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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 2/2563 ประจําป 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรือ่ งที่ 1 คูสัญญาเชากับเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทางฝายจัดเก็บของสํานักการคลังทํา
หนังสือมาหาผมวามีคูสัญญาเชากับเทศบาลเสียชีวิตหลังจากนั้นทายาทก็รองขอคําสั่งศาลเปนผูจัดการมรดกขอ
เขามาสวมสิทธิ์ผูเสียชีวิตเปนผูเชาตอไดหรือไมในเรื่องนี้ผมมอบใหนิติกรเปนผูตอบขอหารือ แตเรื่องนี้ใครก็
ตอบไดครับวาไมสามารถทําไดเพราะสัญญาเชาไมใชมรดกแตสัญญาเชาเปนสิทธิเฉพาะตัวไมใชทรัพยมรดก
ฉะนั้นผูจัดการมรดกไมสามารถมาจัดการได และถาเราทําอะไรไปโดยพลการเราจะมีความผิดถาหากมีขอสงสัย
ใหมาปรึกษาหารือหรือสอบถามไปยังนิติกรกอน
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เรื่องที่ 2 งบสนับสนุนการจัดงานประเพณี
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาราชการจังหวัดสงสัญญาณ
มาบอกวาไดกันเงินจํานวน 2.7 ลานบาท ของททท.มาเพื่อจัดงานประเพณีถาหากจะเอามาเสริมการจัดงาน
สงกรานตเราไดในเดือนเมษายนเราจะทําอยางไร งบประมาณ 4-5 แสนบาท ผมอยากใหสํานักการศึกษาไป
ประสานงานและสอบถามไปยังททท.วาเรามีโอกาสจะไดรับการสนับสนุนหรือไมอยางไร
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ในเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนจากททท.เพื่อมาสนับสนุน
การจัดงานประเพณีสงกรานตในปนี้ก็ไดมอบหมายภารกิจใหนายกันติพงษติดตามและประสานงานเรียบรอย
แลวเปนไปในทิศทางที่ทานนายกไดเสนอมาครับ

เรื่องที่ 3 หนังสือรองเรียน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือรองเรียนมาที่เทศบาลเรา
เกี่ยวกับเรื่องมีการไปกอสรางที่ตรวจสภาพรถในพื้นที่ดินราชพัสดุและอยูในตําแหนงใกลโรงเรียนไมสอดคลอง
กับ พ.ร.บ.ผังเมือง เรื่องนีห้ นังสือเขาสํานักการชางดําเนินการอยางไรแลว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงแลวครับ ทํา
บันทึกรายงานไปที่นิติกรแลวครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในระหวางนี้มีหนังสือจากศูนยดํารง
ธรรมเพราะเขารองไปที่ศูนยดํารงธรรมดวย ศูนยดํารงธรรมเลยสงหนังสือมาหาเรางานนี้เขาไปกองวิชาการ
และกองวิชาการสงตอไปที่สํานักการชาง หลังจากนั้นสํานักการชางก็สงตอไปนิติกร แลวนิติกรก็สงไปสํานัก
การชางแลวเมื่อไหรเรื่องนี้เราจะไดดําเนินการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเลยใหมอบนิติกรและไมตองสงไปสํานัก
การชางใหเสียเวลาอีก อยากใหทํางานแบบสรุปและไมอยากใหโยนกันไปกันมาเพราะจะทําใหเวลาในการ
ทํางานยืดเยื้อ อยางเชนสํานักการชางหลังจากที่ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวสงใหนิติกรอยากใหสํานักการชางผูที่
รับเรื่องทําหนังสือไปแจงผูรองวาสํ านักการชางไดรับเรื่องไวแลวและไดลงพื้นที่ตรวจสอบแลวปญหานี้เป น
ปญหาขอกฎหมายจึงไดสงเรื่องไปที่งานนิติกรเรียนมาเพื่อทราบ ผมอยากสรางความเขาใจในการทํางานกับทุก
สํานัก/กองใหทํางานกันใหเรียบรอยปญหาแตละเรื่องปญหาขอกฎหมายแตละขอจะมีมาใหเราแกไขตลอด
เพราะฉะนั้นฝากดวย

เรื่องที่ 4 ตรวจสอบบานเลขที่ของผูบุกรุกที่ลําหวยสีทน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีถนนที่ทําใหมจากสะพานทุงสระไป
หมูบานมั่นคงเมืองใหมในเทศบัญญัติเรา ปรากฏวามีผูบุกรุกที่ลําหวยสีทนและบานที่บุกรุกนั้นไดบานเลขที่
ชาวบ านมาแจงใหผมทราบผมเลยบอกวาอาจจะเปน บานเลขที่ชั่วคราวแต ชาวบานบอกวาไมใชบานเลขที่
ชั่วคราวคนที่ออกบานเลขที่ใหคือหัวหนาลิขิต ผมเลยแจงไปวาถาหากไมมีที่ดินก็ไมสามารถออกบานเลขที่ได
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ฝากหัวหนาสังวาลลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงวาบานเลขที่นั้นที่เทศบาลออกใหโดย
หัวหนาลิขิตเปนแคบานเลขที่ชั่วคราวหรือไมอยางไร

เรื่องที่ 5 สวนสาธารณะกุดโงง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ สวนสาธารณะกุ ด โง ง ไปถึ ง ไหน
อยางไรแลว

นางสังวาลย สีแพนบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิม่

ผอ.สํานักการคลัง มีผูรับเหมามาทําสัญญาเรียบรอยแลว
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สัญญาคือเราจะทําการรื้อถอนใช

หรือไม

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
กําลังเขาหนางานครับ

รื้อถอนและมีการถมดินตอนนี้ผูรับเหมา
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เรื่องที่ 6 การทําถนนผังเมือง 2 เชื่อมถนนขางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานนี้ผมลงพื้นที่มีโครงการที่เรา
ทําถนนจากถนนผังเมือง 2 เขาไปเชื่อมกับถนนขางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุแตเขาไมไดเขียนวาเขาไปเชื่อมกับ
ถนนขางมหาวิ ทยาลั ย กาฬสิ น ธุ ห รอกครั บ ผมได ไปดู เ ทศบั ญญัติ ร ะยะทาง 88 เมตร ในการเทคอนกรี ต
ผูรับ เหมาทําถูกตองตามสัญญาไมมีอะไรผิด แต เจ าหนาที่ของเราไปดูแลว ไมเขาใจเลยบอกวาผูรั บเหมาทํา
บกพรองถนนขางโรงแรมคิวบิสเขียนในเทศบัญญัติวาระยะทาง 88 เมตร งบประมาณ 2.5 แสนบาท พอผม
เขาไปเห็นขอเท็จจริงแลวจะมีถนนจากถนนผังเมืองขางโรงแรมคิวบิสไปถึงนั้น 88 เมตร แตจริงแลวนั้นตอง
ตอไปอีกประมาณ 100 เมตร ถึงจะไปถึงถนนขางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเขาทางโรงเรียนมิตรภาพ 32 แตมี
ที่ดิน 1 แปลงกั้นไวอยูและที่ดินบริเวณนั้นยังไมมีการยกใหเปนที่ดินสาธารณะเมื่อเปนแบบนั้นเจาหนาที่เราก็
วัดจากที่ดินแปลงนั้นมาจนถึงถนนเสนนั้นระยะทางคือ 88 เมตร ผูรับเหมาก็ทําคบ 88 เมตร แตทําไมถึงไม
เชื่อมทางถนนผังเมือง 2 เพราะเปนแนวคลองสงน้ําชลประทานถาเราขออนุญาตแลวก็สามารถดําเนินการได
เพราะฉะนั้นฝากสํานักการชางไปขออนุญาตใหเรียบรอยกอนที่จะดําเนินการและสวนดานหลังที่ถนนไมเชื่อม
กับถนนขางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุตอนนี้เจาของที่ดินมาเห็นแลวเลยบอกวาอยากไดถนนเลยจะบริจาคใหกับ
เทศบาลประมาณ 3 เมตร และอยากใหที่ดินที่ติดกันกับตนนั้นยกที่ดินใหดวยเชนกันประมาณ 3 เมตร เพื่อทํา
ถนนสําหรับเรื่องนี้เราก็เอามาอางไดวาในเมื่อเขายังไมยกที่ดินใหเราก็ยังดําเนินการไมได แตในสวนที่ติดคลอง
ชลประทานดานหนาของถนนนั้นมอบสํานักการชางทําเรื่องไปขออนุญาตและทําการเชื่อมทางใหเรียบรอยครับ

เรื่องที่ 7 การประเมินความพรอมโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.
เขาจะมาประเมินความพรอมโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทยกําหนดการเปนอยางไรบาง
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา
คณะกรรมการจะมาทั้งหมด 11 ทาน
กําหนดการคือ เวลา 08.30 น. คณะกรรมการทั้งหมดจะมาถึงและจะเขาไปประชุมกลุมยอยในหองประชุม
พวงพะยอมกอนและหลังจากนั้นจะเขาไปที่หอประชุมธรรมาภิบาลขอเรียนเชิญทุกทานพรอมกันที่หอประชุม
ธรรมาภิบาล เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะไดชมนิทรรศการที่ทางโรงเรียนนํามาใหช ม
กอนหลังจากนั้นก็จะมาชมวีดีทัศนแนะนําเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และทานนายกก็กลาวตอนรับแลวก็จะเสนอ
เปนพาวเวอรพอยตามตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด พิธีกรคือศ.น.วีรยุทธสวนในการนําเสนอตัวชี้วัดทั้ง 11
ตัวชี้วัดจะเปนดิฉันนําเสนอทั้งหมดคะ หลังจากนั้นก็ใหคณะกรรมการไดซักถามหลังจากเรียบรอยแลวก็รวม
รับประทานอาหารกลางวัน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ มอบสํ า นั ก การศึ ก ษาเชิ ญ
คณะกรรมการสถานศึกษาและทานประธานสภาฯ พรอมหัวหนาสวนการงานทุกทานไปรวมในการประเมิน
ความพรอมในครั้งนี้พรอมกันที่หอประชุมธรรมาภิบาลตามวันเวลาที่กําหนด การแตงกายใหใสเสื้อสีชมพูของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ

เรื่องที่ 8 ปรับพื้นถนนขางโรงสีบุญสมดุล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ปรับพื้นถนนขางโรงสีบุญสมดุลไปถึงไหน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง พรุงนี้จะนําเครื่องจักรเขาและดําเนินการปรับ
พื้นที่เปนหลุมเปนบอใหเรียบรอย

เรื่องที่ 9 การจัดเก็บกิ่งไม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การตัดกิ่งไมบริเวณถนนตางๆที่สํานัก
การชางไปตัดไมอยากใหตัดแลวทิ้งไวนานจนแหงอยากใหประสานกับสํานักการสาธารณสุขรีบไปเก็บขนออก
โดยเร็วและใหสํานักการสาธารณสุขทําปายไปวางไวดวยวาขอความกรุณาเวนชองทางใหรถจัดเก็บกิ่งไมไดเขา
ไปเก็บขนกิ่งไมดวย
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เรื่องที่ 10 เชิญรวมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการกรอกขอมูล ITA
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ สนง.ปปช.เชิ ญ เข า ไปร ว มชี้ แ จง
เกี่ยวกับเรื่องการกรอกขอมูล ITA เทศบาลละ 1 ทาน ผอ.สมชายมอบใหใครไป

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน มอบใหภัสราภาไปรวมชี้แจง

ครับ

นายจารุวัฒน

บุญเพิม่

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมมองดูวานางสาวภัสราภาเปนคน

เงียบๆไมคอยพูดจะไปทําหนาที่นี้ไดดีหรือไม ในการมอบหมายภารกิจงานตางๆนั้นอยากใหผอ.กองวิชาการ
พิจารณาใหดีครับ

เรื่องที่ 11 จิตอาสา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หัวหนาพงษธรเรื่องจิตอาสาของเรา
ไดรายงานจังหวัดไปแลวรึยังครับ

นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กําลังดําเนินการรายงานไปครับ
เรื่องที่ 12 การประเมินความยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหสํานักการสาธารณสุขเตรียมความ
พรอมในการประเมินความยั่งยืนที่เขาจะลงมาดูประมาณ 3 – 4 จุด ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563
อยากใหซักซอมและเตรียมการเอาไว และอยากใหมีปายประชาสัมพันธสถานที่และปายชี้แจงตามจุดตางๆเพื่อ
การนําเสนอที่เขาใจมากขึ้นรวมทั้งใหทําแผนผังของปานิเวศที่เราเตรียมจะนําเสนอดวย

เรือ่ งที่ 13 วันรวมน้ําใจสูกาชาด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องวันรวมน้ําใจสูกาชาด วันที่ 14
กุมภาพันธ 2563 ใหหัวหนาพงษธรนัดเวลาใหชัดเจนและขอใหพรอมเพรียงกันดวยครับ

เรื่องที่ 14 การขอปดถนน 1155
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การขอปดถนน 1155 ผอ.ภานุเดช
ผมอยากใหมีกําหนดการวาจะแลวเสร็จเมื่อไหรและอยากใหติดปายแจงใหพี่นองประชาชนไดรับทราบดวยครับ
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ดําเนินการเรียบรอยแลวครับ

เรื่องที่ 15 การแกไขปญหาน้ําในสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การซื้อสารสมมาเพื่อแกไขปญหาน้ํา
ในสวนสาธารณะกุดน้ํากินมอบสํานักการสาธารณสุขดําเนินการซื้อเตรียมมาไวไดเลยสวนจะคํานวณใชจายยังไง
คอยวากันอีกทีแตผมอยากใหซื้อเตรียมไวเลยครับ

เรื่องที่ 16 อาจารยธนพลจะมาตามงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานปลัดเทศบาลนัดประชุม วันที่
24 มกราคม 2563 และอาจารยธนพลจะมาตามงาน วันที่ 29 มกราคม 2563 อาจารยจะไปที่จังหวัด
อุดรธานีและในวันที่ 30 มกราคม 2563 มอบกันติพงษเตรียมเรื่องและเตรียมรถเอาไปเพื่อไปรับอาจารยแต
อาจารยจะระบุวันที่แนชัดอีกครั้ง เพราะฉะนั้นในวันที่ 24 มกราคม 2563 เราจะตองสรุปและประชุมหารือ
กันหาขอสรุปใหไดวาเมื่ออาจารยมาเราจะมีคําตอบและเตรียมแผนออกแบบไวอยางไร

เรื่องที่ 17 การปฏิรูป
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูป มอบ
ใหนางสาวภัสราภาที่ไปประชุมมาแลวนั้นมารายงานใหนายกทราบดวยวาไปประชุมมาแลวนั้นเปนอยางไร

- 6 -

เรื่องที่ 18 การเก็บเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การเก็บเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยากให
การทํางานราบรื่น ฝากรองปลัดรณยุทธติดตามและหาวิธีแกไขปญหาการเรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มี
ปญหาอยูในขณะนี้ ถาหากเราเก็บเงินไมไดก็จะเปนปญหาอุปสรรคและกลายเปนดินพอกหางหมูเพราะฉะนั้น
ฝากรองปลัดรณยุทธดวยครับ

เรื่องที่ 19 การดูแลอาคาร สนามหนาศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การดูแลอาคาร สนามหนาศาลากลาง
หลังเกา ฝากสมชายเช็คดูตูแอรประมาณ 10 ตู ถาหากสามารถใชงานไดเราก็จะไดนํามาเก็บรักษาเพื่อนําไปใช
งานตอไป และการดูแลสนามหนาศาลากลางหลังเกาเรื่องความสะอาดและการดูแลความปลอดภัยหัวหนา
พงษธรจะดําเนินการอยางไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผมออกเปนคําสั่งมอบหมายงานใหแตละ
สํานัก/กอง สวนเรื่องการดูแลความปลอดภัยเราจะจัด อปพร.เพื่อรักษาความปลอดภัยครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักปลัดเทศบาลออกหนังสือ
คําสั่งไปวาเนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับมอบหมายพื้นที่บริเวณนี้เพื่อที่จะรับโอนมาและดําเนินการดูแล
รักษาจึงมอบหมายการดูแลดานตางๆนั้นใหใครเปนผูรับผิดชอบและตองปฏิบัติงานอยางไรในแตละเดือนใหลง
รายละเอียดดวยฝากสํานักปลัดเทศบาล สวนเรื่องคนสติไมสมประกอบที่ไปอาศัยและหลับนอนในอาคาร 7
ชั้น ฝากกองสวัสดิการสังคมดําเนินการแกไขเรื่องนี้ใหเรียบรอย สวนการดูแลอาคารพิพิธภัณฑ เชน การขอ
มิเ ตอร น้ํ า เพื่ อนํ า น้ํ า มาใช แ ละถ าหากเรายั ง ไมไ ปขอเรามิ เ ตอร น้ํ าเราจะนํ า รถน้ํ า ไปจอดข างๆอาคารหรื อ
ดําเนินการอยางไรฝากหัวหนาพงษธรหารือและหาแนวทาง และในการบริหารจัดการเราจะใหสํานัก/กองไหน
ไปเฝาและดูแลรับผิดชอบในสวนนี้ตองจางเจาหนาที่เฝาหรือไม
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ที่ปรึกษาหารือกันไวคือมอบสํานักการศึกษาดูแลในสวนของ
อาคารหองพิพิธภัณฑนี้ครับ และจะเชิญประชุมเพื่อเตรียมงานมอบหมายภารกิจกันอีกครั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการศึกษาไปวางแผนใน
การดูแลเตรียมการและทําตารางหนาที่ในการบริหารจัดการดานในอาคารศาลากลางหลังเกาวาจะเตรียมความ
พรอมอย างไรในการเปด พิพิธ ภัณฑและเราจะทําการเป ดได เมื่อไหร วางแผนการประชาสั มพัน ธในการเป ด
พิพิธภัณฑและมัคคุเทศกนอยจะพูดและอธิบายไดหรือไมเพราะเปนศิลปะชั้นสูง ฝากสํานักการศึกษาพิจารณา
และปรึกษาหารือกับทานปลัดเทศบาลแลวคอยมานําเสนอใหนายกทราบใหเวลาประมาณ 1 เดือน ในเดือน
กุมภาพันธผมตองไดขอสรุปในการดําเนินงานและวันที่แนชัดในการเปดพิพิธภัณฑ

เรื่องที่ 20 เทศบาลตําบลเชียงใหมมาขอศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลตําบลเชียงใหม อําเภอโพธิ์
ชัย จังหวัด รอยเอ็ดจะมาศึกษาดูงาน วันที่ 29 ม.ค.63 มอบสํานักการสาธารณสุขประสานงานและเตรียมการ
ตอนรับ

เรื่องที่ 21 การปองกันโรคควบคุมโรคในหมูบานจัดสรร
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ วั น ที่ 22 มกราคม 2563
คณะกรรมการจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแกน จะลงมาดูการปองกันโรคควบคุมโรคในหมูบาน
จัดสรรกําหนดการจะมาประมาณ เวลา 10.00 น. และจะเดินทางมาหาเรา เวลา 13.00 น. แตผมตองไป
ประชุมเชิญทานรองศิรินันทมาแทนนายกเพราะเขาจะมาสอบถามเราวาหมูบานจัดสรรของเรานั้นมีกี่หมูบาน
และจะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคอยางไร
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เรื่องที่ 22 ประชุมการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุมเรื่องงานมหกรรมโปงลาง
แพรวาและงานกาชาด ปกติจะประชุมในวันที่ 20 มกราคม 2563 ขอเลื่อนไปประชุมในวันที่ 24 มกราคม
2563 ณ ศูนยราชการฯ มอบทุกสํานัก/กองที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงาน
กาชาดไปรวมประชุมกับนายกดวยครับ

เรื่องที่ 23 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสินธุ องคการบริหารจัดการกา ซเรือ น
กระจกของเรายังไมสมบูรณคารบอนฟุตพริ้นทไปทําถึงไหนก็ไมเคยรายงานผมแลวเราจะตอกาซเรือนกระจกได
อยางไร ฝากทานผอ.กฤษฎาไปปรึกษาหารือกันและดูวาเราจะดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับเรื่องอากาศครับ
และขอเชิญประชุมคณะทํางานพัฒนาแนวทางลดกาซเรือนกระจกเพื่อชี้แจงแนวทางดําเนินงาน ในวันที่ 6
กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง ฝากสํานักการสาธารณสุขดูและและรับผิดชอบเรื่องนี้

เรื่องที่ 24 ขอความรวมมืองดเวนการเผาในที่โลงหรือพื้นที่เกษตรเพื่อแกไขปญหา
ฝุนละอองขนาด pm 2.5
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประกาศจังหวัดกาฬสินธุเรื่องขอ
ความรวมมืองดเวนการเผาในที่โลงหรือพื้นที่เกษตรเพื่อแกไขปญหาฝุนละอองขนาด pm 2.5 ตอนนี้ปญหานี้
ระบาดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเขาไมใหมีการเผาในที่โลงแจง ถาหากมีรายงานมาหาเราวามีการเผาในที่โลง
แจงหรือมีเหตุไฟไหมหญาหรืออะไรขึ้นมานั้นใหกําชับงานดับเพลิงลงพื้นที่ไปดับเพลิงโดยทันทีฝากงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยดูแลเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 25 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางออก
กฎหมายพระราชบัญญัติมาวาลดภาษี 90% มอบสํานักการคลังศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 26 ขอเชิญประกวดการบรรยายธรรมและสวดมนตทํานองสรภัญญะ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สํานักงานวัฒนธรรมขอเชิญประกวด
การบรรยายธรรมและสวดมนตทํานองสรภัญญะ ในวัน ที่ 12 กุมภาพันธ 2563 รางวัล โล พระราชทาน
โรงเรียนในสังกัดของเราไดเตรียมสงเขาประกวดหรือไมฝากใหพิจารณาดวยเพราะโรงเรียนของเรานั้นดีเดนใน
เรื่องสวดทํานองสรภัญญะครับ

เรือ่ งที่ 27 ประชุมใหญสามัญสมาชิกสหกรณ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 การ
ประชุมใหญสามัญสมาชิกสหกรณ มอบผอ.วรวิทยไปเปนประธานเปดงานแทนนายกเพราะนายกติดภารกิจใน
งานวันรวมน้ําใจสูกาชาดครับ

เรื่องที่ 28 สรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งและแบงเขตเลือกตั้ง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือมาใหสรรหาคณะกรรมการ
เลือกตั้งและแบงเขตเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเวลาจะพิจารณาเลือกเขตฝากหนวยเลือกตั้งกับเขตพื้นที่อยาให
สับสน อยางเชนบานอยูชุมชนนาฏศิลปลงคะแนนอยูหนวยนาฏศิลปถูกตองแลวแตถาหากบานอยูชุมชนวัดปา
ทุงศรีเมืองใหไปลงคะแนนอยูหนวยเลือกตั้งนาฏศิลปไมเหมาะสมเพราะหนวยเลือกตั้งอยูชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง
ก็มี ฝากใหพิจารณาเขตและหนวยเลือกตั้งใหอยูใกลเคียงกับที่อยูของประชาชนจะไดสะดวกในการเดินทางไป
ลงคะแนนและเราจะไดไมโดยตําหนิฝากทานปลัดเทศบาลกํากับดูแล

ที่ประชุม - รับทราบ –

- 8 -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบ ริห ารและหัว หนาสว นการงาน ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวั นที่ 7 มกราคม
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
เรื่ อ งที่ 2 มติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการนโยบายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ ห ง ชาติ
ครั้งที่ 2/2562
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ
ขอย้ํ า เรื่ อ งมติ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ มีมติเห็นชอบใหมีการรณรงคในงานเลี้ยงของสวนราชการ
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและขอความรวมมือกับจังหวัดในการแจงหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการดังนี้ 1.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหามจําหนายหรือบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ภ ายในสถานที่ ร าชการ 2.ขอความร ว มมื องดเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล ใ นงานเลี้ ย งสั งสรรค ข อง
หนวยงานราชการ 3.ระมัดระวังมิใหตกเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในการนี้
จังหวัดจึงขอความรวมมือใหพิจารณาดําเนินการตามมติที่ประชุมดวยฝากย้ําใหทุกทานไดรับทราบดวยครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 อายุสัญญาเชาจะครบกําหนด
ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดทําสัญญาให
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง
เอกชนเชาอาคารหรือที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่นๆ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุซึ่งในปงบประมาณ 2563 มี
สัญญาตางๆใกลจะสิ้นสุดอายุสัญญาเชา ดังนี้ 1.สัญญาเชาอาคารพาณิชย ถนนภิรมย ธนาคารกรุงเทพ 2.
สัญญาเชาพื้นที่ขายน้ําบริเวณที่ดินเทศบาลหลังเกา 3.สัญญาเชาบริการสวมตลาดโตรุง ลานบน 4.สัญญาเชา
บริการสวมตลาดโตรุง ลานลาง 5.สัญญาอนุญาตใหผูประมูลเปนผูไดรับสิทธิ์เก็บเงินคาวางสินคาจําหนายใน
ตลาดรวมใจการเกษตร
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ในสวนของธนาคารกรุงเทพคือ
ลักษณะอาคารไมเหมือนใครและไมเหมือนอาคารพาณิชยที่เปนหองและการประกอบกิจการคากําไรและรายได
คอนขางมากแตจะมาเสียภาษีเทากับอาคารพาณิชยที่คาขายธรรมดาผมมองวาไมเหมาะสม เพราะฉะนั้นเรื่อง
ของธนาคารกรุงเทพเลยไดนําแยกออกมาพิจารณา คาประโยชนตอบแทนในการตออายุสัญญาเชาประมาณ
900,000 บาท และในรอบนี้เขาขอจายคาประโยชนตอบแทนเทาเดิมคือ 900,000 บาท
อายุสัญญาเชา 15 ป คาประโยชนตอบ
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได
แทนในการตออายุสัญญาเชา 900,000 บาท คาเชาปที่ 1 -5 เดือนละ 6,000 บาท (ปรับขึ้น 20% ของคา
เชาปสุดทาย 5,000 บาท) คาเชาปที่ 6-10 เดือนละ 7,200 บาท คาเชาปที่ 11-15 เดือนละ 8,640 บาท
คาเชาเพิ่มขึ้น 20% ทุก 5 ป เงินประกันสัญญา จํานวน 90,000 บาท (คิดจากคาธรรมเนียมตออายุสัญญา
900,000x10% =90,000 บาท)
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นายจารุวัฒน

บุญเพิม่

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

คิดตามเกณฑเดิมเวลาที่เราไป
นําเสนอกับที่ประชุมคณะกรรมการก็คิดหลักเกณฑเดิมครับ 2.สัญญาเชาพื้นที่ขายน้ําบริเวณที่ดินเทศบาลหลัง
เกา ไดรับรายงานวาตอนนี้คางคาเชาอยูเ พราะฉะนั้นเราตองแจงเตือนไปวาเตือนครั้งสุดทายและหลังจากนั้นก็
สงนิติกรลงพื้นที่ดําเนินการ ถาหากสิ้นสุดแลวใหหารือกับนิติกรวาเราจะเปดประมูลไดเมื่อไหรฝากติดตามดวย
นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 3.สัญญาเชาบริการสวมตลาดโตรุง ลานบน
4.สัญญาเชาบริการสวมตลาดโตรุง ลานลาง ใหเปดประมูลใหมคาประโยชนตอบแทนขั้นต่ําเดือนละ 500 บาท
อายุสัญญาเชา 3 ป ซึ่งผูประมูลทั้ง 2 ราย รับเงื่อนไขไดตามหลักเกณฑเดิมที่กําหนด 5.สัญญาอนุญาตใหผู
ประมูลเปนผูไดรับสิทธิ์เก็บเงินคาวางสินคาจําหนายในตลาดรวมใจการเกษตร ในสวนตลาดรวมใจการเกษตรนี้
ไดคุยกับแมเยาวแลวรับเงื่อนไขไดวาอัตราคาเพิ่มขึ้น 10% ของคาเชาเดิมคะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถือวาเรียบรอยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรา
จะนําเขาการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนคือเรื่องของธนาคารกรุงเทพเทานั้นเพราะระยะเวลาอายุ
สั ญ ญาเช า 15 ป นอกจากนั้ น ไม มีอ ะไรมอบให ท างสํ า นั ก การคลั ง หาวั น เวลาที่ เ หมาะสมในการประชุ ม
คณะกรรมการจัดหาประโยชน

มติที่ประชุม - มอบใหทางสํานักการคลังหาวันเวลาที่เหมาะสมในการประชุม
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนธันวาคม 2562 เชิญสถานธนานุบาล

นายสมบัติ

สันคํา

สถานธนานุบาล
ผจก.สถานธนานุบาล ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2562

ทรัพยคงเหลือประจําเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 5,150 รายการ จํานวนเงิน 81,841,500 บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 183,827.16 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย จํานวน 4,545.58 บาท เงินกู
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป - บาท เงินกูธนาคารออมสิน กระแสรายวัน จํานวนที่ใชไป 46,879,449.84 บาท ทรัพยหลุดจํานําเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 59 ราย จํานวนเงิน 532,900
บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุดเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 175,768 บาท กําไรจําหนายทรัพยหลุด
ตุลาคม 2562 – ปจจุบัน จํานวน 556,462 บาท รับจํานํา 1,569 ราย จํานวนเงิน 25,092,000 บาท
ลดลงจากเดือนพ.ย.62 จํานวน 224 ราย จํานวนเงิน 286,730 บาท ไถถอน จํานวน 1,663 ราย
จํานวนเงิน 28,809,300 บาท ลดลงจากเดือนพ.ย.62 จํานวน 148 ราย จํานวนเงิน 2,560,300 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 776,994 บาท ลดลงจากเดือนพ.ย.62 จํานวน 50,621 บาท

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
ธันวาคม 2562 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทัง้ หมด 624 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. รายงานตําแหนงพนักงานเทศบาลสายงาน
อํานวยการทองถิ่นวาง ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงาน สวัสดิการสังคม ระดับตน) สังกัด
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 2. ประกาศรับโอนพนักงาน
สวนทองถิ่น ตําแหนงประเภทสายงานอํานวยการภายใน 60 วั น ตํ าแหน ง หั วหนาฝายพัฒนาชุมชน (นั ก
บริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 1 อัตรา สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาล เมืองกาฬสินธุ
3.
ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ เลขที่ ตําแหนง

- 10 03-2-08-3201-003 จํานวน 1 อัตรา 4. แตงตั้งคณะกรรมการสอบละเมิดกรณี ไดรับรายงานรถบรรทุก
น้ํามิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 82-3554 กส. (บรรเทา 10) ตกลงไปในคลองชลประทาน (คลองฮีโร) บริเวณ
ดานหลังชุมชนซอยน้ําทิพย 5. แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนายนัฐพงษ กมลแสง พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานประจํารถดับเพลิง สังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดขับรถบรรทุกน้ํามิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 82-3554
กส.(บรรเทา 10) ตกลงไปในคลองชลประทาน (คลองฮี โ ร ) บริ เ วณด า นหลั ง ชุ ม ชนซอยน้ํ า ทิ พ ย 6.
ดําเนินการขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลตามบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดของ กสถ. ราย นายกรรญดา ณิชกุลโรชา ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 2
มกราคม 2563 เปน ตน ไป 7. ดํ าเนิน การออกคําสั่งบรรจุและแต งตั้ งบุ คคลเขารับ ราชการเป นพนักงาน
เทศบาลราย นายกรรญดา ณิชกุลโรชา ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 03-2-073301-002 สังกัดงานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและ
แผนงาน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2563 ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม
ประจําเดือนธันวาคม 2562 หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปนเงิน - บาท หอง
ประชุมพวงพะยอม รวมเปนเงิน 2,500 บาท หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน - บาท หองประชุม
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน 2,500 บาท ฝายบริหารงานทั่วไป มีการประชุม
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ครั้งที่
26/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดประชุมกาแฟยาม
บาย 2 ครั้ง วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จัดงานวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.62 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายรักษาความสงบ อํานวยความสะดวก/จัดการจราจร ดังนี้ วันที่ 3
ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจรงานปฏิบัติธรรม เนื่องในวันพอแหงชาติ ณ
พุทธ-มณฑล (แกงดอนกลาง) วันที่ 5 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจรงาน
จิตอาสาเนื่องในวันพอแหงชาติ ณ บริเวณหนาหอประชุมธรรมาภิบาลและหนองไชยวาน วันที่ 13 ธันวาคม
2562 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกดําเนินจัดจราจรขบวนพาเหรด กีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล๕
ดงปอ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจร พิธีพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ หนาหอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 20 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวก
จัดจราจรขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ และ งานประชุมผูปกครอง โรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายโครงการรณรงค
ปองกัน และลดอุบัติ เ หตุ ทางถนนชว งเทศกาลป ใหม ๒๕๖๓ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ วั น ที่ 25
ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรงานปองกันอุบัติภัย แหงชาติ ประจําป
๒๕๖๓ ณ ลานหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจ
ดําเนินการติดปายบอกทางไปงาน Amazing Thailand countdown 2020@ Kalasin วันที่ 28-31
ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจรงาน Amazing Thailand Countdown
2020 @Kalasin ณ สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง ทาสี ตีเสน/อื่นๆ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งกระจกโคงจราจร บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย ตลาดเกษตร เกษตรสมบูรณ และ
ซอยโคกเวียงตัดซอยหาหนุม วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีจราจรวงเวียนรูป
หอย และทาสีเกาะกลางถนนทางเขาเมืองดานวัดใตโพธิ์ค้ํา วันที่ 12 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจ
ดําเนินการทาสีทางขามมาลายทางเขาโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ และทางขามมาลายโรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ - งานกิจการพิเศษลงพื้นที่ที่มีการรองเรียน รานกาแฟอเมซอน บริเวณแยกศึกษาภัณฑ
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีเสนเหลือง บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ ฝง

- 11 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และฝงโรงพยาบาลกาฬสินธุ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 - เจาหนาที่
เทศกิจดําเนินการทาสีวงเวียนไดโนเสาร บริเวณหนาวัดสวางคงคา ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.
การออกระงับเหตุอัคคีภัย ๑.วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญา
ใกลรานแดงปาย ชุมชนสงเปลือย จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๓๐ น. ๒.วันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๑.๒๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมตนไม บริเวณโรงแรมริมปาว จึงเขาทําการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๑.๔๕ น. ๓.วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๓๐ น. ไดรับแจงทาง
๑๙๙ เหตุไฟไหมบานรางลุกลามบานขางเคียง รวม ๒ หลัง ม. ๑๒ โนนสวาง เลขที่ ๑๒ ต.หลุบ จึงเขาทําการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๕.๐๐ น. ๔.วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๓ น. ไดรับแจงทาง
๑๙๙ เหตุไฟไหมรถตู บริเวณขางศูนยโชวรูมรถMG จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๘.๓๐ น.
๕.วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาที่วางเปลาใกลอูสตางค จึง
เขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๐.๕๕ น. ๖.วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๕๕ น. ไดรับ
แจงทาง ๑๙๙ เหตุ ไฟไหมส ายเคเบิล บริเ วณ ถ.บายพาส จึ งเขาทําการดับ เพลิ ง และเพลิ งสงบลงในเวลา
๑๘.๐๕ น. ๗.วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหนาปมPT
ทางไปยางตลาด จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๓.๐๐ น. ๘.วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาใกลหอพักปยะวรรณ ชุมชนดงปอ จึงเขาทําการดับเพลิง
และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๖.๓๐ น. (รวม 8 ครั้ง) จัดโครงการสรางภูมิคมุ กันเด็กไทยสรางความปลอดภัยทาง
น้ํ า วั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๖๒ โครงการสร า งภู มิ คุ มกั น เด็ ก ไทยสร า งความปลอดภั ย ทางน้ํ า ประชุ ม
ปฏิบัติการมหกรรมรวมพลคนกูชีพ จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ การรวมกิจกรรมและงาน
ดานบริการประชาชนอื่น ๆ วั น ที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ รั บ แจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ แกงดอนกลาง วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๒๐.๕๕ น.
ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ คลินิกอรณรัตน วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา
๑๑.๒๙ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. กําจัดรังตอโรงแรมริมปาว วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒
เมื่อเวลา ๑๓.๕๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนหนาโรงเลื่อย วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒
รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๔.๑๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนวัดสวางคงคา
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๖.๑๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน
ชุมชนวัดเหนือ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๓.๑๗ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวง
แบตเตอรี่ หนาศาลากลางหลังเกา วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๒.๔๑ น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงมน วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๖.๔๐
น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน คลินิกหมอมวลชน ๑.หนาที่ประจําวัน -ดูแลความเรียบรอย
พรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อํานวยความสะดวก
ในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจ
และสายตรวจจักรยานเปนประจําทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24
ชั่วโมง การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ -วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม ๒๕๖๓
อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกบริการและอํานวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน (ดา
ชุมชน) กิจการงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) วันที่ ๒๗ ธัน วาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม
๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกบริการและอํานวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน
(ดานชุมชน) งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 33,398 คน จํานวนครัวเรือน
15,638 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนธันวาคม 2562 ยายเขาจํานวน 136 ราย ยาย
ออกจํานวน 71 ราย จํานวนประชากรแฝงและประชากรจร จํานวนประชากรแฝง 2,367 ราย จํานวน
ประชากรจร 17,774 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 792 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ
611 ราย จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 38 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบ

- 12 ป ญ หา จํ า นวนผู รั บ บริ การ 11 ราย โครงการให บ ริ ก ารด า นงานทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน ในชวงเทศกาลปใหมมีผูมา -รับบริการ รวม 68 ราย - ดานการทะเบียนราษฎร จํานวน 38
ราย - ด านบั ต รประจํ าตัว ประชาชน จํ านวน 30 ราย โครงการจัด ทําบั ตรประจํ าตั ว ประชาชนให แก
ผูตองขังที่เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ รวม 247 ราย - หญิง จํานวน 62 ราย - ชาย จํานวน 185 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นายสมชาย ไชยเดช ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงาน
ทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนธันวาคม 2562 เบนซิน ในเดือน ธั น วาคม 62
ใชน้ํามัน จํานวน 832 ลิตร ลดลง 32 ลิตร เพิ่มจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 50 ลิตร (ธันวาคม
2561 = 782 ลิตร) น้ํามันดีเซล ในเดือนธันวาคม 62 ใชน้ํามัน จํานวน 16,685 ลิตร ล ด ล ง 608
ลิตร เพิ่มจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 889 ลิตร (ธันวาคม 2561 = 15,796 ลิตร) แกส LPG ในเดือน
ธันวาคม 62 ใชน้ํามัน จํานวน 2,074.97 ลิตร เพิ่มขึ้น 174.70 ลิตร เพิ่มจากปที่แลวในเดือน
เดียวกัน 562.05 ลิตร (ธันวาคม 2561 = 1,512.92 ลิตร) ดานความสะอาด ลางทําความสะอาด
ตลาดโตรุง 1 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร - ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3
1 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 33 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ํา
อุดตัน 72 จุ ด ซอมบํารุ งรถบรรทุกมูล ฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 9 คัน/9 ครั้ ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม - ใบ
ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 37 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ จัดเจาหนาที่ทํา
ความสะอาดภายในบริเวณสถานที่จัดงาน ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ วันที่ 3- 4 ธ.ค. 2562 ณ พุทธ
มณฑลแกงดอนกลาง จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดสถานที่จัดงานนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดสถานที่จัดงาน
มอบพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กําจัดมูลฝอยในเดือน
ธ.ค. รวม 2,644.51 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 938.39 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33
แห ง ) 1,706.12 ตั น คุ ณ ภาพน้ํ า ไม ผ า นเกณฑ เ นื่ อ งจากเป น ฤดู แ ล ง ทํ า ให คุ ณ ภาพน้ํ า ลดลง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 29 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62 - ปริมาณ
ขยะที่คัด แยกได 5.2 ตั น - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ ง เป นเงิน 10,540 บาท อบรม
สุขาภิบาลผูประกอบกิจการอาหาร/ผูสัมผัสอาหาร จัดอบรมผูประกอบกิจการอาหาร/ผูสัมผัสอาหาร ตาม
หลั ก สู ต รที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ขกํ า หนด แบ ง ออกเป น 3 หลั ก สู ต ร คื อ ผู ป ระกอบกิ จ การอาหาร 3 รุ น
ผูสัมผัสอาหาร 6 รุน ระหวางวันที่ 16- 23 ธันวาคม 2562 รวม 565 คน ผลการอบรมผูเขาอบรมไดรับ
บัตรประจําตัว 565 คน ตรวจความปลอดภัยอาหารในงานเคานดาวปใหม เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ออกตรวจแนะนํารานอาหารที่เขาขายในงานเคาวดาวปใหม และเก็บตัวอยางอาหาร จํานวน
33 ราน ตรวจมือ จํานวน 33 ตัวอยาง และอาหาร 33 ตัวอยาง ทั้ง 66 ตัวอยาง ผานเกณฑมาตรฐาน ดาน
ปองกันและควบคุมโรค ๖.๑ เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๑ ราย อยูชุมชนคุมหวย
และมีผูปวยที่หายเปนปกติทานยาครบตามกระบวนการรักษา ๒ ราย คงเหลือผูปวยที่ตองดูแลติดตามเยี่ยม
บานอยางตอเนื่องในพื้นที่ ทั้งหมด ๔ ราย มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย ศูนย DIC : Drop In
Center เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับเกียรติจาก ทานจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปน
ผู รั บ โล ร างวั ล และเกีย รติ บั ต รจากอธิ บ ดี ก รมควบคุมโรค เป น ศูน ย บ ริ ก ารชุ ม ชน ด านเอดส วั ณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่ไดรับมาตรฐาน ระดับเพชร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๖๒ ณ โรงแรมนารายณสีลม
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ชวงหลังฤดูการระบาดของโรคไขเลือดออก พรอมกันทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ซึ่ง

- 13 การดําเนินงานครั้งนี้ อสม.ทั้ง ๓๖ สรุปผลการดําเนินงานในกิจกรรมดังนี้ โดยมีผลสํารวจคา (HI,CI) ดังนี้ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ชุมชน ๓๖ ชุมชน มีความเสี่ยงนอย คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)ระหวาง๑๐–๓๐ที่มีความเสี่ยงปานกลางไมมี ชุมชน
ใด - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ ไมมีชุมชนใด ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค ผลสํารวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนี
ความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดประชานิยม คือ มีคา CI = ๓.๔ ** เดือนนี้ไมมี
ผูปวยโรคไขเลือดออก ดานสงเสริมสุขภาพ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 –
27 ธันวาคม 2562) มารดาหลังคลอด 9 ราย ไดรับการเยี่ยม 9 ราย - บุตร เพศชาย 4 ร า ย - บุ ต ร
เพศหญิง 5 ราย **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 2 ราย **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 3 ราย
ออกใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญประจําป 2562 ใหแกประชาชนกลุมเสี่ยงในชุมชน มีผูมารับบริการทั้งหมด
49 ราย ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 27 ธันวาคม 2562 ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 145 ราย ๑.๒ จํานวนสัตว 209 ตัว แยกเปน * สุนัข
168 ตัว * แมว 41 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 16,940 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตว
ในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 28 ราย จํานวนสัตว ทั้งหมด 2 , 3 1 6 ตั ว
แบงเปนสุกร 2,273 ตัว โค 43 ตัว * รายไดประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2 จํานวน 223,363
บาท งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา
8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นัก
กายภาพบําบัดไดใหบริการ ทํากายภาพบําบัดใหกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการ ทุกวันจันทร – ศุกร
เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
ใหบริการนวดดวยเกาอี้ไฟฟากับผูที่มารับบริการ นักกายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ
เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ ได ออกเยี่ ย มและทํากายภาพบํ าบั ด ให กับ ผู สู งอายุ ที่มีภ าวะพึ่งพิงที่บ าน ร ว มกั บ
เจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ําทิพย) นักกายภาพบําบัดของ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทํากายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๒ (ดงปอ) งาน
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียน
ผูสูงอายุ บริการ น้ําดื่ม, น้ําเตาหู ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) วันที่ 12 ธันวาคม 2562
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนดานสังคม เรื่อง "ผูสูงวัยใฝใจทันสื่อ" จาก ดร.รณซิต พุทธลา
อดีตนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียน ดาน
การสงเสริมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การประดิษฐของชํารวยดวยผาขนหนู วิทยากรจิตอาสา อาจารย
อนงคนาฏ บุญเพิ่ม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียน ดานการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่อง การเกิดโรคอุบัติซ้ํา, การเกิดโรคอุบัติใหม วิทยากรนายอํานาจพล รัชพล
ตําแหนง ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําโรงพยาบาลโพนทอง และทีมงาน

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา โครงการเดน ประจําเดือนธันวาคม
2562 สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ ประจําป 2562 วันที่ 5
ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) กิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ ประจําป 2562
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) กิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล
(ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช

- 14 พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัน ที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น (e-laas) วั น ที่ 18-19 ธั น วาคม 2562 ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าลเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย) วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ วัดกลางพระ
อารามหลวง การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ การสอน
ธรรมะศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดกลางพระอารามหลวง รวมตอบปญหาธรรมะ “ทาง
กาวหนา” ครั้งที่ 38 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรม
วันพอแหงชาติวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ประจําปการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E.ประเทศไทย) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรม
กีฬาสีภายใน ปการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวาง กิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
ตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่
37 วันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง กิจกรรมเพิ่มเวลารูประจําเดือนธันวาคม 2562
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3
วัดเหนือ กิจกรรมวันพอแหงชาติ และการประกวดระบายสีภาพ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ วันที่ 27 ธนวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ รับการ
ประเมิน สมศ. วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาล
5 ดงปอ พระพุทธมนตถวายเปนพระราชกุศล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โครงการวันสําคัญชาติ
กิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจําป 2562 วันที่ 4 ธั นวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ จั ด
ประสบการณเรียนรูโดยใชสื่อการเรียนรู กระดานแมเหล็กพาเพลิน วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอ นิทรรศการองคความรูเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจําป 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โครงการกีฬาสี
ภายใน “ดงปอเกมส” ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 นางวิภาวดี ชุมกาแสง เขารับการอบรมหลักสูตร การจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 30 พฤศจิกายน -5
ธันวาคม 2562 ณ โรแรมรอยัล ซิตี้ บาฃพลัด กรุงเทพมหานคร โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(กิ จ กรรมวั น พ อ แห ง ชาติ ) วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2562 ณ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 1
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ วันที่ 12-16
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล นางสมจิตร ฆารประเดิม เขารวมการอบรมสุขาภิบาลสําหรับผู
ประกอบกิจการอาหาร ประจําป 2563 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนประจําวัน กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ
นอกหองเรียน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 การผลิตสื่อการ
สอน การใช สื่ อการสอน วั นที่ 25 พฤศจิ กายน 2562 ณ ศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ 2
กิจกรรมวันพอแหงชาติ ตักบาตร จิตอาสา วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 2 และศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) กิจกรรมประชุมผูปกครอง วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจ กรรมประชุมคณะกรรมการศูน ย วันที่ 13 ธัน วาคม
2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานปฏิบัติธรรม

- 15 เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2562 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ พุทธมนฑล
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ (แก ง ดอนกลาง) งานกี ฬ าและนั น ทนาการ เข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น อปท.
ระดับประเทศ “นครระยองเกมส” วันที่ 4-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง ฝายการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย กิจกรรมการประกวดครูดีเดน ประกวดสื่อการเรียนรู และประกวดคําขวัญวันครู
เนื่องในงานวันครู ประจําป 2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หอประขุมโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระ
เกียรติ ทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนธันวาคม 2562 ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอน
ตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความ
ชวยเหลือชุมชนในเขตเมทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 – ธ.ค.
62 (ไตรมาส 1) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ธ.ค.62 1.หมวดภาษีอากร รับจริง
ตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ธ.ค.62 เขามาทั้งหมด 462,695.40 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือนต.ค.
62 – ธ.ค.62 เขามาทั้งหมด 2,752,434.50 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – ธ.ค.62
เขามาทั้งหมด 1,823,548.29 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค.
62 – ธ.ค.62 เขามาทั้งหมด 1,550,897 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 62 – ธ.ค.62
เขามาทั้งหมด - บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 62 – ธ.ค.62 จํานวน
6,589,575.19 บาท 7.หมวดภาษี จั ด สรร จากเดื อ นต.ค. 62 –
ธ.ค.62 เข า มาทั้ ง หมด
27,532,240.32 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 21,177,568.93 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 31,848,636 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 53,026,204.93 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่
รับจริง จํานวน 87,148,020.44 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –
ธ.ค.62 จํานวน 5,515,182 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – ธ.ค.62
จํานวน 276,656 บาท 11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – ธ.ค.62 จํานวน
100,000 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.-พ.ย.62 จํานวน 75,186,584.23 บาท รายรับจริงเดือน ธ.ค.62
จํานวน 11,961,437.01 บาท รวมรายรับจริงตั้งแตต.ค.- ธ.ค.62 จํานวน 87,148,021.24 บาท
รายจายจริ งเดื อน ต.ค.-พ.ย.62 จํ านวน 62,579,234.00 บาท รายจ ายจริ งเดื อน ธ.ค.62 จํ านวน
24,515,859.38 บาท รายจ ายจริงเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 จํานวน 87,095,093.38 บาท ยอดเงิน
คงเหลือยกไป ม.ค.62 จํานวน 52,927.86 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ
ผอ.สํานักการชาง ประจําเดือนธันวาคม 2562 คาวัสดุ
น้ํามันเชื้อเพลิง สํานักการชาง เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,320 ลิตร ลดลง 568
ลิตร สํานักปลัดเทศบาล เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,645 ลิตร ลดลง 384 ลิตร
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 16,685 ลิตร
ลดลง 608 ลิตร สํานักการศึกษา เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 167 ลิตร ลดลง 60
ลิตร สํานักการคลัง เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 120 ลิตร ลดลง 80 ลิตร กอง
วิชาการและแผนงาน เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 128 ลิตร เพิ่มขึ้น 30 ลิตร กอง
สวัสดิการและสังคม เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 232 ลิตร เพิ่มขึ้น 72 ลิตร
เดือน ธันวาคม 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 24,777 ลิตร ลดลง 1,118 ลิตร โครงการประหยัด

- 16 พลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน
พ.ย. 62 ใชไฟฟา จํานวน 25,243.00 หนวย ลดลง 8,246.00 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน พ.ย. 62
ใชไฟฟา จํานวน 5,213.00 หนวย ลดลง 1,585.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
ในเดือน พ.ย. 62 ใชไฟฟา จํานวน 13,397.00 หนวย เพิ่มขึ้น 4,558.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดสวางคงคา ในเดือน พ.ย. 62 ใชไฟฟา จํานวน 6,034.00 หนวย เพิ่มขึ้น 1,002.00 หนวย โรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน พ.ย. 62 ใชไฟฟา จํานวน 9,062.00 หนวย เพิ่มขึ้น 1,483.00 หนวย
โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ํา ในเดือน พ.ย. 62 ใชไฟฟา จํานวน 1,326.00 หนวย ลดลง 141.00 หนวย
โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ในเดือน พ.ย. 62 ใช ไฟฟา จํานวน 5,492.00 หนวย เพิ่มขึ้น
1,352.00 หนวย เดือน พฤศจิกายน 2562 ใชไฟฟาเกินสิทธิ์ 10% หนวยตามสิทธิ์ 10% 265,833
หน ว ย ไฟฟาสาธารณะ 289,872 หนว ย ส วนควบคุมการกอสร างอาคารและผั งเมือง สว นควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอย 1 หัวโนนโก ชุมชนหัว
โนนโก (สงมอบงาน 6 ธันวาคม 2562) 2.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกวาง (สง
มอบงาน 6 ธันวาคม 2562) 3.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ ชุมชนกุดยาง
สามัคคี (สงมอบงาน 6 ธันวาคม 2562) สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ไตรมาส แรก) จํานวน
9 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยอัคราสา ชุมชนหัวโนนโก 2. โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล. จากสะพานทุงสระถึงถนนทางเขาหมูบานศรีเมืองใหม ชุมชนทุงสระ 3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยแยกถนนผังเมือง 2 ชุมชนหัวคู – หนองเรือพัฒนา 4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
บายพาส ทุงมน ขางบ าน ผอ.เจริ ญศักดิ์ ทองมา 5.โครงการปรั บปรุ งทางเทาถนนอนรรฆนาค ชว งหน า
โรงเลื่อยจากซอยอนรรฆนาค 5 ถึง ซอยอนรรฆนาค 7 6.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย
อนรรฆนาค 22 7.โครงการกอสรางลานอเนกประสงคชุมชนริมแกงดอนกลาง 8.โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล. ซอยตาเคนตอจากโครงการเดิม ชุมชนดงปอ 9.โครงการสรางปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562 สวนการโยธา เขารวมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความ
ดีดวยหัวใจชุมชนหนองไชยวาน วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (กิจกรรมเขา
วัดฟงธรรมและทําบุญตักบาตร) วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จัดเตรียมสถานที่สําหรับงาน กิจกรรมเดินวิ่ง
มินิฮาลฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานพลังทองถิ่นไทย
ถวายพอของแผ นดิ น วั นที่ 8 ธั นวาคม 2562 บริ เ วณ สนามหนาศาลากลางหลั งใหม วั น ที่ 6 ธั น วาคม
2562 สํานักการชาง ดําเนินการ จัดเตรียมสถานที่และเขารวมกิจกรรมงาน กิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 5
ธันวาคม 2562 จัดเตรียมสถานที่เตรียมความพรอมสําหรับงานเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม บริเวณ วง
เวียนโปงลาง วันที่ 16 ธันวาคม 2562 กางเต็นทตกแตงสถานที่ งานราตรีลีลาศ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
วัน ที่ 11 ธั น วาคม 2562 ตกแต งสถานที่เตรี ย มความพร อมสํ าหรั บ งาน ส งทายป เ กาตอนรั บ ป ใหม ณ
สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ํากินโดยรอบ ตกแตงดอกไมประดับสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.
สรุ ป ค า ใช จ า ยประจํ า เดื อ นธั น วาคม 2562 งบประมาณตั้ ง ไว 1,754,000 บาท รวมค า ใช จ า ย
271,506.50 บาท ยอดเงินคงเหลือ 1,182,533.50 บาท 2.หนังสือเขา 42 เรื่อง 3.บันทึกขอความ
59 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ - จัดจาง 11 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 39 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

- 17 ประจําเดือนธันวาคม 2562 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน - โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 - 8 มีรายการดังนี้ - โอนครั้งที่ 6/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 357,580 บาท
สํานักการศึกษา - โอนครั้งที่ 7/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 300,000 บาท สํานักการคลัง - โอนครั้ง
ที่ 8/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท สํานักการคลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวางวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ
หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผลการปรับปรุงตัวชี้วัดสรุปไดดังนี้ 1. สํานักปลัดเทศบาล มีตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด 2. สํานักการชาง มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 5 ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด
ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด 3. สํานักการคลัง มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด
4. สํานักการสาธารณสุขฯ มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 8 ตัวชี้วัด บรรลุ 5 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 3 ตัวชี้วัด 5. สํานัก
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 5 ตัวชี้วัด บรรลุ 1 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 4 ตัวชี้วัด 6. กองวิชาการและแผนงาน
มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 6 ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 3 ตัวชี้วัด 7. กองสวัสดิการสังคม มีตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ 3 ตัวชี้วัด บรรลุ 1 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด สรุปผลการปรับปรุงตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 19 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 16 ตัวชี้วัด ผลการประเมินฯทั้ง
4 ดาน ผลงานที่ได 259.28 คะแนน คิดเปนรอยละ 71.86 การเขารวมประชุมโครงการฝกอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการบันทึกขอมูลในระบบสารเพื่อการจัดทํางบประมาณของ อปท. (BBL) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2563 เขารวมฝกปฏิบัติการและบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทํางบประมาณของ อปท. ใน
ระบบ BBL ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความ
ซื่อตรง - วันอาทิตยที่ 22 ธันวาคม 2562 รวมทําบุญตักบาตรเขาวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดกลาง จังหวัด
กาฬสินธุ กิจกรรมสวดมนตในวันพระ - วันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริเวณ
ชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝาย
บริการและเผยแพรวิชาการ
1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาว
ประชาสัมพันธ จํานวน 11 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 42 งาน 5.วิดีโอ
และภาพเคลื่อนไหว 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 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.เขียนบทรายการเคเบิ้ล
ทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน
จํานวน - งาน ฝายนิติการ ออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี พนักงานครู ขอรับคาเชาบาน ออกตรวจสอบ
การกอสร างกําแพงล้ํ าทางสาธารณะและสู งเกิน 3 เมตร (บริ เ วณหน า ม.กาฬสิ น ธุ ) ออกตรวจสอบเหตุ
รองเรียนการเผาขยะขางฯ รานตุมโฮม (เดิม) ยกที่ดินใหแกมูลนิธิคุณสมบูรณพันธุ (ชุมชนสุขสบายใจ)

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนธันวาคม 2562 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนธันวาคม
2562 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 115 ลิตร เพิ่มขึ้น 53 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใช
น้ํามันทั้งหมด 117 ลิตร เพิ่มขึ้น 19 ลิตร เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ หอประชุมธรร
มาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดการ
ประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีผูขารวมประชุม
จากเด็กและเยาวชน ทัง้ ๓๖ ชุมชน และโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง ๙ โรงเรียน เครือขายจิต

- 18 อาสาจังหวัดกาฬสินธุ โดยมีนายวงศธร ปรีประดิษฐ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน พรอมไดมีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ชุดใหม) ฝายสังคมสงเคราะห เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๐๐ น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) ไดดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมสู
สังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับประชาชนที่มีจิตศรัทธา ดวย
การตั้งโรงทาน ในงานปฎิบัติธรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร ประจํ าป ๒๕๖๒ ๖
ธันวาคม ๒๕๖๒ จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ HIVประจําเดือนธันวาคม ๖๒ ผูสูงอายุประสงคนําเงินเขา
ธนาคารรับไดที่ธนาคาร ผูสูงอายุประสงครับเงินสด เจาหนาพื้นที่ชุมชนทั้ง ๓๘ ชุมชน เพื่อจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ HIV ผูสูงอายุรายใหมรับเดือนแรกรับไดที่กองสวัสดิการสังคม เพื่อกรอกแบบแสดง
ตัวตนไวเปนหลักฐาน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองขอมูลขาวสาร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุม
วางแผนกาฬสิ น ธุ ๖๓ แผนการทํ างานซอ มสร า งภั ย พิ บั ติ แผนบ า นมั่ น คงเฟสสุ ด ทา ย สํ า รวจจํ านวนผู
เดือดรอน เรื่องที่อยูอาศัย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เมืองทุกมิติ ทุกประเด็น ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม วันที่ ๒๖๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบลูเทล อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทํางานพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดกาฬสินธุ ฝายพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ชุมชนดอน
สวรรคเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานมอบพันธุไกไข
ใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนดอนสวรรคลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง
รัชกาลที่ ๙ พบปะพูดคุยและใหนโยบายกับกลุมวิสาหกิจชุมชนมีความเข็มแข็งและยั่งยืน วันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วั ด ใต โ พธิ์ ค้ํา นายจารุ วั ฒ น บุ ญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มืองกาฬสิ น ธุ ลงพื้น ที่
ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ ๙ และไดรวมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนว
ทางการดําเนินโครงการตางๆของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและไดนอมถวายกระถางพรอมตนไมใหกับวัดใตโพธิ์ค้ํา
เพื่อนําไปทําลานธรรม เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ นายจารุ วัฒ น บุ ญเพิ่มนายกเทศมนตรีเ มืองกาฬสิน ธุเ ป นประธานในการเปด ประชุ ม พร อมด ว ย
ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝาย พนักงาน ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

