รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 17/๒๕63 ประจําป ๒๕63
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายนิติธรรม
4. นายอดิศักดิ์
5. นายวิทยา
6. นายรณยุทธ
7. นายประเสริฐ
8. นายอภิวัฒน
9. นายพงษธร
10. นายภาณุเดช
11. นายกฤษฎา
12. จ.ส.อ.สมชาย
13. นายนิกร
14. นางสาวจันทรตรี
15. นายกฤษณะ
16. นางจีรนันท
17. นางสาวสุนิสา
18. นายจําลอง
19. นางเพ็ญประภา
20. นางศศิญา
21. นายประชัน
22. นางสาวณัฐภาส
23. นางมนธิดา
24. นางวัชรี
25. นายสถิตพงษ
26. นายมานิต
27. นางสาวภัทรวดี
28. นางกิ่งเพชร
29. นางจริยา

บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ภูโยสาร
ปลัดเทศบาล
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
ชื่นอิ่ม
ผอ.สํานักการสาธารณสุข
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูนิลามัย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
บุตรดี
หน.ฝายวิเคราะหฯ
การรินทร
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
คํากอน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
คําเดช
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
บงศรีดา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พัฒนโพธิ์
รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ธารพร
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

ผูไมมาประชุม
1. นายมานิต
2. ดร.ศิรินันท
3. นายสมศักดิ์
4. ดร.พงษพิมล
5. นางสังวาลย

ไชยศิวามงคล
หลอตระกูล
รมไทรทอง
คําลอย
สีแพนบาล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง

6. นายวรวิทย
7. นายสมบัติ
8. นายสังวาล
9. จาเอกภราดร
10. นายสมชาย
11. นางสาคร
12. นายวันชัย
13. นางสาวดารุณี
14. นายคงเดช
15. นายวุฒิไกร
16. นางณัฐนันท
17. นายกันติพงษ
18. นางสาวนันทนา
19. นางมยุรา
20. นางมยุรี
21. นายพงษฤทธิ์
22. นางสุดารัตน
23. นางรัศมี
24. นางสาวนทิตา
25. นายสนธยา
26. นายธนวัฒน
27. นายปญญา
28. นายอิงควัต
29. นายธนัญชัย
30. นายนัญธชัย
31. นายชาติชาย
32. นางดวงใจ
33. นายนิวัชร
34. นางศศิพรรณ

ภูอวด
สันคํา
เมืองโคตร
เนตวงษ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
สุเพ็งคําภา
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
พูลเกษม
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
เครือแวงมน
โพธิแทน

- 2 ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายทะเบียนฯ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายพัสดุฯ
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2563 ประจําป 2563 วันที่
2563

25 สิงหาคม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ชี้แจงงบประมาณโดยตรงจากสํานักงบประมาณ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ภารกิจที่ผมตองเดินทางไปกรุงเทพฯ
เมื่ออาทิตยที่ผานมาคือตองไปชี้แจงตอคณะอนุกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่เราได
เปนหนวยรับงบประมาณโดยตรงจากสํานักงบประมาณ และสํานักงบประมาณก็นําเสนอใหเราวาเราจะไดเงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทาไหรพรอมทั้งเงินรายไดที่รัฐจัดเก็บแลวจัดสรรใหเราเทาไหรทั้งหมด
สํานักงบประมาณจัดใหเราหมดเลยเมื่อเปนแบบนีเ้ ราก็มีปญหาวาเราไมสามารถมาตั้งตัวเลขไดเองทั้งสิ่งทุก

- 3 อยางเปนไปตามที่สํานักงบประมาณจัดให เผอิญวาในปนี้สํานักงบประมาณจัดสรรผิดเอาตัวเลขป 2562 ไป
ใชในป 2564 ก็เลยกลายเปนวาขอมูลในป 2562 กับป 2563 มีการพัฒนาขึ้นมาแลวสํานักงบประมาณลืม
ไมไดเผื่อเอาไวทําใหเงินเดือนครูของเราหายไปหลายลานบาทและภารกิจถายโอนที่เรารับถายโอนโรงเรียนทุง
ศรีเมืองประชาวิทยเงินเดือนครูไมไดรับมาเลยหายไป เราก็รองเรียนรองทุกขไปสารพัดแตก็ไมไดเกิดเหตุการณ
แบบนี้เฉพาะเราแตเกิดทั้งประเทศ ในวันที่ผมไปชี้แจงนั้นตัวเจาหนาที่สํานักงบประมาณก็มาบอกวาไดทําเรื่อง
เขาไปในการประชุม ครม. เพื่อให ครม.เห็นชอบที่จะเขียนคําขอแปลญัตติเพิ่มเติมงบประมาณใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใครขอมาเทาไหรก็เสนอไปตามนั้น สวนของเราเขาพิจารณาแลวและเขาตัดงบฯของเราไป
ประมาณ 50,000 บาท นั้นก็คอื คาหนังสือซึ่งเราเคยไดจากกรมฯตัวเลขที่เราไดคือตัวเลขที่กรมใหมาแตพอเรา
มาพิจารณาแลววามีการขึ้นราคาหนังสือจะตองใชเงินอีก 50,000 บาท ทางเขาเลยไมใหเพราะจะใหซื้อเทาที่
ใหและไมไดใหทั่วประเทศ และพอนําเขาที่ประชุม ครม. แลวทางที่ประชุมก็เห็นชอบเพราะฉะนั้นจะนําเสนอ
ญัตตินี้เพื่อเขาสูสภาเพื่อแปลเพิ่มการแปลเพิ่มก็คือจะไปดูตัวเลขวาคณะอนุกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรที่
ไปประชุมของสวนราชการอื่นๆแปลลดคือไปตัดเงินนั้นแลวมาพิจารณาดูวาตัดไปเทาไหรแลวจะเอามาเพิ่ม
เทาไหร เพราะฉะนั้นเราก็ตองรอเพราะถือวาสิ่งที่เรารองขอไปไดรับการพิจารณาแลว เพราะฉะนั้นชวงนี้เงิน
ตางๆของสํานักการศึกษาที่เขาถายโอนมาผมจะพิจารณาเปนเรื่องๆไป อยางเชน เรื่องสนามเทนนิสของสนาม
กีฬากลางผมก็แจงใหเขาทําบันทึกขึ้นมาเพราะวาสามารถทําไดเพราะคาใชจายไมกี่หมื่นบาทยิ่งเราซอมแซมได
เร็วเทาไหรก็จะยิ่งดีเทานั้นครับ สํานักการคลังเสนอขึ้นมาวาอยากใหเราชะลอการจัดซื้อจัดจางกันทุกเรื่องผม
ไมเห็นดวยถาจะใหชะลอทุกเรื่องเพราะถาอะไรที่เราดําเนินการแลวไมกระทบตอประชาชนใหพิจารณาเปน
เรื่องๆไปและผมจะเปนผูพิจารณาเอง และอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเงินภาษีของเราที่เขาไมใหเราจัดเก็บเมื่อวาน
ทางทองถิ่นเรามีการประชุมและเคลื่อนไหวกันวาจะนัดรวมตัวกันเพื่อเขาไปพบกับผูที่มีอํานาจเพื่อที่จะใหเขา
จัดสรรให

เรื่องที่ 2 เปดศูนยสภาคนพิการฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา
10.00 น. มีการเปดศูนยสภาคนพิการฯที่วัดใตผมจะเดินทางไปรวมพิธีเปดศูนยดวยตัวเองครับ

เรื่องที่ 3 ขอเชิญรับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน EHA
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00
น. หองประชุมปญญานุสติ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอเชิญรับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน EHA
เปนระบบสุขภาพเกี่ยวกับของสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปน EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาล
อาหารในสถานที่จําหนายและสะสมอาหารของเราประเมินแลวไดระดับพื้นฐานแต EHA 4001 คือการ
จัดการดานมูลฝอยของเราไดระดับเกียรติบัตรคะแนนรวมของเราไดสูงสุดในการประเมินทองถิ่นทั่วจังหวัด
กาฬสินธุของเราได 94.59 % ผมจะเดินทางไปรับเกียรติบัตรดวยตัวเอง

เรื่องที่ 4 ชี้แจงงบประมาณในขั้นของวุฒิสภา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

และหลังจากที่ผมเดินทางกลับมา
จากกรุงเทพฯก็จะไดเขาไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องบประมาณอีกแตเปนการชี้แจงงบประมาณในขั้นของวุฒิสภา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่จังหวัดขอนแกนเปนการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ

เรื่องที่ 5 ขอเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ทสม.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ขอเชิ ญ เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. (อาสาสมัครทรัพยากรฯ) เปนเรื่องของทองถิ่นจังหวัดฯ วันที่ 9 กันยายน
2563 นายกฯจะเดินทางไปดวยตัวเองครับ

เรื่องที่ 6 งานเดินแบบการกุศล
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เย็นวันนี้ทานผูวาฯเชิญใหไปเดิน

- 4 แบบการกุศล และขอรับสนับสนุนในการเดินแบบ จํานวน 3,000 บาท เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราก็
สนับสนุนไปแตเราไมประสงคจะรวมเดินแบบในครั้งนี้แจงใหทุกทานไดทราบครับ

เรื่องที่ 7 ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 63 เวลา
09.00 น. ณ หอประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน
120 คน จะมาขอศึกษาดูงานและอบต.หนองแวง จังหวัดรอยเอ็ดมาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 1132 เราจะ
รวมตอนรับและเชิญเขารวมหองประชุมเดียวกัน มอบทานรองนพสิทธิ์ตอนรับดวยครับ

เรื่องที่ 8 ทบทวนงาน
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล

ปญหาน้ําทวมขังรอระบายฝากงานปองกันฯและงานที่
รับผิดชอบใหเตรียมเปดเครื่องสูบน้ําและดูแลเครื่องสูบน้ําใหสามารถใชงานไดตลอดถาหากเกิดฝนตก อยาให
เกิดปญหาติดขัดในการทํางาน สวนเรื่องถุงทรายรานตัดผมลุงสนิทขางโรงภาพยนตรเกา(รามา) ขอถุงทรายผม
มาใหจัดเตรียมไวใหคุณลุงดวยประมาณ 10 – 15 ถุง ฝากงานปองกันฯดวย และฝากสํานักการชางดูเรื่อง
ผิวจราจรที่เปนหลุมหรือปญหาถนนขรุขระไมเรียบใหดําเนินการแกไขใหเรียบรอย ฝากสํานักการสาธารณสุข
ดูแลเรื่องความสะอาดและเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราใหเรียบรอย และเรื่องหญาที่
ขึ้นรกบริเวณสถานีดับเพลิงและบริเวณแนวเขื่อนปองกันตลิ่งพังดานลางมอบงานปองกันฯดูแลและรับผิดชอบ
ตัดใหเรียบรอย และอยากใหปลูกตนไมเพื่อความสวยงามที่บริเวณดานบนของแนวปองกันตลิ่งพังมอบสํานัก
การชางเตรียมสํารวจพื้นที่เพื่อรอดําเนินการในปงบประมาณตอไป และการสํารวจหัวดับเพลิงหัวแดง มอบ
งานปองกันฯ สํารวจและตรวจสอบวาหัวฯไหนที่ยังสามารถใชงานไดและมอบรองปลัดรณยุทธกํากับดูแลงานนี้
ดวย

เรื่องที่ 9 การลงนาม MOU กับทรูมูฟฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องอินเตอรเน็ตทรูมูฟฯที่เขาแจง
มามีหลายรานที่เขาใหความรวมมือเยอะพอสมควร และเขาสงเอกสารมาใหผมลงรวมลงนาม MOU ผมมอบ
ใหนิติกรไปชวยดูถาหากไมมีอะไรก็ใหลงนาม MOU กับเขาไดเลย ตอนนี้ถาหากใครเปนลูกคาทรูมูฟฯเวลาที่ไป
ทานขาวที่ตลาดโตรุงก็จะมีบริการ WiFi ฟรี และทรูมูฟฯก็จะมีการเปลี่ยนปายหนารานใหกับพอคา-แมคาเปน
ปายใหม
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตอนนี้ทางผูจัดการทรูมูฟฯที่
ประสานเขามาบอกวาตองการเรื่องการลงนาม MOU ดวนเพราะวาเดี๋ยวงบจะตกไปครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมดําเนินการเซ็นตเอกสารลงนาม
MOU ไปเรียบรอยแลวตั้งแตเมื่อวานครับ

เรื่องที่ 10 การถายโอนอาคารพิพิธภัณฑศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การถายโอนอาคารพิพิธภัณฑศาลา
กลางหลังเกา เราทําเรื่ องไปขอถายโอนขอรับ โอนอาคารศาลากลางหลั งเกา 2 ชั้น ทางธนารั กษบ อกว า
เรียบรอยแตยังไมสมบูรณเพราะบอกวาเราขอเฉพาะตัวอาคารยังไมไดขอพื้นที่บริเวณ ในสวนนี้เราก็ทําไป
เรียบรอยแลวมอบสํานักการศึกษาเรงติดตามเรื่องนี้อยางตอเนื่องดวย

เรื่องที่ 11 เขื่อนปองกันตลิ่งพัง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ

งานเขื่ อ นป อ งกั น ตลิ่ ง พั ง ของ
สํานักงานโยธาฯที่ปูเสร็จแลวสงงานเรียบรอยแลว เขาบอกตัวหนอนทรุดใหออกทีมสํารวจและซอมแซม
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง เราทําการสํารวจแลวและกําลังดําเนินการทํา
หนังสือสงสํานักงานโยธาฯใหผูรับจางรับผิดชอบครับ

- 5 -

เรื่องที่ 12 การปรับปรุงพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การปรับปรุงพิพิธภัณฑของดีเมือง
กาฬสินธุ อาจารยที่ไดเอางานมาโชวจะนํางานโชวนั้นกลับ ใหสํานักการศึกษาทําหนังสือของานศิลปมาโชว
มอบสํานักการศึกษาประสานงานกับเลขาอดิศักดิ์และรางหนังสือพรอมกับดําเนินการใหเรียบรอย ประสาน
อาจารยรึยังจะใหเรียนหนังสือถึงใคร
ใหเรียนประธานทุนอีสานครับ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
และอาจารยยังฝากมาอีกหนึ่งเรื่องคือมีภาพงานที่นํามาแสดงหายไป 1 ชิ้น เปนงานชิ้นแรกที่ตอจากภาพ 3
มิติ อําเภอยางตลาด เปนภาพรถโดยสาร 4 ลอ เปนภาพแรกเลย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบรองปลัดประเสริฐรับผิดชอบ
และติดตามเรื่องนี้พรอมทั้งรายงานใหนายกฯทราบในการประชุมครั้งตอไปและมอบสํานักการศึกษาจัดทําใบ
งานหนาที่ของเจาหนาที่แต ละคนใหกําหนดใหชัดเจนวาใครมีหนาที่รับผิดชอบอะไรบางในการดูแลอาคาร
พิพิธภัณฑ

เรื่องที่ 13 ตลาดชุมชนยานเมืองเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาราชการจังหวัดฯทานอนุมัติ
เงินใหพาณิชยจังหวัดฯรับผิดชอบ จํานวน 300,000 บาท มีผูรับผิดชอบรวมกันคือสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ฯและสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดฯและสํานักงานพัฒนาชุมชนมาตอยอดตลาดชุมชนยานเมืองเกา ใน
งบประมาณ 300,000 บาท ใหถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 สวนเดือนตุลาคมถาหากเปนไปไดก็จะมีเงินมา
ตอยอดอีก ทางหัวหนากันติพงษก็ไดไปรวมประชุมกับเขามาเรียบรอยแลวครับ

เรื่องที่ 14 ขอเชิญประชุมโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตํารวจ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มือ งกาฬสิ นธุ ขอเชิญ ประชุม โครงการตํ ารวจ
ประสาน 1 โรงเรียน 1 ตํารวจ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา มอบรองปลัดประเสริฐไปประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 15 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใน
มิติวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ฯ มอบทานรองนพสิทธิ์ไปรวมเปนเกียรติฯ

เรื่องที่ 16 การลงพื้นที่สอดสองโครงการที่ปฏิบัติการตามแผนราชการ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
การลงพื้นที่สอดสองโครงการที่
ปฏิบัติการตามแผนราชการ ธรรมาภิบาลจังหวัดฯจะมาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
ผอ.สํานักการชางคณะกรรมการควบคุมงานติดตามไปถึงไหนอยางไรแลว
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ตอนนี้รายละเอียดโครงการก็สงไปที่จังหวัดฯ
เรียบรอยแลว ในเรื่องการขอแกไขรายละเอียด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากผอ.สํานักการชางติดตามดวย

เรื่องที่ 17 เตรียมการตอนรับขบวนแรลลี่ของคณะผูสื่อขาว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขบวนททท.ขบวนแรลลี่จะมาในวันที่
12 กันยายน 2563 ฝากสํานักการศึกษาและรองปลัดประเสริฐเตรียมการที่จะตอนรับคณะผูสื่อขาวที่จะ
มาบูมจังหวัดกาฬสินธุของเรา กิจกรรมจะมีอะไรบางใหประสานกับเลขาอดิศักดิ์เพื่อที่จะเตรียมการไวตั้งแต
เนิ่นๆครับ
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เรื่องที่ 18 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565 ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ําจังหวัดกาฬสินธุ
ประชุ มที่โ รงแรมริ มปาว วัน ที่ 31 สิ งหาคม 2563 เกี่ย วกับ เรื่ องลุ มน้ํ า มีวั ต ถุป ระสงคเ พื่อทบทวนทํา
แผนงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรลุมน้ํา โครงการขุดลอกตางๆของเราสามารถนําเขาเรื่องนี้ได
หรือไม งานนี้อยูในสวนควบคุมการกอสราง สํานักการชาง ฝากพิจารณาดวยวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับเราพอที่จะ
ของบประมาณมาไดหรือไมครับ

เรื่องที่ 19 การประชุมจังหวัดฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การประชุ มจังหวั ด กาฬสิ น ธุ ขอ
เลื่อนจาก วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2563 เปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 มอบทานปลัดเทศบาลไป
ประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 20 ขอเชิญประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ขอเชิญประชุมประชาสัมพันธและ
รับฟงความคิดเห็นคาใชจายในการศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดในการพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริมปาว เรื่องนี้นายกฯจะเดินทางไปประชุม
ดวยตัวเอง

เรื่องที่ 21 โครงการเสริมสรางวินัยการเงินการคลังของรัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ โครงการเสริมสรางวินัยการเงิน
การคลังของรัฐกิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรหนวยงานภาครัฐรวบรูใสใจเสริมสรางวินัยการเงินการคลังใหยั่งยืน
เปนของสตง. นายกฯจะเดินทางไปประชุมดวยตัวเอง ในวันที่ 1 กันยายน 2563

เรื่องที่ 22 การกําจัดผักตบชวา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องการกําจัดผักตบชวา การขน

ยายเตรียมแผนการทํางานไวอยางไรผอ.ภานุเดช

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ผอ.สํานักการชาง

ตอนนี้รถขนของเราพังแตก็มีการขนเรื่อยๆ

และยังมีรถของภาคเอกชนมาชวยขนยายดวยครับ

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ทานผอ.ภานุเดชจะตองเตรียมการ
วาเราจะเก็บขนอยางไรและหนาฝนนี้เราจะมีวิธีปองกันไมใหมันเพิ่มจํานวนขึ้นไดอยางไร และที่มีอยูเราจะ
กําจัดมันไดอยางไร ตองเตรียมแผนการทํางานไวดวย เพราะทานผูวาฯฝากใหติดตามเรื่องนี้และทานอยากให
พาจิตอาสาฯลงพื้นที่เพื่อรื้อทอระบายน้ําหรือจะขุดลอกทอระบายน้ําในเรื่องนี้ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุข
ประสานงานกับทางจิตอาสาฯครับ

เรื่องที่ 23 ซอมแซมสัญญาณไฟจราจร
นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

สัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกการ
ประปา แยก บ.ข.ส. ถนนเทศบาล 23 และแยกโรงงิ้ว ชํารุดขอทําการซอมแซมไดหรือไม คาใชจายประมาณ
57,000 บาท
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรามีงบวัสดุไฟฟาอยูใหรีบดําเนินการ
ซอมแซมไดเลยครับ

เรื่องที่ 24 การประเมิน LPA
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การประเมิน LPA ป 2562 เราได
94 % การประเมิน LPA ป 2563 นี้เราได 92 % แยกเปนดานการบริหารจัดการได 94 ดานบุคลากรและ

- 7 กิจการสภาได 98 ดานการเงินและการคลังได 76 ดานบริการสาธารณะได 98 ดานธรรมาภิบาลได 96
สรุปในปนี้เราได 92 % ไดนอยกวาปที่ผานมาแตก็ไมเปนไรไดลดลงบางมีขึ้นมีลงเพราะตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไป

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 16/2563 เมื่ อ วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2563 ประจํ า ป
2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 นายกฯจะตองเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯขอ
มอบหนาที่ใหรองนพสิทธิ์ทําหนาที่เปนประธานแทนในการประชุมเพื่อใหสํานัก/กองไดรายงานเรื่องผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนตอไป
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญสํานักปลัดเทศบาล

นายนิกร แตมแกว

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม

2563 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวมทั้งหมด 624
คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานเทศบาล กรณีขอเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหสูงขึ้นในสายงานประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1.1
นางสาวอภิญญา ฆารชัย ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม 1.2นางวิภารัตน
กําจร ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม 1.3นางสาวอนุกูล ศิริคํา ตําแหนง
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ สังกัดสํานักการคลัง 1.4นางสาวอริสรา ธารไชย ตําแหนง นักจัดการ
งานทั่วไปชํานาญการ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 2. ดําเนินการออกคําสั่งโอนพนักงานเทศบาลซึ่งเปนผูผานการ
สรรหาใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงราย นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล ตําแหนง
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
สังกัดเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 3. ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลผู
ผานการสรรหาใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารพรอมแจงการมารายงานตัวใหตนสังกัดทราบ จํานวน 2
ราย ดังนี้ 3.1 นางสาวนทิตา พูลเกษม ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ สังกัดเทศบาลตําบล
บานใหม จังหวัดนครราชสีมา แตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน (นักบริหารงานการคลัง

- 8 ระดั บ ต น ) สั งกั ด สํ า นั ก การคลั ง เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ 3.2 นายประชั น บุ ต รดี ตํ าแหน ง นั กวิ ช าการ
สวนสาธารณะชํานาญการ สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู แตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาฝายวิเคราะห
นโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 4.
จั ด ทํ า ประกาศพ น ทดลองราชการพนั ก งานเทศบาลราย นายกรรญดา ณิ ช กุ ล โรชา ตํ า แหน ง นั ก
ประชาสัมพันธปฏิบัติการ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 5. ตอบรับโอนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัยจํานวน 2 ราย ดังนี้ 5.1 นางสาวตรึงตรา สมรภูมิ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเขตบางรัก ขอโอน(ยาย)มาดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 5.2 นายกมล สําราญเนตร ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสํานักงาน
เขตสาทร ขอโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 6.
ตอบรับโอนพนักงานเทศบาลราย นางสาวธิดาพร บูระณะพล ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย มาดํารงตําแหนง นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ สังกัดฝายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 7. ดําเนินการประกาศรับโอน
พนักงานเทศบาล ดังนี้ 7.1 หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) จํานวน
1 อัตรา 7.2 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 7.3 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา 7.4 นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 8. ดําเนินการออก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศนเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพของผู
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดั บชํานาญการ พนักงานเทศบาลราย นายทนงศักดิ์ ภูหวล ตําแหน ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สังกัดงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ฝายบริการสาธารณสุข
สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 9.
สอบถามตําแหนงวางกรณีพนักงานเทศบาลขอโอนยายสับเปลี่ยน ราย ราย นายวิทูรฑ รัตนเพ็ชร ตําแหนง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กับ นางสาวอวิยดา สังฆวรรณา ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง เทศบาลเมือง
ศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อดูแลบิดา มารดาและหาประสบการณ 10. ตอบรับโอน
พนักงานเทศบาลรายนายกฤษณ ประเสริฐหลา ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ สังกัดกองชาง เทศบาลเมือง
บานทุม อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มาดํารงตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ สังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ 11. ตอบรับ โอนพนั กงานสว นตํ าบลราย นายกัมปนาท เหล านุ กูล ตําแหนง นั กพัฒ นาชุ มชน
ปฏิบัติการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลเหลา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
มาดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดเทศบาล 12. ใหพนักงานเทศบาลพนจากราชการตาม
กฎหมายว า ด ว ยบํ าเหน็ จ บํ านาญเหตุ สู งอายุ ราย นายกฤษฎา ชื่ น อิ่ ม ตํ า แหน ง ผู อํา นวยการสํ า นั ก การ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับสูง) เลขที่ตําแหนง 03-2-062104-001 อัตราเงินเดือน 61,360 (หกหมื่นหนึ่งพันสามรอยหกสิบบาทถวน)สังกัดสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุบําเหน็จบํานาญปกติตามระเบียบฯ
ขอมูลการใชหอประชุมธรรมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม หอประชุมธรรมะศาลา และหองประชุมศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ประมาณการรายรับปงบประมาณ 2563
จํานวน 300,000 บาท สะสมตั้งแตปงบประมาณ 2562 (ต.ค.62-ก.ย.63) จํานวน 123,700 บาท จัด
ประชุม (ค.ผ.บ.) คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2563 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 13/๒๕63 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม
ธรรมาภิ บ าล เทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ จั ด ประชุ ม พบปะหารื อ (กาแฟยามบ า ย) 1 ครั้ ง เมื่อ วั น ที่ 14
กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ปฎิคมงานลอกผักตบชวา ณ แกงดอน
กลางฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมพิธีจดุ เทียนชัยถวายพระพรฯ ณ ลานหนาศาลากลาง (หลังเกา) จัด
พิธีมอบถุงยังชีพแกประชาชนผูไดรับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหวาง

- 9 วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๘ ชุมชน ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายรักษาความสงบ งานเทศกิจ การอํานวยความสะดวก/จัดจราจร
ดังตอไปนี้ วันที่ 1- 30 กรกฏาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกประจําจุดคัดกรองวัด
อุณหภูมิ สแกนคิวอารโคด ลงชื่อเขาออกตลาดสดเทศบาล วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ
อํานวยความสะดวกจัดจราจรและจัดระเบียบพอคาแมคา บริเวณโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ (ท.๑) และ
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ (ท.๓) วันที่ 6, 13, 20, 27 กรกฎาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวย
ความสะดวกจัดจราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัดกลาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวย
ความสะดวกจั ด ระเบี ย บจราจร งานกิจ กรรมเดิ น -วิ่ ง บริ เ วณพุ ทธมณฑล วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เจ าหน าที่เ ทศกิจ อํานวยความสะดวกจั ดจราจรกิจ กรรมบํ าเพ็ญประโยชน บริ เ วณมัส ยิด กลาง วั นที่ 20
กรกฎาคม 2563 -เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรงานแจกถุงยังชีพบริเวณหอประชุมเฉลิม
พระ เกียรติ 80 พรรษา วั นที่ 21 กรกฎาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจั ดจราจร
กิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” บริเวณสามเหลี่ยมใบเสมาจําลองถึงสี่แยกไฟ
แดงสงเปลือย วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวยความสะดวกจัดจราจรกิจกรรมลอก
ผักตบชวา บริเวณแกงดอนกลาง การอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้ วันที่ 29-31 กรกฎาคม
2563 - เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจรพิธีมอบถุงยังชีพแกประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหอประชุมธรรมาภิบาล
งานทาสีตีเสนและงานอื่นๆ วันที่ 9
กรกฎาคม 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีเสนชองจอดรถ บริเวณโรงรับจํานํา วันที่ 10 กรกฎาคม
2563 - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่แจกหนังสือขอความรวมมือในการจัดระเบียบการตั้งวางสิ่งของบนทางเทา
บริเวณถนนอนรรฆนาค ตั้งแตวงเวียนไดโนเสารไปจนถึงสี่แยกเรือนจํา วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการคืนทางเทาใหประชาชนคืนถนนใหกับสังคม และ
ทาสีตีเสนทางเทาบริเวณถนนอนรรฆนาค ตั้งแตวงเวียนไดโนเสารไปจนถึงสี่แยกเรือนจํา วันที่ 23 กรกฎาคม
2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีตีเสนสําหรับทางเทาบริเวณถนนเทศบาล ๒๓ โดยรวมกับ ปปช.
พรอมตัวแทนภาคประชาชนรวมสังเกตการณกระบวนการขอคืนทางเทา ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย ๑.วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๓.๑๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟ
ไหม ห ญา ถ.บายพาสทุ งมน จึ งเขาทํ าการดั บ เพลิ ง และเพลิ งสงบลงในเวลา ๐๔.๓๐ น . ๑.วั น ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑.๑๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟา แยกหนองแซง จึงเขาทําการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๑.๓๐ น. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําจัดวัชพืชและผักตบชวา
บริเวณลําน้ําปาวเปนประจําทุกวัน วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกทํา
แนวกั้นวัชพืชและผักตบชวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ๑.หนาที่ประจําวัน -ดูแลความ
เรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน -อํานวย
ความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน -ปฏิบัติ
หนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจําทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอน
กลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ - วันที่ ๑๑กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกทําแนวกั้น
ผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ําปาว บริเวณชุมชนทาสินคา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. อป
พร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยออกทําแนวกั้นผักตบชวาและวัชพืชใน
ลําน้ําปาว บริเวณชุมชนทาสินคา งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 33,408
คน จํานวนครัวเรือน 15,779 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนกรกฎาคม 2563 ยายเขา
จํานวน 170 ราย ยายออก จํานวน 43 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 726 ราย งานบัตรประชาชนมีผู
มารับบริการ 551 ราย จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 10 ราย โครงการบริการเชิง
รุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 2 ราย
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สํานักการสาธารณสุขฯ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สํานักการสาธารณสุข ฝายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกรกฎาคม 2563 เบนซิน ในเดือนกรกฎาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน 789 ลิตร
ลดลง 132 ลิตร น้ํามันดีเซล ในเดือนกรกฎาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน 19,939 ลิตร เพิ่มขึ้น 273
ลิตร แกส LPG ในเดือนกรกฎาคม 63 ใชน้ํามัน จํานวน 904.80 ลิตร เพิ่มขึ้น 258.17 ลิตร ดาน
ความสะอาด ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 2 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง ลาง
ทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 6 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 21 ครั้ง ลอก
ทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน 3 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 9 คัน/9
ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม 1 ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 26 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและ
บริการสาธารณะ - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 5.5 ตัน - จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน
8,230 บาท กําจัดมูลฝอยในเดือน ก.ค. รวม 3,215.5 ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1,070 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง) 2,145.5 ตัน กุดน้ํากิน,ลําน้ําปาว,หนองไชยวาน คา BOD เกิน
เกณฑมาตรฐาน ลําน้ําปาวพบคาโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินเกณฑมาตรฐาน ตรวจสุขาภิบาลโรงน้ํา/น้ําแข็ง
ประจําป วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขฯ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ
ออกตรวจสุขาภิบาลโรงงานผลิตน้ําแข็ง/น้ําดื่มบรรจุขวด ประจําป 2563 จํานวน 5 โรง พรอมออกเก็บ
ตัวอยางน้ําดื่ม 4 ตัวอยาง ตัวอยางน้ําแข็ง 3 ตัวอยาง ผลตรวจอยูในระหวางการรอผล ตรวจสุขาภิบาลโรง
อาหาร วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เจ า หน า ที่ สํ า นั ก การสาธารณสุ ข ฯ ร ว มกั บ โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ
สํานักงานควบคุมโรค ที่ 7 ขอนแกน ออกตรวจโรงครัว โรงอาหารของโรงเรียนเทศบาล 3 และ โรงเรียน
เทศบาล 1 ดานปองกันและควบคุมโรค เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม เยี่ยมผูปวย
รายเดิมที่ตองดูแลติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ ทั้งหมด ๖ ราย มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ชวงฤดูกอนการระบาดของโรคไขเลือดออก ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ โดยมีผล
สํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา ๑๐
มี ๒๙ ชุมชน มีความเสี่ยงน อย คิด เปนร อยละ ๗๖.๓๑ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลู กน้ํายุ งลาย (HI)
ระหวาง ๑๐ – ๓๐ มี ๕ ชุมชน ที่มีความเสี่ยงปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๘.๑๕ คือ ชุมชนโพธิ์ไทร ,สงเปลือย
นอก, หนาโรงซอม รพช. ,วัดปาทุงศรีเมือง และ ชุมชนตลาดเกา - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
(HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๔ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๑๐.๕๒ คือ ชุมชนวัดสวางพัฒนา,ซอยน้ําทิพย
,คุมหวย,และชุมชนวัดหอไตรฯ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวา
เกณฑ มี ๘ แหง ไดแก ร.ร. กสส. คือ มีคา CI = ๔.๖,วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุคือ มีคา CI = ๖.๕ ,ร.ร.อนุบาล
สาธิตคือมีคา CI = ๗.๕ , วิทยาลัยสารพัดชางคือ มีคา CI = ๖.๑,วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ คือมีคาCI = ๕.๖
, ร.ร.อนุกูลนารี คือมีคา CI = ๖.๗ ,โรงเรียนเมืองกาฬสินธุคือมีคา CI = ๑๖ และ ร.ร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ คือ
มีคา CI = ๕.๓ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
โรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๗ แหง ไดแก วัดกลาง คือ มีคา
CI = ๑๐.๑๘ , วัดปาทุงศรีเมือง คือ มีคา CI = ๕ , วัดหอไตรฯ มีคา CI = ๖.๔๘ , วัดชัยสุนทร คือ มีคา CI
= ๔.๑ และวัดใตโพธิ์ค้ํา มีคา CI = ๔.๑ , วัดประชานิยม มีคา CI = ๙.๖ ,วัดดอนปูตาดงปอ มีคา CI = ๙.๘
** เดือนนี้ผูปวยโรคไขเลือดออก ๓ ราย ดังนี้ ** ๑. น.ส. ชรัณทรัพย ดวงหัสดีย อายุ ๓๐ ป บานเลขที่ ๓๖๑
ถ. อนรรฆนาค ชุมชนวัดสวางพัฒนา ปวยวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๒. น.ส. อารยา สวาท
วงค อายุ ๒๗ ป บานเลขที่ ๔๕/๔ ชุมชนทาสินคา ปวยวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลว ๓. น.ส.
ชยุตรา รักฟรี อายุ ๑๙ ป บานเลขที่ ๑๒๒ หมูบานไทยสมุทร ชุมชนกุดยางสามัคคี ปวยวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓

- 11 ปจจุบันหายเปนปกติแลว หมายเหตุ ** ไดทําการควบคุมโรคเรียบรอยแลวทั้งชุมชนและโรงเรียน ดังภาพ
ดานสงเสริมสุขภาพ โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด ( ระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม
2563 ) มารดาหลังคลอด 12 ราย ไดรับการเยี่ยม 12 ราย บุตรเพศชาย 6 ราย บุตรเพศหญิง 6
ราย **มารดาอายุนอยกวา 20 ป 4 ราย **บุ ต รน้ํ า หนั กน อยกว า 2,500 กรั ม - ราย ด านสั ต วแพทย
ระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑
จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 121 ราย ๑.๒ จํานวนสัตว 162 ตัว แยกเปน * สุนัข 122 ตั ว * แมว
40 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 9,525 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ
จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 23 ราย จํานวนสัตว ทั้งหมด 2,004 ตัว แบงเปน สุกร 1,978 ตัว โค
26 ตัว * รายไดประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3 จํานวน 201,466 บาท สรุปการปฏิบัติงานศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุประจําเดือน กรกฎาคม 2563 ทุก
วันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการนวดดวยเกาอี้ไฟฟากับผูที่มารับบริการ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30
– 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นัก
กายภาพบําบัดไดใหบริการทํากายภาพบําบัดใหกับผูปวยและผูสูงอายุที่มารับบริการ นักกายภาพบําบัดของ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทํากายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ํา
ทิพย) นักกายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทํา
กายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ ๒ (ดงปอ) สรุปงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 8
กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองสมาคมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ นายประกอบ เซ็น
กลาง ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดประชุมครูและเจาหนาที่ประจําหองกิจกรรมตางๆ ใน
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดเรียนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปดเรียนวันแรก ครูใหญประกอบ เซ็น
กลาง ไดปฐมนิเทศนักเรียนเรียบรอยแลว จากนั้นตัวแทนทาน สส.บุญรื่น ศรีธเรศ นําโดย นายทินพล ศรีธเรศ
ไดมอบของที่ระลึ ก รว มใจสูภัยโควิด เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับนักเรียน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จากนั้นแยกเรียนในหองกิจกรรมยอย วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เรียนดาน อาชีพและภูมิปญญาทองถิ่นวิทยากร อ.ประคํา ศรีสมชัย ผูชวยครูใหญฝายนโยบายและ
แผนโรงเรีย นผู สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ พร อมทีมงาน ในหั ว ขอ การทําน้ํามัน ถูน วดไพล วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อบรมโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุพิชิตขอเขา
เสื่อมในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประธานเปดงานโดยนางเฉลิมขวัญ สุริยอนากุล ผูอํานวยการกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต อบจ. กาฬสินธุ ผูเขารวมอบรม โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุพิชิตขอเขาเสื่อม 80 คน

สํานักการศึกษา
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.ส วนบริ หารการศึ กษา โครงการเดน ประจํ าเดือ นกรกฎาคม
2563 สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด พิธีมอบโลใหกับพนักงานดีเดน ประจําป 2563 วันที่ 14
กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล รวมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกิจกรรมจิตอาสา 1 จังหวัด
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา และเวทีหนาศาลากลางหลังเกา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมทําความ
สะอาดสถานศึกษา (Big Cleaning Day) กอนเปดภาคเรียน 1 ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 26

- 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ผูบริหาร และคณะครูอบรมการสอนโดยใชสื่อ
ออนไลน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เปดภาคเรียน 1 ประจําปการศึกษา 2563 ผูบริหาร คณะครู และบุคลากร รวมตอนรับผูตรวจราชการกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมคณะตรวจเยี่ ยมโรงเรี ยนเทศบาล ๑ กาฬสิน ธุพิทยาสิทธิ์ ในวั นที่ 9
กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 1
กรกฎาคม โรงเรียนมีจุดคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัชโควิด-19 ภายใต
ของการรวมมือของคณะครูและ อสม. ชมชนวัดสวางคงคา วันที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2563 ตัวแทน
นักเรียนนักกีฬา เดินทางไปรวมแขงขันกีฬาวอลเลยบอล ซีเล็ค รอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป
2563 ณ อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมเพิ่มรู การเลี้ยงปลาในบอซีเมนต การปลูกพืชผัก
สวนครัว เศรษฐกิจพอเพียง การทําดอกไมประดิษฐ การรําไทย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เปดภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ เปดภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โรงเรียน
เทศบาล 6 ทุงศรีเมืองประชาวิทย วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย ทํา
การเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ และเฝาระวังการแพรระบาดของไวรัสโควิค-๑๙ วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๓ คณะครู โ รงเรี ย นเทศบาล ๖ ทุง ศรี เ มือ งประชาวิ ท ย ได ป ระดั บ ผ าเนื่ องในวั น คล ายวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมือง
ประชาวิทย ไดเขารวมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุง
ศรีเมืองประชาวิทย ไดกําหนดมาตรการในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในชั้นเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย มีมาตรการในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในชั้นเรียน และ
การเตรียมอาหารใหนักเรียนประจําชั้นเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 ครูและบุคลากร
รวมกันทําความสะอาดศูนยฯ และ อสม. เขาใสทรายอะเบท เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย ในวันที่ 26 มิถุนายน
2563 โครงการประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เปดภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 เปดภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๘๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรยากาศตลาดชุมชนยานเมืองเกา ณ
บริเวณรอบวัดกลางพระอารามหลวง

สํานักการคลัง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 –
ก.ค.63 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ก.ค.63 1.หมวดภาษีอากร รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ก.ค.63 เขามาทั้งหมด 6,364,830.44 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 62 – ก.ค.63 เขามาทั้งหมด 10,390,884.40 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – ก.ค.
63 เขามาทั้งหมด 5,466,505.38 บาท 4.หมวดรายไดจากทุนเขามา - บาท 5.หมวดเบ็ดเตล็ด จากเดือน
ต.ค. 62 – ก.ค.63 เขามาทั้งหมด 6,801,425 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จากเดือนต.ค. 62 – ก.ค.
63 เขามาทั้งหมด 3,455 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือนต.ค. 62 – ก.ค.63
จํานวน 29,027,100.22 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 62 – ก.ค.63 เขามาทั้งหมด
103,068,507.69 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 56,500,362 บาท ดานการศึกษา
เขามาทั้งหมด 117,583,062 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 174,083,424 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่
รับจริง จํานวน 306,179,031.91 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –
ก.ค.63 จํานวน 27,038,791.60 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน รับจริงจากเดือนต.ค. 62 –
ก.ค.63 จํานวน 836,617.02 บาท 11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น รับจริงจากเดือนต.ค. 62 – ก.ค.63

- 13 จํานวน 235,765 บาท รายรับจริงเดือน ต.ค.-มิ.ย.63 จํานวน 265,187,566.05 บาท ร า ย รั บ จ ริ ง
เดื อน ก.ค.63 จํ านวน 40,991,465.86 บาท รวมรายรั บจริ งตั้ งแต ต.ค.- ก.ค.63 จํานวน
306,179,031.91 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.-พ.ค.63 จํานวน 263,643,700.39 บาท รายจายจริง
เดือน ก.ค.63 จํานวน 18,967,540.04 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.-ก.ค.63 จํานวน 282,611,240.43
บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป ส.ค.63 จํานวน 23,567,791.48 บาท

สํานักการชาง
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํา นักการชาง ประจําเดือ นกรกฎาคม 2563 คาวัส ดุ
น้ํามันเชื้อเพลิง สํานักการชาง เดือน กรกฎาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 6}311 ลิตร เพิ่มขึ้น
1,718 ลิตร สํานักปลัดเทศบาล เดือน กรกฎาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,424 ลิตร เพิ่มขึ้น
368 ลิ ตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือน กรกฎาคม 2563 ใชน้ํ ามันเชื้อเพลิง จํานวน
19,939 ลิตร ลดลง 144 ลิตร สํานักการศึกษา เดือน กรกฎาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 159
ลิตร ลดลง 91 ลิตร สํานักการคลัง เดือน กรกฎาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 120 ลิตร ลดลง
40 ลิตร กองวิชาการและแผนงาน เดือน กรกฎาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 104 ลิตร เพิ่มขึ้น
2 ลิตร กองสวัสดิการและสังคม เดือน กรกฎาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 163 ลิตร เพิ่มขึ้น
11 ลิตร เปรียบเทียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด ปงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563 ใชไฟฟา
ไมเกินสิทธิ์ 10% หนวยตามสิทธิ์ 10% 362,058 หนวย ไฟฟาสาธารณะ 251,877 หนวย สวนควบคุม
การกอสรางอาคารและผังเมือง โครงสรางพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 30 โครงการ สง
สํานักการคลังดําเนินการจัดซื้อจัดจางจํานวน 29 โครงการ ไมไดดําเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการ
ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนทุงศรีเมือง สวนการโยธา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ติดตั้งเสาไฟสปอรตไลท
บริเวณ สนามฟุตซอลทุงสระ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 แกไขปญหาน้ําทวมขัง ลงทอระบายน้ํา บริเวณ
หมูบานหมอสมอาจ แกไขปญหาน้ําทวมขัง ลงทอระบายน้ํา บริเวณ ซอยพรมวรคันธ วันที่ 7 กรกฎาคม
2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แกไขปญหาน้ําทวมขัง ลงทอระบายน้ํา บริเวณ ถนนตลาดเกษตร วันที่
10 กรกฎาคม 2563 ซอมแซมบอพัก ชํารุด บริเวณ ซอยขางบาน ผอ.เจริญศักดิ์ วันที่ 13 กรกฎาคม
2563 แกไขปญหาน้ําทวม ซอยตาปลากัด ชุมชนกุดยางสามัคคี วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ซอมแซมผิว
ทางจักรยาน บริเวณ สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทําความสะอาดริมถนน
บริเวณ ซอยฉายจรุง (ขางวัดสวางคงคา) วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สํานักการชางเขารวมกิจกรรม จิต
อาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาโชวรูม Suzuki วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ยายเสาไฟฟา บริเวณ เกาะกลางถนนกาฬสินธุ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซอมแซมระบบไฟฟา บริเวณ
โรงยิมโรงเรียนเทศบาล 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 จัดสถานที่พิธีเปดโครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครอบรอบ 1 ป เพื่อถวายเปนพระราชกุศล วันที่
27 กรกฎาคม 2563 สํานักการชางเขารวมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแกไขปญหาผักตบชวาและกําจัดวัชพืช
ในแหล งน้ํ า บริเ วณสวนสาธารณะริ มแกงดอนกลาง งานมอบหมายที่อยู ร ะหว างดํ าเนิ นการ วั น ที่ 24
กรกฎาคม 2563 แก ไ ขป ญ หาน้ํ า ทว มขัง เป ด ร อ งระบายน้ํ า บริ เ วณ ซอยสุ ข สบายใจ 16 วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2563 แกไขปญหาน้ําทวมขัง ลงทอระบายน้ํา บริเวณ ซอยอวยชัยหลังโรงแรมชาลอง วันที่ 30
กรกฎาคม 2563 ปรับปรุงศาลาสวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง

กองวิชาการและแผนงาน
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.
สรุปคาใชจายประจําเดือนกรกฎาคม 2563 งบประมาณตั้งไว 1,914,000 บาท รวมคาใชจาย

- 14 202,691.50 บาท ยอดเงินคงเหลือ 418,857.40 บาท 2.หนังสือเขา 64 เรื่อง 3.บันทึกขอความ
52 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ - จัดจาง 7 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 23 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 1.การเสนอคําขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ในขั้ น การพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเสนอขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในขั้นการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน 11,512,900 บาท ดังนี้ 1. คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ป) (คาหนังสือเรียน) 69,000 บาท 2. เงินอุดหนุนสําหรับการศึกษาภาคบังคับ (คา
เงินเดือนครูและคาจางประจํา) 6,205,200 บาท 3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยเด็กเล็ก (เงินเดือน
คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพและสวัสดิการ) ครูและเจาหนาที่ ศพด. 59,300 บาท 4. คาใชจายสําหรับ
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 296,400 บาท 5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอน
บุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ) 2,579,400 บาท 6. เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจ ถายโอน 2,303,600 บาท การคัดเลื อกองคกรปกครองสว นทองถิ่นที่มีการบริห ารจั ด การที่ดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานเขารอบสุดทายการประเมินรางวัลธรรมาภิ
บาล ประเภทดีเลิศ ทางคณะอนุกรรมการ ฯ ไดมีการประเมินในรอบดังกลาวเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น. ดวยการประชุมวิดีโอคอนเฟอรเรนซ ซึ่งเทศบาล ฯ ไดนําเสนอนวัตกรรม 1132
สงตอดวยรัก พิทักษชีวิตโดยมีภาคีเครือขาย ในสวนการงานเขารวม ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม - เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได ต อ นรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ได
บรรยายในหัวขอเรื่อง บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนกับเทศบาล พรอมศึกษาดูงานใน สถานที่จริงใน
เรื่องผูสูงอายุและขยะ การบันทึกขอมูลในระบบขอมูลกลางองคกร -ปกครองสวนทองถิ่น (Info ระบบใหม) บันทึกขอมูลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Info ระบบใหม) เสร็จเรียบรอยแลว เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ไดรับรองขอมูล และ จังหวัดกาฬสินธุไดมีการรับรองขอมูล เรียบรอยแลว การประเมินการจัด
กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมเมือง - เกายอนเวลา ณ ชุมชนยานเมืองเกา - สรุปผลจากการจําหนายสินคาตลาด
วัฒนธรรมยานเมืองเกายอนเวลา ณ ชุมชนยานเมืองเกา ดังนี้ - การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ประชาชนเขารวม
กิจกรรม รวม 1,846 คน รายได 223,280 บาท - การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ประชาชนเขารวมกิจกรรม รวม
1,571 คน รายได 182,240 บาท หมายเหตุ : รายไดฯ ลดลงเนื่ องจากมีการเปดตลาดนัด คลองถมของ
เอกชน และมีการจําหนาย สิน คาของดี 4 ภาค ณ ศาลากลางจังหวั ดฯหลั งเกา สงผลให รายไดล ดลง
โครงการสงเสริมคุณธรรมนํ าความซื่อตรง กิจ กรรมสวดมนตในวั นพระ - วัน ที่ 13 กรกฎาคม 2563
บริ เ วณชั้ น 1 เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ - วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริ เ วณชั้น 1 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุฝ ายบริการและเผยแพรวิชาการ 1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 35 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทํา
ขาวประชาสัมพันธ 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 จดหมายขาว –
ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูล ขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตั ดตอภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตั ดตอเสีย ง
จํานวน 8 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 30 ขาว 4.Facebook จํานวน 62 งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียน
บทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน
10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน ฝายนิติการ ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ติดตามผลรองเรียนนางรําไพ
ฆารสาย ขอความเปนธรรมออกโฉนดที่ดิน ออกตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี พนักงานครูขอรับคาเชาบาน ออก
ตรวจสอบเหตุรองเรียนการเลี้ยงสัตวและสงกลิ่นเหม็น (ถนนถีนานนท) เขาพบอัยการคุมครองสิทธิ กรณี
พิพาทเรื่องที่ดินมรดก (นางจวง จงบรรจบ) รองเรียนการปลอยน้ําเสียลงบนถนนโดยไมมีการตอทอ (หมูบาน
สันสุนีย)
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กองสวัสดิการสังคม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นางมนธิดา คํากอน หน.ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม สรุ ป การใช น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 62 ลิตร ใชงาน
ลดลง 56 ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ํามันทั้งหมด 101 ลิตร เพิ่มขึ้น 5 ลิตร เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.
(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยคณะผูบริหาร และ
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมเปดโครงการฝกอบรมอาชีพและสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพชุมชน ณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการสรางงานสรางรายได และสามารถปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และเป นการชวยผูที่ได รับผลกระทบจากมาตรการการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (covid-๑๙) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ณ มัสยิดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ นาย
จารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเปนประธานการโครงการกาฬสินธุรวมใจไทยพุทธ-มุสลิม
เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ในทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และเกิดความแลกเปลี่ยนเรียนรูในขนบธรรรมเนียม
ประเพณี ของพี่นองชาวพุทธและมุสลิม นอกจากนี้มีการมอบสิ่งของ เจลแอลกอฮอล หนากากอนามัย และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณมัสยิดกลาง เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย
คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมมอบถุงยัง
ชีพใหแกครับเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ ไมทิ้งใครไวขางหลัง เพื่อ
บรรเทาครับเรือนยากจนที่ไดรับผลกระทบการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยไดรับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นางอุบลทิพย เพชรชู
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดโครงการมอบรถสามลอชนิดมือโยกสําหรับคน
พิการ ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๑๒ อําเภอ แบงเปน ๑๙ อปท. จํานวน ๓๕ ราย และ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขารวมมอบในครั้งนี้ เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ณ มัสยิด
กลาง จังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวยพนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ ตอนรั บ นายสนั่ น พงษอั กษร รองผู ว าราชการจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ ร ว มพั ฒ นามัส ยิ ด กลางจั ง หวั ด
กาฬสินธุ ในโครงการกาฬสินธุรวมใจไทยพุทธ-มุสลิม เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ในทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา
และเกิดความแลกเปลี่ยนเรียนรูในขนบธรรรมเนียม ประเพณี ของพี่นองชาวพุทธและมุสลิม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 15.35 น.

(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

