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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  15/2563 ประจําป 2563 วันที่  21 กรกฎาคม 
2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    การขอใชอาคารศาลากลางหลังเกาและการดูแล 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การขอใชอาคารศาลากลางหลังเกา 
เรื่องท่ีเราทําไปผมก็ไดใหสํานักการคลังตามที่ราชพัสดุวาที่เราสงไปแลวยังมีอะไรตองการเพิ่มเติมหรือมีอะไรที่
ยังไมสมบูรณบาง  เขาแจงมาวาเขายังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะเอามาใชจายวาจะใชงบประมาณจาก
ไหน   ถาหากเรามีแผนในการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑหอศิลปแผนอยูในปไหนใหเราตั้งงบประมาณเอาไว 
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แหลงเงินงบประมาณจาก กบจ. ซึ่งเปนนโยบายของทานผูวาฯที่อยากจะใหปรับปรุงพิพิธภัณฑหลังเกาทานผูวา
ฯก็อนุเคราะหมาแลวประมาณ 5 ลานบาท  แลวทานก็มีนโยบายที่อยากจะทําตอทั้งๆที่เปนของเทศบาลแต
ทานก็สามารถที่จะทําไดโดยผานสํานักงานวัฒนธรรมนี่คือแหลงที่ 1 สวนแหลงเงินที่ 2 คือสํานักงบประมาณ  
แหลงเงินที่ 3 คือแหลงเงินกูเม่ือเรามีแผนฯแลวเราก็สามารถกูเงินมาดําเนินการได  และการบริหารดูแลอาคาร
และบริเวณโดยรอบจะมอบใหสํานัก/กองไหนเปนผูดูแลมอบสํานักการศึกษารับผิดชอบและออกคําสั่ง
มอบหมายงาน   
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี      ในการดําเนินการแนวคิดที่จะ
ทําเรื่องหอศิลปตั้งแตเริ่มก็meควบคูไปกับกลุมศิลปนที่จะเขามาทํางานและนํางานเขามาเพื่อปรับรูปลักษณ
ใหมของพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุใหมีความนาชมหรือเปนจุดดึงดูด เรื่องงานของศิลปนทางศิลปนพอจะ
เขามาตรงนี้เขาก็อยากมีสวนในการที่จะออกแบบดีไซนหรือทํางานตางๆบริเวณชั้นลางที่ไมไดไปยุงกับขางบน  
การดีไซนคืออยากใหเทศบาลฯและเขารวมมือกันคือศิลปนอยากมีบทบาทในโซนขางลางที่เราทําเปนหอศิลป
เบื้องตนที่คุยกันมาในกลุมศิลปนหลายๆทานอยากใหมีการประชุมตั้งคณะกรรมการในระดับของเทศบาลฯ 
ไมใช 11 รายชื่อ ที่เราสงไประดับจังหวัดกอนหนานี้แตขอใหเปนการประชุมและตั้งคณะกรรมการศิลปนที่จะมี
สวนในการขับเคลื่อนกับเทศบาลฯโดยตรงและขอใหเราจัดประชุมให 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบผอ.สํานักการศึกษาประสานกับ
ศิลปนทั้งหมดเพื่อมาเปนคณะกรรมการพิจารณาในการบริหารพิพิธภัณฑและถาเราตั้งคณะกรรมการเรียบรอย
แลวก็ใหเชิญประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อที่จะไดปรับปรุงตอไป   สวนการขอมิเตอรน้ําประปา มอบสํานัก
ปลัดเทศบาลดําเนินการใหเรียบรอย   และใหนํารั้วไปปดกั้นทางเขา-ออกอาคาร 7 ชั้น เพื่อไมใหคนเขาไป
ทําลายขาวของ เชน กระจกและประตู หนาตางของอาคาร 7 ชั้น  มอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ  การ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารพิพิธภัณฑ  2 ชั้น  ศาลากลางหลังเกา  มอบสํานักการศึกษาทําหนังสือขอ   
รายงานเรื่องคาใชจายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไปถึงทานผูวาฯเพื่อใหทานผูวาฯเปนเจาภาพในการ
ทอดผาปาหางบประมาณมาติดตั้ง  ใหทําหนังสือไปถึงทานเพื่อใหทานไดพิจารณาครับ 
 เร่ืองที่  2   ขอความอนุเคราะหเวทีขนาดใหญพรอมทั้งอุปกรณในการเดินแบบ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กลุมแมบานกาชาดขอใหเทศบาลฯ
จัดทําเวทีเดินแบบ  ผมเลยแจงใหประสานกับผอ.สํานักการชาง  ปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ทําหนังสือมาขอความอนุเคราะหเวทีพรอมทั้งอุปกรณในการเดินแบบ เนื้อหาในหนังสือบอกวาคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีกําหนดโครงการอนุรักษผาถิ่นไทยเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ระหวางวันที่ 23 – 
24 กรกฎาคม 2563  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมอนุรักษผา
ไทยในการนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอความอนุเคราะหเวทีขนาดใหญพรอมทั้งอุปกรณตกแตงเวทีใน
การเดินแบบจากสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขาประสานไปที่สํานักการชางแลวอางวาคุยกับนายกฯ
แลวแตในความจริงนั้นเขาแจงผมแควาขอยืมฟอรเดินแบบไมไดแจงผมวาใหทําเวทีขนาดใหญเพื่อเดินแบบ  ที่
นําเรื่องนี้ขึ้นมาคุยก็อยากจะใหทุกทานไดทราบวาถาหากใครอางชื่อนายกฯนั้นใหรูวาผมไมรับปากใหเปนภาระ
การทํางานของทุกทานแนนอน  เพราะขนาดผมใชทุกทานทํางานของเรายังทําไมทันเลยครับ  เพราะฉะนั้นถา
ใครอางวาคุยกับนายกฯมาแลวนั้นใหสอบถามเขาไปวาคุยกับนายกฯแบบไหนและแจงเขาไปวาใหนายกฯสั่งการ
ลงมาเอง  ใหรับทราบกันทุกคนครับ 

เร่ืองที่  3    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     นายกฯไดเขาไปรวมอบรมเรื่องภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง  สิ่งที่เขาพูดและบรรยายสวนใหญก็เอากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาอธิบายใหฟง
เหตุผลวาทําไมถึงเอากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาใชคือเพื่อใหเกิดความเปนธรรมคือแตกอนนั้นใช
ภาษีโรงเรือนภาษีบํารุงทองที ่พื้นท่ีติดตอกันก็เก็บอัตราภาษีที่ไมเหมือนกัน  การปฏิบัติแตละทองถิ่นกไ็ม 
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เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือการออกมาแกไขปญหาใหเกิดความเทาเทียมกันทองที่ไหนก็จะไดรับผลเหมือนกัน
เลยออกมาเปนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง   ผมมอบนโยบายใหทางสํานักการคลังนําไปปฏิบัติโดยมีหลักการใน
การขอเก็บภาษีจากพี่นองประชาชนนั้นก็คือเมื่อเสนอตัวเลขแลวพี่นองประชาชนยินดีและเต็มใจในการชําระ
ใหกับเรา  แตถาหากเขายังมีขอโตแยงตองหาขอยุติในสวนโตแยงใหได  สามารถเจรจาไดแตเราก็จะไมทิ้งความ
ถูกตองตามกฎหมายครับ 

เร่ืองที่  4   การอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูลฯ    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานนายกฯนครนนทบุรีมีหนังสือ
เชิญเทศบาลเมืองฯ เทศบาลนคร ไปเขารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูลฯ   
มอบทานปลัดเทศบาลและผอ.กองวิชาการเดินทางไปอบรมกับนายกฯ  สวนวันที่และเวลามอบผอ.กองวิชาการ
ประสานงานและแจงใหนายกฯทราบดวย   

เร่ืองที่  5    ไทยพุทธมุสลิม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณเรื่องโครงการรวมใจไทย
พุทธมุสลิม  และขอติงเรื่องการประสานงานการเตรียมวัสดุอุปกรณยังไมเรียบรอยสมบูรณเทาไหร  ฝากผอ.
กองสวัสดิการฯและรองปลัดรณยุทธกํากับดูแลดวย 

เร่ืองที่  6   เฝาระวังอุทกภัยและวาตภัย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     อุทกภัยวาตภัยอยาลืมเตรียมตัวใหดี 
ฝากทุกสํานัก/กองเฝาระวังและติดตามขาวสารใหดีถาหากเรารูขาวและทราบขาวเร็วเราก็สามารถระวังตัวได  
ตอนนี้ใหไปเปดรองระบายน้ําอยาใหน้ําทวมขังฝากดําเนินการดวย 

เร่ืองที่  7   การเรงรัดบริหารงบประมาณ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเรงรัดบริหารงบประมาณ ฝาก
เรื่องการประมูลจัดซื้อจัดจางใหผูรับจางรีบมาดําเนินการใหเราเพราะถาหากไมเรียบรอยเขาจะดึงเงินคืน ใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563   ฝากสํานักการชางรีบทําและรับผิดชอบ  

เร่ืองที่  8   เตรียมตอนรับผูตรวจฯลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 
นายวิทยา  ภูโยสาร     ปลัดเทศบาล      เมื่อเชาไดมีการประชุมเรื่องการตอนรับผูตรวจฯ สรุปวา
เราจะใหทานลงพื้นที่แกงดอนกลางซึ่งไดแจงทางจังหวัดแลวและไดซักซอมกับเจาหนาที่ไวเรียบรอยแลวครับ 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผูตรวจฯขอศึกษาดูงานสถานที่แกงดอน
กลาง  ผมอยากเสริมเก่ียวกับเรื่องการจัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในมหามงคล
บรมราชาภิเษกที่ปานิเวศนของเรา  ภายใตชื่อรวมใจไทยปลูกตนไมเพื่อแผนดินสืบสานสูรอยลานตน  ใหขึ้น
ปายแบบนี้และถือเปนการตอนรับผูตรวจอีกดวย  ฝากทุกสํานัก/กอง และโรงเรียนในสังกัดชวยกันดําเนินการ
กิจกรรมนี ้

เร่ืองที่  9    การแจกถุงยังชีพ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การแจกถุงยังชีพของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563  เริ่มลงทะเบียน  เวลา 13.00 น.  และเริ่มแจกถุงยังชีพ เวลา 
14.30 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ใหเชิญทานผูวาฯมาเปนประธานในวันเปดงาน  วันที่ 29 กรกฎาคม 
2563 จํานวนผูลงทะเบียนเขต 1 จํานวน 772 คน  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จํานวนผูลงทะเบียนเขต 2 
จํานวน 699 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จํานวนผูลงทะเบียนเขต 3 จํานวน 887 คน  รวม 2,532 คน  
มอบสํานักปลัดเทศบาลเตรียมความพรอมใหเรียบรอย     
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   เร่ืองที่  10    ทบทวนงาน   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องหมูบานหมอสมอาจฝนตกเมื่อ
คืนนี้น้ําในหมูบานระบายบางหรือไม  ผอ.ภานุเดชสงเจาหนาที่ลงพ้ืนที่ไปดูบางหรือไม 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     ยังไมไดมอบหมายใหเจาหนาที่ลงพื้นที่ไปดู
ครับ  แตแนวทางก็ไดวางรองระบายน้ําไวแลว 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานที่ทําไวใหผอ.ภานุเดชวาง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหติดตามและรายงานใหผมทราบวาตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลวและในวันที่
ฝนตกนั้นน้ําไดมีการระบายออกหรือไมอยางไรพรอมทั้งถายรูปเก็บไวเปนหลักฐาน  สวนเครื่องสูบน้ําที่จะดันน้ํา
ในซอยปลัดฉลองออกนั้นทานไดทําการซื้อแลวรึยัง   
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง     กําลังเตรียมบอครับ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เพราะฉะนั้นขอใหมอบหมายให
เจาหนาที่รับผิดชอบงานนั้นๆเปนรายๆไปและใหรายงานใหผมทราบเปนระยะๆในสื่อโซเชียลฯของเราพรอมทั้ง
รูปภาพประกอบ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฝากกองสวัสดิการสังคมติดตามงานใหนายกฯเหมือนเดิมนะครับ  
ฝากงานเทศกิจเรื่องทางเทาหนารานสหไทยกาฬสนิธุฝากใหงานเทศกิจไปพูดและทําความเขาใจกับทางรานอยา
ใหลุกล้ําทางเทาจนเกินไปเพราะเทาที่นายกฯเห็นคือตอนนี้เขาจะกั้นเปนหองและไมเหลือทางเทาใหเดินแลว
เพราะฉะนั้นเราตองสงเจาหนาที่เขาไปพูดคุยทําความเขาใจกับเจาของรานสหไทยกาฬสินธุใหเขาใจวาทางเทา
เปนทางสาธารณะจะมาตอเติมเปนหองหรือทําเปนรานของตนเองนั้นไมได  เพราะถาหากมีรานคาอื่นๆเขาเห็น
จะนําเรื่องนี้มารองเรียนเราไดครับ   ชวงนี้ฝนตกทําใหตนไมโตเร็วและหญายาวขึ้นคอยขางเร็วเพราะฉะนั้นพี่
นองประชาชนก็จะตัดตนไมและใบไมภายในบานออกมาทิ้งไวบนฟุตบาทจํานวนมาก  ฝากผอ.สํานักการ
สาธารณสุขมอบหมายเจาหนาที่ใหนํารถไปเก็บขนกิ่งไมที่พี่นองประชาชนตัดแลวนํามากองไวบนฟุตบาททาง
เทาออกใหเรียบรอยเพื่อความสะอาดและสวยงาม  ถนนเฉลิมพระเกียรติฯที่เราทํานั้นไดมีคนไปตรวจสอบหรือ
ประเมินความสะอาดเรียบรอยบางหรือไม    
นายรณยุทธ   หอมหวล   รองปลัดเทศบาล    เมื่อเชาผมไดลงพื้นที่ไปดูตามจุดตางๆที่เราทําแลวก็ถือ
วาเรียบรอยดีในระดับหนึ่ง  แตสิ่งที่ตองทําตอไปคือการตัดแตงตนไมซึ่งเปนงานนี้เปนของแขวงการทางตอง
ดําเนินการครับ 

เรื่องที่  11    ขอความอนุเคราะหขอมูลปริมาณความตองการน้ํามันเชื้อเพลิงใน 
       สภาวะวิกฤต    

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     พลังงานจังหวัดขอความอนุเคราะห
ขอมูลปริมาณความตองการน้ํามันเชื้อเพลิงในสภาวะวิกฤต    
นางเพ็ญประภา   ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป     เขาขอไปเพื่อทําขอมูลทําสตอกน้ํามันของ
เขาวาถาหากเกิดวิกฤตแลวน้ํามันเชื้อเพลิงไมพอใช  เขาขอขอมูลเดือนที่เทศบาลของเราใชน้ํามันเยอะที่สุดไป 

เร่ืองที่  12    เงินผูสูงอาย ุ
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     รายงานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณที่อปท.จายเงินรายไดตามขอบัญญัติเทศบัญญัติไปพลางกอน  โดยโครงสรางหลักประกันรายได
สุขภาพผูสูงอายุ เปนหนังสือที่ชี้แจงขึ้นมาวาในป 2563  ถาหากเงินผูสูงอายุขาดไปเขาขอใหเราจายเงินสะสม
เราไปกอนและทําเรื่องไปขอแลวเขาจะคืนมาให  แตกรมสงเสริมฯเองก็ยังคงคางยอดเดิมเราอยูประมาณ 10 
ลานบาท ฝากรองปลัดรณยุทธติดตามเรื่องนี้และติดตามเงินจํานวนนี้ใหกับเทศบาลของเราดวยครับ 
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เร่ืองที่  13    พิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ  

    (หลวงพอองคดํา)   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภช
พระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ (หลวงพอองคดํา)  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. ณ 
วัดกลางพระอารามหลวง แตงกายในชุดปกติขาว   

เร่ืองที่  14     การจัดสรรงบประมาณ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมอยากแจงใหทุกทานไดทราบวา
เราไมไดรับความเปนธรรมจากการจัดสรรภาษีหลายๆอยางแลววันนี้ทานนายกฯเทศบาลเมืองจังหวัดรอยเอ็ด
ไปประชุมที่กรมฯฝากเรื่องราวที่เราไมไดรับความเปนธรรมไปดวยขอสําคัญมีเรื่องหนึ่งคือกองวิชาการของเรา
ของบประมาณเกี่ยวกับเรื่องเงินคาจางคาตอบแทนของครูถายโอน 11 – 12 คน ของโรงเรียนเทศบาล 6 ขอ
ไปท่ีสํานักงบฯแตเขาไมให  ผมก็ฝากทานนายกฯเทศบาลเมืองจังหวัดรอยเอ็ดไปพูดและสอบถามวาทําไมไมให 
สวนคานมและอาหารเสริมเทศบาลเปนผูจัดสรรเราก็ตองทําเรื่องไปขอจากเขตพื้นที่ไปเพื่อมาอุดหนุนใหกับ
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุงศรีเมืองประชาวิทย   และผมไดใหกองวิชาการสรุปแลววาเราเสียเปรียบงบประมาณเรา
ขาดเนื่องจากเราไปใหสํานักงบฯจัดสรรใหเรามีอะไรบาง 1.เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับจัดสรรป 
2563 เราไดมา จํานวน 25.1 ลานบาท ป 2564 เราไดมา จํานวน 25.3 ลานบาท เกินมาจํานวน 2 แสน
บาท แตตามมติของคณะกรรมการกระจายอํานาจบอกวาจะใหเราเพิ่ม 10% ซึ่งเราจะตองไดเพิ่มขึ้นมา 10% 
ของ 25 ลานบาท ก็คือ จํานวน 2.5 ลานบาท แตเราไดมาแค 2 แสนบาท ผมเลยไดสงเอกสารฉบับนี้ใหทาง
นายกฯเทศบาลเมืองรอยเอ็ดด ู ทานตอบผมมาวาของทานไดแค 23 ลานบาท แลวทางสํานักงบฯตอบมาวาให
เทากับป 2563 ซึ่งของทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุยังไดสูงกวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  2.เงินอุดหนุนเปน
คาใชจายสําหรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจัดสรรมา จํานวน 30 ลานบาท ขาดไป 2.9 แสนบาท ทานนายกฯเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดบอกวากรมบัญชีกลางเปนคนจัดสรรใหเราจะขาดอยางไรนั้นก็ตองเปนผูรับผิดชอบเพราะเราไมได
ทําเอง  3.เงินอุดหนุนสําหรับถายโอนบุคลากรไดรับการจัดสรรมา จํานวน 7.1 แสนบาท  ขาดไป 3.8 ลาน
บาท (ของทางโรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งเราทวงถามไปใหแลวครับ) 4.เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนถึงขั้นพ้ืนฐานคือคาหนังสือเขาบอกใหไปแปรญัตติเอาเพราะสงราคาหนังสือใหมไปแลวไมทัน  5.เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับคือคาเงินเดือนครู คาจางประจํา ไดรับการจัดสรรมา ในป 2564 จํานวน 
63 ลานบาท ในป 2563 เราไดรับมา จํานวน 61 ลานบาท เพิ่มขึ้นมา 2 ลานบาท ขนาดเพิ่มขึ้นมาก็ยังขาด
ไป 5.3 ลานบาท  สรุปแลวเงินขาดทั้งหมด 11 ลานบาท ใหทุกทานเขาใจรวมกัน   

เร่ืองที่  15     การประเมินติดตามดําเนินการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักควบคุมโรคที่ 7  ถนนศรี
จันทร จังหวัดขอนแกน  ขอเชิญเขาประเมินติดตามดําเนินการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา  มอบสํานักการ
สาธารณสุขมอบหมายเจาหนาที่เพ่ือรับผิดชอบ 

เร่ืองที่  16     ขอเชิญประชุมเรื่องน้ําเสียเรือนจํา 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุขอเชิญ
ประชุมเรื่องน้ําเสียเรือนจํา วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.  มอบสํานักการชางมอบหมายให
เจาหนาที่ไปประชุม   

เร่ืองที่  17     การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     คูแขงการประเมินรางวัลธรรมาภิ
บาลของเราในปนี้มีที่ไหนบาง  และรางวัลในปนี้มีทั้งหมด 3 รางวัลเทานั้น   รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 8 
ลานบาท  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จํานวน 6 ลานบาท และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล จํานวน 4 ลานบาท  ใหรอง
ปลัดอภิวัฒนแจงใหทุกทานในที่ประชุมไดทราบถึงรายละเอียดดวยครับ 
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นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล      คูแขงประเภทดีเลิศที่เขารอบ 1.อบต.ทางาม จังหวัด
สิงหบุรี 2.เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  3.เทศบาลเมืองจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 4.เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 5.เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 6.เทศบาลตําบลปริก จังหวัดสงขลา 7.อบต.ราง
จรเข  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เร่ืองที่  18     การดูแลความเรียบรอยของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ศาลจังหวัดกาฬสินธุ ขอใชสนาม
วอลเลยบอล ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฯ วันที่ 20 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 63 มอบสํานักการศึกษารับผิดชอบ 

เร่ืองที่  19     ขอเชิญเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายเฝาระวัง 
      คุณภาพลําน้ําปาวตอนบน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเชิญเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายเฝาระวังคุณภาพลําน้ําปาวตอนบน  โดยผูอํานวยการสิ่งแวดลอมภาค 10 ขอความ
อนุเคราะหประสานผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนรวมกัน 5 คน ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเขารวมประชุม ณ หองประชุมศูนยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ วัดใต  มอบสํานักการ
สาธารณสุขประสานงานและรับผิดชอบ  

เร่ืองที่  20     การประชุมขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประชุมขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาจั งหวัดและกลุมจั งหวัด วันที่  23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่สํ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญเปนแผนพัฒนาจังหวัดป 2565   
มอบสํานักการสาธารณสุขมอบหมายใหเจาหนาที่ไปประชุม 

เร่ืองที่  21     เชิญรวมอบรมงานกูชีพกูภัย และ EMS 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  ขอ
ความรวมมือสงเจาหนาที่กูชีพกูภัย และ EMS เขารวมอบรม จํานวน 8 นาย ณ ตํารวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ 
หองประชุมชัยสุนทร เวลา 08.00 - 12.00 น. มอบงานปองกันฯจัดเจาหนาที่ไปรวมอบรม 

เร่ืองที่  22     “กาฬสินธุกรีนมารเก็ต” 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอความ
อนุเคราะหเจาหนาที่ของเรารวมเปนคณะกรรมการจัดจาง “กาฬสินธุกรีนมารเก็ต” มอบนายกันติพงษ
รับผิดชอบ 

เรื่องที่  23     ขอความอนุเคราะหโครงการฝกอบรมใหความรูการบริหารจัดการขยะ 
      3 RS ใหกับเด็กและเยาวชน   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอความอนุเคราะหโครงการ
ฝกอบรมใหความรูการบริหารจัดการขยะ 3 RS ใหกับเด็กและเยาวชน  และเขายังขอวิทยากรมาดวย  มอบผอ.
สวนสมชาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  

เร่ืองที่  24     การจัดงานเดินวิ่ง กินลม ชมเขื่อนลําปาว 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดงานเดินวิ่ง กินลมชมเขื่อนลํา
ปาว วันที่ 27 กรกฎาคม 2563  ทานผูวาฯขอรับการสนับสนุนรถรางเพื่อใชในการอํานวยความสะดวก  
นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี    ผมไดตอบทางสํานักงานจังหวัดแลววา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไมมีรถรางครับ   
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เรื่องที่  25     ขอแจงรายชื่อผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย 

     ที่ครบอายุกําหนดสิทธิ์ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สํานักงบประมาณขอแจงรายชื่อ
ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกําหนดสิทธิ์ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ในเดือนมิถุนายน 2563 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 3 ชิ้นงาน ตามสิ่งที่สงมาดวย
แจงเพ่ือทราบและปฏิบตัิ 

เร่ืองที่  26    รองเรียนรองทุกขเร่ืองถนนเทศบาล 24 เกิดการจราจรติดขัด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหนังสือเรียนทานนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุขอความกรุณาจัดระเบียบถนนเทศบาล 24 เนื่องจากเกิดการจราจรติดขัดจํานวนรถสัญจรมาก
บริเวณพื้นที่วางสําหรับจอดรถก็นอยแตมีบุคคลมาปดถนนเพื่อเปดรานหวยใตดิน  มอบจาเอกภราดร
รับผิดชอบประสานงานและแจงเรื่องนี้ไปยังสถานีตํารวจครับ 

เร่ืองที่  27    เรือนจําขอความอนุเคราะหรถแบคโฮขุดลอกรองระบายน้ํา 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ ขอความ
อนุเคราะหรถแบคโฮขุดลอกรองระบายน้ํามอบสํานักการชางพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้ครับ 

เร่ืองที่  28    การประเมิน LPA 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จะมีแผนการตรวจ LPA ของเรา  
ทุกหนวยงานรับผิดชอบทานจะถูกประเมิน LPA ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทุกสํานัก/กองเตรียมตัวตาม
ตัวชี้วัด  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไมเคยต่ํากวา 94% เพราะฉะนั้นตองเตรียมความพรอมหาขอมูลมาใหดีและ
นําเสนอใหถูกตองครบถวนครับ 

เร่ืองที่  29   แผนการดําเนินงานกอสรางปรับปรุงระบบไฟฟาเคเบิ้ลใตดิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตามที่เราไดอยูในแผนของการ
ปรับปรุงไฟฟาเคเบิ้ลใตดิน  ตอนนี้ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุก็ไดแตงตั้งใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานกอสรางปรับปรุงระบบไฟฟาเคเบิ้ลใตดิน ก็แจงใหทุกทานในที่
ประชุมทราบวาอนาคตของเราจะมีสายไฟฟาลงใตดิน  ตั้งแตบริเวณสี่แยกสํานักงานปาไมไปจนถึงหนาวัด
ประชานิยม    

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม  2563 ประจําป 

2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม  
2563  ประจําป  2563  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   - ไมมี – 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2563 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมิถุนายน 2563  เชิญสํานักปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 
นายนิกร  แตมแกว     หัวหนาฝายอํานวยการ   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 
2563  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  รวมทั้งหมด 624  
คน  การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล  1. ขอความเห็นชอบ กทจ.กาฬสินธุ กรณีขอปรับปรุง
ตําแหนงพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเปนระดับอาวุโส จํานวน 2 ราย และสายงานประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย  2. ดําเนินการรับโอนพนักงานสวนตําบลรายนางสาวลําไพร  ภูถินโคก 
ตําแหนง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคามมาดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ใหตนสังกัดทราบ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563  3. 
ดําเนินการออกคําสั่งใหโอนและจัดทําหนังสือสงตัวพนักงานเทศบาลราย  นางสิรินาฎ  ปรีชาจารย ตําแหนง 
นักวิชาการคลังชํานาญการ  สังกัดงานตรวจสอบการเบิกจายเงิน ฝายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ โอน(ยาย) ไปดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัดกองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบลพุคา อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อดูแลบิดามารดาและครอบครัว  4. ตรวจสอบคุณสมบัติ
พนักงานเทศบาล 2 ราย ดังนี้   1. นายณัฐวุฒิ ทันวงษา ตําแหนง นักผังเมืองปฏิบัติการ สังกัดงานผังเมือง 
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สํานักการชาง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในระดับชํานาญการ เลขที่ตําแหนงและ
สังกัดเดิม   2. นางแขไข  ดีเหลา ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน สังกัดสํานักการคลัง เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได
อาวุโส เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม  5. ดําเนินการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563) กรณีขอ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563  6. ดําเนินการออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลรายนายสุพิศ  ประสันแพงศรี ออกจาก
ราชการตามมติ ก.ท.จ.กาฬสินธุ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พรอมรายงานบัตรประวัติ 
7. ดําเนินการขอความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ทั้งนี้ใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไปพรอมทั้งรับโอนยาย ดังนี้  1. นายนิวัชร  เครือแวงมล   
ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  2. นางสาวนทิตา พูลเกษม   ตําแหนง หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน  3. 
นายประชัน บุตรดี  ตําแหนง หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  4. นางปยะดา โทพล ตําแหนง รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติฯ 8. ตอบรับโอนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญจํานวน 3 ราย ดังนี้  8.1 นายกมล  สําราญเนตร ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัด
สํานักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  8.2 นางสาวตรึงตรา  สมรภูมิ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   8.3. ตอบรับโอน
ขาราชการกรุงเพทมหานครสามัญราย นายเทอดเกียรติ อุบลลา ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน สังกัด กลุม
งานบํารุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โอนมารับราชการตําแหนง 
นายชางโยธาชํานาญงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอมูลการใชหอประชุมธรรมาภิบาล หองประชุมพวง
พะยอม หอประชุมธรรมะศาลา และหองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ  ประจําเดือนมิถุนายน 
2563   จัดประชุม (ค.ผ.บ.) คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  12/2563 เมื่อวันที่  9 
มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ครั้งที่  13/๒๕63 เมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2563 เวลา 13.30 น.  ณ 
หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จัดประชุมพบปะหารือ (กาแฟยามบาย)  2  ครั้ง  เมื่อวันที่  2 
มิถุนายน  2563 เวลา 13.30 น.  เมื่อวันที่  16 มิถุนายน  2563 เวลา 13.30 น.  ณ หอประชุมมะหาด  
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินี  วันที่ 8 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น.  
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชั้น 1  ปฏิคมพิธีเปดพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ (หอศิลป)  วันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ(หอศิลป) (ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
หลังเกา)   ฝายรักษาความสงบ งานเทศกิจ   การอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้  วันที่ 1- 30 
มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกประจําจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ สแกนคิวอารโคด ลง
ชื่อเขาออกตลาดสดเทศบาล  วันที่ 1 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจร
ตลาดเมืองเกา บริเวณวัดกลาง  วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัด
ระเบียบจราจร โรงเรียนเทศบาล 1 รายงานตัวนักเรียนใหม  วันที่ 8 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ 
อํ านวยความสะดวกจั ดจราจรตลาด เมื อ ง เก า  บริ เ วณวั ดกลาง   วั นที่  12  มิ ถุ น ายน  2563                                                                                                      
- เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรในการติดตั้งปายเฉลิมพระเกียรติบริเวณหมูบาน เอส แอนด 
พี  วันที่ 15 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัด
กลาง  วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัด
กลาง  วันที่ 27 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรบริเวณศูนยเด็กเล็ก กุด
ยางสามัคคี  วันที่ 29 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรตลาดเมืองเกา 
บริเวณวัดกลาง , พิธีเปดพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ บริเวณศาลากลาง  งานทาสีตีเสนและงานอื่นๆ  วันที่ 
8 มิถุนายน 2563   - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีจราจร หนาโรงเรียนเทศบาล 1  วันที่ 10 มิถุนายน 
2563   - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่จัดระเบียบพอคาแมคาบริเวณตลาดรวมใจการเกษตร  วันที่ 19 มิถุนายน 
2563  - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายประกาศ หามจําหนายวางสินคาตลอดแนว บริเวณโรงเรียน
เทศบาล 1  วันที่ 22 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่จัดระเบียบพอคาแมคาบริเวณเรือนจํา  - 
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการเก็บคันหินที่ลมและแตก บริเวณแยกโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย และดําเนินการเก็บ
เสาลมลุกที่หักบริเวณจวนผูวาฯ  วันที่ 23 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีทางมาลาย 
หนาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ และตีเสนระวังบริเวณหนาประตูทางเขาออกโรงเรียนเซนตยอแซพ วันที่ 24-
25 มิถุนายน 2563- เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีทางขามมาลาย บริเวณโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 
และตีเสนชองจอดรถคนพิการ บริเวณพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 26 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่
เทศกิจดําเนินการทาสีล็อคแมคา บริเวณหนาโรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ และบริเวณหนา
หองสมุดประชาชน   วันที่ 29 มิถุนายน 2563  - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปาย หามจําหนายสินคา
ตลอดแนว ตามสถานศึกษาตางๆ  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย  
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  ๑.วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหม
บาน นายสาย สีมา อายุ ๕๐ ป เลขที่ ๖๙  หมู ๔ บ.หนองบัว ต.โพนทอง   จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิง
สงบลงในเวลา ๒๐.๑๕ น .  ๒.วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๒๕ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหม
รถยนต หนาวัดสวางคงคา จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๑.๔๐ น.  ๓.วันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟาหนากองรอย อส. ถ.อภัย จึงเขาทําการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๕๗ น. ๔.วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๒.๑๓ น. ไดรับแจงทาง 
๑๙๙ เหตุไฟไหมกุฏิภายในวัดชัยสุนทร จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๔.๒๔ น. รวมทั้งสิ้น  
๔  ครั้ง   การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ   วันที่  ๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อ
เวลา ๑๕.๑๕ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสงเปลือยกลาง  วันที่  ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับ
แจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๔.๓๔ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ รานสวิดบาร  วันที่  ๕ มิ.ย. 
๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๙ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.  จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนดอน
สวรรค  วันที่  ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๒๐.๒๖ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับ
สัตวเลื้อยคลาน หวยสีทน  วันที่  ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๙.๒๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ 
ปชช. พวงแบตเตอรี่ ชุมชนส๘ุสบายใจ  วันที่  ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ว.๔  
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ออกชวยเหลือ ปชช. พวงแบตเตอรี่ ชุมชนทาสินคา  วันที่  ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 
๑๙.๐๐ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนดงปอ  วันที่  ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง 
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๒.๒๖ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนริมแกงดอนกลาง  วันที่  ๒๕ 
มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑๑.๒๖ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสง
เปลือยนอก  วันที่  ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๘.๕๖ น. ว.๔ ออกชวยเหลือ ปชช.จับ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทาสินคา   รวมทั้งสิ้น   ๑๐  ครั้ง   ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาบริเวณลําน้ําปาว  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดลางทําความสะอาดโรงเรียนเทศบาล  ๑  วันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดลางทําความสะอาดโรงเรียนเทศบาล  ๒  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดลางทําความ
สะอาดโรงเรียนเทศบาล  ๕  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดลางทําความสะอาดโรงเรียนเทศบาล   ๖  
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ๑.หนาที่ประจําวัน  -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือ
ผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน  -อํานวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยาน
เปนประจําทุกๆวัน  -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง   ๒.การรวม
กิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ   - วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๕ น. อปพร. เทศบาล
เมืองกาฬสินธุรวมกับฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ออกระงับเหตุไฟไหมบาน เลขที่  ๖๙  หมู ๔ บ.
หนองบัว ต.โพนทอง  -วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๕ น. อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกระงับเหตุไฟไหมบาน เลขที่  ๖๙  หมู ๔ บ.
หนองบัว ต.โพนทอง  งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนมิถุนายน 2563  จํานวน 33,407  คน  จํานวน
ครัวเรือน  15,772 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนมิถุนายน 2563  ยายเขา จํานวน 115  
ราย ยายออก  จํานวน 12 ราย  งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 694 ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 
892 ราย จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 13 ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบ
ปญหา  จํานวนผูรับบริการ  - ราย    
    สํานักการสาธารณสุขฯ  

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น มิถุนายน 2563  เบนซิน  ในเดือนมิถุนายน  63  ใชน้ํามัน  จํานวน  921  ลิตร
เพิ่มขึ้น  121  ลิตร  ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน  163  ลิตร  (มิถุนายน  2562 = 1,084  ลิตร)  
น้ํามันดีเซล  ในเดือนมิถุนายน   63  ใชน้ํามัน จํานวน  19,666  ลิตร  เพิ่มขึ้น  1,182  ลิตร เพิ่มจากปที่
แลวในเดือนเดียวกัน  1,551  ลิตร  (มิถุนายน 2562 = 18,115  ลิตร)  แกส LPG  ในเดือน มิถุนายน 63
ใชน้ํามัน จํานวน   646.63 ลิตร ลดลง   510.10  ลิตร  ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน  437.37  ลิตร  
(มิถุนายน  2562 = 1,084  ลิตร)   ดานความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง  1  ครั้ง ลางทําความ
สะอาดตลาดรวมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทําความสะอาดถนน
ชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  36 ครั้ง  ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  2 จุด  ซอมบํารุง
รถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 8 คัน/8 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 2 ใบ  ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/
เปลี่ยน 11 ฝา   ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ  คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง  30 
พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได  6.0  ตัน   - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม  1  ครั้ง  เปน
เงิน  8,740  บาท  กําจัดมูลฝอยในเดือน มิ.ย. รวม 3,623.41 ตัน เปนมูลฝอยจาก   - เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ๑,138.27 ตัน   - ทองถิ่นอ่ืน ๆ ( 33 แหง) 2,485.14 ตัน  คุณภาพน้ํากุดยางสามัคคีผานเกณฑ
มาตรฐาน  คุณภาพน้ํากุดน้ํากิน ลําน้ําปาว หนองไชยวาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน  ออกตรวจแนะนํารานนวด
แผนโบราณคนตาบอด  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับ
เจาหนาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจแนะนํารานนวดแผนโบราณคนตาบอดและชวยเหลือในการ 
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ลงทะเบียนโปรแกรมไทยชนะ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํา QR code ผูใชบริการรานนวดตาม
มาตรการผอนปรนระยะที่ 3  ออกตรวจแนะนําสถานประกอบการตามมาตรการผอนปรน ระยะ ที่ 3  
และ 4  วันที่ 9 และ 29 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นําเจาหนาที่จากศูนยอนามัยที่ 7 
ขอนแกน กรมอนามัย  ตรวจแนะนําสถานประกอบการตามมาตรการผอนปรนระยะ ที่ 3 และ 4 เพื่อรับรอง
มาตรการปองกันการแพรกระจายโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการ  สุมตรวจรานมินิมารท   วันที่ 22 
มิถุนายน 2563  เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและเจาหนาที่โรงพยาบาลสุมตรวจประเมิน
รานมินิมารท ตามมาตรฐานของกรมอนามัย  จํานวน 5 แหง ผลพบวา รานมินิมารท ไมพบการจําหนายอาหาร
ที่ไมไดมาตรฐาน และ หมดอายุ  มินิมารทมีมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคโควิด 19  ตรวจน้ําประปา   
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออกตรวจคุณภาพน้ําประปา   
จํานวน 26 จุด  ผลคุณภาพทางแบคทีเรีย ผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด    - น้ําประปาไมมีคลอรีนตกคางใน
เสนทอ  จํานวน 1 จุด คือ อาคาร 5 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  (อาจมีการรั่วของน้ําในเสนทอ)     
กรวดน้ําดื่มหยอดเหรียญ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออก
ตรวจคุณภาพน้ําดื่มจากตูหยอดเหรียญ   จํานวน 18  ตู  ผานเกณฑมาตรฐานดานแบคทีเรีย ทั้ง 18 ตู  งาน
ปองกันและควบคุมโรค   จัดอบรมใหความรูแกนนําสมาชิกชมรม MSM ในเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดส ,ใหคําปรึกษา และเจาะเลือด ที่ศูนย DIC เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีผูที่สนใจและเขารวมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น ๑๐ คน และผูสนใจเจาะเลือดตรวจหา  เชื้อ HIV และ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อยู ๑๐ ราย  วันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  แจกถุงยางอนามัยเบอร ๕๒ จํานวน ๒ กลอง เจลหลอลื่นจํานวน ๑ กลอง  ออกใหความรูที่
ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ,ใหคําปรึกษา และเจาะเลือด กลุมเปาหมาย เชนวัยรุน กลุม MSM ใน
ชุมชนที่นัดรวมกลุมกัน ตามงานวัด หรือบานเพื่อน และบางกลุมก็สะดวกมาที่ศูนย DIC เทศบาลฯ วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  มีผูมารับบริการทั้งสิ้น ๑๗ ราย ยินยอมเจาะเลือด ๑๗ ราย มีผลเลือดที่ผิดปกติ ๔ รายเขาสู
กระบวนการรักษาแลวทั้ง ๔ ราย แจกถุงยางอนามัยเบอร ๕๒ จํานวน ๔ กลอง เบอร ๕๔ จํานวน ๒ กลองาน
ปองกันควบคุมโรค ไดลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เจลหลอลื่น ๓ กลอง  เพื่อเตรียมความ
พรอมควบคุมปองกันโรคโควิด - 19 และ big creaning day ในสถานศึกษา กอนเปดเทอมตามมาตรการโรค
โควิด - 19 ที่ทุกสถานศึกษา ๗ ขอ ดังนี้  ๑. กําหนดใหมีคณะทํางานปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 ใน
สถานศึกษา  ๒. ใหผูปกครองสังเกตอาการไข หรือ มีอาการทางเดินหายใจ กอนออกจากบาน    ๓. จัดใหมี
หองแยกสวนสําหรับบุคลากรหรือนักเรียน ที่ตรวจพบอาการที่สงสัยโรคโควิด-19  ๔. กําหนดใหมีจุดคัดกรอง 
พรอมติดสัญลักษณแสดงการผานคัดกรอง ครอบคลุมจุดเขา-ออกจากโรงเรียน  ๕. กิจกรรมการเรียนการสอน
ตางๆ ตองเวนระยะหาง ๑-๒ เมตร  ๖. จัดใหมีชองทางในการติดตอแกผูปกครอง เชน ไลน โทรศัพท  ๗. ใน
กรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อโควิด- 19 หรือ เจ็บปวย ใหประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในการสงตอผูปวย  
กําหนดการพนหมอกควันกําจัดยุงตัวแก ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๖๓ ซึ่งไดสง
หนังสือประชาสัมพันธเพื่อแจงใหสถานศึกษา ในเขตเทศบาลทั้ง ๒๕ แหง ทราบกอนเพื่อเตรียมความพรอม
กอนการพน ตามกําหนดการพนยุงที่แจงไปยังสถานศึกษากอนเปดภาคเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ฯ โดยเริ่มพนตั้งแตวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแลวเสร็จในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  กิจกรรมปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํา  ยุงลาย ชวงฤดูกอนการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ   โดยมีผลสํารวจคาดัชนี
ความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI)  ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา  ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน  
มีความเสี่ยงนอย  คิดเปนรอยละ  ๙๒.๑๐  - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่
มีความเสี่ยงปานกลาง ไมมีชุมชนใด  ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด    วัดที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวา  เกณฑ มี ๓ แหง 
ไดแก วัดดงปอ คือ  มีคา CI = ๑๒.๕ ,วัดประชานิยม คือ  มีคา CI = ๑๕.๘๘ และ วัดกลาง   คือ มีคา CI = 
๙.๑ ** เดือนนี้ผูปวยโรคไขเลือดออก ๒ ราย ดังนี้ **  1. ด.ช.อนพัทย  เจนวิริยะกุล อายุ ๑๓ ป อยูบานเลขที่  
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๑๕๒/๕ ชุมชนตลาดเกา   ปวยวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลว 2. นายสุรยุทธ   เผื้อปดชา 
อายุ ๒๑ ป อยูบานเลขที่ ๘/๖๓  ถ.สนามบิน ชุมชนสงเปลือยนอก ปวยวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ ปจจุบันหายเปน
ปกติแลว  โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด    ( ระหวางวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 )  มารดา
หลังคลอด 15 ราย ไดรับการเยี่ยม 15 ราย  บุตรเพศชาย  7 ราย  บุตรเพศหญิง 8  ราย  **มารดาอายุ
นอยกวา 20 ป 2  ราย  **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 1  รายใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญประจําป 
2563   รอบที่ 2 แกประชาชนกลุมเสี่ยงในเขต 119 ราย  ดานสัตวแพทย    ๑.ใหบริการในสถานพยาบาล
สัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ  102  ราย  ๑.๒ จํานวนสัตว   1 5 4   ตั ว 
แยกเปน * สุนัข   137 ตัว  * แมว   17   ตัว  รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว  10,035  บาท  ใหบริการ
ฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ  จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว     25   ราย   จํ านวนสัตว  ทั้ งหมด
1,855  ตัว  แบงเปนสุกร 1,831  ตัว  โค 23 ตัว รายไดประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖3 จํานวน    
186,061  บาททุกวันจันทร – ศุกร  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคน
พิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   นักกายภาพบําบัดไดใหบริการทํากายภาพบําบัดใหกับผูปวยและ
ผูสูงอายุที่มารับบริการ  ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น.  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
คนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ไดใหบริการนวดดวยเกาอี้ไฟฟากับผูที่มารับบริการ  นัก
กายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ไดออกเยี่ยมและทํา
กายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ําทิพย)  นักกายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ไดออกเยี่ยมและทํากายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๒ (ดงปอ) 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา    บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา    โครงการเดน ประจําเดือนมิถุนายน 
2563   สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมทําความสะอาดสถานศึกษากอนเปดภาคเรียน  
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุงศรีเมืองประชาวิทย   โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ ์  รับรายงานตัวนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา 2563  วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาล 1  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา   รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 วันที่ 
1 - 2 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมคัดกรอง
สุขภาพจิตเด็กนักเรียน  โดยนักจิตวิทยาคลินิกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ หองสมุด
โรงเรียนเทศบาล 2  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษากอนเปดภาคเรียน  วันที่ 19 
มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2  พนักงานครู บุคลากร และนักเรียน รวมกันทําความสะอาดหองเรียน 
อาคารสถานที่  เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ   พนักงานครูและ
บุคลากร รวมกันทําความสะอาดสถานศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน  พนักงานครูเขาอบรม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่  25 – 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4  โรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ  อบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกาฬสินธุ  วันที่  25 – 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาล 4  โครงการประชุมผูปกครอง  วันที่ 28 มิถุนายน 2563  โรงเรียนเทศบาล  5 ดงปอ   อบรม
หลักสูตรการวางแผนงานวิชาการ ปการศึกษา 2563  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยม
บานนักเรียน  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  ปรับปรุงภูมิทัศนสนามเด็กเลน  วันที่ 22 มิถุนายน 2563  
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุงศรีเมืองประชาวิทย  ไดดําเนินการประดับธงชาติคูกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. 
พระฉายาลักษณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน  
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๒๕๖๓  คณะครูไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕)   และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๔  คณะครูไดดําเนินการทําความสะอาดบริเวณรอบๆ อาคารเรียน และโรงอาหาร  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ไดนํารถดินมาถมบริเวณรอบๆ สระน้ํา  ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูรวมประชุมการเตรียม
ความพรอม  ในการเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เตรียมความพรอมสําหรับการ
เปดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  จัดทําอาหารกลางวันแจก
เด็กเล็ก ในชวงสถาการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19   วันที่ 1 - 19 มิถุนายน 2563 ณ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  สํานักการชางเขาสํารวจเพื่อเตรียมการกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน  วันที่ 
18 มิถุนายน 2563 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
ตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  วันที่  19 มิถุนายน 2563 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1  
สงคุณครูอรพินท กุลไพรศาล ยายไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย  วันที่ 19 มิถุนายน 
2563 ณ  โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2   กิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมตรวจเยี่ยมบานแอปคุณลูก วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  กิจกรรมทําความสะอาด  วันที่ 23 
พฤษภาคม 2563  ศูนยควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ ตรวจความสะอาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
วันที่  2 มิถุนายน 2563  แจกนมใหกับเด็กเล็ก  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา เครื่องใช
ในสํานักงาน วันที่ 12 มิถุนายน 2563  เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน  วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 
2563 หนวยศึกษานิเทศก  อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางกระบวนการจัดการเรียนรู  ของ
พนักงานครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  อบรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางกระบวนการจัดการเรียนรู  ของพนักงานครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  หนวยศึกษานิเทศก นิเทศ ติดตามประเมินความ
พรอมของสถานศึกษาในสังกัด   ภายใตสถานการณโควิด-19 เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝายสงเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  พิธีเปดพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ (หอศิลป)   วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ 
ศาลากลางหลังเกา  พิธีเปดกิจกรรมฟนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนยานเมืองเกา  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ 
บริเวณรอบวัดกลางพระอารามหลวง  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนเด็กดอยโอกาส ประจําเดือน มิถุนายน 2563  ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนตามบริบทของสถานที่ แบบ
บูรณาการ เนนการใชทักษะชีวิต  โดยลงพื้นที่หมูบานจารุพัฒนา และใหความชวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปสํานักการคลัง 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง      รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 – 
มิ.ย.63   (ไตรมาส 3)  ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – มิ.ย.63   1.หมวดภาษีอากร  รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 62 – มิ.ย.63   เขามาทั้งหมด 5,924,594.31  บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 62 – มิ.ย.63  เขามาทั้งหมด 9,255,036.90 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – มิ.ย.
63  เขามาทั้งหมด 4,900,176.99  บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท  5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือน
ต.ค. 62 – มิ.ย.63    เขามาทั้งหมด 6,457,021  บาท  6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 62 – มิ.ย.
63  เขามาทั้งหมด 3,455 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนต.ค. 62 – มิ.ย.63   
จํานวน 26,540,284.20  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนต.ค. 62 – มิ.ย.63  เขามาทั้งหมด 
93,102,601.85  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด  53,450,362  บาท ดานการศึกษา   
เขามาทั้งหมด  92,094,318  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 145,544ฐ680  บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับ
จริง จํานวน  265,187,566.05 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –  
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มิ.ย.63   จํานวน 20,441,837.20  บาท   10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน  รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – 
มิ.ย.63  จํานวน 832,921.02  บาท  11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น  รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – มิ.ย.63  
จํานวน 235,765  บาท   รายรับจริงเดือน ต.ค.-พ.ค.63 จํานวน  249,228,697.89 บาท  ร ายรั บจริ ง
เดือน มิ.ย.63 จํานวน 15,958,868.16  บ า ท  ร ว ม ร า ย รั บ จ ริ ง ตั้ ง แ ต  ต . ค . - มิ . ย . 6 3  จํ า น ว น
265,187,566.05 บาท  รายจายจริงเดือน ต.ค.-พ.ค.63  จํานวน 233,435,796.89 บาท รายจายจริง
เดื อน มิ . ย .63 จํ านวน  30,207,903.50 บาท รายจ ายจริ ง เดื อน ต .ค . -มิ .ย .63  จํ านวน 
263,643,700.39 บาท   ยอดเงินคงเหลือยกไป  ก.ค.63  จํานวน  1,543,865.66 บาท  

สํานักการชาง 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปสํานักการชาง 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ     ผอ.สํานักการชาง    ประจําเดือนมิถุนายน  2563   คาวัสดุ
น้ํามันเชื้อเพลิง สํานักการชาง เดือนมิถุนายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4,593 ลิตร  ลดลง 1,221 
ลิตร  สํานักปลัดเทศบาล เดือนมิถุนายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน 1,056 ลิตร ลดลง 418 ลิตร  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนมิถุนายน  2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน 19,666 ลิตร 
เพิ่มขึ้น  1,182  ลิตร  สํานักการศึกษา เดือนมิถุนายน 2563  ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 250  ลิตร เพิ่มขึ้น 
100 ลิตร  สํานักการคลัง เดือนมิถุนายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง    จํานวน 160.00 ลิตร   -  ลิตร  กอง
วิชาการและแผนงาน เดือนมิถุนายน  2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  102  ลิตร ลดลง 9  ลิตร  กอง
สวัสดิการและสังคม  เดือนมิถุนายน  2563  ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  152  ลิตร ลดลง 64  ลิตร  เดือน 
มิถุนายน 2563     ใชน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน 25,979.00 ลิตร  ลดลง 430.00 ลิตร   เปรียบเทียบการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด ปงบประมาณ 2562-2563  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในเดือน พ.ค. 63  ใชไฟฟา จํานวน 
31,335.00 หนวย  เพิ่มขึ้น 2,424.00 หนวย  สถานีดับเพลิง  ในเดือน พ.ค. 63  ใชไฟฟา จํานวน 
8,379.00   หนวย  เพิ่มขึ้น 1,254.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ในเดือน พ.ค. 
63 ใชไฟฟา จํานวน 4,911.00 หนวย   เพิ่มข้ึน 1,578.00  หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ใน
เดือน พ.ค. 63 ใชไฟฟา  จํานวน  3,876.00 หนวย  เพิ่มขึ้น  1,319.00 หนวย   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัด
เหนือ ในเดือน พ.ค. 63 ใชไฟฟา  จํานวน 3,159.00 หนวย  เพิ่มขึ้น 714.00 หนวย  โรงเรียนผูสูงอายุวัด
ใตโพธิ์ค้ํา  ในเดือน พ.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 1,050.00 หนวย   ลดลง 30.00 หนวย  โรงเรียนเทศบาล ๔ 
ถนนประดิษฐ   ในเดือน พ.ค. 63 ใชไฟฟา จํานวน 3,508.00 หนวย  ลดลง 1,020.00 หนวย     
เปรียบเทียบหนวยไฟฟาสาธารณะทั้งหมดของเทศบาลปงบประมาณ 2563   เดือน พฤษภาคม 2563 ใช
ไฟฟาไมเกินสิทธิ์ 10%   หนวยตามสิทธิ์ 10%  400,150 หนวย ไฟฟาสาธารณะ 263,349 หนวย  สวน
การโยธา   งานที่มอบหมาย  แกไขปญหาน้ําทวมขัง ขุดลอกรองระบายน้ํา  วันที่ 23 มิถุนายน 2563  ขุด
ลอกรองระบายน้ําซอยขางวิทยาลัยสารพัดชาง และฝงขางสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ  สถานะอยูระหวาง
ดําเนินการ  วันที่ 23 มิถุนายน 2563  วางทอระบายน้ํา หมูบานหมอสมอาจ  สถานะ อยูระหวางดําเนินการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2563  ซอมแซมถนนจราจร ซอยตาปลากัด ชุมชนกุดยางสามัคคี   สถานนะ ดําเนินการ
แลวเสร็จ  วันที่ 24 มิถุนายน 2563   ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนทางเขาพิพิธภัณฑหอศิลป  สถานนะ 
ดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่ 25 มิถุนายน 2563    วางทอระบายน้ํา หนาวัดประชานิยม  สถานะ อยูระหวาง
ดําเนินการ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กิจกรรม Big cleaning day   กิจกรรม Big cleaning day โรงเรียน
เทศบาล 6 ทุงศรีเมืองประชาวิทย  สถานะ ดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กิจกรรม Big 
cleaning day   กิจกรรม Big cleaning day โรงเรียนเทศบาล 6 ทุงศรีเมืองประชาวิทย  สถานะ ดําเนินการ
แลวเสร็จ (ตอ)  วันที่ 26 มิถุนายน 2563   วางทอระบายน้ํา ถนนวิโรจนรัตน 6   สถานะ อยูระหวาง
ดําเนินการ  วันที่ 30 มิถุนายน 2563  วางทอระบายน้ํา ซอยพรมวรคันธ   สถานะ อยูระหวางดําเนินการ 
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กองวิชาการและแผนงาน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปกองวิชาการและแผนงาน 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ฝายบริหารงานทั่วไป  1.
สรุปคาใชจายประจําเดือนมิถุนายน 2563  งบประมาณตั้งไว  1,564,000 บาท  รวมคาใชจาย  
175,076.50  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  412,501.90  บาท  2.หนังสือเขา 76 เรื่อง  3.บันทึกขอความ 
38  เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ - จัดจาง 10  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 16 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนมิถุนายน  2563  ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  -โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 45 - 53 มีรายการดังนี้  โอน
ครั้งที่ 45/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 50,000 บาท กองสวัสดิการ ฯ   โอนครั้งที่ 46/2563 
จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 850,000 บาท สํานักปลัด ฯ  โอนครั้งที่ 47/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 
250,000 บาท สํานักการชาง  โอนครั้งที่ 48/2563 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 130,000 บาท กอง
วิชาการ ฯ  โอนครั้งที่ 49/2563 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 345,100 บาท งานปองกัน ฯ  โอนครั้งที่ 
50/2563 จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 5,655 บาท สํานักปลัด ฯ  โอนครั้งที่ 51/2563 จํานวน 4 รายการ 
เปนเงิน 151,000 บาท สํานักการศึกษา  โอนครั้งที่ 52/2563 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 40,000 บาท 
สํานักการศึกษา  โอนครั้งที่ 53/2563 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 335,000 บาท สํานักการสาธารณสุขฯ
การจัดสงขอเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบาย การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 พ.ศ. 2563  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําขอเสนอ
โครงการ ฯ จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 268,932,000 บาท   ดังนี้  1. โครงการเสนทางเศรษฐกิจ
หมายเลข 12 งบประมาณ 46,988,000 บาท  2. โครงการพัฒนาประตูเมืองสูความเติบโตทางเศรษฐกิจ 
งบประมาณ 25,554,000 บาท  3. โครงการถนนสายวัฒนธรรมเปงบานแปลงเมืองกาฬสินธุ งบประมาณ 
70,138,500   4. โครงการตลาดชุมชนยานเมืองเกากาฬสินธุ งบประมาณ 9,000,000 บาท  5. โครงการ
พัฒนาตลาดสูมาตรฐาน ตลาดสดนาซื้อ งบประมาณ 3,113,000 บาท  6. โครงการฟารมตัวอยางระบบ
เกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  2,500,000 บาท  7. โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไทองคราชัน งบประมาณ 33,299,000 บาท  8. โครงการพัฒนาและฟนฟูสภาพน้ําเพื่อการบริหาร
จัดการย้ํา (หนองเบ็ญ-หนองอีคูณ) งบประมาณ 3,346,000 บาท  9. โครงการเสนทางตามรอยไดโนเสาร
บรรพชีวินสิรินธร งบประมาณ 37,522,000 บาท  10. โครงการเสนทางสุขภาพเพื่อการทองเที่ยว 
งบประมาณ 18,500,000 บาท  11. โครงการเสริมผิวจราจรแบบฟลทติกคอนกรีต ถนนดงปอ งบประมาณ
3,065,000บาท  12. โครงการเสริมผิวจราจรแบบฟลทติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ งบประมาณ 
3,383,000  13. โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและการผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ฝกทักษะการเรียนรู  ใน
ศตวรรษที่ 21 สูภัยวิกฤตโรคติดตอ งบประมาณ 3,300,000 บาท  14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูภัยวิกฤตโรคติดตอCOVID-19 งบประมาณ 6,053,500 บาท  15. โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพเสริมในกลุมผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ งบประมาณ 170,000 บาท  การบันทึกขอมูลใน
ระบบการประเมินผลการใหบริการสาธารณะตามเกณฑตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะ พ.ศ. 2563  - รายงานผลการประเมินการใหบริการสาธารณะฯ ใหคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบการประเมินการบริการสาธารณะ  การประเมินการจัดกิจกรรม
ตลาดผานเมืองเกายอนเวลา ณ ชุมชนยานเมืองเกา   - ผลกการรประเมินกิจกรรมในภาพรวม รานคาที่เขารวม
กิจกรรม   138 ราน จากการ จํานวนสินคาทั้ง 9 ครั้ง มีเงินทุนหมุนเวียน  784,512  บาท เฉลี่ยมีเงิน
หมุนเวียนครั้งละ 87,168  บาท  โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง  กิจกรรมสวดมนตในวันพระ  - 
วันที่  5  มิถุนายน  2563  บริเวณชั้น  1  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  2563  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT)  ตั้งแตเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม  2563  (ยอด ณ  
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วันที่  1  กรกฎาคม 2563 จํานวน 49 ราย  จากจํานวนขั้นต่ํา  64  ราย)   - ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (EIT)  ตั้งแตเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  2563  (ยอด 
ณ วันที่  1  กรกฎาคม 2563 จํานวน 16 ราย  จากจํานวนขั้นต่ํา  30  ราย)   -ดําเนินการเก็บรวบรมขอมูล
แบบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  โดย สํานักงาน ปปช. ไดประกาศขยายเวลาการตอบแบบ OIT  จาก
เดิมวันที่  30  มิถุนายน  2563  เปนวันที่15 กรกฎาคม  2563  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   1.งาน
ประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 6 งาน 3.เขียนขาว
ประชาสัมพันธ - งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 62 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 30 งาน  6.งาน
พิธีกร จํานวน 8 งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน  4 งาน  8.ปายประชาสัมพันธไวนิล  จํานวน 1 ปาย 9. 
จัดสงวารสารเทศบาล แผนพับ 7,000 เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน  - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทาง
ทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตัดตอเสียง 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  ใหคําปรึกษา
ดานกฎหมาย  ออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี พนักงานครูขอรับคาเชาบาน  ออกตรวจสอบเหตุรองเรียนการ
ประกอบพนสีรถสามลอพวง(วัดใตฯ)  ออกตรวจสอบเหตุรองเรียนกรณีทิ้งวัสดุลงลําน้ําปาว (สะพานวัดใต) 
กรณีมีผูรื้อเชือกกั้นจุดคัดกรองบริเวณตลาดลาน 1 ลาน 2  ออกตรวจสอบการเก็บสะสมขยะบริเวณทองอ
พารตเมนต  ออกตรวจสอบกรณีมีผูปลอยตนไมรกทึบขึ้นบานขางเคียง (ถนนสิทธิเดช) 

กองสวัสดกิารสังคม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม  สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดีเซล)  ประจําเดือนมิถุนายน  2563  รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 118 ลิตร ใชงานลดลง 6
ลิตร   รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ํามันทั้งหมด 96 ลิตร เพิ่มขึ้น  4  ลิตร   วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๖๓ เวลา 
๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมอําเภอเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองรวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชุมระบบการ
ลงทะเบียน “ไทยชนะ” เพื่อใหนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุลงพื้นที่ชุมชน ทั้ง ๓๘ ชุมชน ๒๕๖๓ ลง
สํารวจพื้นที่ในการจัดทําระบบการลงทะเบียน “ ไทยชนะ” ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  วันที่ ๒๔-๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน ไดจัดทําโครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน ริมแกงดอนกลาง เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการเกษตร และเปนแบบอยางใน
การดําเนินงานดานการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
ณ วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร และผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ เปดประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมอาชีพและ
สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดการสรางงานสรางรายได และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น เปนการชวยเหลือกลุมอาชีพใน
ชุมชน และผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
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ปดประชุม  16.10  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพชิชา  ฉายจรุง) 
                                                          นักการ  
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายนิกร  แตมแกว) 
       หัวหนาฝายอํานวยการ 

              รก. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


