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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  10/2563 ประจําป 2563 วันที่  12 พฤษภาคม 
2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    ตลาดชุมชนยานเมืองเกา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมแรงรวม
ใจกันทําใหงานผานพนงานไปไดดวยดี นั้นคือตลาดชุมชนยานเมืองเกาที่เราจัดใหมีตลาดทุกวันจันทรบริเวณ
ถนนผาขาวขางวัดกลาง  ในวันจันทรหนาฝากสํานักการศึกษาดูแลและรับผิดชอบงานนี้เหมือนเดิมและอยาลืม
การรักษาระยะหางและใสหนากากอนามัยพรอมลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาเดินตลาดทุกคน  และเรื่อง
การจัดจุดจอดรถใหเปนระเบียบฝากงานเทศกิจฯ และจุดไหนที่เปนจุดสําหรับเอาไวถายรูปเพื่อความสวยงาม
อยากใหเวนไวอยาใหมีรถไปจอดปดไวครับ  
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 เร่ืองที่  2     มาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อวันอังคารที่ผานมาที่ผมไดไป
ประชุมวีดีโอคอนเฟอรเรนซไดมีคําสั่งเรื่องเฝาระวังผูที่เดินทางลงมาจากจังหวัดภูเก็ตมายังจังหวัดกาฬสินธุนั้น
ตองมีการกักตัวและรายงานใหสวนกลางไดรับทราบ  และมีขอปฏิบัติอยู 2 ประการ 1.ถาหากวาผูที่มาจาก
จังหวัดภูเก็ตแลวมีหนังสือรับรองวาผานการกักตัวอยูที่จังหวัดภูเก็ตมาแลวไมตองไปกักตัวอีก แตถาหากใครไม
มีหนังสือประกอบจะตองกักตัว  และในจังหวัดกาฬสินธุมีเขามา 3 คน  ไดตามตัวและซักประวัติแลวไมมีผูที่
เปนกลุมเสี่ยงหรือใกลชิดผูที่อยูในกลุมเสี่ยงและมีการเฝาระวังกักตัวครบทั้ง 3 คน เรียบรอย   และฝากสํานัก
การสาธารณสุขติดตามและกํากับดูแลเรื่องนี้ดวย  และเขายังฝากเรื่องแทงแบริเออรที่มีการเอามากั้นแยก
ทางเขามาในเมืองกาฬสินธุฝากใหไปนําออกและในการใหขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19ในจังหวัด
นั้นใหไปเอาขอมูลจากเว็บไซตของกระทรวงเปนเว็บกลางแลวใหจังหวัดเรามีลิงกสามารถลิงกจากเว็บกลางของ
กระทรวงเพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารวาสถานการณตอนนี้เปนอยางไร  สามารถทําอะไรได
หรือมีขอหามอะไรบาง  ถามีการสื่อสารในโซเซียลไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญก็ตามใหจังหวัดรายงานไป
ที่กระทรวงทันทีโดยเอาลงในลิงกทั้งหมดเพื่อที่สวนกลางจะไดรูเรื่องและตอบได  ในภาวะที่มีการผอนคลายขอ
กําหนดใหเจาหนาที่ติดตามหากพบวามีการฝาฝนการผอนคลายใหตัดสิทธิ์เฉพาะรายไดครับ  และโครงการ
อาหารกลางวันเด็กเล็กใหศูนยเด็กสงถึงบานและกอนที่จะดําเนินการนั้นใหสํารวจความตองการของประชาชน
กอน  ถาหากประชาชนตองการและมีความเหมาะสมก็ใหดําเนินการแตถาหากประชาชนไมตองการและไม
สะดวกก็ไมตองดําเนินการ   สวนการจําหนายสุราการกําหนดเคอรฟวยังคงเหมือนเดิมคือตองถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดครับและมีการสอบถามศูนยดูแลผูสูงอายุเชาไปเย็นกลับเปดไดแตศูนยเดยแครที่ตองนอนในศูนยนั้น
ตองปดไวกอน  และประเด็นเรื่องการบันทึกขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบที่สํานักงานปกครองจะปดระบบในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2563 ใหรีบดําเนินการใหผูวาฯหรือรองผูวาฯไดชวยเรงรัดดวยคือที่เราใหผูที่ไดรับผลกระทบ
มากรอกขอมูลสวนจะชวยเหลือไดอยางไรนั้นยังไมรูตอนนี้ผมก็มานึกวาถากระทรวงมหาดไทยทําแบบนี้ผูที่มา
กรอกขอมูลเขาก็มีความหวังวาเขาจะไดรับความชวยเหลือวาเขาจะไดเงินเยียวยาจาก พมจ. จํานวน 2,000 
บาท/คน  แตทางราชการก็ไมมีความชัดเจนวาจะใหอยางไร  ผมเลยคิดไววาในสวนของผูที่เราบันทึกขอมูล
เอาไวประมาณ 4,000 ครัวเรือน ที่เขาไดรับผลกระทบและเดือดรอน  ถาหากเราจะเยียวยาโดยการจัดถุงยัง
ชีพใหครัวเรือนละ 1 ชุด ประมาณ 4,000 ชุด  จะตองใชงบประมาณเทาไหรจะสามารถดําเนินการไดหรือ
ไมใหหัวหนาพงษธรไปศึกษาระเบียบวิธีการและพิจารณาเรื่องเงินดวยวาเราจะดําเนินการอยางไร  สวนวิธีการ
นั้นเราก็ดําเนินการเหมือนกับที่เราทําโครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชน  แตการแจกถุงยังชีพนี้เราจะ
จัดสรรแจกถุงยังชีพวันละ 1,000 ถุง  เชน ชวงเชา จํานวน 500 ถุง และชวงบายอีก จํานวน 500 ถุง รวม
แลวเราจะใชเวลาในดําเนินการประมาณ 4 วัน รวมทั้งสิ้น 4,000 ถุง  มีหนังสือมาถึงเราเปนหนังสือเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 จากฐานขอมูลในระบบระบบไทยคิวเอ็ม  ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองไดจัดทํา
ระบบการสํารวจผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เปนการเพิ่มเติมจากฐานขอมูลระบบไทยคิวเอ็มและไดกําชับจังหวัดใหความสําคัญกับการสํารวจบันทึกขอมูล
ตามแนวทางที่กําหนดรวมถึงใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวจากการบูรณาการความชวยเหลือจากทุกภาค
สวนเพื่อบริหารความชวยเหลือในระดับพื้นที่นั้น  ในการนี้เพื่อใหการบริหารความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
มาตรการปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
จึงแจงใหทานทราบถึงกระบวนการพิจารณาบริหารความชวยเหลือดังนี้ 1.กลไกและภาคีเครือขายในการ
ดําเนินการไดแกสวนราชการระดับจังหวัด กรรมการบริหารงานจังหวัด คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
จังหวัด ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองฯ สถาบันการศึกษา ศาสนา เหลากาชาด ภาคเอกชน มูลนิธิ 
สมาคม องคกรในพื้นที่ใหมาใชระบบขอมูลนี้เพื่อชวยเหลือ 2.แนวทางในการดําเนินงานคือ ใหความรวมมือใน 
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การพิจารณาใชประโยชนจากฐานขอมูลประชาชนผูไดรับผลกระทบจากระบบที่กรอกใหใชเลยเพื่อกําหนด
แนวทางในการใหความชวยเหลือประชาชนตามหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง
ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เพราะฉะนั้นปญหาที่เราคุยกันก็จบเราไมตองไปหาขอมูลใหมนําขอมูลนี้
และนําเรื่องเขาคณะกรรมการชวยเหลือเลยเพื่อความปลอดภัยผมอยากใหทําแบบนี้เพราะจํานวนถุงยังชีพมี
จํานวนมากถึง 4,000 ชุด  ฝากทานปลัดเทศบาลพิจารณาดูกับทานหัวหนาพงษธรดวยในเรื่องนี ้            

เร่ืองที่  3    เฝาระวังพายุฤดูรอน ฝนฟาคะนอง  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    พายุฤดูรอน ฝนฟาคะนอง รอยละ 
40-60% ของพื้นที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2563 โดยเฉพาะในภาคอีสาน ดังนั้นจึงขอให
เทศบาลฯแจงประชาชนในพื้นที่ติดตามขอมูลขาวสารและเฝาระวังตรวจสอบบานเรือนสิ่งปลูกสรางใหอยูใน
สภาพมั่นคงแข็งแรง  จัดเก็บสิ่งของ  ฝากจาเอกภราดรแจงเตือนพี่นองประชาชนและฝากงานประชาสัมพันธ
แจงขาวประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับทราบและเฝาระวังในเรื่องนี ้

เร่ืองที่  4   การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เนื่องจากวาเราสมัครประเมินรางวัล
ธรรมาภิบาล  หรือรางวัลบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พรุงนี้จะมีการสนทนาโฟกัสกรุป  เชิญทานผอ.กอง
วิชาการอธิบายงานในวันพรุงนี้ใหทุกทานไดรูรับทราบดวยครับวาเปนอยางไร  
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     พรุงนี้เขาจะสนทนากลุมใน
รางวัลธรรมาภิบาลในนวัตกรรม 1132 สงตอดวยรักพิทักษชีวิต  เขากําหนดออกเปน 3 กลุม 1.ทานนายก
และทานปลัดเทศบาล 2.ตัวแทนจากสภา ซึ่งเราไดเชิญทาน สท.อภิชัย น้ําจันทรและทาน สท.กฤษฎา เวียงวะ
ลัย  3.ผูที่เก่ียวของกับโครงการนวัตกรรม 1132 จํานวน 5 คน นําทีมโดยทานหัวหนาพงษธร โพธิแทน และ
เจาหนาที่อีก 4 คน  และกลุมสุดทายคือตัวแทนภาคประชาชนที่ไดรับประโยชนโดยตรง จํานวน 6 ทาน พรุงนี้
สถานที่คือหองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรานัดกันเพื่อมาซักซอมแนวทางกอน เวลา 12.30 น. และ 
เวลา 15.00 น. จะมีการปลอยโปรแกรมฯที่ทางวิจัยสงมาใหเราทดลอง   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบกองวิชาการรับผิดชอบ
ประสานงานผูที่มีสวนเกี่ยวของใหมาพรอมกันในการดําเนินการสนทนาโฟกัสกรุป 

เร่ืองที่  5   กําหนดการประชุมสภา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กําหนดการประชุมสภา สรุปวันจัด
ประชุมสภาในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  ฝากทุกสํานัก/กองที่มีสวนในกระทูถามเตรียมตอบกระทูถามให
เรียบรอย   

เร่ืองที่  6   อจน.มีเจลแอลกอฮอลมามอบใหเทศบาลฯ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทางบอบําบัดน้ําเสียของเราแจงมา
วาทาง อจน.จะเอาเจลแอลกอฮอลมาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุประมาณ 90 แกลลอน  และมี EM สําหรับเปน
ปุยใสใหตนไมดวย  ฝากสํานักการสาธารณสุขประสานงานในเรื่องนี้ดวย 

เรื่องที่  7   ทําหนังสือรายงานไปยังสํานักงบประมาณเรื่องการจัดสรรงบประมาณไม 
 เปนธรรม 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมเคยพูดใหทุกทานฟงเกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณที่เราไดรับจัดสรรมาไมคอยถูกตองและผมไดทําหนังสืออุทธรณไปยังทานรองนายกวิษณุ เครืองาม 
ตอนนี้หนังสือไดไปถึงทานเรียบรอยแลวและมีหนังสือแจงกลับมาถึงเราแลวและแจงใหเราทราบวาตอนนี้ไดสง
ปญหาของเราใหกับสํานักงบฯไดรับทราบแลวเพื่อที่จะดําเนินการแกไขตามที่เราพูดและขอมูลที่เรานําเสนอ
และแนะนําตั้งเปนขอสังเกตเขาก็จะสงใหคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องนี้เอาเก็บเปนขอมูลเอาไปประชุมกัน 



- 5  - 
ในปหนาเพื่อที่จะดําเนินการปรับปรุง สวนของเราผมก็มาตรวจเจอกับกองวิชาการเขาบอกวาเขาจะใหเงิน
อุดหนุนทั่วไปกับเราในป 2564 เพิ่มจากป 2563 ประมาณ 10%  ตามมติของคณะกรรมการกระจาย
อํานาจแตพอเรามาดูยอดที่เอามาใหเราเมื่อเทียบกับปที่แลวเราไดแค 1% ก็พอดีกับที่เราทําเรื่องทําหนังสือ
เรื่องนี้รายงานเขาไปพอดีวาเราไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณไมเปนธรรม 

เร่ืองที่  8   การปรับปรุงซอมแซมสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือมาในกรณีที่ผูรับจางไมเขาทํา
สัญญาไมใหถือวาเปนผูทิ้งงาน  ผมเองก็พึ่งเคยเห็นหนังสือนี้  แตสวนสาธารณะกุดน้ํากินของเราไมมีปญหา
อะไรใชหรือไมครับ   
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง    ไมมีปญหาคะ กําลังดําเนินการ กรณีสวนสาธารณะ
กุดน้ํากินคือเราเสนอราคาประกาศผูชนะแลวเขาไมนําหลักประกันซองมาเสนอแลวขั้นตอนตอไปก็คือเราใช
วิธีการคัดเลือกเราจะตองเชิญผูที่ซื้อซอง 10 ราย มาเสนอราคาใหมอีกครั้ง ถาหากเขาไมมาตอไปเราถึงจะ
ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานติดตามและดําเนินการเรื่องนี้ให
เรียบรอยถูกตองและปลอดภัยที่สุดครับ 

เร่ืองที่  9   การใหความชวยเหลือการสงเสริมอาชีพ   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การใหความชวยเหลือการสงเสริม
อาชีพใหกับผูที่กลับมาจากตางจังหวัดหรือคนในพื้นที่ที่ตกงานหรือถูกพักงานใหนําบุคคลเหลานี้มาเพื่อพัฒนา
ฝกฝนอาชีพถาหากเขาตองการ  เขาอยากเรียนรูอะไร อยากพัฒนาอาชีพในดานใดเราจะเปนสื่อกลางในการ
จัดการให เชน เชิญวิทยากรมาอบรมหรือสอนงาน ฯลฯ  สวนอีกเรื่องคือใหเทศบาลของเราจางงานผูที่ตกงานผู
ที่อยากมีรายไดในชวงนี้ เชน จางใหมาทาสี ซอมแซม ปรับปรุง โรงเรียน หรือสํานักงาน ฯลฯ    
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ตอนนี้กําลังรางประกาศรับสมัคร จาง
เหมาบริการ คือ  คนงานสวน 3 คน คนงานชาง 2 คน เจาหนาที่สํารวจขอมูลภาษี  และนักการ แมบาน ภาร
โรง รวมแลวประมาณ  12 คน  ครับ  เราจะเริ่มจางในวันที่ 1 มิถุนายน 2563  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากหัวหนาพงษธรติดตาม
ดําเนินการดวย 
   เรื่องที่  10    ใหประชาสัมพันธหลักเกณฑวิธีการยื่นขอรับการสงเคราะหชวยเหลือ 
                           ผูปวยที่ยากไร    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสินธุ     มี หนั ง สื อจาก  อบจ .  ให
ประชาสัมพันธหลักเกณฑวิธีการยื่นขอรับการสงเคราะหชวยเหลือผูปวยที่ยากไร   กองสวัสดิการสังคม
พิจารณาดูดวยถาหากมีผูปวยที่ยากไรเขาหลักเกณฑนี้แนะนําใหเขาไปขอรับเงินจาก อบจ.  กองสวัสดิการและ
สํานักการสาธารณสุขมีขอมูลก็แนะนําเขาดวยครับ  และฝากงานประชาสัมพันธแจงขาวประชาสัมพันธใหพี่
นองประชาชนไดรับรูรับทราบในเรื่องนี้ดวย 

เร่ืองที่  11   การแกไขปญหาน้ําเสีย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากเรื่องบอบําบัดน้ําเสียเฟส 2 ที่
เราตั้งงบประมาณเอาไวอยากใหทําเรื่องจัดซื้อจัดจาง  ฝากสํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบดําเนินการ 

เร่ืองที่  12   ฝากไปดูเทศบัญญัติของแตละสํานัก/กอง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากทุกสํานัก/กองไปดูเทศบัญญัติ
งบประมาณของสํานัก/กองตนเอง งานไหนที่สามารถทําไดใหดําเนินการสวนงานไหนที่มีการอบรม ประชุม 
สัมมนาที่เขาหามทําและยังทําไมไดใหยกเวนไวกอนฝากทุกสํานัก/กองดวย 
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เร่ืองที่  13   กูเงินรายละ 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ธนาคารออมสินฝากใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุของเราประชาสัมพันธใหผูที่มีอาชีพอิสระมากูเงิน รายละ 10,000 บาท  ดอกเบี้ย 1 สลึง/ป  มอบ
สํานักการคลังชวยแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับพอคา-แมคา  และประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  และ
ใหดําเนินการรวบรวมรายชื่อผูที่อยากจะกูเงินแลวแจงไปยังธนาคารออมสินใหออกมาบริการพี่นองประชาชนที่
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุไมตองไปดําเนินการที่ธนาคารเองโดยตรงเพื่อรักษาระยะหางและลด
การชุมนุมของพ่ีนองประชาชนฝากสํานักการคลังรับผิดชอบ 

เร่ืองที่  14   ทุบแทนล็อคขายของตลาดลาน 3 ออกใหเปนพื้นที่โลงอเนกประสงค 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เกี่ยวกับเรื่องตลาดลาน 3 ที่ผมเคย
พูดเอาไววาเราเชาที่จากราชพัสดุแลวเราสรางแทนปูนขึ้นมาแตพอคา-แมคามาคาขายแลวขายไมไดเนื่องจากวา
ปริมาณล็อคเราเยอะเลยทําใหพื้นที่ตรงนี้ไมสามารถนํามาประกอบการได  ผมจึงคิดไววาอยากจะทุบแทนล็อค
ขายของออกเพื่อทําเปนลานขายของอเนกประสงคเปนพื้นที่โลงๆ    มอบสํานักการชางออกแบบและรางแบบ
มานําเสนอนายก 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง      ตอนนี้ทางสํานักการชางกําลังออกแบบ
และกําลังเตรียมดําเนินการใหรื้อถอนแทนปูนออกและออกแบบใหมีเพดานและติดกระจกพรอมติดแอร 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากสํานักการชางนําแบบมาใหผมดู
ดวย  ที่ใหออกแบบเพราะเราจะไดไปขออนุญาตรื้อถอนจากธนรักษและจะไดมาดําเนินการได  แตผูวาราชการ
จังหวัดของเราไปรับเรื่องจากพวกเกษตรฯวาอยากจะใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุชวยหาสถานที่จําหนายพื้นผัก 
เกษตรอินทรีย ผมก็แจงไปวาสถานที่นี้เคยใหเขาขายมาแลวเราสามารถใหใชไดแตเจาหนาที่ของสํานักงาน
เกษตรฯเลยมาติดตอกับผมและแจงผมวาพวกเกษตรที่ปลูกพืชอินทรียเคยมาขายแลวและขายไมไดเนื่องจาก
สถานที่อยูดานในและลึกทําใหคาขายไมได  อยากใหเราปรับปรุงแกไขสถานที่ให  ผมเลยสอบถามกลับไปวาถา
จะใหผมดําเนินการใหจะใชงบประมาณของใครเขาตอบผมมาวาใชงบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผม
เลยสอบถามกลับไปวาพอคาแมคาประกอบอาชีพเกษตรอินทรียเขาอยูที่ไหนเขาตอบผมวาอยูอําเภอกมลาไสย
และหวยโพธิ์  ผมเลยตอบไปวาแลวทานมาใชงบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพื่อทําการตลาดการ
สงเสริมการขายและปรับปรุงสถานที่คาขายของทานเองมันจะถูกตองหรือไม  เพราะทางเทศบาลเองก็ไดให
ทานใชสถานที่แลวแตทานยังไมพอใจจะใหเราดําเนินการปรับปรุงและจัดสถานที่ตางๆใหทานอีก ผมคงไม
สามารถใชงบประมาณดําเนินการตรงนี้ใหไดถาหากทานไมสนใจสถานที่นี้ทานจะไปดูสถานที่ที่ตลาดโตรุงก็ได
เพราะสถานที่นั้นติดกับถนนถาหากทานสนใจสามารถแจงผมได     

เร่ืองที่  15   ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 
ดร.พงษพิมล  คําลอย    ผอ.สํานักการศึกษา      เมื่อเชาเขาประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนประธานคณะนี้  ในวาระที่ 5 ทาน
ฝากแจงเรื่องการรับสมัครงานในชวงไวรัสโควิด-19 นี้คือทานไดรับโควตามา 600 อัตรา เงินเดือนคือ 9,000 
บาท  จํานวน 5 เดือน อายุ 18 ปขึ้นไปและตองไมไดรับเงินเยียวยา จํานวน 5,000 บาท จากรัฐบาล  เปดรับ
สมัครในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 สวนวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จะมีการประถมนิเทศ การทํางาน
คือทํางานที่บานจะมีเอกสารใหนําไปกรอกและทํางานที่บาน 5 เดือน  ถาใครวางงานสามารถมาสมัครไดครับ  
และอีกเรื่องคือทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดรับงบประมาณจากสํานักงบ 30 ลานบาท ฟนฟูการทองเที่ยวใน
จังหวัดกาฬสินธุ  และมีหนังสือจากกรมสงเสริมฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 งดกิจกรรม 5 โครงการ 1.
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 2.การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่นทั้งระดับภาคและระดับประเทศ 3.การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ  4.
โครงการจัดการชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย 5.การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับสวนกลางและ 
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เงินที่กรมฯสงใหกับทองถิ่นตางๆที่เปนเจาภาพ จํานวน 69,510,000 บาท ใหสงคืน  ที่จัดไปแลวนั้นไมตอง
สงคืนแตที่เหลือท่ียังไมมีการจัดนั้นตองสงคืนทั้งหมด  แตสวนใหญนั้นคือยังไมมีการจัดสักพ้ืนที่เลยครับ   

เร่ืองที่  16   งานประจําของทุกสํานัก/กอง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องงานประจําของทุกสํานัก/กอง 
ฝากใหรับผิดชอบและดําเนินการเหมือนเดิม  สวนงานแกไขปญหาของพี่นองประชาชนเองก็อยาใหติดคางนาน
ใหรีบดําเนินการใหเรียบรอยฝากทุกสํานัก/กองดวย 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2563 ประจําป 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  28 เมษายน  
2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ชวงนี้สถานการณการจับกุมยาเสพติดลดลง  
เพราะแตละพื้นที่ก็มีการตั้งดานตรวจไวรัสโควิด-19 และมีมาตรการเคอรฟวเลยทําใหชวงนี้การจับกุมยาเสพ
ติดลดลงครับ  และในเดือนพฤษภาคมนี้ทางเรือนจําจังหวัดฯจะมีการปลอยตัวนักโทษที่พนโทษออกมา จํานวน 
44 คน  รวมทั้งหมดม ี8 จังหวัด     
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนเมษายน 2563  ผมจะตองเดินทางไปประชุมที่จังหวัดฯ ตอ  จึงขอให
ทานรองนพสิทธิ์เปนประธานในการประชุมแทนในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ  

สํานักปลัดเทศบาล 
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน      รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
เมษายน 2563  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวม
ทั้งหมด 624  คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ดําเนินการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ 
กสถ. ตําแหนง นักสันทนาการปฏิบัติการ 1 อตัรา  2. ออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลชวยปฏิบัติหนาที่เปนการ
ชั่วคราว 2 ราย ดังนี้ 2.1 นายธนวัฒน  สิทธิกานต ตําแหนง ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและ
ผังเมือง (นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง) เลขที่ตําแหนง 03-2-05-2103-002 อัตราเงินเดือน 44,930 
บาท (สี่หมื่นสี่พันเการอยสามสิบบาทถวน) สังกัดสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหไปชวยปฏิบัติหนาที่
เปนการชั่วคราวในตําแหนง ผูอํานวยการสวนการโยธา (นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง) สังกัดสํานักการชาง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยไมขาดจากหนาที่และตําแหนงเดิม  2.2 นายสนธยา  สีหานนท ตําแหนง 
ผูอํานวยการสวนการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) เลขที่ตําแหนง 03-2-05-2103-003 อัตรา 
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เงินเดือน 45,750 บาท (สี่หมื่นหาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) สังกัดสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ให
ไปชวยปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวในตําแหนง ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สํานัก
การชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยไมขาดจากหนาที่และตําแหนงเดิม  3. จัดทําประมาณการเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา สํานักปลัดเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2564  4. ยืนยันตําแหนงสายงาน
บริหารที่วางไปยังสํานักงานทองถิ่นจังหวังกาฬสินธุ  5. รายงานพนักงานเทศบาลขาดคุณสมบัติในการบรรจุ
และแตงตั้งไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ (กทจ.กาฬสินธุ)   รายนายสุพิศ  ประสันแพง
ศรี ตําแหนง นักสันทนาการปฏิบัติการ สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  6. รายงานพนักงาน
เทศบาลลาออกจากราชการรายนายสุพิศ  ประสันแพงศรี ตําแหนง นักสันทนาการปฏิบัติการ สังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  7. ดําเนินการขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปฯ ประจําป
งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563  8. ลงรายการในระบบขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติกรณีเลื่อนขั้น
เงินเดือน 1 เมษายน 2563  9. สอบถามตําแหนงวางกรณีพนักงานเทศบาลราย นางสิรินาฎ  ปรีชาจารย 
ตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ สังกัดสํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอโอน(ยาย) ไปดํารง
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัด อบต.พุคา อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี พรอมดําเนินการ
ขอความเห็นชอบไปยัง กทจ.กาฬสินธุ  10. ดําเนินการออกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนตําบลตามมติกทจ.
กาฬสินธุ ราย นางสาวลําไพร  ภูถินโคก ตําแหนง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 42-3-04-
3202-001 อัตราเงินเดือน 17,570 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน) สังกัดกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มาดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 03-2-08-3201-003 อัตราเงินเดือน 17,570บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ด
สิบบาทถวน) สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป  11. ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนง นายชางโยธา
ปฏิบัติงาน 2 อัตรา สังกัดสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝายบริหารงานทั่วไป   จัดประชุม (ค.ผ.บ.) 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง ครั้งที่  8/2563 เมื่อวันที่  14 เมษายน 2563 เวลา 
13.30 น.  ครั้งที่  9/๒๕63 เมื่อวันที่  28 เมษายน  2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมพบปะหารือ (กาแฟยามบาย)  2  ครั้ง  เมื่อวันที่  7 เมษายน 2563 เวลา 
13.30 น.  เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563 เวลา 13.30 น.  ณ  หองประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ฝายรักษาความสงบ งานเทศกิจ   การอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้  วันที่ 1- 5 
เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกจิอํานวยความสะดวกบริการแอลกอฮอลลางมือจุดคัดกรองบริเวณตลาดสด
เทศบาล  วันที่ 2 เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ความสะอาด เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บริเวณสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดกาฬสินธุ (บขส.)  วันที่ 6-12 เมษายน 2563  - 
เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกบริการแอลกอฮอลลางมือจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาล  วันที่ 13-
19 เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกบริการแอลกอฮอลลางมือจุดคัดกรองบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล  วันที่ 20-26 เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกบริการแอลกอฮอล
ลางมือจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาล  วันที่ 25 เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความ
สะดวกจัดจราจรที่ทําการสมาคมสงเสริมอาชีพคาตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ  วันที่ 27-30 เมษายน 2563  - 
เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกบริการแอลกอฮอลลางมือจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาล  งานทาสี
ตีเสนและงานอื่นๆ  วันที่ 2 เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่จัดระเบียบพอคาแมคาบริเวณตลาด
เกษตร  วันที่ 10 เมษายน 2563   - เจาหนาทีเ่ทศกิจลงพ้ืนที่บริษัท MG และรานผามาน ถนนกุดยางสามัคคี
หลังไดรับเรื่องรองเรียนในการวางปายโฆษณารุกล้ําทางเทา และไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการ
เคลื่อนยายปายดังกลาว  - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่หลังไดรับเรื่องรองเรียนการวางสินคาบนพื้นถนน บริเวณ
ตลาดเกษตร  วันที่ 21 เมษายน 2563   - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่ถนนทาสินคา หลังไดรับเรื่องรองเรียน 
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กองวัสดุวางขวางทางเขาออกที่พักอาศัย  วันที่ 24 เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ ดําเนินการทาสีล็อค
แมคาตลาดเกษตร  วันที่ 27 เมษายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจรวมกับสํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการ
แจกจายแอลกอฮอลลางมือ และหนากากผา บริเวณชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช.  วันที่ 28 เมษายน 2563   - 
เจาหนาที่เทศกิจรวมกับสํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการแจกจายแอลกอฮอลลางมือ และหนากากผา บริเวณ
ชุมชนทุงมน  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  ประจําเดือน เมษายน 
๒๕๖๓   ๑.วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๕๗ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟา บริเวณ ๓ 
แยกโนนตาล  จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๙.๑๘ น.    ๒.วันที่ ๑๕ เมษษยน ๒๕๖๓ เวลา 
๑๑.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมรถตักมันที่บริษัทเอเซียโมดิฟาย จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิง
สงบลงในเวลา ๑๒.๓๐ น.  ๓.วันที่ ๑๙ ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟฟารัดวงจรบนชั้น
สามรานเสริมสวยแยกปาไม จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๐.๓๙ น.    ๔.วันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมดานหลังบอขยะโคกน้ําเกลี้ยง จึงเขาทําการดับเพลิง 
และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๑.๓๐ น.   ๕.วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุ
ไฟไหมหญาตรงขามโรงสีบุญสมดุล จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๒๓.๐๐ น.  การรวม
กิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ  วันที่  ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.๑๐ น. ว.
๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสุขสบายใจ  วันที่  ๔ เม.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน หมูบานพฤกษภิรมย   วันที่  ๕ เม.ย. ๒๕๖๓ 
รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๔.๑๖ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสงเปลือย  วันที่  
๗ เม.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๒๒.๒๓ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน หมูบาน
ชัยยง  วันที่  ๑๐ เม.ย ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวง
แบตเตอรี่ หนาโลตัสกาฬสินธุ  วันที่  ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่  ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 
๒๑.๕๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสงเปลือย  วันที่  ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๙.๔๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนซอยน้ําทิพย  อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ๑.หนาที่ประจําวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใช
บริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อํานวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน   -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปน
ประจําทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง  ๒.การรวมกิจกรรม
และงานดานบริการประชาชนอื่นๆ   - วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   รวมตั้งจุด
ตรวจเคอรฟว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  รวมตั้งจุดตรวจเคอรฟว  งานทะเบียน  
จํานวนประชากรเดือนเมษายน 2563  จํานวน 33,448  คน  จํานวนครัวเรือน  15,732 ครัวเรือน จํานวน
ประชากรยายเขายายออกเดือนเมษายน 2563  ยายเขา จํานวน 80  ราย ยายออก  จํานวน 30 ราย  งาน
ทะเบียนมีผูมารับบริการ 624 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 568 ราย จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียน
บานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 19 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา  จํานวนผูรับบริการ  - ราย    
    สํานักการสาธารณสุขฯ  

นายนพสิทธิ ์   กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม     ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนเมษายน 2563  เบนซิน  ในเดือนเมษายน  63  ใชน้ํามัน  จํานวน  624 
ลิตร ลดลง 161  ลิตร  น้ํามันดีเซล   ในเดือนเมษายน  63  ใชน้ํามัน  จํานวน  17,696  ลิตร  ลดลง 
2,139  ลิตร   แกส LPG   ในเดือนเมษายน 63  ใชน้ํามัน จํานวน 1,281.70    ลิตร  ลดลง   333.89  
ลิตร   ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  5  ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร  
5 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  4 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  9  
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ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  22 จุด  ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยน
น้ํามันเครื่อง 5 คัน/8 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม - ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 22 ฝา   ดาน
สงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 - 
ปริมาณขยะที่คัดแยกได     5.6  ตัน   - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปนเงิน  7,640  บาท  
กําจัดมูลฝอยในเดือน เม.ย. รวม 3,251.75 ตัน เปนมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑,068.88 ตัน    
- ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง) 2,182.87 ตัน  คุณภาพน้ําไมผานเกณฑเนื่องจากเปนฤดูแลงทําใหคุณภาพน้ํา
ลดลง  ออกตรวจโรงแรม  เมื่อวันที่  28 เมษายน  2563  สํานักการสาธารณสุขฯ รวมกับสํานักการชาง ออก
ตรวจโรงแรมเนื่องจากผูประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทโรงแรม 
ออกใหคําแนะนําพอคา – แมคา  เมื่อวันที่  30 เมษายน  2563  สํานักการสาธารณสุขฯ ออกใหคําแนะนํา 
พอคา – แมคา เพื่อเตรียมความพรอมและเตรียมพื้นที่เพื่อเปดตลาด  ดานปองกันและควบคุมโรค                                        
๖.๑ เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค  เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๑ ราย อยูชุมนวัดเหนือรวมมีผูปวยที่ตองดูแลติดตาม
เยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ ทั้งหมด ๖ ราย มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย   งานปองกันและควบคุม
โรคไดลงพื้นที่ ไปใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับการกกัตัว๑๔ วัน และผูอยูอาศัยรวมกัน สําหรับผูที่เดินทาง
มาจากกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคโควิด-19 รวมทั้ง ผูที่เดินทางมา
จากตางจังหวัด ภายในเดือน เมษายน รายงานทั้งเขตเทศบาลฯ ดังนี้   1. ผูที่เดินทางมาจากจากกรุงเทพฯ
,ปริมณฑล และตางจังหวัด ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน 25๖๓  เปนจํานวนทั้งสิ้น ๔๔๕  ราย  กักตัวครบ 
๑๔ วัน ไมมีอาการผิดปกติ ๔๓๓ ราย คงเหลือยังไมครบ ๑๔ วัน ๑๒ ราย  2. ผูที่เดินทางมาจากจาก
ตางประเทศ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน  25๖๓  เปนจํานวนทั้งสิ้น  ๑๖ ราย  กักตัวครบ ๑๔ วัน ไมมี
อาการผิดปกติ ครบ ๑๖  ราย   3. ผูที่เดินทางมาตางประเทศ , กรุงเทพฯ และปริมณฑล และตางจังหวัด ที่ไม
มี    ที่พักอาศัยหรือมีขอจํากัดเรื่องที่พักอาศัย ตองมากักตัวที่สถานกักตัวกลางที่ เทศบาลฯ อํานวยความ
สะดวกใหทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มีทั้งสิ้น ๔ ราย กักตัวครบ ๑๔ วัน อาการปกติ ทั้ง ๔ ราย  กิจกรรมปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลาย ในชุมชนเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สรุปผลการดําเนินงานในกิจกรรมดังนี้  โดยมีผลสํารวจคา (HI,CI)  
ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี  ชุมชน ๓๒ ชุมชน   คิดเปนรอยละ 
๘๘.๘๘ ซึ่งมีความเสี่ยงนอย  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)ระหวาง๑๐–๓๐ ที่มีความเสี่ยงปาน
กลางมี ๓ ชุมชนไดแก  ชุมชนซอยน้ําทิพย, คุมหวย และชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ ๘.๓๓ - ชุมชนที่มีคา
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI)  มากกวา ๓๐ ไมมีชุมชนใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของ
สถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง  - ไมมีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก  ผลสํารวจคาดัชนีความ
ชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด   -  วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนี
ความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก  วัดกลาง คือ มีคา CI = ๙.๑   ** เดือนนี้ไมมีผูปวย
โรคไขเลือดออก  โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  ( ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 )
มารดาหลังคลอด  9 ราย ไดรับการเยี่ยม 9  ราย  - บุตร เพศชาย 5  ราย    - บุตร เพศหญิง  4  ราย  **
มารดาอายุนอยกวา 20 ป – ราย **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม   -  ราย  ดานสัตวแพทย  ระหวาง
วันที่ 1 – 30 เมษายน  2563  ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ๑.๑ จํานวนผูนํา
สัตวมารับบริการ  220  ราย  ๑.๒ จํานวนสัตว   278   ตัว  แยกเปน * สุนัข   2 4 5  ตั ว *  แ ม ว     
33  ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  22,280  บาท   ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล 
จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว  29  ราย  จํานวนสัตว ทั้งหมด  1,640  ตัว แบงเปน สุกร  1,614 ตัว โค  2 6
ตัว * รายไดประจําเดือน เมษายน ๒๕๖3 จํานวน    165066  บาท  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
คนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   นักกายภาพบําบัดไดใหบริการทํากายภาพบําบัดใหกับผูปวย
และผูสูงอายุที่มารับบริการ  ทุกวันจันทร – ศุกร  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ไดใหบริการนวดดวยเกาอ้ีไฟฟากับผูที่มารับบริการ  ทุกวัน 
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จันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น.  นักกายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ     ไดออกเยี่ยมและทํากายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ําทิพย)  

สํานักการศึกษา 
นายนพสิทธิ ์    กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    โครงการเดน ประจําเดือนเมษายน 2563   
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  สํานักการศึกษา ออกแจกแอลกอฮอล หนากากอนามัย ใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล  ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย รวมกันแพคหนากากอนามัย และ
แอลกอฮอลเพื่อแจกจายใหกับประชาชนในเขตเทศบาล   บุคลากรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ออกแจกจายหนากากอนามัย และแอลกอฮอลใหกับประชาชนในเขตเทศบาล   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 1  ทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของไวรัส COVID-19 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  สํานักการชาง เขาทําการซอมแซมฝา
เพดาน  วันที่ 16 เมษายน 2563 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  เตรียมสถานที่กอสราง
หลังคาคลุมทางเดิน  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  เตรียมสถานที่ตอนรับการเปดภาคเรียน 
ปการศึกษา 2563  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  พิธีลงนามบันทึกการถายโอนภารกิจดาน
การศึกษา โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย มาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 7 เมษายน 2563  ณ หอง
ประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ มาลัย  สพฐ.เขต 1 กาฬสินธุ  เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา หรือ   COVID-19 จึงงดการจัดกิจกรรม 

สํานักการคลัง 
นายนพสิทธิ ์    กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการคลัง 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง      รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 – 
เม.ย.63   (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – เม.ย.63   1.หมวดภาษีอากร  รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 62 – เม.ย.63   เขามาทั้งหมด 5,623,954.88  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จาก
เดือนต.ค. 62 – เม.ย.63  เขามาทั้งหมด 6,992,803.50 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – 
เม.ย.63  เขามาทั้งหมด 4,208,430.97   บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด 
จากเดือนต.ค. 62 – เม.ย.63    เขามาทั้งหมด 4,327,167  บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 
62 – เม.ย.63  เขามาทั้งหมด 1,870 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 62 – 
เม.ย.63   จํานวน 21,154,226.35  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 62 – เม.ย.63  เขามา
ทั้งหมด 80,943,045.49  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  46,602,362  บาท ดาน
การศึกษา   เขามาทั้งหมด  92,094,318  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 138,696,680  บาท รวม
รายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 240,793,951.84 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจาก
เดือนต.ค. 62 – เม.ย.63   จํานวน 20,421,837.20  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน  รับจริงจาก
เดือนต.ค. 62 – เม.ย.63  จํานวน 551,782.68  บาท  11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น  รับจริงจากเดือน
ต.ค. 62 – เม.ย.63  จํานวน 235,765  บาท  รายรับจริงเดือน ต.ค.-มี.ค.63 จํานวน 176,067,922.80 
บาท  รายรับจริงเดือน เม.ย.63  จํานวน  64,726,029.04 บาท   รวมรายรับจริงตั้งแต ต.ค.- เม.ย.63 
จํานวน  240,793,951.84 บาท   รายจายจริงเดือน ต.ค.-มี.ค.63 จํานวน  177,138,132.53 บาท
รายจายจริงเดือน เม.ย.63 จํานวน  25,245,062.54 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.-เม.ย.63   จํานวน
202,383,195.07 บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไป  พ.ค.63 จํานวน 38,410,756.77  บาท  
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สํานักการชาง 

นายนพสิทธิ ์    กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง      ประจําเดือนเมษายน 2563   คาวัสดุ
น้ํามันเชื้อเพลิง สํานักการชาง เดือน เมษายน 2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 6,730.00 ลิตร  ลดลง 
247.00 ลิตร  สํานักปลัดเทศบาล เดือน เมษายน 2563  ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน 1,264.00 ลิตร 
ลดลง 247.00 ลิตร   สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน เมษายน 2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  
จํานวน 17,696.00 ลิตร ลดลง 2,139.00  ลิตร  สํานักการศึกษา เดือน เมษายน 2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  
จํานวน   91.00  ลิตร ลดลง 106.00 ลิตร  สํานักการคลัง เดือน เมษายน 2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง    
จํานวน 160.00 ลิตร  เพิ่มขึ้น 40.00 ลิตร  กองวิชาการและแผนงาน เดือน เมษายน 2563ใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง  จํานวน  140.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 64.00 ลิตร  กองสวัสดิการและสังคม  เดือน เมษายน 2563ใช
น้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  196.00 ลิตร ลดลง 1.00 ลิตร  เปรียบเทียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด 
ปงบประมาณ 2562-2563  เดือน เมษายน 2563  ใชน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน 26,227.00 ลิตร  ลดลง 
3,349.00 ลิตร  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน มี.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 24,685.00 หนวย  เพิ่มขึ้น 4,167.00 หนวย     
สถานีดับเพลิง  ในเดือน มี.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 5,902.00     หนวย  เพิ่มขึ้น 1,751.00  หนวย       
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ในเดือน มี.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 8,427.00 หนวย   ลดลง 
300.00  หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ในเดือน มี.ค. 63 ใชไฟฟา  จํานวน  5,055.00 
หนวย  ลดลง  595.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน มี.ค. 63 ใชไฟฟา  จํานวน 
6,432.00 หนวย  เพิ่มขึ้น 796.00 หนวย  โรงเรียนผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ํา  ในเดือน มี.ค. 63 ใชไฟฟา 
จํานวน 1,665.00 หนวย   เพิ่มข้ึน 648.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ   ในเดือน มี.ค. 63 
ใชไฟฟา จํานวน 3,984.00 หนวย  ลดลง 540.00 หนวย     เปรียบเทียบหนวยไฟฟาสาธารณะทั้งหมดของ
เทศบาลปงบประมาณ 2563  เดือน มีนาคม 2563 ใชไฟฟาเกินสิทธิ์ 10%   หนวยตามสิทธิ์ 10%  
293,487 หนวย ไฟฟาสาธารณะ 280,087 หนวย  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง     
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  1  
โครงการ ดังนี้  1.โครงการสรางปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  บรม
ราชาภิเษกพ.ศ. 2562 (สงมอบงาน 17 เมษายน 2563)  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  
จํานวน  11  โครงการ ดังนี้  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนธนะผล (ขางรานตัดผม)  3.โครงการ
กอสรางระบบระบายน้ํา ถนนขางศาลากลางหลังใหม ชุมชนดงปอ  4.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป
ตัวยู ซอยบานเทิดไท ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  5.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทางเขาวัด
ปาทุงศรีเมืองฝงทิศตะวันตก   ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  6.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนน
หนองเรือ – หัวคู ชุมชนหัวคู – หนองเรือพัฒนา  7.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาส – ทุง
มน ขางโรงแรมคิวบิส 2  8.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทาสินคา 5 เชื่อมซอยบับพา
อุทิศ ชุมชนทาสินคา  9.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 14 ตอจากโครงการ
เดิม ชุมชนโรงงิ้ว  10.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัวโนนโก  11.โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําถนนมาประณีต (เทศบาล 27) เชื่อมระบบระบายน้ําหนาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2563  อยูระหวางดําเนินการจัดทําราคากลาง  จํานวน  9  โครงการ ดังนี้  1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
ถนนสวนราชการ หนาสํานักงาน ปปช.กาฬสินธุ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง  วงเงินงบประมาณ 3,454,000 บาท 
2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา   วงเงิน 
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งบประมาณ 1,514,000 บาท  3.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุข
สบายใจ 15 ชุมชนสุขสบายใจ   วงเงินงบประมาณ 717,000 บาท  4.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย วงเงินงบประมาณ 416,000 บาท  5.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 1 (แมพิมพา) ชุมชนซอยน้ําทิพย อนรรฆนาค วงเงิน
งบประมาณ 272,000 บาท  6.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหาหนุม (แยกบานแมทอง
ใส) ชุมชนวัดสวางพัฒนา วงเงินงบประมาณ 252,000 บาท  7.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอยเคหะฯ 
ชุมชน กสส. วงเงินงบประมาณ 1,435,000 บาท  8.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย
ประดิษฐ 11 ชุมชนหนองไซยวาน วงเงิน 207,000 บาท  9.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ซอยซอยหาดลําดวน 1 ชุมชนหาดลําดวน   วงเงินงบประมาณ 1,937,000 บาท  สวนการโยธา  สํานักการ
ชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมดําเนินการกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 27 มีเมษายน 2563   ณ สวนสาธารณะ
ริมแกงดอนกลาง  สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นําหนากากอนามัยและแอลกอฮอล  มอบใหกับ
ประชาชนผูอาศัยในเขตชุมชนสงเปลือยนอก  วันที่ 27 เมษายน 2563  สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นําหนากากอนามัยและแอลกอฮอล  มอบใหกับประชาชนผูอาศัยในเขตชุมชนโรงเลื่อย  วันที่ 28 เมษายน 
2563  สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นําหนากากอนามัยและแอลกอฮอล  มอบใหกับประชาชนผู
อาศัยในเขตชุมชนหัวโนนโกเกษตร  วันที่ 29 เมษายน 2563  สํานักการชางดําเนินการตัดตนไม  วันที่ 24  
เมษายน พ.ศ. 2563  ณ จวนผูวาราชการฯ  สํานักการชาง ดําเนินการนําขุดลองระบายน้ํา ชุมชนดอนกลอย 
วันที่ 21  เมษายน 2563  สํานักการชาง ดําเนินการปลูกตนไมบนเกาะกลางถนนถีนานนท  วันที่ 22 
เมษายน 2563  สํานักการชางดําเนินการซอมแซมฟุตบาททางเทา ถนนถีนานนท ฝงบันไดทางขึ้นสะพานลอย 
ตรงขามกับ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ วันที ่13 เมษายน 2563  สํานักการชาง ดําเนินการซอมแซมไฟฟา
สองสวาง ตามคํารอง  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดโงงโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
โดยรอบและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดยางสามัคคีโดยรอบ 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ฝายบริหารงานทั่วไป  1.
สรุปคาใชจายประจําเดือนเมษายน 2563  งบประมาณตั้งไว 1,859,000 บาท  รวมคาใชจาย  301,785  
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  660,028 บาท  2.หนังสือเขา 83 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 53 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
- จัดจาง 14  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 25  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2563  ฝาย
วิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 34 - 35 มี
รายการดังนี้  โอนครั้งที่ 34/2563 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 160,000 บาท สํานักการศึกษา  โอนครั้งที่ 
35/2563 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 390,000 บาท สํานักปลัด ฯ  การพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดสงแบบสรุปสาระสําคัญของ
โครงการ/กิจกรรม ภายหลังการ  ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยเทศบาล ฯ ไมมียอดงบประมาณที่ขอ ปรับลด ยังคงไว
ที่ยอดเดิม จํานวน 229,232,900 บาท  การจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  รายงานการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยใน 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เทศบาลไดรับจัดสรรงบประมาณในสวนของเงินอุดหนุน จํานวน 229,232,900 
บาท   - แจงปฎิทินการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสวนการงานสงประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจาย พรอมเอกสารประกอบ เชน บัญชีตัวคน , แบบแปลน , ปร4 , ปร5 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
รางวัลพระปกเกลา พ.ศ.2563  จัดสงใบสมัครเขารวมการประกวดรางวัลพระปกเกลา พ.ศ. 2563 ดาน
เสริมสรางสันติ - สุชและสมานฉันท ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา  โครงการ
สงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง  กิจกรรมสวดมนตในวันพระ   - วันที่  7  เมษายน  2563  บริเวณชั้น  1   
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   - วันที่  15  เมษายน  2563  บริเวณชั้น  1  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - วันที่  21  
เมษายน  2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่  29  เมษายน  2563  บริเวณชั้น  1  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 38 งาน 2.เชิญ
สื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 11 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - 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.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 2.งาน
ตัดตอเสียง จํานวน 8  งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 20 ขาว 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 เหตุรองเรียนการสงกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร 
(ชุมชนทุงมน)  ออกตรวจสอบเหตุรองเรียนการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมออกตรวจสอบ กรณีนาง
ทองดี สีสะไหล ไดรับความเดือดรอนจากการระบายน้ําฝนของอาคาร ตึกแถว ออกตรวจสอบ กรณี นางบรรจง 
เหลาลิ้นฟา รองเรียนเรื่องถนน  ออกตรวจสอบ กรณี ตอกเสาเข็ม (ชุมชนทาสินคา)  ออกตรวจสอบ กรณี 
ประชาชนรองเรียนเรื่องเผาไฟไลยุงใหกระบือ (ชุมชนดงปอ) 

กองสวัสดกิารสังคม 
นายนพสิทธิ ์    กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม  สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดีเซล)  ประจําเดือนเมษายน  2563  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 60 ลิตร ใชงานเทาเดิม  รถ
ทะเบียน กต 2376 ใชน้ํามันทั้งหมด 136 ลิตร เพิ่มขึ้น 59  ลิตร   เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา 
๑๕.๓๐ น. นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยเจาหนาที่กองสวัสดิการ
สังคม และอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ลงพื้นที่ชุมชนทุงสระ เพื่อมอบแอลกอฮอล หนากากอนามัยแบบ
ผา ใหกับประชาชน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 มีแนวโนมการระบาด
ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพรระบาดเขาสูชุมชน ตลอดจน
ปองกันกลุมผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่งายตอการติดเชื้อ  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. 
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยพนักงานกองสวัสดิการสังคมสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ลงพื้นที่ชุมชนริมแกงดอนกลาง เพื่อมอบ
แอลกอฮอล หนากากอนามัยแบบผา ใหกับประชาชน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด - 19 มีแนวโนมการระบาดที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการ
แพรระบาดเขาสูชุมชน ตลอดจนปองกันกลุมผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่งายตอการติดเชื้อ  เมื่อวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ลงพื้นที่เขต ๑ อาทิ ชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา 
,ชุมชนหนองลิ้นจี่ ,ชุมชนหนองไชยวาน และชุมชนหนองผักแวน เพื่อมอบแอลกอฮอล หนากากอนามัยแบบผา 
ใหกับประชาชน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อเปนการปองกันและ
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพรระบาดเขาสูชุมชน ตลอดจนปองกันกลุมผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่งาย
ตอการติดเชื้อ  เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. (๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหา
ราชา นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ กอง
สวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลฯ รวมมอบสิ่งของและจัดตั้งโรงทานชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับพระโพธิญาณมุนี เจา
อาวาสวัดปามัชฌิมวาส บานดงเมือง ตําบลลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ จัดขึ้น เพื่อมอบ
ขาวสารอาหารแหงและน้ําดื่ม ใหกับประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในชวง
วิกฤติไวรัสโควิด-19 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานในครั้งนี้ 



- 15  - 
 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่นๆ 
นายนพสิทธิ ์ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องอ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  15.30  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                          นักการ  
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


