึ่งเปนชวงที่เราเฝาดูเงินถาหากเงินทวมเปนลานเราจะมาต้ังจายเปนรายการใหมทำใหดี
ไปเลยดีหรือไม  แลวถาสมมุติวาเงินไมเขาเราก็อางไดวาเงินไมเขาเพราะฉะน้ันก็ไมตองไปเปลี่ยนคำช้ีแจงฝาก
สำนักการศึกษาในเรื่องน้ีดวย และฝากสำนักการศึกษาเรื่องทำไฟฟาสองสวางที่สนามฟุตซอลดวยใช
งบประมาณ 60,000 บาท  

 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 16/2562 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม  2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี - 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  1   อายุสัญญาเชาจะครบกำหนด สัญญาเชาอาคารพาณิชย  ถนนภิรมย 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เชิญสำนักการคลังนำเสนอเรื่องที่ไดนำเขา
มาหารือในที่ประชุมครับ 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    ขออนุญาตเน่ืองจากวาอาคารพาณิชยของ
เทศบาลเราจะสิ้นสุดสัญญาเชาเลยนำเขามาหารือในประชุมทั้งหมด 12 รายการ เริ่มรายการแรกคือ พิจารณา
คาประโยชนตอบแทน ขั้นต่ำ,คาเชา,อายุสัญญาเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล ถนนภิรมย  จำนวน  ๔  คูหา    
คูหาเลขที่ ๔๓,๔๕,๔๗,๔๙  ๑. อายุสัญญาเชา  ๑๕  ป  (๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๗๗)  ๒. อัตรา
คาเชา  (คิดเพ่ิม  ๒๐ % ทุก ๕ ป)  ของอัตราคาเชาเดิม ๒,๑๐๐ บาทตอเดือน  (๒,๑๐๐ x  ๒๐ %  = ๔๒๐ + 
๒,๑๐๐ = ๒,๕๒๐ บาทตอคูหา -  ปที ๑-๕ คูหาละ  ๒,๕๒๐  บาท ตอ เดือน  -  ปที ๖-๑๐  คูหาละ  ๓,๐๒๔  
บาท ตอ เดือน  -  ปที ๑๑-๑๕ คูหาละ  ๓,๖๒๙  บาท ตอ เดือน ๓. คาประโยชนตอบแทนในการตออายุ
สัญญาเชา คิดเพ่ิม ๒๐ %จากคาประโยชนตอบแทนเดิม (๑๕๐,๐๐๐ x  ๒๐ % =  ๓๐,๐๐๐ + ๑๕๐,๐๐๐ = 
๑๘๐,๐๐๐ บาทตอคูหา)  - อาคารพาณิชย ๒ ช้ัน  คูหาละ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตอ ๑๕  ป ๔. เงินประกันสัญญา
เชา คิดรอยละ ๑๐ ของคาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา (๑๘๐,๐๐๐ x  ๑๐ % =  ๑๘,๐๐๐ 
บาท)  - ประกันสัญญาเชาคูหาละ  ๑๘,๐๐๐  บาท ตอ  ๑๕  ป  ๕. คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการ
เชา ใหเรียกเก็บ  ๔  เทาของคาเชาหน่ึงป   ในปที่มีการโอน กรณีโอนใหบุพการี สามี,ภรรยาหรือผูสืบสันดาน
ใหเรียกเก็บ ๑ เทา  ของคาเชาหน่ึงปในปที่มีการโอน ๖.กรณีนำอาคารไปใหบุคคลอ่ืนเชาชวงใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเพ่ิม  ๒๕  % ของคาเชาหน่ึงป  และกรณีผูเชานำอาคารไปใหเชาชวง โดยไมแจงใหผูใหเชาทราบ 
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิม ๕๐ % ของคาเชาหน่ึงปในปที่การใหเชาชวง ๗. คาธรรมเนียมนำสิทธิการเชาไป
ค้ำประกันเงินกู รอยละ ๑ บาท ของวงเงินกู 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  2    สัญญาเชาอาคารพาณิชยตลาดรวมใจการเกษตร 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 2 คือ ขอตออายุสัญญาเชา
อาคารพาณิชยเทศบาล ๑ ช้ัน ๔๑ คูหา  ๑. อายุสัญญา  ๓ ป ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
๒. อัตราคาเชา  คิดเพ่ิม ๑๐%  ของอัตราคาเชาเดิม = ๑,๓๒๐ x ๑๐ %  = ๑๓๒+๑,๓๒๐  = ๑,๔๕๒ บาท - 
คาเชาคูหาละ  ๑,๔๕๒  บาท ตอ เดือน  ๓.  คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา เรียกเก็บตามคา
เชา ๒ เดือน ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (๑,๔๕๒ x ๒ เดือน x ๓ ป = ๘,๗๑๒  บาท)  - คาประโยชนตอบแทนฯ 
คูหาละ ๘,๗๑๒ บาท ตอ ๓ ป  ๔.  เงินประกันสัญญาเชา คิดรอยละ ๑๐ ของคาเชา ๓ ป  =๑,๔๕๒ x ๑๒ x 
๓ x ๑๐ % = ๕,๒๒๗  บาท)   - ประกันสัญญาเชา คูหาละ ๕,๒๒๗ บาท ตอ ๓ ป  ๕.  คาประโยชนตอบแทน
ในการโอนสิทธิการเชา เรียกเก็บ ๔ เทา ของคาเชา ๑ ป  กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 
                 มติที่ประชุม    -  เห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ – 
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เรื่องท่ี  3   สัญญาเชาอาคารพาณิชยรานกาแฟ บริเวณเทศบาลหลังเกา 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 3 คือ อาคารรานกาแฟ ๑ ช้ัน 
บริเวณที่ดินเทศบาลหลังเกา  (เน้ือที่ ๖ x ๗ เมตร)  ๑. อายุสัญญา ๓ ป   ( ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)  ๒.อัตราคาเชา คิดเพ่ิม ๑๐% ของอัตราคาเชาเดิม = ๑,๗๖๐ x ๑๐ %  = ๑๗๖+๑,๗๖๐      
๑,๙๓๖ บาท  - คาเชาคูหาละ  ๑,๙๓๖  บาท ตอ เดือน  ๓. คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียก
เก็บตามคาเชา ๒ เดือน  ตออายุสัญญาเชา  ๓ ป (๑,๙๓๖ x ๒ เดือน = ๓,๘๗๒  บาท)  - คาประโยชนตอบ
แทนฯ คูหาละ ๓,๘๗๒ บาท ตอ ๓ ป  ๔.เงินประกันสัญญาเชา คิดรอยละ ๑๐ ของคาเชา ๓ ป = ๑,๙๓๖ x 
๑๒ x ๓ x ๑๐ %= ๖,๙๖๙.๖๐  ปดเปน ๖,๙๗๐   บาท) - ประกันสัญญาเชา คูหาละ ๖,๙๗๐ บาท ตอ ๓ ป 
๕. คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชา เรียกเก็บ ๔ เทา ของคาเชา ๑ ป กรณีโอนใหทายาทหรือ
บุพการีลดครึ่งหน่ึง  ๖.กรณีเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนขั้นต่ำ  เดือนละ ๑,๙๓๖  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 
 

เรื่องท่ี  4   สัญญาเชาพื้นท่ีวางแผงพระบริเวณท่ีดินเทศบาลหลังเกา 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 4 คือ สัญญาเชาพ้ืนที่วางแผง
พระบริเวณที่ดินเทศบาลหลังเกา ๑. อายุสัญญา ๓ ป   ( ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ )  ๒. 
อัตราคาเชา  คิดเพ่ิม ๑๐%  ของอัตราคาเชาเดิม = ๑๔,๘๕๐ x ๑๐ % = ๑,๔๘๕ +๑๔,๘๕๐  = ๑๖,๓๓๕  
บาท)  - คาเชา ๑๖,๓๓๕ บาท ตอเดือน  ๓. คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา  
๒ เดือน ตออายุ  สัญญาเชา  ๓ ป (๑๖,๓๓๕ x ๒ เดือน  = ๓๒,๖๗๐ บาท)    ๔. เงินประกันสัญญาเชา คิด
รอยละ ๑๐ ของคาเชา ๓  ป = ๑๖,๓๓๕ x ๑๒   x ๓ x ๑๐%  = ๕๘,๘๐๖ บาท)   - ประกันสัญญาเชา คูหา
ละ ๕๘,๘๐๖ บาท ตอ ๓ ป  ๕. คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชา เรียกเก็บ ๕,๐๐๐ บาท   กรณี
โอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ ๒,๕๐๐  บาท  ๖. กรณีเปดประมูลใหม  คาประโยชนตอบแทนขั้น
ต่ำ เดือนละ ๑๖,๓๓๕  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  5   สัญญาเชาท่ีดินบริเวณโรงฆาสตัวเดิม     
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 5 คือ เชาที่ดินบริเวณโรงฆาสัตว
(เน้ือที่ ๕๓.๘ ตารางวา)  ๑.อายุสัญญา ๓ ป  (๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)  ๒. อัตราค าเช า 
คิดเพ่ิม ๑๐%  จากเดิม  ตารางวาละ ๒.๘๓ บาท  = ๒.๘๓ x ๑๐ %  = ๐.๒๘ +๒.๘๓  เปน  ๓.๑๑ บาท x 
พ้ืนที่  ๕๓.๘  ตรว. = ๑๖๗.๓๑๘ x ๑๒ เดือน  = ๒,๐๐๗.๘๔ บาทตอป  ปดเปน  ๒,๐๐๘  บาท - คาเชา  
๒,๐๐๘ บาท ตอป   ๓.คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๒ เดือน  ตออายุ
สัญญาเชา ๓ ป (๑๖๗.๓๒ x ๒ เดือน = ๓๓๔.๖๔ บาท ปดเปน ๓๓๕ บาท)  - คาประโยชนตอบแทนฯ  ๓๓๕ 
บาท ตอ ๓ ป  ๔.เงินประกันสัญญาเชา คิดรอยละ ๑๐ ของคาเชา ๓ ป  = ๒,๐๐๘ x ๓ x ๑๐ % = ๖๐๒ 
บาท  - ประกันสัญญาเชา ๖๐๒ บาท ตอ ๓ ป ๕.คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชา เรียกเก็บ ๔ 
เทา ของคาเชา ๑ ป  กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง 
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นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  6   สัญญาเชาล็อคตลาดโตรุง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 6 คือ ขอตออายุสัญญาเชาล็อค
ตลาดโตรุง ๑. ล็อคขนาด ๓ x ๓ เมตร  ๑.๑ อายุสัญญา ๓ ป  หรือประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป   
ติดตอกัน  ภายในระยะเวลา ๓ ป โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหา  ประโยชนในทรัพยสินของ
เทศบาลฯ อีก ๑.๒ อัตราคาเชาล็อคๆ ละ ๙๐๐ บาท ตอเดือน (เทาเดิม)  ๑.๓ คาประโยชนตอบแทนในการตอ
อายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือน  ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (๑ ป x ๙๐๐  = ๙๐๐ บาท)  ตออายุ
สัญญาเชา  ๓ ป (๓ ป x ๙๐๐  = ๒,๗๐๐ บาท)  ๑.๔ คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาเรียกเก็บ 
๕,๐๐๐  บาท  กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท  ๑.๕ เงินประกันสัญญาเชาคิด
รอยละ ๑๐ ของคาเชา (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๙๐๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๑,๐๘๐ บาท)  (คิดจากคาเชา ๓ ป = 
๙๐๐ x ๑๒  x ๓ x ๑๐% = ๓,๒๔๐ บาท)  ๑.๖ กรณีเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่ง
สิทธิในการเชา ล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท  ๒. ล็อคขนาด ๒ x ๒ เมตร  ๒.๑ อายุสัญญา ๓ ป หรือ
ประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป ติดตอกันภายในระยะเวลา ๓ ป โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ อีก  ๒.๒ อัตราคาเชาล็อคๆ ละ ๖๐๐ บาท ตอเดือน (เทาเดิม)  ๒.๓ 
คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือน   ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (๑ ป x 
๖๐๐  = ๖๐๐  บาท)   ตออายุสัญญาเชา  ๓ ป (๓ ป x ๖๐๐  = ๑,๘๐๐  บาท)   ๒.๔ คาประโยชนตอบแทน
ในการโอนสิทธิการเชาเรียกเก็บ ๕,๐๐๐  บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท
๒.๕ เงินประกันสัญญาเชาคิดรอยละ ๑๐ ของคาเชา (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๖๐๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๗๒๐ 
บาท)   (คิดจากคาเชา ๓ ป = ๖๐๐ x ๑๒  x  ๓  x ๑๐% = ๒,๑๖๐ บาท)   ๒.๖ กรณีเปดประมูลใหม คา
ประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่งสิทธิในการเชาล็อค ขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท  ๓. ล็อคก๊ิฟช็อปตลาดโตรุง 
(ขนาดไมเทากัน)  ๓.๑ อายุสัญญา ๓ ป  หรือประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป   ติดตอกัน ภายในระยะเวลา 
๓ ป โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ อีก  ๓.๒ คาเชา
ล็อคกิ๊ฟช็อปเรียกเก็บตามขนาดเน้ือที่ตารางเมตรละ ๗๕ บาท ตอเดือน (เทาเดิม) - (ถาพ้ืนที่ ๔ ตรม.  = ๔ x 
๗๕   = ล็อคละ  ๓๐๐ บาท ตอเดือน)  ๓.๓ คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา 
๑ เดือน  ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (คาเชา ๑ เดือน  x ๑ ป  = คาประโยชนฯ)   (ถาพ้ืนที่ ๔ ตรม.  = ๔ x ๗๕ 
x ๑ = ๓๐๐ บาท ตอ ๑ ป)  ตออายุสัญญาเชา  ๓ ป (คาเชา ๑ เดือน  x ๓ ป  = คาประโยชนฯ)  (ถาพ้ืนที่ ๔ 
ตรม.  = ๔ x ๗๕ x ๓ = ๙๐๐ บาท ตอ ๓ ป)  ๓.๔ คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาเรียกเก็บ 
๕,๐๐๐  บาท  กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท  ๓.๕ เงินประกันสัญญาเชาคิด
รอยละ ๑๐ ของคาเชา (คิดจากคาเชา ๑ ป  x ๑๐% = เงินประกันสัญญา) ถาพ้ืนที่ ๔ ตรม.  = ๓๐๐ x๑๒ x 
๑๐%  = ๓๖๐ บาท ตอ ๑ ป  (คิดจากคาเชา ๓ ป  x ๑๐% = เงินประกันสัญญา)   ถาพ้ืนที่ ๔ ตรม.  = ๓๐๐ 
x๑๒ x ๓ ป x ๑๐% = ๑,๐๘๐ บาท ตอ ๓ ป  ๓.๖ กรณีเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่ง
สิทธิในการเชาล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท                 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  7   สัญญาเชาล็อคตลาดเทศบาล ลาน 1 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
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นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 7 คือ ขอตออายุสัญญาเชาล็อค
ตลาดลาน ๑  มี  ๓ ขนาดอัตราคาเชาเทากัน  ๑.อายุสัญญา ๓ ป  หรือประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป   
ติดตอกัน  ภายในระยะเวลา ๓ ป โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
เทศบาลฯ อีก  ๒.อัตราคาเชาล็อคๆ ละ ๔๐๐ บาท ตอเดือน ทุกขนาด (คาเชาเทาเดิม) ๓.คาประโยชนตอบ
แทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือน  ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (๑ ป x ๔๐๐  = ๔๐๐ บาท)  
ตออายุสัญญาเชา  ๓ ป (๓ ป x ๔๐๐  = ๑,๒๐๐ บาท)  ๔.คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาเรียก
เก็บ ๕,๐๐๐  บาท กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท  ๕.เงินประกันสัญญาเชาคิด
รอยละ ๑๐ ของคาเชา (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๔๐๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๔๘๐ บาท)   (คิดจากคาเชา ๓ ป = 
๔๐๐ x ๑๒  x ๓  x๑๐% = ๑,๔๔๐ บาท)  ๖.กรณีเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่งสิทธิ
ในการเชาล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  8   สัญญาเชาล็อคตลาดเทศบาล ลาน 2 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 8 คือ ขอตออายุสัญญาเชาล็อค
ตลาดลาน ๒  มี ๓ ขนาด  ๑.ขนาด ๒ x ๒ เมตร  ๑.๑ อายุสัญญา ๓ ป  หรือประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ 
ป   ติดตอกันภายในระยะเวลา ๓ ป โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
เทศบาลฯ อีก ๑.๒ อัตราคาเชาล็อคๆ ละ ๔๕๐ บาท ตอเดือน (เทาเดิม)  ๑.๓ คาประโยชนตอบแทนในการตอ
อายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือน   ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (๑ ป x ๔๕๐  = ๔๕๐บาท)  ตออายุ
สัญญาเชา  ๓ ป (๓ ป x ๔๕๐  = ๑,๓๕๐บาท)  ๑.๔ คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาเรียกเก็บ 
๕,๐๐๐  บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท  ๑.๕ เงินประกันสัญญาเชาคิด
รอยละ ๑๐ ของคาเชา  (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๔๕๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๕๔๐ บาท)  (คิดจากคาเชา ๓ ป = 
๔๕๐ x ๑๒  x ๓  x ๑๐% = ๑,๖๒๐ บาท)  ๑.๖ กรณีเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่ง
สิทธิในการเชาล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท   ๒. ล็อคขนาด ๑ x ๑ เมตร  ๒.๑ อายุสัญญา ๓ ป  หรือ
ประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป    ติดตอกันภายในระยะเวลา ๓ ป  โดยไมตองขอความเห็นจาก
คณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ อีก  ๒.๒ อัตราคาเชาล็อคๆ ละ ๒๒๕ บาท ตอเดือน 
(เทาเดิม)  ๒.๓ คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือน  ตออายุสัญญาเชา  ๑ 
ป (๑ ป x ๒๒๕  = ๒๒๕  บาท)  ตออายุสัญญาเชา  ๓ ป (๓ ป x ๒๒๕  = ๖๗๕  บาท)    ๒.๔ คาประโยชน
ตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาเรียกเก็บ ๕,๐๐๐  บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  
๒,๕๐๐ บาท  ๒.๕ เงินประกันสัญญาเชาคิดรอยละ ๑๐ ของคาเชา   (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๒๒๕ x ๑๒  x 
๑๐% = ๒๗๐ บาท) (คิดจากคาเชา ๓ ป = ๒๒๕ x ๑๒ x ๓ x ๑๐% = ๘๑๐ บาท) ๒.๖ กรณีเปดประมูลใหม 
คาประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่งสิทธิในการเชาล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท  ๓. ขนาด ๐.๕๐ x 
๐.๕๐ เมตร  ๓.๑ อายุสัญญา ๓ ป  หรือประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป   ติดตอกันภายในระยะเวลา ๓ ป 
โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ อีก  ๓.๒ อัตราคาเชา
ล็อคๆ ละ ๑๑๒.๕๐ บาท ตอเดือน (เทาเดิม)  ๓.๓ คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตาม
คาเชา ๑ เดือน   ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (๑ ป x ๑๑๒.๕๐  =  ๑๑๒.๕๐ บาท)  ตออายุสัญญาเชา  ๓ ป (๓ 
ป x ๑๑๒.๕๐  =  ๓๓๗.๕๐   บาท)  ๓.๔ คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาเรียกเก็บ ๕,๐๐๐  
บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท  ๓.๕ เงินประกันสัญญาเชาคิดรอยละ ๑๐ 
ของคาเชา   (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๑๑๒.๕๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๑๓๕ บาท)   (คิดจากคาเชา ๓ ป = ๑๑๒.๕๐  
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x ๑๒  x ๓ x ๑๐% = ๔๐๕ บาท) ๓.๖ กรณีมีการเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่งสิทธิ
ในการเชาล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  9   สัญญาเชาล็อคตลาดเทศบาล ลาน 3 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 9 คือ ขอตออายุสัญญาเชาล็อค
ตลาดลาน ๓  ๑. แทนขายสินคาทั่วไป   จำนวน  ๒๐๐  แทน   ๑.๑ อายุสัญญา ๓ ป  หรือประสงคจะตอ
สัญญาคราวละ ๑ ป   ติดตอกันภายในระยะเวลา ๓ ป โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหา  
ประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ อีก  ๑.๒ อัตราคาเชาล็อคๆ ละ ๔๕๐ บาท ตอเดือน (เทาเดิม)  ๑.๓ คา
ประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือน    ตออายุสัญญาเชา  ๑ ป (๑ ป x ๔๕๐  
= ๔๕๐ บาท)  ตออายุสญัญาเชา  ๓ ป (๓ ป x ๔๕๐  = ๑,๓๕๐ บาท)  ๑.๔ คาประโยชนตอบแทนในการโอน
สิทธิการเชาเรียกเก็บ ๕,๐๐๐  บาท  กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท  ๑.๕ เงิน
ประกันสัญญาเชาคิดรอยละ ๑๐ ของคาเชา (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๔๕๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๕๔๐ บาท)  (คิด
จากคาเชา ๓ ป = ๔๕๐ x ๑๒  x ๓  x ๑๐% = ๑,๖๒๐ บาท)  ๑.๖ กรณีเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบ
แทนในการไดมาซึ่งสิทธิในการเชาล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ  ๑,๐๐๐  บาท  ๒. ล็อคขายเสื้อผาสำเร็จรูป ๕๔ ล็อค 
๒.๑ อายุสัญญา ๓ ป  หรือประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป   ติดตอกันภายในระยะเวลา ๓ ป โดยไมตองขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ อีก  ๒.๒ อัตราคาเชาล็อคๆ ละ ๙๐๐ 
บาท ตอเดือน (เทาเดิม)  ๒.๓ คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือน ตออายุ
สัญญาเชา  ๑ ป (๑ ป x ๙๐๐  = ๙๐๐ บาท) ตออายุสัญญาเชา  ๓ ป (๓ ป x ๙๐๐  = ๒,๗๐๐ บาท)  ๒.๔ 
คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาเรียกเก็บ ๕,๐๐๐  บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลด
ครึ่งหน่ึง คือ  ๒,๕๐๐ บาท  ๒.๕ เงินประกันสัญญาเชาคิดรอยละ ๑๐ ของคาเชา  (คิดจากคาเชา ๑ ป = ๙๐๐ 
x ๑๒  x ๑๐% = ๑,๐๘๐ บาท) (คิดจากคาเชา ๓ ป = ๙๐๐ x ๑๒  x ๓ x ๑๐% = ๓,๒๔๐ บาท)  ๒.๖ กรณี
เปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนในการไดมาซึ่งสิทธิในการเชาล็อคขั้นต่ำ ล็อคละ ๑,๐๐๐  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  10   สัญญาเชาบริเวณสวมตลาดสดเทศบาลลาน 3 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 10 คือ ขอตออายุสัญญาเชา
บริการสวมตลาดสดเทศบาลลาน ๓   ๑.อายุสัญญาเชา ๓ ป หรือ ประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป ติดตอกัน
ภายในระยะเวลา ๓ ป  โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ 
อีก  ๒.อัตราคาเชา คิดเพ่ิม ๑๐ % จากวันละ ๓๕๐ เปนวันละ ๓๘๕ บาท  ( คาเชาเดิม ๓๕๐ x ๑๐ % =๓๕ 
+ ๓๕๐   =  ๓๘๕ บาท ตอวัน )  - คาเชาวันละ ๓๘๕ บาท หรือ เดือนละ ๑๑,๕๕๐ บาท ๓.คาประโยชนตอบ
แทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือนตออายุ ๑ ป  - สัญญาเชา  ๑ ป (๑๑,๕๕๐ x ๑ เดือน  
= ๑๑,๕๕๐ บาท)  - สัญญาเชา  ๓ ป (๑๑,๕๕๐ x ๓ เดือน  = ๓๔,๖๕๐ บาท)  ๔.เงินประกันสัญญาเชาคิด
รอยละ ๑๐  ของอัตราคาเชา - สัญญาเชา ๑ ป (๑๑,๕๕๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๑๓,๘๖๐ บาท) - สัญญาเชา ๓ 
ป (๑๑,๕๕๐ x ๑๒  x ๓ x ๑๐% = ๔๑,๕๘๐ บาท)  ๕.คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชา เรียก
เก็บ ๕,๐๐๐ บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ ๒,๕๐๐  บาท  ๖.อัตราคาบริการ  อาบน้ำ 
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ครั้งละ ๕ บาท อุจจาระ, ปสสาวะครั้งละ ๓ บาท  เปดบริการ เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึง เวลา ๒๐.๐๐ น.  ๗.กรณี
เปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนขั้นต่ำ วันละ  ๓๘๕  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  11   สัญญาเชาบริเวณสวมเทศบาลหลงัเกา        
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 11 คือ ขอตออายุสัญญาเชา
บริการสวมเทศบาลหลังเกา ๑.อายุสัญญาเชา ๓ ป  หรือ ประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป ติดตอกันภายใน
ระยะเวลา ๓ ป  โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ อีก ๒.
อัตราคาเชา คิดเพ่ิม ๑๐ % จากวันละ ๓๐๕ เปนวันละ ๓๓๖ บาท  (คาเชาเดิม ๓๐๕ x ๑๐ % =๓๐.๕๐ + 
๓๐๕   = ๓๓๕.๕๐ ปดเปน  ๓๓๖ บาท) - คาเชาวันละ ๓๓๖ บาท หรือ เดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท  ๑.คา
ประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือนตออายุ ๑ ป  - สัญญาเชา  ๑ ป 
(๑๐,๐๘๐ x ๑ เดือน  = ๑๐,๐๘๐ บาท)  - สัญญาเชา  ๓ ป (๑๐,๐๘๐ x ๓ เดือน  = ๓๐,๒๔๐ บาท)  ๒.เงิน
ประกันสัญญาเชาคิดรอยละ ๑๐ ของอัตราคาเชา  - สัญญาเชา ๑ ป (๑๐,๐๘๐ x ๑๒ x ๑๐% = ๑๒,๐๙๖ 
บาท)  - สัญญาเชา ๓ ป (๑๐,๐๘๐ x ๑๒ x ๓ x ๑๐% = ๓๖,๒๘๘ บาท)   ๓. คาประโยชนตอบแทนในการ
โอนสิทธิการเชา เรียกเก็บ ๕,๐๐๐ บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ ๒,๕๐๐  บาท  ๔.
อัตราคาบริการ  อาบน้ำครั้งละ ๕ บาท อุจจาระ, ปสสาวะครั้งละ ๓ บาท เปดบริการ เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึง 
เวลา ๒๐.๐๐ น.  ๗.  กรณีเปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนขั้นต่ำ วันละ ๓๓๖  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 

เรื่องท่ี  12   สัญญาเชาบริเวณสวมตลาดรวมใจการเกษตร 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญสำนักการคลัง  
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา    ผอ.สวนพัฒนารายได    รายการที่ 12 คือ ขอตออายุสัญญาเชา
บริการสวมตลาดรวมใจการเกษตร  ๑.อายุสัญญาเชา ๓ ป  หรือ ประสงคจะตอสัญญาคราวละ ๑ ป ติดตอกัน
ภายในระยะเวลา ๓ ป  โดยไมตองขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลฯ 
อีก  ๒.อัตราคาเชา คิดเพ่ิม ๑๐%  จากวันละ ๓๐๐ เปนวันละ ๓๓๐ บาท  ( คาเชาเดิม  ๓๐๐ x ๑๐ % = ๓๐ 
+ ๓๐๐ =  ๓๓๐ บาท ตอวัน)  - คาเชาวันละ ๓๓๐ บาท หรือ เดือนละ ๙,๙๐๐ บาท  ๓.คาประโยชนตอบ
แทนในการตออายุสัญญา เรียกเก็บตามคาเชา ๑ เดือนตออายุ ๑ ป - สัญญาเชา  ๑ ป (๙,๙๐๐ x ๑ เดือน  
= ๙,๙๐๐ บาท)  - สัญญาเชา  ๓ ป (๙,๙๐๐ x ๓ เดือน  = ๒๙,๗๐๐ บาท)  ๔. เงินประกันสัญญาเชา
คิดรอยละ ๑๐ ของอัตราคาเชา  - สัญญาเชา ๑ ป (๙,๙๐๐ x ๑๒  x ๑๐% = ๑๑,๘๘๐ บาท) - สัญญาเชา ๓ 
ป (๙,๙๐๐ x ๑๒  x ๓ x ๑๐% = ๓๕,๖๔๐ บาท)   ๕. คาประโยชนตอบแทนในการโอนสิทธิการเชา เรียก
เก็บ ๕,๐๐๐ บาท   กรณีโอนใหทายาทหรือบุพการีลดครึ่งหน่ึง คือ ๒,๕๐๐  บาท ๖. อัตราคาบริการ  อาบน้ำ
ครั้งละ ๕ บาท อุจจาระ, ปสสาวะครั้งละ ๓ บาท  เปดบริการ เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึง เวลา ๒๐.๐๐ น.  ๗. กรณี
เปดประมูลใหม คาประโยชนตอบแทนขั้นต่ำ วันละ ๓๓๐  บาท 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ถาไมมีถือวาเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ 

                 มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีสำนักการคลังเสนอ – 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  เชิญสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
นายสมบัติ สันคำ    ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562  
ทรัพยคงเหลือประจำเดือนกรกฎาคม 2562  จำนวน 5,266  รายการ จำนวนเงิน 82,555,500 บาท เงิน
สดคงเหลือ จำนวน 75,488.65 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จำนวน 8,413.63 บาท เงินกู
ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จำนวนที่ใชไป -48,128,235.60  บาท ทรัพยหลุดจำนำเดือนกุมภาพันธ 
2562 จำนวน 46 ราย จำนวนเงิน 487,000 บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุดเดือนกรกฎาคม 2562  
จำนวน  167,020 บาท  กำไรจำหนายทรัพยหลุด 1 ต.ค.61-31 ก.ค.62  จำนวน 1,227,371 บาท รับ
จำนำ 1,912 ราย จำนวนเงิน 30,099,200 บาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนมิ.ย.62  จำนวน 286 ราย  จำนวน
เงิน  4,298,400 บาท  ไถถอน จำนวน 1,677  ราย จำนวนเงิน 28,939,900 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมิ.ย.
62  จำนวน 251 ราย จำนวนเงิน 5}767}400 บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ จำนวน 807,082 บาท เพ่ิมขึ้น
จากเดือนมิ.ย.62  จำนวน 119,303.25  บาท ดอกเบ้ียรับจำนำ 1 ต.ค 61 – 31 ก.ค.62  จำนวน 
8,075,346.75  บาท    

สำนักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักปลัดเทศบาล 

นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กรกฎาคม 2562  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 624  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานเทศบาลกรณี
ขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานประเภททั่วไประดับอาวุโสจำนวน 3 ราย 
ดังน้ี1.1  นายฉัตรพล  อุปราชัย ตำแหนงนายชางศิลปชำนาญงาน สังกัดสำนักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง นายชางศิลปอาวุโส เลขที่ตำแหนงและสังกัด
เดิม1.2  นางศนันท  ขอวงศ ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงานงาน ขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  1.3  นางแขไข  ดีเหลา 
ตำแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดชำนาญงาน ขอเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตำแหนง
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดอาวุโส เลขที่ตำแหนงและสังกัดเดิม  2.  แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณี
การตรวจสอบงานกอสรางโครงการปองกันน้ำทวมในเขตเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ถนนกาฬสินธุ ชวง
หนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ  3. รับโอนพนักงานเทศบาล 2 ราย ดังน้ี  (1.)นางดวงใจ  ฆารประเดิม ตำแหนง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดกลุมงานการพยาบาลผูปวยหนัก กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ มา
ดำรงตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดงานศูนยบริการสาธารณสุข  ฝายบริการสาธารณสุข สวน
บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (2.) นางสาว
เสาวลักษณ วังภูสิทธ์ิ ตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหนง เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัฒนาบุคลากร ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   4. 
ประกาศใชแผนอัตรากำลัง 3 ป ฯ (2561-2563) กรณีขอปรับปรุงแผน (1/2562)  5. ขยายผลการ
ฝกอบรมเรื่องการเลื่อนและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
เลื่อนเปนระดับชำนาญงาน และจากระดับชำนาญงานเลื่อนเปนระดับอาวุโส ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ 
หองประชุมมะหาด ช้ัน 2 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ขยายผลการฝกอบรมเรื่องการเลื่อนและ
แตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเลื่อนเปนชำนาญการ และ 
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จากระดับชำนาญการเลื่อนเปนระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมมะหาด 
ช้ัน 2 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  6. จัดโครงการ “ธรรมมะเสริมสรางองคกรคุณธรรม”เพ่ือเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  7. 
ดำเนินการเลือกสรรและสรรหาเปนพนักงานจางของเทศบาลประจำปงบประมาณ 2562 (แทนตำแหนงวาง) 
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ณ หองขอมูลขาวสาร และหองประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
พนักงานจางตามภารกิจ  1. ตำแหนง ครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส  2. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน)(งบอุดหนุน) โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  พนักงานจางทั่วไป  1. 
ตำแหนง ภารโรง  2. ตำแหนง พนักงานประจำรถดับเพลิง  3. ตำแหนง คนงานสาธารณสุข  ขอมูลการใช
หอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  19,800 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  2,000  บาท  
หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน 1,500 บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ 
รวมเปนเงิน 3,000 บาท   ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  
ครั้ง  ครั้งที่  14/2562  เมื่อวันที่   11 กรกฎาคม 2562  ครั้งที่  15/2562  เมื่อวันที่   23 กรกฎาคม 
2562  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง  วันที่ 2 กรกฎาคม 
2562 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    รวมปฏิคม กิจกรรม
จิตอาสา ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ   วันที่ 2 พฤษภาคม 2562   รวมโครงการจิตอาสาเราทำความดี
ดวยหัวใจ  ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556  เวลา 08.30 น.  ปฏิคมงานแหเทียน
เขาพรรษา  วันที่ 16 กรกฎาคม 2562  เวลา 15.30 น.  ปฏิคมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง วันที่ 
20 กรกฎาคม 2562  ทำบุญตักบาตรเขาวัดวันอาทิตย ณ วัดกลางพระอารามหลวง  วันที่ 21 กรกฎาคม 
2562  รวมโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30. น.  รวมพิธีจุดเทียน
ชัยถวายพระพรชัยมงคล  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.  ฝายรักษาความสงบ   งานเทศกิจ 
ฝายรักษาความสงบ  จัดจราจรและอ่ืนๆ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการกับแมคา
ที่มาขายของรุกล้ำทางเทาหนาโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการจัดจราจรบริเวณศาลปูแฮ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการกับแมคาที่ขาย
ของรุกล้ำทางเทาบริเวณถนนทางเขาตลาดทุงนาทองขางธนาคารกรุงศรี  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  - 
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการการจัดจราจรงานแหเทียนบริเวณศาลากลางหลังเกา  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการการจัดจราจรงานจิตอาสาบริเวณซอยน้ำทิพย  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  - 
เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการออกพ้ืนที่หลังไดรับรองเรียนเก่ียวกับการวางของบริเวณที่วางที่ตลาดสดเทศบาล
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรบริเวณตลาดโตรุง ตลาดสดเทศบาล และ
ตลาดทุงนาทอง  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรบริเวณแยกโนนตาลและ
ทาสีหนาฟตเนสบริเวณกุดน้ำกิน  (รวม 8 งาน)   งานกิจการพิเศษ ฝายรักษาความสงบ  จัดระบบจราจร ขีดสี
ตีเสน  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562   - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนหนาสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจออกตรวจถนนบริเวณชุมชนสงเปลือยหลังไดรับ
รองเรียนจากชาวบานเก่ียวกับรถบรรทุกดิน  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตี
เสนโครงการคืนทางเทาใหประชาชน คืนถนนใหกับสังคม บริเวณถนนเทศบาล 23  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
- เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนโครงการคืนทางเทาใหประชาชน คืนถนนใหกับสังคม บริเวณถนนชัย
สุนทร  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการซอมแซมกระจกนูนที่ลมบริเวณชุมชนดงปอ
คำรองทั่ ว ไป  กรณี  ได รับความ เดือดรอนมี การวางตน ไม รุกล้ ำ  ถนนสาธารณ ะซอยคำผล อุทิ ศ                       
ถนนธนะผล ทำใหกีดขวางทางจราจร จาก นางแสงจันทร ภูสมที  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  - เจาหนาที่
เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนบริเวณสถานีตำรวจและหนาธนาคารไทยพาณิชย  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  -  
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เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการขีดสีตีเสนบริเวณตูเก็บเงินทางเขาและออกบริเวณสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  (รวมงานทั้งหมด  8 งาน)  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย
๑.วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๔๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุมิเตอรไฟฟาระเบิด บริเวณหนา กศน. 
กาฬสินธุ  ถนนกาฬสินธุ-รอยเอ็ด จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๒.๐๐ น.  กำจัดวัชพืชตาม
ลำน้ำปาวตามแผนดำเนินการ  โครงการสรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความปลอดภัยทางน้ำ  ณ สระน้ำชูใจ 
วันที่ 25  ก.ค.62  การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ  วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๓.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงศรีเมือง  วันที่ 5 ก.ค. 
๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐0 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี ่บ๊ิกซี กาฬสินธุ  วันที่ 
๖ ก.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 09.๓๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชน
แกงดอนกลาง  วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๙.20 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนดอนกลอย  วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๕.30 น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงสระ  วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 06.00 
น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนดอนกลอย  อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ๑.
หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอน
กลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่อยูเวร
ยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง  ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ  -
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมโครงการจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำ
คลอง   -วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิม
พระเกียรติ  กิจการงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   เขารวมโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิม
พระเกียรติ  ณ สามแยกโนนตาล วันที่ 28 กรกฎาคม 2562   เขารวมโครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำ
คลอง   ระหวางบริเวณกุดคลา ลำน้ำปาว วันที่ 20 ก.ค.62  งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนกรกฎาคม 
2562   จำนวน 33,537 คน  จำนวนครัวเรือน  15,551 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือน
กรกฎาคม 2562  ยายเขาจำนวน 93  ราย ยายออกจำนวน 33 ราย จำนวนประชากรแฝงและประชากรจร  
จำนวนประชากรแฝง 2,367 ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 692 
ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 406 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 20 ราย โครงการบริการเชิงรุกแก
ผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  3 ราย   

    สำนักการสาธารณสุขฯ  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนกรกฎาคม 2562  ในเดือน กรกฎาคม    62 ใชน้ำมัน จำนวน 1,105 ลิตร
เพ่ิมขึ้น   21  ลิตร  ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน  78.75  ลิตร  (กรกฎาคม 2561 = 1,183.75  ลิตร)
น้ำมันดีเซล ในเดือนกรกฎาคม  62 ใชน้ำมันจำนวน 19,829   ลิตร เพ่ิมขึ้น  1,714  ลิตร  เพ่ิมจากปที่แลว
ในเดือนเดียวกัน  2,417  ลิตร  (กรกฎาคม 2561  = 17,412  ลิตร)  LPG   ในเดือนกรกฎาคม 62  ใช
น้ำมัน จำนวน 1,289.01  ลิตร  เพ่ิมขึ้น  1.35  ลิตร   ลดลงจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน  656.78  
ลิตร (กรกฎาคม 2561= 1,945.79  ลิตร)   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  คัดแยกขยะใน
โรงคัดแยกขยะระหวาง  29 มิ.ย. 62 – 30 ก.ค. 62  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  4.4  ตัน  - จำหนายขยะที่
คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  11,270  บาท  กำจัดมูลฝอยในเดือน ก.ค. รวม 2,888.78 ตัน เปนมูล
ฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,026.27 ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 32 แหง) 1,862.51 ตัน  ชาวตลาด
เรียนรูการประดิษฐเหรียญโปรยทานและ   ดอกไมจันทนจากลอตเตอรี่  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุไดสอนพอคาแมคาประดิษฐดอกไมจันทน และเหรียญโปรยทานจากดวยลอตเตอรี่ เพ่ือเขารวม 
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โครงการจุติสุขาวดี ณ ตลาดทุงนาทอง วิทยากรไดรับการสนับสนุนโดยสำนักการศึกษา และกองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา  ในวันที่ 12 
กรกฏาคม 25662  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
กาฬสินธุ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ตรวจแนะนำรานขายลูกช้ินบริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   วันที่ 19 กรกฏาคม 
พ.ศ.2562เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ         
ตรวจแนะนำรานขายลูกช้ินบริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ จำนวน 6 ราน ผลการตรวจ โคลิฟอรม
แบคทีเรีย แบงออกเปน ผลการตรวจอาหาร  จำนวน 7 ตัวอยาง พบวา ผานมาตรฐาน จำนวน 5 ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ 71  และผลการตรวจมือผูสัมผัสอาหาร จำนวน 6 ตัวอยาง พบวา ผานมาตรฐาน จำนวน 2 
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 33  และผลการตรวจสารปนเปอนในอาหาร คือ   บอแรกซ จำนวน 3 ตัวอยาง พบวา
ผานมาตรฐานทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 100  ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเลย  วันที่ 25 กรกฏาคม 
2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเลย ในดานการจัดการตลาดภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีการลงพ้ืนที่ศึกษาและเย่ียมชม
ตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดานปองกันและควบคุมโรค  5.๑ เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  เดือนน้ีไมมีผูปวย
รายใหม ผูปวยทานจนครบ ๖ เดือนและหายขาด ๒ ราย คงเหลือผูปวยที่ตองดูแล ๔ ราย ซึ่งตองดูแลติดตาม
เย่ียมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย   ศูนย(DIC: Drop in Center) เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ   ออกใหความรูที่ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ,ใหคำปรึกษา และเจาะเลือด ที่วิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ มีนักศึกษาที่สนใจและเขารวมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน และผูสนใจเจาะเลือดตรวจหา
เช้ือ HIV และ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อยู ๑๖ ราย  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  แจกถุงยางอนามัยเบอร 
๕๒ จำนวน ๖ กลอง เจลหลอลื่นจำนวน ๑ กลอง  กิจกรรมลงพ้ืนที่ในการควบคุมโรค มือ เทา ปาก ใน
โรงเรียน  งานปองกันและควบคุมโรคไดรับรายงาน วามีเด็กนักเรียนปวยเปนโรคมือเทาปาก ดังน้ี  ๑. - 
โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ  ๒ ราย ไดรับรายงานเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ๒. โรงเรียนอนุบาล
กาฬสินธุ  ๘ ราย ไดรับรายงานเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ๓. โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ๓ ราย ไดรับ
รายงานเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  รวมไดรับรายงานโรค มือ เทา ปาก ทั้งสิ้น ๑๓ ราย ซึ่งงานปองกัน
และควบคุมโรคไดลงพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนโรคและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคมือเทาปาก ในโรงเรียน 
ดังน้ี  - โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ หยุดเรียน ๑ วันเฉพาะช้ันเรียนอนุบาลที่มีการระบาด เพ่ือทำความ
สะอาดใหญ หลังจากน้ันเปดเรียน มีการคัดกองเด็กหนาประตูโรงเรียนทุกวัน ก็ไมพบมีการระบาดอีก  -  
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุไดต้ังโตะประชุมวิเคราะหหาปญหารวมกันกับผูบริหารสถานศึกษา ไดขอสรุปใหหยุด
เรียน ๑ วัน ทั้งโรงเรียน เพ่ือลางแอร และทำความสะอาดใหญ ทั้งโรงเรียน มีการคัดกองเด็กหนาประตู
โรงเรียนทุกวัน ก็ไมพบมีการระบาดอีก  - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ หยุดเรียน ๑ วันทั้งโรงเรียนเพ่ือทำการ
อบฆาเช้ือโรค และทำความสะอาดใหญทั้งโรงเรียน มีการคัดกองเด็กหนาประตูโรงเรียนทุกวัน ก็ไมพบมีการ
ระบาดอีก  งานปองกันและควบคุมโรค ไดทำประกาศพนหมอกควันเพ่ือกำจัดยุงในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  กำหนดการพนหมอกควันกำจัดยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๖๒ 
ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือแจงใหประชาชนทราบกอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการพน ตาม
กำหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน และสถานศึกษา ทั้ง ๒๖ แหง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลฯ โดยเริ่มพนต้ังแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และแลวเสร็จในวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  กิจกรรม
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกำจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ครั้งใหญ ในชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก พรอมกันทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ 
ซึ่งการดำเนินงานครั้งน้ี อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชนไดรวมมือกันกับจิตอาสาเมืองกาฬสินธุ และ ไดมีรถประชาสัมพันธ
แหรอบเมืองและไปยังจุดตางๆที่มีประชาชนอยูรวมกันเพ่ือแจกแผนพับและใหความรู อีกทั้งยังขอความรวมมือ
ใหผูนำชุมชนเปดแผน CD ทีแจกให ไดเปดความรูเรื่องการปองกันโรคไขเลือดออกใหประชาชนในชุมชนฟง  
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เพ่ือใหดำเนินการที่บานของตนและใหความรวมมือกับอสม.และจิตอาสา ในกิจกรรมครั้งน้ี   โดยมีผลสำรวจคา
ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ชุมชน 
๒๙ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๘๐.๕๕ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง 
๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ม ี๔ ชุมชน คือ ชุมชนกุดยางสามัคคี , สงเปลือยกลาง , คุมหวย และชุมชน
ดอนสวรรค คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยง
สูง มี ๔ ชุมชน คือ ชุมชนทุงสระ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง ,ชุมนตลาดเกา และชุมชนสวางคงคา, คิดเปนรอยละ 
๑๑.๑๑  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง   - สถานศึกษาที่มีความ
เสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี  ๕ แหง ไดแก  
ร.ร.กาฬสินธุพิทยาสัย คือมีคา CI = ๑๐.๔ ,ร.ร. กาฬสินธุพิทยาสรรพ  คือมีคา CI = ๑๐.๕๔ , ร.ร.เมือง
กาฬสินธุ คือมีคาCI = 2๓.๕๒   และ มหาลัยกาฬสินธุ คือมีคาCI = ๑2.๐๕  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำ
ยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด    วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของ
ลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๓ แหง ไดแก วัดดงปอ คือ  มีคา CI = ๑๒.๕ ,วัดประชานิยม คือ  มีคา CI = 
๑๕.๘๘  และ วัดกลาง คือ มีคา CI = ๙.๑  ** เดือนน้ีผูปวยโรคไขเลือดออก ๔ ราย ดังน้ี **  1. ด.ช.
กานตณพัตน ทำนาวี อายุ ๘ ป อยูบานเลขที่ ๑๗/๑ ชุมชนหนองลิ้นจี่ เรียนอยูช้ัน ป.๓/๓  โรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย ปวยวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  2.ทน.ส.ปยวดี  วิไลเพชน อายุ ๓๓ ป อยู
บานเลขที่ ๑๒๕ ชุมชนตลาดเกา ปวยวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  ๓. น.ส.สมพร เคลือบแสน 
อายุ ๑๗ ปอยูบานเลขที่ ๓๓/๑๒ ถ. ธนะผล  เรียนอยูช้ัน ม. ๖/๑  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ปวย
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  ๔. น.ส. สุพัตตา  ไชยวงค อายุ ๒๑ ป อยูบานเลขที่ ๓๓๐/๑๒ 
ถ.อนรรฆนาค ชุมชนทุงสระ  ปวยวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  หมายเหตุ ** ไดทำการ
ควบคุมโรคเรียบรอยแลวทั้งชุมชนและโรงเรียน ดังภาพ  ลงพ้ืนที่ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  โครงการ
เยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด   ( ระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม  2562)มารดาหลังคลอด  14 ราย 
ไดรับการเยี่ยม 14 ราย  - บุตร เพศชาย 5 ราย   - บุตร เพศหญิง 9 ราย   **มารดาอายุนอยกวา 20 ป –
ราย  **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม   1  ราย  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันที่ 1 –  30 กรกฎาคม 
2562  ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  143
ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว  207  ตัว   แยกเปน  สุนัข  169  ตัว  * แมว    38   ตัว  รับคาธรรมเนียมในการ
รักษาสัตว  12,580  บาท  ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว
29  ราย  จำนวนสัตว ทั้งหมด  1,868   ตัว  แบงเปน สุกร  1,826  ตัว  โค   42   ตั ว    ร า ย ไ ด
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖2 จำนวน    188,522   บาท  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ตอนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯจากเทศบาลตำบลหวยโพธ์ิ  วันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเครือขาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ประจำป ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ระบบการดูแลผูสูงอายุ LTC ณ เทศบาลเขาสามยอด จังหวัด
ลพบุรี และดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน  งาน
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา ๐8.30 – 
16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการดูแลสุขภาพกับ
ผูปวยและผูสูงอายุ  รวมทั้งนวดดวยแพทยแผนไทย เกาอ้ีนวดไฟฟากับผูที่มารับบริการ  วันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุและคนพิการ ประจำป ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนความรูและแนวทางการ
ดำเนินงานใหกับผูดูแลสูงอายุ (Care Give  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 4 กรกฎาคม 
2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



- 19  - 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ    วัดใตโพธ์ิค้ำ และเรียนตามอัธยาศัยตามหองกิจกรรม  วันที่ 11 
กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องโรคไข
เลือดออก วิทยากร นางวิชชุตา ภูวฤทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรียนดานนันทนาการ 
วิทยากรนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  จัดทำโครงการบริหารทางวิชาการ ดานศิลปะการแสดง 1.
ฟอนแพรวากาฬสินธุ   2.ฟอนเชิญเที่ยวกาฬสินธุ  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เรียนดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองและการออกกำลังกายสำหรับ
ผูสูงอายุ วิทยากร นายอรัญ บุญหลา  นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนกรกฎาคม 
2562   สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  โครงการอบรม ธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรม  วันที่  9 
กรกฎาคม 2562  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
รวมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจำป 2562  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ  หอประชุม
จังหวัดกาฬสินธุ  ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ  รวมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2562 ณ วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ  จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง  วันที่  20 กรกฎาคม 2562  ณ  
ศาลเจาพอโสมพะมิตร  รวมทำบุญตักบาตร โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)  ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2562 ณ วัดกลางพระอารามหลวง  รวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประจำป 2562  วันที่  28 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 
1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการฟนสวยยิ้มใสในวัยเรียน  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมสัปดาหวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ 
วัดกลางพระอารามหลวง  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา   กิจกรรมวันไหวครู วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  รวมถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา ประจำป 2562   ณ วัด
สวางคงคา  ตอนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต  วันที่ 24 
กรกฎาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ วัด
สวางคงคา  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคาการ
แขงขันกีฬา วิทยุการบินชิงถวยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ  ประชุมประจำเดือน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หองวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ   กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  
กิจกรรมวันด่ืมโลก  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  รวมทำบุญทอดผาปาคาน้ำ คาไฟ วัดเหนือ   
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562  ณ  วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ   ชนะเลิศการประกวดการ
รองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร ระดับประถมศึกษา  วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ  สนามหนาศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562  โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมไหวครู) ประจำปการศึกษา 2562   วันที่ 4  กรกฎาคม  2562  ณ  โรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  กิจกรรมวันด่ืมนมโลก   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ  
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  กิจกรรมกำจัดยุงลาย ปองกันโรคไขเลือดออก  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ณ   
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โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  โครงการวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา)  วันที่ 
12 กรกฎาคม 2562  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน
เขาพรรษา ประจำปการศึกษา 2562  วันที่  15 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2   กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน  โครงการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก หนูทำได  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2
กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียนและในหองเรียน  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 2  กิจกรรมฝกพัฒนาการเด็ก  ในวันที่  19 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 2  งานกีฬาและนันทนาการ  การแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู ประจำป 2562  วันที่  9-14 
กรกฎาคม 2562  ณ สนามกีฬาฟุตซอล สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจำป 2562   ในวันที่ 15  กรกฎาคม 2562 ณ สนามหนาศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  โครงการ “ตลาดดาวธุง มุงสรางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู”  ในวันที่ 29 
กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  โครงการ
ฝกอบรมเยาวชนสำนึกรักษบานเกิดมัคคุเทศก ประจำปงบประมาณ 2562   วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ณ 
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-ก.ค.
62  (ไตรมาส 4)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-ก.ค.62   1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต
เดือนต.ค. 61-ก.ค.62  เขามาทั้งหมด 22,768,714.67  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61-
ก.ค.62  เขามาทั้งหมด 10,553,420.20  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-ก.ค.62  เขามา
ทั้งหมด 6,496,926.50  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61-
ก.ค.62  เขามาทั้งหมด 4,411,271.64  บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 61-ก.ค.62  เขามา
ทั้งหมด 550 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 61-ก.ค.62  จำนวน 
44 ,23 0 ,88 3 .01  บาท   7 .หมวดภาษี จั ดสรร  จาก เดือนต .ค . 6 1 -ก .ค .6 2  เข ามาทั้ งหมด 
115,486,803.62 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  104,652,278 บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  75,100,332  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 179,752,610 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จำนวน 339,470,296.63 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 61-ก.ค.
62 จำนวน 33,661,827.46  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 61-ก.ค.62 
จำนวน 1,314,894.17 บาท   รายรับจริงเดือน ต.ค.61 -  ก.ค.62 จำนวน 339,470,296.63  บาท
รายจายจริงเดือน ต.ค.61 - มิ.ย.62 จำนวน 264,634,304.03 บาท  รายจายจริงเดือน ก.ค.62 จำนวน 
38,099,714.50 บาท    ยอดเงินคงเหลือยกไป ส.ค.62 จำนวน  36,736,278.10 บาท    

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง      ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   คาวัสดุ
น้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนกรกฎาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 7,040 ลิตร  ลดลง 505  
ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือนกรกฎาคม  2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,915 ลิตร  ลดลง 73 ลิตร 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนกรกฎาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 19,829  ลิตร 
เพ่ิมขึ้น 1,714  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนกรกฎาคม  2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 207 ลิตร ลดลง 
120  ลิตร สำนักการคลัง เดือนกรกฎาคม 2562    ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 200 ลิตร เพ่ิมขึ้น 80 ลิตร  
กองวิชาการและแผนงาน เดือนกรกฎาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   117  ลิตร เพ่ิมขึ้น 30  ลิตร  
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กองสวัสดิการและสังคม  เดือนกรกฎาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 249 ลิตร เพ่ิมขึ้น 14 ลิตร  
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในเดือน มิ.ย. 62  ใชไฟฟา จำนวน 33,869.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 822.00 หนวย  สถานีดับเพลิง 
ในเดือน  ในเดือน มิ.ย. 62 ใชไฟฟา จำนวน 6,458.00  หนวย  ลดลง 590.00  หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน มิ.ย. 62  ใชไฟฟา จำนวน 18,606.00 หนวย   เพ่ิมขึ้น 4,585.00  หนวย     
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน มิ .ย. 62 ใชไฟฟา  จำนวน 10,266.00 หนวย เพ่ิมขึ้น 
2,700.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ในเดือน มิ.ย. 62 ใชไฟฟา  จำนวน  8,625.00   
หนวย  เพ่ิมขึ้น 3,050.00 หนวย โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน มิ.ย. 62  ใชไฟฟา จำนวน
1,988.00 หนวย   เพ่ิมขึ้น 330.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ   ในเดือน มิ.ย. 62  ใช
ไฟฟา จำนวน 7,632.00  หนวย  เพ่ิมขึ้น 2,656.00 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
2562  ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ   จำนวน  5  โครงการ ดังน้ี   1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู ซอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก  2.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชนสุขสบายใจ  
3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา  4.โครงการ
กอสรางถนน คสล. หนาโรงบำบัดน้ำเสียถึงบานนายแสง ภาวิขำ ชุมชนคุมหวย  5.โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยริมทุง ชุมชนดงปอ  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  จำนวน 6  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินงานวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ.2562)  2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนสวาง
พัฒนา  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินงานวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562)  3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ รอบ
วัดปาทุงศรีเมือง ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินงานวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562)  4.
โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสงเปลือยนอก  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินงานวันที่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ.2562)  5.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยฉายจรุง ชุมชนหัวโนนโก  (ผูรับ
จางแจงเขาดำเนินงานวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562)  6.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย
แยกซอยศรีเมืองพัฒนา เช่ือมโครงการเดิม  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินงานวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562)  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
2562  อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  จำนวน  3  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย
เกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง  2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก  3.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ ชุมชนกุดยางสามัคคี  สวนการโยธา  ซอมแซมสัญญาณไฟ
จราจร สี่แยกโรงง้ิว  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ขุดลอกระบายน้ำบริเวณ   วันที่ 12 กรกฎาคม  2562  
ซอมแซมระบบไฟหยดน้ำบริเวณถนนกาฬสินธุ  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ซอมแซมรางระบายน้ำบริเวณ
หนาโรงพยาบาลธีระวัฒน  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  แกไขระบบสัญญาณไฟจราจร แยก ท.บ. 23  ที่ 21 
กรกฎาคม 2562  ดำเนินการเตรียมสถานที่ตลาดดาวธุง  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ดำเนินการตกแตง
สถานที่เวทีงานจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ดำเนินการเตรียมสถานที่บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  สวนสาธารณะกุดน้ำกิน โครงการจิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจ  วันที่ 27 
กรกฎาคม 2562  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
โดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จสอ.สมชาย  โสมนัสนานนท   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
คาใชจายประจำเดือนกรกฎาคม 2562    งบประมาณต้ังไว 2,204,000 บาท  รวมคาใชจาย  417,832  
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บาท  ยอดเงินคงเหลือ  482,071.90 บาท  2.หนังสือเขา 61  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 84 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจาง 17  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 37  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม  
2562  ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒  โอน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ครั้งที่  46 - 53  มีรายการ ดังน้ี  - โอนครั้งที่  
46/2562  จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 80,000 บาท  กองวิชาการฯ  - โอนครั้งที่ 47/2562  จำนวน 3 
รายการ  เปนเงิน 418,900 บาท  สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 48/2562  จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 
24,900 บาท  สำนักการคลัง  - โอนครั้งที่ 49/2562  จำนวน 8 รายการ  เปนเงิน 1,245,600 บาท 
สำนักการศึกษา  - โอนครั้งที่ 50/2562  จำนวน10รายการ เปนเงิน 688,000บาทสำนักการสาธารณสุขฯ 
- โอนครั้งที่ 51/2562  จำนวน 3 รายการ  เปนเงิน 90,000 บาท กองวิชาการฯ  - โอนครั้งที่ 52/2562  
จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 370,000 บาท สำนักการคลัง  - โอนครั้งที่ 53/2562  จำนวน 10 รายการ  
เปนเงิน 969,000 บาท สำนักการชาง  รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ดี   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  - ผูชวยเลขานุการ คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประสานมายังเทศบาลในการเตรียมความพรอมในการเขารับการ
ตรวจประเมินฯ ในรอบสุดท าย โดยให เทศบาลฯ กรอกแบบฟอรมสรุปขอมูลโครงการเพ่ือใหแก
คณะอนุกรรมการ ในวันลงพ้ืนที่ และทางคณะอนุกรรมการฯ จะทำการประชุมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
เพ่ือกำหนดวันที่จะลงพ้ืนที่ ซึ่งผลการประชุมจะเปนอยางไรน้ันผูชวยเลขานุการฯ จะแจงใหทางเทศบาลทราบ
อีกครั้ง  แกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ  พ.ศ.2562  - เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562 คาเบ้ียประกันอัคคีภัย สำนักการคลัง  รางวัลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  - คณะอนุกรรมการเพ่ือ
คัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำป พ.ศ.2562 ลงพ้ืนที่ประเมินเทศบาลในรอบสุดทาย ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยในชวงเชาจะเปนการนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการ 
โครงการนวัตกรรมจุติขาวดี สรางสุขที่ปลายทางชีวิต และตอบขอซักถามจากกรรมการในชวงบาย
คณะกรรมการลงพ้ืนที่ดูงาน “จุติสุขาวดี”  ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  กิจกรรมถนนสายบุญ  กิจกรรมสวดมนตไหวพระ  คณะผูบริหารเทศบาลฯ ลงพ้ืนที่
สุมตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็ก  ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเดน  โครงการ
อบรม ธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรม  วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจำป ๒๕๖๒  ประมวลภาพ
กิจกรรมงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจำป ๒๕๖๒  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จิตอาสาพัฒนาลำ
สรางภูมิคุมกันเด็ก สรางความปลอดภัยทางน้ำ  ลำคลอง  ตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจำป ๒๕๖๒  จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยวถายพระพรชัยมงคล   ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   
1.งานประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 11 งาน 3.
เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 42 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  
6.  งานพิธีกร  จำนวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 4 
ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทาง
ทองถิ่น 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  
คณะกรรมการออกตรวจ กรณี พนักงานครูและพนักงานเทศบาล ขอรับคาเชาบาน อบรมโครงการฝกอบรม
และประชุมสัมมนาทางวิชาการ ชวยเหลือทางดานกฎหมาย 
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กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนกรกฎาคม 2562  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนกรกฎาคม
2562  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 111 ลิตร เพ่ิม 58  ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมัน
ทั้งหมด 138 ลิตร ลดลง 44 ลิตร   ฝายพัฒนาชุมชน   ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน 
ประจำเดือนมิถุนายน   เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผูนำชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสวัสดิการสังคม
ไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบริหาร พนักงานครู 
พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน เขารวมการ
ประชุม  ตอนรับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ) ณ 
หองประชุมมะหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปน
ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบานมั่นคงกลุมจังหวัดกาฬสินธุ และบรรยายแนวทางการพัฒนาที่อยู
อาศัยเมืองและชนบทจังหวัด แนวทางขับเคลื่อนงานที่อยูอาศัยเมือง ชนบท ยุทธศาสตรที่อยูอาศัยจังหวัด  
โครงการอบรมการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ศูนยเกษตรอินทรียชุมชนดอนสวรรค นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีนายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรม
ไดดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการมีสวนรวม ชวยเหลือ เอ้ืออารีตอกัน เกิดความรัก
ความสามัคคีของคนในชุมชน และใหสามารถนำความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในชีวิตประจำวัน เปนการเพ่ิม
รายไดลดรายจาย และไดรับเกียรติวิทยากร นายวัฒนพงษ ก่ิงแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชำนาญการ 
จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ  ฝายสังคมสงเคราะห  ประชุมคณะทำงานโครงการบานมั่นคงกลุม
จังหวัดกาฬสินธุ   เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ) ณ หองประชุมมะหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบาน
มั่นคงกลุมจังหวัดกาฬสินธุ และบรรยายแนวทางการพัฒนาที่อยูอาศัยเมืองและชนบทจังหวัด แนวทาง
ขับเคลื่อนงานที่อยูอาศัยเมือง ชนบท ยุทธศาสตรที่อยูอาศัยจังหวัด  ประชุมสรุปงานบานมั่นคงทั้ง 3 
โครงการ/สหกรณเคหะสถานบานรวมใจ จำกัด,สหกรณบริการเคหสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จำกัด ,สหกรณ
บริการเคหะสถานหนองไผรวมใจพัฒนา จำกัด  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูติด
เช้ือ HIV  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคมจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
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ปดประชุม  15.40  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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