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ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝายอํานวยการ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
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รก. ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
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8. นายพงษธร

ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
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รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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9. ดร.พงษพิมล
10. นายสมบัติ
11. นายสังวาล
12. นายกฤษณะ
13. นางจีรนันท
14. นางสาคร
15. นายวันชัย
16. นางสาวดารุณี
17. นายคงเดช
18. นายวุฒิไกร
19. นางณัฐนันท
20. นายกันติพงษ
21. นางสาวนันทนา
22. นางมยุรา
23. นางมยุรี
24. นายพงษฤทธิ์
25. นางรัศมี
26. นายสนธยา
27. นายธนวัฒน
28. นายปญญา
29. นายอิงควัต
30. นายธนัญชัย
31. นายนัญธชัย
32. นายชาติชาย
33. นางดวงใจ
34. นายนิวัชร
35. นางมนธิดา

คําลอย
สันคํา
เมืองโคตร
จีนซื่อ
ธารไชย
แตมแกว
จันทรสวาง
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
ภูนาโท
บงศรีดา
เบาจังหาร
สุเพ็งคําภา
ภูจริต
ไชยบัง
ธารสวิง
แสนอุบล
สีหานนท
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
เครือแวงมน
คํากอน

- 2 ผอ.สํานักการศึกษา
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายทะเบียนฯ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2563 ประจําป 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 นโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน 11 ประการของทานผูวาฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุคน
ใหมทานไดมอบนโยบายในที่ประชุมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 11 ประการ ผมก็ไดมานําเสนอใหพวกทาน
ทุกคนไดรับทราบแลวแตก็ยังมีหนังสือจากสํานักงานจังหวัดฯสงมาอีก 11 ประการ นั้นก็ถือวาทานผูวาฯจริงจัง
ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ไปพิจารณาดูแนวทางโครงการการทํางานมีอะไรที่เกี่ยวของในหลักสูตร คือเรื่อง
มารยาทแบบไทยถาโรงเรียนมีมารยาทแบบไทยมีหลักสูตรสอนกันอยูหรือไม และเรื่องวินัยจราจรไมใชวาแคมี
เครื่ องหมายการจราจรควรจะมีการจั ดกิจ กรรมเส นทางการจราจรของโรงเรี ยนใหมีเ ครื่องหมายจราจรใน
โรงเรียนเพิ่มความคุนตาเพื่อเปนการสรางวินัยจราจรใหนักเรียน เรื่องใสใจความสะอาดเราก็เขาไปเนนเรื่อง
ความสะอาดในโรงเรียนปลูกฝงเรื่องการรักษาความสะอาดใหกับนักเรียน เรื่องมีความรูคูคุณธรรมเราก็จัด

- 3 กิจกรรมเขาวัด ปฏิบัติธรรม สวดมนตไหวพระ ทรัพยากรตองรักษาเราก็โยงเขาเรื่องการรักษาความสะอาดได
ทั้งขยะ น้ําเสีย พื้นที่สีเขียว เรื่องประชาธิปไตย เรื่องครอบครัวปลอดภัย เชน ดานสุขภาพปลอดภัย หางไกล
จากยาเสพติด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนของเราก็ทําอยูแลว เคียงคูจิตอาสาคือจิตอาสา
904 ที่ไดบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม และนี่ก็เปนแนวทางปฏิบัติราชการของทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

เรื่องที่ 2 ปรับทางลาดเพื่อเปนทางนําเจ็ทสกีลงในแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมนึกขึ้นมาไดวาบริเวณสวนสนใกล
กับประตูน้ําแกงดอนกลาง สามารถพอที่จะปรับเปนทางเพื่อนํารถลงแลวนําเจ็ทสกีลงไดหรือไม แลวถาหากพี่
นองประชาชนที่มีเจ็ทสกีแลว อยากนําเจ็ทสกีลงไปขับในแกงดอนกลางฯจะต องขออนุญาตใครกอนหรือไม
อยางไรครับ แตผมคิดวาไมตองทําการขออนุญาตเพราะวาเปนหนองน้ําสาธารณะเพราะฉะนั้นฝากสํานักการ
ชางปรับเปนทางลาดลงเพื่อใหพี่นองประชาชนที่มีเจ็ทสกีไดนําเจ็ทสกีลงไปขับในแกงดอนกลางไดและใหทําการ
ติดตั้งปายแจงใหพี่นองประชาชนทราบวาบริเวณนี้เปนจุดทางขึ้นลงเรือ

เรื่องที่ 3 สถานะการเงิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สถานะการเงินในป 2563-2564 ของ
เราอยากใหทุกคนทําความเขาใจวาไมเหมือนป 2562 เพราะในป 2564 ที่เขาสงตัวเลขมาใหเราดูนั้นไม
เทากับป 2562 เพราะฉะนั้นฝากสํานักการคลังงานพัสดุที่จัดซื้อที่เรงและรออยูและที่เรากันเงินเอาไวใหสํานัก
การคลังรีบดําเนินการเพราะเราไดกันเงินเอาไวแลว สวนของโรงเรียนใหวางแผนวาเราจะปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนอยางไรบางใหเราดําเนินการในชวงปดเทอมใหญใหประสานกับทางสํานักการชางเพื่อใหสํานักการชาง
จะไดสงแบบใหสํานักการคลังเพื่อจัดซื้อจัดจางใหเรียบรอยและใหรีบดําเนินการในชวงปดเทอมใหญประมาณ
วันที่ 30 เมษายน 2564 ปดเทอมประมาณหนึ่งเดือนครึ่งฝากทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ
เมื่อ เช า เรามีก ารประชุ มแผนปฏิ บั ติ การของเทศบาลซึ่งเราประกาศใช แล ว ให พวกเราทุก ทานนํ า ไปดู โ ดย
เฉพาะงานศาสนาศิลปวัฒนธรรมของแตละสํานัก/กองควรจัดหลีกเลี่ยงอยาจัดใหพรอมกันครับ

เรื่องที่ 4 งานกฐิน ในป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สวนใหญในเดือนนี้จะมีแตงานกฐินและที่
ผานมาแลวนั้นก็คอยขางผานไปแลวหลายงานทั้งงานกฐินพระราชทานและงานกฐินทหารมา ถาหากเทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ ข องเราช ว ยได ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การช ว ยแต ถ าหากเราช ว ยไม ไ ด ก็ ให ผ า นไปได ค รั บ ตามที่ สํ า นั ก
ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเพราะงานกฐินคอยขางมากในชวงนี้ และในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 เปนงาน
กฐินของวัดใตโพธิ์ค้ํา ฝากทางโรงเรียนเทศบาล 4 และทานผอ.พรอมคณะครูไปรวมกิจกรรมดวยครับ สวน
งานกฐินของวัดเหนือนั้นจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 และมีหนังสือจากทานผูวาราชการจังหวัดฯ
เชิญชวนใหไปรวมงานกฐินวัดปาพุทธมงคล (หลวงปูหนูอินทร) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
เชิญชวนทุกทานไปรวมทําบุญดวยกันครับ และในป 2564 มอบสํานักการศึกษาไปศึกษาระเบียบในการตั้ง
งบประมาณในการทํากฐินไวดวยประมาณ 2 แสนบาท

เรื่องที่ 5 กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนในวันปยมหาราช
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปย
มหาราช จะมีกิจ กรรมจิต อาสาบํ าเพ็ญประโยชน ที่ศาลากลางหลั งเกา ให ทุกสํานั ก/กองที่เกี่ย วของเตรีย ม
อุปกรณใหพรอม โดยจะมีพิธีเปดเวลา 10.00 น. มอบสํานักการสาธารณสุข สํานักการชาง ดูแลเรื่องความ
สะอาด การเก็บขนขยะและอุปกรณตางๆ สวนการจัดระเบียบรถการจราจรมอบงานเทศกิจฯ และฝากทุก
สํานัก/กองจัดเจาหนาที่ไปรวมกิจกรรมนี้ดวยครับ

เรื่องที่ 6 เคลียรพื้นที่หาบเรแผงลอยที่ไมไดรับอนุญาตบริเวณศาลากลางหลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมมอบใหจาเอกภราดรไปเคลียร
พื้นที่กับพอคา-แมคา บริเวณศาลากลางหลังเกาเพื่อไมใหเขายึดใชพื้นที่แตทางสํานักการคลังไปเก็บคาทําความ

- 4 สะอาด จํานวน 5 บาท กับพอคา-แมคา ผมขอหามสํานักการคลังไปเก็บคาทําความสะอาดครับ สวนมากที่
เราเก็บคือเก็บเฉพาะในสวนที่เราประกาศเปนจุดผอนผันถาหากวานอกเหนือจากจุดผอนผันแลวถาหากเราไป
เก็บคาทําความสะอาดจะเปนปญหาขึ้นมาทันทีซึ่งเรื่องนี้เปนปญหามานานแลวผมไมอยากใหเกิดขึ้นคือไมอยาก
ใหทางสํานักการคลังไปเรียกเก็บเลยเพราะเขาจะถือวาเราอนุญาตใหเขาขายของบริเวณนั้นไดเพราะเราไดไป
เก็บคาทําความสะอาดกับเขา ฝากจาเอกภราดรลงพื้นที่ไปดูใหผมดวยพื้นที่ไหนที่เราไมอนุญาตใหขายไมใชจุด
ผอนผั นใหจ าเอกภราดรแจงเขาไปวาหามมาขายและห ามทางฝายจัดเก็บสํ านักการคลังไปเก็บ คาทําความ
สะอาด จํานวน 5 บาท และถาหากหามแลวเขายังไมฟงยังมาขายบริเวณที่เราไมอนุญาตแลวทําใหบริเวณนั้น
เกิดความสกปรกอีกใหเรียกปรับพ.ร.บ.ความสะอาด จํานวน 500 บาท ใหนํากฎหมายมาใชไมใชใหไปเก็บคา
ทําความสะอาด จํานวน 5 บาท มอบใหฝายนิติกรออกพื้นที่ทุกวันเพื่อตรวจสอบถาหากเจอทําผิดครั้งแรกให
ทําการตักเตือนไปกอนแตถาหากยังมีการทําผิดอีกครั้งใหทําการปรับทันที และมอบสํานักการสาธารณสุขไปดู
วาบริเวณไหนที่เทศบาลอนุญาตใหมีหาบเรแผงลอยในที่สาธารณะไดใหไปคนหาดูแลวหลังจากนั้นใหออกคําสั่ง
พิจารณาเรื่องการอนุญาตใหมีหาบเรแผงลอยวามีบริเวณไหนที่เราเคยอนุญาตไวใหมีหาบเรแผงลอยแลวจะยัง
อนุญาตใหมีตอไปและบริเวณไหนที่อยากจะอนุญาตใหมีหาบเรแผงลอยเพิ่มเติมใหพิจารณาและบริเวณไหนที่ไม
ควรใหมีหาบเรแผงลอยเลย โดยใหทานปลัดเปนประธานและทานรองปลัดประเสริฐเปนรองประธานพิจารณา
สถานที่ เ ก า และพิ จ ารณาสถานที่ ใ หม แ ต ถ า นอกเหนื อ จากที่ มี ก ารพิ จ ารณาแล ว นั้ น ถ า หากมี ก ารขาย
นอกเหนือจากนั้นโดยที่ไมไดรับอนุญาตและทําสกปรกใหปรับพ.ร.บ.ความสะอาด จํานวน 500 บาท ตอนนี้
การทํางานของฝายจัดเก็บทําปญหาใหกับเทศบาลฯเพราะผมไมอยากใหมีการไปขายของในบริเวณศาลากลาง
หลังเกาเพราะกลัววาพอคา-แมคาหาบเรแผงลอยจะทําการยึดขายแบบถาวรเพราะเขาเห็นวาเราไปเก็บคาทํา
ความสะอาด จํ า นวน 5 บาท นั้ น ก็แ ปลว า เราได อ นุ ญ าตให เ ขาขายได แ ล ว ฝากสํ า นั ก /กองที่ เ กี่ ย วข อ ง
รับผิดชอบดําเนินการแกไขเรื่องนี้ใหเรียบรอยครับ

เรื่องที่ 7 การแจงขอมูลผูมีหนาที่ยื่นบัญชีในระบบ ODRS ตามมาตรา 107 คือการ
แจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การแจงขอมูลผูมีหนาที่ยื่นบัญชีใน
ระบบ ODRS ตามมาตรา 107 คือการแจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินแปลวาอยางไรผอ.กองวิชาการฯไดศึกษา
ดูแลวรึยังครับ
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ยังครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามีใคร
บางที่ตองเขาขายแจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามกฎหมาย ป.ป.ช.
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา
ตอนนี้มีแคทานปลัดเทศบาลและทานผอ.สํานักการชางครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ระบบ ODRS คือ สามารถแจงขอมูล
ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 107 ไดในระบบ ODRS โดยสามารถลงทะเบียนใชงานใน
ระบบไดแลวและสามารถบันทึกขอมูลผูมีหนาที่ยื่นบัญชีดังกลาวเมื่อมีการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากตําแหนงได
ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เปนตนไป โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะติดตามการลงขอมูลเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31
ตุลาคม 2563 ก็คือจะตองไปแจงแลว เชน ปลัดเทศบาลจะไดยายหรือใครจะพนจากตําแหนง ตองคียขอมูล
แจงเขาไปวามีใครบางอยางไรใหกับทาง ป.ป.ช.ทราบ

เรื่องที่ 8 การเขียนคํารองไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมมีเรื่องมาเลาใหทุกทานไดฟงมี
รานเครื่องเสียงรานหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุไดรองเรียน สท.กฤษฎา เวียงวะลัย วาไดไปเชาที่แลวไมจายเงินเขา
รองเรียนมาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุแลวและเทศบาลฯก็ไดดําเนินการลงพื้นที่และนัดคูกรณีมาเจอกัน คน

- 5 รองเรียนไมไดรองเรียนแคที่เทศบาลฯแตยังเขียนคํารองไปถึงสํานักผูตรวจการแผนดินอีกในลักษณะวาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุของเราเพิกเฉยเพราะเห็นวาเปน สท.ของฝายเราเลยไมดําเนินการหลังจากที่เขารองเรียนไปยัง
สํานักผูตรวจการแผนดินก็มีหนังสือมาใหเราชี้แจงวาเปนอยางไรเราก็มีนิติกรที่รับเรื่องและชี้แจงไปวา ไดเชิญ
คูกรณีมาคุย กัน นั ด ครั้ ง แรกไมมีใครมา นั ด ครั้ งที่ 2 มาพบกัน และได มีการเจรจากัน แล ว แต ต กลงกัน ไมไ ด
หลังจากนั้นเขาไดไปฟองรองกันเอง ผลจากการฟองรองคือเขาไปทํายอมกันในศาลฯ เทศบาลฯก็ไปตามเอา
หนังสือทํายอมมาแลวรายงานไปและเราก็รายงานเรื่องนี้ไปยังสํานักผูตรวจการแผนดิน แตที่ผมนํามาเลาใหฟง
คือสํานักผูตรวจการแผนดินไมใชแครับฟงเฉยๆแตเขาทําเปนเรื่องเปนราวมีการบันทึกเรื่องเริ่มตน ความเปนมา
วาเทศบาลฯชี้แจงอยางไรและเจาหนาที่ของเราลงพื้นที่ตรวจสอบอยางไร สรุปแลวคือเทศบาลฯไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ถูกตองทุกประการจึงสั่งยุติเรื่อง นั้นแสดงวาเมื่อมีคนไปรองเรียนที่สํานักผูตรวจการแผนดิน
เขาก็จะรับเรื่องแบบนี้ตลอดและดําเนินการติดตามใหจนถึงที่สุด

เรื่องที่ 9 ทบทวนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องการสํารวจหัวแดงดับเพลิงฝาก
สํานักปลัดเทศบาลเรงติดตามดวย และเรื่องปรับปรุงพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ มอบรองปลัดประเสริฐให
กํากับดูแลทั้งหมดและทั้งระบบ

เรื่องที่ 10 งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กําชับเรื่องงานประเพณีลอยกระทง
ในวันเสารที่ 31 ตุลาคม 2563 มอบสํานักการสาธารณสุขจัดเจาหนาที่ตรวจคัดกรองพี่นองประชาชนที่จะ
เขาไปรวมงานประเพณีลอยกระทงใหใสหนากากอนามัย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลและตรวจวัดไขพี่นอง
ประชาชนทุ ก คนทุ กเส น ทางที่จ ะเข า ไปในสวนสาธารณะกุ ด น้ํ า กิ น เพื่ อ ไปลอยกระทง และแจ ง ให พี่ น อ ง
ประชาชนพยายามรักษาระยะหางชวยกัน ในสวนงานอื่นๆนั้นมอบสํานักการศึกษาออกคําสั่งมอบหมายภารกิจ
ใหทุกสํานัก/กองรับผิดชอบเตรียมงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอยครับ

เรื่องที่ 11 ราชพัสดุยกเวนคาเชาที่อยูอาศัยและที่ทําการเกษตร
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือจากสํานักงานราชพัสดุแจง
ใหทราบวาสําหรับผูที่เชาที่จากราชพัสดุเปนที่อยูอาศัยและทีท่ ําการเกษตรในป 2564 ราชพัสดุยกเวนคาเชาที่
อยูอาศัยและทีท่ ําการเกษตรใหแจงใหทุกทานไดทราบ

เรื่องที่ 12 การลงระบบ E-GP
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง

สํานักการคลังขออนุญาต ตามที่ทานนายกฯแจง
ครั้งที่แลวที่ทางสํานักงานจังหวัดฯเขาตรวจเรื่องการลงในระบบ E-GP จะขอใหทางหัวหนาฝายพัสดุฯเปนผู
ชี้แจงรายละเอียดในการจัดทําป 2564 นี้
นางสาวนทิตา พูลเกษม หน.ฝายพัสดุฯ เรียนทานนายกฯ คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ
งานทุกทาน ขอแจงการปฏิบัติงานทางดานฝายพัสดุและขอเสนอปรับเปลี่ยนงานจัดซื้อจัดจางบางจุดเล็กนอย
สืบเนื่องจากรายงานผลตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ กลุมงานการเงินการบัญชีและตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พบขอบกพรองในสวน
เอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเงินไมมีใบตรวจรับจากระบบ E-GP ซึ่งเปนสวนของพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐหรือ E-GP และสําเนาเอกสารทุกอยางออกจากระบบ E-GP แลวนําเสนอผูบริหาร
ตั้งแตรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางจนถึงการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเจาหนาที่พัสดุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดทํา
การจัดซื้อจัดจางในระบบ E-GP ตั้งแตวงเงิน จํานวน 5,000 บาท ขึ้นไปลงในระบบ E-GP แตไมไดนําออกจาก
ระบบแตในสวนของขอตกลงหรือใบสั่งซื้อสั่งจางและใบตรวจรับเนื่องจากใชใบสั่งซื้อสั่งจางและใบตรวจรับจาก
ที่สํานัก/กองเสนอไปแลวก็นําเสนอผูบริหารเลยจึงไดมีขอทักทวงจากจังหวัดฯในจุดนี้ และระเบียบพัสดุ พ.ศ.

- 6 2560 มีขอยกเวนสําหรับวงเงินในการจัดซื้อจัดจางที่ไมเกิน 5,000 บาท ไมตองลงในระบบ E-GP ก็ไดใหลง
เปนประกาศผูชนะการเสนอราคาเปนรายไตรมาสตามหนังสือสั่งการซึ่งนี่ก็มีผลกับคะแนน LPA ของสํานักการ
คลังดวย ซึ่งในปจจุบันทางฝายพัสดุไดทําการจัดซื้อจัดจางในระบบตั้งแตวงเงิน จํานวน 5,000 บาทขึ้นไป
และต่ํากวา 5,000 บาท ไมไดจัดทําและไมไดจัดทําประกาศผลการชนะเปนรายไตรมาสจึงทําใหคะแนน LPA
ตัวนี้ขาดหายไป จากผลการตรวจสอบทางฝายพัสดุเลยนํามาประชุมกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให
ถูกตองตามระเบียบและใหเปนไปในแนวทางเดียวกันจึงขอเสนอการปฏิบัติงานของฝายพัสดุในป 2564 ดังนี้
สําหรับในป 2564 ทางฝายพัสดุจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ E-GP ทุกวงเงินและทุกรายการ ทุก
สํานัก/กองไมตองจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจางและใบตรวจรับเพราะเราจะดึงออกจากระบบ แตจะขอเอกสารจากทุก
สํานัก/กองเพื่อที่จะนํามาดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ E-GP คือ 1.หนังสือขออนุมัติซื้อจางของสํานัก/กอง
เสนอผู บ ริ ห ารเรี ย บร อย 2.รายงานผลการกํา หนดคุ ณลั กษณะของพัส ดุ ที่จ ะจั ด ซื้อ จั ด จ างเสนอผู บ ริ ห าร
เรียบรอย 3.ใบเสนอราคาพรอมแนบเอกสารของหางรานเพื่อที่จะนํามาใหงานพัสดุทําการจัดซื้อจัดจางใน
ระบบ E-GP ตอไป และหลังจากนั้นสํานักการคลังจะดําเนินการเองทั้งหมดและลงระบบ E-GP ใหเรียบรอย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเ มื อ งกาฬสิ น ธุ ในส ว นโรงเรี ยนมี ง านพั ส ดุ ข อง
โรงเรียนอยูแลวสํานักการคลังตองลงระบบใหหรือไม
นางสาวนทิตา พูลเกษม หน.ฝายพัสดุฯ ในสวนของโรงเรียนนั้นใหทางโรงเรียนดําเนินการเอง
เหมือนเดิม และทางสํานักการคลังจะทําบันทึกไปยังทุกสํานัก/กองอีกครั้ง

เรื่องที่ 13 งดเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามกีฬากลางฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากสํานักการศึกษาออกประกาศ
เรื่องงดเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามกีฬากลางฯทุกอยาง แตจะเรียกเก็บเปนคาอื่นๆแทน เชน คารักษาความ
สะอาด คาพนักงานทําความสะอาด แตคาธรรมเนียมการใชสนามกีฬาฯยกเวนหมดเพื่อที่จะรวบรวมเรื่องไป
ขอใชไฟฟาฟรี ไฟฟาฟรีก็ไมใชวาเปนไฟฟาฟรีที่เขาจัดสรรใหเราใหมแตเปนไฟฟาฟรีเดิมที่เราใชไมหมดทุกป
เราจะใชไฟไมหมดอยูประมาณหลัก 1 แสนหนวย ถาหากเรายกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดเพื่อไปขอใชไฟฟา
สาธารณะฟรีก็จะเปนการประหยัดคาไฟฟาลงไดเดือนละประมาณ จํานวน 35,000 บาท แตถาหากเรายัง
เก็บคาธรรมเนียมเราก็จะขอใชไฟฟาสาธารณะฟรีไมไดเพราะฉะนั้นฝากสํานักการศึกษาและสํานักการชาง
ประสานงานกันและรีบดําเนินการเรื่องนี้ใหเรียบรอย และใหโรงเรียนเทศบาล 6 ทําเรื่องขอใชไฟฟาสาธารณะ
ฟรีขึ้นมาพรอมกันดวยเนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดรับถายโอนโรงเรียนเทศบาล 6 มาจึงขอใช
ไฟฟาสาธารณะจากเทศบาลฯเหมือนกับทุกโรงเรียนครับ

เรื่องที่ 14 การกอสรางโรงเรียนเทศบาล 6
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องแบบของการกอสรางโรงเรียน
เทศบาล 6 ฝากสํานักชางรับผิดชอบติดตามเตรียมดําเนินการกอสรางโรงเรียนเทศบาล 6 ใหเรียบรอยสวน
เรื่องรั้วของโรงเรียนนั้นเอาไวกอนตอนนี้อยากใหดําเนินการกอสรางอาคารและสนามกอนครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

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

นายนิกร แตมแกว

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน

2563 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวมทั้งหมด 624
คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1. รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ
(ก.ท.จ.กาฬสินธุ) กรณีขอใชบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนง หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับตน) เนื่องจากเทศบาลฯ ประกาศรับโอนครบ 60 วันแลว แตไมไดผูมาดํารงตําแหนงที่
วาง 2. แต งตั้งคณะกรรมการดํ าเนิ น การสอบขอเท็จ จริงกรณีได รั บการประสานจากจั งหวั ด กาฬสิ นธุ ว า
กรมการปกครอง ไดตรวจพบการทุจริตสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชนราย นางสาวนันทิยา ฉิมมาลี 3.
ดําเนินการจัดทําคําสั่งใหพนักงานเทศบาลราย นางสาวอริสรา ธารไชย ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญ
การ สังกัดฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไปชวยราชการฝายทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ โดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม 4. ดําเนินการแจงมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ
(ก.ท.จ. กาฬสินธุ) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวของกับพนักงานเทศบาล 5. ดําเนินการแกไขคําสั่งใหพนักงานเทศบาลราย นายรณ
ยุทธ หอมหวล ตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) สังกัดเทศบาล เมืองกาฬสินธุ
กรณีไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป 2562 กรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพ
ติด 6. ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนงพนักงานเทศบาลประเภททั่วไประดับอาวุโสราย นางแขไข ดีเหลา
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน สังกัดฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สํานักการคลัง
เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ 7. ขอความเห็ นชอบให พนั กงานเทศบาลโอน รายนายวิ ทยา ภู โ ยสาร ตํ าแหน ง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไปดํารงตําแหนง ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 8. กําหนดวันรับโอนพนักงานเทศบาลราย
นายเทิดเกียรติ อุบลลา ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน สังกัดกลุมงานบํารุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง
สํานักการระบายน้ํา กรณีขอโอนมาดํารงตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน สังกัดสํานักการชาง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ พรอมขอประสานวันรับโอนเปน 9. กําหนดวันรับโอนพนักงานเทศบาลราย นายกฤษณ ประเสริฐ
หลา ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ เลขที่ตําแหนง 05-2-05-3701-001 สังกัดกองชาง เทศบาลเมือง
บานทุม อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มาดํารงตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ สังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ พร อมประสานวั น รั บโอนเป น วั น ที่ 2 พ.ย. 2563 10. จั ด ทําคําสั่ งเลื่ อนและแต งตั้ งพนั กงาน
เทศบาลราย นายวีรศักดิ์ วรสาร ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญ
การ เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม 11. ดําเนินการออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลราย นายเสกสรรค เมืองโคตร
ตําแหน ง นั กจั ดการงานทั่ว ไปชํ านาญการ สังกัด ฝ ายป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย สํ านั กปลั ดเทศบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โอน(ยาย)ไปดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สังกัดกองวิชาการ

- 8 และแผนงาน เทศบาลตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร และใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิม 12.
ดําเนินการจัดทําและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง หวง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ขอมูลการใชหอประชุมธรรมาภิบาล หองประชุมพวง
พะยอม หอประชุมธรรมะศาลา และหองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ประจําเดือนกันยายน
2563 ประมาณการรายรับปงบประมาณ 2563 จํานวน 300,000 บาท สะสมตั้งแตปงบประมาณ
2562 (ต.ค.62-ก.ย.63) จํานวน 151,700 บาท จัดประชุม (ค.ผ.บ.) คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการ
งาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 19/๒๕63 เมื่อวันที่
15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดประชุมพบปะหารือ (กาแฟยามบาย) 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8
กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. วันที่ 22 กันยายน 2563 ปฎิคมพิธีบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัย
สุนทร วันที่ 13 กันยายน 2563 ตอนรับทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ (คนใหม) นายทรงพล ใจกริ่ม
เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์ประจําจังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ฝายรักษาความสงบ งาน
เทศกิจ การอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้ วันที่ 7,14,21 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ
ดําเนินการจัดจราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัดกลาง วันที่ 8 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ อํานวย
ความสะดวกนําขบวนคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบานไผ ไปยังบริเวณโรงเรียนผูสูงอายุ วัดใตโพธิ์ค้ําและ
พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ บริเวณศาลากลางหลังเกา วันที่ 12 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจจัด
จราจร บริเวณพิพิธภัณฑ ศาลากลางหลังเกา วันที่ 13 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจจัดจราจรงาน
บวงสรวงพระยาชัยสุนทร บริเวณวงเวียนพระยาชัยสุนทร วันที่ 21-23 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจ
ดําเนินการจัดจราจร พรอมนําขบวนคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน วันที่ 24
กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการจัดจราจร งานจิตอาสาเนื่องในวันสวรรคต ร.9 ในกิจกรรมลอก
ทอ ระบายน้ํ า หน าวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาฬสิ น ธุ งานทาสี ตี เ ส น และงานอื่ น ๆ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2563 เจาหนาที่เทศกิจรวมกับนิติกรลงพื้นที่ยึดสิ่งของที่วางรุกล้ําพื้นผิวถนน บริเวณตลาดรวมใจการเกษตร วันที่ 8
กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่หลังไดรับการรองเรียนเรื่องปายลูกศรบอกทางและคันหินเกาะ
กลางล มบริ เ วณ วั ด ใต โ พธิ์ ค้ํา วั น ที่ 11 กัน ยายน 2563 - เจ าหน าที่เ ทศกิจ ดํ าเนิ น การติ ด ตั้ งป ายห า ม
จําหนายสินคาตลอดแนว บริเวณหนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ วันที่ 14 กันยายน 2563 - หัวหนาฝายรักษา
ความสงบและเจาหนาที่เทศกิจรวมกับจราจร ลงพื้นที่สํารวจการติดตั้งปายเตือนตางๆ บริเวณ ถนน1155 ตัด
ถนนกาฬสินธุ วันที่ 17 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจรวมกับนิติกรลงพื้นที่หลังไดรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการวางขายสินคาบนพื้นถนน และไดรับความรับมือจากรานคาในการเคลื่อนยายสินคาเปนอยางดี
บริเวณชุมชนหนองลิ้นจี่ วันที่ 21 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นที่หลังไดรับการรองเรียนการ
วางขายแผงล็อตเตอรี่ บริเวณตลาดสดเทศบาล ถนนเทศบาล 24 วันที่ 23 กันยายน 2563 -เจาหนาที่
เทศกิจดําเนินการทาสีทางเทาบริเวณหนาปากซอยหนองลิ้นจี่ ถนนกุดยางสามัคคี และทาสีหามจอด ขาวแดง
บริเวณถนนกาฬสินธุ ตัดถนน 1155 วันที่ 25 กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการลงพื้นที่เจรจา
กับพอคาแมคาบริเวณ ถนน1155 ในการขอความรวมมือในการห ามจําหนายสินคาตลอดเสน วันที่ 28
กันยายน 2563 - เจาหนาที่เทศกิจขอความรวมมือกับแมคาในการไมใหวางสินคารุกล้ําทางเทา บริเวณถนน
กาฬสินธุ ตัด ถนนผังเมือง (หนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การออกระงับ
เหตุอัคคีภัย ๑.วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๓ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟาบริเวณ
แยกทุงมน จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๔.๑๕ น. ๒.วันที ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา
๑๘.๐๕ น. ได รั บ แจงทาง ๑๙๙ เหตุ ไฟไหมส ายไฟฟาหน าร านแดงป าย ถนนพิมพพาณิช ย จึ งเขาทําการ
ดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๑๘.๒๐ น. ๓.วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๑๕ น. ไดรับแจงทาง
๑๙๙ เหตุไฟไหมสายไฟฟาบริเวณแยกสงเปลือย จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๖.๔๐ น.
ฝายปองกันฯ กําจัดวัชพืชบริเวณลําน้ําปาวเปนประจําทุกวัน การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชน

- 9 อื่น ๆ วั น ที่ 2 ก.ย. ๒๕๖๓ รั บ แจ งทาง ๑๑๓๒ เมื่ อ เวลา ๑6.00 น. ว.๔ ออกช ว ยเหลื อ ประชาชน จั บ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนสงเปลือย วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 11.30 น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือประชาชนจับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทาสินคา วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา
18.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือประชาชนจับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทุงศรีเมือง วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง
๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๑2.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือประชาชนพวงแบตเตอรี่รถยนตหนาตลาดสดเทศบาล วันที่ ๙
ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 19.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือประชาชนพวงแบตเตอรี่รถยนตหนา
โลตัสกาฬสินธุ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 1๒.๒0 น. ว.๔ ออกชวยเหลือประชาชน
จับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนทาสินคา วันที่ ๑2 ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 1๕.00 น. ว.๔ ออก
ชวยเหลือประชาชนจับสัตวเลื้อยคลาน ชุมชนวัดสวาง วันที่ 2๐ ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา
๑๐.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือประชาชนพวงแบตเตอรี่รถยนตหนาโรงบาลกาฬสินธุ วันที่ 2๒ ก.ย. ๒๕๖๓ รับ
แจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา 1๑.00 น. ว.๔ ออกชวยเหลือประชาชนพวงแบตเตอรี่รถยนตหนาขนสงกาฬสินธุ
วั น ที่ 2๖ ก.ย. ๒๕๖๓ รั บ แจ ง ทาง ๑๑๓๒ เมื่ อ เวลา 1๑.๕0 น. ว.๔ ออกช ว ยเหลื อ ประชาชนจั บ
สัตวเลื้อยคลาน ชุมชนหนองลิ้นจี่ วันที่ 2๘ ก.ย. ๒๕๖๓ รับแจงทาง ๑๑๓๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓0 น. ว.๔ ออก
ชวยเหลื อประชาชนจั บสัต วเลื้ อยคลาน ชุมชนทุงศรี เมือง อาสาปองกัน ภัยฝ ายพลเรื อน (อปพร.) หนาที่
ประจําวัน -ดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง
ในทุกๆวัน -อํานวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใน
ทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจําทุกๆวัน -ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย
อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง การรวมกิจกรรมและงานดานบริการประชาชนอื่นๆ -วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับฝายปองกันฯ ตัดตันไมลมทับสายไฟฟา วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับฝายปองกันฯ ตัดตันไมลมทับสายไฟฟา อํานวยความ
สะดวกในการขามถนนแกเด็ กนักเรี ยนโรงเรีย นตางๆใน งานทะเบี ยน จํ านวนประชากรเดื อนกันยายน
2563 จํานวน 32,530 คน จํานวนครัวเรือน 15,823 ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือน
กันยายน 2563 ยายเขา จํานวน 77 ราย ยายออก จํานวน 36 ราย งานทะเบียนมีผูมารับบริการ 635
ราย งานบัตรประชาชนมีผูมารับบริการ 536 ราย จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 17
ราย โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหา จํานวนผูรับบริการ 3 ราย

สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ
นายสมชาย ไชยเดช ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงาน
ทั่วไป งานธุรการ สรุปคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือนกันยายน 2563 เบนซิน ในเดือน กัน ยายน 63
ใชน้ํามัน จํานวน 872 ลิตร เพิ่มขึ้น 35 ลิตร ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 205 ลิตร (กันยายน
2562 = 1,077.00 ลิตร) น้ํามันดีเซล ในเดือนกันยายน 63 ใชน้ํามัน จํานวน 17,997 ลิตร ลดลง
445 ลิตร ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 969 ลิตร (กันยายน 2562 = 18,966 ลิตร) แกส LPG
ในเดือน กันยายน 63 ใชน้ํามัน จํานวน 1,311.64 ลิตร เพิ่มขึ้น 450.01 ลิตร ลดจากปที่แลวใน
เดือนเดียวกัน 121.55 ลิตร (กันยายน 2562 = 1,433.19 ลิต ร) ดานความสะอาด ลางทําความ
สะอาดตลาดโตรุง 2 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง ลางทําความสะอาดตลาดลาน
1,2,3 2 ครั้ง ทําความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ 16 ครั้ง ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอ
ระบายน้ําอุดตัน 18 จุด ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 9 คัน/13 ครั้ง เปลี่ยนถังขยะเพิ่ม
- ใบ ซอมแซมฝาปดทอระบายน้ํา/เปลี่ยน 10 ฝา ดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ คัดแยก
ขยะในโรงคัดแยกขยะระหวาง 31 ส.ค. – 29 ก.ย. 2563 - ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.1 ตัน จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม 1 ครั้ง เปนเงิน 8,780 บาท กําจัดมูลฝอยในเดือน ก.ย. รวม 3,557.62
ตัน เปนมูลฝอยจาก - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑,132.54 ตัน - ทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง) 2,425.08 ตัน

- 10 ออกตออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่หมดอายุ ระหวางวันที่ 8 - 18 กันยายน 2563 เจาหนาที่สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมออกตออายใบอนุญาตสถานประกอบการนอกสถานที่จํานวนทั้งสิ้น 269 ราย
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการและลดภาระคาใชจายในการเดินทางในการตออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบสุขาภิบาลโรงเรียน สุขาภิบาลโรงครัว วันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 เจาหนาที่เทศบาลฯ รวมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลโรงเรียนในเขตเทศบาลจํานวน 7 แหง
ประกอบด วย โรงเรี ยนอนุ บาลกาฬสินธุ โรงเรีย นกาฬสิน ธุพิทยาสั ย โรงเรีย นอนุกูลนารี โรงเรีย นเมือง
กาฬสินธุ โรงเรียนชาญยุทธ โรงเรียนเทศบาล 6 และโรงเรียนอนุบาลรัตนา ดานปองกันและควบคุมโรค
เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรค สรุปผลการเยี่ยมบาน เดือนนี้มีผูปวยรายใหม ๓ ราย อยูชุมชนตุมหวย ,ดอน
สวรรค และ ชุมชนหนาโรงเลื่อย รวมมีผูปวยที่ตองดูแล ๘ ราย ซึ่งตองดูแลติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่องใน
พื้นที่ มาตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย โครงการชุมชนเมืองลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
ไดพากลุมเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกลุมที่ตรวจพบพยาธิใบไมตับ , มีพฤติกรรมเสี่ยงดวยการดื่มสุรากินปลาหลาดิบ
กอยปลาดิบ , มีญาติปวยหรือตายดวยโรคมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี เปาหมาย ๖๐ ราย โดยแบงเปน ๓
รุนๆละ ๒๐ ราย ไปตรวจอัลตราซาวดชองทอง ในวันที่ ๒๖ ส.ค. , ๑ ก.ย. และ ๒ ก.ย. ๖๓ โดยเมื่อตรวจพบ
ความผิดปกติจะติดตามและดูแลผูปวยรายนั้นจนครบกระบวนการรักษาใหฟรี สรุปผลการตรวจกลุมเสี่ยงที่มา
ตรวจ U/S จํานวนผูมาตรวจทั้งสิ้น ๕๑ ราย ปกติ ทั้งสิ้น ๒๑ ราย - ผิดปกติ ทั้งสิ้น ๓๐ ราย พบความ
ผิดปกติดังนี้ - ไขมันพอกตับ จํานวน ๑๘ ราย (แบงเปน ๓ ระดับ รักษาเฉพาะระดับที่ ๒ และ ๓ ) - ตับมี
กอนและมีความผิดปกติ จํานวน ๒ ราย (รักษาและตรวจตามนัดทุก ๖ เดือน) - พบกอนและถุงน้ําที่ผิดปกติใน
ตับ จํานวน ๙ ราย (นัดพบแพทยเพื่อซ้ํา ๑ เดือน) - ตับแข็ง ๑ ราย (เขารักษาตามโครงการฯ) กิจกรรมลง
พื้นที่ในการควบคุมโรค ไขเลือดออกในวัด งานปองกันและควบคุมโรคไดรับรายงาน วามีสามเณรเปนโรค
ไขเลือดออก ในวัดเหนือ จํานวน ๒ ราย ไดรับรายงานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งงานปองกันและ
ควบคุมโรคไดลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและดําเนินการตามมาตรการควบคุมไขเลือดออกในวัดเหนือ และ มา
กราบขอประทานอนุญาตทานเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อประทานความรูเรื่องโรคไขเลือดออก และแนวทาง
การป อ งกั น และควบคุ ม การระบาดของโรคไข เ ลื อ ดออกร ว มกั น กับ พระสงฆ เพื่ อไม ให เ กิ ด การระบาดซ้ํ า
กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัด
แหลงเพาะพันธุลู กน้ํายุงลาย ครั้ งใหญ ในชวงฤดูการระบาดของโรคไขเ ลือดออก พรอมกันทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ ซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชนไดรวมมือกันกับจิตอาสาเมืองกาฬสินธุ ในกิจกรรมครั้งนี้
โดยมีผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอย
กวา ๑๐ มี ชุมชน ๓๔ ชุมชนมีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนดอนสวรรค คิดเปนรอยละ
๒.๗๗ - ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐ มีความเสี่ยงสูง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนกุด
ยางสามัคคี คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหง สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวา
เกณฑ มี ๓ แหง ร.ร. กสส. คือ มีคา CI = ๘.๖, ร.ร.อนุบาลกาฬสินธุ คือมีคา CI = ๘.๒ , และ ร.ร.เทศบาล ๑
คือมีคา CI = ๕.๓ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
โรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๓ แหง ไดแก วัดเหนือ คือ มีคา
CI = ๑๐.๔ ,วัดปาทุงศรีเมือง คือ มีคา CI = ๕.๖ , วัดและ วัดประชานิยม คือ มีคา CI = ๑๐.๘๘ ** เดือนนี้
ผูปวยโรคไขเลือดออก ๓ ราย ดังนี้ ** สามเณร ณัฐวุฒิ โพนทอง อายุ ๑๖ ป พักที่กุฏิ ในวัดเหนือ ปวยวันที่
๒๙ ส.ค. ๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลว สามเณร รณชัย แสงโชติ อายุ ๑๖ ป พักที่กุฏิ ในวัดเหนือ ปวยวันที่
๑๓ ก.ย. ๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลว สามเณรนพพร สุขจิตร อายุ ๑๕ ป พักที่กุฎิในวัดเหนือ ปวยวันที่ ๒๒
ก.ย. ๖๓ ป จ จุ บัน หายเปน ปกติ แล ว ด านส งเสริมสุ ขภาพ โครงการเยี่ย มบ านมารดาและบุ ต รหลั งคลอด
มารดาหลังคลอด 18 ราย ไดรับการเยี่ยม 18 ราย บุตรเพศชาย 10 ราย บุตรเพศหญิง 8 ราย **

- 11 มารดาอายุนอยกวา 20 ป 3 ราย **บุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 2 ราย ฉีดวัคซีน ประจําป 2563
แกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ - ฉีดวัคซีน dT และหยอดโปลิโอ นักเรียนชั้นป.1 จํานวน 33 ราย ฉีดวัคซีน dT นักเรียนชั้นป.6 จํานวน 126 ราย ดานสัตวแพทย ระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563
ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 92 ราย ๑.๒
จํานวนสัตว 117 ตัว แยกเปน * สุนัข 96 ตัว * แมว 21 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว
6,790 บาท ใหบริการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาล ฯ จํานวนผูใชบริการโรงฆาสัตว 25 ราย
จํานวนสัตว ทั้งหมด 1,790 ตัว แบงเปน สุกร 1}788 ตัว โค 25 ตัว * รายไดประจําเดือน กันยายน
๒๕๖3 จํานวน 182,325 บาท รายงานประจําเดือน กันยายน 2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 3 กันยายน 2563. เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนและเครือขายในการจัดทําแผนกองทุนแบบบูรณาการ ประจําป
2563 พรอมดวยคณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/
อนุกรรมการกองทุน/องคกร/ภาคี/เครือขายตางๆ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทํา วันที่ 15 กันยายน
2563. เวลา 10.00น. ณ หองประชุมมะหาด นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย
ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝาย และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะดูงานองคการบริหาร
สวนตําบล หินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน นําโดยนางนันทนภัส แดงบุตตา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หิน ตั้ง เขาศึกษาดู งานในหัว ขอเรื่ องกองทุน หลั กประกันสุ ขภาพเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ และกองทุน (Long
Term Care – LTC) วันที่ 7 กันยายน 2563. เวลา 10.00น ณ หองประชุมสภา นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิ
รัตน รองนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝาย และพนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธุ ใหการต อนรับคณะดูงานเทศบาลตําบลคําบ อ อําเภอวารี ชภู มิ จั งหวัด สกลนคร เขาศึกษาดู งาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ Long Term Care. และโรงเรียนผูสูงอายุ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา
10.00น. ณ หอประชุ มธรรมาภิ บาลเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ นายจารุวั ฒน บุ ญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมือง
กาฬสินธุ พรอมดวย ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝาย และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะดู
งานจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน เขาศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ งานกองทุน LTC งานโรงเรียนผูสูงอายุและงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสู งอายุ ฯนํ าโดยนางสุ ภานีย เหล าจําปา รองนายกองคการบริ หารส ว นตํ าบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแกน สรุปการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ประจําเดือน กันยายน 2563 ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการนวดดวยเกาอี้ไฟฟากับผู
ที่มารับบริการ ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคน
พิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นักกายภาพบําบัดไดใหบริการทํากายภาพบําบัดใหกับผูปวยและ
ผูสูงอายุที่มารับบริการ นักกายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได
ออกเยี่ ย มและทํ า กายภาพบํ า บั ด ให กั บ ผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ที่ บ า น ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ข องศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ําทิพย) นักกายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสู งอายุฯ เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ ได ออกเยี่ ย มและทํากายภาพบํ าบัด ให กับผู สู งอายุที่มีภ าวะพึ่งพิงที่บ าน
รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๒ (ดงปอ) วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสิ น ธุ พร อ มด ว ย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก / กอง/ ฝ า ย พนั ก งาน เจ า หน า ที่ สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะดูงาน
สํานักงานเทศบาลตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน นําโดย นายสุพจน วรรณศรี นายกเทศมนตรี
ตําบลในเมือง เขาศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียน

- 12 ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ นางดวงใจ ฆารประเดิม
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ นายประกอบ เช็นกลาง ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูสูงอายุฯ ใหการตอนรับคณะดูงานองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง อ.บานไผ จ.
ขอนแกน นําโดยนางนั นทน ภัส แดงบุ ตตา รองปลั ดองคการบริ หารสวนตํ าบลหินตั้ ง เขาดู งานศูนย พัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และโรงเรียนผูสูงอายุ วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุนางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ นางดวงใจ ฆารประเดิม
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ นายประกอบ เช็นกลาง ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย ให
การต อ นรั บ คณะดู ง านเทศบาลตํ า บลคํ า บ อ อํ า เภอวาริ ช ภู มิ จั ง หวั ด สกลนคร เข า ศึ ก ษาดู ง านกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ Long Term Care. และโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 22กันยายน
2563 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นางจีรนันท ธารไชย ผอ.สวน
บริการสํานักการสาธารณสุข นางดวงใจ ฆารประเดิม เจาหนาที่ประจําศูนยฯ นายมานิตย ยลถวิล ผูชวย
ครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหการตอนรับคณะดูงานจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นําโดยนางสุภานีย เหลาจําปา รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

สํานักการศึกษา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา
นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.ส ว นบริ ห ารการศึ ก ษา โครงการเด น ประจํ า เดื อ นกั น ยายน
2563 สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรางความรับรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบายทิศทางเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 18 กันยายน 2563
ณ อาคารหอประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รวมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ
ป 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสิ น ธุ พิท ยาสิ ท ธิ์ โครงการพัฒ นาครู (ส งเสริ ม การผลิ ต สื่ อการเรี ย นการสอน ระดั บ ประถมศึก ษา) ป
การศึกษา 2563 ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เขารวมโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ตนกลานอย ตามฮอยบาน
เกิด) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ (หอศิลป) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เขารวมโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทองเที่ยวแหงเรียนรู และ
ของดีเมืองกาฬสินธุ) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ (หอ
ศิลป ) นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาป ที่ 6 เขาร วมโครงการรณรงคปองกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 เขารวมโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชมหอศิลป เยือนถิ่น
เมืองเกา) ป การศึกษา 2563 ในวัน ที่ 1 กัน ยายน 2563 ณ พิพิธ ภั ณฑของดี เ มืองกาฬสิ น ธุ (หอศิล ป )
กิจกรรมตักบาตรชวงวันเขาพรรษา ป 2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ วัดกลางพระอารามหลวง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ
อาคารอเนกประสงควัดสวางคงคา นักเรียนสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2563 วันที่ 21 - 24 กันยายน
2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา ครูและนักเรียนรวมรองเพลงชาติไทย รวมกับวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสิ นธุ เนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทย ประจําป 2563 วั น ที่ 28 กัน ยายน 2563 ณ โรงเรี ย น
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา นักเรียน นักกีฬา เขารวมแขงขันวอลเลยบอลสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ วันที่
19 - 30 กั น ยายน 2563 ณ สนามโรงเรี ย นเทศบาล 2 วั ด สว า งคงคา โรงเรี ย นเทศบาล 3 วั ด เหนื อ
กิจกรรมกําจัดเหา วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการอบรมสงเสริม
พัฒนาผูเรียนดานสติปญญาดวย EF วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เคลือบ

- 13 ฟลู อ อไรด ว านิ ช อบรมโครงการพัฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ กษาและพนั ก งานจ างเหมา วั น ที่ 6 - 7
กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ รับมอบโลและเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น วันที่
7 กัน ยายน 2563 ณ โรงแรมอเล็ กซานเดอร กรุงเทพฯ โครงการเขาคายวิ ช าการ กิจ กรรมเขาคาย
ภาษาอังกฤษ วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ประกวดหนูนอยมารยาท
งาม วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐาน ครั้ ง ที่ 3 ป ก ารศึ กษา 2563 วั น ที่ 11 กัน ยายน 2563 ณ โรงเรี ย นเทศบาล 3 วั ด เหนื อ
กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กิจกรรมกําจัด
ยุงลาย วัน ที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงเรี ย นเทศบาล 3 วั ดเหนือ กิจ กรรมสุ ขาน าใช วั น ที่ 17
กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร อ.ทาใหม
จ.จั นทบุ รี วันที่ 19 - 20 กัน ยายน 2563 โรงเรี ยนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกีย รติ รว มแสดงดนตรี
โปงลาง ตลาดนัดภูมิปญญาทองถิ่น วันที่ 12 กันยายน 2563 การแสดงดนตรีพื้นบานโปงลาง งานของดี
เมืองกาฬสิ น ธุ วั น ที่ 15 กัน ยายน 2563 โครงการพัฒ นาขาราชการครู ของโรงเรี ย น วั น ที่ 26 - 27
กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โครงการพอแมคนที่ 2 วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563
กิจกรรมคานิยม 12 ประการ วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP
วันที่ 18 กันยายน 2563 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอยยิ้มสวยฟนใส) วันที่ 23
กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเท
ศาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย เขารวมงานมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๓ ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครู
โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย ไดเขารวม โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ณ
หอประชุมหลังใหมชั้น ๓ วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย ไดเขารวมโครงการ บิ๊กซี ปนรัก
ปนสุข สงเคกมอบความสุข สรางกําลังใจ และรอยยิ้มใหแกนอง ๆ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรี
เมืองประชาวิทย วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย ไดจัดทํา
คายวิชาการกลุมสาระ คณิตศาสตร ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล
๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย
ไดจัดทําคายวิชาการกลุมสาระ ภาษาไทย ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโรงเรียน
เทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 งานทันตสาธารณสุข สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเขาตรวจสุขภาพชองปาก และทาฟลูออไรดวานิช
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวิทยาศาสตร วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 2 กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรูนอกโรงเรียนเกี่ยวกับโรงสีขาวชุมชน
ดงปอ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมฝกสมาธิ วันที่ 9 กันยายน 2563 กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10 กันยายน 2563 กิจกรรมแปรงฟน ฟนสวย ยิ้มใส วันที่ 14 กันยายน 2563
กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 กันยายน 2563 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตลาดนั ดภู มิป ญญาทองถิ่น วัน ที่ 12 กันยายน 2563 ณ พิพิธ ภัณฑของดีเ มืองกาฬสิน ธุ (หอศิลป ) พิธี
บวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร บรรยากาศ
ตลาดชุมชนยานเมืองเกา งานที่จะดําเนินการตอไป งานกฐินสามัคคี วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ทอดถวาย
ณ วัด เหนือ นิเ ทศ ติ ดตาม และตรวจเยี่ย มประเมิน ผลงานปฏิบั ติงาน การจั ด การศึกษาของพนั กงานครู
เทศบาล ปการศึกษา 2563 วัน ที่ 28 ตุล าคม 2563 งานลอยกระทง วัน ที่ 31 ตุล าคม 2563 ณ
สวนสาธารณะกุดน้ํากิน สอบกลางภาคเรียน ที่ 1 ปการศึกษา 2563 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที่ (ท.2)
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สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแตต.ค. 62 –
ก.ย.63 (ไตรมาส 3) ดานรายรับหมวดภาษีอากรตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ก.ย.63 1.หมวดภาษีอากร รับ
จริงตั้งแตเดือนต.ค. 62 – ก.ย.63 เขามาทั้งหมด 7,770,502.80 บาท 2. หมวดคาธรรมเนียม จากเดือน
ต.ค. 62 – ก.ย.63 เขามาทั้งหมด 13,579,525.50 บาท 3.รายไดจากทรัพยสิน จากเดือนต.ค. 62 – ก.ย.
63 เขามาทั้งหมด 7,236,647.17 บาท 4.หมวดรายไดจากโรงรับจํานํา 1,720,175.86 บาท 5.หมวด
เบ็ดเตล็ด จากเดือนต.ค. 62 – ก.ย.63 เขามาทั้งหมด 8,024,368.61 บาท 6.หมวดรายไดจากทุน จาก
เดือนต.ค. 62 – ก.ย.63 เขามาทั้งหมด 3,755 บาท รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง 6 รายการ จากเดือน
ต.ค. 62 – ก.ย.63 จํานวน 38,334,974.94 บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร จากเดือนต.ค. 62 – ก.ย.
63 เขามาทั้งหมด 126,521,171.28 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เขามาทั้งหมด 59,563,962
บาท ดานการศึกษา เขามาทั้งหมด 122,548,590 บาท รวมเงินอุดหนุน จํานวน 182,112,552
บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 346,968,698.22 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจดานการศึกษา รับ
จริงจากเดือนต.ค. 62 – ก.ย.63 จํานวน 31,613,519.60 บาท 10.อุดหนุนเฉพาะกิจถายโอน รับจริง
จากเดือนต.ค. 62 – ก.ย.63 จํานวน 1,114,159.56 บาท 11.เงินเฉพาะกิจหนวยงานอื่น รับจริงจาก
เดื อ นต.ค. 62 – ก.ย.63 จํ า นวน 276,772.29 บาท รายรั บ จริ ง เดื อ น ต.ค.-ส.ค.63 จํ า นวน
325,897,252.58 บาท หัก ฝากเงินทุนสํารองฯ 15% จํานวน 1,056,721.09 บาท รายรับจริงเดือน
ก.ย.63 จํานวน 21,071,445.64 บาท เหลือ จํานวน 5,988,086.19 บาท รวมรายรับจริงตั้งแต ต.ค.ก.ย.63 จํานวน 346,968,698.22 บาท รายจายจริงเดือน ต.ค.-ส.ค.63 จํ านวน 302,713,080.49
บาท หั ก ฝาก กสท.10% จํ า นวน 598,808.62
บาท รายจ า ยจริ ง เดื อ น ก.ย.63 จํ า นวน
20,896,797.08 บาท เหลื อ จํ า นวน 5,389,277.57 บาท กั น ไว ร อจ า ย (ประมาณ) จํ า นวน
16,314,013.37 บาท รวมจาย จํานวน 339,923,890.94 บาท ตกเปนเงินสะสม(ประมาณ) จํานวน
5,389,277.57 บาท ผลตาง รายรับ - รายจาย (ประมาณ) จํานวน 7,044,807.28 บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง ประจําเดือนกันยายน 2563 คาวัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิง สํานักการชางเดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,719 ลิตร เพิ่มขึ้น 607 ลิตร
สํานักปลัดเทศบาล เดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,572 ลิตร เพิ่มขึ้น 144 ลิตร สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 17,977 ลิตร ลดลง
465 ลิตร สํานักการศึกษา เดือนกันยาน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 194 ลิตร เพิ่มขึ้น 4 ลิตร
สํานักการคลัง เดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 160 ลิตร - ลิตร กองวิชาการและ
แผนงาน เดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 92 ลิตร ลดลง 31 ลิตร กองสวัสดิการและ
สังคม เดือนกันยาน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 117 ลิตร ลดลง 93 ลิตร สวนการโยธา งาน
มอบหมาย วันที่ 1 กันยายน 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ซอยทาสินคา วันที่ 1 กันยายน 2563
ติดตั้งไฟสองสวางแผงกั้นถนน ปองกันอุบัติเหตุ บริเวณ ถนนแกงสําโรง วันที่ 1 กันยายน 2563 ซอมแซม
รางระบายน้ํา บริเวณ ชุมชนซอยน้ําทิพย วันที่ 8 กันยายน 2563 ซอมแซมระบบระบายน้ํา บริเวณ ซอย
กาฬสินธุ วัน ที่ 10 กันยายน 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนแกงสํ าโรง วันที่ 11 กัน ยายน
2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนบุญกวาง วันที่ 14 กันยายน 2563 ตัดแตงตนไม บริเวณ โรงเรียน
ก.พ.ส. วันที่ 15 กันยายน 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ยูเทิรน หนาโรงเรียนเซนยอเซฟ วันที่ 18
กันยายน 2563 ตัดแตงกิ่งตนไม บริเวณ ฟุตบาททางเทาถนนกาฬสินธุ วันที่ 22 กันยายน 2563 ทํา

- 15 ความสะอาด บริเวณ เขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําปาว วันที่ 23 กันยายน 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนน
ชุมชนดอนสวรรค วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ประดับเวทีจิตอาสา บริเวณ โดมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ วันที่
24 กันยายน 2563 แกไขปญหาน้ําทวมขัง ขุดลอกระบายน้ํา งานจิตอาสา บริเวณ ถนนอรรถเปศล วันที่
24 กันยายน 2563 ซอมแซมหองน้ํา บริเวณ ขางศาลาชุมชนกุดยางสามัคคี วันที่ 24 กันยายน 2563
ซอมแซมผิ ว จราจร บริ เ วณ ถนนถี น านนท (ฝ ง ตรงขา มจี มาร ท ซุป เปอร ถู ก) วั น ที่ 25 กัน ยายน 2563
ซอมแซมฟุตบาททางเทา บริเวณ ถนนพรรณนา วันที่ 28 กันยายน 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนน
กาฬสินธุ (ขางรานทองศรีฟา) วันที่ 29 กันยายน 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนแกงสําโรง งาน
มอบหมาย ที่อยูระหวางดําเนินการ วันที่ 25 กันยายน 2563 แกไขปญหาน้ําทวมขัง ลงทอระบายน้ํา
บริเวณ ซอยอวยชัยหลังโรงแรมชาลอง

กองวิชาการและแผนงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองวิชาการและแผนงาน
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป 1.
สรุ ป ค า ใช จ า ยประจํ า เดื อ นกั น ยายน 2563 งบประมาณตั้ ง ไว 1,044,000 บาท รวมค า ใช จ า ย
121,298.66 บาท ยอดเงินคงเหลือ 62,271.09 บาท 2.หนังสือเขา 65 เรื่อง 3.บันทึกขอความ 67
เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ - จัดจาง 4 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 36 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
กันยายน 2563 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผูว าราชการจั งหวัด กาฬสิ นธุ เห็น ชอบเทศบั ญบั ติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.
2564 แลว และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุไดลงนามและประกาศในวันที่ 14 กันยายน2563 โดยมีผล
บังคับใชในวัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2563 ขอความเห็ นชอบแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใชจ ายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดขอความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอน ตอสํานัก
งบประมาณ ซึ่งสํานักงบประมาณไดเห็นชอบแผนดังกลาวแลว ภายใตแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ขอ
ทํา ความตกลงไปได จํ า นวน 1 แผนงาน วงเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น 44,480,800 บาท และเมื่ อ สํ า นั ก
งบประมาณใหความเห็นชอบแลว เทศบาลเมืองกาฬสินธุก็ไดรายงานแผน ฯ ไปยังกรมสงเสริม การปกครอง
ทองถิ่น ภายใน 7 วัน หลังจากสํานักงบประมาณเห็นชอบแลว ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดขอความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต
ละแผนงานเต็มจํานวน วงเงินงบประมาณ 229,232,900 บาท โดยทําการบันทึกในระบบฐานขอมูลและผล
การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทํางบประมาณของ
อปท. (BBL) พรอมจัดสงเอกสารใหสํานักงบประมาณในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาเห็นชอบตอไป รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ ได รับ รางวั ล ชมเชยองคกรปกครองส วนทองถิ่น ที่มีการบริ หารจั ดการที่ดี
ประเภทดีเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเขารับโลรางวัลในวันที่ 23 กันยายน2563 ณ โรงแรมมิ
ราเคิลแกรนด คอนเวชั่น กรุงเทพฯ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และเทศบาล ฯ ไดนํา
โครงการนวัตกรรม 1132 สงตอดวยรัก พิทักษชีวิต เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเผยแพรให อปท.อื่น
และผูที่เกี่ย วของไดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู แนวทางการบริห ารจัด การที่ดี - รางวั ลชมเชยองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับโลรางวัลพรอมเงิน
รางวั ล จํ า นวน 2 ล า นบาทการสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิจ กรรมตามแผนดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563และการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป 2563 แจ ง
สํานัก/กองรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ในชวง 6 เดือนหลัง
(ผลการดําเนินงาน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) และการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

- 16 ประจําป 2563 สงภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง-กาฬสินธุ
ประจําปงบประมาณ 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 15 ดาน พบวาประชาชนมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาล อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 81.92 และมีความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 81.11 การประเมินผูบริหาร
องคการ (ผู บริ หารทองถิ่น ) ผลการประเมิน ผูบ ริห ารองคการ (ผู บริ หารทองถิ่น ) ตามแบบประเมิน ทั้ง 9
ประเด็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดคะแนนการประเมิน 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน การ
ประเมินการจัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมเมืองเกายอนเวลา ณ ชุมชนยานเมืองเกา สรุปผลจากการจําหนาย
สินคาตลาดวัฒนธรรมยานเมืองเกายอนเวลา ณ ชุมชนยานเมืองเกา มีประชาชนเขารวมกิจกรรมและรายได
ของพอคา แมคาที่จําหนายสินคา ดังนี้ - การจัดกิจกรรมครั้งที่ 9 ประชาชนเขารวมกิจกรรม รวม 745 คน
รายได 96,847 บาท - การจั ด กิ จ กรรมครั้ ง ที่ 10 ประชาชนเข า ร ว มกิ จ กรรม รวม 860 คน รายได
110,000 บาท - การจัดกิจกรรมครั้งที่ 11 ประชาชนเขารวมกิจกรรม รวม 945 คน รายได 124,000
บาท - การจัดกิจกรรมครั้งที่ 12 ประชาชนเขารวมกิจกรรม รวม 1,132 คน รายได 170,433 บาท หมาย
เหตุ : รายไดครั้งที่ 9 รายไดนอย เนื่องจากวา มีการปดจําหนายสินคาตรงกับตลาดนัดคลองถม สงผลใหมีการ
ซื้อสินคานอย โครงการสงเสริมคุณธรรมนําความซื่อตรง กิจกรรมสวดมนตในวันพระ - วันที่ 2 กันยายน
2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่ 10 กันยายน 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ - วันที่ 17 กันยายน 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ - วันที่ 25 กันยายน
2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 1.งานประกาศเสียงตาม
สาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญสื่อมวลชนทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 7 งาน 3.เขียนขาวประชาสัมพันธ งาน 4.งานภาพนิ่ง จํานวน 58 งาน 5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 37 งาน 6.งานพิธีกร จํานวน 15
งาน 7.รถประชาสัมพันธ จํานวน 5 งาน 8.ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 2 ปาย 9. จัดสงวารสาร
เทศบาล แผนพับ - เลม จดหมายขาว – ปฏิทิน - ฉบับ งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 1.งานตัดตอภาพ
จํานวน 9 งาน 2.งานตัดตอเสียง จํานวน 9 งาน 3.งานเว็บไซต จํานวน 40 ขาว 4.Facebook จํานวน 58
งาน 5.ประกาศ - ขาว 6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 7 ตอน 8.อัดสปอต - งาน 9.ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส (LED) จํานวน - งาน 10.จัดทําวีดีทัศน จํานวน - งาน ฝายนิติการ รวมกับคณะกรรมการ
ออกตรวจสอบขอเท็จจริง ขอรับคาเชาบาน เขารวมอบรมใหความรูเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ
ร ว มกับ สํ า นั ก การช า ง ออกตรวจสอบรุ ก ล้ํ า ทางเทา (ชุ ม ชนทุง ศรี เ มื อ ง) ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ฯ
ประชาชนรองเรียนน้ําทวมขัง (ซอยตาดี) ประชาชนรองเรียนรานคาวางสินคารุกล้ําทางเทา (ชุมชนหนองลิ้นจี่)
รองเรียนรานยางบาบีคิว สิ่งกลิ่นเหม็นควัน รบกวน (หนาโรงเรียน ก.พ.ส.) ออกตรวจสอบ กรณีมีผูรองเรียน
เลี้ยงไก สงกลิ่นเหม็น เสียงดัง (ถนนบุญกวาง) ทําบันทึกขอตกลง กรณีผูรับจางยินยอมซอมกําแพงวัดใตโพธิ์ค้ํา
จัดระเบียบถนนบริเวณตลาดลาน 1 และ ลาน 2

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) ประจําเดือนกันยายน 2563 รถทะเบียน กข 4207 ใชน้ํามันทั้งหมด 63 ลิตร ใชงานลดลง 55
ลิตร รถทะเบียน กต 2376 ใชน้ํามันทั้งหมด 94 ลิตร เพิ่มขึ้น 2 ลิตร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
(เวลา ๐๙.๓๐ น.) ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาและแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน ทั้งนี้ไดมอบใบประกาศนียบัตรหอกระจายขาวชุมชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๓ และคณะกรรมการซอม
บํารุงหอกระจายขาวชุ มชน โดยในป นี้ หอกระจายขาวชุ มชนทุงศรีเ มืองพัฒนา ได รับ รางวั ลชนะเลิ ศ การ
ประกวดหอกระจายขาวชุมชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๓ นอกจากนี้บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตสาขากาฬสินธุ นํา

- 17 โดย ผศ.ดร.ชานิณี ยศพันธ ตําแหนงผูอํานวยการฝายขายสามัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสาขาขอนแกน
ไดมอบทุนการศึกษา ในโครงการรักการออม ชุมชนละ ๕ ทุน และมอบกระปุกออมสินใหกับผูนําชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. (๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห ไดดําเนินการโครงการสราง/ซอม ที่อยูอาศัย เพื่อผูดอยโอกาส ผูยากไร นําโดย นายนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝาย และพนักงาน
เทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ ได ดํ า เนิ น การจากการอนุ มั ติ ง บประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห จํ า นวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการสราง / ซอมที่อยูอาศัยใหกับกลุมเปาหมายในเขตเทศบาลดังนี้ ๑.นางสาว
บรรทม พูลมาก ไดรับอนุมัติใหสรางบานพักอาศัยจํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.นางดอกไม
นันสะอางค ไดรับอนุมัติงบประมาณการซอมที่อยูอาศัย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ๓.นางสาวยุวธิดา ภู
นางดาว ไดรับอนุมัติงบประมาณการซอมที่อยูอาศัย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห ที่ไดดํ าเนิ น โครงการเพื่อผู ด อยโอกาส วั น ที่ ๒ ตุ ล าคม ๖๓ มทร.
ขอนแกน รวมกับ TOT กาฬสินธุ ลงสํารวจพื้นที่ เพื่อนําเสนอโครงการ Smart Farm ใหกับนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเปนศูนยดูงานการแกปญหาสังคม ดวย
การนําเกษตรดิจิทัลมาแกปญหา โดยการริเริ่มของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตนทุนและผลผลิต รวมถึงรายไดที่
จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานเปนของเทศบาล โดยจะดําเนินการบริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลางฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง

อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิรพิ านิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

