รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 8/๒๕63 ประจําป ๒๕63
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์
4. นายวิทยา
5. นายรณยุทธ
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายพงษธร
9. นายภาณุเดช
10. นายกฤษฎา
11. นางสังวาลย
12. นายวรวิทย
13. จ.ส.อ.สมชาย
14. จาเอกภราดร
15. นางสาวจันทรตรี
16. นายกฤษณะ
17. นางสาวสุนิสา
18. นางสาวนันทนา
19. นายจําลอง
20. นางมยุรา
21. นางมยุรี
22. นางสุดารัตน
23. นางศศิญา
24. นายสถิตพงษ
25. นายมานิต
26. นางจริยา

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
ชื่นอิ่ม
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
สีแพนบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. ดร.ศิรินันท
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. ดร.พงษพิมล
6. นายสมบัติ
7. นายนิกร
8. นายสังวาล

ไชยศิวามงคล
หลอตระกูล
รมไทรทอง
รัตนานิคม
คําลอย
สันคํา
แตมแกว
เมืองโคตร

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายทะเบียนฯ

9. นางจีรนันท
10. นายสมชาย
11. นางสาคร
12. นายวันชัย
13. นางสาวดารุณี
14. นายคงเดช
15. นายวุฒิไกร
16. นางณัฐนันท
17. นายกันติพงษ
18. นายพงษฤทธิ์
19. นางรัศมี
20. นายสนธยา
21. นายธนวัฒน
22. นายปญญา
23. นายอิงควัต
24. นายธนัญชัย
25. นายนัญธชัย
26. นางเพ็ญประภา
27. นายชาติชาย
28. นางดวงใจ
29. นางสาวณัฐภาส
30. นางสาวพัชรินทร
31. นางมนธิดา
32. นางวัชรี
33. นางศศิพรรณ
34. นางสาวภัทรวดี

ธารไชย
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
ธารสวิง
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
ภูนิลามัย
คํากอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
คํากอน
คําเดช
โพธิแทน
พัฒนโพธิ์

- 2 ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2563 ประจําป 2563 วันที่ 14 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แจกถุงยังชีพในชวงไวรัสโควิด-19 ระบาด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ในตารางการประชุมกําหนดการ
ประชุมเดิมของเรานั้นคือวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เพราะปกติเราจะติดชวงวันหยุดสงกรานตเราจึง
กําหนดการประชุมในวันนั้นแตปนี้งดประเพณีสงกรานตในประเทศไทยทั้งหมด เลยทําใหเราไมไดมีวันหยุด
เพราะฉะนั้นเราจึงไดเลื่อนการประชุมมาไวในอังคารที่ 14 เมษายน 2563 นี้ ชวงไวรัสโควิด-19 ระบาดผม
เองก็ไดมีโอกาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่นองประชาชนที่โดนกักตัว 14 วัน ไปเยี่ยมมาแลวประมาณสามรอยกวาคนซึ่ง
ก็จะมีรายใหมเขามาดวย การที่เราลงพื้นที่ไปเยี่ยมครั้งนี้ไมไดนากลัวเพราะคนที่ควรกลัวและเสี่ยงกวาเราคือ
ทาง อสม.และเจาหนาที่พยาบาลของเราที่ตองลงไปวัดไขและซักประวัติอยางใกลชิดเพราะเขาตองลงไปเจอคน
เหลานี้กอนเราเพราะทางประธานชุมชนจะแจงมาวามีคนเดินทางมาจากตางจังหวัดและไดมาอยูบานหลังนี้ทาง
เจาหนาที่เราและอสม.ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเปนกลุมแรกเลย หลังจากนั้นถึงจะแจงขอมูลมาให

- 3 นายกทราบเพื่อลงไปเยี่ยมพี่นองประชาชนและวันนี้เปนวันสุดทายที่ผมจะลงไปเยี่ยมพี่นองประชาชน หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาลของเยี่ยมยังเหลืออยูเทาไหร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ถุงยังชีพเหลือประมาณ 113 ถุง และ
ขาวสารเหลือประมาณ 254 ถุงครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ นายพัฒพงษแจงวามีบุคคลที่อยูใน
โครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังประมาณ 90 คน ผมอยากไปมอบถุงยังชีพที่เหลือใหเขาเริ่มในวัน
พรุงนี้โดยให อสม.ไปรอที่บานของผูยากจนที่เขาโครงการคนกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังและเจาหนาที่ของเรา
ประมาณ 4 – 5 คน มอบนายพัฒพงษรับผิดชอบ

เรื่องที่ 2 การจัดการขยะ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อเชาผมลงพื้นที่ไปดูเขต 3 บริเวณ
ทุงศรีเมืองกลาง ทุงศรีเมืองพัฒนา หนาโรงซอม รพช. และหัวคู หนองเรือ หาดลําดวน เกษตรสมบูรณ ขยะ
ขางทางและคนนํ าขยะมาทิ้งหน า บ านเยอะมากยั งไมมีใครไปเก็ บ ฝากสํ านั กการสาธารณสุ ขเก็ บ ขยะให
เรียบรอยเพราะผมผานไปดูมีขยะที่นํามาวางกองไวคอนขางมากและฝากรถเก็บขนกิ่งไมไปเก็บตามซอกซอย
ตางๆที่พี่นองประชาชนตัดแลวนํามาทิ้งกองไวใหเรียบรอยดวย
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สํานักการสาธารณสุข
ชวงที่ผานมาเรานํากําลังคนมาทําการลาง
ตลาดชวยกันเลยทําใหเจาหนาที่ไมเพียงพอครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หลังจากนี้ฝากดําเนินการดวยครับ

เรื่องที่ 3 โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทยหญา
ยาวมากฝากสํานักการศึกษาใหเจาหนาที่ไปตัดหญาใหเรียบรอย และในการประชุม คผบ.ของเราทุกครั้งให
เชิญทานผอ.กิ่งเพชรเขารวมประชุมเพราะทานถือวาเปนสวนหนึ่งของเทศบาลเราแลว และที่ดินบริเวณนั้นเปน
ของธนารักษใหไปประสานงานและสอบถามทางธนารักษวากรณีทเี่ ราถายโอนมาจากโรงเรียนทุงศรีเมืองประชา
วิทยนั้นทางธนารักษจะตองมีการมอบที่ดินใหเปนของเทศบาลหรือไมอยางไร เพราะถาหากที่ดินไมใชของ
เทศบาลเมืองฯแตยังเปนของโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทยอยูก็จะเปนการไมชัดเจนในกรณีที่เราจะเขาไป
พัฒนาโรงเรียน ลองประสานงานเรื่องนี้ใหผมดวย

เรื่องที่ 4 รับผิดชอบงานประจํา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องงานประจําฝากทุกสํานัก/กอง

รับผิดชอบเหมือนเดิมและเอาใจใสงานของตัวเองใหดี

เรื่องที่ 5 เบิกงบประมาณซื้อแอลกอฮอล/หนากากผา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักปลัดเทศบาลทําเรื่องขอ
อนุมตั ิและเบิกเงินงบประมาณงบกลาง เงินสํารองจายสั่งซื้อแอลกอฮอลและอุปกรณ/หนากากผา ใหกับสํานัก
การสาธารณสุ ขเพื่อเอามาแจกจ ายให พี่น องประชาชนของเรา ผมอยากมอบให พี่น องประชาชนใช อย าง
เพียงพอทั้งแอลกอฮอลและหน ากากผาเพราะคิดวาเราจะตองอยูในช วงไวรัสโควิด-19 ระบาดกัน อีกนาน
พอสมควร

เรื่องที่ 6 การเก็บเงินสมาชิกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

การเก็ บ เงิ น สมาชิ ก เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผูสูงอายุของสมาคมฌาปนกิจฯ ฝากรองปลัดรณยุทธติดตามดําเนินการเรื่องนี้อยางเรงดวน ในการประชุมครั้ง
ตอไปขอใหรายงานเรื่องนีใ้ หผมทราบดวย
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เรื่องที่ 7 ทําถนน 1155
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เงินรางวัลที่เราไดมาตอนนี้เรายังมี
รายการที่ยังไมไดทําอยูประมาณ 2 – 3 รายการ ที่ขอเอาไว เชน รถของสํานักการสาธารณสุข และอาคาร
ห อ งประชุ ม ของผู สู ง อายุ แต เ ผอิ ญ มี ง านด ว นเข า มาคื อ การทํ า ถนน 1155 รองรั บ การเชื่ อ มต อ อาคาร
โรงพยาบาลที่สรางใหมและจะเปดอาคารภายในป 2563 นี้ เพราะฉะนั้นถาหากสะพานเชื่อมเรียบรอยแลวเรา
จะตองทําถนนขางลางใหเรียบรอย เชน ขีดสี ตีเสน ปรับพื้นทีใ่ หเปนพื้นที่ที่ควรระมัดระวัง ทําถนนใหมและเท
ถนนใหม เพราะถนนอยูระหวางสะพานเชื่อมตึกของโรงพยาบาลฯ มอบสํานักการชางไปออกแบบใหเรียบรอย
สวนเรื่องรถของสํานักการสาธารณสุขนั้นใหนําเขาในเทศบัญญัติป 2564 เลยมอบผอ.กองวิชาการดําเนินการ

เรื่องที่ 8 การเพิ่มแสงสวางบริเวณถนนหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือมาจากศูนยดํารงธรรมบอกวา
ถนนถีนานนทชวงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมันมืด แตความจริงแลวผมวามันไมไดมืดเพราะมีไฟอยูเกาะกลางถนน
และถนนเสนนี้เปนถนนที่เราไดรับถายโอนมาจากแขวงการทางฯและไฟที่ใสเขามาเปนไฟสีสมเลยดูไมสวาง ผม
เลยอยากแนะนําสํานักการชางใหไปเพิ่มวัตตใหหลอดไฟที่เรามีอยูและเปลี่ยนไฟจากสีสมเปนสีขาวทั้งหมดจะ
ผิดอะไรรึปาว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ
ผอ.สํานักการชาง ผมไดเสนอไปแลวงบประมาณ 24 ลาน
บาท เปลี่ยนเปน LED และเพิ่มวัตตใหสูงขึ้น ตอนนี้ไดทําหนังสือแจงทานรัฐมนตรีอยูครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เราก็แจงไปวาตอนนี้ทําการสํารวจอยู

เรื่องที่ 9 โรงรับจํานําออกมาตรการชวยประชาชน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

โรงรับจํานําตอนนี้ก็ออกมาตรการ
แลวใหชวยประชาชนโดยการลดดอกเบี้ย เงินตนไมเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.125/เดือน

เรื่องที่ 10 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีโครงการประกวดรางวัลไทยแลนด
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย มอบผอ.สํานักการสาธารณสุขสอบถามเจาหนาที่ดูวาจะสงประกวด
หรือไม

เรื่องที่ 11 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันตนไมประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรียนผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
กรมปาไมขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานสังกัดจัดกิจกรรมวันตนไมแหงชาติ ในวันพุธที่ 6
พฤษภาคม 2563 โดยรวมกันปลูกตนไม ณ บริเวณหนวยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ที่ผมนําเรื่องนี้เขา
มาเพราะเห็นวาทานเลขาฯกําลังปลูกตนไมที่เกาะกลางถนนหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุเราพอจะนําเรื่องนี้ไป
รวมกันไดหรือไมในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยไปปลูกตนไมที่เกาะกลางถนนหนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตอไปใหยาวกวาที่ทานเลขทําเลยไดหรือไมผมวาจะสวยขึ้นกวาเดิมหรือจะไปขุดหลุมปลูกที่สวนสาธารณะริม
แกงดอนกลางเหมือนเดิมใหสํานักการชางพิจารณาตามความเหมาะสมในการทํากิจกรรมวันตนไมประจําป
2563

เรื่องที่ 12 ทําบันทึกครุภัณฑที่อยูในศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พัสดุภัณฑ ครุภัณฑที่ธนาคารอาคาร
สงเคราะหใหมาผมเขียนเอาไววาถาใครจะเอาใหทําเรื่องไปขอผม ตอนนี้ของยังอยูครบหรือไม
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล แจกจายไปบางสวนแลวครับ ทําบันทึกขอ
อนุญาตทานนายกเรียบรอยแลวครับ
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นายจารุวัฒน

บุญเพิม่

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เจาหนาที่ที่สถานีดับเพลิงบอกอยาก

ไดเครื่องปรับอากาศ เรามีเครื่องปรับอากาศที่ถอดออกจากศาลากลางหลังเกาประมาณ 8 ตัว อยูที่นายวันชัย
ใหสํานักปลัดเทศบาลทําบันทึกขึ้นมาขอใชเครื่องปรับอากาศในสวนนี้ ที่ผมเคยใหไปทําบันทึกวาของที่เรา
นํามาเก็บไวมีอะไรบางไดทําเรียบรอยแลวหรือไมถายังไมไดทําผมมอบสํานักการศึกษาออกไปดูวาในอาคาร
ศาลากลางหลังเกาของอะไรที่เปนครุภัณฑ เชน แอร ใหทําบันทึกใหเรียบรอย

เรื่องที่ 13 มาตรการเฝาระวังผูเดินทางกลับภูมิลําเนาชวงที่มีการระบาดของไวรัส
โควิด-19
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มาตรการเฝาระวังผูเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาชวงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 มอบกองสวัสดิการตรวจเช็คผูที่เดินทางมาใหมและเรียงลําดับ
มาใหผมเพื่อเตรียมลงไปเยี่ยม

เรื่องที่ 14 ซักซอมแนวทางสํารวจขอมูลผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาจากไวรัสโควิด-19
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมือ งกาฬสิ นธุ มีหนั งสือซัก ซอมแนวทางสํารวจ
ขอมูลผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันและแกไขปญหาจากไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลสั่งปดอะไรตางๆ
มากมายนั้นพี่นองประชาชนเราไดรับผลกระทบอะไรบางเปนขอมูลสํารวจแบบที่ 1 แบบที่ 2 ผมมาคิดดูคนที่
ไดรับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุมีเยอะเกือบจะกระทบทั้งหมด ในการนี้กระทรวงมหาดไทย
มอบหมายใหกรมการปกครองจัดทํารายการขอมูลผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันและแกไขปญหาไวรัส
โควิด-19 เพิ่มเติมในระบบฐานขอมูล ของผูเ ดินทางเขาหมูบานชุมชนดังนั้น เพื่อใหการดํ าเนิน การดั งกลาว
เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอให ท านดํ า เนิ น การดั ง นี้ 1.มอบหมายให ป ระธานชุ ม ชน
คณะกรรมการชุมชนสํารวจขอมูลผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันและแกไขปญหาไวรัสโควิด-19 ตาม
แบบสํารวจผูไดรับผลกระทบโดยเราไดขอมูลแลวใหไปคียลงในระบบตามแนวทางจัดทําขอมูลระบบจะเริ่ม
บันทึกขอมูลไดตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2563 ผานมาแลว 2 – 3 วัน แลวแตเรายังไมเริ่มดําเนินการเลย 2.
มอบหมายใหปลัดเทศบาลกํากับดูแลและสํารวจการบันทึกขอมูลของระดับชุมชน ถาเราจะเอาเจาหนาที่ของ
เราลงไปสํารวจแตละชุมชนเพื่อไปสํารวจวาเขาไดรับผลกระทบอะไรจากมาตรการปองกันและแกไขปญหาจาก
ไวรัสโควิด-19 และไดรับเงินเยี่ยวยา จํานวน 5,000 บาท หรือไมไดรับอยางไร หรือตองการความชวยเหลือ
อะไร ถาหากจะใหเราลงไปสอบถามแตละหลังคาเรือนแบบนั้นผมวาคอนขางยากเพราะบางบานก็อาจจะไมได
เดือดรอนหรือบางบานอาจจะไมอยูบานซึ่งเปนการยากที่เราจะลงพื้นที่ เพราะฉะนั้นผมเลยคิดวาเรานาจะใช
การประกาศเสี ย งตามสายตามชุ ม ชนและรถประชาสั ม พั น ธ และมอบกองสวั ส ดิ ก ารจั ด เตรี ย มเอกสาร
แบบฟอรมแบบสํารวจกรอกขอมูลผลกระทบที่พี่นองประชาชนไดรับแจกใหพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ สําเนาเอกสารไวประมาณ 5,000 ฉบับ (ใชงบประมาณ จํานวน 7,500 บาท) โดยใหมารับ
เอกสารไดที่ประธานชุมชน หรือถาหากไมสะดวกมารับที่ประธานชุมชนใหมาขอรับไดที่กองสวัสดิการฯภายใน
สัปดาหนี้ และหลังจากที่พี่นองประชาชนไดกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหรีบดําเนินการสงคืนใหกับประธาน
ชุมชนหรื อกองสวั สดิ การสั งคม เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ แลว ให จัด เจาหนาที่ของเราทําการลงทะเบีย นให
เรียบรอย ทุกอยางตองแลวเสร็จภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 ฝากทานปลัดเทศบาลและรองปลัดรณยุทธ
กํากับดูแลติดตามงานนี้ มอบงานประชาสั มพันธให นํารถออกไปประชาสัมพัน ธใหพี่นองประชาชนไดรับ รู
รับทราบทั้งชวงเชาและชวงเย็น

ที่ประชุม - รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริ หารและหัว หนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 การขอความอนุเคราะหยกเวนคาเชาตลาดลาน 1,2,3 ตลาดโตรุง,ตลาด
รวมใจการเกษตร,สวมตลาดลาน 3 ,สวมตลาดโตรุง,สวมตลาดรวมใจ
การเกษตร, รานขายน้ําขางแผงพระ,อาคารขางเคียงตลาด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญสํานักการคลัง
ตามที่รัฐบาลไดประกาศสถานการณการแพร
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019 (Covid-19) และจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ ได ป ระกาศคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดกาฬสินธุ ฉบับที่ 5/2563 เรื่องใหปดสถานที่เพื่อเสริมมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอ 4. ตลาด ตลาดนัด ตลาด
ถนนคนเดิน ขอ 7.รานเสริมสวย รานแตงผมหรือตัดผม สถานที่ใหบริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกเสริมความ
งามและสถานที่ ค วามงาม และข อ 22.ศู น ย พ ระเครื่ อ ง/พระบู ช า และสนามพระเครื่ อ ง/พระบู ช านั้ น
ขอเท็จจริง ผูประกอบการไดยื่นคํารองขอความอนุเคราะหยกเวนคาเชาตลาดลาน 1,2,3 ตลาดโตรุง,ตลาดรวม
ใจการเกษตร,สวมตลาดลาน 3 ,สวมตลาดโตรุง,สวมตลาดรวมใจการเกษตร, รานขายน้ําขางแผงพระ,อาคาร
ขางเคียงตลาด เปนเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563) เนื่องจากไดรับผลกระทบของการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเทศบาลไดมีการขอความรวมมือใหปดสถานที่เพื่อเฝา
ระวังปองกันและควบคุมการติดเชื้อดังกลาว และใหเปดจําหนายสินคาแตประสบภาวะขาดทุนเพราะมาตรการ
ไมใหออกนอกสถานที่ ผูประกอบการที่ไดรับความเดือดรอน ประกอบดวย 1.ตลาดโตรุง จํานวน 105 ราย 2.
ตลาดลาน 1,2,3 จํานวน 163 บาท 3.ตลาดรว มใจการเกษตร จํานวน 1 ราย 4.อาคารขางเคียงตลาด
จํานวน 36 ราย 5.สวมตลาดโตรุง สวมตลาดลาน 3 สวมตลาดรวมใจการเกษตร จํานวน 4 ราย 6.คาเชา
ขายน้ํา จํานวน 1 ราย
เราจะยกเลิกคาเชาใหครึ่งหนึ่ง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
สําหรับคนทีย่ ังมาขายของไดอยูแลวยกเลิกคาเชาใหทั้งหมดสําหรับคนที่ตองปดราน หรือเราจะยกเลิกคาเชาให
ทั้งหมดเลยเพราะสําหรับคนที่เขาเปดรานนั้นเขาตองลงทุนซื้อของมาขายมาทําขายแตเขาอาจจะขายของไมได
เพราะประชาชนมาจับจายซื้อของนอยและดวยไวรัสที่กําลังระบาดทําใหพี่นองประชาชนไมกลาออกมาซื้อของ
ยกเวนตลาดรวมใจการเกษตรซึ่งเปนตลาดเอกชนเราจะคิดคาเชากับเขาประมาณครึ่งหนึ่ง
นายจําลอง ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง ตามระเบียบจัดหาประโยชนและทรัพยสิน
ซึ่งเราจะคุยกันตอไปนี้จะสอดคลองกับที่เราจะประชุมกันในวันที่ 15 เมษายน 2563 ซึ่งอํานาจหนาที่ของ

- 7 คณะกรรมการเขาบอกวาเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการเชาและอัตราการเชา การขยายเวลาและการตออายุ
สัญญาเชา ซึ่งในการลบคาเชาเลยไมไดเขียนไดผมมองวาควรจะมีการลดอัตราใหเปนไปตามขั้นตอนจะดีกวาถา
หากจะยกเลิกคาเชาไปเลยผมมองวาจะไมสมควรเพราะอยางที่ทานนายกบอกว าบางรายยังมีการเปดราน
ประกอบการไดอยู
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ก็ลดใหเปนศูนยตามระยะเวลา
ประกาศซึ่งคาดวานาจะประมาณ 3 เดือน ถึงบางรายเขาจะยังมาขายของแตเขาก็มีการลงทุนซึ่งในวันนั้นเขา
อาจจะขายของไมไดเลยแตเขามีทุนที่เขาลงไปซึ่งถาคิดอีกมุมสําหรับคนที่ไมไดเปดรานเขาก็ไมไดมีการลงทุนไม
มีคาใชจายเพราะฉะนั้นผมอยากใหคิดเปนเลตเดียวกันวาทุกคนไดรับผลกระทบหมด ไมวาจะเปนคนที่ไดเปด
รานหรือไมไดเปดราน และอัตราการเก็บคาเชาของเราสําหรับตลาดลาน1,2,3 วันละ 15 บาท ตลาดโตรุงวัน
ละ 30 บาท ถาหากเราจะลดจะลดอยางไรใหเกิดความเปนธรรมทุกตลาด
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ผมเห็นวาเราควรยกเลิกคาเชาใหพอคาแมคาเปน
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพราะสวนมากไดปดรานจะมีบางรายเทานั้นที่ไดเปดราน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานปลัดเทศบาลเห็นวาอยางไรครับ
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล เปนการชวยเหลือพี่นองประชาชนผูที่ไดรับความ
เดื อดร อนเราไมใช ว าจะไมเ ก็บทั้งป แต เ ราจะงดเก็บคาเชาเฉพาะชว งที่อยู ในภาวะวิกฤตคือช วงที่ป ระกาศ
สถานการณฉุกเฉินประมาณ 3 เดือน มันก็จะเปนการบรรเทาเยียวยาพอคาแมคาทางหนึ่งดวย และการยกเลิก
คาเชาก็ขอใหยกเลิกมาตรฐานเดียวกันคือยกเลิกคาเชาใหทั้งหมดทั้งคนที่ไดปดรานหรือไมไดปดรานครับ
มีตึกแถวที่อยูบริเวณตรงขามแถวรานบุญยงค
นางสุดารัตน ศรีโยธา หน.ฝายผลประโยชน
เภสัชมาขอยกเวนคาเชาแตเราไมไดมีการไปสั่งใหปดรานแตอยางใดและรานเขาเองก็ไมไดทําการปด เมื่อ
เจาหนาที่เราลงไปเก็บคาเชาเขาไมยอมจายบอกวาจะขอยกเวนคาเชาจากเรา 3 เดือนเชนกัน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อาคารบริเวณนั้นทั้งหมดไมไดรับการ
ยกเวน เพราะไมไดเปนสถานที่แออัดและเปนที่ชุมนุมของพี่นองประชาชน เพราะไมไดถูกสั่งปดตามมาตรการ
ปองกันไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดฯเหมือนกับตลาดของเรา เพราะฉะนั้นเราก็ไปเก็บคาเชาตามปกติ มอบ
สํานักการคลังดําเนินการมอบสํานักการคลังประกาศวาเทศบาลโดยคณะกรรมการจัดหาประโยชนพิจารณา
แล วยกเว น คาเชา 3 เดื อน เหตุผ ลที่ย กเลิ กให 3 เดื อนเพราะเราทําตามมาตรการของรั ฐ บาลที่จ ายเงิน
ชวยเหลือฯ จํานวน 5,000 บาท ใหกับพี่นองประชาชนที่ลงทะเบียนฯ เราไมทองกัน เปนระยะเวลา 3 เดือน
เพราะฉะนั้นเราจะยกเวนคาเชาใหกับตลาดโตรุง , ตลาดลาน 1,2,3 อาคารขางเคียงตลาด สวมตลาดโตรุง
สวมตลาดลาน 3 รานขายน้ํา สวนตลาดรวมใจการเกษตรนั้นเปนของเอกชนประมูลไดและสวมตลาดรวมใจ
การเกษตร เราจะยกเวนคาเชาใหครึ่งหนึ่ง จํานวน 3 เดือน

มติที่ประชุม - ยกเวนคาเชาใหกับตลาดโตรุง , ตลาดลาน 1,2,3 อาคารขางเคียงตลาด
สวมตลาดโตรุง,สวมตลาดลาน 3, รานขายน้ํา สวนตลาดรวมใจการเกษตร
นั้นเปนของเอกชนประมูลไดและสวมตลาดรวมใจการเกษตร เราจะยกเวน
คาเชาใหครึ่งหนึ่ง จํานวน 3 เดือน สวนอาคารบริเวณแถวรานบุญยงคเภสัช
และบริ เ วณตรงข า มทั้ ง หมดไม ไ ด รั บ การยกเว น เพราะไม ไ ด ถู ก สั่ ง ป ด ตาม
มาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 -
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมีนาคม 2563 ผมจะตองเดินทางไปประชุมที่จังหวัดฯ ตอ ผมจึง
ขอใหทานรองนพสิทธิ์เปนประธานในการประชุมตอไปเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ

สํานักปลัดเทศบาล
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มีนาคม 2563 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 624 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ดําเนินการพรอมบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล และแตงตั้ง คณะกรรมการประเมินผลทดลองการปฏิบัติราชการราย นาย
สุพิศ ประสันแพงศรี ตําแหนง นักสันทนาการปฏิบัติการ สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2563 เปนตนไป และรายงานบัตรประวัติพนักงานเทศบาล ตรวจสอบประวัติการศึกษา
และประวัติอาชญากรรมตามระเบียบฯ 2. ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานเทศบาลราย นางสาวจตุพร อังคะรุด
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนงและ
สั งกัด เดิ ม 3. ดํ าเนิ น การขอความเห็ น ชอบรั บ โอนพนั กงานส ว นตํ าบลราย นางสาวลํ าไพร ภู ถิ่ น โคก
ตําแหนง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ประสงคขอโอนมาดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 4. จัดทําหนังสือแจงสํานัก/กอง งดการเขาศึกษาดูงานและเขารับการอบรมของพนักงานเทศบาล
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโคนา (COVID-19) 5. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมิน การปฏิบั ติ ราชการของพนักงานเทศบาล ลู กจางประจํา และพนักงานจ าง ในห ว งการประเมิน 1
ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบวั นที่ 1 เมษายน
2563 6. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มคาจางลูกจางประจํา
รอบวันที่ 1 เมษายน 2563 ฝายบริหารงานทั่วไป จัดประชุม (ค.ผ.บ.) คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ
งาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ครั้ งที่ 7/๒๕63 เมื่อวั นที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดประชุมพบปะหารือ (กาแฟยามบาย) 2 ครั้ง เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมมะหาด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายรักษาความสงบ งานเทศกิจ การอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้ วันที่
1- 6 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรถนนรอบงานมหกรรมโปงลางแพรวา
2563 วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรบริเวณตลาดสด
เทศบาล วันที่ 16 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกดําเนินจัดจราจรตลาดเมืองเกา
บริเวณรอบวัดกลาง วันที่ 17-19 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล วันที่ 23 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรบริเวณตลาดสด
เทศบาล การอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้ วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ
อํานวยความสะดวกจัดจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล งานทาสีตีเสนและงานอื่นๆ วันที่ 16 มีนาคม 2563
– เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่ที่มีการรองเรียนการวางสิ่งของกีดขวางทางเทาบริเวณถนนกุดยางสามัคคี วันที่ 20
มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจรวมกับตํารวจดําเนินการทาสีจราจร ถนนกาฬสินธุ บริเวณทางเขาสถานี
ตํารวจฝงตลาดสดเทศบาล และสี่แยกทุงมน วันที่ 23 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่ที่มีการ
รองเรียน รานส.ทวีสิน ถนนกาฬสินธุ วางสิ่งของกีดขวางทางเทา - เจาหนาที่เทศกิจทาสีลอคแมคาตลาดกุด
ยาง ถนนกุดยางสามัคคี - ฝายรักษาความสงบเรียกประชุมพอคาแมคาที่วางสินคากีดขวางทางเทาบริเวณถนน

- 9 กาฬสินธุ วันที่ 24 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีตีเสนทางตางระดับภายในบริเวณ
ตลาดโตรุง - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปาย วิธีปองกันการติด เชื้อไวรัสโคโรนา จํานวน 6 จุด เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายหามจอดวันคู- วันคี่ ถนนโสมพะมิตร ถนนพยาบาล และถนน 1155 งาน
ทาสีตีเสนและงานอื่นๆ วันที่ 25 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการยึดสิ่งของแมคาที่ขายสินคา
บนทางเทา บริเวณถนนกาฬสินธุ - เจาหนาที่เทศกิจขอความรวมมือกับพอคาแมคาบริเวณคลองฮีโรในการ
หามนั่งรวมกันเปนกลุมและงดลงเลนน้ํา วันที่ 26 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปาย
หามจอดวันคู-วันคี่ ถนนชัยสุนทร ถนนประดิษฐ ถนนผาขาว และถนนแกงสําโรง - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่
บริษัท MG หลังไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการตั้งปายโฆษณารุกล้ํา - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่บริเวณสี่แยก
ขาวสาร หลังไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจอดรถขายสินคา วันที่ 27 มีนาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ
ดําเนินการทาสีชองจอดรถตลาดสดเทศบาล ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๕๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุ
ไฟไหมหญาบริเวณบานสุขสวัสดิ์ ม.๑๑ ต.หลุบ จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๓.๕๐ น.
๒.วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๗ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟา หนา ม.กาฬสินธุ จึงเขา
ทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๐.๑๐ น. ๓.วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๕ น. ไดรับแจง
ทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังวัดประชานิยม จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๑๐ น. ๔.
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญา ถนนบายพาสหัวคู จึงเขาทําการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๓๕ น. ๕.วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๕๕ น. ไดรับแจงทาง
๑๙๙ เหตุไฟไหมบานเรือนประชาชน เขตเทศบาลตําบลหนองสอ จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงใน
เวลา ๒๐.๕๒ น. รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ วันที่ ๒ มี.ค.
๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๒.๑๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ถ.ภิรมย วันที่
๔ มี.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๒๓.๓๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. รถติดหลมแยกโรงมวย
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๒๓.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. ลืมกุญแจไวในรถ
วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๘.๕๓ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน
หมูบานเอกเดชา วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๙๒๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.
พวงแบตเตอรี่ บานพักเหลากาชาด วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา
๒๑.๕๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน ซอยอนรรฆนาค ๒๔ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ รับแจง
ทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๙.๔๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน หอพักหนา ม.กาฬสินธุ รวม
ทั้งสิ้น ๘ ครั้ง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ๑.หนาที่ประจําวัน -ดูแลความเรียบรอย
พรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อํานวยความสะดวก
ในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจ
และสายตรวจจักรยานเปนประจําทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24
ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ - วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ รวมโครงการจุติสุขาวดี กาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังใหคุณพอใส ภูทองขาว วันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมโครงการจุติสุขาวดี กาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลังให คุณพอใส ภู
ทองขาว งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนมีนาคม 2563 จํานวน 33,456 คน จํานวนครัวเรือน
15,720 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมีนาคม 2563 ยายเขาจํานวน 114 ราย ยาย
ออกจํานวน 46 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 609 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 511 ราย
จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 14 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา
จํานวนผูรับบริการ 3 ราย
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สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนมีนาคม 2563 เบนซิน ในเดือนมีนาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน 785
ลิตร เพิ่มขึ้น 1 ลิตร เพิ่มจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 32 ลิตร (มีนาคม 2562 = 735 ลิตร) น้ํามัน
ดีเซล ในเดือนมีนาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน 19,835 ลิตร เพิ่มขึ้น 2,578 ลิตร เพิ่มจากปที่แลวใน
เดือนเดียวกัน 4,091 ลิตร (มีนาคม 2562 = 15,744 ลิตร) แกส LPG ในเดือนมีนาคม 63 ใชน้ํามัน
จํานวน 1,615.59 ลิตร ลดลง 337.36 ลิตร ลดลงจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 168.73 ลิตร
(มีนาคม 2562 = 1,784.32 ลิตร) ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 3 ครั้ง ลางทํา
ความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 7 ครั้ง ทําความสะอาด
ถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 43 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 4 จุด ซอม
บํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 12 คัน/12 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม - ใบ ซอมแซมฝาปดทอ
ระบายน้ํา/เปลี่ยน 15 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
ระหวาง 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 63 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 5.1 ตัน กําจัดมูลฝอยในเดือน มี.ค. รวม
2,957.63 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑,066.34 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง)
1,891.29 ตัน คุณภาพน้ําไมผานเกณฑเนื่องจากเปนฤดูแลงทําใหคุณภาพน้ําลดลง ออกตรวจแนะนําตลาด
ตามมาตรการปองกันโรคโควิด – 19 เมื่อวันที่ 18 -30 มีนาคม 2563 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ออกใหความรูตลอดจนมาตรการปองกันโรคโควิดในตลาดเทศบาล ตลาดรวมใจการเกษตร และ
ตลาดทุงนาทอง เมื่อวันที่ 18 -21 มีนาคม 2563 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกใหความรูตลอดจนมาตรการปองกันโรคโควิดในรานอาหารและแผงลอยทุกราน
พรอมติดปาย “จําหนายเฉพาะสั่งกลับบาน” วันที่ 23 มีนาคม 2563 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ออกใหความรูตลอดจนมาตรการปองกันโรคโควิดบริษัทขนสงอาหารในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จํานวน 3 แหง คือแพนดาฟูด จวดเดลิเวอรี่ ดิโนเดลิเวอรี่ งานปองกันและควบคุมโรคดําเนินการเฝาระวัง
ปองกัน โรคโควิด-19 ประจําเดือนมีนาคม ดังนี้ ๑. อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชนในเขตเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อเดิ น
รณรงค เคาะประตูบาน กินรอน ชอนกลาง ลางมือ และสอนวิธีทําหนากาก ปองกันโรคโควิ– 19 และคัดกรอง
ผูที่เดินทางมาจากตางประเทศในพื้นที่เสี่ยง จํานวนทั้งสิ้น ๙ ราย ดูแลใหอยูในระบบมาตรการเฝาระวัง ทั้ง ๙
ราย ไมมีอาการผิดปกติ ใดๆ กักตัวครบ ๑๔ วันแลว ๔ ราย เหลือยังไมครบอีก ๕ ราย ไมมีอาการผิดปกติ
ติดตามทุกวัน ๒.ศูนย DIC เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดลงเคาะประตูใหความรู การปองกันโรคโควิด-19 พรอม
ทั้งสอนวิธีลางมือ ๗ ขั้นตอนและแจกหนากากอนามัยใหรานนวดแผนไทย ในเขตเทศบาลฯพรอมทั้งบริการ
ตรวจเจาะเลือดตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทั้งหมด ๕ ราน ยินยอมเจาะเลือดทั้งหมด ๑๖ ราย เมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓. ตั้งจุดคัดกรองโควิด - 19 และทานนายกเทศมรตรีเมืองกาฬสินธุ แจกหนาผาที่เย็บ
ดวยมือใหประชาชนที่มาในงาน “ตลาดเมืองเกา”ยอนเวลา ณ ชุมชนเมืองบริเวณรอบวัดกลางอารามหลวง ใน
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 4. จัดทําประกาศพนักงานควบคุมโรคติดตอ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ ๑. ดําเนิ นการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบั ติในการเฝาระวัง ป องกัน และควบคุม
โรคติดตอที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดกาฬสินธุและคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกําหนด ๒. จัดทํา
แผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดใน
เขตพื้นที่เทศบาล ๓. รายงานสถานการณโรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุที่อาจเปนโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น
ในพื้นที่เทศบาลตอจังหวัด ๔. สนับสนุน สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในเทศบาลแลวรายงานตอคณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัด ๕. เรียกใหบุคคลใดๆ มาใหขอเท็จจริง
หรื อแสดงความคิดเห็น หรือให จัด สงขอมูล หรื อเอกสารใดๆ ที่จําเป นหรือขอคิด เห็ นมาเพื่อใช ปะกอบการ
พิจารณา 6. ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอตามที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติหรือผูวา
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มีนาคม ๒๕๖๓และไดศูนยปฏิบัติการไวที่สํานักการสาธารณสุขฯ 7. จัดทําประกาศถึงแนวทางการปฏิบัติตัว
กอนและหลังของพนักงาน/เจ าหนาที่ที่ปฏิ บัติ สํานักการ/กอง/ฝ าย/สถานที่ราชการทุกแห งของสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สําหรับมาตรการ เฝาระวัง และปองกันโรคโควิด -19 ทั้งผูปฏิบัติงานและประชาชนผู
มารับบริการ 8. งานปองกันควบคุมโรคเทศบาลเมืองกาฬสินธุและกลุมงานคุมครองผูบริโภค โดยเภสัชกร
โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ ได ล งพื้ น ที่ ต รวจสอบมาตรการเฝ า ระวั ง ป อ งกั น โควิ ด - 19 ประชาชนก อ นเข า
หางสรรพสินคาหางใหญทั้ง ๔ แหง และ 7-11 ทุกสาขาในเขตเทศบาล ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ 9. งาน
ปองกันควบคุมโรคและกลุมงานคุมครองผูบริโภค เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการเฝา
ระวังปองกัน โควิด - 19 และใหความรู ฟูดแพนดา เดลิเวอรี่ จวด ในเขตเทศบาลถึงมาตรฐานเฝาระวัง โควิด19 ในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ 10. งานปองกันโรค รวมกับ สสจ. และโรงพยาบาลกาฬสินธุ ใหเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ เ ป น เจ าภาพ โดยนายกเทศมนตรี เ มือ งกาฬสิ น ธุ พาทานรองผู ว าราชการ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ และ
หนวยงานราชการเดินรณรงคใหประชาชน ปองกันโควิด -19 และแจกหนากากผาใหประชาชนที่มาซื้อสินคา
ฟรีโดยทานนายยกสภาภากาชาดไทยที่หางกาฬสินธุพาซา,บิ๊กซีและ หางแมคโคร ในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันที่
๒๓ มี.ค.๖๓ 11.งานปองกันโรค รวมกับ สสจ. และโรงพยาบาลกาฬสินธุ ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปน
เจาภาพ โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พาทานผูวาราชการ จังหวัดกาฬสินธุ และหนวยงานราชการ เดิน
รณรงคใหประชาชน ปองกันโควิด -19 และแจกหนากากผาใหประชาชนที่มาซื้อสินคาฟรีโดยทานนายยกสภา
ภากาชาดไทย ที่ตลาดสดทั้ง ๓ แหง , ตลาดโรงสี และตลาดโตรุง ในเขตเทศบาลฯและหางโลตัสกาฬสินธุ เมื่อ
วันที่ ๒๔ และ วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ ดังภาพ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 –
31 มีนาคม 2563 ) มารดาหลังคลอด 10 ราย ไดรับการเยี่ยม 10 ราย - บุตร เพศชาย 7 ราย บุตร เพศหญิง 3 ราย **มารดาอายุนอยกวา 20 ป -ราย **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ราย ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 214 ราย ๑.๒ จํานวนสัตว 294 ตั ว แยกเป น * สุ นั ข
255 ตัว * แมว 39 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 20,300 บาท ใหบริการฆาชําแหละ
สัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 29 ราย จํานวนสัตว ทั้งหมด 1,992 ตั ว
แบงเปน สุกร 1,964 ตัว โค 28 ตัว * รายไดประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖3 จํานวน 200,348 บาท
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน.
ธ นายจารุวัฒน. บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเปนประธานในการ
ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานกองทุน ฯ
ครั้งที่ 3 และติดตามการดําเนินงานโครงการ งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใต
โพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบําบัดไดใหบริการ ทํากายภาพบําบัดใหกับผูปวยและผูสูงอายุที่มา
รับบริการ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใต
โพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการนวดดวยเกาอี้ไฟฟากับผูที่มารับบริการ นักกายภาพบําบัดของ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทํากายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ําทิพย)
นั กกายภาพบํ าบั ด ของศู น ย พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ผู สู งอายุ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ ได ออกเยี่ ย มและทํ า
กายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ ๒ (ดงปอ) โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ทานจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายประกอบ เซ็น
กลาง ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นักเรียนและเจาหนาที่

- 12 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมตอนรับการตรวจเยี่ยมจาก เลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อติดตามงาน การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (LTC) ของ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ

สํานักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นายมานิต เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 โครงการเดน ประจําเดือนมีนาคม 2563
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมทําความสะอาดสถานที่ทํางานและสถานศึกษา เพื่อลดการ
สะสมของเชื้อโรคโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รวมกิจกรรมศึกษา
ดูแหลงเรียนรู ในทองถิ่นไทย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดรอยเอ็ด การทดสอบการอานออก
เขียนไดของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT) ปการศึกษา 2562 ในวั นที่ 4 มีนาคม 2563 ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ศึกษาดูแหลงเรียนรู ในทองถิ่นไทย
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดนครพนม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ศึกษาดูแหลงเรียนรู ใน
ทองถิ่นไทย ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร สอบวัดผลประเมินผล ระดับชั้น ป.6 ประจําป
การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ อบรม
ครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูพี่เลี้ยงประถมศึกษาตอนปลาย ระหวางวันที่ 15 –
17 มีนาคม 2563 ณ สพป.กส.1 โครงการครูตํารวจ D.A.R.E. มอบใบประกาศ ในวันที่ 13 มีนาคม
2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ สอบคัดกรองนักเรียนใหมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- 6 ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ อบรมครู
ดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูพี่เลี้ยงประถมศึกษาตอนตน ระหวางวันที่ 15 -17
มีนาคม 2563 ณ สพป.กส.1 สอบวัดผลประเมินผล ระดับชั้น ป.1 – ป.5 ประจําปการศึกษา 2562 ใน
วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการปจฉิมนิเทศ/วันอําลาแก
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ชั้น ป.6 ปการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล
1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ทําการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 นักเรียน
ระดับชั้น ม.1-ม.6 ระหวางวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการประกวดหองเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
ทดสอบสมรรถภาพผูเรียน ประชุมประจําเดือน วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
รวมอบรมการทําหนากากอนามัย วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โครงการปจฉิมนิเทศ
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เขารับรางวัล
การประกวดวงดนตรีพื้นบานโปงลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ก วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) อบรม สถานศึกษาพอเพียง สู ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อบรมการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อบรมพัฒนาการจัดทํา
แผนการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ฝกทําหนากากอนามัย
เพื่อปองกันการแพรเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ กิจกรรมเสริมประสบการณเรียนรู
แบบโครงงาน วันที่ 6 มีนาคม 2563 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2562 วันที่
10 มีนาคม 2563 โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 มอบนมโรงเรียนใหนักเรียนในชวงปดเรียนกรณีพิเศษ เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 กิจกรรมทําหนากากอนามัยใช
เอง เพื่อป องกัน การแพรระบาดของโรค COVID 19 ณ ศูนย พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ 1
ประชุมประเมินประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- 13 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 รวมถวายตนดอกเงินงานบุญเดือนสี่
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ณ วัดดงปอ โครงการสงเสริมการอานและเรียนรูตามชวงวัย วันที่ 25
กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 รวมเปนสักขีพยานในการจับสลากมัจฉา
กาชาด วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) เรียนรูเรื่องเครื่องกรองน้ํา
สมัยโบราณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรมการเรียนการ
สอนประจําวัน ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ฟนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนยานเมืองเกา วันที่
16 มีนาคม 2563 ณ บริเวณรอบวัดกลางพระอารามหลวง ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทําความ
สะอาด จัดเตรียม หอศิลป พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ งานกีฬาและนันทนาการ การแขงขันกีฬาเซปก
ตะกรอ เนื่องในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 3
มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานจอดรถหนาหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 –
มี.ค.63 (ไตรมาส 2) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – มี.ค.63 1.หมวดภาษีอากร รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 62 – มี.ค.63 เขามาทั้งหมด 4,829,089.38 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 62 – มี.ค.63 เขามาทั้งหมด 5,883,951.80 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – มี.ค.
63 เขามาทั้งหมด 3,840,333.40 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือน
ต.ค. 62 – มี.ค.63 เขามาทั้งหมด 4,046,192 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 62 – มี.ค.
63 เขามาทั้งหมด 370 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 62 – มี.ค.63
จํานวน 18,599,936.58 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 62 – มี.ค.63 เขามาทั้งหมด
68,359,620.29 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 30,221,868.93 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 58,886,497 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 89,108,365.93 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่
รับจริง จํานวน 176,067,922.80 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –
มี.ค.63 จํานวน 17,305,636.80 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –
มี.ค.63 จํานวน 603,998.70 บาท 11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – มี.ค.63
จํานวน 173,300 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.-ก.พ..63 จํานวน 145,859,272.47 บาท รายรับจริงเดือน
มี.ค.63 จํานวน 30,208,650.33 บาท รวมรายรับจริงตั้งแต ต.ค.- มี.ค.63 จํานวน 176,067,922.80
บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.-ก.พ.63 จํานวน 149,962,017.62 บาท รายจายจริงเดือน มี.ค.63 จํานวน
27,176,114.91 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.-มี.ค.63 จํ า นวน 177,138,132.53 บาท ยอดเงิ น
คงเหลือยกไป เม.ย.63 จํานวน -1,070,209.73 บาท มีขอมูลเพิ่มเติมสําหรับ ในชวงตนเดือนเมษายน
2563 มีเงินรายรับที่เขามาประมาณ 50 ลานบาท ซึ่งเปนเงินไตรมาสที่ 3 คือเงินเดือนครูและเงินคาอาหาร
เสริมนม อาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนทั่วไปทีใ่ ชตามอํานาจหนาที่ จํานวน 13 ลานบาท ซึ่งยอดนี้ที่เราคาด
วาจะทําใหเราไดใชจายไดในรอบเดือนเมษายน 2563

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

สํานักการชาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
ผอ.สํานักการชาง ประจําเดือนมีนาคม 2563 คาวัสดุ

น้ํามันเชื้อเพลิง สํานักการชาง เดือน มีนาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 7,640.00 ลิตร เพิ่มขึ้น
1,660.00 ลิตร สํานักปลัดเทศบาล เดือน มีนาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,511.00 ลิตร
ลดลง 16.00 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน มีนาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
19,835.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 2,581.00 ลิตร สํานักการศึกษา เดือน มีนาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง

- 14 จํานวน 197.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 41.00 ลิตร สํานักการคลัง เดือน มีนาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน 120.00 ลิตร ลดลง 80.00 ลิตร กองวิชาการและแผนงาน เดือน มีนาคม 2563 ใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง จํานวน 76.00 ลิตร ลดลง 24.00 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม เดือน มีนาคม 2563 ใช
น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 197.00 ลิตร ลดลง 1.00 ลิตร เปรียบเทียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด
ปงบประมาณ 2562-2563 เดือน มีนาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 26,576.00 ลิตร เพิ่มขึ้น
4,161.00 ลิตร โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน ก.พ. 63 ใชไฟฟา จํานวน 20,518.00 หนวย ลดลง 433,.00 หนวย
สถานีดับเพลิง ในเดือน ก.พ. 63 ใชไฟฟา จํานวน 4,151.00 หนวย ลดลง 239.00 หนวย โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ในเดือน ก.พ. 63 ใชไฟฟา จํานวน 8,727.00 หนวย ลดลง 1,058.00
หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ในเดือน ก.พ. 63 ใชไฟฟา จํานวน 5,650.00 หนวย ลดลง
1,135.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ก.พ. 63 ใชไฟฟา จํานวน 5,636.00 หนวย
ลดลง 980.00 หนวย โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ํา ในเดือน ก.พ. 63 ใชไฟฟา จํานวน 1,017.00 หนวย
ลดลง 135.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ ในเดือน ก.พ. 63 ใชไฟฟา จํานวน 4,524.00
หนวย ลดลง 1,228.00 หนวย เดือน กุมภาพันธ 2562 ใชไฟฟาเกินสิทธิ์ 10% หนวยตามสิทธิ์ 10%
241,015 หนวย ไฟฟาสาธารณะ 266,946 หนวย สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สวน
ควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563
อยูระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการสรางปายสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562 (แจงเขาดําเนินการ 29 มกราคม
2563) สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2563 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 11 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ซอยแยกถนนธนะผล (ขางรานตัดผม) 3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนขางศาลากลางหลังใหม ชุมชน
ดงปอ 4.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบานเทิดไท ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 5.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทางเขาวัดปาทุงศรีเมืองฝงทิศตะวันตก ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 6.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนหนองเรือ – หัวคู ชุมชนหัวคู – หนองเรือพัฒนา 7.
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาส – ทุงมน ขางโรงแรมคิวบิส 2 8.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทาสินคา 5 เชื่อมซอยบับพาอุทิศ ชุมชนทาสินคา 9.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 14 ตอจากโครงการเดิม ชุมชนโรงงิ้ว 10.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัวโนนโก 11.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนมาประณีต (เทศบาล 27) เชื่อม
ระบบระบายน้ําหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สวนการโยธาฯ สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จัดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมี ลูกจางประจํา พนักงานจาง สํานักการชาง เขารวม
การประชุม วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ศูนยเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักการชางทําความ
สะอาดสํ า นั ก งานเพื่ อ ป อ งกั น การแพร ร ะบาดของเชื้ อ โรค วั น เสาร ที่ 18 มี น าคม พ.ศ. 2563 ณ
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักการชาง ดําเนินการนําหนากากอนามัยชนิดผาแพ็คใสห อพลาสติ ก
เตรียมพรอมสําหรับมอบใหกับพนักงานเจาหนาที่ สํานักการชาง วันที่ 20 มีนาคม 2563 สํานักการชาง
มอบ หนากากอนามัยใหกับพนักงานเจาหนาที่ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ศูนยเครื่องจักรกลเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ สํานักการชาง ดําเนินการติดตั้งจุดลางมือกอนเขาปฏิบัติงาน พรอมติดตั้งปายแนะนําวิธีการลางมือ
ที่ถูกตอง สํานักการชางดําเนินการทาสีเครื่องหมายจราจร บริเวณซุมประตูทางเขาเมือง วันที่ 25 มีนาคม
2563 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ํากินโดยรอบ
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดยางสามัคคีโดยรอบ
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กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.
สรุ ป ค า ใช จ า ยประจํ า เดื อ นมี น าคม 2563 งบประมาณตั้ ง ไว 1,899,000 บาท รวมค า ใช จ า ย
245,074.60 บาท ยอดเงินคงเหลือ 871,758.90 บาท 2.หนังสือเขา 96 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 86
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ - จัดจาง 16 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 27 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มีนาคม 2563 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนงบประมาณรายจ า ยประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ ง ที่ 24 - 33 มี ร ายการดั ง นี้ โอนครั้ ง ที่
24/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 110,000 บาท งานปองกัน ฯ สป. โอนครั้งที่ 25/2563 จํานวน
1 รายการ เปนเงิน 110,000 บาท สํานักการศึกษา โอนครั้งที่ 26/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน
59,000 บาท สํานักการคลัง โอนครั้งที่ 27/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 242,000 บาท กอง
สวัสดิการสังคม โอนครั้งที่ 28/2563 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 300,000 บาท สํานักปลัด ฯ โอนครั้งที่
29/2563 จํานวน 1 รายการ เปน เงิน 50,000 บาท สํานักปลัด ฯ โอนครั้งที่ 30/2563 จํานวน 4
รายการ เปนเงิน 640,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ โอนครั้งที่ 31/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน
140,000 บาท สํานักการคลัง โอนครั้งที่ 32/2563 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 250,000 บาท สํานัก
การชาง โอนครั้งที่ 33/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 30,000 บาท กองสวัสดิการสังคม การสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - แจงสํานัก/กอง
ใหสงผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในชวง 6
เดือนแรก (ผลการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สงใหกองวิชาการฯ ในวันที่ 8
เมษายน 2563 เพื่อที่จะรวบรวมนําเสนอ ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตอไป โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง กิจกรรมสวดมนตในวันพระ - วันที่ 16 มีนาคม 2563
บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่ 23 มีนาคม 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
- วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 1.
งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 38 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 11 งาน 3.เขียน
ขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 42 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 35 งาน 6.
งานพิธีกร จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 4 ปาย
9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
1.งานตั ด ต อ ภาพ จํ า นวน 8 งาน 2.งานตั ด ต อ เสี ย ง จํ า นวน 8 งาน 3.งานเว็ บ ไซต จํ า นวน 20 ข า ว
4.Facebook จํานวน 42 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน
9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน ฝายนิติการ
ตอนรับอัยการเยี่ยมศูนยชวยเหลือดานกฎหมาย ใหคําปรึกษาดานกฎหมายเรื่องมรดก รายนางเพ็ญ ถาวรเลิศ
ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีน างวิไล ดอนสามารถ รองขอความเปนธรรม ออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี
พนักงานครูเทศบาล ขอรับคาเชาบาน ออกตรวจสอบ กรณี มีผูรองเรียนบานขางเคียงเปดเพลงเสียงดัง ออก
ตรวจสอบโรงเลื่ อย กรณี มีผู ร องเรี ย นเรื่ อ งฝุ น จากการตั ด ต น ไม (ชุ มชนดอนสวรรค) ร ว มกับ เจ า หน า ที่
สาธารณสุข ออกตรวจสอบ กรณีการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไมกระทําการตามคําสั่ง พ.ร.ก.ฉุนเฉิน

กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปรายงานการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาไฟฟาประจําเดือนมีนาคม 2563 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนมีนาคม 2563
รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 60 ลิตร เพิ่มขึ้น 2 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ํามันทั้งหมด

- 16 77 ลิตร ลดลง 63 ลิตร ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 )
ที่แพรระบาดและลุกลามไปโดยมีผูติดเชื้อและมีผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรคเปนจํานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยง
ตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตระหนักถึงภัย
รายนี้ จึงไดดําเนินการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคนี้ เพื่อสรางความมั่นใจและเพื่อสุขภาพอนามัยตอ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๘ ชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดลงพื้นที่
ชุมชนทั้ง ๓๘ ชุมชน เพื่อสํารวจ คัดกรองเบื้องตน และรายงานจํานวนผูเดินทางกลับภูมิลําเนาในเขตพื้นที่
เทศบาลเมือง เพื่อเปนการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว ใหคณะผูบริหารได
รับทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ลานขาง
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอนรับ
และกลาวขอบคุณ นางนงนิตย เนียมศิริ นายกเหลากาชาดจังหวดกาฬสินธุ และคณะกรรมการเหลากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ ที่ ไดมอบหนากากอนามัยใหแกประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อใหใชในการ
ปองกันตนเองจากเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออก
เยี่ยมใหกําลังใจ ประชาชนที่กักตัวอยูที่บาน (Home Quarantine) ในเขตเทศบาลฯ พรอมไดนําขาวสาร
อาหารแหง หนากากอนามัยและเจลลางมือ มอบแกประชาชนที่กักตัวอยูบานเปนเวลา ๑๔ วัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่

6 เรื่องอื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.25 น.

(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

