รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 12/๒๕63 ประจําป ๒๕63
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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ผูมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. ดร.ศิรินันท
3. นายอดิศักดิ์
4. นายวิทยา
5. นายรณยุทธ
6. นายประเสริฐ
7. นายอภิวัฒน
8. นายพงษธร
9. นายกฤษฎา
10. นางสังวาลย
11. นายวรวิทย
12. จ.ส.อ.สมชาย
13. นายนิกร
14. จาเอกภราดร
15. นางสาวจันทรตรี
16. นายกฤษณะ
17. นางจีรนันท
18. นางสาวสุนิสา
19. นายจําลอง
20. นางมยุรา
21. นางมยุรี
22. นายอิงควัต
23. นางเพ็ญประภา
24. นางศศิญา
25. นางวัชรี
26. นายสถิตพงษ
27. นางสาวภัทรวดี
28. นางกิ่งเพชร
29. นางจริยา
30. นางวราภรณ

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ชื่นอิ่ม
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
สีแพนบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ไชยบัง
หน.ฝายการเงินและบัญชี
คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
ภูนิลามัย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
คําเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
พัฒนโพธิ์
รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ธารพร
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
สินธุโคตร
ครู โรงเรียนเทศบาล 4

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม

ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
รมไทรทอง
รัตนานิคม

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

5. นายภาณุเดช
6. ดร.พงษพิมล
7. นายสมบัติ
8. นายสังวาล
9. นายสมชาย
10. นางสาคร
11. นายวันชัย
12. นางสาวดารุณี
13. นายคงเดช
14. นายวุฒิไกร
15. นางณัฐนันท
16. นายกันติพงษ
17. นางสาวนันทนา
18. นายพงษฤทธิ์
19. นางสุดารัตน
20. นางรัศมี
21. นายสนธยา
22. นายธนวัฒน
23. นายปญญา
24. นายธนัญชัย
25. นายนัญธชัย
26. นายชาติชาย
27. นางดวงใจ
28. นางสาวณัฐภาส
29. นางสาวพัชรินทร
30. นางมนธิดา
31. นางศศิพรรณ
32. นายมานิต

- 2 เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
คําลอย
ผอ.สํานักการศึกษา
สันคํา
ผจก.สถานธนานุบาล
เมืองโคตร
หน.ฝายทะเบียนฯ
ไชยเดช
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แตมแกว
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จันทรสวาง
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
สุดาอิ้ง
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หรบรรณ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
บงศรีดา
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคําภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ธารสวิง
หน.ฝายระเบียบการคลัง
ศรีโยธา
หน.ฝายผลประโยชน
แสนอุบล
หน.ฝายพัฒนารายได
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สิทธิกานต
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หมั่นผดุง
หน.ฝายสาธารณูปโภค
ชูเดชวัฒนา
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
คํากอน
หน.ฝายนิติการ
พิมพบุตร
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
ถิตยกุล
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
คํากอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 12/2563 ประจําป 2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่ อ งที่ 1 โครงการที่ เ รายื่ น ไปขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เงิ น กู ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ฟ น ฟู
สถานการณหลังไวรัสโควิด-19
ขอบคุณทุกทานเกี่ยวกับเรื่อง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
โครงการที่เรายื่นไปขอรับเงินอุดหนุนเงินกูฟนฟูเศรษฐกิจฟนฟูสถานการณหลังไวรัสโควิด-19 ทุกสํานัก/กอง
ใหความรวมมืออยางดี ทานผูวาแจงใหผมทราบวาภาคอีสานเรามี 20 จังหวัด สงทัน 8 จังหวัดซึ่งจังหวัด
กาฬสินธุ เป นหนึ่ งในนั้น อีกประมาณ 12 จั งหวัด ส งไมทัน และจังหวัด ที่ส งทัน จะไดรั บการพิจารณาเงิน
อุดหนุนเงินกูฟนฟูเศรษฐกิจฯกอนและจังหวัดที่สงมาทีหลังก็จะนําไปพิจารณาในรอบหลัง ทานผูวาฯบอกวาที่

- 3 ใครสงมาของบประมาณนั้นทานผูวาอนุมัติหมดไมมีการตัดเพื่อใหไปลุนกันในสภาฯที่กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้น
งบประมาณทุกอยางที่เราขอไปถาไดมาเราตองรีบจัดซื้อจัดจางแลวก็ใหมีผลสัมฤทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน
2564 เปนการเรงใชเงินงบประมาณในพื้นที่ประเทศไทยเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

เรื่องที่ 2
นายจารุวัฒน

การดูแลและเฝาระวังจุดน้ําทวมซ้ําซากในชวงฤดูฝนและการแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ชวงนี้เปนชวงฤดูฝนเราจะปองกันน้ํา

ทวมโดยการเตรียมเปดรองระบายน้ํามอบสํานักการชาง และตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณแยกไฟแดงสํานักงานปาไม
พรอมกับใหเตรียมเจาหนาที่มอบหมายงานใหรับผิดชอบใหเรียบรอยมอบสํานักปลัดเทศบาล และผมอยากได
ภาพแอนนิเมชั่นมุมสูงที่เราแกไขปญหาน้ําทวมเพื่อมาประชาสัมพันธในชวงนี้ใหพี่นองประชาชนไดเห็น มอบ
สํานักการชางเขียนแอนนิเมชั่นนี้แลวสงใหงานประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร ชวงฤดูฝนนี้ฝากใหสํานักการชางตัด
หญาใหบอยอยาใหหญาขึ้นรกและยาวเพราะชวงนี้หญาจะยาวขึ้นเร็วมากกวาทุกฤดูครับ

เรื่องที่ 3 การติดตามเรื่องการปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมเริ่มจะรับไมไหวกับผูรับเหมาที่ทํา
การขุดถนนแลวไมทําตอถาจะนับไปพื้นที่ที่เขามาเริ่มเปดงานเราประมาณเดือนธันวาคม 2562 เพราะผมจํา
ไดวาไดเตือนเขาเรื่องเทศกาลปใหมวาจะตองระมัดระวังในชวงเทศกาลปใหมกลัววาพี่นองประชาชนจะเกิด
อุบัติเหตุ ตอนนี้ผานมากี่เดือนแลวยังไปไมถึงไหนเลยตอนแรกผมเกรงใจแตตอนนี้ผมทนไมไหวเพราะเขาไม
ดําเนินการทําอะไรเลยขุดทิ้งไวไมทําใหเรียบรอย ผมเลยไดใหทานที่ปรึกษาฯของผมประสานไปที่กรมฯ และได
ยิ น มาว า ทั้ ง ผู รั บ เหมาและผู ค วบคุ ม งานถู ก ท า นอธิ บ ดี เ รี ย กไปพบก็ ค งจะถู ก เรี ย กเข า ไปพู ด คุ ย ในเรื่ อ งนี้
เพราะฉะนั้นถาหากเขากลับมาฝากผอ.ภานุเดชสอบถามผูรับเหมาฯวาจะมีแผนในการทํางานตอไปอยางไร และ
กอนจะลงมือทําอะไรนั้นใหผูรับเหมาแจงใหนายกทราบกอนลงมือดําเนินการดวย

เรื่องที่ 4 การดูแลแหลงน้ําโดยการลอกผักตบชวา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

มอบสํ า นั ก ปลั ด เทศบาลให
เจาหนาที่ลงพื้นที่ไปลอกผักตบชวาบริเวณหนาสถานีดับเพลิงและนั่งเรือดูวาจุดไหนที่มีผักตบชวาขึ้นหนาแนน
ใหทําการลอกออกเพราะผักตบชวาเปนอุปสรรคในการไหลของน้ําเมื่อรื้อผักตบชวาออกน้ําก็จะไดไหลสะดวก
ทํา ให น้ํ า ไม ทว มถนนหรื อบ านเรื อนพี่ น อ งประชาชน และฝากให เ จ า หน าที่ ล งรายละเอีย ดพร อ มรู ป ภาพ
ประกอบการทํางานในสื่อโซเชียลตางๆของเทศบาลรวมทั้งใน facebook ของเทศบาลฯดวย เพื่อใหพี่นอง
ประชาชนไดรับทราบในการทํางานของเราอยูตลอดฝากดําเนินการ

เรื่องที่ 5 เตรียมการรับสมัครตําแหนงครูและพนักงานจางในชวงเปดโรงเรียน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมเห็นวาเทศบาลของเรามีการรับ
สมัครครูและภารโรง ไดรับมาชวยชวงเปดโรงเรียนนี้หรือไมหรือมีตําแหนงที่เรารับพนักงานจางมาเปนครูเพื่อ
ชวยโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอมา
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คนละสวนกันครับ ที่ทานนายกพูดมาคือ
เราจางเหมาชวงไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของทางรัฐบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวเรื่องถาเราจะเตรียมการเปด
โรงเรียน ตําแหนงครู พนักงานจาง และตําแหนงอื่นๆที่ทางโรงเรียนขอมา สรุปแลวดําเนินการไปแลวรึยังครับ
ในเรื่องนี้
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา ยังไมไดดําเนินการคะ แตเราจะมีการ
ประชุมกันในวันศุกรที่จะถึงนี้วาโรงเรียนไหนตองการตําแหนงอะไรบาง
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เรื่องที่ 6 กองทุนแมและติดตามเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องกองทุนแมและการติดตามเรื่อง

ยาเสพติดมอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ

เรื่องที่ 7 การแจกถุงยังชีพ จํานวน 2,532 ถุง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เรื่ อ งการแจกถุ ง ยั ง ชี พ จํ า นวน
2,532 ถุง เปนกิจกรรมในเดือนมิถุนายนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุนั้น อยากใหจัดทุกวันใน 1 สัปดาหใหมา
รับใหเรียบรอย เพราะถาหากจัดนานพี่นองประชาชนอาจจะไมใหความสนใจผมเลยอยากใหจัดใหเรียบรอย
ภายใน 1 สัปดาห สวนจะแจกวันละกี่ถุงนั้นใหไปพิจารณาตามความเหมาะสม โดยทําหนังสือแจงไปเปน
รายบุคคลตามที่เขาไดกรอกขอมูลผูไดรับผลกระทบและใหนําหนังสือฉบับนั้นมาดวยในวันมารับถุงยังชีพ ให
เตรียมการทํางานเอาไวมอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบและใหทานปลัดเทศบาลกํากับดูแล

เรื่องที่ 8 การจัดงานประเพณีบุญคุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มีชุมชนและชาวบานอยากจัดงานบุญคุม
และการจัดงานบุญคุมเราเคยสนับสนุนชุมชนละ 5,000 บาท ตอนนี้เรายังไมมีการเบิกจายเลยแมแตชุมชน
เดียว ผมอยากสอบถามสํานักการศึกษาวามีหนังสือผอนผันใหจัดงานประเพณีไดแลวรึยัง
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา เจาหนาที่ของเราไดสอบถามไปที่สํานัก
พุทธศาสนาแลวยังไมมีหนังสือยืนยันมา แตถาหากชาวบานจะจัดเองไมเกิน 50 – 100 คน และตองรักษา
ระยะหาง และมีชุมชนที่เบิกไปจัดงานบุญคุมแลวบางชวงกอนที่จะมีมาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 จัดไป
แลวประมาณ 8-10 ชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สวนที่เหลืออยาพึ่งใหจัดและอยาพึ่งให
เบิกเงินเพราะการจัดงานบุญคุมคือการชุมนุมเปนการหลีกเลี่ยงไมได สิ่งที่ทางราชการเปนหวงมากที่สุดคือการ
ดื่มสุราและการซองสุมกัน เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไมมีการปลดล็อกเราก็อยาพึ่งใหมีการจัดงานประเพณีบุญ
คุมใหแจงชุมชนและชาวบานไปแบบนี้ครับ

เรื่องที่ 9 มาตรการผอนคลายฉบับที่ 9
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมไปดูคําสั่งการปลดล็อกมา ใหจัด
นิทรรศการไดก็แปลวาพิพิธภัณฑเราก็เปดไดแลว ทาง ททท. วาอยางไรทานเลขาฯ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี เขาก็รอเราวาจะดําเนินการอยางไร
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนคําสั่งของจังหวัด 5081/63
มาตรการผอนคลายฉบับที่ 9 1.ใหผอนคลายการดําเนินการหรือทํากิจกรรมดังตอไปนี้ใหไดตามความสมัครใจ
และความพรอมภายใตการปฏิบัติมาตรการปองกันโรคและเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด 1.1 หางสรรพสินคา
ศูนยการคาใหเปด ดําเนินการไดจนถึง เวลา 21.00 น. 1.2 ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุมหรือสถานที่จั ด
นิทรรศการฯ กําหนดวันเลยหรือไมหรือเราตองไปสอบถามปรึกษาหารือทาง ททท.กอน
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมเองก็ไดสอบถามไปยังทานผอ.
ศึกษาตลอดถึงเรื่องนี้แตยังไมไดรับคําตอบ และดานหนาอยากใหทางสํานักการศึกษาทําปายทางเขาหรือติด
หนาอาคารเพื่อใหพี่นองประชาชนรูวาอาคารนี้เปนพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา เรื่องของปายนี้เราไดดําเนินการทําเรื่องขอ
อนุมัติแลวกอนที่จะมีไวรัสโควิด-19 ระบาด แตพอมีมาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 มาเราเลยตองชะลอไว
กอน แตตอนนีน้ ั้นเราไดเริ่มดําเนินการทําปายตอแลวคะ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาหากวาจะเปดพิพิธภัณฑฯสํานัก
การศึกษาพรอมที่จะเปดวันที่เทาไหรครับ
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นางสาวสุนิสา

บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา

แผนเดิมที่เรากําหนดไววา เวลา 13.00
-14.00 น. ทานผูวาฯเปนประธานในการเปดหอศิลปหลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการทุกหองเรียบรอยแลวก็จะ
นั่งรถราง เวลา 16.00 น. ไปที่วัดกลางพระอารามหลวงและไหวพระ หลังจากนั้นก็จะเดินไปเปดโครงการ
ถนนคนเดินชุมชนยานเมืองเกา (ขางวัดกลาง) ถาหากเราจะยึดแนวทางเดิมเราก็ตองเปดหอศิลปใหตรงกับวัน
จันทร ทางสํานักการศึกษาคิดไวมี 2 วัน คือ วันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2563 หรือวันจันทรที่ 29 มิถุนายน
2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563 ผม
วาวันนี้เหมาะสม ฝากทานเลขาฯและสํานักการศึกษาประสานกับ ททท.ใหเรียบรอยและฝากทุกสํานัก/กองที่
เกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการชวยกันใหงานนี้ผานพนไปไดดวยดีดวยครับ

เรื่ อ งที่ 10
นายจารุวัฒน

เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ไ ด รั บ รางวั ล เทศบาลฯที่ มี ผ ลงานดี เ ด น ด า น
การดูแลผูสูงอายุ
บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับรางวัล

เทศบาลฯที่มีผลงานดีเดนดานการดูแลผูสูงอายุ ผมขอขอบคุณทุกทานและขอขอบคุณเจาหนาที่ของเราที่ดูแล
งานผูสูงอายุอยูวัดใตและทีมงานพยาบาล ขอใหทุกทานภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองครับ

เรื่องที่ 11 งบประมาณวางทอระบายน้ําและปรับปรุงถนนทุงศรีเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่
เราถูกสํานักงบฯเอากลับคืนไปคืองบประมาณวางทอระบายน้ําและถนนทุงศรีเมืองฯ ซึ่งจะทําใหมและมีการ
ปรับปรุงทอระบายน้ําดวยตามแบบ งบประมาณ 9 ลานบาท ตอนนี้เขาคืนมาใหเราแลวและใหดําเนินการได
ทางสํานักการคลังก็ออกประกาศแลวอยูในระหวางประกาศราง 3 วัน และหลังจากนั้นก็จะประกาศจริงอีก 3
วัน และถาหากไมมีใครมาคัดคานก็จะถือวาเรียบรอยสามารถดําเนินการได

เรื่องที่ 12 การจายเงินสมทบบอบําบัดน้ําเสีย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

บอบําบัดน้ําเสียตอนนี้ สงหนังสือ
ขอรับเงินสมทบงวดที่ 2 มาแลว แตงวดที่ 1 เรายังไมจายเลย มอบสํานักการคลังไปดูยอดเงินถาหากมีเงินให
จายงวดที่ 1 ใหเรียบรอย

เรื่องที่ 13 การประชาสัมพันธลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ ป 64
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชาสัมพันธลงทะเบียนผูมี
สิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ ป 64 ใครที่จะอายุ 60 ป ในป 64 ใหมาแจงขึ้นทะเบียนและใหผูที่มีสิทธิ์อยูแลวได
เขาใจไมอยากใหเสียสิทธิ์ถาหากจะยายที่อยูใหมาแจงเทศบาลฯขอยายออกแลวไปยายเขา เพราะเงินจะไมได
ถ า หากย า ยโดยที่ ไ ม แ จ ง ให แ จ ง ก อ นอายุ ค รบ 60 ได ฝากกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คมรั บ ผิ ด ชอบและฝากงาน
ประชาสัมพันธเชิญชวนและประชาสัมพันธใหผูสูงอายุไดรับทราบอยาใหเสียสิทธิ์ครับ

เรื่องที่ 14 การกรอกขอมูล ITA
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การกรอกขอมูล ITA เป นการ
ประเมินภายในของเทศบาลฯ ใหกรอกใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ใหพนักงานของเราอาน
ใหดีและอานใหเขาใจ ใหผูอํานวยการของทุกสํานัก/กองติดตามและดูใหดีเรื่องการกรอกขอมูล หลังจากกรอก
ขอมูลเรียบรอยแลวใหสงไปที่กองวิชาการเพื่อตรวจสอบกอนและถาหากเห็นวาพนักงานงานของเราไมเขาใจ
หรือบกพรองใหทําการแกไขกอนแลวคอยกรอกขอมูลสงไปที่สวนกลาง

เรื่องที่ 15 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

กําชับสํานักการคลังเรื่องภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ผมติดตามขาวลาสุดเรื่องการจัดเก็บนั้นเขาขยายระยะเวลาการจัดเก็บไปถึงเดือนสิงหาคม

- 6 2563 แตในเดือนมิถุนายน 2563 ปรากฏวารัฐบาลออกประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหพี่นอง
ประชาชน 90% สรุปคือใหมาจายทองถิ่นฯเพียง 10% ใหจายเมือครบเดือนสิงหาคม 2563 ที่เขาขยายเวลา
แลว ใหเทศบาลเราเตรียมความพรอมในการประเมิน ราคาทรั พยสินและประกาศราคาทรัพยสิน ใหพี่นอง
ประชาชนไดรับทราบ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะตองทําใหแลวเสร็จกอน วันที่ 15 มิถุนายน 2563 มอบสํานักการคลัง
ประสานงานกับงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องประกาศราคาประเมิน เพื่อใหพี่นองประชาชนไดพิจารณาวา
ตัวเองจะมีภาระภาษีเทาไหรและเสียในปนี้แค 10% เทานั้น

เรื่องที่ 16 การคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศหรือ Best Practice
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สนง.ศึกษาธิการทําหนังสือมาขอให
สงผลงานเขารวมการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศหรือ Best Practice ดวยสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวั ดไดรั บจั ดสรรงบประมาณแผนบู รณาการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรูให มี
คุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงจากสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดกิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศหรือ
Best Practice การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเปนตัวแทนของจังหวัดในการคัดเลือกระดับสํานักศึกษาธิการภาค
12 ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ ในการนี้สํานักศึกษาธิการจึง
ขอความรวมมือจากทานไดแจงผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสงผลงานเขารวมประกวดวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศหรือ Best Practice การพัฒนาเด็กปฐมวัยไปยังสํานักงานศึกษาธิการ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
มอบสํานักการศึกษา

เรื่องที่ 17
นายจารุวัฒน

การฟนฟูและการกระตุนเศรษฐกิจหลังจากที่พี่นองประชาชนไดรับ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในเดือนมิถุนายนเราไดทําการแจก

ถุงยังชีพแลวในเดือนกรกฎาคมเราจะทําอะไรในเรื่องการเยี่ยวยาพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส
โควิด-19 ตอนนี้ทางศูนยปองกันไวรัสโควิด-19 (ศูนยใหญ) รายงานวาเปนเวลา 14 วันแลวที่ไมมีผูติดเชื้อใน
ประเทศไทยแตก็ยังวางใจไมไดอาจจะใหครบ 4 สัปดาหกอนนั้นก็คือภายในเดือนมิถุนายนนี้ถาหากไมมีการติด
เชื้อก็จะมีการคลายล็อก ถาหากมีการคลายล็อกเราจะทําอะไรอยากใหผูบริหารเตรียมการเอาไวและคิดไววา
เราจะทําอะไรในเดือนกรกฎาคมจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจหรือไม หรือจะเปนการฟนฟูเพราะฉะนั้นแตละ
สํานัก/กอง และโรงเรียนในสังกัดของเรามีโครงการอะไรที่จะหยิบมาแลวมาทําไดเกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูหรือ
การจัดกิจกรรม
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตอนนี้มีโครงการของอาจารย
ธนพลคือโครงการพื้นที่สรางสรรคหนาหอศิลปเปนการกระตุนเศรษฐกิจและผมก็ไดคุยกับอาจารยวาผมจะ
นํามาจัดในวันอังคารที่ทางหอการคามีการจัดถนนคนเดินก็จะเปนการเชื่อมโยงกัน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหพิจารณาเลยในเดือนกรกฎาคมวา
เราจะเริ่มดําเนินการวันไหน สํานักการศึกษาและงานประชาสัมพันธจะมีอะไรมาทําหรือไมเปนการกระตุน
เศรษฐกิจและเชิญชวนคนมาทองเที่ยว หรือจัดงานเทศกาลอาหาร ฝากทุกสํานัก/กองไปพิจารณาดูดวยครับ

เรื่องที่ 18 ขยะที่เพิ่มขึ้นในชวงที่มีมาตรการปองกันไวรัสโควิด-19
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ท า นผอ.สํ า นั ก การสาธารณสุ ข
เกี่ยวกับเรื่องขยะผมเปนหวงในชวงฤดูฝนน้ําหนักมันก็เยอะและเนื่องจากวาชวงไวรัสโควิด-19 เปนชวงที่เขา
ไมใหออกจากบานขยะก็จะเยอะขึ้นเพราะเราซื้อของมาทานที่บานขยะก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมีภาชนะที่ใสอาหาร
เพิ่มขึ้นมา

เรื่องที่ 19 ปรับดินและพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาล 6
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากใหสํานักการชางลงพื้นที่ไปดู
บริเวณโรงเรียนเทศบาล 6 และนํารถไปปรับดินและพื้นที่ใหเรียบรอย
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เรื่องที่ 20 เครื่องปรับอากาศ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

ผอ.ส ว นจํ า ลองอยากได
เครื่องปรับอากาศใหไปประสานกับหัวหนาพงษธร เพราะเทศบาลของเรามีเครื่องปรับอากาศที่รื้อออกจาก
สํานักงานของเราและรื้อมาจากศาลากลางหลังเกาดวยใหไปดูวาตัวไหนที่สามารถใชไดใหประสานกับหัวหนา
พงษธรเพื่อขอใช และฝากหัวหนาพงษธรเลือกเครื่องปรับอากาศตัวที่ยังใชไดและใหลางทําความสะอาดให
เรียบรอยแลวมอบใหทางโรงเรียนเทศบาล 6 ของเราดวย

เรื่องที่ 21 แผนอัตรากําลัง 3 ป
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขอแจงใหทราบวาปนี้แผนอัตรากําลัง 3 ป
ของเราจะครบในเดือนกันยายนนี้เราจะไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ใหม (ปงบประมาณ 2564-2566) ซึ่ง
จะเริ่มเดือนกรกฎาคมนีแ้ ละจะนําแผนอัตรากําลังไปใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขอแจงใหทราบลวงหนาหาก
สํานัก/กองจะขอตําแหนงเพิ่ม ซึ่งจะมีหนังสือแจงอีกครั้งครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหใชของเดิมถาหากจะเพิ่มหรือ
ปรับปรุงอะไรก็เพิ่มเขาไปครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประจําป
2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 เชิญสํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักปลัดเทศบาล
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม
ทั้งหมด 624 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุง
ตําแหนงพนักงานเทศบาลจํานวน 2 ราย กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษและตําแหนงนักพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ 2. ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานเทศบาลจํานวน 3 ราย กรณีขอเลื่อนระดับสูงขึ้น ดังนี้ 2.1 นางเบญจวรรณ

- 8 เสนดี ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กรณีขอ
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม 2.2
นางสาวอภิญญา ฆารชัย ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ สังกัดสังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนงและสังกัด
เดิม 2.3 นางวิภารัตน กําจร ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ สังกัดสังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนงและ
สังกัดเดิม 3. ดําเนินการลงขอมูลในระบบ INFO (ระบบใหม) ดานการจัดการภายในและธรรมาภิบาล 4. สง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตําแหนงฯ พรอมสงกําหนดวันทําการประเมินฯ กรณีพนักงาน
เทศบาลขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จํานวน 3
ราย ดั งนี้ 4.1 ตํ าแหน ง นั กทรั พยากรบุ คคลชํ านาญการพิเ ศษ (สํ านักปลั ด ฯ) ทําการประเมิน ฯ วั น ที่ 9
มิถุนายน 2563 4.2 ตําแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส (สํานักการชาง) ทําการประเมินฯ วันที่ 9 มิถุนายน
2563 4.3 ตําแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส (สํานักการศึกษา) ทําการประเมินฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
5. ดํ า เนิ น การขอความเห็ น ชอบให พ นั ก งานเทศบาลโอน (ย า ย) รายนางสิ ริ น าฎ ปรี ช าจารย ตํ า แหน ง
นักวิชาการคลังชํานาญการ เลขที่ตําแหนง 03-2-04-3202-001 อัตราเงินเดือน 26,980 บาท (สองหมื่น
หกพันเการอยแปดสิบบาทถวน) สังกัดงานตรวจสอบการเบิกจายเงิน ฝายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความประสงคขอโอน(ยาย) ไปดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพุคา อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อดูแลบิดามารดาและครอบครัว
6. ดําเนินการออกคําสั่งรับโอน(ยาย)พนักงานสวนตําบลราย นางสาวลําไพร ภูถินโคก ตําแหนง นักวิชาการ
คลังปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 42-3-04-3202-001 อัตราเงินเดือน 17,570 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหา
รอยเจ็ดสิบบาทถวน) สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มา
ดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 03-2-08-3201-003 อัตราเงินเดือน
17,570บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน) สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและโครงการ
สํ า นั ก การศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ 7. ประชุ ม คณะทํ า งานเพื่ อ เตรี ย มพร อ มรั บ การตรวจประเมิ น
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) 8. เขาชี้แจงแผนอัตรากําลัง 3 ป ฯ กรณีขอปรับปรุง
แผนฯ (2560-2563) ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากําลัง 3 ปฯ ณ สํานักงานทองถิ่นจังหวั ด
กาฬสิ นธุ ขอมูลการใช หอประชุมธรรมาภิ บาล หองประชุมพวงพะยอม หอประชุ มธรรมะศาลา และหอง
ประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ประมาณการรายรับปงบประมาณ
2562 จํานวน 300,000 บาท สะสมตั้งแตปงบประมาณ 2562 (ต.ค.62-ก.ย.63) จํานวน 108,900
บาท จัดประชุม (ค.ผ.บ.) คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 11/๒๕63 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดประชุมพบปะหารือ (กาแฟยามบาย) 2 ครั้ง เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชนที่ไดรับผลกระทบการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกวันอังคารและวันศุกรตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ณ
ลานขางหอประชุม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป
๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันตนไมประจําปของ
ชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง ฝายรักษาความสงบ งาน
เทศกิจ การอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้ วันที่ 1- 30 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ
อํานวยความสะดวกประจําจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ สแกนคิวอารโคด ลงชื่อเขาออกตลาดสดเทศบาล วันที่ 5
พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจร กิจกรรมวันตนไมประจําป บริเวณพุทธ
มณฑล - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดระเบียบ โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชาชนที่ไดรับ

- 9 ผลกระทบจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณขางหอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 8 พฤษภาคม
2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดระเบียบ โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพร ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรน า บริ เ วณขางหอประชุ มธรรมาภิ บ าล วั น ที่ 9-10
พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรในการลางตลาดเมืองเกา บริเวณวัดกลาง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัดกลาง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดระเบียบ โครงการอาหารกลางวันเพื่อ
ประชาชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณขางหอประชุมธรรมาภิบาล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดระเบียบ โครงการอาหารกลางวันเพื่อ
ประชาชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณขางหอประชุมธรรมาภิบาล
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ ลงพื้นที่จัดระเบียบพอคาแมคาบริเวณตลาดเกษตร วันที่
18 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัดกลาง วันที่
19 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดระเบียบ โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชา
ชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณขางหอประชุมธรรมาภิบาล วันที่
21 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดระเบียบ โครงการรวมใจสูภัยโควิด-19 ไป
ดวยกัน ณ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะหกาฬสินธุ เต็กกา จีสิ่งเกาะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่
เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดระเบียบ โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณขางหอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่
เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจร การแจกถุงยังชีพ สําหรับผูพิการทางสายตา บริเวณสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทยตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 ถนนโสมพะมิคร - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัด
จราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัดกลาง วันที่ 26 และ 29 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความ
สะดวกจัดระเบียบ โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา บริเวณขางหอประชุมธรรมาภิบาล งานทาสีตีเสนและงานอื่นๆ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่หลังไดรับเรื่องรองเรียนการขายสินคาบนทางเทา บริเวณขางธนาคารกรุงศรี ทางเขา
ตลาดทุงนาทอง วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายจํากัดความเร็ว บริเวณ
ทางเขาเมืองบายพาสโนนตาล , สามแยกหามแห-โพนทอง และสี่แยกทุงมน วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินรื้อถอนปายโฆษณาที่ติดตั้งบนจุดที่ไมไดรับอนุญาต วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีจราจร ขาว-แดง หนาสํานักงานเทศบาล - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้ง
ปาย หามนํารถยนตมาทดลองขับ บริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมกอไผ ถ.บายพาส-หัวคู จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๐๐
น. ๒.วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๒๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมบาน บ.ดอนสงวน ต.หลุบ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๓๐ น. ๓.วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๓๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาลุกลามใกลบานเรือนประชาชน ชุมชนหัวโนนโก จึงเขา
ทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๓๐ น. ๔.วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ น. ไดรับ
แจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาใกลตลาดโรงสี จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๑๔ น. ๕.
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมไฟฟาแรงสูง บริเวณทางเขา ซ.
น้ําทิพย จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๔๐ น. ๖.วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๖.๓๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมรถยนตถนนบายพาสสงเปลือย จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบ
ลงในเวลา ๑๖.๕๐ น. รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ วันที่ ๓ พ.ค.
๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๕.๑๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ๖๖๗/๓ ถ.
อนรรฆนาค วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๔.๔๖ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวง

- 10 แบตเตอรี่ แยกเรือนจํา วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.๐๙ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ
ปชช. ตัดตนไมหมูบานไหมไทย วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๘.๕๓ น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสงเปลือย วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา
๐๙.๒๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ ชุมชนดอนกลอย วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒๔ พ.ค.
๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน ถ.ประดิษฐ วันที่
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๙.๒๖ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน หมูบาน
กิ่งดาว รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานอื่นๆ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรื อน (อปพร.) ๑.หนาที่ป ระจําวัน -ดูแลความเรีย บร อยพร อมให ความชว ยเหลื อผู ที่มาใชบ ริการ บริเ วณ
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อํานวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจําทุกๆวัน ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการ
ประชาชนอื่นๆ - วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งจุดคัดกรองสวนสาธารณะ
แกงดอนกลาง - วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับฝายปองกันๆ ดับไฟไหม
หญา ชุมชนหัวโนนโก กิจการงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) - วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตั้งจุดคัดกรองสวนสาธารณะแกงดอนกลาง กิจการงานอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) - วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับฝายปองกันๆ ดับ
ไฟไหมหญา ชุมชนหัวโนนโก งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนพฤษภาคม 2563 จํานวน 33,405 คน
จํานวนครัวเรือน 15,765 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนพฤษภาคม 2563 ยายเขา
จํานวน 118 ราย ยายออก จํานวน 42 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 641 ราย งานบัตรประชาชนมีผู
มารับบริการ 852 ราย จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 19 ราย โครงการบริการเชิง
รุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ - ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคา
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนพฤาภาคม 2563 เบนซิน ในเดือนพฤษภาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน
820 ลิตร เพิ่มขึ้น 196 ลิตร เพิ่มจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 31 ลิตร (พฤษภาคม 2562 = 789
ลิตร) น้ํามันดีเซล ในเดือนพฤษภาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน 18,524 ลิตร เพิ่มขึ้น 828 ลิตร เพิ่ม
จากป ที่ แ ล ว ในเดื อนเดี ย วกัน 303 ลิ ต ร (พฤษภาคม 2562 = 18,221 ลิ ต ร)แกส LPG ในเดื อ น
พฤษภาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน 1,156.73 ลิตร ลดลง 124.97 ลิตร ลดลงจากปที่แลวในเดือน
เดียวกัน 436.89 ลิตร (พฤาภาคม 2562 = 1,593.62 ลิตร) ดานความสะอาด ลางทําความสะอาด
ตลาดโตรุง 4 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 4 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3
11 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 14 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบาย
น้ําอุดตัน 7 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 7 คัน/9 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 1 ใบ
ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 9 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ คัดแยกขยะในโรง
คัดแยกขยะระหวาง 30 เม.ย. – 30 พ.ค. 2563 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.0 ตัน - จําหนายขยะที่
คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 8,740 บาท กําจัดมูลฝอยในเดือน พ.ค. รวม 3,363.39 ตัน เปนมูลฝอย
จาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑,049.56 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง) 2,313.83 ตัน คุณภาพน้ํากุด
ยางสามัคคีผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํากุดน้ํากิน ลําน้ําปาว หนองไชยวาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน จัดทํา
มาตรการปองกันโรคโควิดในตลาด เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขฯ รวมกับ เจาหนาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ
รวมออกใหความรูพอคาแมคาในตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตลาดทุงนาทอง และตลาดโตรุง มาตรการของ

- 11 ตลาดในการปองกันโรคโควิด 19 และมาตรฐานสุขาภิบาลตลาด ตลอดเดือน พฤษภาคม 2563 ออกตรวจ
ประเมินสถานประกอบการตามมาตรการผอนปรน ระยะที่ 2 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุข ฯ ออกตรวจ
ประเมินสถานประกอบการตามมาตรการผอนปรนระยะที่ 2,3 รวมกับ ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน, ศูนย
ควบคุมโรค ขอนแกน และจังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 12 , 18, 26 พฤษภาคม 2563 สถานที่ตรวจประเมิน
ตลาด รานอาหาร มินิมารท หางสรรพสินคา ศูนยคาสง รานของชํา ฯลฯ ออกใหความรูการใชโปรแกรม ไทย
ชนะ ออกใหความรูสถานประกอบการ พอคาแมคา ประชาชน การใชโปรแกรมไทยชนะและการเช็คอินเขาใช
สถานประกอบการดวย QR code เมื่อวันที่ 21,22,25, 26 พ.ค. 63 ณ ตลาดสดทุงนาทอง ตลาดเทศบาล
ฯ ตลาดโตรุง และรานอาหาร ดานปองกันและควบคุมโรค ๖.๑ เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค เดือนนี้ไมมีผูปวย
รายใหม เยี่ยมผูปวยรายเดิมที่ตองดูแลติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ ทั้งหมด ๖ ราย มาตรวจตามนัด
และแข็งแรง ทุกราย งานปองกันและควบคุมโรค ไดทําประกาศพนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ กําหนดการพนหมอกควันกําจัดยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ในป
๒๕๖๓ ซึ่งไดสงหนังสือประชาสัมพันธเพื่อแจงใหประชาชนทราบกอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนการพน ตาม
กําหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริ่มพนตั้งแตวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแล ว เสร็ จ ในวั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิ จ กรรมป อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไขเลือดออก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
ชวงฤดูกอนการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยง
นอย คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง ไมมีชุมชนใด - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๑
ชุมชน คือ ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของ
สถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุก
ของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๓ แหง ไดแก ร.ร.เมืองกาฬสินธุ คือมีคา CI = ๗.๑๔ ,วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ คือมีคาCI = ๒.๕ และ ม.กาฬสินธุ คือ มีคา CI = ๒.๕๖ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI)
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูง
กวาเกณฑ มี ๒ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา CI = 7.4 และ วัดดอนปูตาดงปอคือมีคา CI = 1.๔ เดือนนี้
ผูปวยโรคไขเลือดออก ๑ ราย คือ นายพิสิษฐ เวียงเพิ่ม อายุ ๑๗ ป พักอยูบานเลขที่ ๕/๑๘ ชุมชนทุงศรีเมือง
พัฒนา ปวยวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ไดทําการควบคุมโรคเรียบรอยแลว ดังภาพ
กิจกรรม ดังนี้ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 )
มารดาหลังคลอด 11 ราย ไดรับการเยี่ยม 11 ราย บุตรเพศชาย 7 ราย บุตรเพศหญิง 6 ราย มารดา
อายุนอยกวา 20 ป 1 ราย **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 3 ราย ใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ
ประจําป 2563
แกประชาชนกลุมเสี่ยงในเขต 235 ราย ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 31
พฤษภาคม 2563 ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํ านวนผูนําสัตวมารั บ
บริการ 110 ราย ๑.๒ จํานวนสัตว 132 ตัว แยกเปน สุนัข 118 ตัว แมว 14 ตัว รับคาธรรมเนียม
ในการรักษาสัตว 10,330 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ จํานวนผูใชบริการโรง
ฆาสัตว 25 ราย จํานวนสัตว ทั้งหมด 1,862 ตัว แบงเปน สุกร 1,835 ตัว โค 2 7 ตั ว ร า ย ไ ด
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖3 จํานวน 187,307 บาท สรุป การปฏิบั ติ งานศูนย พัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําเดือน พฤษภาคม 2563 ทุกวันจันทร –
ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมือง
กาฬสิ นธุ นั กกายภาพบํ าบั ดได ใหบ ริ การทํากายภาพบํ าบัด ให กับ ผู ป วยและผู สู งอายุ ที่มารั บ บริ การ นั ก
กายภาพบํ า บั ด ของศู น ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ฯ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได อ อกเยี่ ย มและทํ า
กายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง

- 12 กาฬสิ นธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ํ าทิพย) นักกายภาพบําบัดของศูน ยพัฒ นาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุฯ เทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ ได ออกเยี่ ย มและทํากายภาพบํ า บั ด ให กับ ผู สู ง อายุ ที่มีภ าวะพึ่ งพิง ที่บ า น ร ว มกับ เจ า หน า ที่ของ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๒ (ดงปอ) วันจันทรที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม
บานผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตชุมชนสงเปลือย

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา โครงการเดน ประจําเดือนพฤษภาคม
2563 สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมกิจกรรมปลูกตนไม เนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ
พ.ศ. 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
พนักงานครูอบรมระบบออนไลนผานแอพพลิเคชั่น ZOOM MEETING วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ
หองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 พนักงานครูรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ
โรงเรียนเทศบาล 2 พนักงานครูออกเยี่ยมบานและติดตามนักเรียน เรียนหนังสือผานระบบออนไลน โรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ประชุมเตรียมความพรอมการเรียนออนไลน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เขา
อบรม ZOOM METTING วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตรวจเยี่ยม ติดตามการเรียนออนไลน วันที่ 25
พฤษภาคม 2563 โรงเรี ย นเทศบาล 6 ทุงศรี เ มืองประชาวิ ทย ตั ด หญาปรั บ ปรุ งภู มิทัศน บ ริ เ วณรอบๆ
โรงเรียน วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 คณะครูดําเนินการทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน
ประชุมเตรียมความพรอมเรียนทางไกล DLTV วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความกาวหนา
การเรียนทางไกลของนักเรียนในแตละระดับชั้น วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะครูดําเนินการแจกใบงาน
การเรียนทางไกลของนักเรียนในแตละชั้น ผอ.สํานักการศึกษา ตรวจเยี่ยมราชการ วันที่ 22 พฤษภาคม
2563 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 จัดทําอาหารกลางวันแจกเด็กเล็ก ในชวงสถาการณ
การแพรร ะบาดของไวรัสโควิด-19 วั นที่ 5-20 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย พัฒนาเด็ กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1 ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ เขาตรวจเยี่ยมการจัดทําอาหารกลางวันแจกเด็กเล็ก ในชวงสถานการณ
การแพร ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ 1 แจกนมเด็ กเล็ ก ในช วงสถาการณการแพร ระบาดของไวรั สโควิด-19 วั น ที่ 19 พฤษภาคม
2563 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 แจก
อาหารกลางวันนักเรียนชวงปดชั่วคราวจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบความปลอดภัยและทําความสะอาดศูนย พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หนว ย
ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการสํานักการศึกษา พรอมหนวยศึกษานิเทศก ออกตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด ชวงปดเรียนเนื่องจากการแพรระบาดดของไวรัสโควิด-19 ฝายการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โรงเรี ยนในสั งกัดฯ รั บ มอบถุงยั งชีพจากสํ านักงาน สสส. วั นที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ทํากิจกรรมการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือนพฤษภาคม
2563 ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบบูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต โดยลงพื้นที่
หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 –
พ.ค.63 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – พ.ค.63 1.หมวดภาษีอากร รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 62 – พ.ค.63 เขามาทั้งหมด 5,809,092.08 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 62 – พ.ค.63 เขามาทั้งหมด 8,058,280.80 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – พ.ค.

- 13 63 เขามาทั้งหมด 4,514,967.97 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือน
ต.ค. 62 – พ.ค.63 เขามาทั้งหมด 4,976,399 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 62 – พ.ค.
63 เขามาทั้งหมด 3,455 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 62 – พ.ค.63
จํานวน 23,362,194.85 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 62 – พ.ค.63 เขามาทั้งหมด
84,133,723.85 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 49,638,462 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 92,094,318 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 141,732,780 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จํานวน 249,228,697.89 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –
พ.ค.63 จํานวน 20,441,837.20 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –
พ.ค.63 จํานวน 829,225.02 บาท 11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – พ.ค.63
จํานวน 235,765 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.-เม.ย.63 จํานวน 240,793,951.84 บาท รายรั บ จริ ง
เดื อ น พ.ค.63 จํ า นวน 8,434,746.05 บาท รวมรายรั บ จริ ง ตั้ ง แต ต.ค.- พ.ค.63 จํ า นวน
249,228,697.89 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.-เม.ย.63 จํานวน 202,383,195.07 บาท รายจาย
จริ ง เดื อ น พ.ค.63 จํ า นวน 31,052,601.82 บาท รายจ า ยจริ ง เดื อ น ต.ค.-พ.ค.63 จํ า นวน
233,435,796.89 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป มิ.ย.63 จํานวน 15,792,901.00 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายอิงควัต คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ประจําเดือนพฤษภาคม
2563 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง สํานักการชาง เดือน พฤษภาคม 2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,815.00
ลิตร ลดลง 916.00 ลิตร สํานักปลัดเทศบาล เดือน พฤษภาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
1,474.00 ลิตร ลดลง 210.00 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน พฤษภาคม 2563ใช
น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 18,524.00 ลิตร ลดลง 2,139.00 ลิตร สํานักการศึกษา เดือน พฤษภาคม
2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 150.00 ลิตร ลดลง 106.00 ลิตร สํานักการคลัง เดือน พฤษภาคม
2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 160.00 ลิตร 00.00 ลิตร กองวิชาการและแผนงาน เดือน เมษายน
2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 111.00 ลิตร ลดลง 29.00 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม เดือน
พฤษภาคม 2563ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 216.00 ลิตร เพิ่มขึ้น 20.00 ลิตร เปรียบเทียบการใชน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ งทั้ งหมด ป งบประมาณ 2562-2563 เดื อน พฤษภาคม 2563 ใช น้ํ ามั น เชื้ อเพลิ ง จํ า นวน
26,159.00 ลิตร ลดลง 3,349.00 ลิตร โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในเดือน เม.ย. 63
ใชไฟฟา จํานวน 28,911.00 หนวย เพิ่มขึ้น 4,226.00 หนวย สถานีดับเพลิง ในเดือน เม.ย. 63 ใช
ไฟฟา จํานวน 7,125.00 หนวย เพิ่มขึ้น 1,223.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ใน
เดือน เม.ย. 63 ใชไฟฟา จํานวน 3,333.00 หนวย ลดลง 5,094.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวาง
คงคา ในเดือน เม.ย. 63 ใชไฟฟา จํานวน 2,557.00 หนวย ลดลง 2,498.00 หนวย โรงเรียนเทศบาล
๓ วัดเหนือ ในเดือน เม.ย. 63 ใชไฟฟา จํานวน 2,445.00 หนวย ลดลง 3,987.00 หนวย โรงเรียน
ผูสูงอายุวัดใตโพธิ์ค้ํา ในเดือน เม.ย. 63 ใชไฟฟา จํานวน 1,080.00 หนวย ลดลง 585.00 หนวย
โรงเรีย นเทศบาล ๔ ถนนประดิ ษฐ ในเดือน เม.ย. 63 ใชไฟฟา จํานวน 2,488.00 หนวย ลดลง
1,496.00 หนวย เปรียบเทียบหนวยไฟฟาสาธารณะทั้งหมดของเทศบาลปงบประมาณ 2563 เดือน
เมษายน 2563 ใชไฟฟาไมเกินสิทธิ์ 10% หนวยตามสิทธิ์ 10% 340,339 หนวย ไฟฟาสาธารณะ
257,510 หนวย สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2563 ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําถนนมาประณีต(เทศบาล 27)เชื่อมระบบระบายน้ําสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (แจงเขาทํางาน
25 พฤษภาคม 2563) งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 อยูระหวาง

- 14 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 11 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย
หลังสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนธนะผล
(ขางรานตัดผม) 3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนขางศาลากลางหลังใหม ชุมชนดงปอ 4.โครงการ
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบานเทิดไท ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 5.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทางเขาวัดปาทุงศรีเมืองฝงทิศตะวันตก ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 6.โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา 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.รูปตัวยูซอย
อนรรฆนาค 14 ตอจากโครงการเดิม ชุมชนโรงงิ้ว 10.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัว
โนนโก งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
ราคากลาง จํานวน 9 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนสวนราชการ หนาสํานักงาน
ปปช.กาฬสินธุ ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง วงเงินงบประมาณ 3,454,000 บาท 2.โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา วงเงินงบประมาณ 1,514,000 บาท 3.
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 15 ชุมชนสุขสบายใจ
วงเงินงบประมาณ 717,000 บาท 4.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย
แยกดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย วงเงินงบประมาณ 416,000 บาท 5.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.
ส.ล.รู ปตั วยู ซอย 1 (แมพิมพา) ชุมชนซอยน้ําทิพย อนรรฆนาค วงเงินงบประมาณ 272,000 บาท 6.
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหาหนุม (แยกบานแมทองใส) ชุมชนวัดสวางพัฒนา วงเงิน
งบประมาณ 252,000 บาท 7.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอยเคหะฯ ชุมชน กสส. วงเงินงบประมาณ
1,435,000 บาท 8.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ 11 ชุมชนหนองไซยวาน
วงเงิน 207,000 บาท 9.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยซอยหาดลําดวน 1 ชุมชนหาด
ลําดวน วงเงินงบประมาณ 1,937,000 บาท สวนการโยธา สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ดําเนิ น การขยายเขตไฟฟา วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2563 บริ เ วณ ซอยสุ ขสบายใจ 16 สํ านั กการช าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการขยายเขตไฟฟา วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริเวณ ซอยดลวาส ชุมชนสง
เปลื อย สํ านั กการช าง เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ ดํ าเนิ นการขยายเขตไฟฟา วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2563
บริเวณ ซอยหลังวิทยาลัยพาณิชยการสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการเสริมความแข็งแรงของ
เสาไฟจราจร ทุกแยกสําคัญ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สํานักการชาง ดําเนินการนําขุดลองระบาย ถนน
หนาเรือนจํา วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สํานักการชาง ดําเนินการนําขุดลองระบายน้ํา หนารานตุมโฮม
วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สํ า นั ก การช า ง ดํ า เนิ น การตั ด แต ง ต น ไม ร อบวงเวี ย นโปงลาง วั น ที่ 26
พฤษภาคม 2563 สํานักการชางดําเนินการลงทอระบายน้ํา และทําความสะอาดบริเวณ รอบนอกวัดประชา
นิ ย ม วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ปรั บ ปรุ ง ภู มิทั ศน ส วนสาธารณะกุด โงงโดยรอบ ปรั บ ปรุ งภู มิ ทัศ น
สวนสาธารณะกุดน้ํากินโดยรอบและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดยางสามัคคีโดยรอบ

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.
สรุ ป ค า ใช จ า ยประจํ า เดื อ นพฤษภาคม 2563 งบประมาณตั้ ง ไว 876,300 บาท รวมค า ใช จ า ย
128,805.50 บาท ยอดเงินคงเหลือ 235,481.40 บาท 2.หนังสือเขา 64 เรื่อง 3.บันทึกขอความ
48 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ - จัดจาง 6 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 21 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน โอนงบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 -โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 37 - 44 มีรายการดังนี้ -โอนครั้ง
ที่ 37/2563 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 90,000 บาท กองสวัสดิการ ฯ -โอนครั้งที่ 38/2563 จํานวน 4

- 15 รายการ เปนเงิน 300,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ -โอนครั้งที่ 39/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน
500,000 บาท สํานักปลัด ฯ -โอนครั้งที่ 40/2563 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 102,000 บาท ปองกัน
ฯ สํานักปลัดฯ -โอนครั้งที่ 41/2563 จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 600,000 บาท สํานักการชาง -โอนครั้ง
ที่ 42/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 250,000 บาท สํานักการศึกษา -โอนครั้งที่ 43/2563 จํานวน
3 รายการ เปนเงิน 138,000 บาท สํานักการคลัง -โอนครั้งที่ 44/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน
206,897.38 บาท สํานักการศึกษา รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ประเภทดี
เลิศ ประจําป พ.ศ. 2563 ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสงผลงานเขารวมประเมินรางวัล อปท. ที่มีการ
บริ ห ารจั ด การที่ดี ประเภทดี เ ลิ ศ ประจํ าป พ.ศ. 2563 โดยทางหั ว หน า โครงการ ฯ ได ต รวจเอกสาร
เรียบรอยแลว และไดเก็บขอมูลในลักษณะการประชุมสนทนา (Focus Group) ผานระบบ ออนไลนโปรแกรม
Zoom Meeting เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีภาคี
เครื อ ข า ยโครงการนวั ต กรรม 1132 ส ง ต อ ด ว ยรั ก พิ ทั ก ษ ชี วิ ต เข า ร ว มให ข อ มู ล พร อ มตอบคํ า ถาม
คณะกรรมการ การจั ด ทํ า ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดอนุมัติวงเงินงบประมาณในการจัดทํารางเทศบัญญัติ ฯพ.ศ. 2564 จํานวน
428,748,900 บาท โดยไดแจงสวนราชการทราบและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการจําทําราง ฯ ตอไป
การบันทึกขอมูลในระบบขอมูลกลาง อปท.(ระบบ INFO ระบบใหม) อยูระหวางการบันทึกขอมูลในระบบ
ขอมูลกลาง อปท. (ระบบ INFO ระบบใหม) ทั้ง 8 ดาน ระบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจําป
2563 อยู ร ะหว างการบั น ทึกขอ มูล ในระบบของสํ านั ก งานคณะกรรมการกระจายอํานาจให แก องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 3 ขั้นตอนการประเมิน โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซือ่ ตรง กิจกรรมสวดมนต
ในวันพระ - วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่ 21 พฤษภาคม
2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน 2.เชิญ
สื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 6 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 62
งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน 6.งานพิธีกร จํานวน 8 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน
4 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 1 ปาย 9. จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 7,000 เลม จดหมาย
ขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตัดตอ
เสียง จํานวน 8 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 30 ขาว 4.Facebook จํานวน 62 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.
เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน หนวยกูชีพเมตตาธรรม “เตกกา” แจกของชวยเหลือพี่นองประชาชน
วันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกเยี่ยมใหกําลังใจประชาชนที่กักตัวอยูที่บาน (Home Quarantine)
โครงการอาหารกลางวันเพื่อประชาชนที่ไดรับผลกระทบโควิด-19 ตลาดชุมชนยานเมืองเกา รวมยอนเวลาฟน
ทุนทางวัฒนธรรม บริการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา แกประชาชนผูเลี้ยงสุนัขและแมว พนหมอกควันกําจัด
ยุงลาย ใหแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ ออกตรวจความพรอมและแนะนําการใชแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ
“ครอบครัวศรีธเรศ” มอบแอลกอฮอลแกตัวแทนชุมชน ทั้ง 38 ชุมชน ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณฯ ลง
ตรวจสอบตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อเตรียมพัฒนาเปนตลาด Green Market” วันพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ประจําป ๒๕๖๓ ฝายนิติการ รองเรียนเรื่องการถมดิน (ชุมชนหาดลําดวน) รองเรียนการปดกั้นทาง
ถนนซอยวิโรจนรัตน รองเรียนพอคาแมคาในตลาดสดเทศบาล ลาน 1 ไมสวมหนากากอนามัย

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 124 ลิตร ใชงานเพิ่มขึ้น

- 16 64 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ํามันทั้งหมด 92 ลิตร ลดลง 44 ลิตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓ พระครูวิจัยธรรมโกวิท รองเจาอาวาสวัดปาพุทธมงคล เจาคณะตําบลกาฬสินธุ รวมกับเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โดยนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผูพิการทางสายตาในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๘ ชุมชน โดยไดมอบอาหารและเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเปนกําลังใจในชวงของ
การแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื่อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid- ๑๙) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นาย
จารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม ไดออกเยี่ยมให
กําลังใจ ผูยากไร ในเขตเทศบาลฯ พรอมไดนําขาวสารอาหารแหง หนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือ
มอบแกผูยากไร ชุมชนคุมหวย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหและ
เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดลงพื้นที่สํารวจบานผูยากไร เพื่อจัดทําโครงการ ซอม/
สราง ที่อยูอาศัยเพื่อผูดอยโอากาส/ผูยากไร/ผูสูงอายุ และผูพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งมีผูไดรับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑเพื่อเขารวมโครงการ จํานวน 3 ราย กรณีซอม จํานวน 2 ราย 1. นางสาวยุวธิดา ภู
นางดาว ชุมชนคุมหวย 2.นางดอกไม นันสะอาง ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง ไดรับงบประมาณ หลังละ 55,000
บาท กรณีสรางจํานวน 1 หลัง นางบรรทม พูลมาก ชุมชนริมแกงดอนกลาง งบประมาณ 205,000 บาท
ปจจุบันไดดําเนินการสํารวจพื้นที่เตรียมการกอสราง และเปดบัญชีธนาคารเรียบรอยแลว โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม ไดออกเยี่ยมใหกําลังใจ ประชาชนที่กัก
ตัวอยูที่บาน (Home Quarantine) ในเขตเทศบาลฯ พรอมไดนําขาวสารอาหารแหง หนากากอนามัยและเจล
แอลกอฮอลลางมือ มอบแกประชาชนที่กักตัวอยูบานเปนเวลา ๑๔ วัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง

อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 15.40 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

