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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2562 ประจำป 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2562 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    งานเคาทดาวนเทศกาลปใหม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เทศกาลปใหมทานผูวาสอบถามผม
วาเรามีการจัดกิจกรรมอะไรบางผมเลยบอกวาเรามีการสวดมนตขามปและพอเชามาเราก็ตักบาตรเชาและให
ทานผูวาฯอวยพร  สวนการเคาทดาวนผมเองก็เคยมีความคิดที่อยากจะทำและคิดสถานที่ไว 2 ที่คือ 1.ลาน
หนาศาลากลางหลังเกา 2.ลานจอดรถบ๊ิกซีกาฬสินธุ  แตทานผูวาบอกวาใหเลือกสถานที่นอกเหนือจาก 2 ที่น้ัน
ทานอยากใหเลือกสวนสาธารณะกุดน้ำกินที่เหมาะสมแตทานก็ติติงเรื่องการจราจรและสถานที่จอดรถเพราะไม
สะดวกทำใหการจราจรติดขัด  ทานและทาง ททท.เลยเห็นวาสวนสาธารณะริมแกงดอนกลางเหมาะสมแตทาน 
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ก็ยังคิดวาการจราจรจะติดขัดอยูเชนเดิม  เมื่อทานไดสอบถามในที่ประชุมก็มีมติวาถาหากมีการแกไขการจราจร
ไดดีและหาสถานที่จอดรถไดเพียงพอบริเวณริมแกงดอนกลางก็เหมาะสมที่จะจัดงานเคาทดาวนได  พอทานผูวา
สอบถามผมและใหผมเสนอในที่ประชุมผมเลยสรุปวาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงานเคาทดาวนคือริมแกง
ดอนกลางเพราะผมคิดวาจะไดแยกสวนออกจากการสวดมนตไหวพระและตักบาตรชวงเชาไดและกิจกรรมเคาท
ดาวนของ ททท.ที่จะนำมาคือมีดารา นักรอง นักแสดง  เตนรำ และมีการจุดพลุ  และททท.จะมาชวยจัดงาน 2 
วัน คือ วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2562 และทานผูวาฯอยากจะใหจัดอุโมงคไฟที่ยาวกวาอุโมงคไฟที่เราทำอยู
กุดน้ำกินในชวงงานลอยกระทง  ทานผูวาฯเลยมอบใหเทศบาลมาเขียน LayOut ภาพ 3 มิติใหทานผูวาฯและ 
ททท.ไดดู ในการทำแผนผังการจัดงานบริเวณริมแกงดอนกลางวาเราจะต้ังเวทีตรงไหน ต้ังเตนทตรงไหนและ
สถานที่จอดรถอยูบริเวณไหน หนาที่ของททท.คือการแสดงบนเวทีและเวที ไฟแสงส ีและทานก็ยังบอกวาอยาก
ใหเทศบาลจัดงานกอนในวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2562 โดยใชวงดนตรีและนักดนตรี วงโปงลางของจังหวัด
กาฬสินธุ  สวนในวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2562 น้ันทางททท.ดูแลและรับผิดชอบเรื่องการนำนักรองศิลปนที่
เชิญมารวมกิจกรรมเคาทดาวน ฝากสำนักการชางเตรียมตัวในเรื่องการจัดสถานที่ และสำนักการสาธารณสุข
เรื่องความสะอาด สวนการจัดการจราจรที่จอดรถมอบงานเทศกิจใหออกแบบดีไซนการจราจรทางเขา-ทางออก 
สถานที่จอดรถใหชัดเจน  

เรื่องท่ี  2    รวมงานวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ชวงเชา
เปนงานพระบิดาฝนหลวง  ผมฝากทุกสำนัก/กองใหจัดเจาหนาที่มารวมกิจกรรม  เพราะในวันที่  14 
พฤศจิกายน 2562 งานของเรามีคอนขางมากเพราะ เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเราไดเชิญ
วิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและภาษีทรัพยสิน ซึ่งเราเรียกวาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางผมใหผอ.
สำนักการคลังเตรียมขอมูลไวเยอะๆและถาหากปรับเปลี่ยนอะไรผมก็ไดบอกไวแลว และในวันที่  14 
พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.30 น.  ที่หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็ไดมีการประชุมสภาฯ เรื่อง
การตอบกระทูถามใหเตรียมขอมูลและเตรียมคำตอบใหเรียบรอยและนำคำตอบน้ันมาใหนายกไดอานดูอีกครั้ง
เผื่อตองเพ่ิมเติมอะไรเขาไปแลวนายกจะใหแตละสำนัก/กองที่มีหนาที่ตอบกระทูถามขอน้ันๆเปนคนตอบเอง   
ฝากทุกสำนัก/กองที่รับผิดชอบแตละงานดูแลงานน้ันๆใหดี    

เรื่องท่ี  3    การขออนุมัติฎีกาท่ีเบิกจายเงินไมเกิน 1 แสนบาท   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฎีกาตางๆที่ตองการเบิกจายเงินหรือ
รออนุมัติที่วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท ใหเสนอรองนายกฯ เพราะฎีกาที่นำขึ้นมาใหผมเมื่อวานมีแตฎีกา 2,000 
– 5,000 บาท  ซึ่งผมเคยบอกไปแลวในเรื่องน้ีวาผมไดมอบอำนาจการพิจารณาใหทานรองนายกไดพิจารณา
ไดในวงเงินไมเกิน 1 แสนบาท  เพราะถึงยังไงตอนทานขออนุมัติเบิกเช็คผมก็ตองดูอยูแลววาแตสำนัก/กองน้ัน
นำเงินไปทำอะไรซื้ออะไรอยูในงบอะไร   แตถาหากตองอนุมัติวงเงินเกินกวา 1 แสนบาท จึงคอยเสนอมาให
นายกเปนผูพิจารณา  เพราะฉะน้ันฝากทุกสำนัก/กองดวย 

เรื่องท่ี  4   ติดตามงานสำนักการชาง   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องการจัดซื้อจัดจางทำฝาย 
งบประมาณ 5 แสนบาท  , ปรับปรุงซอมแซมประตูน้ำของกุดน้ำกิน , ปรับปรุงซอมแซมสวนสาธารณะกุดโงง , 
ปรับปรุงวงเวียนตางๆใหเปนสวนสวยงาม ,จัดสวนบริเวณไหลถนนกุดยางสามัคคีและปรับปรุงใหสวยงามเพราะ
เปนเสนทางเขามาในตัวเมืองกาฬสินธุ  มอบสำนักการชางติดตามงานและดำเนินการใหเรียบรอย 

นางเพ็ญประภา   ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป    เรื่องการปรับปรุงสวนหยอมวงเวียนจะรีบ
ดำเนินการสิ้นเดือนพฤศจิกายนน้ีจะไดเห็นแนนอน  เพราะวาทานปลัดเทศบาลใหเวลาดำเนินการถึงสิ้นเดือนน้ี
เทาน้ันคะ 
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เรื่องท่ี  5    ทบทวนงาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การติดต้ังไฟฟาและตาขายบริเวณ
สนามฟุตซอลสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุดำเนินการใหผมดวยและฝากทานผอ.สำนักการศึกษาลงพ้ืนที่ไป
ดูดวยวาติดต้ังแลวแสงสวางน้ันเพียงพอหรือไม   เรื่องเกษตรปลอดสารที่เราจะมอบอะไรใหกับพ่ีนองประชาชน
เพ่ือทำโครงการน้ีน้ันมอบหัวหนาสังวาลรีบดำเนินการใหเรียบรอย  และฝากทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเช็ค
รายละเอียดวานักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยูแถวชุมชนหนาโรงซอม รพช. ชุมชนทุงศรีเมือง ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง 
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง ชุมชนทุงมน  อยากใหเช็คจำนวนนักเรียนวาถาหากเราเปดโรงเรียนเทศบาล 6 อยู
โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทยจะมีนักเรียนมาเรียนหรือไมและประมาณเทาไหรอยากทราบขอมูลคราวๆ ฝาก
สำนักการศึกษาดวย 

เรื่องท่ี  6    มอบของชวยเหลือใหพนักงานจางและพนักงานจางเหมา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 13 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. 
เราจะมอบขาวสารและของใชใหกับพนักงานจางและพนักงานจางเหมาทั้งหมดของเราที่ไดชวยกันทำงานในชวง
น้ำทวมเปนของที่เหลือจากที่เรามอบใหผูประสบภัยน้ำทวม  เราจะทำการมอบใหกับพนักงานจางเหมาที่
หอประชุมธรรมาภิบาล  แจงใหทุกสำนัก/กองรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงฯที่มีพนักงานจางเหมาใหแจงให
กันทราบแลวมารับดวยตัวเองที่หอประชุมธรรมาภิบาลตามวันและเวลาที่กำหนดและผมขอรายช่ือของพนักงาน
จางเหมาทุกคนดวย  สวนพนักงานจางน้ันใหหัวหนาสวนการงานของทุกสำนัก/กองนำไปแจกจายใหกับ
พนักงานจางของทานเองไดเลยครับ 

เรื่องท่ี  7    การรับโอนพนักงานคร ู
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การรับโอนพนักงานครูตำแหนง
ที่วางจะสัมภาษณกันวันไหน มอบทานปลัดเทศบาลพิจารณา 

เรื่องท่ี  8    ศูนย dic ไดรับรางวัลพระราชทาน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ศูนย dic คือศูนยดูแลผูติดเช้ือ  
เอดส และวัณโรค เปนศูนยที่ใหกลุมน้ีมาพูดคุยปรึกษาหารือและทำความเขาใจกัน  และนองวิชุดาที่เปดและ
ดูแลศูนยน้ีเลยไดนำผลงานสงประเมิน  และในวันที่คณะกรรมการลงมาประเมินน้ันเราเองก็ไดมีการไปรวม
ตอนรับดวยและผลการประเมินออกมาคือผูที่ไดคณะสูงสุดคือเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหไปรับรางวัลในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 ผูมอบรางวัลคือรางวัลพระราชทานจากพระองคเจาโสมสวลีฯ  แตเน่ืองจากวาพระองคเจา
โสมสวลีฯทรงประชวรเลยไดเลื่อนการมอบรางวัลพระราชทานน้ีแบบไมมีกำหนดแจงใหทุกทานไดรับทราบครับ   

เรื่องท่ี  9    เชิญประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดทำผังเมืองรวมอำเภอ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องผังเมืองรวมของเราเปนอยางไร
เขาแจงมาวาประกาศราชกิจจานุเบกษาใชไดแลวเปนผังเมืองรวมเทศบาลเมืองฯ  คราวน้ีเปนของอำเภอจะมี
การประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำผังเมืองรวมอำเภอ  ประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  มอบผอ.สำนัก
การชางพิจารณา 

เรื่องท่ี  10 เชิญประชุมเพื่อถอดบทเรียนคนทำงานสรางเมืองเดินจักรยานเพื่อสุขภาวะ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญประชุมเพ่ือถอดบทเรียน
คนทำงานสรางเมืองเดินจักรยานเพ่ือสุขภาวะ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มอบทานเลขาอดิศักด์ิไปประชุม  

เรื่องท่ี  11    Big Cleaning Day ท่ีเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี
ดวยหัวใจมีความเคลื่อนไหวหรือไมในชวงน้ี 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ตอนน้ีไมมีความเคลื่อนไหวครับ ยังเงียบอยู 
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นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม    ผอ.สำนักการสาธารณสุข    ที่ผมไดรับมอบหมายใหไปประชุมแทนทาน
นายกเรื่องการซักซอมกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
กำหนดใหเรือนจำทุกแหงทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในสวนของเทศบาลที่จะตอง
รับผิดชอบคือทำความสะอาดสถานที่ เย่ียมญาติ และตัดแตงก่ิงไมและปรับปรุงภูมิทัศน ในวันที่  23 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.  ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ     

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานรองนพสิทธ์ิไปรวมกิจกรรม
และมอบสำนักปลัดเทศบาลทำหนังสือมอบหมายคำสั่งใหสำนักการชางและสำนักการสาธารณสุขหรือสำนัก/
กองที่เกี่ยวของลงพ้ืนที่ในงาน  Big Cleaning Day  ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ  

เรื่องท่ี  12    โครงการทองถ่ินสัญจร 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กำหนดการตรวจนิเทศองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผูเขารวมประชุมและรับการตรวจนิเทศ
ประกอบดวยผูบริหาร ประธานสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัด รองปลัด หัวหนาสวนการงาน ขอ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการตรวจนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเมืองกาฬสินธุโครงการ
ทองถิ่นสัญจร  ตามที่จังหวัดไดจัดโครงการตรวจนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ
โครงการทองถิ่นสัญจรป 2563 เพ่ือออกนิเทศใหคำแนะนำสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุในการกำกับดูแลบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามระเบียบขอบังคับเรื่องน้ีมอบหัวหนาพงษธรรับผิดชอบและติดตามเรื่องน้ี 

เรื่องท่ี  13    การเพิ่มประสิทธิภาพและดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพ 
                             สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดของสผ. วันที่ 
24 – 25 พฤศจิกายน 2562 มอบสำนักการสาธารณสุข  และอยากฝากอีกหน่ึงเรื่องคือในชวงเทศกาลงานง้ิว
ของจังหวัดกาฬสินธุอยากใหจัดการเรื่องขยะภายในงานใหมีการติดปายเตือนการทิ้งขยะใหเปนที่เปนทางและก
ชวยกันรักษาความสะอาด  

เรื่องท่ี  14    การประเมิน ITA 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประเมิน ITA จากปกอนที่เราได
อันดับ A  84% แตในป 2562 บอกวาเราได 74% ไดอันดับ C  ผมเลยถามผอ.กองวิชาการวามีการผิดพลาด
ตรงไหนไดรับคำตอบมาวาเขาเปลี่ยนคนประเมินและมหาวิทยาลัยที่ประเมินก็เปลี่ยน  พอเปลี่ยนแลวขอไหนที่
เราเขียนวาเรามีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการปองกันการทุจริตซึ่งเรากำหนดมาตรการมากอนใครเลยเราเปนเทศบาล
แรกที่มีมาตรการปองกันการทุจริตออกมา  และเราก็ยึดถือมาตรการน้ันใชประเมินเกี่ยวกับเรื่อง ITA มาโดย
ตลอดแตพอมามหาลัยสงขลานครินทรมาประเมินรอบน้ีตามที่ ปปช.จางกลับกลายเปนไมถือวามาตรการของ
เราที่สงเปนมาตรการไมใหคะแนนตัดไปเลย 100 คะแนน  และใหเราทำมาตรการใหม  ผมก็มอบใหกอง
วิชาการอุทธรณไปแลว 

เรื่องท่ี  15    ปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฯ เปนอยางไรบางเรียบรอยแลวรึยังเพราะเราเอาเขาเทศบัญญัติ มีแบบมาตรฐานของโยธาฯและกำหนดราคา
มาแลว  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงวารับรายงานประมาณการ  การกอสรางปายสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกจากกรมโยธาแลวคิดเปนราคากอสรางเปนเงิน 233,000 
บาท เปนราคากลาง  ฝากสำนักการชางรีบดำเนินการ 
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เรื่องท่ี  16    การจัดทำเทศบัญญัติป 2564 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในการจัดทำเทศบัญญัติป 2564 
เขาแกไขใหมและวิธีการใหม  ถาอยากจะรูทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเขาไดเชิญวิทยากรที่ไปศึกษาเรื่องน้ีมา
โดยเฉพาะจะมาถายทอดเกรงวาถาหากเราทำผิดพลาดจะเสียโอกาสในการทำเทศบัญญัติป 2564  เขาแกไข
โดยเขาใหเราขอโดยตรงไปที่สำนักงบประมาณและสวนจะทำยังไงแบบไหนน้ันทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดอยาก
ใหเราไปรวมรับฟงเองขอเชิญไปจำนวน 2 คน  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มอบกองวิชาการประสานงาน  

เรื่องท่ี  17    แจงผลการประกวดรางวัลตางๆในงานประเพณีลอยกระทงป 2562 
ดร.พงษพิมล    คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา     แจงผลการประกวดรางวัลตางๆในงานประเพณี
ลอยกระทง 1.การประกวดขบวนแหกระทงไดรับรางวัลชนะเลิศคือ คุมวัดปาทุงศรีเมือง รองชนะเลิศอันดับ 1 
คือ คุมวัดสวางคงคา รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุมวัดหอไตรฯ สวนคุมวัดที่เหลือคือไดรับรางวัลชมเชย  2.
ประกวดพิธีกรบรรยายไดรับรางวัลชนะเลิศคือ คุมวัดปาทุงศรีเมือง รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คุมวัดสวางคงคา 
รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุมวัดใตโพธ์ิค้ำ  3.ประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล  ไดรับ
รางวัลชนะเลิศคือ คุมวัดหอไตรฯ  รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คุมวัดเหนือ  รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุมวัดดง
ปอ 4.การประกวดหนูนอยนพมาสไดรับรางวัลชนะเลิศคือหมายเลข 10  จากคุมวัดปาทุงศรีเมือง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 คือ หมายเลข 23 (ครอบครัวบัวสด)   รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ หมายเลข 9 จากคุมวัดชัยสุนทร 
สวนคุมวัดที่เหลือคือไดรับรางวัลชมเชย   
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี  29 ตุลาคม  2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่  29  ตุลาคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องยาเสพติดทานผอ.วรวิทยไป
ประชุมมาแลวเปนอยางไรบาง 

นายวรวิทย     ภูอวด     ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เขาใหจัดทำแผนแลวสงเขาไปในขอมูลที่แตละ
หนวยงานเพ่ือที่จะไดรับงบประมาณมาขับเคลื่อนดานยาเสพติดในสวนไหนที่เราไมมีงบประมาณแลวก็ใหทำ
แผนเขาไป  ในสวนของเรามีของโรงเรียนดวยตอนน้ีกำลังใหเจาหนาที่ประสานงานครับ 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง   รายงานผลการปฏบิัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนตุลาคม 2562  เชิญสำนักปลัดเทศบาล 
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สำนักปลดัเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
ตุลาคม  2562  ของสำนักปลัดเทศบาล  ฝายอำนวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 624  คน  การดำเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานเทศบาล
พรอมขอความเห็นชอบกรณีขอยายเปลี่ยนสายงานราย นายสังวาล  เมืองโคตร ตำแหนง หัวหนาฝายพัฒนา
ชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับตน) ไปเปน  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ (นัก
บริหารงานทั่วไป  ระดับตน)   2. ดำเนินการขอความเห็นชอบใหพนักงานเทศบาลโอนไปดำรงตำแหนง ณ 
อปท. อ่ืน ราย นางสาวตะวัน  ขมรัมย ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไปดำรงตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมย  3. ดำเนินการแกไขอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลราย นางดวงใจ  ฆารประเดิม ตำแหนง พยาบาล
วิชาชีพชำนาญการ สังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(1 เมษายน 2562)  4. รายงานตำแหนงสายงานประเภทอำนวยการทองถิ่นที่วาง ตำแหนงหัวหนาฝาย
ทะเบียนราษฎรและบัตรฯ  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน) จำนวน 1 อัตรา  5. ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณาประเมินผลการใหคะแนนการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ และ
พนักงานจาง  6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพ่ิมคาจาง
ลูกจางประจำ  7. ดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพ่ิมคาจางลูกจางประจำ รอบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  พรอมรายงานเปลี่ยนแปลงแกไขบัตรประวัติกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพ่ิมคาจาง 
และดำเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพ่ิม
คาจาง  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวงพะยอม  ประจำเดือนตุลาคม 2562   
หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  18,000 บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวม
เปนเงิน  9,500  บาท  หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน -  บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน 1,500 บาท   ฝายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนการงาน  3  ครั้ง  ครั้งที่  21/2562  เมื่อวันที่   15 ตุลาคม  2562  ครั้งที่  22/2562  เมื่อวันที่   
29 ตุลาคม  2562   ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง  วันที่  8 
ตุลาคม  2562 และวันที่ 22 ตุลาคม  2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   รับรองและรวม
มอบถุงยังชีพของรองนายกรัฐมนตรีใหกับพ่ีนองประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ณ หอประชุมธรร
มาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุวันที่ 4 ตุลาคม 2562   รับรองและรวมมอบชุดฟนฟูผูประสบอุทกภัยหลังน้ำ
ลดของนายกเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 11 ตุลาคม 
2562  รวมพิธีจุดเทียนเพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9ณ เวทีกลางสนามศาลากลางหลังเกาวันที่ 
13  ตุลาคม  2562  รับรองและรวมมอบเงินชวยเหลือเย่ียวยาผูประสบอุทกภัยจากพายุโซนรอน " โพดุล"  
ณ  หอประชุมธรรมาภบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รวมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ
พ้ืนที่ริมถนนมาประณีตวันที่ 23 ตุลาคม 2562  รวมพิธีจุดเทียนเพ่ือนอมรำลึก วันปยะมหาราช  ณ  ลาน
ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา)วันที่ 23 ตุลาคม 2562  ฝายรักษาความสงบ  จัดการจราจรและอำนวยความ
สะดวกงานตางๆดังน้ี  วันที่ 2 ตุลาคม 2562- เจาหนาที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจัดจราจรบริเวณตลาดสด
เทศบาล  วันที่ 4 ตุลาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานมอบถุงยังชีพหนาหอประชุมธรร
มาภิบาล  วันที่ 11 ตุลาคม 2562  เจาหนาที่เทศกิจดำเนินจัดจราจรงานมอบชุดฟนฟูผูประสบอุทกภัยหลัง
น้ำลดหนาหอประชุมธรรมภิบาล  วันที่ 13 ตุลาคม 2562 – เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรงานงานจิต
อาสาบริเวณแกงดอนกลาง  วันที่ 18 ตุลาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการจัดจราจรและนำขบวนแห
กฐิน  งานทาสีตีเสนและตรวจสอบแกไขเรื่องรองเรียน ดังน้ี  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจ
ดำเนินการทาสีล็อคแมคาบริเวณหนาโรงซอมร.พ.ช.  วันที่ 8 ตุลาคม 2562  - งานกิจการพิเศษไดรับเรื่อง
รองเรียนเรื่องการขายสินคาบริเวณหนาเรือนจำโดยไมไดรับอนุญาต  - งานกิจการพิเศษไดรับเรื่องรองเรียน 
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เรื่องการเปดทายขายสินคาบริเวณถนนในตลาดสดทุงนาทองและไดใหแมคาทำการเก็บของและยายออกจาก
พ้ืนที่  วันที่ 9 ตุลาคม 2562  - งานกิจการพิเศษไดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับรถขนสงสินคากีดขวางจราจร
บริเวณถนนหลังรานจีมารท  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีขาว-แดงบริเวณถนนทางเขาตลาดทุงนาทอง
วันที่ 16 ตุลาคม 2562  - เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีภายในบริเวณสถานีตำรวจและหนาโรงพยาบาล
กาฬสินธุ  วันที่ 23 ตุลาคม 2562 – เจาหนาที่เทศกิจดำเนินการทาสีจราจรงานจิตอาสาบริเวณแยกสุขสบาย
ใจ  วันที่ 28 ตุลาคม 2562  - งานกิจการพิเศษไดรับเรื่องรองเรียนการวางขายสินคาล้ำฟุตบาทบริเวณ
ทางเขาซอยหนองลิ้นจี่  และไดลงพ้ืนที่เจรจากับเจาของรานแลว  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การ
ออกระงับเหตุอัคคีภัย  ๑.วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสาย
ไฟฟาแรงสูง ถนนบายพาส หนาฟารมมาส  จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๐๐ น.  ๒.วันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหองเครื่องรถยนต หนารานรักษยา  ถนน
ภิรมย จึงเขาทำการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๐๐ น.  ๓.วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ 
น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมบาน นายสงัด พรัคสี ๑๓๕ ม.๙ ต.หลุบ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  จึงเขาทำการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๓๕ น.  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จัดมอบเงินเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม  การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ  
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ หนาบ๊ิก
ซีกาฬสินธุ  วันที่  ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๐.๓0 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวง
แบตเตอรี่ หนาโลตัสกาฬสินธุ  วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๖.๕๔ น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทาสินคา  วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 
๑๙.๑๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ ชุมชนหนาโลงเลื่อย  วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนกุดยางสามัคคี  วันที่ ๑๔ ต.ค. 
๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสุขสบาย
ใจ  วันที่  ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๓.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนหัวโนนโก  วันที่  ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.๓0 น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงสระ  วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ 
น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสุขสบายใจ  วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ 
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทาสินคา  วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ รับ
แจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ ชุมชนกุดยางสามัคคี  อาสา
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  หนาที่ประจำวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใช
บริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อำนวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปน
ประจำทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ช่ัวโมง  การรวมกิจกรรมและ
งานดานบริการประชาชนอ่ืนๆ  -วันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทำโครงการออก
บริการชุมชน  -วันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขารวมงานวันปยมหาราช  วันที่ 
๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทำโครงการออกบริการชุมชน  วันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขารวมงานวันปยมหาราช  งานทะเบียน  จำนวนประชากรเดือนตุลาคม 
2562  จำนวน 33,483 คน  จำนวนครัวเรือน  15,589 ครัวเรือน จำนวนประชากรยายเขายายออกเดือน
ตุลาคม 2562  ยายเขาจำนวน 102  ราย ยายออกจำนวน 39 ราย จำนวนประชากรแฝงและประชากรจร  
จำนวนประชากรแฝง 2,367 ราย  จำนวนประชากรจร  17,774  ราย  งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 695 
ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 667 ราย จำนวนผูสูงอายุเสียชีวิต 19 ราย โครงการบริการเชิงรุกแก
ผูประสบปญหา  จำนวนผูรับบริการ  2 ราย   
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    สำนักการสาธารณสุขฯ  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท ธารไชย    ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ    ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น เดือนตุลาคม 2562  ในเดือนตุลาคม 62  ใชน้ำมันเบนซิน   จำนวน  957  ลิตร  
ลดลง 120  ลิตร  ใชน้ำมันดีเซล  จำนวน  18,963    ลิตร  ลดลง  3  ลิตร  ใชแกส LPG จำนวน 
1,989.02 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 555.83  ลิตร   ดานความสะอาด ลางทำความสะอาดตลาดโตรุง  2  ครั้ง ลางทำ
ความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง  ลางทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 / 2 ครั้ง  ทำความสะอาด
ถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  31 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ำ/แกปญหาทอระบายน้ำอุดตัน  6 จุด  ซอม
บำรุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 9 คัน/9 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม - ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบาย
น้ำ/เปลี่ยน 19 ฝา    ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ   จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดสถานที่จัด
พิธีบำพ็ญกุศล และพิธีนอมรำลึกเน่ืองในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิ
พลอดุลเดชมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 13 ตุลาคม 2562  จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดสถานที่จัดพิธี
นอมรำลึกเน่ืองในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562  
ดานสิ่งแวดลอม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 ก.ย. – 
30 ต.ค.62  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได     3.7  ตัน   - จำหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  
10,680  บาท  กำจัดมูลฝอย  กำจัดมูลฝอยในเดือน ต.ค. รวม 3,888.43 ตัน เปนมูลฝอยจาก   - เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ๑,278.81 ตัน - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 33 แหง) 2,609.62 ตัน  คุณภาพน้ำกุดน้ำกินผานเกณฑ
มาตรฐาน  คุณภาพหนองไชยวาน ลำน้ำปาวและกุดยางสามัคคีไมผานมาตรฐาน  เรงรัดตออายุใบอนุญาต
สถานประกอบการ  เจาหนาที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ออกตออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ
นอกสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ  จำนวน 169 ราย แบงเปน  - ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  54 ราย  - หนังสือรับรองสถานที่สะสมอาหาร 110 ราย  - ใบอนุญาต
สะสมอาหาร 5 ราย  ตรวจรานอาหารเจในชวงเทศกาลถือศีลกินเจ  วันที่ 30 กันยายน 2562 เจาหนาที่จาก
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ออกตรวจโรงเจ และรานที่จำหนายอาหารเจในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จำนวน 4 ราน  ดานปองกันและควบคุมโรค  เย่ียมบานผูปวยโรควัณโรค  เดือนน้ีมีผูปวยรายใหม ๓ 
ราย และมีผูปวยทานยาครบตามกระบวนการรักษา ๖ เดือน และไดจำหนายออก ๓ ราย รวมมีผูปวยที่ตอง
ดูแล ๕ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเย่ียมบานอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย  ลงพ้ืนที่
ประชาคมชุมชนสุขสบายใจเน่ืองจากไดรับรายงานโรคไขเลือดออก ที่บริเวณใกลเคียงกัน ๓ ราย สรุปผล
ประชาคม ดังน้ี  1. ประชาชน อสม. และผูนำชุมชน ที่อยูบริเวณบานที่ไดรับรายงานโรคไขเลือดออกมารวม
ประชาคมทั้งสิ้น ๑๙ คน   2. ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯไดใหนโยบายเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 3. ไดทำการ
สอบสวนและควบคุมโรคเมื่อรับรายงานโรค ภายใน ๒๔ ช่ัวโมงแลว และไดรายงานผลการดำเนินงานดังกลาว
ใหประชาชนที่มาฟงประชาคม ทราบปญหาของพ้ืนที่ คือ ผูปวยทั้ง ๓ ราย ไดรับเช้ือไขเลือดออกจากคนละที่ 
เน่ืองจากไปติดจากที่อ่ืนกอนจึงมาอยูบาน สวนรายที่ ๓ รายลาสุดติดกับคนที่ ๒ เพราะอยูบานใกลกัน ปญหา
เกิดจากการพนยุงตัวแกไมครอบคลุมเน่ืองจากบานที่เกิดโรคขายของไมใหพนในบาน  4. ไดทำความเขาใจ 
และความรูใหกับประชาชนและแกปญหาการพนยุงไมครอบคลุมดวยการแจกสเปรย ฉีดยุงใหบานที่มีขอจำกัด
ในการพนยุง  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ได
รณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ชวงหลังฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก พรอมกันทุกพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลฯ ซึ่งการดำเนินงานครั้งน้ี อสม.ทั้ง ๓๖ สรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมดังน้ี  โดยมีผลสำรวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)  ดังน้ี - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ชุมชน ๓๕ 
ชุมชน  มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – 
๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนสุขสบายใจ   คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - ชุมชนที่มีคาดัชนี
ความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง ไมมีชุมชนใด  ผลสำรวจคาดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย  
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(CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง  - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เน่ืองจากมีคาดัชนี
ความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี  ๑ แหง ไดแก  ร.ร. อนุกูลนารี คือมีคา CI = ๕.๔  ผลสำรวจคา
ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด    วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีคา
ดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดกลาง คือ  มีคา CI = ๘.๔  ** เดือนน้ีผูปวย
โรคไขเลือดออก ๑ ราย คือ  น.ส. วชิราภรณ แสนเพ็ชร อายุ ๑๖ ป อยูบานเลขที่ ๗๐/๖๖ ถ. ถีนานนท ชุมชน
สุขสบายใจ (โรงเรียนปดเทอม) ปวยวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๒ ปจจุบันหายเปนปกติแลว  *** ต้ังแตมกราคม ๒๕๖๒ 
– ปจจุบัน ผูปวยโรคไขเลือดออก ที่สอบสวนโรคแลวยืนยันวาเปนโรคไขเลือดออกมีทั้งสิ้น ๙ ราย ซึ่งบรรลุตาม 
KPI และอัตราการเกิดโรคนอยกวาพ้ืนที่ใกลเคียง ในจังหวัดกาฬสินธุ และในเขตเทศบาลทุกเทศบาลฯ ในชุมชน
เมืองของ สคร. ๗ จังหวัดขอนแกน ***  ดานสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือน  ระหวางวันที่ 
1 – 31 ตุลาคม 2562  โครงการเย่ียมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
2562)  มารดาหลังคลอด   17 ราย  ไดรับการเย่ียม   17   ราย  - บุตร เพศชาย 12  ราย   - บุตร เพศ
หญิง   5  ราย   **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 2  ราย  **บุตรน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม    2  ราย 
งานทันตกรรม  กิจกรรม  21 ตุลาคม 2562 “วันทันตสาธารณสุขแหงชาติ”  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใหบริการทันตกรรมเน่ืองในวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ   ในวันที่ 16 และ 21 ตุลาคม 2562 ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ ซอยน้ำทิพย ใหบริการตรวจฟน ๘๗ คน รักษาดวยยา ๓ คน ถอนฟน  ๒ คน ขูดหินปูน ๓ คน 
ทาฟลูออไรต ๖ คน รวม ๑๐๑ คน  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562  ใหบริการใน
สถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จำนวนผูนำสัตวมารับบริการ  179 ราย  ๑.๒ จำนวนสัตว  
258  ตัว   แยกเปน  สุนัข  205   ตัว  แมว  53   ตัว   รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  11,965 บาท
ใหบริการฆาชำแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล  จำนวนผูใชบริการโรงฆาสัตว   29  ราย  จำนวนสัตว ทั้งหมด
2,271 ตัว  แบงเปน สุกร  2,225 ตัว  โค  46     ตั ว   รายได ป ระจำเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖2  จำนวน    
228,986  บาท  งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทุกวันจันทร – 
ศุกร เวลา ๐8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
ใหบริการดูแลสุขภาพกับผูปวยและผูสูงอายุ  มีผูมารับบริการกายภาพบำบัด เดือนตุลาคม  ทั้งหมด  ๑๑  ครั้ง 
ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการนวดดวยเกาอ้ีไฟฟากับผูที่มารับบริการ มีผูใชบริการทั้งหมด 11 ครั้ง  
ผูชวยนักกายภาพบำบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ    ไดออกเย่ียมและทำ
กายภาพบำบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ำทิพย)   โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 
13.00 -16.00 น.   นางกรรณิการ เถาวโท   ที่ปรึกษาอาวุโส โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปน
ประธาน ในการประชุมใหญสามัญประจำป คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนผูสูงอายุฯ ณ หองประชุมศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธ์ิค้ำ เพ่ือออกแบบการทำงานของคณะกรรมการบริหารและ
วางแผนแนวทางการขับเคลื่อนงานโรงเรียนในปการศึกษา 2563 

สำนักการศึกษา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจำเดือนตุลาคม 
2562   สำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว  วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ณ  หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ  รวมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีนอมรำลึก
เน่ืองในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
จังหวัดกาฬสินธุ  ในวันที่  13  ตุลาคม  2562 ณ ลานหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  รวม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง และหนองน้ำสาธารณะ เน่ืองในวันคลายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปพุทธศักราช 2562  ในวันที่  13  ตุลาคม   
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2562 ณ สวนสาธารณริมแกงดอนกลาง  รวมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีนอมรำลึกเน่ืองในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จังหวัดกาฬสินธุ  ในวันที่ 23  ตุลาคม  2562 ณ ลานหนาศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)  รวมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเน่ืองในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันที่ 23  ตุลาคม  
2562 ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ  รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ประจำปงบประมาณ 2563  ในวันที่ 
24  ตุลาคม  2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โครงการอบรมคุณธรรมนำการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ประจำปงบประมาณ 
2563  ในวันที่ 24  ตุลาคม  2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   โครงการสงเสริม
คุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)  วันที่  27  ตุลาคม 2562  ณ  วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ     การประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน รอบ 1 ประจำปการศึกษา 2562 
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในวันที่ 7-9  ตุลาคม  2562  ประชุม
พนักงานครู ประจำเดือนตุลาคม 2562 (กอนปดภาคเรียนที่ 1/2562)  ในวันที่ 9  ตุลาคม  2562 ณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  เขารวมแขงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่  8 ตุลาคม 2562  ณ  
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  จังหวัดกาฬสินธุ  พนักงานครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตางทำบุญ
วันออกพรรษาที่วัดใกลบานตนเอง  วันที่ 13 ตุลาคม 2562  พนักงานครู บุคลากร รวมเดินบอกบุญกับชุมชน 
เพ่ือรวมสมทบบุญทอดถวายกฐินสามัคคี  วันที่ 18  ตุลาคม  2562  ณ วัดเหนือ  วัดสวางคงคา และวัดดง
ปอ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ   กิจกรรมหนูนอยฟนสวย  วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ  รวมพิธีรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง  วันที่ 27 กันยายน 2562  ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี  งานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ  วันที่ 30 กันยายน 2562  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมประกวดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  วันที่ 8 ตุลาคม  2562  ณ  
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  กิจกรรมการประกวดหองเรียน ประจำเดือนกันยายน 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ  ออกรับบริจาคสมทบทอดกฐินเทศบาล  วันที่ 9 ตุลาคม 2562  ณ  ชุมชนโรงง้ิว  โรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ   การประเมินนักเรียนพระราชทาน ปการศึกษา 2562  วันที่ 2  ตุลาคม 2562 
ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ   กิจกรรมจูเนียรสเกาท  วันที่ 9 ตุลาคม 
2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1    กิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคตราชการที่ 9 ประจำปการศึกษา 2562  วันที่  11 ตุลาคม 2562  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1  กิจกรรม รวมบอกบุญกฐินวัดเหนือ   วันที่  16  ตุลาคม 2562  ณ ชุมชนวัดใตโพธ์ิค้ำ 
ชุมชนกุดยางสามัคคี ชุมชนโพธ์ิไทร  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2    กิจกรรมการเรียนการสอน
ประจำวัน กิจกรรมสรางสรรคระบายสี  วันที่ 23  กันยายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 2  กิจกรรมจูเนียรสเกา  วันที่ 1 ตุลาคม 2562  โฟรโมสตแจกนมเด็ก  วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  รวมทำบุญกฐินวัดดงปอ  วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  เรียนรูนอกหองเรียน เศรษฐกิจพอเพียง  วันที่  10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัย  วันที่  11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2  ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ขบวนแหกฐินสามัคคีและพิธี
เจริญพระพุทธมนต งานกฐินสามัคคี ประจำป 2562  ในวันที่ 18 ตุลาคม  2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  งานกฐินสามัคคี ประจำป 2562   ในวันที่ 19 ตุลาคม  2562 ณ วัดเหนือ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  กิจกรรมเขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา-กรีฑา เพ่ือเขารวมโครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.
วันที่  5-15  ตุลาคม  2562  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ   เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  
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คัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส”  วันที่  5-15  ตุลาคม  2562  ณ องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา   สรุปผลการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. คัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธร
เกมส”  วันที่  5-15  ตุลาคม  2562  ณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  การเขารวมแขงขันในครั้ง
น้ี  นักกีฬา-กรีฑา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับรางวัล ดังน้ี  รางวัลเหรียญทอง  จำนวน 2 รางวัล  ไดแก      
1. ชนิดกีฬา กรีฑา กระโดดสูง 12 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ   2. ชนิดกีฬา วอลเลยบอล
ในรม รุน 16 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  รางวัลเหรียญเงิน  จำนวน 2 รางวัล ไดแก  1. ชนิด
กีฬา กรีฑา ว่ิง 200 เมตร 12 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  2. ชนิดกีฬาวอลเลยบอลในรม 
14 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  รางวัลเหรียญทองแดง  จำนวน  1 รางวัล  ไดแก   1. ชนิด
กีฬาวอลเลยบอลในรม 18 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  นักกีฬา กรีฑา ที่ไดรับเหรียญรางวัล
อันดับที่ 1-3 และว่ิงมินิมาราธอน ไดสิทธ์ิเขารวมการแขงขันในระดับประเทศ ณ เทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ระหวางวันที่ 5-15 ธันวาคม 2562  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   ทำกิจกรรมการ
เรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจำเดือนตุลาคม 2562   ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ 
แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต   โดยลงพ้ืนที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

สำนักการคลัง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการคลัง 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ต้ังแตต.ค. 62  (ไตร
มาส 1)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแตเดือนต.ค. 62   1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแตเดือนต.ค. 62  
เขามาทั้ งหมด 190,131.40  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค. 62   เขามาทั้ งหมด 
351,812.20  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62  เขามาทั้งหมด 635,699  บาท  4.หมวด
รายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 62  เขามาทั้งหมด 590,325  บาท  6.หมวด
รายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 62  เขามาทั้งหมด -  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือน
ต.ค. 62  จำนวน 1,767,967.60 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 62  เขามาทั้งหมด 
6,819,193.05 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  21,177,568.93 บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  11,317,886  บาท รวมเงินอุดหนุน  จำนวน 32,495,454.93 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่
รับจริง จำนวน 41,296,487.53 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 62  
จำนวน -  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนต.ค. 62  จำนวน - บาท  รายรับจริงเดือน 
ต.ค.62  จำนวน  29,764,729.58 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.62 จำนวน 24,423,655.04  บาท  
ยอดเงินคงเหลือยกไป พ.ย.62 จำนวน 5,341,074.54 บาท   

สำนักการชาง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสำนักการชาง 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป    ประจำเดือนตุลาคม 2562   คาวัสดุ
น้ำมันเช้ือเพลิง สำนักการชาง เดือนตุลาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 5,785 ลิตร  เพ่ิมขึ้น 
1,130 ลิตร  สำนักปลัดเทศบาล เดือนตุลาคม 2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 1,803 ลิตร  ลดลง  75 
ลิตร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนตุลาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 18,963  ลิตร 
ลดลง 3  ลิตร สำนักการศึกษา เดือนตุลาคม 2562  ใชน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 177 ลิตร ลดลง 140  ลิตร 
สำนักการคลัง เดือนตุลาคม 2562    ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 160 ลิตร ลดลง 160 ลิตร  กองวิชาการ
และแผนงาน เดือนตุลาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน   112  ลิตร เพ่ิมขึ้น 13  ลิตร กองสวัสดิการ
และสังคม  เดือนตุลาคม 2562   ใชน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน 204 ลิตร ลดลง 118 ลิตร  โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน ก.ย. 
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62 ใชไฟฟา จำนวน 28,120.00 หนวย  ลดลง 2,929.00 หนวย  สถานีดับเพลิง  ในเดือน ก.ย. 62 ใช
ไฟฟา จำนวน 5,922.00     หนวย  เพ่ิมขึ้น 844.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ ใน
เดือน ก.ย. 62 ใชไฟฟา จำนวน 16,014.00 หนวย   ลดลง 184.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวาง
คงคา  ในเดือน ก.ย. 62 ใชไฟฟา  จำนวน 8,745.00   หนวย ลดลง 1,533.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล 
๓ วัดเหนือ ในเดือน ก.ย. 62 ใชไฟฟา  จำนวน 7,555.00 หนวย  ลดลง 880.00 หนวย  โรงเรียนผูสูงอายุ
วัดใตโพธ์ิค้ำ  ในเดือน ก.ย. 62 ใชไฟฟา จำนวน 2,001.00 หนวย   เพ่ิมขึ้น 663.00 หนวย  โรงเรียน
เทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ  ในเดือน ก.ย. 62 ใชไฟฟา จำนวน 6,876.00 หนวย  ลดลง 20.00 หนวย      
เดือน กันยายน 2562  ใชไฟฟาเกินสิทธ์ิ 10%  4,339.45  หนวย  หนวยตามสิทธ์ิ 10%  288,182 
หนวย ไฟฟาสาธารณะ 292,521 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  สวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมืองงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  ดำเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ  จำนวน  1  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ รอบวัดปาทุงศรีเมือง ชุมชน
วัดปาทุงศรีเมือง  (ดำเนินการแลวเสร็จ วันที่ 25 ตุลาคม 2562)  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางดำเนินการกอสราง  จำนวน  
3  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธ ชุมชนสงเปลือยนอก   (อยูระหวาง
ดำเนินการ งวดที่ 2 – งวดที่ 5 งวดสุดทาย)  2.โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอย 1 หัวโนนโก ชุมชนหัว
โนนโก  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินการกอสราง 13 กันยายน 2562)  3.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษม
อุทิศ ชุมชนบุญกวาง  (ผูรับจางแจงเขาดำเนินการกอสราง 7 ตุลาคม 2562)  สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  อยูระหวางเรงรัดการ
กอสราง จำนวน  1  โครงการ ดังน้ี  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ ชุมชนกุด
ยางสามัคคี  (ดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จแตผูรับจางยังไมแจงลงงาน)  สวนการโยธา กิจกรรมจิตอาสา
ถวายพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับเน่ืองใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  กิจกรรมจิตอาสาปรับ
ภูมิทัศน ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง   ณ บริเวณ สวนสาธารณะแกงดอนกลางในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ วันที่ 13 ตุลาคม 2562  ซอมแซมไฟสองสวาง ซอยพรรณนา 1  วันที่ 24 ตุลาคม 2562  
ซอมแซมไฟฟาสองสวาง ซอยวิโรจนรัตน  วันที่ 20 ตุลาคม 2562  ซอมแซมหอกระจายขาว ชุมชนวัดสวาง
คงคา ชุมชน ก.ส.ส.  ชุมชนริมแกง และชุมชนวัดใตโพธ์ิค้ำ  วันที่ 28 ตุลาคม 2562  ปรับปรุงทางเขาธรรม
ศาลา วันที่ 10 ตุลาคม 2562  ลอกทอระบายน้ำ ชุมชนสงเปลือย   วันที่ 21 ตุลาคม 2562  ตัดแตงก่ิงไม 
บริเวณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน วันที่ 16 ตุลาคม 2562  ตัดแตงก่ิงไม บริเวณ หนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
วันที่  26 ตุลาคม 2562   ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ตกแตงดอกไมประดับ
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
คาใชจายประจำเดือนตุลาคม 2562    งบประมาณต้ังไว 1,565,000 บาท  รวมคาใชจาย  119,502 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  1,445,498  บาท  2.หนังสือเขา 25 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 86 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – 
จัดจาง 6  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 19  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562  ฝาย
วิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โอนงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 - 3 มีรายการดังน้ี  โอนครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 
รายการ เปนเงิน 50,000 บาท กองสวัสดิการสังคม  โอนครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
30,000 บาท สำนักปลัด ฯ  โอนครั้งที่ 3/2563 จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 155,000 บาท สำนักการ
คลัง  รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562   ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทำเนียบรัฐบาล จากทานนายกรัฐมนตรี  การประเมินตัวช้ีวัดตามโครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนา ประจำป 2562    แจงใหทุกสำนัก กอง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กองวิชาการและ
แผนงานรับผิดชอบ คือ ตัวช้ีวัดที่  4 รอยละของการทำประชาคมบรรลุตามมาตรฐานกลางที่กำหนด  
(Common KPI) ตัวช้ีวัดที่ 12 โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ไดดำเนินการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Common 
KPI) ตัวช้ีวัดที่ 18 จำนวนเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ (Common KPI) สงใหกอง
วิชาการฯภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 น้ี  โครงการสงเสริมคุณธรรมนำความซื่อตรง  วันอาทิตยที่  27  
ตุลาคม  2562  รวมทำบุญตักบาตรเขาวัดปฏิบัติธรรม  ณ  วัดเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่  21  ตุลาคม  
2562  บริเวณช้ัน  1  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ   เมื่อวันที่  17  ตุลาคม   2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดการประชุมคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ครั้งที่  2/2562  เพ่ือพิจารณารางแผนการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เมื่อวันที่  29  
ตุลาคม   2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ครั้งที่  
2/2562  เพ่ือพิจารณารางแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ   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 งานบริการขอมูล
ขาวสารทางทองถิ่น 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  รวมประชุมรับฟงความคิดเห็นแกไขปญหาการกอสรางเสาสัญญาณโทรศัพท DTAC ชุมชนสง
เปลือย 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงและคาไฟฟาประจำเดือนตุลาคม 2562  การใชน้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจำเดือนตุลาคม 2562  
รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ำมันทั้งหมด 108 ลิตร ลดลง 65  ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ำมันทั้งหมด 
96 ลิตร ลดลง  96  ลิตร  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเขารวมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) “วุฒิสภาพบสภาเด็ก” ในวันจันทรที่ 28 ตุลาคม 
2562 ณ หองประชุมโสมพะมิตร ช้ัน4. ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุรวมใหขอเสนอแนะขอคิดเห็น สะทอน
ปญหาดานการเรียน ปญหาเรื่องเยาวชน และปญหาทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ ตอเวทีสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน  โดยไดมีการนำเสนอขอมูลในภาพรวม บทบาท หนาที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ยุทธศาสตร
ชาติ แนะนำสาขาวิชาในการศึกษาตอ นอกจากน้ียังไดมีการแบงกลุมนำเสนอเพ่ือสะทอนปญหาดานการเรียน 
ปญหาเยาวชนในพ้ืนที่ และเรื่องทั่วไป ซึ่งเด็ก ๆ ไดนำเสนอใหลดเน้ือหาในช่ัวโมงเรียนใหเปนกิจกรรมการ
เรียนรูนอกสถานที่ เนนกิจกรรมภาคปฏิบัติ ใหเด็ก ๆ ไดแสดงออกอยางเหมาะสม สวนดานสังคมสะทอน
ปญหาเรื่องยาเสพติด การต้ังครรภกอนวัยอันควร และความรุนแรงในครอบครัว   ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุสภาเด็กและเยาวฃนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุมสภาเด็กฯ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพสรางภูมิคุมกัน และใหความรูกับเยาวชนเรื่องหัวใจใสสะอาด รวม
ตานภัยคอรัปช่ัน  เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุลงประชาคม 
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แผน เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากพายุโพดุล ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งน้ำไดไหล
หลากเขาทวมบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหายสียหายจากภัยน้ำทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหการตอนรับและใหบริหารผูสูงอายุและคนพิการที่ไดรับเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุและเบ้ียยังชีพผูพิการ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอประชาพันธใหทุกทานที่มีสิทธ์ิที่จะไดรับเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุและเบ้ียยังชีพผูพิการ มาแจงการแสดงตนในการรับเงินสงเคราะหผูสูงอายุ และผูพิการ ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ พรอมทั้งการจัดทำหนังสอมอบอำนาจในการรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหม โดยหนังสือ
มอบอำนาจใชไดภายใน ๑ ป เพ่ือเปนการรักษาสิทธ์ิในการรับเงินเบ้ียยังชีพฯอยางตอเน่ือง ณ กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
 

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

ปดประชุม  16.30  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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