
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งท่ี  18-20/๒๕62  ประจำป  ๒๕62 

วันอังคารท่ี  1 ตุลาคม  2562  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายวิทยา   ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล 
3. นายรณยุทธ    หอมหวล    รองปลัดเทศบาล 
4. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
5. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 
6. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง 
8. นายกฤษฎา  ช่ืนอ่ิม  ผอ.สำนักการสาธารณสุข 
9. นางสังวาลย  สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง 
10. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
11. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
12. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอำนวยการ 
13. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 
14. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
15. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
17. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
18. นายจำลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
19. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
20. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
21. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
22. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
23. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
24. นางสาวภัทรวดี  พัฒนโพธ์ิ รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
25. นางจริยา  พงษพันนา รอง. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
 

 ผูไมมาประชมุ  
1. นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ          (ไปราชการ) 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายสมศักด์ิ  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
6. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. ดร.พงษพิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา 
8. นายสมบัติ  สันคำ  ผจก.สถานธนานุบาล 
9. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร 
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10. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
11. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12. นางสาคร   แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
13. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม 
14. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสรมิสุขภาพ 
15. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
16. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
17. นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
18. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสรมิประเพณี 
19. นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
20. นายพงษฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
21. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
22. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
23. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
24. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
25. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
26. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
27. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
28. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
29. นายชาติชาย คำกอน  หน.ฝายนิติการ 
30. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
31. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสรมิสวัสดิการสังคม 
32. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
33. นางมนธิดา  คำกอน  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
34. นางวัชรี   คำเดช  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
35. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
36. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓  
37. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผม
ขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18-20/2562 ประจำป 2562 วันที่ 1 
ตุลาคม 2562   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    ตอนรับผูวาราชการจังหวัดฯและแนะนำตัวพนักงานโอนยายมาใหม  
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานนายกมอบหมายใหผม
เปนประธานในการประชุมครั้งน้ีแทน เพราะทานไปราชการ  เรื่องแรกที่ผมจะแจงใหทุกทานไดทราบคือเมื่อ
วานน้ีผม ทานปลัดเทศบาลและหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไดไปรวมตอนรับทานผูวาคนใหมเรียบรอยแลว  และ
มีอีกหน่ึงเรื่องคือเรามีการโอนยายพนักงานมาใหม 1 ตำแหนง ขอใหผูโอนยายมาแนะนำตัวครับ 
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นางดวงใจ  ฆารประเดิม   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ    กราบเรียนคณะผูบริหารและผูเขารวม
ประชุมทุกทานดิฉันนางดวงใจ ฆารประเดิม  เปนขาราชการที่ยายมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุยายมาประจำที่
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและปฏิบัติงานอยูที่ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งท่ี 17/2562 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม  2562 ประจำป 2562 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ       ตอไปเปนระเบียบวาระที่  
2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่  20 
สิงหาคม 2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ        - ไมมี – 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 
นายนพสิทธ์ิ    กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  
4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562  เชิญสำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลดัเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กรกฎาคม 2562  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 624  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญราย นาง
ดวงใจ  ฆารประเดิม ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ มาดำรงตำแหนง 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2. ดำเนินการ
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหนงพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  3. เขา
รับการอบรมทักษะการสื่อสารดวยภาษามือเบ้ืองตน ระหวางวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชารลอง 
จังหวัดกาฬสินธุ   4. ดำเนินการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงาน
สวนทองถิ่น (กสถ.) เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในตำแหนง นักประชาสัมพันธ
ปฏิบัติการ   ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนกันยายน 2562   
หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  49,400 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวม
เปนเงิน  1,500  บาท  หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน - บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน 11,500 บาท   ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  18/2562  เมื่อวันที่   3 กันยายน 2562  ครั้งที่  19/2562  เมื่อวันที่   
17 กันยายน  2562  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง  วันที่ 10 
กันยายน 2562 และวันที่ 24 กันยายน  2562  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมพิธีเชิญ
สิ่งของพระราชทาน แกผูประสบภัยน้ำทวม ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 7 ก.ย.62 รวมกิจกรรมจิต
อาสาตามโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ " บริเวณสามเหลี่ยมใบเสมาจำลอง- สี่แยกไฟแดงสง 
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เปลือย วันที่ 13 ก.ย.62  รวมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ประจำป 2562  วันที่ 13 ก.ย.62  
รวมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ "  บริเวณสามเหลี่ยมใบเสมาจำลอง- 
สี่แยกไฟแดงสงเปลือย วันที่ 14 ก.ย.62   รวมตอนรับทานคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกลา 
ประจำป 2562  วันที่ 15 ก.ย.62   ฝายรักษาความสงบ   งานเทศกิจ ฝายรักษาความสงบ   วันที่ 4 
กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีดับเพลิงและชุมชนทาสินคา   วันที่ 7 
กันยายน 2562   - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานมอบถุงยังชีพพระราชทานภายในเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันที่ 9 กันยายน 2562   - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรบริเวณตลาดดาวธุง  วันที่ 13 
กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานกีฬาสีโรงเรียนอนุกูลนารี  วันที่ 14 กันยายน 
2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการรื้อถอนสิ่งของที่กีดขวางทางเทาบริเวณถนนถีนานนทรอบม.กาฬสินธุ  เพ่ือ
เตรียมพิธีรับเสด็จ  วันที่ 15-16 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจจัดระเบียบทางเทาถนนถีนานนทหนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพิธีรับเสด็จ  วันที่ 16 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจร
บริเวณตลาดดาวธุง  วันที่ 17 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจับพอคาแมคาที่ขายสินคาบน
ทางเทางานรับปริญญาบริเวณหนา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  วันที่ 20 กันยายน 2562   - เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการรื้อถอนปายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 23 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการหามแมคาไมใหจำหนายสินคาบนไหลทางบริเวณถนนขางตลาดสดเทศบาล  งานกิจการพิเศษ ฝาย
รักษาความสงบ  วันที่ 9 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีเกาะกลางถนนถีนานนทหนา
หางบ๊ิกซีจนถึงหนาโตโยต วันที่ 10 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีเกาะถนนถีนานนท
หนารานนองเบ็นซหมูกระทะจนถึงหนาโรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ  วันที่ 11 กันยายน 2562  - งาน
กิจการพิเศษไดรับเรื่องรองเรียนเรื่องการขายสินคาบนไหลทางบริเวณตลาดทุงนาทองและไดดำเนินการเจรจา
คุยกับแมคาดังกลาวและไดใหยายออกจากพ้ืนที่ดังกลาว วันที่ 12-14 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการทาสีเกาะกลางถนนถีนานนทหนาแยกมิตซูบิชิ แยกการประปา แยกธนาคารออมสิน และสี่แยกปาไม 
วันที่ 24 กันยายน 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีทางมาลายบริเวณหนาวัดใตโพธ์ิค้ำ  วันที่ 25-
26 กันยายน 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีทางมาลาย 3 มิติบริเวณหนาโรงเรียนอนุกูลนารี  ฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย   ๑.วันที ่๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๐ น. 
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟากลางซอยน้ำทิพย  จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 
๐๗.๐๐ น.   ๒.วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังซอยน้ำ
ทิพย  จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๕.๓๐ น.  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึง ๕ กันยายน 
๒๕๖๒ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม  กอนน้ำทวมออกเฝาระวังและ
ประกาศใหประชาชนยกของขึ้นที่สูง การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ   วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๒ 
รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสงเปลือย   วันที่ 
๕ ก.ย  ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๐.๓0 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ หนา
โรงพยาบาลกาฬสินธุ   วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. 
จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงมน  วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐0 น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. ตัดตนไม ชุมชนซอยน้ำทิพย   วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๓.30 น. 
ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ หนาโลตัสกาฬสินธุ   วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงสระ   อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.)   ๑.หนาที่ประจำวัน   -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน   -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน   -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน  -
ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง   ๒.การรวมกิจกรรมและงานดาน
บริการประชาชนอ่ืนๆ   -วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๒ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออก 
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ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม   งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนกันยายน 2562   จำนวน 33,510 คน  
จำนวนครัวเรือน  15,560 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือนกันยายน 2562  ยายเขา
จำนวน 82  ราย ยายออกจำนวน 17 ราย จำนวนประชากรแฝงและประชากรจร  จำนวนประชากรแฝง 
2,367 ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 672 ราย งานบัตร
ประชาชนมีผูมารับบริการ 483 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 19 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบ
ปญหา  จำนวนผูรับบริการ  2 ราย   

    สำนักการสาธารณสุขฯ  

นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย     ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนกันยายน 2562  น้ำมันเบนซิน ในเดือนกันยายน 62  ใ ช น้ ำ มั น จ ำ น ว น    
1,077  ลิตร  เพ่ิมขึ้น   145  ลิตร  น้ำมันดีเซล ในเดือนกันยายน  62 ใชน้ำมันจำนวน 18,966   ลิตร
เพ่ิมขึ้น  186  ลิตร  LPG   ในเดือนกันยายน 62  ใชน้ำมัน จำนวน 1,433.19  ลิตร  เพ่ิมขึ้น  442.38 
ลิตร   ดานรักษาความสะอาด 1.ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 1 ครั้ง 2.ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจ
การเกษตร – ครั้ง 3.ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 /1 คร้ัง 4.ทำความสะอาดถนน ชุมชน ที่หรือทาง
สาธารณะ 29 ครั้ง 5.ลอกทอระบายน้ำแกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน 9 จุด 6.ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย 
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 9คัน/9ครั้ง 7.เปลี่ยนหรือเพ่ิมถังขยะ 12 ใบ 8.ซอมแซมเปลี่ยนฝาปดทอระบายน้ำ 27 
ฝา  ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ   3.1จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดพ้ืนที่รับเสด็จ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  
คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  30 ก.ค.  - 27 ส.ค. 62  - ปริมาณ
ขยะที่คัดแยกได     3.8  ตัน   - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  10,860  บาท  กำจัดมูล
ฝอย  กำจัดมูลฝอยในเดือน ก.ย. รวม 3,409.10ตัน เปนมูลฝอยจาก   - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,077.58 
ตัน  - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 33 แหง) 2,331.52 ตัน   คุณภาพน้ำไมผานเกณฑทุกแหง เน่ืองจากชวงดังกลาวเกิด
อุทกภัยมีการสะสมของของเสียจำนวนมาก  โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรียตามแนวทาง Food Loss 
And Food Waste  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เปาหมาย หนวยงาน สถาน
ประกอบการที่มีการจำหนายวัตถุดิบ หรือผลิตอาหาร มีผูเขารวมอบรม   จำนวน 80 ราย  ดานสุขาภิบาล  1 
– 30 กันยายน  2562  ตอใบอนุญาต  1.ปรับ พ.ร.บ. 1 ราย 2.ใบอนุญาตสะสมอาหาร 5 ราย 3.
ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา 3 ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 54 ราย 5.
ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ – ราย 6.หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 110 ราย   
เรงรัดตออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ  เจาหนาที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ออกตออายุ
ใบอนุญาตสถานประกอบการนอกสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ  จำนวน 169 ราย 
แบงเปน  - ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  54 ราย  - หนังสือรับรองสถานที่สะสม
อาหาร 110 ราย  - ใบอนุญาตสะสมอาหาร 5 ราย  ตรวจรานอาหารเจในชวงเทศกาลถือศีลกินเจ  วันที่ 30 
กันยายน 2562 เจาหนาที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ออกตรวจโรงเจ และรานที่จำหนาย
อาหารเจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จำนวน 4 ราน   ดานปองกันและควบคุมโรค  ๖.๑ เย่ียมบานผูปวยโรค
วัณโรค  สรุปผลการเย่ียมบาน    เดือนน้ีไมมีผูปวยรายใหม รวมมีผูปวยที่ตองดูแล ๕ ราย ซึ่งตองดูแลติดตาม
เย่ียมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย  ลงพ้ืนที่ควบคุมโรคไขหวัดใหญโรงเรียน
อนุกูลนารี สวนใหญอยูตำบลอ่ืนแตมาเรียนในเมือง (หลังจากน้ำลด ชวงน้ำทวม)   งานปองกันและควบคุมโรค
ไดรับแจงวามีนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคโรคไขหวัดใหญ ๑๕๐ ราย เมื่อวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงไดลงพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการ ควบคุมโรคไขหวัดใหญ ซึ่งทางโรงเรียนก็ไดใหความสำคัญ 
ในการดำเนินการตามมาตรการการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ดังน้ี  ๑. ทำความสะอาดใหญ จัดใหมีสบูเหลว 
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และผาเช็ดมือทุกจุดบริเวณอางลางมือของโรงเรียน  ๒. ใหความรูและแจกแผนพับพรอมกับหนังสือแจง
ผูปกครองวาถาเด็กที่ปวยไมใหมาโรงเรียน   ๓. คัดกรองนักเรียนหนาประตูโรงเรียนและหนาเสาธงทุกวันและ
จัดทำรายงาน จนกวาจะไมมีการระบาดซ้ำอีก หรือ จนครบ ๑ เดือน    ๔. สนับสนุน เจลลางมือ , ผาปดจมูก 
และแผนพับความรูเรื่อง โรคไขหวัดใหญใหกับทางโรงเรียน  ศูนย(DIC: Drop in Center) เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ   ออกใหความรูที่ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ,ใหคำปรึกษา และเจาะเลือด ที่วิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ มีนักศึกษาที่สนใจและเขารวมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  แจกถุงยาง
อนามัยเบอร ๕๒ จำนวน ๓ กลอง , ถุงยางอนามัยเบอร ๔๙ จำนวน ๓ กลอง เจลหลอลื่นจำนวน ๑ กลอง  
ศูนย DIC : Drop in Center เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รับประเมินมาตรฐานของศูนยฯ ใหเปนระดับเพชร ใน
ระดับประเทศ จากกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานโรคเอดสและวัณโรค โดยไดรับเกียรติจากทาน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานในการกลาวตอนรับ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  ซึ่งทางทีม
ประเมินไดประเมินตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ ที่มีทั้งหมด ๔ ดาน ผลสรุปคะแนน  ศูนย DIC เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดคะแนนระดับเพชร ซึ่งไดระดับดีเย่ียมในระดับประเทศ และไดรับโลรางวัลจากอธิบดีกรมควบคุม
โรคในเดือนธันวาคมปพ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะถึงน้ี โดยคะแนน แบงออกเปน ๔ ระดับ  งานปองกันและควบคุมโรค 
ไดทำประกาศพนหมอกควันเพ่ือกำจัดยุงในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   กำหนดการพนหมอกควันกำจัด
ยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๓ ในป ๒๕๖๒ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือแจงให
ประชาชนทราบกอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการพน ตามกำหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน 
และสถานศึกษา ทั้ง ๒๖ แหง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนต้ังแต วันที่ ๕ – ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๒  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ได
รณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ครั้งใหญ ในชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก พรอมกันทุกพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งการดำเนินงานครั้งน้ี อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชนไดรวมมือกันกับจิตอาสาเมืองกาฬสินธุ ใน
กิจกรรมครั้งน้ี   โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำ
ยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ชุมชน ๓๒ ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๘  - ชุมชนที่มีคา
ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๔ ชุมชน คือ ชุมชนคุมหวย, 
ซอยน้ำทิพย , สงเปลือยกลาง , และชุมชนดอนสวรรค  คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑   - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุก
ลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของ
สถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง   - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนีความชุก
ของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี  ๒ แหง ไดแก  ร.ร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ คือมีคา CI = ๑๐.๔ และ ร.ร. 
อนุบาลกาฬสินธุ คือมีคา CI = ๕.๕๔   ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  วัดที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง 
ไดแก วัดดอนปูตา คือ  มีคา CI = ๘.๔  และ วัดประชานิยม คือ  มีคา CI = ๑๐.๘๘  ** เดือนน้ีผูปวยโรค
ไขเลือดออกไมมีผูปวยไขเลือดออก  ดานสงเสริมสุขภาพ   โครงการเย่ียมบานมารดาและบุตรหลังคลอด   
มารดาหลังคลอด  15  ราย  ไดรับการเย่ียม  15   ราย   - บุตร เพศชาย   7 ราย    - บุตร เพศหญิง  8 ราย  
**มารดาอายุนอยกวา 20 ป  1 ราย  **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม   1  ราย  งานทันตกรรม  วันที่ 
16 กันยายน 2562 ออกใหบริการตรวจสุขภาพชองปากและทาฟลูออไรดเด็กนักเรียน ช้ัน อนุบาล 3 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันที่ 1 – 26 กันยายน 2562  ๑.ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  107 ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว  
169  ตัว   แยกเปน   สุนัข  139  ตัว  แมว    30   ตัว   รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว   9,665  บาท 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ดร.ศิรินันท หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผูอำนวยการสำนัก และเจาหนาที่สังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รวมทั้งสิ้น  
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๔๘ คน นำโดย นายไพโรจน รังสินธุ ปลัดเทศบาลฯปฎิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองพล นำคณะเขาศึกษาดู
งานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการดำเนินงานดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC)   วันที่   ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาฯ  
นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยนายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลและเจาหนาที่
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตำบลคูคำ อำเภอซำสูง 
จังหวัดขอนแกน รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน นำโดย นายบำรุง สุริยงค  นายกองคการบริหารสวนตำบลนำคณะเขา
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาฯ   นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือพิจารณาแผนการดำเนินกองทุนฯครั้งที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ และติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของกองทุน  โดยมี นายวิทยา ภูโยสาร 
ปลัดเทศบาลฯและคณะกรรมการฯ เขารวมประชุม  วันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานการ
ประชุมฅณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ีงพิง  งานศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา ๐8.30 – 16.30 น. 
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการดูแลสุขภาพกับผูปวยและ
ผูสูงอายุ  รวมทั้งนวดดวยแพทยแผนไทย เกาอ้ีนวดไฟฟากับผูที่มารับบริการ  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี เรื่อง “ศาสนพิธีเบ้ืองตนและแนะนำพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน” โดย วิทยากรนายปฎิพงศ ภูงาม
ทอง ตำแหนง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พรอมคณะ  วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุม กรณีเรงดวนเพ่ือปรึกษาหารือเฉพาะกิจ  วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซอมรับใบเกียรติบัตร ประจำป 2562 ณ หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิคำ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ได
เปนประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรใหแกนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เน่ืองจากจบ
หลักสูตรจากโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ช้ันตน ช้ันกลาง ช้ันสูง และหลักสูตรจิตอาสา ประจำป 
๒๕๖๒ รวมผูจบหลักสูตร ๒๕๕ คน 

สำนักการศึกษา 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนกันยายน 
2562   สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  รวมกิจกรรมปลูกตนไมบริเวณทุงสระ วันที่ 12 กันยายน 
2562  ณ  บริเวณชุมชนทุงสระ  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)   วันที่  15 
กันยายน 2562  ณ  วัดปาทุงศรีเมือง   รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจรางวัลพระปกเกลา ประจำป 2562
วันที่  15 กันยายน 2562  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมอบรมใหความรูการ
จัดการวัสดุอินทรียในครัวเรือน ตามโครงการเลี้ยงไสเดือนดินกินขยะ   วันที่  17  กันยายน 2562  ณ  
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลือ 
ฟนฟู  ดูแลเกษตรกร  ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ศาลเจาโสมพะมิตร   โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
พิทยาสิทธ์ิ   นักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 1 รวมกิจกรรมทัศนาธรรม  ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการประชุมผูปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปการศึกษา 2562  ใน
วันที่  22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โครงการมอบทุนการศึกษา
ปจจัยพ้ืนฐานจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจำปการศึกษา 2562  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น (กิจกรรมเด็กดี มีระเบียบวินัย  
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ใสใจคุณธรรม) ประจำป 2562  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ วัดกลางพระอารามหลวง  กิจกรรมสัปดาห
หองสมุด ปการศึกษา 2562  ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ
กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2562  ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมเปดหองขายของ   ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ   โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2562   ในวันที่ 13 
กันยายน 2562 ณ หองโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการพัฒนาครู ประจำป
การศึกษา 2562 หลักสูตรพัฒนาครู 3 เดือน อานออก เขียนได   โดยใชนวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎี 
BBL รวมกับแนว DLTV  ในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
โครงการพัฒนาครู ประจำปการศึกษา 2562 หลักสูตรพัฒนาครู 3 เดือน อานออก เขียนได   โดยใช
นวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎี BBL รวมกับแนว DLTV  ในวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ แหลง
เรียนรูจังหวัดขอนแกน  โรงเรียนเทศโครงการฝกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมศึกษาดู
งาน)  วันที่ 4-5 กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา และศึกษาดูงานแหลงเรียนรูจังหวัด
หนองคายบาล 2 วัดสวางคงคา    อบรมหัวขอ วัยรุนยุค 4G มีจิตอาสารูรักษสิ่งแวดลอม  วันที่ 11 กันยายน 
2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู  วันที่ 12 กันยายน 2562  ณ 
จังหวัดนครราชสีมา  โครงการพัฒนาทักษะดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ 
แหลงเรียนรูผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ     โครงการฝกอบรมให
ความรูผูปกครองและครูดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก  วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อบรม Thinking School   วันที่ 7 – 8  กันยายน 2562  ณ  หองประชุม โรงเรียน
ผูสูงอายุ วัดใตโพธ์ิค้ำ  โครงการประกวดหองเรียน  วันที่ 9 กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ   วันที่ 10 กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  
เขาคายคานิยม 12 ประการ  วันที่ 11-13 กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการ
พัฒนาครู บุคลากร และพนักงานจางเหมาบริการ  วันที่ 14-15 กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ  รับเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น  วันที่ 17 กันยายน 2562  ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร 
กรุงเทพมหานคร  ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครู บุคลากร และพนักงานจางเหมาบริการ  วันที่ 19-20 
กันยายน 2562  ณ  จังหวัดบุรีรัมย และ จังหวัดนครราชสีมา  เขาคายภาษาอังกฤษ  วันที่ 21 - 22 
กันยายน 2562  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ     
อบรมหลักสูตร ครูสอนคิด Thinking School   วันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ  หองประชุมโรงเรียน
ผูสูงอายุ วัดใตโพธ์ิค้ำ  อบรมการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  วันที่ 14 – 15 
กันยายน  2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  เขารับโลและเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น  วันที่ 
17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กรุงเทพมหานคร  โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  
วันที่ 19 กันยายน 2562  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ   โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอย
ย้ิมสวยฟนใส) วันที่ 4  กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  กิจกรรมคานิยม 12 ประการ  วันที่ 
9 กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ (English Camp)  วันที่ 
21-22 กันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1     
กิจกรรมมินิสเกาส  ประจำปการศึกษา 2562  วันที่  5-6 กันยายน 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1  รวมโครงการ “หลักสูตรอบรมพัฒนาครู หลักสูตรครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking 
School จากประเทศนิวซีแลนด”  วันที่  7-8 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนผูสูงอายุ  กิจกรรมเดินทาง
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมื่อน่ังรถจักรยานยนต  วันที่  10 กันยายน 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2   กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน
การคัดแยกขยะเปยกขยะแหง  วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  
รวมบริจาคอาหารและน้ำด่ืมชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม  วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ วัดหอไตรปฏการาม 
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กิจกรรมสรางสรรคระบายสี  วันที่  2 กันยายน 2562 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย   วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  
ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2   วันที่  9 กันยายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  หนวยศึกษานิเทศก   การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   วันที่  25 กันยายน 2562  ณ  
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  พิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัย
สุนทร ประจำป 2562   ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   ฝายการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย   โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ 2562  วันที่ 2-3  กันยายน  2562  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ / โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ จ.นครพนม  ทำกิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กดอยโอกาส ประจำเดือนกันยายน 2562   ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณา
การ เนนการใชทักษะชีวิต    โดยลงพ้ืนที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเมทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

สำนักการคลัง 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 61-ก.ย.
62  (ไตรมาส 4)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 61-ก.ย.62   1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต
เดือนต.ค. 61-ก.ย.62  เขามาทั้งหมด 23,135,310.42  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61-
ก.ย.62  เขามาทั้งหมด 14,025,690.30  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 61-ก.ย.62  เขามา
ทั้งหมด 8,448,082.95  บาท 4.หมวดรายไดจากโรงรับจำนำ เขามาทั้งหมด 1,807,420.45 บาท  5.
หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 61-ก.ย.62   เขามาทั้งหมด 5,162,218.64  บาท  6.หมวดรายไดจากทุน 
จากเดือนต.ค. 61-ก.ย.62  เขามาทั้งหมด 550 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือน
ต.ค. 61-ก.ค.62  จำนวน 52,579,272.79 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 61-ก.ย.62 เขามา
ทั้งหมด 137,422,858.22 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  108,411,818 บาท ดาน
การศึกษา   เขามาทั้งหมด  75,100,332  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 183,512,150 บาท รวม
รายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จำนวน 373,514,280.98  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจาก
เดือนต.ค. 61-ก.ย.62 จำนวน 38,149,124.86  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือน
ต.ค. 61 -ก.ย.62  จำนวน 1,606,618.51 บาท   รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - ก.ย.62   จำนวน 
374,254,280.73 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.61 - ส.ค.62 จำนวน  338,595,142.89  บ า ท  
รายจายจริงเดือน ก.ย.62  จำนวน  24,873,989.21 บาท   สงใชเงินยืมเงินงบประมาณ จำนวน
1,515,710.75 บาท  เงินกันปงบประมาณ 2562 จำนวน 8,345,690.26 บาท    ยอดเงินคงเหลือยก
ไป ต.ค.62 จำนวน 923,747.62  บาท  

สำนักการชาง 

นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง      ประจำเดือนกันยายน 2562   คาวัสดุ
น้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนกันยายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 4,655 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 715  
ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือนกันยายน 2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,878 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 311 ลิตร 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนกันยายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 18,966  ลิตร 
เพ่ิมขึ้น 186  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนกันยายน  2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 317 ลิตร เพ่ิมขึ้น 
115  ลิตร สำนักการคลัง เดือนกันยายน 2562    ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 320 ลิตร เพ่ิมขึ้น 200 ลิตร   
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กองวิชาการและแผนงาน เดือนกันยายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   99  ลิตร ลดลง 28  ลิตร 
กองสวัสดิการและสังคม  เดือนกันยายน 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 322 ลิตร เพ่ิมขึ้น 116 ลิตร  
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 31,049.00  หนวย  ลดลง 7,248.00 หนวย  สถานีดับเพลิง 
ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 5,078.00     หนวย  ลดลง 1,306.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 16,198.00 หนวย   เพ่ิมขึ้น 513.00  หนวย      
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟา  จำนวน 10,278.00 หนวย ลดลง 807.00
หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟา  จำนวน 8,435.00 หนวย  เพ่ิมขึ้น 
1,062.00 หนวย  โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธ์ิค้ำ  มิเตอรใหม รหัสมิเตอร 6000440   เริ่มเปลี่ยนต้ังแต
เดือน มีนาคม 2561  หลังจากที่มิเตอรตัวเดิมที่เปนของ โรงเรียน ท.4 ชำรุด  ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟา 
จำนวน 1,338.00 หนวย   ลดลง 939.00 หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ   ในเดือน ส.ค. 62 
ใชไฟฟา จำนวน 6,896.00 หนวย  เพ่ิมขึ้น 540.00 หนวย     เดือน สิงหาคม 2562  ใชไฟฟาไมเกินสิทธ์ิ 
10%  หนวยตามสิทธ์ิ 10%  317,108 หนวย ไฟฟาสาธารณะ 304,310 หนวย  สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง    งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2562  ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ  จำนวน  2  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสราง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนสวางพัฒนา   (ดำเนินการแลวเสร็จ วันที่ 9 กันยายน 
2562)  2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนา เช่ือมโครงการเดิม  
(ดำเนินการแลวเสร็จ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ รอบวัดปาทุงศรีเมือง ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินงาน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562)  2.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสงเปลือยนอก  
(อยูระหวางดำเนินการ งวดที่ 2 – งวดที่ 5 งวดสุดทาย)  3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอย 1 หัวโนนโก 
ชุมชนหัวโนนโก  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินการกอสราง 13 กันยายน 2562)  อยูระหวางดำเนินการทำสัญญา
จาง  จำนวน  1  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง  อยูระหวาง
เรงรัดการกอสราง  จำนวน  1  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ 
ชุมชนกุดยางสามัคคี  (ดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จแตผูรับจางยังไมแจงลงงาน)  สวนการโยธา   โครงการ
ฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติงานดานชาง  วันที่ 21 กันยายน 2562  โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ  วันที่ 19 กันยายน 2562  ซอมแซมไฟสองสวาง หัวสะพานวัดใตโพธ์ิค้ำ  วันที่ 24 กันยายน 2562  
ผิวจราจรถนนซอยดอนปูตาทางแยกชุมชนดอนกลอย  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ปรับปรุงภูมิทัศนหลังวัด
ประชานิยม   วันที่ 28 กันยายน 2562   ซอมไฟฟาแสงสวางหัวคู - หนองเรือ วันที่ 11 กันยายน 2562 
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ำกินโดยรอบ  ตกแตง
ดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปกองวิชาการและ
แผนงาน 

จสอ.สมชาย  โสมนัสนานนท   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
คาใชจายประจำเดือนกันยายน  2562    งบประมาณ ต้ังไว  1,514,000 บาท  รวมคาใชจาย  
187,245.50 บาท  ยอดเงินคงเหลือ  97,065.90 บาท  2.หนังสือเขา 64 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 56
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – จัดจาง 6  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 44  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กันยายน  2562  ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๒   
ครั้งที่ ๖๔ - ๗๑มีรายการดังน้ี  - โอนครั้งที่ 64/2562 จำนวน ๘ รายการ เปนเงิน ๖๖๖,๕00 บาท สำนัก
การชาง - โอนครั้งที่ ๖๕/2562 จำนวน ๔ รายการ เปนเงิน ๔๗๔,๙00 บาท สำนักการศึกษา - โอนครั้งที่ ๖ 
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6/2562 จำนวน ๓ รายการ เปนเงิน 4๙,๗๐๐ บาท สำนักปลัด ฯ  - โอนครั้งที่ ๖7/2562 จำนวน ๕ 
รายการ เปนเงิน ๕๔๙,๕00 บาท สำนักการคลัง  - โอนครั้งที่ ๖8/2562 จำนวน ๓ รายการ เปนเงิน 2
๕๙,๐00 บาท สำนักการคลัง  - โอนครั้งที่ ๖9/2562 จำนวน 3 รายการ เปนเงิน ๖๙,000 บาท สำนักปลัด 
ฯ - โอนครั้งที่ ๗0/2562 จำนวน ๑ รายการ เปนเงิน ๓๖๖,๐00 บาท สำนักการชาง  - โอนครั้งที่ ๗
1/2562 จำนวน ๑ รายการ เปนเงิน ๕0,000 บาท สำนักการศึกษา  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 256๓   - ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใชวันที่               
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกลา ประจำป พ.ศ. 2562 ดานเสริมสรางสันติ
สุขและความสมานฉันท   เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกลา จาก
สถานบันพระปกเกลา ไดเขาตรวจประเมินรางวัลพระปกเกลา ดานเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันท 
ประจำป 2562 รอบสุดทาย ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล   การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2563  แจงใหสำนัก / กอง สงสรุปผลการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม ตามแผนดำเนินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงใหกองวิชาการและแผน ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม 
2562 เพ่ือที่จะไดรวบรวมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอไป  การ
ประเมินผูบริหารสถานองคการ (ผูบริหารทองถิ่น ประจำป)พ.ศ. 2562  แจงใหแตละสำนัก / กอง สงผลการ
ดำเนินงานตามแบบประเมินผูบริหารองคการ  (ผูบริหารทองถิ่น) ประจำป 2562 รอบที่ 2 (ผลการดำเนินการ
ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562   -  30 กันยายน 2562 ) พรอมดวยเอกสารประกอบ สงให กองวิชาการ
และแผนงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพ่ือจะรวบรวมสงผลการประเมินใหจังหวัดทราบตอไป  
โครงการสงเสริมคุณธรรมนำความซื่อตรง  กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  - วันอาทิตยที่  15  กันยายน 2562 
รวมทำบุญตักบาตรเขาวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดปาทุงศรีเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  กิจกรรมสวดมนตในวันพระ  - 
วันที่  6    กันยายน 2562  บริเวณช้ัน ๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ   - วันที่  13  กันยายน 
2562  บริเวณช้ัน ๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ   ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งาน
ประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ  จำนวน 11 งาน 3.เขียนขาว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จำนวน 42 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 35 งาน  6.  งาน
พิธีกร  จำนวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จำนวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จำนวน 4 ปาย 9. 
จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.
งานตัดตอภาพ จำนวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จำนวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จำนวน 20 ขาว 
4.Facebook จำนวน 42 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 7 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน  10.จัดทำวีดีทัศน  จำนวน - งาน   ฝายนิติการ   
อัยการตรวจเย่ียมศูนยขอมูลขาวสาร คณะกรรมการออกตรวจ กรณี พนักงานครูและพนักงานขอรับคาเชาบาน 
ปรึกษาปญหากฎหมาย   ออกตรวจสอบกรณี วางของกีดขวางทางเทา (บริเวณหนาโรงเรียนอนุกูลนารี) 

กองสวัสดิการสังคม 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช
น้ำมันเช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนกันยายน 2562  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือน
กันยายน 2562  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 173  ลิตร เพ่ิม 116  ลิตร  รถทะเบียน กต 
2376 ใชน้ำมันทั้งหมด 149 ลิตร การใชงานเทาเดิม   ฝายพัฒนาชุมชน   ประชุมคณะกรรมการชุมชนและ
ผูนำชุมชน ประจำเดือน กันยายน   เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิ
บาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ 
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บริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ทั้ง ๓๖ 
ชุมชน เขารวมการประชุม มอบรางวัลชุมชนดีเดน ประจำป ๒๕๖๒ เขต ๑ รางวัลชนะเลิศ ไดแก ชุมชน หนา
โรงเลื่อย เขต ๒ ไดแก ชุมชนวัดหอไตรปฎการาม เขต ๓ ไดแก ชุมชนสงเปลือยกลาง   เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๒ สภาเด็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกิจกรรม ชวยผูประสบภัยจากน้ำทวมจังหวัดอุบลราชธานี ยอดรับ
บริจาควันน้ี 5,800 บาท   ฝายสังคมสงเคราะห  โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ติดเช้ือ HIV  เมือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายบานน้ำทวมพ่ีนองชุมชนเมืองใหมกาฬสินธุ ชุมชนคุม
หวย ชุมชนริมแกงดอนกลาง ชุมชนบุญกวาง  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมเตรียมความพรอมฟนฟู
บูรณาการทั้งเมืองทุกมิติ  - การออกแบบบาน  - การออกแบบเมืองทั้งเมือง  ประชุมบูรณาการรวมกันเพ่ือ
พัฒนาเมืองกาฬสินธุ  เมื่ออวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมบูรณาการรวมกันเพ่ือพัฒนา
เมืองกาฬสินธุ ประกอบดวยแกนนำ  ประธานชุมชนทั้ง 36 ชุมชน~ขบวนเครือขายบานมั่นคงจังหวัด  
เครือขายบานมั่นคงเมือง  เครือขายเมืองชนบท  เจาหนาที่สถาบันองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช. /
สถาปนิก  เจาหนาที่ /นายชางเทศบาลเมืองกาฬสินธุเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการบานมั่นคงเมืองกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
ทีมงานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช. ไดรวมประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน      
ทำความเขาใจการบูรณาการวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองกาฬสินธุในทุกมิติ  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
เมื่อวันที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมจัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันการกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัวตำบลกาฬสินธุ และแตงต้ังคณะทำงาน ศปกต.  
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องอ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องท่ี  1     เงินเดือนครูตกเบิก 
นางสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักการคลัง  ขออนุญาตแจงไปทางสำนักการศึกษาเรื่องเงินเดือนครูตก
เบิกต้ังแตเดือนเมษายน 2562 ใหดำเนินการมาไดเลยทางสำนักการคลังจะรีบดำเนินการเบิกจายใหเร็วที่สุด  

นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   แจงใหสำนักการศึกษารีบ
ดำเนินการมาใหสำนักการคลังเบิกใหนะครับ 

  เรื่องท่ี  2     การเบิกจายเงิน 
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล     เรียนคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานทุกทานคิดวา
ชวงน้ีนาจะผานฤดูน้ำทวมไปแลว แตผมเห็นบางจุดยังติดต้ังเครื่องสูบน้ำอยูอยากใหพิจารณาดูวาชวงเดือน
ตุลาคมน้ีจะมีพายุเขามาอีกหรือไมและเราควรจะนำเครื่องสูบน้ำน้ันไปเก็บไดแลวรึยัง และอีกเรื่องที่เราคุยกัน
เก่ียวกับเรื่องการเบิกจายเงินและเราเขาใจตรงกันวาถาเงินไมพอก็เลื่อนขยายเวลาการชำระหน้ีตอไป  ฎีกาที่
คางอยูประมาณ 4 ลานบาท ผมคิดวาถาเบิกหมดทั้งจำนวน 4 ลานบาท มันจะกระทบกับรายรับเราซึ่งมันไม
แนนอนเราก็เลยตกลงกันวาใหเบิกเฉพาะที่เรงดวนกอนคือประมาณจำนวน 2 ลานบท  และมีเง่ือนไขวาใหผมดู
ถาเงินเขามาเต็มก็จะเบิกใหเต็มเลยซึ่งก็ไดรับแจงจากผูอำนวยการสำนักการคลังวาเงินเขามาเปนกอนอยู  และ
สิ่งที่เราคาดวาจะไปเบิกในเดือนตุลาคมน้ันก็เบิกไดหมดเลย  และเราก็โชคดีที่สามารถชำระหน้ีโดยไมมีตกคาง
เลยเปนการบริหารงบประมารที่สำเร็จอีกระดับหน่ึงก็ตองขอขอบคุณพวกทานทุกคน 
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เรื่องท่ี  3     แผนดำเนินงานป 63 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล    เริ่มตนปงบประมาณจะตองมีแผนดำเนินงาน  ไมทราบ
วาสำนัก/กองนัดสงกันในวันที่เทาไหร  เพราะเราจะตองมีการประชุม MOU กับผูบริหารตอเพ่ือวางแผนในการ
ทำงาน  

จ.ส.อ.สมชาย     โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ที่ผมกำหนดแนวทางที่จะ
ดำเนินการเก่ียวกับแผนดำเนินงานก็จะนัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนในวันที่ 17 ตุลาคม 
2562 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนชุดใหญ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 และในสวนของ MOU น้ันคือ
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 น่ีคือปฏิทินที่จะทำงานเก่ียวกับเรื่องแผนดำเนินงานและการมอบนโยบายของทาน
นายก 

นายนพสิทธ์ิ   กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีก
ขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  15.00  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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