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รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
รอง. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รัตนานิคม
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(ไปราชการ)
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11. นายสมชาย
12. นางสาคร
13. นายวันชัย
14. นางสาวดารุณี
15. นายคงเดช
16. นายวุฒิไกร
17. นางณัฐนันท
18. นายกันติพงษ
19. นางสาวนันทนา
20. นายพงษฤทธิ์
21. นางสุดารัตน
22. นางรัศมี
23. นายสนธยา
24. นายธนวัฒน
25. นายปญญา
26. นายอิงควัต
27. นายธนัญชัย
28. นายนัญธชัย
29. นายชาติชาย
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31. นางสาวณัฐภาส
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33. นางมนธิดา
34. นางวัชรี
35. นายสถิตพงษ
36. นางศศิพรรณ
37. นายมานิต

- 2 วิวัฒนการ
พนักงานบัญชี
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หมั่นผดุง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
คำกอน
หน.ฝายนิติการ
พิมพบุตร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
คำกอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
คำเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผม

ขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18-20/2562 ประจำป 2562 วันที่ 1
ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ตอนรับผูวาราชการจังหวัดฯและแนะนำตัวพนักงานโอนยายมาใหม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานนายกมอบหมายใหผม

เปนประธานในการประชุมครั้งนี้แทน เพราะทานไปราชการ เรื่องแรกที่ผมจะแจงใหทุกทานไดทราบคือเมื่อ
วานนี้ผม ทานปลัดเทศบาลและหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไดไปรวมตอนรับทานผูวาคนใหมเรียบรอยแลว และ
มีอีกหนึ่งเรื่องคือเรามีการโอนยายพนักงานมาใหม 1 ตำแหนง ขอใหผูโอนยายมาแนะนำตัวครับ
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นางดวงใจ ฆารประเดิม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กราบเรียนคณะผูบริหารและผูเขารวม

ประชุมทุกทานดิฉันนางดวงใจ ฆารประเดิม เปนขาราชการที่ยายมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุยายมาประจำที่
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและปฏิบัติงานอยูที่ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประจำป 2562
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่

2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2562 ประจำป 2562 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

- ไมมี –

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่
4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 เชิญสำนักปลัดเทศบาล

นายพงษธร

โพธิแทน

สำนักปลัดเทศบาล
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

กรกฎาคม 2562 ของสำนักปลัดเทศบาล ฝายอำนวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 624 คน การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญราย นาง
ดวงใจ ฆารประเดิม ตำแหน ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ มาดำรงตำแหนง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2. ดำเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหนงพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 3. เขา
รับการอบรมทักษะการสื่อสารดวยภาษามือเบื้องตน ระหวางวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชารลอง
จังหวัดกาฬสินธุ 4. ดำเนินการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงาน
สวนทองถิ่น (กสถ.) เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในตำแหนง 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

- 4 เปลือย วันที่ 13 ก.ย.62 รวมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ประจำป 2562 วันที่ 13 ก.ย.62
รวมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ " บริเวณสามเหลี่ยมใบเสมาจำลองสี่ แ ยกไฟแดงสงเปลื อ ย วัน ที่ 14 ก.ย.62 รวมต อ นรับ ท านคณะกรรมการประเมิ น รางวัล พระปกเกล า
ประจำป 2562 วัน ที่ 15 ก.ย.62 ฝ ายรั กษาความสงบ งานเทศกิจ ฝ ายรัก ษาความสงบ วัน ที่ 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 เพื่อ
เตรียมพิธีรับเสด็จ วันที่ 15-16 กันยายน 2562 - เจาหนาที่เทศกิจจัดระเบียบทางเทาถนนถีนานนทหนา
มหาวิท ยาลัยเพื่อเตรียมพิ ธีรับเสด็จ 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
หางบิ๊กซีจนถึงหนาโตโยต วันที่ 10 กันยายน 2562 - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีเกาะถนนถีนานนท
หนารานนองเบ็นซหมูกระทะจนถึงหนาโรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ วันที่ 11 กันยายน 2562 - งาน
กิจการพิเศษไดรับเรื่องรองเรียนเรื่องการขายสินคาบนไหลทางบริเวณตลาดทุงนาทองและไดดำเนินการเจรจา
คุยกับแมคาดังกลาวและไดใหยายออกจากพื้นที่ดังกลาว วันที่ 12-14 กันยายน 2562 - เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการทาสีเกาะกลางถนนถีนานนทหนาแยกมิตซูบิชิ แยกการประปา แยกธนาคารออมสิน และสี่แยกปาไม
วันที่ 24 กันยายน 2562 - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีทางมาลายบริเวณหนาวัดใตโพธิ์ค้ำ วันที่ 2526 กันยายน 2562 เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีทางมาลาย 3 มิติบริเวณหนาโรงเรียนอนุกูลนารี ฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย ๑.วันที่ 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 การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๒
รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสงเปลือย วันที่
๕ ก.ย ๒๕๖๒ รั บ แจ งทาง ๑๑๓๒ เมื่ อ เวลา ๑๐.๓0 น. ว.๔ ออกช วยเหลื อ ปชช. พ วงแบตเตอรี่ หน า
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.หน า ที่ ป ระจำวั น -ดู แ ลความเรี ย บร อ ยพร อ มให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ที่ ม าใช บ ริ ก าร บริ เวณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจำทุกๆวัน ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดาน
บริการประชาชนอื่นๆ -วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๒ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออก

- 5 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 งานทะเบี ย นมี ผู ม ารั บ บริก าร 672 ราย งานบั ต ร
ประชาชนมีผูมารับบริการ 483 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 19 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบ
ปญหา จำนวนผูรับบริการ 2 ราย

สำนักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกันยายน 2562 น้ำมันเบนซิน ในเดือนกันยายน 62 ใ ช น้ ำ มั น จ ำ น ว น
1,077 ลิตร เพิ่มขึ้น 145 ลิตร น้ำมันดีเซล ในเดือนกันยายน 62 ใชน้ำมันจำนวน 18,966 ลิตร
เพิ่มขึ้น 186 ลิตร LPG ในเดือนกันยายน 62 ใชน้ำมัน จำนวน 1,433.19 ลิตร เพิ่ มขึ้น 442.38
ลิตร ดานรักษาความสะอาด 1.ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง 1 ครั้ง 2.ลางทำความสะอาดตลาดรวมใจ
การเกษตร – ครั้ง 3.ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 /1 ครั้ง 4.ทำความสะอาดถนน ชุมชน ที่หรือทาง
สาธารณะ 29 ครั้ง 5.ลอกทอระบายน้ำแกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน 9 จุด 6.ซอมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 9คัน/9ครั้ง 7.เปลี่ยนหรือเพิ่มถังขยะ 12 ใบ 8.ซอมแซมเปลี่ยนฝาปดทอระบายน้ำ 27
ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ 3.1จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ด านส งเสริ ม สิ่ งแวดล อ มและบริ ก ารสาธารณะ
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 - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง) 2,331.52 ตัน คุณภาพน้ำไมผานเกณฑทุกแหง เนื่องจากชวงดังกลาวเกิด
อุทกภัยมีการสะสมของของเสียจำนวนมาก โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรียตามแนวทาง Food Loss
And Food Waste วัน ที่ 17 กั น ยายน 2562 ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล เป าหมาย หน วยงาน สถาน
ประกอบการที่มีการจำหนายวัตถุดิบ หรือผลิตอาหาร มีผูเขารวมอบรม จำนวน 80 ราย ดานสุขาภิบาล 1
– 30 กั น ยายน 2562 ต อ ใบอนุ ญ าต 1.ปรั บ พ.ร.บ. 1 ราย 2.ใบอนุ ญ าตสะสมอาหาร 5 ราย 3.
ใบอนุ ญ าตติ ดตั้ งป ายโฆษณา 3 ราย 4.ใบอนุญ าตประกอบกิจการที่ เปน อัน ตรายตอสุขภาพ 54 ราย 5.
ใบอนุญ าตจำหนายสินคาในที่สาธารณะ – ราย 6.หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 110 ราย
เรงรัดตออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ เจ าหน าที่ ส ำนั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อ ม ออกต อ อายุ
ใบอนุญ าตสถานประกอบการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ จำนวน 169 ราย
แบงเปน - ใบอนุญ าตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 54 ราย - หนังสือรับรองสถานที่สะสม
อาหาร 110 ราย - ใบอนุญาตสะสมอาหาร 5 ราย ตรวจรานอาหารเจในชวงเทศกาลถือศีลกินเจ วันที่ 30
กันยายน 2562 เจาหนาที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออกตรวจโรงเจ และรานที่จำหนาย
อาหารเจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จำนวน 4 ราน ดานปองกันและควบคุมโรค ๖.๑ เยี่ยมบานผูปวยโรค
วัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม รวมมีผูปวยที่ตองดูแล ๕ ราย ซึ่งตองดูแลติดตาม
เยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย ลงพื้นที่ควบคุมโรคไขหวัดใหญโรงเรียน
อนุกูลนารี สวนใหญอยูตำบลอื่นแตมาเรียนในเมือง (หลังจากน้ำลด ชวงน้ำทวม) งานปองกันและควบคุมโรค
ไดรับแจงวามีนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคโรคไขหวัดใหญ ๑๕๐ ราย เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงไดลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ ควบคุมโรคไขหวัดใหญ ซึ่งทางโรงเรียนก็ไดใหความสำคัญ
ในการดำเนินการตามมาตรการการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ดังนี้ ๑. ทำความสะอาดใหญ จัดใหมีสบูเหลว

- 6 และผาเช็ดมื อทุ ก จุดบริเวณอ างล างมื อของโรงเรียน ๒. ให ค วามรูแ ละแจกแผน พั บ พรอมกับ หนั งสือแจง
ผูปกครองวาถาเด็กที่ปวยไมใหมาโรงเรียน ๓. คัดกรองนักเรียนหนาประตูโรงเรียนและหนาเสาธงทุกวันและ
จัดทำรายงาน จนกวาจะไมมีการระบาดซ้ำอีก หรือ จนครบ ๑ เดือน ๔. สนับสนุน เจลลางมือ , ผาปดจมูก
และแผ น พั บ ความรู เรื่ อ ง โรคไข ห วัด ใหญ ให กั บ ทางโรงเรีย น ศู น ย (DIC: Drop in Center) เทศบาลเมื อ ง
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
ระดั บ ประเทศ จากกรมควบคุ ม โรค โดยสำนั ก งานโรคเอดส แ ละวั ณ โรค โดยได รั บ เกี ย รติ จ ากท า น
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานในการกลาวตอนรับ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งทางทีม
ประเมินไดประเมินตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ ที่มีทั้งหมด ๔ ดาน ผลสรุปคะแนน ศูนย DIC เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดคะแนนระดับเพชร ซึ่งไดระดับดีเยี่ยมในระดับประเทศ และไดรับโลรางวัลจากอธิบดีกรมควบคุม
โรคในเดือนธันวาคมปพ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ โดยคะแนน แบงออกเปน ๔ ระดับ งานปองกันและควบคุมโรค
ไดทำประกาศพนหมอกควันเพื่อกำจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กำหนดการพนหมอกควันกำจัด
ยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๓ ในป ๒๕๖๒ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพื่อแจงให
ประชาชนทราบกอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนการพน ตามกำหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน
และสถานศึกษา ทั้ง ๒๖ แหง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนตั้งแต วันที่ ๕ – ๒๘ กันยายน
๒๕๖๒ กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ได
รณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ครั้งใหญ ในชวงฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก พรอมกันทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาลฯ ซึ่ งการดำเนิ น งานครั้งนี้ อสม.ทั้ ง ๓๖ ชุม ชนได รวมมื อ กัน กับ จิต อาสาเมื อ งกาฬสิน ธุ ใน
กิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - 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 เนื่องจากมีคาดัชนีความชุก
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
ความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง
ไดแก วัดดอนปูตา คือ มีคา CI = ๘.๔ และ วัดประชานิยม คือ มีคา CI = ๑๐.๘๘ ** เดือนนี้ผูปวยโรค
ไขเลือดออกไม มี ผูปวยไขเลื อดออก ด านสงเสริม สุขภาพ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด
มารดาหลังคลอด 15 ราย ไดรับการเยี่ยม 15 ราย - บุตร เพศชาย 7 ราย - บุตร เพศหญิง 8 ราย
**มารดาอายุนอยกวา 20 ป 1 ราย **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1 ราย งานทันตกรรม วันที่
16 กั น ยายน 2562 ออกให บ ริการตรวจสุ ข ภาพช อ งปากและทาฟลูอ อไรด เด็ ก นั กเรีย น ชั้ น อนุ บ าล 3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนื อ 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

- 7 ๔๘ คน นำโดย นายไพโรจน รังสินธุ ปลัดเทศบาลฯปฎิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองพล นำคณะเขาศึกษาดู
งานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการดำเนินงานดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับ
ผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง (LTC) วั น ที่ ๒๐ กั น ยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม สภาฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 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 บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินกองทุนฯครั้งที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ และติ ด ตามความก า วหน า การดำเนิ น งานของกองทุ น โดยมี นายวิ ท ยา ภู โยสาร
ปลัดเทศบาลฯและคณะกรรมการฯ เขารวมประชุม วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานการ
ประชุมฅณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง งานศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา ๐8.30 – 16.30 น.
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการดูแลสุขภาพกับผูปวยและ
ผูสูงอายุ รวมทั้งนวดดวยแพทยแผนไทย เกาอี้นวดไฟฟากับผูที่มารับบริการ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี เรื่อง “ศาสนพิธีเบื้องตนและแนะนำพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน” โดย วิทยากรนายปฎิพงศ ภูงาม
ทอง ตำแหนง นักวิชาการวัฒ นธรรมชำนาญการ พรอมคณะ วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุม กรณีเรงดวนเพื่อปรึกษาหารือเฉพาะกิจ วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซอมรับใบเกียรติบัตร ประจำป 2562 ณ หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์คำ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ได
เปนประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรใหแกนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เนื่องจากจบ
หลักสูตรจากโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชั้นตน ชั้นกลาง ชั้นสูง และหลักสูตรจิตอาสา ประจำป
๒๕๖๒ รวมผูจบหลักสูตร ๒๕๕ คน

สำนักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.ส วนบริห ารการศึ กษา โครงการเดน ประจำเดือนกันยายน

2562 สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมปลูกตนไมบริเวณทุงสระ วันที่ 12 กันยายน
2562 ณ บริเวณชุม ชนทุงสระ โครงการสงเสริมคุณ ธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย) วันที่ 15
กันยายน 2562 ณ วัดปาทุงศรีเมือง รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจรางวัลพระปกเกลา ประจำป 2562
วันที่ 15 กันยายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมอบรมใหความรูการ
จัดการวัส ดุ อินทรียในครัวเรือน ตามโครงการเลี้ยงไสเดือนดิน กินขยะ วัน ที่ 17 กัน ยายน 2562 ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลือ
ฟนฟู ดูแลเกษตรกร ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ศาลเจาโสมพะมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์ นักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 1 รวมกิจกรรมทัศนาธรรม ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการประชุมผูปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปการศึกษา 2562 ใน
วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2562 ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา โครงการมอบทุ น การศึ ก ษา
ปจจัยพื้นฐานจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจำปการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น (กิจกรรมเด็กดี มีระเบียบวินัย

- 8 ใสใจคุณธรรม) ประจำป 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ วัดกลางพระอารามหลวง กิจกรรมสัปดาห
หองสมุด ปการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิท ยาสิท ธิ์
กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสิ น ธุ พิ ท ยาสิ ท ธิ์ กิ จ กรรมเป ด ห อ งขายของ ในวั น ที่ 12 กั น ยายน 2562 ณ โรงเรีย นเทศบาล 1
กาฬสิ น ธุพิ ท ยาสิ ท ธิ์ โครงการรณรงค ป อ งกั น ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา ประจำป 2562 ในวั น ที่ 13
กันยายน 2562 ณ หองโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการพัฒนาครู ประจำป
การศึกษา 2562 หลักสูตรพัฒนาครู 3 เดือน อานออก เขียนได โดยใชนวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎี
BBL รว มกั บ แนว DLTV ในวั น ที่ 14-15 กั น ยายน 2562 ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา
โครงการพั ฒ นาครู ประจำป ก ารศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รพั ฒ นาครู 3 เดื อ น อ านออก เขี ย นได 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 วัดใตโพธิ์ค้ำ 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
เหนื อ รับ เกี ย รติ บั ต รโรงเรี ยนพอเพี ย งท อ งถิ่น วัน ที่ 17 กั น ยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็ ก ซานเดอร
กรุงเทพมหานคร ศึกษาดู งานโครงการพั ฒ นาครู บุค ลากร และพนั กงานจางเหมาบริการ วันที่ 19-20
กั น ยายน 2562 ณ จั งหวัด บุ รีรัม ย และ จั งหวัด นครราชสี ม า เข าค ายภาษาอั งกฤษ วัน ที่ 21 - 22
กันยายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
อบรมหลั ก สู ต ร ครู ส อนคิ ด Thinking School วั น ที่ 7 – 8 กั น ยายน 2562 ณ ห อ งประชุ ม โรงเรี ย น
ผู สู งอายุ วั ด ใต โพธิ์ค้ ำ อบรมการพั ฒ นาวิช าชี พ แบบชุ ม ชนแห งการเรี ย นรูท างวิ ช าชี พ วัน ที่ 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
ยิ้มสวยฟนใส) 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 กั น ยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ 1
กิจกรรมมินิสเกาส ประจำปการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ 1 ร วมโครงการ “หลั ก สู ต รอบรมพั ฒ นาครู หลั ก สู ต รครู ส อนคิ ด ตามแนวทาง Thinking
School จากประเทศนิ วซี แ ลนด ” วั น ที่ 7-8 กัน ยายน 2562 ณ โรงเรีย นผูสูงอายุ กิ จกรรมเดิน ทาง
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมื่อนั่งรถจักรยานยนต วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ศูนยพั ฒ นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน
การคัดแยกขยะเปยกขยะแหง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2
รวมบริจาคอาหารและน้ำดื่มชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ วัดหอไตรปฏการาม

- 9 กิจกรรมสรางสรรคระบายสี วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ขับขี่
ปลอดภั ย สวมหมวกนิ ร ภั ย วั น ที่ 4 กั น ยายน 2562 ณ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 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
ขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ 2562 วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ / โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ จ.นครพนม ทำกิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กดอยโอกาส ประจำเดือนกันยายน 2562 ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณา
การ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเมทศบาลเมือง
กาฬสินธุ

สำนักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการคลัง
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 61-ก.ย.

62 (ไตรมาส 4) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 61-ก.ย.62 1.หมวดภาษีอากร รับจริงตั้งแต
เดือนต.ค. 61-ก.ย.62 เขามาทั้งหมด 23,135,310.42 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 61ก.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 รายรั บ จริ ง เดื อ น 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
รายจ า ยจริ ง เดื อ น ก.ย.62 จำนวน 24,873,989.21 บาท ส ง ใช เงิ น ยื ม เงิ น งบประมาณ 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
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสำนักการชาง
นายภาณุเดช เจริญ พันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ประจำเดือนกันยายน 2562 คาวัสดุ

น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักการชาง เดือนกันยายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4,655 ลิตร เพิ่มขึ้น 715
ลิตร สำนักปลัดเทศบาล เดือนกันยายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,878 ลิตร เพิ่มขึ้น 311 ลิตร
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนกันยายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 18,966 ลิตร
เพิ่มขึ้น 186 ลิตร สำนักการศึกษา เดือนกันยายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 317 ลิตร เพิ่มขึ้น
115 ลิตร สำนักการคลัง เดือนกันยายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 320 ลิตร เพิ่มขึ้น 200 ลิตร

- 10 กองวิชาการและแผนงาน เดือนกันยายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 99 ลิตร ลดลง 28 ลิตร
กองสวัสดิการและสังคม เดือนกันยายน 2562 ใชน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 322 ลิตร เพิ่มขึ้น 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
กาฬสินธุพิท ยาสิท ธิ์ ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟ า จำนวน 16,198.00 หนวย เพิ่ ม ขึ้น 513.00 หนวย
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ส.ค. 62 ใชไฟฟา จำนวน 10,278.00 หนวย ลดลง 807.00
หน ว ย โรงเรี ย นเทศบาล ๓ วั ด เหนื อ ในเดื อ น ส.ค. 62 ใช ไฟฟ า จำนวน 8,435.00 หน ว ย เพิ่ ม ขึ้ น
1,062.00 หนวย โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ำ มิเตอรใหม รหัสมิเตอร 6000440 เริ่มเปลี่ยนตั้งแต
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 เพิ่มขึ้น 540.00 หนวย เดือน สิงหาคม 2562 ใชไฟฟาไมเกินสิทธิ์
10% หนวยตามสิทธิ์ 10% 317,108 หนวย ไฟฟาสาธารณะ 304,310 หนวย สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2562 ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสราง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนสวางพัฒนา (ดำเนินการแลวเสร็จ วันที่ 9 กันยายน
2562) 2.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒ นา เชื่อมโครงการเดิม
(ดำเนินการแลวเสร็จ วันที่ 30 สิงหาคม 2562) อยูระหวางดำเนินการกอสราง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
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 ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง อยูระหวาง
เรงรัดการกอสราง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 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 หัวสะพานวัดใตโพธิ์ค้ำ 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
นายนพสิ ท ธิ์ กุ ล เจริญ วิ รัต น รองนายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ ต อไปกองวิชาการและ
แผนงาน

จสอ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.สรุป

ค า ใช จ า ยประจำเดื อ นกั น ยายน 2562 งบประมาณตั้ ง ไว 1,514,000 บาท รวมค า ใช จ า ย
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 - ๗๑มีรายการดังนี้ - 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

- 11 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 เป น เงิน ๓๖๖,๐00 บาท สำนั ก การช าง - 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 วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๒ และมี ผ ลบั ง คั บ ใช วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ การลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกลา 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 เพื่อที่จะไดรวบรวมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอไป 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
และแผนงานภายในวัน ที่ 30 กั น ยายน 2562 เพื่ อ จะรวบรวมส งผลการประเมิ น ให จั งหวัด ทราบต อ ไป
โครงการสงเสริมคุณธรรมนำความซื่อตรง กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย - วันอาทิตยที่ 15 กันยายน 2562
รวมทำบุญตักบาตรเขาวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดปาทุงศรีเมือง จังหวัดกาฬสินธุ กิจกรรมสวดมนตในวันพระ วันที่ 6 กันยายน 2562 บริเวณชั้น ๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ - วันที่ 13 กันยายน
2562 บริเวณชั้น ๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 1.งาน
ประกาศเสียงตามสาย จำนวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทำขาวประชาสัมพันธ จำนวน 11 งาน 3.เขียนขาว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง 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.
งานตั ด ต อ ภาพ จำนวน 8 งาน 2.งานตั ด ต อ เสี ย ง จำนวน 8 งาน 3.งานเว็ บ ไซต จำนวน 20 ข า ว
4.Facebook จำนวน 42 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จำนวน - งาน 10.จัดทำวีดีทัศน จำนวน - งาน ฝายนิติการ
อัยการตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสาร คณะกรรมการออกตรวจ กรณี พนักงานครูและพนักงานขอรับคาเชาบาน
ปรึกษาปญหากฎหมาย ออกตรวจสอบกรณี วางของกีดขวางทางเทา (บริเวณหนาโรงเรียนอนุกูลนารี)

กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาล เมืองโคตร หน.ฝ ายพั ฒ นาชุ ม ชน กองสวัส ดิการสังคม สรุปรายงานการใช

น้ ำมั น เชื้ อเพลิ งและค าไฟฟ าประจำเดื อนกั น ยายน 2562 การใช น้ ำมั น เชื้ อ เพลิง (ดี เซล) ประจำเดื อ น
กันยายน 2562 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 173 ลิตร เพิ่ม 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 บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผูนำชุมชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจำทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ

- 12 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
บริจาควันนี้ 5,800 บาท ฝายสังคมสงเคราะห โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ติดเชื้อ HIV เมือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบานน้ำทวมพี่นองชุมชนเมืองใหมกาฬสินธุ ชุมชนคุม
หวย ชุมชนริมแกงดอนกลาง ชุมชนบุญกวาง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมเตรียมความพรอมฟนฟู
บูรณาการทั้งเมืองทุกมิติ - การออกแบบบาน - การออกแบบเมืองทั้งเมือง ประชุมบูรณาการรวมกันเพื่อ
พัฒนาเมืองกาฬสินธุ เมื่ออวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมบูรณาการรวมกันเพื่อพัฒนา
เมื อ งกาฬสิ น ธุ ประกอบด ว ยแกนนำ ประธานชุ ม ชนทั้ ง 36 ชุ ม ชน~ขบวนเครื อ ข า ยบ านมั่ น คงจั งหวั ด
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
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันการกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัวตำบลกาฬสินธุ และแตงตั้งคณะทำงาน ศปกต.

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ 1 เงินเดือนครูตกเบิก
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง ขออนุญาตแจงไปทางสำนักการศึกษาเรื่องเงินเดือนครูตก

เบิกตั้งแตเดือนเมษายน 2562 ใหดำเนินการมาไดเลยทางสำนักการคลังจะรีบดำเนินการเบิกจายใหเร็วที่สุด
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แจงใหสำนักการศึกษารีบ
ดำเนินการมาใหสำนักการคลังเบิกใหนะครับ

เรื่องที่ 2 การเบิกจายเงิน
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล

เรียนคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานทุกทานคิดวา
ชวงนี้นาจะผานฤดูน้ำทวมไปแลว แตผมเห็นบางจุดยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยูอยากใหพิจารณาดูวาชวงเดือน
ตุลาคมนี้จะมีพายุเขามาอีกหรือไมและเราควรจะนำเครื่องสูบน้ำนั้นไปเก็บไดแลวรึยัง และอีกเรื่องที่เราคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจายเงินและเราเขาใจตรงกันวาถาเงินไมพอก็เลื่อนขยายเวลาการชำระหนี้ตอไป ฎีกาที่
คางอยูประมาณ 4 ลานบาท ผมคิดวาถาเบิกหมดทั้งจำนวน 4 ลานบาท มันจะกระทบกับรายรับเราซึ่งมันไม
แนนอนเราก็เลยตกลงกันวาใหเบิกเฉพาะที่เรงดวนกอนคือประมาณจำนวน 2 ลานบท และมีเงื่อนไขวาใหผมดู
ถาเงินเขามาเต็มก็จะเบิกใหเต็มเลยซึ่งก็ไดรับแจงจากผูอำนวยการสำนักการคลังวาเงินเขามาเปนกอนอยู และ
สิ่งที่เราคาดวาจะไปเบิกในเดือนตุลาคมนั้นก็เบิกไดหมดเลย และเราก็โชคดีที่สามารถชำระหนี้โดยไมมีตกคาง
เลยเปนการบริหารงบประมารที่สำเร็จอีกระดับหนึ่งก็ตองขอขอบคุณพวกทานทุกคน
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เรื่องที่ 3 แผนดำเนินงานป 63
นายอภิวัฒน ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล เริ่มตนปงบประมาณจะตองมีแผนดำเนินงาน ไมทราบ

วาสำนัก/กองนัดสงกันในวันที่เทาไหร เพราะเราจะตองมีการประชุม MOU กับผูบริหารตอเพื่อวางแผนในการ
ทำงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ที่ผมกำหนดแนวทางที่จะ
ดำเนินการเกี่ยวกับแผนดำเนินงานก็จะนัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนในวันที่ 17 ตุลาคม
2562 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนชุดใหญ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 และในสวนของ MOU นั้นคือ
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี่คือปฏิทินที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องแผนดำเนินงานและการมอบนโยบายของทาน
นายก
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีก
ขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

