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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  5/2563 ประจําป 2563 วันที ่ 3 มีนาคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    แนะนําตัวพนักงานใหม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      แนะนําตัวพนักงานสอบบรรจุเขามา
รับราชการใหมเชิญแนะนําตัว 
นายสุพิศ  ประสันแพงศรี     นักสันทนาการปฏิบัติการ     กระผมนายสุพิศ  ประสันแพงศรี  อายุ 
32 ป  การศึกษาจบจากสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหามหาสารคาม  อาศัยอยูที่อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน  สอบบรรจุไดลําดับที่ 4 กอนที่จะสอบบรรจุไดนั้นทํางานเปนลูกจางอยูที่โรงไฟฟาเมืองพล  สอบ
บรรจุและไดเขามาทํางานในตําแหนงนักสันทนาการปฏิบัติการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องเสื้อสีเหลืองของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุของเราฝากทานรองนพสิทธิ์พิจารณาจัดสรรใหกับพนักงานใหมของเราดวยครับ 
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 เร่ืองที่  2     เรียนเร่ืองกฎหมายปกครองที่เนติบัณฑิตยสภา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดไปเรียนหนังสือชวงวันเสารและ
วันอาทิตยเรื่องกฎหมายปกครองที่เนติบัณฑิตยสภา ตองบอกวากฎหมายปกครองถึงแมวาทุกอยางจะเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนดแตผลของคําพิพากษาจะไมเปนเหมือนกันทุกกรณี  ยกตัวอยางเกี่ยวกับเทศบาลเรา 
มาตรา 18 ทวิ การเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงทางออม  มีสท.เปดรานซอมรถจักรยานยนตแลวเทศบาล
ของเราก็เอารถจักรยานยนตไปซอมที่รานนั้นใบเสร็จรับเงินออกและมีการเซ็นรับเปนคูสัญญากับเทศบาลฯ  
เมื่อฝายคานรูวามีการทําอยางนี้เลยทําหนังสือรองเรียนไปที่ทานผูวาฯ  ทานผูวาฯก็ไดตั้งกรรมการสอบสวนวา
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงทางออมพวกเราคิดวาเขาขายหรือไม  การที่ทานผูวาฯสั่งออกแปลวาผาน
กระบวนการพิจารณาของนิติกรและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นขึ้นไปแลว แลวผูพิพากษาที่ตัดสินคดี
นี้มาเลาใหฟงวาองคคณะมีอยู 3 คน  เรียกมาไตสวนวาทั้งเทศบาลของเรามีรถจักรยานยนตกี่คัน ทุกคนตอบไป
วามีรถจักรยานยนต 1 คัน  องคคณะ 2 คน ที่รวมพิจารณาเขียนคําพิพากษามาวาปลดออกคือเห็นชอบตาม
คําสั่งของทานผูวาฯยกเวนประธานยังไมไดเขียน  พอไตสวนเสร็จเรียบรอยก็มาประชุมกันก็มีผูพิพากษาองค
คณะคนหนึ่งพูดออกมาวาผมขอเปลี่ยนคําวินิจฉัยไดหรือไมผมวาคงไมมีสท.ที่ไหนมาลงทุนสมัครสท.เพื่อมารับ
ซอมรถจักรยานยนตเพียง 1 คัน  เพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนคําวินิจฉัย สรุปทั้ง 3 คน เห็นดวยเห็นพองตองกันการ
เปนผูมีสวนไดเสียทางตรงทางออมจะตองมีเจตนาพิเศษนั้นก็คือเขามาเพื่อแสวงประโยชน  แตการที่เทศบาล
แหงนี้มีรถจักรยานยนตเพียง 1 คัน คงไมมีใครลงทุนมาสมัครสท. เพื่อจะมารับผลประโยชนคือการซอม
รถจักรยานยนตเพียง 1 คัน  ที่อาจารยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือการพิจาณาของศาลปกครองไมใชจะพิจารณาตาม
ตัวหนังสือเปะๆ เขามีหลักความเปนธรรม ที่ผมไปเรียนนั้นอาจารยพูดถึงเรื่องหลักความเปนธรรมอยู 2 วัน  
บรรยากาศของการเรียนไมไดคุยกันเลยเปนการเรียนที่เงียบ เพราะทุกคนตั้งใจในการเรียนมาก 

เร่ืองที่  3    ประชุมเกี่ยวกับเร่ืองภัยแลง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันจันทรผมไปประชุมที่สํานักนายก
ตึกสันติไมตรีเกี่ยวกับเรื่องภัยแลง ในจังหวัดที่ประกาศเปนเขตภัยแลงเปนการจัดประชุมของกรมทรัพยากรน้ํา
แลวเปนเรื่องที่รัฐบาลรายงานตอที่ประชุมวา ป 2563 ไดดําเนินการแกไขภัยแลงไปอยางไรบาง ในสรุปทาน
นายกประยุทธพูดประมาณ 1 ชั่วโมง พรอมกับพรีเซนเทชั่นเปนพาวเวอรพอยมีภาพขึ้นมาแตละเรื่องแตละ
โครงการ  แตในเขตเทศบาลของเราไมปรากฏวาประสบภัยแลง  

เร่ืองที่  4   สํานักงาน สตง. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทาง สตง. มารอพบผม 3 คน  ผมได
สอบถามทานวามีเรื่องอะไรและไดถามถึงผลการตรวจทานก็พูดถึงเรื่องรถและรถขยะที่เราซื้อเพราะการลงมา
ตรวจสอบครั้งนี้คือตรวจเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจาง  และผลสรุปคือตรวจสอบดูเอกสารทุกฉบับของเราทํา
ถูกตองและสมบูรณที่สุดเหมาะสมแลวที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับรางวัล  ขอใหเปนตนแบบและขอใหที่สวน
ราชการอื่นมาศึกษาดูงานไดหรือไมโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางดานพัสดุ  และทานขอขอบคุณที่เราใหความ
รวมมือทุกอยาง  แตทานขอถามเรื่องการขุดถนนขุดทอระบายน้ําผมเลยเลาใหฟงวาที่ขุดทอและขุดถนนคางอยู
นั้นคือทางกรมโยธาฯเปนผูดําเนินการและเลาถึงการขออนุญาตและอื่นๆแก สตง.ไดฟง   ทาง สตง.เลยบอกวา
จะทําหนังสือมาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราตอบเพ่ือท่ีจะรายงานไปยังสนง.สตง.ที่กรุงเทพฯ  และหลังจาก
นั้นจะแจงไปที่กรมโยธาฯและกรมโยธาฯเองจะไดกําชับมายังกรมโยธาฯจังหวัดใหรีบดําเนินการในเรื่องนี้   
มอบสํานักการชางรวบรวมเอกสารประสานงานและสงรายงานไปใหทางสตง.และมอบหน.พงษธรทําหนังสือ
สอบถามไปยังสถานีตํารวจวาที่มีอุบัติเหตุเกิดบริเวณหนาการประปาสวนภูมิภาคที่เขาทําการขุดถนนนั้นมีการ
ไปแจงความรองทุกขหรือไม แลวถาหากผลออกมาเปนอยางไรมอบหน.พงษธรสงรายละเอียดเรื่องนี้ใหสํานัก
การชางดําเนินการสงตามไปอีกครั้ง 
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เรื่องที่  5   แกไขปญหาน้ําเสียของสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การแกไขปญหาน้ําในสวนสาธารณะ
กุดน้ํากินเปนอยางไรบางไดผลหรือไม   
นายสมชาย ไชยเดช      ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    น้ําใสขึ้นและกลิ่น
เหม็นก็ลดนอยลงมากแลวครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวทาง สท.ฝายคานมาพูดได
อยางไรวายังสงกลิ่นเหม็น 
นายสมชาย ไชยเดช      ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   ที่สงกลิ่นเหม็นคือ
ทอน้ําเสีย และตรงน้ําไหลลงบริเวณกําแพงโรงแรมริมปาวครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางสํานักการสาธารณสุขบอกเติม 
EM อาทิตยละ 2 ครั้ง ยังสงกลิ่นเหม็นอยูเพราะฉะนั้นใหเติม EM ทุกวัน   มอบสํานักการชางและสํานักการ
สาธารณสุขลงพื้นที่ไปชวยกันแกไขปดทอน้ําทิ้งและทอที่อยูบริเวณกอไผเพราะทอบริเวณนั้นสงกลิ่นเหม็นฝาก
ดําเนินการดวย  และฝากสํานักการสาธารณสุขเตรียมซื้อสารสมและ EM ไวเพื่อแกไขปญหาน้ําสีเขียวและน้ํา
เสียในสวนสาธารณะกุดน้ํากินดวยครับ 

เร่ืองที่  6   ประชาสัมพันธขอบคุณเรื่องรถกวาดถนน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานจัดเก็บขยะในงานกาชาดเปน
อยางไรบาง  
นายสมชาย ไชยเดช      ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    เราประชาสัมพันธ
ใหรานคาในงานกาชาดนําขยะไปแลกถุง  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รถกวาดถนนที่เรานําไปทดลองใช
งานจริงนั้นอยากใหงานประชาสัมพันธถายรูปและขอบพระคุณทานนายกสมนึกจากเทศบาลนครนนทบุรีที่มอบ
รถกวาดถนนใหกบัเทศบาลเมืองกาฬสินธุหลังจากนั้นก็สงรูปใหทานนายกสมนึกดวย   

เร่ืองที่  7   ขออนุญาตสรางศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การกีฬาแหงประเทศไทยทําหนังสือ
ขออนุญาตสรางศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา  สํานักการศึกษาทําหนังสือตอบไปแลวรึยังอยาลืมเงื่อนไขขอตกลงที่ 
กกท.มาคุยกับนายกเขาบอกจะทําในป 2564 เราก็บอกวาอนุญาตใหทําในปงบประมาณ 2564 ถาหากไมได
รับงบประมาณในป 2564 เทศบาลเมืองกาฬสินธุขอยกเลิกขอตกลงนี้  

เร่ืองที่  8   ตาขายดักนกใหโรงเรียนเทศบาล 5    
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสํานักการคลังและสํานักการศึกษา
ดําเนินการดูเรื่องงบประมาณถาหากมีงบประมาณมาใหรีบดําเนินการเรื่องทําตาขายดักนกใหโรงเรียนเทศบาล 
5   พรอมกับการเทพ้ืนใหม 

เร่ืองที่  9    โครงการฟนฟูทุนวัฒนธรรมชุมชนยานเมืองเกา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ทานอาจารยธนพลโทรมาตามเรื่อง
โครงการฟนฟูทุนวัฒนธรรมชุมชนยานเมืองเกาอยูบริเวณถนนขางวัดกลางฯอยากใหเราเปดแลวและมี
งบประมาณมาใหดวย จํานวน 500,000 บาท  ผมมอบใหทานปลัดเทศบาลประสานไปและมอบใหรับผิดชอบ
เรื่องนี้  และฝากใหสํานักการชางขึ้นปายบริเวณหนาบานอดีตผอ.ประโยชนวาตลาดชุมชนยานเมืองเกาหรือจะ
ขึ้นปายวาอยางไรใหพิจารณา  สวนขางกําแพงวัดกลางก็ทําเปนซุมหญาคาเพื่อเปนรานคาใหเขากับบรรยากาศ   
ชุมชนยานเมืองเกาอยากใหทําออกมาใหสวยงาม  และใหหาขอมูลเปนแหลงการเรียนรูหาที่มาของบานแตละ
หลังประวัติความเปนมามอบใหสํานักการศึกษาและมอบทานปลัดฯรีบเปดโครงการนี้  
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นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    อาจารยพลเดชจะมาพบนายกใน
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. และจะมีงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท มาใหดวย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ     ท านผอ.ภานุ เดชครับทาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปตยกรรมจะมีเงินงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท มาใหเราดวย
เชนกันผมเลยคิดวาอาจจะทําอีกฝงตั้งแตบริเวณบานลาวไปจนถึงโรงภาพยนตรเกา  ผมจะหารือกับทาน
อาจารยพลเดชอีกครั้ง 

เร่ืองที่  10    การแขงขันเซปกตะกรอรอบชิงชนะเลิศ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การแขงขันเซปกตะกรอรอบชิง
ชนะเลิศ  วันที่ 3 มนีาคม 2563   ณ งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ   
ดร.พงษพิมล คําลอย      ผอ.สํานักการศึกษา    ที่ทานนายกบอกวาอยากใหเปนมติใหมในการแขงขัน
เซปกตะกรอของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในครั้งนี้เปนครั้งแรกที่จัดการแขงขันแบบเสริฟหลังคอรดครั้งแรกใน
ประเทศไทย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไมผิดระเบียบและกติกาใชหรือไม 

ดร.พงษพิมล คําลอย      ผอ.สํานักการศึกษา    ไมผิดครับเปนระเบียบใหมที่สามารถดําเนินการ
จัดการแขงขันไดหมด  วันนี้จะมีการแขงขันรอบชิงชนะเลิศและหลังจากนั้นจะมีนักกีฬาจากประเทศพมามาเตะ
กับนักกีฬาของประเทศไทยเรา  ขอเชิญทานนายกไปรวมชมและรวมงานประมาณ เวลา 19.00 น.  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมและรองนพสิทธิ์จะเดินทางไปรวม
กิจกรรมในชวงเย็นของวันนี้   สวนในวันปดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด ในวันศุกรที่ 6 มีนาคม 
2563  ผมตองเดินทางไปเรียนที่กรุงเทพฯมอบทานปลัดเทศบาลไปรวมงานในวันปดแทนผมดวย 

เร่ืองที่  11    โครงการเขาวัดวันอาทิตย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันอาทิตยที่ 22 มี.ค.63 โครงการ
เขาวัดวันอาทิตยที่วัดประชานิยมมอบทุกสํานัก/กองไปรวมทําบุญตักบาตร 

เร่ืองที่  12   เลื่อนการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ่
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอใหเลื่อนการอบรมสัมมนาทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และงานสภาเด็กและเยาวชน   หรือโครงการอื่นๆที่ยังไม
มีความจําเปนมากนักและพอที่จะเลื่อนออกไปกอนไดอยากใหเลื่อนเนื่องจากเราตองเฝาระวังเรื่องการใช
จายเงินในชวงเดือนมีนาคม   และการเดินทางในชวงนี้นั้นผมไมอยากใหเดินทางไปตางจังหวัดมากนักเพราะ
ชวงนี้เปนชวงทีไ่วรัสโคโรนา (Covid-19)  ระบาดหนักถาหากสถานการณดีขึ้นเราจะมาพิจารณากันอีกครั้ง 

เร่ืองที่  13   ซอมแซมบานพักผูยากไรบริเวณชุมชนคุมหวย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เกี่ยวกับเรื่องที่เทศบาลฯรวมมือกับ 
ธอส. เพื่อนํางบประมาณไปซอมแซมบานพักผูยากไรบริเวณชุมชนคุมหวยเปนอยางไรบาง     
นายวรวิทย     ภูอวด       ผอ.กองสวัสดิการสังคม     เราสงรายชื่อแจงไปธนาคารเรียบรอยแลวแต
เขายงัไมไดแจงกลับคืนมาใหเราเพื่อลงพ้ืนที ่
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากผอ.วรวิทยติดตามรับผิดชอบ
และรายงานใหนายกทราบในการประชุมครั้งตอไป  
   เร่ืองที่  14    การดูแลความสะอาดสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องสนามกีฬากลางจังหวัดฯฝาก
สํานักการศึกษาดูแลเรื่องความสะอาดเพราะมีพี่นองประชาชนไปใชบริการสนามกีฬากลางของเราเปนจํานวน
มาก   
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เร่ืองที่  15   หาจุดขึ้นปายรายงานคุณภาพน้ําของสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผอ.กฤษฎาถาหากเราจะขึ้นปาย
เปนบอดเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในสวนสาธารณะกุดน้ํากินจะเหมาะสมหรือไม  เพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับรู
รับทราบถึงการตรวจคุณภาพน้ําและการดูแลน้ําของเราใหรายงานในแตละเดือนๆ โดยขอความรวมมือกับอจน.   
ฝากสํานักการสาธารณสุขและสํานักการชางประสานงานและชวยกันหาจุดขึ้นปายรายงานคุณภาพน้ํา
สวนสาธารณะกุดน้ํากินใหผมดวยเพราะผมอยากใหทุกคนทราบวาเราดูแลและดําเนินการแกไขเรื่องนี้ตลอด 

เร่ืองที่  16   การติดตามการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากรองปลัดรณยุทธตามเกี่ยวกับ
เรื่องการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในบัญชีธนาคาร  ไปถึงไหนอยางไรแลวเพราะรองรณยุทธเคยแจงใหผม
ทราบวาขอดู 1 ไตรมาสกอนแลวไดทําอะไรไปแลวรึยังเพราะผมยังไมไดเซ็นตเอกสารอะไรเลย  ทําหนังสือทวง
ถามไปแลวรึยัง  ใหทานผอ.วรวิทยปรึกษาหารือกับรองรณยุทธแลวรายงานใหนายกทราบดวยวาไปถึงไหน
อยางไรแลว 

เร่ืองที่  17    การคืนผิวจราจรถนนพรอมพรรณอุทิศ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถนนพรอมพรรณอุทิศเปนอยางไร
ดําเนินการใกลแลวเสร็จแลวรึยัง จะคืนผิวจราจรไดเมื่อไหรครับทานผอ.ภานุเดช 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    ผมเรงใหแลวครับตอนนี้เขากําลังยกระดับ
ถนนและเทคอนกรีตใหมทั้งหมดครับ 

เร่ืองที่  18   ปานิเวศ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องปานิเวศที่แกงดอนกลางระบบ
น้ําไปถึงไหนอยางไรแลว    
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    กําลังสั่งของและจะเอาทอลงใหครับ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหตอน้ําไปถึงบริเวณที่เปนปาและ
เสียบตัวสปริงเกอรตลอดเพื่อใหตนไมไมแหงตายและคงสีเขียวสวยงาม   

เร่ืองที่  19    กาน้ําในพิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะมิตร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องกาน้ําเขานําเงินมาสงเรียบรอย
แลวรึยัง   
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง     เรื่องกาน้ําตอนนี้มีปญหาที่กาน้ําไมพอ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     VIP มี 4 คน ที่เราไมเก็บคาใชจาย
และสวนที่เหลือก็มีรายชื่อ  ตัวหลานของทานบุญรื่นไดเก็บรวบรวมไดทั้งหมดแลวฝากสํานักการคลังให
เจาหนาที่ไปประสานกับหลานของทานบุญรื่น  และมีเฉพาะของเราที่ยังไมไดรับกาน้ําและยังไมไดจาย
เพราะฉะนั้นก็ถือวาถูกตองและเรียบรอยแลว และผมจะขออนุญาตทานผูวาราชการจังหวัดวาเราจะไปหลอ
กาน้ํามาใหมเพื่อเอามาใหสวนที่เหลือที่ยังไมไดและเตรียมเอาไวใชในปตอไปเพราะวาเงินงบประมาณของเรา
เหลือประมาณ 2 แสนบาท  เปนเงินเกี่ยวกับเรื่องนี้แตเปนของปหนาแตผมเลยยังไมไดตาม  ฝากสํานักการคลัง
รับผิดชอบติดตามและประสานงาน 

เร่ืองที่  20   รดน้ําตนไมบริเวณศูนยราชการ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องรดน้ําตนไมศูนยราชการเปน
อยางไรหัวหนาพงษธร  
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   ประสานไปแลววาจะใหรดน้ําตนไมอาทิตย
ละ 2 ครั้ง  
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นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมก็ยังเห็นวาตนไมยังตายเหมือนเดิม  
บริเวณกําแพงรอบๆบานหัวคูผมเสียดายตนไม  เพราะฉะนั้นฝากหน.พงษธรและผอ.ภานุเดชประสานงานกับ
อําเภอเมืองฯและแขวงการทางฯใหแบงพ้ืนที่ชวยกันรดน้ําตนไมใหทั่วถึงฝากติดตามและประสานงานดวย 

เร่ืองที่  21   กิจกรรมฮาฟ มาราธอน   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 15 มี.ค.63 ชมรมวิ่งจะจัด
กิจกรรมฮาฟ มาราธอน  เขากําชับใหเราดูถนนเดินวิ่งบริเวณสวนสาธารณะริมแกงดอนกลางฝากสํานักการชาง 

เร่ืองที่  22   การรักษาความปลอดภัยบริเวณแกงดอนกลางและศาลากลางหลังเกา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการรักษาความปลอดภัยใน
สวนสาธารณะแกงดอนกลางที่เราเคยคุยกันไวเปนอยางไรบางหัวหนาพงษธร  
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   การเปดน้ําก็ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ 2 
คน ดูแลเปดและพอเวลาเลิกงานประมาณ เวลา 18.00 น.  ผมก็ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ปองกันฯออก
สํารวจและลงพื้นที่ไปตรวจ  และตอนนี้กําลังโอนงบประมาณจางเหมาเปน รปภ. จํานวน 2 นาย เขาไปดูแล 
เวลา 18.00 – 06.00 น. และอีก 1 นาย ก็จะเขาไปดูแลบริเวณศาลากลางหลังเกา  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวในการเปด
พิพิธภัณฑที่ศาลากลางหลังเกา  ฝากหัวหนาพงษธรติดตามและประสานงานกับทานปลัดเทศบาลใหผมดวย  
และชั้น 2 เราจะโชวอะไรไดมากนอยแคไหนในการเปดพิพิธภัณฑ  ใหหาวันเวลาที่เหมาะสมเตรียมการไวเลย 

เร่ืองที่  23   ราน ส.กลการมอบรถวีลแชร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 5 มี.ค.63  ทางราน ส.กลการ
จะมอบรถวีลแชร จํานวน 8 คัน ผมจะไปรวมกับทางรานดวยตัวเองเพราะฉะนั้นเปดนิทรรศการที่โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ  มอบรองนพสิทธิ์ไปรวมพิธีเปดแทนนายก  

เร่ืองที่  24    สวนสาธารณะกุดโงง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สวนสาธารณะกุดโงงดําเนินการไปถึง
ไหนอยางไรแลว  เพราะผมเห็นวามีการอนุญาตใหตัดตนไมแลว   
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     ตอนนี้กําลังดําเนินการครับ และองคการ
อุตสาหกรรมปาไมจังหวัดขอนแกนก็ไดทําหนังสือมาขอตนไมและจะมาดําเนินการตัดตนไมเอง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ก็ถือวาเราปฏิบัติถูกตองทุกอยาง
เรียบรอยแลวฝากสํานักการชางดูแลและรับผิดชอบ 

เร่ืองที่  25    ยุทธการฟาแดดสงยาง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ยุทธการฟาแดดสงยางกวาดลางยา
เสพติด  อุปกรณที่ใชตรวจซื้อแลวรึยังผอ.วรวิทย   
นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เจาหนาที่ของเราประสานกับศูนยจังหวัดแลว
และทําแผนกําหนดการเรียบรอยแลววาจะตรวจประมาณปลายเดือนมีนาคมและเราจะจัดซื้ออุปกรณในการ
ตรวจ  โดยมีคณะกรรมการเปนศูนยของอําเภอจะลงมาตรวจดวยตัวเอง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบสํานักปลัดเทศบาลรวมกันกับ
กองสวัสดิการสังคมเตรียมการเรื่องการตรวจปสสาวะพนักงานเทศบาลและอยาใหพนักงานของเรารูตัวกอน
ลวงหนาวาจะมีการตรวจปสสาวะวันไหนอยางไรฝากดวยครับ 

เร่ืองที่  26    การทําแผนชุมชนและการลงพื้นที่แกไขปญหาเรงดวน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือที่กองวิชาการฯและกอง 
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สวัสดิการฯลงพื้นที่ไปทําแผนชุมชนมันมีปญหาเรงดวนที่ชาวบานรองเรียนมาใหลงไปแกไข  ผมไมทราบวา
สํานัก/กองไหนรับผิดชอบในการดําเนินการแกไข  มีเรื่องลอกทอระบายน้ํา ขอเสา  ฯลฯ  
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ      ผอ.สํานักการชาง     ในสวนของสํานักการชางก็มอบหมายสวน
การโยธาลงพื้นที่ในการแกไขเรียบรอยแลวครับ   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      กําชับทุกสํานัก/กองที่มีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆใหรีบไปดําเนินการแกไขใหเรียบรอยดวย 

เร่ืองที่  27    หลวงพอวัดบานกุดออมรณภาพ 
นายจารุวฒัน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วัดบานกุดออเปนพื้นที่ติดตอกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและหลวงพอวัดบานกุดออทานมรณภาพแลวจะมีงาน ในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 
2563   มอบสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือเวียนใหทุกสํานัก/กองไดรวมบริจาคปจจัยรวมเปนเจาภาพฯและ
รวมทําบุญกับวัดบานกุดออ  งานนี้ทานสุดารัตนจะเดินทางมาเปนประธานดวยครับ  

เร่ืองที่  28    อนุมัติจังหวัดกาฬสินธุเบิกจายงบประมาณ งบกลางฉุกเฉิน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จังหวัดกาฬสินธุไดรับแจงจากกอง
ทํางบประมาณเขต 8 วาสํานักงบประมาณไดพิจารณาอนุมัติจังหวัดกาฬสินธุเบิกจายงบประมาณ งบกลาง
ฉุกเฉิน 819 โครงการ  เปนงบอุทกภัยที่ผมพูดใหทุกทานไดฟงของเราผานกอนเพราะเราไมใชงบประมาณ 5 
แสนบาท  ฝากสํานักการชางเรงดําเนินการโครงการของเราทั้ง 3 โครงการที่ขอไปดวยครับ  

เร่ืองที่  29    มาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ป 2563   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มาตรการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ ป 2563   
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง     มาตรการตัวนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราไดมา 2 ตัว  ตอนนี้ก็รอสํานัก
การชาง  
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    ตอนนี้ยังไมไดรายละเอียดมาถาหากไดรายละเอียด
มาแลวจะรีบดําเนินการ 

เร่ืองที่  30    สปสช. จะเดินทางลงมาเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 
09.00 น.  เลขาฯของ สปสช. จะเดินทางลงมาเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอใหทุกสํานัก/กองเตรียมตัวไป
รวมตอนรับ 

เร่ืองที่  31    ประชุมพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประชุม
พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว  มอบกองสวัสดิการสังคมเชิญทานรองศิรินันทไปรวมประชุมแทนนายก 

เร่ืองที่  32    แกไขเร่ืองความสะอาดของตลาดรวมใจการเกษตร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องตลาดรวมใจการเกษตรมีปญหา
เรื่องหองน้ําและความสะอาดทานผอ.กฤษฎาลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบดูแลวรึยัง 
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม      ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ลงพื้นที่ไปดูเรียบรอยแลวครับและเราได
ปรึกษาหารือกันวาหลังจากจบงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดเราจะลงไปแกไขและทําความสะอาด
ครั้งใหญเลย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     และเรื่องถนนดานหลังของรานโรง
ถั่วมอบสํานักการชางดําเนนิการดวยเพราะเรารับปากวาเขาวาเราจะเทถนนใหเขา 
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นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    ดิฉันไดลงพื้นที่ตลาดรวมใจการเกษตรกับทานผอ.
กฤษฎาแลวปรากฏวาหองน้ําในตลาดรวมใจการเกษตรนั้นสกปรกมากจริงๆ และผูที่ประมูลไดทําตามอําเภอใจ 
อยางเชน เมื่อมีผูใชบริการไปเขาหองน้ําแลวเปดน้ําไวไมปดผูประมูลไดก็ไมพอใจเพราะบอกวาเสียคาน้ําแพงก็
แกปญหาโดยการไปพังกอกน้ําของเราและอยากทุบก็ทุบ  ดิฉันเลยไดลงไปคุยบอกวาใหทําความสะอาดและให
ทําตามขอตกลงที่มีกับทางเทศบาลฯ  ตอนนี้ทางเราจะแจงเปนวาจากอนถาหากไมมีการปรับปรุงเราจะทํา
หนังสือตามมาอีกครั้ง  แตดิฉันดูแลวเขาคงไมมีการปรับปรุง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ก็ยกเลิกสัญญาครับถาหากเขาไมมี
การแกไขปรับปรุง  เพราะเทาที่ฟงผอ.สังวาลยพูดมานั้นแปลวาผูประมูลทําผิดสัญญากับเทศบาลทั้งหมดเลย 

เร่ืองที่  33    ขอรับงบประมาณเพื่อมาทําหาดทรายเทียม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานผอ.จิตตาไดเขามาพบผมและ
บอกกับผมวามีมูลนิธิฯที่มีเงินงบประมาณมากอยูหนึ่งมูลนิธิ  ถาหากเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราอยากได
อะไรใหทําเรื่องไปขอ ผมเลยไดเรียกผอ.ภานุเดชเขามาปรึกษาหารือและใหทําเรื่องขอไป จํานวน 53 ลานบาท  
เพื่อนํามาทําหาดทรายเทียมงบประมาณ 37 ลานบาท  มอบสํานักการชางดําเนินการทําหนังสือปะหนาแลว
สงไปใหทานผอ.จิตตาไดไปประสานงานตอเพื่อขอรับเงินงบประมาณครับ 

เร่ืองที่  34    ยกเลิกพิธีปจฉิมนิเทศของนักเรียน 
ดร.พงษพิมล คําลอย     ผอ.สํานักการศึกษา   มีหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการแจงมาวาถาในการ
ทํากิจกรรมเด็ก 100 คน ขึ้นไปใหอยูในดุลพินิจของผูบริหาร แตถาหาก 200 คน ขึ้นไปใหอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ  ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เราจะจัดพิธีปจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติ
บัตรพิธีจบการศึกษาของนักเรียนประมาณ 500 คน  อยากสอบถามทานนายกฯวาเราจะดําเนินการอยางไร   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหดูตามหนังสือสั่งการถาหากเขา
แจงมาวาทําไมไดก็ทําตามที่หนังสือสั่งการแจง  ถาหากเขาใหยกเลิกเราก็ควรจะยกเลิกแตถาหากเราจะตางคน
ตางจัดพิธีทีโ่รงเรียนของตนเองกส็ามารถจัดไดแลวแตทางโรงเรียนจะพิจารณาเห็นสมควรครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ 2563 ประจําป 

2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ 
2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี –  

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  1   โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                         ฐานรากอยางยั่งยืน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักการคลังรายงานมาวามีหนังสือ
จากจังหวัดกาฬสินธุเรื่องโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยาง
ยั่งยืน  ดวยไดรับแจงจากกรมธนารักษวารัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแกไขปญหา
เศรษฐกิจฐานราก โดยใชกลยุทธ 3 สราง ประกอบดวย 1.สรางความรู/อาชีพ 2.สรางตลาด/รายได 3.สราง
โอกาสการเขาถึงแหลงชุมชนและเพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ใหความสําคัญตอที่ดินทํากินในการ
สรางตลาด/รายไดใหแกเศรษฐกิจฐานราก  กรมธนารักษจึงไดสนับสนุนการนําที่ราชพัสดุมาดําเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล  จังหวัดกาฬสินธุ
ขอเรียนวาเพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน  
จึงขอความรวมมือสวนราชการตางๆใหความรวมมือในการจัดสรรที่ราชพัสดุที่ครอบครองใชประโยชนอยูและ
เปนที่วางที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม  เพื่อดําเนินโครงการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี
ผูประกอบการที่เปนผูที่มีรายไดนอยหรือเกษตรกรชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน หรือนักศึกษาเปนผูจําหนายสินคา
ในตลาดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  รวมทั้งดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและ
ดําเนินการตามแนวทางที่กรมธนารักษกําหนดไว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยสรุปก็คือใหจัดที่ดิน 
ธนารักษใหเขาขายของ 
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    ในสวนของสํานักการคลังก็ไดสําเนาเอกสารใหทุก
สํานัก/กองเรียบรอยแลว 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ที่ผมใหนําเขาในที่ประชุมแหงนี้คือ
ผมอยากใหเตรียมการที่จะใชตลาดลาน 3 ปรับเปลี่ยนเปนการวางขายของเปนคลายๆตลาดถนนคนเดินหรือจะ
ทําเปนตลาดประชารัฐ หรือทําเปนตลาดขายผักใบเขียวปลอดสารขายอาหารเพื่อสุขภาพ   ผมอยากใหเคลียร
ล็อคและทุบล็อคแลวทําใหเปนสัดสวนอาจจะตองเพิ่มไฟ ปรับปรุงซอมแซมและทําใหดูแลวแยกสัดสวนออก
จากตลาดสด  ฝากสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องนี ้
 

มตทิี่ประชุม    -  ฝากสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องนี ้– 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ 
              2563 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  5 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ 2563  เชิญสํานักปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
ธันวาคม  2562  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 624  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดําเนินการประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานจางของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (แทนตําแหนงวาง) ระหวางวันที่ 11 – 19 
กุมภาพันธ 2563 จํานวน 6 ตําแหนง  15  อัตรา  2. ดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร
เปนพนักงานจางของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่  20  กุมภาพันธ 2563  3. 
ดําเนินการสอบคัดเลือกเปนพนักงานจางของเทศบาลฯใน วันที่ 21  กุมภาพันธ 2563   4. ดําเนินการ
ประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรรเปน พนักงานจางของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใน วันที่ 
27  กุมภาพันธ 2563   ตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร   พนักงานจางตามภารกิจ   1. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
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(จํานวน 1 อัตรา)   2. ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร (จํานวน 1 อัตรา)  พนักงานจางทั่วไป  1. นักการ 
(จํานวน 3 อัตรา)2. คนงานเทศกิจ (จํานวน 1 อัตรา)  3. คนงานโยธา (จํานวน 5 อัตรา)  4. คนงาน
สาธารณสุข (จํานวน 4 อัตรา)   5. รายงานตําแหนงวางสายงานประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนง หัวหนา
ฝายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงาน สวัสดิการสังคม  ระดับตน) กรณีรับโอนครบ  60 แลว ให กท.ทราบ เพื่อ
ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปน   ผูดําเนินการสรรหาให   6. ดําเนินการขอความเห็นชอบบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล  ตําแหนง นักสันทนาการปฏิบัติการ ราย นายสุพิศ ประสันแพงศรี สังกัด
สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2563 เปนตนไป  7. ตรวจสอบคุณสมบัติ
พนักงานเทศบาลจํานวน 2 ราย กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ดังนี้  7.1  นางสาวสุพัตรา  
โพธิแทน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัด   สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม  7.2  นาง
ชาลินี  นันทะแสน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอ
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม  
8. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตําแหนงพนักงานเทศบาลกรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงข้ึนในตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส   ขอมูลการใชหอประชุมธรรมมาภิบาล  หองประชุมพวง
พะยอม  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมเปนเงิน  
18,800  บาท  หองประชุมพวงพะยอม  รวมเปนเงิน  1,500  บาท  หอประชุมธรรมะศาลา รวมเปนเงิน 
1,000 บาท   หองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลฯ รวมเปนเงิน - บาท   ฝายบริหารงาน
ทั่วไป  มีการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ 
2563 เวลา 13.30 น.   ครั้งที่  4/๒๕63 เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.30 น.   ณ หอง
ประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   จัดประชุมกาแฟยามบาย 2 ครั้ง เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ 2563 เวลา 
13.30 น.  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.30 น.  ณ  หองประชุมมะหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและทําบุญตักบาตร ณ วัดหอไตรปฎการามวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563  ปฏิคมงาน
บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรงานมหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ ประจําป 2563วันที่  26 
กุมภาพันธ  2563จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ฝายรักษาความสงบ   การอํานวยความสะดวก/จัดจราจร
ดังตอไปนี ้  วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรงานกีฬาสี โรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติและขบวนแหหลวงพอองคดํา ชุมเย็น เนื่องในพิธีสมโภชน วัดกลาง พระอาราม
หลวง  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563  -เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกดําเนินจัดจราจรงาน วันวาเลนไทน 
บริเวณตลาดโตรุง  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563  เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจร งานรํา
บวงสรวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทร ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  (รวม  3  งาน)   งานทาสีตีเสน
และงานอ่ืนๆวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายบอกทางในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ประกอบดวยปายบอกทางเขาเมือง 4 จุด และปายบอกทางในเมือง 10 จุด  วันที่ 13 กุมภาพันธ 
2563  - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการรื้อถอนปายโฆษณาที่ติดในบริเวณที่ไมไดรับอนุญาต  วันที่ 18 
กุมภาพันธ 2563   - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายประกาศเรื่องหามมิใหผูใดปดกั้นถนน เพื่อใชเปนที่
รับฝากรถ บริเวณวงเวียนน้ําพุ,ขางรานทองตรงขามตลาดสดเทศบาล และหนาไปรษณียฝงตรงขามธนาคาร
กสิกรไทย  วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563  - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายหามจําหนายสินคาบริเวณ
ถนน 1155  วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563   - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่ที่มีการรองเรียนการขายสินคาใน
บริเวณที่ไมไดรับอนุญาต บริเวณตลาดสดเทศบาล  วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ
ดําเนินการเก็บกวาดขอบคันหินแตก อันเกิดจากรถชน ณ บริเวณแยกโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย (รวม 6  งาน) 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การออกระงับเหตุอัคคีภัย  ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ๑.วันที่ ๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาบริเวณแยกหนองแซง   จึงเขาทําการ 
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ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๑๕ น.    ๒.วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. ไดรับแจงทาง 
๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาใกลบานเรือนประชาชน  ชุมชนหัวโนนโก จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา 
๐๘.๓๐ น.   ๓.วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาบริเวณแยก
โนนตาล จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๖.๐๐ น.   ๔.วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา 
๒๐.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมปาโศกคุณนายจอย ถนนกาฬสินธุ-สมเด็จ จึงเขาทําการดับเพลิง 
และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๒.๑๐ น.   ๕.วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ 
เหตุไฟไหมสายไฟหนาศูนยขยายพันธพืช   จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๑.๓๕ น.  ๖.วันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๐น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาใกลหมูบานเปาวลี   จึงเขาทําการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๒.๓๐ น.  ๗.วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๐ น. ไดรับแจงทาง 
๑๙๙ เหตุไฟไหมฟางขาว ถนนบายพาส-หัวคู   จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๕.๐๐ น.         
๘.วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๒๘ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาใตปายโฆษณาบริเวณ
แยกหนองแซง   จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๒.๕๐ น.   ๙.วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมชานออยบริเวณโรงงานมิตรกาฬสินธุ เขต อ.กุฉินารายณ   จึง
เขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๑.๓๐ น.  ๑๐.วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. 
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาลุกลามขึน้สายโทรศัพทบริเวณแยกหนองแซง   จึงเขาทําการดับเพลิง และ
เพลิงสงบลงในเวลา ๑๙.๕๐ น.  ๑๑.วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟ
ไหมหญาบริเวณแยกโนนตาล จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๕.๔๐ น. ๑๒.วันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมแผงรานคาหนากาฬสินธุพลาซา สาขา๒  
จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๓.๐๐ น.   ๑๓.วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ น. 
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมบานเรือนประชาชน ๘ ม.๑ ต.ดอนสมบูรณ อ.ยางตลาด  จึงเขาทําการดับเพลิง 
และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๕๐ น. รวมทั้งสิ้น  ๑๓  ครั้ง  การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  ๑๑๓๒    
ประจําเดือน  กุมภาพันธ   ๒๕๖๓ รวมทัง้สิ้น  ๔๗  ครั้ง   การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ  
-วันที่  ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๒๐.๐๓ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน 
ชุมชนทาสินคา   -วันที่  ๕ ก.พ. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. 
พวงแบตเตอรี่ กาฬสินธุพลาซา สาขา ๒  -วันที่  ๕ ก.พ. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๘.๕๐ น. ว.๔ 
ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ หนาแกงซาชาบู   -วันที่  ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 
๑๓.๕๔ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ แยกเรือนจํากาฬสินธุ  -วันที่  ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ รับแจง
ทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๔.๒๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ หนาไทยประกันชีวิต  -วันที่  ๑๙ 
ก.พ. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ สภ.เมือง
กาฬสินธุ  รวม 6 ครั้ง  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  หนาที่ประจําวัน  -ดูแลความเรียบรอย
พรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อํานวยความสะดวก
ในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจ
และสายตรวจจักรยานเปนประจําทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 
ชั่วโมง   การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ   -วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  รวมกับฝายปองกันฯ ดับไฟไหมรานคาหนากาฬสินธุ   พลาซา สาขา๒  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับฝายปองกันฯ ดับไฟไหมรานคาหนากาฬสินธุ พลาซา สาขา๒  
งานทะเบียน  จํานวนประชากร  33,441 คน จํานวนครัวเรือน  15,703 ครัวเรือน  มีผูมารับบริการ 613  
ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 431 ราย จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 20 
ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรบับริการ  3 ราย    
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    สํานักการสาธารณสุขฯ  

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นายสมชาย     ไชยเดช    ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     ฝายบริหารงาน
ทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2563  เบนซิน  ในเดือนกุมภาพันธ 
2563  ในเดือน กุมภาพันธ  63 ใชน้ํามัน จํานวน   784 ลิตร  เพิ่มขึ้น   32  ลิตร  เพิ่มจากปที่แลวใน
เดือนเดียวกัน  140  ลิตร  (กุมภาพันธ 2562 = 644  ลิตร)  น้ํามันดีเซล   ในเดือนกุมภาพันธ 2563 ใน
เดือนกุมภาพันธ  63   ใชน้ํามัน จํานวน 17,257  ลิตร ลดลง  826  ลิตร  เพิ่มจากปที่แลวในเดือน
เดียวกัน  2,340  ลิตร  (กุมภาพันธ 2562 = 14,917  ลิตร)   แกส LPG   ในเดือนกุมภาพันธ 2563 ใน
เดือนกุมภาพันธ  63   ใชน้ํามัน จํานวน 1,970.65  ลิตร   เพิ่มขึ้น 525.91  ลิตร   เพิ่มจากปที่แลวใน
เดือนเดียวกัน  435.87  ลิตร  (กุมภาพันธ 2562 = 1,534.78  ลิตร)   ดานความสะอาด ลางทําความ
สะอาดตลาดโตรุง  1  ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 
1,2,3  1 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  36 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอ
ระบายน้ําอุดตัน  2 จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8 คัน/8 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 
ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 11 ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  จัดเจาหนาที่
ทําความสะอาดภายในบริเวณสถานที่จัดงาน   งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ ประจําป 2563  จัด
เจาหนาที่ทําความสะอาดภายในบริเวณสถานที่จัดงาน  งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทรเนื่องในงาน
มหกรรมโปงลาง  แพรวา กาฬสินธุ ประจําป 2563 ในวันที่  26  กุมภาพันธ 2563   การเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  29 ม.ค. – 28 ก.พ. 63  - ปริมาณขยะที่คัดแยก
ได   5.1  ตัน   - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  9,730  บาท   กําจัดมูลฝอยในเดือน ก.พ. 
2563 รวม 2,891.34 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  1,045.20 ตัน  - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 36 
แหง) 1,846.14 ตัน  กิจกรรมรณรงคลดการใชถุงพลาสติกภายใตโครงการชุมชนปลอดถังขยะ  สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดกิจกรรมรณรงคในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563  และ วันที่ 6 กุมภาพันธ 
2563 โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผูเขารวมรณรงค
ประกอบดวย ทองถิ่นจังหวัด, โรงพยาบาลกาฬสินธุ, สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขากาฬสินธุ, สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ, อสม.ทั้ง 36 ชุมชน, พอคาแมคาตลาดสดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 205 คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงเตน
ประกอบดนตรีของชาวตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และมีการเดินรณรงคประชาสัมพันธลดการใช
ถุงพลาสติกภายในตลาดรวมกับหนวยงานตางๆและอสม.ทั้ง 36 ชุมชน  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เวลา 
10.00 น. ณ ตลาดสดทุงนาทอง ผูเขารวมรณรงคประกอบดวย ทองถิ่นจังหวัด, โรงพยาบาลกาฬสินธุ, 
สํานักงาน-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ, คณะกรรมการชุมชนทั้ง 36 ชุมชน, พอคา
แมคาตลาดสด    ทุงนาทองและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 298 คน ภายในงานมี
กิจกรรมการแสดงเตนประกอบดนตรีและการแสดงแฟชั่นโชวชุดรีไซเคิลโดยการใชวัสดุทดแทนถุงพลาสติกของ
ชาวตลาดสดทุงนาทอง จากนั้นมีการเดินรณรงคประชาสัมพันธลดการใชถุงพลาสติกภายในตลาดรวมกับ
หนวยงานตางๆและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 36 ชุมชน   ดานสุขาภิบาล  1 – 28 กุมภาพันธ 2563  ตอ
ใบอนุญาต    1.ปรับผิด พรบ. – ราย 2.ใบอนุญาตสะสมอาหาร 1 ราย 3. ใบอนุญาตติดตั้งปานโฆษณา 14 
ราย 4.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 6 ราย 5.ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 
2 ราย 6.หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร  6 ราย   รวมเปนวิทยากรและรวมงานชุมชนกรุณา
รักษาใจ  วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2563 เจาหนาที่รวมเปนวิทยากรเสวนา และเขารับฟงการบรรยายใน
หัวขอ “ชุมชนกรุณา”  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประ
คับประครอง ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก   ตรวจสอบขอรองเรียนอาหารเปนพิษ   วันที่  25 ก.พ. 
63 เจาหนาที่รวมตรวจสอบขอรองเรียนอาหารเปนพิษจากการรับประทานกุงนึ่ง  ออกตรวจสอบกับ 
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สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ  เบื้องตน ไดใหคําแนะนําดังนี้ - บริเวณจําหนายอาหารแยก
ประเภทอาหารสุก/ดิบ  มีการปกปดแมลงวัน  - เก็บตัวอยางอาหารที่แผงจําหนายอาหารและหองเย็น  ผลการ
ตรวจสอบ อยูในระหวางรอผลจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย   ประชุมพัฒนาตลาดรวมใจการเกษตร  วันที่ 
27 กุมภาพันธ 2563 เจาหนาที่ประชุมรวมกับคณะกรรมการตลาด   ผูประมูลตลาด รวมหารือแนวทางใน
การพัฒนาตลาดร วมใจการ เกษตร ณ หองประชุมพวงพะยอม  ด านปองกันและควบคุม โรค                     
๖.๑ เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม รวมมีผูปวยที่ตองดูแลติดตามเยี่ยมบานอยาง
ตอเนื่องในพ้ืนที่ ทั้งหมด ๕ ราย มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย กิจกรรม “จิตอาสาหนวยพระราชทาน”
เราจะทําดีดวยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย“รณรงค 5 ส. กินรอน ชอนกลาง ลางมือ เพื่อปองกันโรคไขหวัด
ใหญ   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาหนวยพระราชทาน”  นําโดยทานผูวา
ราชการจังหวัด และทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม พรอมทั้งหัวหนาสวน
ราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ เราจะทําดีดวยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน 
กษัตริย“รณรงค 5 ส. กินรอน ชอนกลาง ลางมือ เพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญ โดยกิจกรรมไดทําความสะอาด
ใหญในสถานศึกษา สอนการลางมือใหถูกวิธี ๗ ขั้นตอน วิธีการใสหนากากอนามัยใหถูกตอง เมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์   กิจกรรมออกใหความรูการปองกันโรคระบาด
ไวรัสโควิด-19   ใหความรูและสอนวิธีการใสหนากากอนามัยและวิธีลางมือ ๗ ขั้นตอน และพาเตนทาประกอบ
เพลงลางมือบอยๆ ใหกับคณะผูบริหาร สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯรวมทั้งคณะครูและนักเรียน ในโรงเรียนทุกแหง ในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อเปนการใหความรูใน
การปองกันตัวเองและเตรียมความพรอมในการเฝาระวังปองกันโรคไขหวัดใหญ โคโรนา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธุ 
๒๕๖๓  ศูนย DIC : Drop In Center เทศบาลเมืองกาฬสินธุลงพื้นที่หากลุมเปาหมาย  ศูนย(DIC: Drop in 
Center) พรอมดวยชมรม MSM เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ออกรณรงคใหความรูการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ โรคเอดส ,ใหคําปรึกษา ในวันวาเลนไทน ที่มหาลัยกาฬสินธุ มีนักศึกษาที่สนใจและเขารวม
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  แจกถุงยางอนามัยเบอร ๕๒ จํานวน ๖ กลอง 
ถุงยางอนามัยเบอร ๔๙ กลอง จํานวน ๔ กลอง เจลหลอลื่นจํานวน ๒ กลอง  กิจกรรมลงพื้นที่ในการควบคุม
โรคสุกใส ในโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ   วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ งานปองกันและควบคุมโรค
ไดรับรายงาน วามีเด็กนักเรียนปวยเปนโรคสุกใส ในหอง ป.๒ EP จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ ราย ซึ่ง ๙ รายแรก ปวย
และหายแลวแตทางโรงเรียนไมไดแจง งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลกาฬสินธุและ งานปองกันและควบคุมโรค 
เทศบาลฯ พอมาเกิดซ้ํา อีก ๖ ราย ทางผูปกครองจึงไดแจงมา จึงไดลงพื้นที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว 
และไดทําการควบคุมโรค ตามมาตรการระบาดของโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทั่วไป ไดใหความรูเรื่องการ
ปองกันโรค และทางโรงเรียนก็ใหความรวมมือ อยางดี ไดทําความสะอาดใหญ ทั้งในหองเรียนที่พบเด็ก และทั้ง
ชั้นเรียน และไดมีการคัดกองเด็กทุกวัน  กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ในชุมชนเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
สรุปผลการดําเนินงานในกิจกรรมดังนี้ โดยมีผลสํารวจคา (HI,CI)  ดังนี้  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ชุมชน ๓๕ ชุมชน  คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒  ซงมีความเสี่ยงนอย   - ชุมชนที่มีคา
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)ระหวาง๑๐–๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลางมี ๑ ชุมชนไดแก  ชุมชนดอนสวรรค 
คิดเปนรอยละ ๒.๗๗  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ ไมมีชุมชนใด  ผลสํารวจคา
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง  - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไขเลือดออก  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  - ไมมีวัดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
โรคไขเลือดออก  เดือนนี้ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก   โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวาง
วันที่ 1 – 28  กุมภาพันธ 2563 )  มารดาหลังคลอด  11 ราย  ไดรับการเยี่ยม  11 ราย  - บุตร เพศชาย  
5 ราย   - บุตร เพศหญิง  6  ราย   มารดาอายุนอยกวา 20 ป  1 ราย   บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 
กรัม   -  ราย  ดานสัตวแพทย   ระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ 2563  ใหบริการในสถานพยาบาลสัตว 



- 15  - 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  133 ราย  ๑.๒ จํานวนสัตว  170   ตัว  แยกเปน
สุนัข  149 ตัว   แมว   21   ตัว   รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  19,055  บาท  ใหบริการฆา
ชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 28   ร าย    จํ านวนสั ต ว  ทั้ ง หมด  
1,939 ตัว   แบงเปนสุกร   1,907  ตัว  โค  32    ตัว   รายไดประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖3 จํานวน    
195,212  บาท  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 เวลา 
09.00 - 12.00 น.  นายอภิวัฒน  ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุม
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (วัดใตโพธิ์ค้ํา)  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ หองประชุมมะหาด  ชั้น ๒   สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ    นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการเปดประชุม
คณะอนุกรรมการสนับสนุน  การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พรอมดวย 
ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝายฯ งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทุก
วันจันทร – ศุกร  เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบําบัดไดใหบริการ  ทํากายภาพบําบัดใหกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับ
บริการ  โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียน
ผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดโครงการ"การพัฒนาบุคลิกภาพผูสูงวัย บุคลิกภายใน บุคลิกภายนอก" 
วิทยากร อาจารยประจง ประสานฉ่ํา ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย จากวิทยาลัยศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหาร/นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมสมทบทุนสรางถนนรอบอุโบสถวัด
ใตโพธิ์ค้ํา รวมปจจัย 17, 609 บาท  วันที ่13 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผูสูงอายุ     (วัด
ใตโพธิ์ค้ํา) เรียน ดานการสงเสริมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  หัวขอ "การทําบายศรีปากชาม" วิทยากร พระ
มหาประเสริฐศักดิ ์ธีรวโร  หลวงพี่เล็ก (วัดหอไตรปฎการาม) ผูเรียนมีความสุข ในผลงานตัวเอง  วันที ่20 ก.พ. 
2563 นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซอมรําบวงสรวง พระยาชัยสุนทร วิทยากร ครูและ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ  วันที่ 27 ก.พ. 2563 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ หลังจาก  
ทํากิจกรรมหนาเสาธง ตอดวยกิจกรรมในหองเรียนรวม และกิจกรรมอวยพรวันเกิด นักเรียนที่เกิดเดือน
กุมภาพันธเสร็จแลว แยกเรียนหองกิจกรรม 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     โครงการเดน ประจําเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ 2563   สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  กิจกรรมรณรงคใหประชาชนลดใชถุงพลาสติก  
วันที่  4 กุมภาพันธ 2563 ณ  ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563  ณ ตลาดทุงนา
ทอง  โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)  วันที่  23 กุมภาพันธ 2563  ณ  วัดหอ
ไตรปฏการาม  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประจําป 2563  วันที่  24 กุมภาพันธ 
2563 ณ  หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์    โครงการประชุมผูปกครอง 
ครั้งที่ 2  ปการศึกษา 2562  ในวันที่  29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
กิจกรรมจิตอาสาทําความดีดวยใจดําเนินการกิจกรรม 5 ส กินรอน  ชอนกลาง ลางมือ  ในวันที่ 31 มกราคม 
2563  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง เขารับการอบรมครูดวยระบบ
ทางไกล   โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ 2563   ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  กิจกรรมวันมาฆบูชา ปการศึกษา 2562  วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมเยาวชนไทย มีวินัย ใสใจ
คุณธรรม)   วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ  โครงการสนาม 
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เยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  กิจกรรมธนาคารความดี   
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวาง    
พนักงานครู รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา  วันที่ 8 กุมภาพันธ 2563   ณ  พระธาตุยาคู 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  ครูและนักเรียนรวมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา  ณ วัดสวางคงคา  
นักเรียนรวมกิจกรรมประเมินความเครียด จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ   วันที่  24 กุมภาพันธ 2563  
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563  คณะครู 
ติว O-NET ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  กิจกรรม 5 ส. ประจําเดือนกุมภาพันธ  2563  ณ โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสวางคงคา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ    โครงการหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 1)  วันที่ 
29 มกราคม 2563 ณ แหลงเรียนรูจังหวัดกาฬสินธุ  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 2)  วันที่ 30 
มกราคม 2563 ณ  แหลงเรียนรูสวนสัตวขอนแกน จังหวัดขอนแกน  โครงการหนูนอยทองโลกกวาง (อนุบาล 
3)  วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ  แหลงเรียนรูสวนสัตวขอนแกน จังหวัดขอนแกน  ใหความรูขั้นตอนการลาง
มือ 7 ขั้นตอนวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  Big Cleaning Day  วันที่ 3 
กุมภาพันธ 2563  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  อนุบาล 1-3 เขาฐานการเรียนรูวันมาฆบูชา   วันที่ 3 - 
4 กุมภาพันธ 2563  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือและวัดเหนือ  กิจกรรมวันมาฆบูชา   วันที่ 3 
กุมภาพันธ 2563  ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  กิจกรรมจูเนียรสเกาท   วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563  
ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ    โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน วันที่ 
7 กุมภาพันธ 2563  การแขงขันกลาวสรภัญญะ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563  กิจกรรมเขาคายพักแรม วันที่ 
20 กุมภาพันธ 2563 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ    โครงการหนูนอยทอง
โลกกวาง  วันที่ 29 - 31 มกราคม 2563  โครงการวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันมาฆบูชา   วันที่ 7 
กุมภาพันธ 2563  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563  พิธีสมโภชวัดกลางอารามหลวง
ครบรอบ 175 ป  วันที่ 8 กุมภาพันธ 2563  โครงการจูเนียรสเกาท ประจําปการศึกษา 2562  วันที่ 13 - 
14 กุมภาพันธ 2563  กิจกรรมซอมรําบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  วันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ 
2563  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1   กิจกรรมสัปดาหวันมาฆบูชา ประจําปการศึกษา 2562  
ระหวางวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  รวมแขงขันกีฬากลุม
เครือขายอําเภอเมืองสัมพันธ ครั้งที่ 9  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2    กิจกรรมการเรียนการสอนประจําวัน  กิจกรรมกีฬาสีภายใน  ณ 
อาคารเอนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  การผลิตสื่อการสอน การใชสื่อ
การสอนวันที่ ๒5 มกราคม ๒๕๖๓  กิจกรรมการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง  วันที่ 30 มกราคม 
2563  กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดดงปอ  วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  กิจกรรมกีฬาเครือขายฯ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดภายในศูนยสําหรับเด็กเล็ก  วันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓   หนวยศึกษานิเทศก  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  วันที่ 1 - 
2 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 /โรงเรียนเทศบาล 2  สอบประเมินความสามารถในการอาน
นักเรียน ชั้น ป.1  วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และ โรงเรียนเทศบาล 4  ฝาย
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  โครงการฟนฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนยานเมืองเกา (ภายใตโครงการสงเสริม
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น)   ในวันที่ 6-9 กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยขอมูลทางการทองเที่ยวและศิลปกรรม
ชุมชน อําเภอสันปาตอง (แยกทุงเสี่ยว) จังหวัดเชียงใหม  สุนทร เนื่องในงาน มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ 
ประจําป 2563  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563  ณ บริเวณอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  งานกีฬาและ
นันทนาการ  กีฬาเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองกาฬสินธุ  วันที่  14 กุมภาพันธ 2563 ณ สนาม
กีฬากลางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ทํากิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กดอยโอกาส ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563  ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณา 
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การ เนนการใชทักษะชีวิต   โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  สํานักการศึกษา  วันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63  - แขงขันกีฬาเซปกตะกรอ งานมหกรรม โปงลาง 
แพรวากาฬสินธุ ประจําป 2563  วันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63  - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6   วันที่ 4 มี.ค. 63  - การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้น ป.3  วันที่ 13 มี.ค. 63  - โครงการฝกอบรมเยาวชน มัคคุเทศกสํานึกรักบานเกิด  วันที่ 20 มี.ค. 63  - 
โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2562 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปสํานักการคลัง 

นายจําลอง    ศรีนามล     ผอ.สวนบริหารงานคลัง    รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 – 
ก.พ.63   (ไตรมาส 2)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ก.พ.63   1.หมวดภาษีอากร  รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ก.พ.63   เขามาทั้งหมด 2,561,736.58  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 62 – ก.พ.63   เขามาทั้งหมด 4,902,774.50  บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – 
ก.พ.63  เขามาทั้งหมด 3,282,423.40  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จาก
เดือนต.ค. 62 – ก.พ.63    เขามาทั้งหมด 3,741,661 บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 62 – 
ก.พ. 63  เขามาทั้งหมด -  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 62 – ก.พ.63    
จํานวน 14,488,595.48 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 62 – ก.พ.63  เขามาทั้งหมด 
45,286,711 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาท้ังหมด  27,197,468.93  บาท ดานการศึกษา   เขา
มาทั้งหมด  58,886,497   บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 86,083,965.93  บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จํานวน 145,859,272.41  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – 
ก.พ.63   จํานวน 13,044,667.20  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน  รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – 
ก.พ.63   จํานวน 468,233.70 บาท  11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น  รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – ก.พ.63   
จํานวน - บาท   
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    รายรับจริ ง เดือน ต.ค. -ม.ค.63  จํานวน  
130,121,546.50  บาท  รายรับจริงเดือน ก.พ.63 จํานวน  15,737,725.97 บาท  รวมรายรับจริง
ตั้งแต ต.ค.- ก.พ.63 จํานวน  145,859,272.47 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.-ม.ค.63 จํานวน 
119,577,085.48 บาท  รายจายจริงเดือน ก.พ.63  จํานวน  30,384,932.14 บาท รายจายจริงเดือน 
ต.ค.-ก.พ.63 จํานวน  149,962,017.62  บาท   ยอดเงินคงเหลือยกไป มี.ค.63  (-4,102,745.15) บาท  

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง      ประจําเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 
2563   คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง สํานักการชาง เดือนกุมภาพันธ 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,980.00 
ลิตร  ลดลง 1,000.00 ลิตร  สํานักปลัดเทศบาลเดือนกุมภาพันธ 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 
1,527.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 51.00 ลิตร  สํานักการสาธารณสุข เดือนกุมภาพันธ 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  
จํานวน 17,257.00 ลิตร ลดลง 826.00  ลิตร  สํานักการศึกษา  เดือนกุมภาพันธ 2563 ใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง  จํานวน 156.00  ลิตร ลดลง 64.00 ลิตร  สํานักการคลัง เดือนกุมภาพันธ 2563 ใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง  จํานวน 200.00 ลิตร  เพิ่มขึ้น 40.00 ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน เดือนกุมภาพันธ 2563 
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  100.00   ลิตร ลดลง 35.00 ลิตร  กองสวัสดิการฯ เดือนกุมภาพันธ 2562  ใช
น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน  198.00 ลิตร ลดลง 2.00 ลิตร  เปรียบเทียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด 
ปงบประมาณ 2562-2563   เดือนกุมภาพันธ 2562 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 24,184.00 ลิตร  ลดลง 
3,070.00 ลิตร   โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สํานักงาน 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน ม.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 20,951.00 หนวย  เพิ่มขึ้น 2,326.00 หนวย      
สถานีดับเพลิง   ในเดือน ม.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 4,390.00  หนวย  เพิ่มขึ้น 605.00 หนวย  โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ในเดือน ม.ค  63 ใชไฟฟา จํานวน 9,785.00 หนวย   เพิ่มขึ้น 1,028.00  
หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน ม.ค. 63 ใชไฟฟา  จํานวน  6,785.00 หนวย เพิ่มขึ้น  
1,647.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ม.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 6,616.00 หนวย  
เพิ่มขึ้น 1,003.00 หนวย  โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ํา  ในเดือน ม.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 1,152.00 
หนวย   เพิ่มขึ้น 189.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ   ในเดือน ม.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 
5,752.00 หนวย  เพิ่มขึ้น 1,636.00 หนวย  เดือนมกราคม 2563  ใชไฟฟาเกินสิทธิ์ 10%  หนวยตาม
สิทธิ์ 10%  252,855หนวย ไฟฟาสาธารณะ 289,209 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2563  อยูระหวางดําเนินการกอสราง  จํานวน  1  โครงการ ดังนี้  1.โครงการสรางปายสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562 (แจงเขาดําเนินการ 29 มกราคม 
2563)   สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง   งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  8  โครงการ ดังนี้   1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยอัคราสา ชุมชนหัวโนนโก (สงมอบงาน 17 ก.พ. 2563)   2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากสะพาน
ทุงสระถึงถนนทางเขาหมูบานศรีเมืองใหม  ชุมชนทุงสระ(สงมอบงาน 5 ก.พ. 2563)   3. โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล.  ซอยแยกถนนผังเมือง 2 ชุมชนหัวคู – หนองเรือพัฒนา  (สงมอบงาน 4 ก.พ. 2563)  4. 
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาส ทุงมน ขางบาน ผอ.เจริญศักดิ์ ทองมา  (สงมอบงาน 20 
ก.พ. 2563)   5.โครงการปรับปรุงทางเทาถนนอนรรฆนาค ชวงหนาโรงเลื่อยจากซอยอนรรฆนาค 5 ถึง ซอย
อนรรฆนาค 7 (สงมอบงาน 26 ก.พ. 2563)  6.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆ
นาค 22 (สงมอบงาน 31 ม.ค. 2563)   7.โครงการกอสรางลานอเนกประสงคชุมชนริมแกงดอนกลาง (สง
มอบงาน 17 ก.พ. 2563)  8.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคนตอจากโครงการเดิม ชุมชนดงปอ(สง
มอบงาน 4 ก.พ. 2563)  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563   อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง   จํานวน  10  โครงการ ดังนี้
1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2.โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนธนะผล (ขางรานตัดผม)   3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนน
ขางศาลากลางหลังใหม ชุมชนดงปอ   4.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบานเทิดไท ชุมชน
วัดปาทุงศรีเมือง   5.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทางเขาวัดปาทุงศรีเมอืงฝงทิศตะวันตก  
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง   6.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนหนองเรือ – หัวคู ชุมชนหัวคู – 
หนองเรือพัฒนา  7.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาส – ทุงมน ขางโรงแรมคิวบิส 2   8.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทาสินคา 5 เชื่อมซอยบับพาอุทิศ ชุมชนทาสินคา   9.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 14 ตอจากโครงการเดิม ชุมชนโรงงิ้ว  10.
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัวโนนโก  สวนการโยธา   เขารวมการประชุม การประชุม
ชี้แจงกฎกระทรวงใหบังคับใชผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563   ดําเนินการทํา
ประชาคมชุมชนสงเปลือย ในเรื่องการตัดตนยางนายืนตนตาย  ณ สวนสาธารณะกุดโงง  วันเสารที่ 8  
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563  ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดโงง  สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับ
ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานปาไม ดําเนินการ   สํารวจพันธุไมภายในแกงดอนกลางขับเคลื่อนนโยบายปานิเวศน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เพื่อเปนศูนยการเรียนรูปาในเขตเมือง โดยกําหนดพื้นที่สวนสาธารณะแกงดอน
กลางเปนปานิเวศน  วันที่ 4  กุมภาพันธ 2563  ดําเนินการติดตั้งเวทีชั่วคราว ตกแตงสถานที่ งานมหกรรม
โปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ (เวทีกลาง)  รวมดําเนินการโครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน
เพื่อการเชื่อมโยงและบูรณาการ  แผนระดับพ้ืนที่ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง งานตรุษจีน บริเวณ โรงงิ้ว วันที่ 6  
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กุมภาพันธ 2563  จัดเตรียมสวนหยอม สําหรับงาน พิธีสมโภชวัดกลาง ระหวางวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ 
2563  บริเวณวัดกลางอารามหลวง บริเวณ วัดกลางอารามหลวง  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงง
โดยรอบ   ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ํากินโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
โดยรอบ 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ฝายบริหารงานทั่วไป  1.
สรุปคาใชจายประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 งบประมาณตั้งไว 1,574,000 บาท  รวมคาใชจาย  
183,760.50  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  766,173.50  บาท  2.หนังสือเขา 60  เรื่อง  3.บันทึกขอความ 
42  เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ-จัดจาง 6  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 18  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กุมภาพันธ 2563  ฝายแผนงานและงบประมาณ   1. โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2563 โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 17 - 23 มีรายการดังนี้  โอนครั้งที่ 
17/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 290,000 บาท งานปองกัน ฯ สป. โอนครั้งที่ 18/2563 จํานวน 
1 รายการ เปนเงิน 50,000 บาท สํานักการคลัง โอนครั้ งที่  19/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
150,000บาท สํานักการศึกษา โอนครั้งที่ 20/2563 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 330,000 บาท สํานัก
การชาง โอนครั้งที่ 21/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 71,540 บาท กองสวัสดิการ ฯ   โอนครั้งที่ 
22/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 48,000 บาท สํานักปลัด ฯ โอนครั้ งที่  23/2563 จํ านวน  2 
รายการ เปนเงิน 169,990 บาท สํานักการศึกษา 2. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารับการประเมินรางวัลองคปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ. 2563 ประเภทดีเลิศ โดยเทศบาลไดสงโครงการ
นวัตกรรม คือ โครงการ 1132 สงตอดวยรัก พิทักษชีวิต และไดสงเอกสารเกณฑประเมินพรอมเอกสาร
ประกอบไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ  2563  3. ตอนรับคณะศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลนาคู  - 
องคการบริหารสวนตําบลนาคู ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุในหัวขอเรื่อง   การมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในยุคไทยแลนด 4.0 และ
การบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563  ณ 
หองประชุมสภา ฯ  4. โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง  กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย   - วันอาทิตยที่  
23  กุมภาพันธ  2563  รวมทําบุญตักบาตรเขาวัดปฏิบัติธรรม ณ  วัดหอไตรปฏการาม จังหวัดกาฬสินธุ  
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาว
ประชาสัมพันธ  จํานวน 10 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 69 งาน  5.วิดีโอ
และภาพเคลื่อนไหว จํานวน 35 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  5 งาน  8.
ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 1 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 320 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  
- ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 8  
งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 25  ขาว 4.Facebook จํานวน 39 งาน  5.ประกาศ  - ขาว  6.เขียนบทรายการ
เคเบิ้ลทีวี 8  ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวี
ดีทัศน  จํานวน - งาน   ฝายนิติการ    ออกตรวจสอบ กรณีมีผูรองเรียนการสะสมขยะทองอพารทเมนท  ออก
ตรวจสอบ กรณีมีผูรองเรียนเรื่องฝุนจากโรงเลื่อย (ชุมชนดอนสวรรค)  ออกตรวจสอบ การทํารางน้ําฝนรุกล้ําที่
บานขางเคียง (ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)   คณะกรรมการออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี พนักงานครู ขอรับคา
เชาบาน 
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กองสวัสดกิารสังคม 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนกุมภาพันธ 2563  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2563  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 58 ลิตร ลดลง 114  ลิตร  รถทะเบียน กต 2376 ใช
น้ํามันทั้งหมด 140  ลิตร ลดลง 3  ลิตร   เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ตลาดโตรุง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานการเปด
โครงการจัดพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน HAPPY VALENTINE”S DAY สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนฯ มีกิจกรรม ดังนี้ การประกวดดาว-เดือน การประกวดดาวเดน เตนCOVER 
DANCE รองเพลง เลนดนตรี ขายดอกกุหลาบ ขายลูกโปง แจกถุงยางอนามัย ฯลฯ  ฝายสังคมสงเคราะห  วันที่ 
๓ ก.พ.๖๓  เวลา ๐๖.๓๐ น. ประชุมสหกรณเคหะสถานบานรวมใจ จํากัด  เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ๖๒ รายงานผูตรวจสอบกิจการ  กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันป ๖๒  พิจารณาเลืองตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานชุดใหม  วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ HIV ณ 
กองสวัสดิการสังคม  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม   วันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ ๒๕๖๓ รวมประชุมใหญ สามัญ
ประจําป ๒๕๖๒ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ธกส. กาฬสินธุ   วันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ ๒๕๖๓ รวมประชุมใหญ
สามัญประจําป ๒๕๖๒ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรการเกษตรเมืองกาฬสินธุ จํากัด  วันที่ ๒๒ กุมภา
พันธุ ๒๕๖๓ รวมประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๒ สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด  ฝายพัฒนาชุมชน
วันที่ ๑๑ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ไดดําเนินโครงการจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน เพื่อเชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนในระดับพื้นที่ โดยไดจัดทําเวทีประชาคมในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๘ ชุมชน รวมทั้ง
จัดทําและแกไขปญหา ความตองการ ของประชาชนของ   แตละชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับ
ประโยชนและนําแผนชุมชนที่ได เพื่อบรรจุเขาเปนแผนพัฒนาของเทศบาล   เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓)  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการเปดประชุม พรอมดวย ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝาย พนักงาน ประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกุมภาพันธุ ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
ปดประชุม  16.30  น. 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


