รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 24/๒๕63 ประจําป ๒๕63
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
.......................................................

ผูมาประชุม
1. นายจารุวัฒน
2. นายนพสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์
4. นายรณยุทธ
5. นายประเสริฐ
6. นายอภิวัฒน
7. นายพงษธร
8. นายภาณุเดช
9. นางสังวาลย
10. จ.ส.อ.สมชาย
11. นายนิกร
12. จาเอกภราดร
13. นางสาวจันทรตรี
14. นายกฤษณะ
15. นางจีรนันท
16. นางสาวสุนิสา
17. นายจําลอง
18. นางมยุรา
19. นางสาวนทิตา
20. นายธนัญชัย
21. นางเพ็ญประภา
22. นางศศิญา
23. นายประชัน
24. นางลักขณา
25. นางสาวภัทรวดี
26. นางกิ่งเพชร
27. นางพัชรินทร
28. นางอังสนา
29. นางพนิภา

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
หอมหวล
รองปลัดเทศบาล
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง
สีแพนบาล
ผอ.สํานักการคลัง
โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
แตมแกว
หน.ฝายอํานวยการ
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
จีนซื่อ
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
บุญศิลป
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
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หน.ฝายพัสดุฯ
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กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
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คันธสม
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คงคุณาวัฒน
พลพิมพ
คํากอน
พิมพบุตร
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ผอ.กองสวัสดิการ
ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายทะเบียนฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
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รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24/2563 ประจําป 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน
2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เรื่องพลิกโฉมการบริการประชาชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องพลิกโฉมการบริการประชาชน
ของพี่นองชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดมอบใหทานรองอภิวัฒนไปคุยกับทางอาจารยแลว ครั้งแรกทานอาจารย
นัดวันที่ 22 ธ.ค. 2563 จะคุยกับผูบริหารและฝายการเมืองจะคุยกันวาจะพลิกโฉมอยางไรที่ผานมาเปนยังไง
ครั้งที่ 2 คือวันที่ 29 ธ.ค. 2563 จะคุยกับผูปฏิบัติ ครั้งที่ 3 คือวันที่ 6 ม.ค. 2564 จะคุยเรื่อง KPI ตัวพลิก
โฉมตางๆ ฝากทานรองอภิวัฒนจัดตารางการนัดดวย อยางนี้ครับพอคุยกับอาจารยอาจารยทานบอกวาทานก็
ถามนะถามวาที่ผ มต องการพลิ กโฉมในความหมายของผมนะต องการปรั บ ปรุ งการทํางานอย างถาหากว า
ปรับปรุงแลวจะดีขึ้นหรือไม ผมจึงบอกใหแตละสํานักกองฝายไปคิดกันมาสวนจะพลิกโฉมแบบไหนจะเปลี่ยน

รูปลักษณแบบไหนอะไรก็แลวแตขอใหเปนวาเราจะปรับปรุงการบริการใหกับพี่นองประชาชนแลวใหดียิ่งขึ้น ถา
พูดถึงเรื่องการปรับปรุงการบริการทุกวันนี้ทองถิ่นเขาคุยเรื่อง smart city ฉะนั้นการพลิกโฉมของเราหรือการ
ปรับปรุงการบริการของเราก็จะปรับปรุงโดยใชเทคโนโลยีเอามาปรับปรุงในการสนทนาการโตตอบการรั บ
เรื่องราวรองทุกขการแกไขปญหา อยางเชนเทศบาลแมเหียะจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับรางวัลมาผมก็อยากจะหา
เวลาพาพวกเราไปนะเอาเฉพาะหัวหนาสวนการงานไปลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อมาแกไขปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน (พลิกโฉม) ตอไป มอบจ.ส.อ.สมชายประสานกับหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ
เทศบาลตําบลแมเหียะ จ.เชียงใหม ใหกับหัวหนาสวนราชการเพื่อนํามาตอยอดในการพัฒนางานในสํานัก/กอง
ของตนเอง

เรื่องที่ 2 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจําป 2563 วันที่27
พ.ย. 63 ณ หองประชุมสภาเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ อยางนี้นะครับผมจะเดินทางไป
งานพลิ กโฉมฐานรากสั งคมไทยด ว ยนวั ตกรรมทองถิ่น ในวั นศุกรที่2 7 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญองคกร
ปกครองส วนทองถิ่นที่ได รับรางวั ลที่ 1 ถึง 3 และรางวัลชมเชยทุกประเภทไปนําเสนอผลงาน วันที่ผมจะ
เดินทางไปมีประชุมสภาเทศบาล ฉะนั้นผมจะไมไดเขารวมประชุม มอบรองรณยุทธและสํานักปลัดดูแลเรื่องการ
ประชุมดวย

เรื่องที่ 3 การลองเรือชมวิวดูความสะอาดและเตรียมกําจัดวัชพืชบริเวณริมลําน้ํา
ปาวโดยใชเรือยนต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในสวนของริมน้ําปาวที่ผมไดฝากงานไว
สวยงามสะอาดเรียบรอยดี ผมอยากจะใหนําเรือมาใชในการเก็บขยะและผักตบชวาเพื่อปรับปรุงฟนฟูลําน้ําปาว
ของเราและผมอยากจะพาพวกเราไดไปลองเรื อชมวิ วทิว ทัศนร อบริ มน้ํ าปาว มอบหน.สํ านักปลั ด เทศบาล
เตรียมการจัดกิจกรรม หากทานใดสนใจใหประสานมาที่หัวหนาสํานักปลัดไดเลย

เรื่องที่ 4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด วันที่ 20 ธ.ค. 63
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบรองรณยุทธและหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลดําเนินการเรื่องนี้ ขอความรวมมือผอ.สํานัก/กอง/โรงเรียน จัดหาบุคลากรเพื่อรวมปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งดวย

เรื่องที่ 5 ปรับปรุงศูนย Day Care
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีเงินอุดหนุนเขามาแลวเตรียมหาผู
รับจางไดเลย มอบผอ.สวนจีรนันทประสานกับสํานักการคลังพิจารณาจัดหาผูรับจาง

เรื่องที่ 6 ที่ดักนกโรงเรียนเทศบาล 5
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบผอ.สุนิสาประสานเรื่องนี้กับ
สํานักการคลัง

เรื่องที่ 7 เครื่องปมน้ําหอศิลป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการศึกษาพิจารณาจัดซื้อ
โดยใชเงินรางวัล

เรื่องที่ 8 การปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล 6
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ปรุงปรับดําเนินการไปถึงขั้นไหนแลว
ทําแผนการดําเนินงานไวจะไดนัดชางมารื้อถอน หรือไมจะไดทําการจางเหมา มอบรองประเสริฐดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 9 การประชุมหอศิลป วันที่ 9 ธ.ค.63 หองประชุมสภาเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการศึกษาดูแลเรื่อง
การจัดประชุมและการจัดเบรค สวนการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง ฝากรองรณยุทธและรองประเสริฐ
ดูแลเรื่องนี้ดวย
เรื่องที่ 10 การใชงบประมาณของ พอช. ในการแกไขปญหาโควิด-19
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบทานรองรณยุทธกํากับดูแลเรื่องนี้
เรื่องที่ 11 คาไฟฟาสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ มอบสํ า นั ก การช า งประสานกั บ
สํานักงานไฟฟาใหเรียบรอย

เรื่องที่ 12 พิธีคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วันที่
25 พ.ย.63 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียลานหนาศาลากลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมพิธี
เรื่องที่ 13 งานเคาทดาวน ประจําป 2564
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากสํานักการศึกษาและเลขาฯอดิ
ศักดิ์ดําเนินการเรื่องนี้

เรื่องที่ 14 การมอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยทาน
เลิศบุศย กองทอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
หน าศาลากลางใหม(หนองบั กเจ็ก) มอบเลขาฯอดิศักดิ์ดู แลเรื่ องนี้ ดว ย การดูแลรักษาความสะอาดกุดยาง
สามัคคี/กุดน้ํากิน/เกาะกลางถนนหนาตลาด มอบสํานักการชาง กิจกรรมทําบุญตักบาตรมอบสวัสดิการฯจัด
กิจกรรมประสานเรื่องนี้กับชุมชนและสํานัก/กอง ใหเขารวมกิจกรรมตามตารางที่กําหนด

เรื่องที่ 15 การจัดเตรียมงบประมาณและการขอรับจัดสรรงบประมาณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องจัดเตรียมงบประมาณปร4 ปร5
ตองพรอมงบภาคงบกลุมจังหวัดงบแผนตองใหเรียบรอยทุกอยางป2565 จะตองไมมีการผิดพลาด ฝากจ.ส.อ.
สมชายดูแลเรื่องนี้

เรื่องที่ 16 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติพลเมืองดี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ซึ่งปกติแลวทุกๆปเขาก็มีหนังสือมา
ผมก็ใหทางกองสวัสดิการไปประสานกับอปพร. อสม. 1132 หนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมผลงานนําเสนอ
ผลงานการทําความดีและลองไปศึกษาเงื่อนไขหลักเกณฑ มอบกองสวัสดิการฯพิจารณาสํารวจบุคคลที่สมควร
ไดรับคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กําหนด

เรื่องที่ 17 โครงการจัดสรรที่ดินทุงศรีเมืองอุดมสุข(หมูบานเบญจวรรณ)
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุแตงตั้งอนุกรรมการ
ตรวจสอบและจัด ทําสาธารณูป โภคโครงการจัด สรรที่ดิ นเพื่อใหมีอํานาจหน าที่ในการตรวจสอบการจั ดทํา
สาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดินโครงการทุงศรีเมืองอุดมสุข ใหมีสาธารณูปโภความีสวนใดที่จะตองจัดทํา
เพิ่มเติมสวนใดที่ตองปรับปรุง สวนใดที่แกไขเรียบรอยแลว มอบผอ.สํานักการชางดูแลเรื่องนี้

เรื่อ งที่ 18 การจัด ทํา ขอ เสนอแผนงานโครงการเพื่อ ขอรับ สนับ สนุ นงบประมาณ
รายจาย ประจําป 2565 ภายใตแผนภาคฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบจ.ส.อ.สมชายดูแลเรื่องนี้
และเตรียมการขอรับจัดสรรงบประมาณในปตอไป
เรื่องที่ 19 เชิญรวมประชุมเรื่องการลดกาซเรือนกระจก วันที่ 7 ธ.ค. 63 ณ โรง
แรมอเวนี จ.ขอนแกน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ มอบผอ.ส ว นสมชายและ
หน.ธนัญชัยเขารวมประชุมแทนนายกฯ
เรื่องที่ 20 งานปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 3-4 ธ.ค. 63 ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ มอบหน.กั น ติ พ งษ ป ระสานกั บ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่องการรณรงคลดใชถุงพลาสติก มอบกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธเชิญชวน
ประชาชนรวมทําบุญโรงทานโดยใหงดเวนการใชวัสดุ ถุงที่ทํามาจากพลาสติก มอบทุกสํานัก/กองดําเนินงาน
ตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย และมอบรองรณยุทธกํากับดูแลเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 21 หางสรรพสินคา Big C ขอความอนุเคราะหตรวจคัดกรองในกิจกรรม
เทศกาลอาหารระหวางวันที่ 25-29 พ.ย. 63
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ ทางห า งบิ๊ ก ซี จ ะจั ด งานเทศกาล
อาหารไดประสานงานขอความรวมมือในการคัดกรองประชาชนที่จะเขาไปในงาน มอบสํานักการสาธารสุขฯ
ดําเนินการเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 22 การคัดเลือกสตรีบุคคลและหนวยงานองคกรดีเดนเนื่องในวันสตรีสากล
ประจําป 2564
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบกองสวัสดิการฯ พิจารณาเรื่องนี้
หากมีผลงานดีเดนใหพิจารณาสงเขาประกวด

เรื่องที่ 23 ผลการประเมิน ITA
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ มอบจ.ส.อ.สมชายประสานกั บ
สํานักงาน ปปช. ใหพิจารณาผลการประเมิน ITA ของเทศบาลใหม

เรื่องที่ 24 การจัดทําวิดีทัศนพัฒนาเมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ทานรองเลิศบุศยไดถามถึงวิดีทัศน
พัฒนาเมืองกาฬสินธุวาดําเนินการไปถึงขั้นไหนแลว ทานอยากจะเห็นแลวผมเลยบอกไปวากําลังดําเนินการอยู
เปนไงบางใกลเสร็จหรือยัง หากเสร็จแลวเราจะนําไปเผยแพรทางชองทางไหน เอาลงยูทูปเลยไหม กอนอื่นผม
อยากจะแชรใหทางสวนราชการอื่นๆไดรับชม มอบหน.ศศิญาดําเนินการเรื่องนี้

เรื่องที่ 25 เทศบาลเมืองยโสธรขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน เรื่องการบานเมือง
ที่ดี วันที่ 25 พ.ย. 63 ณ หองประชุมสภาเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุก
สํานัก/กอง รวมตอนรับคณะศึกษาดูงาน

เรื่องที่ 26 เทศบาลกุมภวาป ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ
วันที่ 25 พ.ย. 63 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบผอ.สวนสมชายดูแลเรื่องการ
นําเสนอดวย

เรื่องที่ 27 ชมรมผูสูงอายุ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน
โรงเรียนผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ฝากผอ.สวนจีรนันทเตรียมการ
ตอนรับคณะศึกษาดูงานดวย

เรื่องที่ 28 เทศบาลตําบลหลมเกา ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน
ฝากผอ.สวนจีรนันทประสานเรื่อง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อาหารวางและตอนรับคณะศึกษาดูงานดวย

เรื่ อ งที่ 29 ขออนุ ญ าตเผยแพร ข อ มู ล งานวิ จั ย โครงการศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบ
กิจกรรมสงเสริมเฝาระวังดูแลสุขภาพผูสูงอายุไทย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เรื่องที่ 30 ทสจ.ขอใชพื้นที่ในการติดตั้งตรวจวัดอากาศในเขตเทศบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบผอ.สํานักการชางพิจารณาพื้นที่
ตามหลักเกณฑที่เขากําหนด

เรื่องที่ 31 การประชุมการบริหารงานกลุมจังหวัด(ก.บ.ก.) วันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 เวลา 13.30 น. ณ หองเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบเลขาฯอดิศักดิ์เขารวมประชุม
แทนนายกฯ

เรื่องที่ 32 ศูนยเครื่องจักรฯ สํานักการสาธารณสุข
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการชางจัดเตรียมแบบและ
สงใหจ.ส.อ.สมชายบรรจุในแผนตอไป

เรื่องที่ 33 ศูนยสาธารณสุขแหงที่ 3
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มอบสํานักการชางจัดเตรียมแบบ

และแบงพื้นที่เพื่อใชในการกอสรางศูนยสาธารสุขตอไป

เรื่องที่ 34 งานวันพอแหงชาติ ประจําป 2563 ของจังหวัดกาฬสินธุวันที่ 5 ธ.ค.63
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมวันพอแหงชาติของจังหวัดฯ
คาดการณวาจะจัดกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุโดยจัดกิจกรรม ดังนี้ พิธีทําบุญตักบาตร พิธีนอม
รําลึกและพิธีจุดเทียนนอมรําลึกแตจะตองรอหนังสือยืนยันจากจังหวัดฯกอน ขอแจงประชาสัมพันธใหกับทุก
ทานทราบ

เรื่องที่ 35 งานวันพอแหงชาติ ประจําป 2563 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ 4
ธ.ค. 63 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวม
กิจกรรม

เรื่องที่ 36 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดฯ วันที่ 1 ธ.ค. 63
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิน ธุ มอบผอ.สํา นั กการชา งเข าร ว ม
ประชุมแทนนายกฯ

เรื่องที่ 37 ประชุมผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน วันที่ 30 พ.ย. 63 ณ
หอประชุมธรรมมาภิบาล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุก
สํานัก/กอง เขารวมประชุม

เรื่องที่ 38 กลองวงจรปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบผอ.สวนจีรนันทประสานใหชาง
เขามาสํารวจวาจะตองใชงบประมาณเทาใดหากไดขอสรุปแลวใหขอใชเงินรางวัลในการติดตั้งตอไป

เรื่องที่ 39 ซอมแซมอาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 5
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้
ดวย

เรื่องที่ 40 กลองวงจรปดสํานักงานปองกันและศูนยกูชีพ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ มืองกาฬสิ นธุ มอบจ าภราดรเชื่อ มสัญ ญาณให
นายกฯดวย

เรื่องที่ 41 การวางตัวเปนกลางทางการเมือง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มอบผอ.ทุกสํานัก/กอง/โรงเรียน

กําชับเจาหนาที่สนามกีฬามอบรองประเสริฐพิจารณาตักเตือนเขาดวย

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้ ง ที่ 23/2563 เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2563 ประจํ า ป
2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤจิกายน
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2563 เชิญสํานักปลัดเทศบาล

จาเอกภราดร

เนตวงษ

สํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝายรักษาความสงบฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2563 ของสํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ มีพนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวมทั้งหมด 624 คน การดําเนินการในดานการบริหารงานบุคคล 1.แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาลรายนายณัฐวุฒิ ทันวงษา ตําแหนง นัก
ผังเมืองปฏิบัติการ สังกัดสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กรณีขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น ในตําแหนง นักผังเมืองชํานาญการ เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม และคณะกรรมการไดดําเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติและผลงาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ ตอไป 2.ประชาสัมพันธรับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนง นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 3.ดําเนินการ
ออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลโอนสับเปลี่ยนตําแหนง ดังนี้ ๓.1นายวิทูรฑ รัตนเพ็ชร ตําแหนง นักวิชาการ
พัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 03-2-08-3204-003 อัตราเงินเดือน 17,880 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปด
รอยแปดสิบบาทถวน) สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โอนไปดํารงตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 05-2-04-3204-003 อัตรา
เงินเดือน 17,880 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) สังกัดงานการจัดซื้อจัดจาง ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน กองคลัง
เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 3.2 นางสาวอวิยดา
สังฆวรรณา ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 05-2-04-3204-003 อัตราเงินเดือน
17,290 บาท (หนึ่งหมืน่ เจ็ดพันสองรอยเกาสิบบาทถวน) สังกัดงานการจัดซื้อจัดจาง ฝายพัสดุและทรัพยสิน
กองคลัง เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โอนมาดํารงตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 03-2-08-3204-003 อัตราเงินเดือน 17,880 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
แปดสิบบาทถวน) สังกัดงานงบประมาณ ฝายแผนงานและโครงการ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 4.
ดําเนินการออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลโอนและพนจากตําแหนงหนาที่เดิมราย นายวิทยา ภูโยสาร ตําแหนง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) สังกัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โอนไปดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน
2563 เปนตนไป 5.รายงานตําแหนงสายงานประเภทอํานวยการทองถิ่นวาง ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับสูง) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
พรอมดําเนินการรองขอใชบัญชีผูผานการคัดเลือกจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในตําแหนงดังกลาว 6.
ดําเนินการออกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนตําบลมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลราย นายกัมปนาท
เหลานุกูล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเหลา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม มาดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป 7.ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาลราย นายกฤษณ
ประเสริฐหลา ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ สังกัดเทศบาลเมืองบานทุม จังหวัดขอนแกน มาดํารงตําแหนง
วิศวกรโยธาชํานาญการ สังกัดสํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 8.
ดําเนินการออกคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลราย นางสาวธิดาพร บูระณะพล ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ มาดํารงตําแหนง นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป 9.
ดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มคาจางเงินเดือนลูกจางประจํา ครั้งที่ 2 รอบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขอมูลการใชหอประชุมธรรมาภิบาล หองประชุมพวงพะยอม หอประชุมธรรมะศาลา
และหองประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ประจําเดือนตุลาคม 2563 ประมาณการรายรับ
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 300,000 บาท สะสมตั้งแตปงบประมาณ 2562 (ต.ค.62-ต.ค.63) จํานวน
7,300 บาท จัดประชุม (ค.ผ.บ.) คณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 21/2563 เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.ครั้งที่ 22/๒๕63 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดประชุมพบปะหารือ (กาแฟยามบาย) 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมมะหาด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิคมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสนกษัตริย วันที่ 13 ตุลาคม 2563
ณ บริเวณแกงดอนกลาง ปฏิคมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย วันที่ 23 ตุลาคม
2563 ณ ศาลากลางหลังเกา ปฏิคมงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะ
กุดน้ํากิน
งานเทศกิจ
ฝายรักษาความสงบการอํานวยความสะดวก/จัดจราจรดังตอไปนี้วันที่
1,2,8,14,19,21,27 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการจัดจราจรบริเวณตลาดโตรุง วันที่
2,6,8,9,15,16,19,20,21ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการจัดจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกจัดจราจรงานวิ่งบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุ วันที่ 5,12,19,26 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการจัดจราจรตลาดเมืองเกา บริเวณวัด
กลาง วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจออกตรวจสอบรถกระบะ ขายของเร บริเวณตลาดทุงนาทอง
งานกิจการพิเศษ ฝายรักษาความสงบ งานทาสีตีเสนและงานอื่นๆวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจออก
ตรวจสอบรถกระบะ ขายของเร บริเวณตลาดทุงนาทอง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจลงพื้นทุมตัว
คนเมาสุราอาละวาดในตลาดเกษตร สงสถานีตํารวจ เจาหนาที่เทศกิจขอความรวมมือพอคาแมคาในลานจอด
รถบริเวณศาลากลางหลังเกา ไมใหตั้งวางของและกางรมกีดขวางทางเดินรถ และพอคาแมคาบริเวณสามแยก
ถนนผังเมืองฝงโอท็อปไมใหขายสินคาในบริเวณดังกลาววันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจรวมกับ
เจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขฯและนิติกร ลงพื้นที่รองเรียนเรื่องสุนัขกัดคน บริเวณชุมชนดงปอ วันที่ 19
ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปายเขตหามจอดรถตลอดแนว บริเวณถนน 1155 งานทาสี
ตีเสนและงานอื่นๆวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งพรอมเติมน้ํา แบริเออรบริเวณ
ถนน 1155 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสี ขาว-แดง และติดตั้งยางชะลอความเร็ว บริเวณถนน 1155
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการทาสีงานจิตอาสา บริเวณถนนกาฬสินธุวันที่ 30 ตุลาคม
2563 เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งปาย “หามจําหนายสินคาตลอดแนว” บริเวณรอบกุดน้ํากิน สําหรับ
งานลอยกระทง เจาหนาที่เทศกิจดําเนินการติดตั้งเสาลมลุก บริเวณถนน 1155 ฝายปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๑. การออกระงับเหตุอัคคีภัย ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๕
น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญาหลังวัดประชานิยม จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา
๑๒.๑๐ น. ๒.วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๐ น. ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหญา ถนนบายพาส
หัวคู จึงเขาทําการดับเพลิง และเพลิงสงบลงในเวลา ๐๙.๔๐ น. ๓.วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๕๕ น.
ไดรับแจงทาง ๑๙๙ เหตุไฟไหมหมอแปลงระเบิดหนาชุมชนสงเปลือยจึงเขาทําการดับเพลิงและเพลิงสงบลงใน
เวลา ๒๐.๕๒ น. รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ฝายปองกันฯสูบน้ําทวมขัง นางจิดาภา วรรณศรี บานเลขที่ ๑๑๙/๓ ถ.ทุง
ศรีเมือง ฝายปองกันฯกําจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวรลําน้ําปาว ฝายปองกันฯเตรียมพรอมระวังเหตุทางน้ําใน
งานประเพณีลอยกระทง ฝายปองกันฯลางทําความสะอาดตลาดชุมชนเมืองเกา ฝายปองกันฯดูแลเครื่องสูบน้ํา
ใหพรอมใชงาน การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานอื่นๆ อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)๑.หนาที่ประจําวันดูแลความเรียบรอยพรอมใหความชวยเหลือผูที่มาใชบริการ
บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง ในทุกๆวัน อํานวยความสะดวกในการขามถนนแกเด็กนักเรียนโรงเรียน
ตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน ปฏิบัติหนาที่นายตรวจและสายตรวจจักรยานเปนประจําทุกๆวัน
ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามที่ศูนย อปพร.แกงดอนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง ๒.การรวมกิจกรรมและงานดานบริการ
ประชาชนอื่นๆ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมประเพณีลอยกระทง วันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๓ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมประเพณีลอยกระทง อํานวยความสะดวกในการขามถนน
แกเด็กนักเรียนโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในทุกๆวัน งานทะเบียน จํานวนประชากรเดือน
กันยายน 2563 – ตุลาคม 2563 จํานวน 32,530 คน จํานวนครัวเรือน 15,823 (ก.ย.)จํานวน
32,507 คน จํานวนครัวเรือน 15,836(ต.ค.)ครัวเรือน จํานวนประชากรยายเขายายออกเดือนกันยายน
2563 – ตุลาคม 2563 ยายเขา จํานวน 77 ราย ยายออก จํานวน 36 ราย(ก.ย.) ยายเขา จํานวน 78

ราย ยายออก จํานวน 18 ราย(ต.ค.) งานทะเบียนและบัตรมีผูมารับบริการ 1,171 ราย (ก.ย.) งานทะเบียนมี
ผูมารับบริการ 1,208 ราย (ต.ค.) จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 17 ราย(ก.ย.)
จํานวนผูที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่เสียชีวิต 11 ราย(ต.ค.)โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบ
ปญหาจํานวนผูรับบริการ 3 ราย (ก.ย.) โครงการบริการเชิงรุกแกผูประสบปญหาจํานวนผูรับบริการ 3 ราย
(ต.ค.)
สํานักการสาธารณสุขฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการสาธารณสุขฯ

นางจีรนันท

ธารไชย ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ

รายงานผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2563 ฝายบริหารงานทั่วไปงานธุรการระหวางวันที่ 1 – 30 ตุลาคม
2563 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1. ดานธุรการ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ระหวางวันที่ 1 – 30
ตุลาคม 2563 โครงการประหยัดคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ น้ํามัน
เบนซินในเดือนกันยายน 63 ใชน้ํามัน จํานวน 872 ลิตร ในเดือนตุลามคม 63ใชน้ํามันจํานวน 824 ลิตร
ลดลง 48 ลิตร ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 133 ลิตร (ตุลาคม 2562 = 957 ลิตร) น้ํามันดีเซลใน
เดือนกันยายน 63ใชน้ํามันจํานวน17,997ลิตรในเดือนตุลาคม63 ใชน้ํามัน จํานวน 18,132ลิตร ลดลง
135 ลิตรลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 831 ลิตร (ตุลาคม 2562 = 18,963 ลิตร) แกส LPG ใน
เดือนกันยายน 63 ใชน้ํามันจํานวน1,311.64ลิตรในเดือนตุลาคม 63 ใชน้ํามันจํานวน1,109.13 ลิตร
ลดลง 202.61 ลิตร ลดจากปที่แลวในเดือนเดียวกัน 879.89 ลิตร (ตุลาคม 2562 = 1,989.02
ลิตร) 2. ดานรักษาความสะอาด ระหวาง 1 – 30 ตุลาคม 2563 1.ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง 2 ครั้ง
2.ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร 2 ครั้ง 3.ลางทําความสะอาดตลาดลาน ๑,๒,๓ /6 ครั้ง 4.ทํา
ความสะอาดถนนชุมชน ที่หรือทางสาธารณะ ๒๖ ครั้ง ๕.ลอกทอระบายน้ํา/แกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน ๗ จุด
๖.ซอมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ๔คัน/๔ครั้ง ๗.เปลี่ยนถังขยะ/เพิ่ม ๗ ใบ ๘.ซอมแซม/
เปลี่ยนฝาปดทอระบายน้ํา งานลอกทอระบายน้ํา1. ตลาดโตรุงจํานวน 1 จุด 2. วัดสวางคงคาจํานวน 1 จุด 3.
ถนนอนรรฆนาคจํานวน 2 จุด 4. ชุมชนทุงมนจํานวน 1 จุด 5. ตลาดรวมใจการเกษตรจํานวน 2 จุด งาน
ซอมแซมฝาทอ1. ถนนอนรรฆนาคจํานวน 1 ฝา2. ถนนธนะผลจํานวน 1 ฝา 3. ชุมชนทุงศรีเมืองจํานวน 3
ฝา 4. ตลาดโตรุง(ลานบน)จํานวน 2 ฝา 5. ถนนอภัยจํานวน 2 ฝา 6. ชุมชนดงปอจํานวน 1 ฝา 7. ริมแกง
ดอนกลางจํานวน 2 ฝา ๔.ดานสิ่งแวดลอม4.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะคัดแยกขยะในโรงคัด
แยกขยะระหวาง 29 ก.ย. – 30 ต.ค. 2563 ปริมาณขยะที่คัดแยกได 6.2 ตัน จําหนายขยะที่คัดแยกไดรวม
1 ครั้ง เปนเงิน 8,840 บาท ๔.๒ กําจัดมูลฝอยในเดือน ต.ค. รวม 3,185.04 ตัน เปนมูลฝอยจากเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ๑,069.37 ตันทองถิ่นอื่น ๆ ( 33 แหง) 2,115.67 ตัน 4.๔ การตรวจวัดคุณภาพน้ํา (ตรวจ
8 ต.ค. 63) ชุดเก็บตัวอยาง กุดน้ํากิน pH๗ DO2.41 BOD3.39 ชุมชนทาสินคากอนเขาเทศบาลฯ pH๗
DO2.16 BOD<2.00 สะพานทาสินคา pH๗ DO1.08 BOD<2.00 สะพานซอยน้ําทิพย pH DO3.87
BOD<2.00 สะพานหนาโรงแรมริมปาว pH๗DO1.16BOD<2.00สะพานบายพาสpHDO1.54
BOD<2.00หนองไชยวานpH๗DO1.45BOD2.15 กุดยางสามัคคีpH๗DO1.16BOD2.31 คุณภาพน้ํากุดน้ํา
กินผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํากุดยางสามัคคี ลําน้ําปาว หนองไชยวาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน
5. ดานสุขาภิบาล 1 – 30 ตุลาคม 2563 5.1 ตอใบอนุญาต 1. ปรับผิดพรบ. ราย 2. ใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่สะสมอาหาร5ราย 3. ใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา7ราย 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ28ราย 5. ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ4ราย 6. หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสม
อาหาร44ราย 5.2 ออกตรวจแนะนํามาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในรานอาหารชวงเทศกาลอาหารเจ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ ออกตรวจแนะนํามาตรฐาน
อาหารปลอดภัยปลอดโรคในรานอาหารชวงเทศกาลอาหารเจ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน 5
ราน ไดแก รานหนาวัดสวางคงคา ตลาดโตรุง โรงงิ้ว ตลาดสดเทศบาล และมูลนิธิสวางกาฬสินธุ ผลการตรวจ
โคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร จํานวน 3๘ ตัวอยาง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทอาหารปรุงสุก
จํานวน ๑๕ ตัวอยาง พบวาผานมาตรฐาน จํานวน 7 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๔๖.๖ ไมผานมาตรฐาน จํานวน

๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕๓.๔ และประเภทมือผูสัมผัสอาหาร จํานวน 23 ตัวอยาง พบวาผานมาตรฐาน
จํานวน ๑๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๗๘.๒ ไมผานมาตรฐาน จํานวน ๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๑.๘ และผล
การตรวจสารปนเปอนของยาฆาแมลงในผัก จํานวน ๑๑ ตัวอยาง พบวาผานมาตรฐานทั้งหมด คิดเปนรอยละ
100 6. ดานปองกันและควบคุมโรค ๖.๑ เยี่ยมบานผูปวยโรควัณโรคสรุปผลการเยี่ยมบาน
เดือนนี้ไมมีผูปวยรายใหม มีผูปวยที่ตองดูแล ๘ ราย ซึง่ ตองดูแลติดตามเยีย่ มบานอยางตอเนื่องในพื้นที่ มา
ตรวจตามนัด และแข็งแรง ทุกราย ๖.2 กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน ไดรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ครั้งใหญ ในชวงฤดูการระบาดของโรค
ไขเลือดออก พรอมกันทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้ อสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชนไดรวมมือกันกับจิต
อาสาเมืองกาฬสินธุ ในกิจกรรมครั้งนี้โดยมีผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI,CI) ดังนี้ ชุมชนที่มีคา
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา มี ชุมชน ๓๓ ชุมชนมีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๖
ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหวาง ๑๐ – ๓๐ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มี ๒ ชุมชนวัดหอไตรฯ
คือ และ ชุมชนสงเปลือยนอก คิดเปนรอยละ ๕.๕๕ ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) มากกวา ๓๐
มีความเสี่ยงสูง มี ๑ ชุมชน คือ ชุมชนสงเปลือยกลาง คิดเปนรอยละ ๒.๗๗ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๕ แหงสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีคา
ดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๒ แหง ร.ร. เทศบาล ๑ คือ มีคา CI = ๓.๖ ,ร.ร.กาฬสินธุ
พิทยาสรรพ คือมีคา CI = ๘.๒ ผลสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคไขเลือดออกเนื่องจากมีคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกวาเกณฑ มี ๑ แหง ไดแก วัดดอน
ปูตาดงปอ คือ มีคา CI = ๑๐.๔ เดือนนี้ผูปวยโรคไขเลือดออก ๒ ราย ดังนี้
ด.ญ.กนกพร ธารเลิศ อายุ ๑๓ ป อยูบานเลขที่ ๖๔/๒๑ ถ.ชัยสุนทรสงเปลือย ชุมชนสงเปลือยกลาง ปวยวันที่
๑๖ ต.ค. ๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลวด.ช. ณภัทร กาฬกาญจน อายุ ๑๑ ป อยูบานเลขที่ ๑๙๕/๑ ถ.ธนะผล
ชุมชนวัดหอไตรฯ ปวยวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๓ ปจจุบันหายเปนปกติแลว
๗. ดานสงเสริมสุขภาพกิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 ๗.๑ โครงการ
เยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด( ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 )มารดาหลังคลอด13รายไดรับ
การเยี่ยม13รายบุตรเพศชาย7รายบุตรเพศหญิง7รายมารดาอายุนอยกวา 20 ป-รายบุตรน้ําหนักนอยกวา
2,500 กรัม5ราย งานศูนยบริการสาธารณสุขศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๒ แหง
ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนระหวางวันที่ ๑ – 30 ตุลาคม 2563 ๑. ตรวจโรคทั่วไป182 ราย๒. ทัน
ตกรรม48ราย ๓. แพทยแผนไทย – ราย 4. ฉีดวัคซีนเด็ก 0 – 5 ป 11 ราย 5.วางแผนครอบครัว8ราย
6. ลางแผล/ตัดไหม/เย็บแผล82 ราย 7. เยี่ยมหญิงหลังคลอด,เยี่ยมบาน42ราย 9. ฉีดบาดทะยัก/ฉีดยาจิต
เวช/ฉีดยาวัณโรค6ราย 10. ฉีดวัคซีนนักเรียน MMR ป.1 330 ราย 11. สงตอ รพ.กาฬสินธุ1รายยอดรวม
395 ราย การใหบริการทันตกรรมตรวจฟน16รายถอนฟน5รายอุดฟน4รายขูดหินปูน4รายเคลือฟลูออไรด8
รายเคลือบหลุมรองฟน – รักษาดวยยา – รวมผูมารับบริการ 37 ราย จัดกิจกรรมใหความรูทันตสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพชองปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ 1 กุดยาง
สามัคคี 8. ดานสัตวแพทยระหวางวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ๑.ใหบริการในสถานพยาบาลสัตวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ๑.๑ จํานวนผูนําสัตวมารับบริการ 145 ราย ๑.๒ จํานวนสัตว 242 ตัวแยกเปนสุนัข 193 ตัว
แมว 49 ตัว รับคาธรรมเนียมในการรักษาสัตว 16,505 บาท แยกประเภทการใหบริการดังนี้ผาตัดชองทอง
7 ตัว ทําแผล – ตัว ทําหมันเพศผู 9 ตัว รักษาสัตวปวย 58 ตัวถายพยาธิ 113 ตัวฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 52 ตัว 9. การใหบริการตามคํารอง ระหวางวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563
1.ขอความอนุเคราะหลอกทอระบายน้ําตลาดโตรุง 1 เรื่อง 2.ขอความอนุเคราะหลอกทอระบายน้ํา 2 เรื่อง 3.
ขอถังขยะ 1 เรื่อง 4.ไดรับความเดือดรอนจาการเลี้ยงสุนัขในหมูบานมั่นคง 1 เรื่อง
5.ทอระบายน้ําอุดตัน – เรื่อง 6.ขอความอนุเคราะหตัดหญาขางถนน 1 เรื่อง รายงานประจําเดือน ตุลาคม
2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสภา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมดวย ผูอํานวยการสํานัก/
กอง/ ฝาย และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะดูงานจากเทศบาลตําบลมวงหวาน อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน เขาศึกษาดูงานในหัวขอเรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุและ
กองทุน (Long Term Care – LTC) พรอมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ (หอศิลป) ในวันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๖๓ นําโดยนายวินัย แสงนาค รองนายกเทศมนตรีตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
วันที่ 7 กันยายน 2563. เวลา 10.00น ณ หองประชุมสภา นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ พรอมดวย ผูอํานวยการสํานัก/ กอง/ ฝาย และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับ
คณะดูงานเทศบาลตําบลคําบอ อําเภอวารีชภูมิ จังหวัดสกลนคร เขาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
Long Term Care. และโรงเรียนผูสูงอายุ สรุปการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัด
ใตโพธิ์ค้ําเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําเดือน ตุลาคม 2563ทุกวันจันทร – ศุกรเวลา08.30-16.30 น.
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหบริการนวดดวยเกาอี้
ไฟฟากับผูที่มารับบริการ มีผูรับบริการ 10ครั้ง ทุกวันจันทร–ศุกรเวลา08.30-16.30 น. ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ วัดใตโพธิ์ค้ํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุนักกายภาพบําบัดไดใหบริการทํากายภาพบําบัด
ใหกับผูปวยและผูสูงอายุทมี่ ารับบริการ นักกายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดออกเยี่ยมและทํากายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแหงที่ ๑ (ซอยน้ําทิพย) รายชื่อผูปวยที่ลงเยี่ยมนางอินทรแปลง
ฆารบุรมย นายวัชรินทร ปทมดิลกนางผกามาศ ศรีสวางวงศ นางสําอาง ฆารประเดิม นายเปรื่อง ใหญปราชญ
นางจวง มงคลสินธุ นางอินทรอร สารฤทธิ์ นายชู เพื่อนพิมาย นางแดง เพื่อนพิมาย นายดาวิน มะณีนาถ
นายประเวศ สวรรยาพานิช นางสมจิต ฆารพล นายพิรุณ แซอือนางสุวรรณะ สีละพัฒน นายนิคม บุญสนาน
นางสุพรรณ โชติญาโณ นายสาคร สายแผว นายเพลินจิต ศรีไสล นายสานิต ฉายจิต รวม 19 คน นัก
กายภาพบําบัดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดออกเยี่ยมและทํา
กายภาพบําบัดใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บาน รวมกับเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุแหงที่ ๒(ดงปอ)รายชื่อผูปวยที่ลงเยี่ยม นางทองสุข ภูขีดนางทองมวน อุบลเลิศ นางพรทิพย ธีรกุล
นางเสงี่ยม ดลรักษ นางบุญเส็ง ฆารสมบูรณ นางเพ็ญนภา บุญเลิศ นางสั่ว ทุมจันทรไตร นางบุญถัน จันจําปา
นายธวัชชัย คําทองสุข นางแตว อภัยกลาง นางสวาท เสมามิ่งนางกาญดา กมลตระกูล นายอัมรินทร
ชินบุตร นายโกวิท บุปผาเดช นายสม อรรถจิต พระพิจิตร ยลพันธ นางสมหมาย นันทวี รวม 17 คน

นายจารุวัฒน

สํานักการศึกษา
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการศึกษา

นางสาวสุนิสา บุญศิลป ผอ.สวนบริหารการศึกษา โครงการเดน ประจําเดือนตุลาคม 2563
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดรวมพิธีวันที่ระลึกพระจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ รวมกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กรรมนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ณ หอประชุม
80 พรรษา และ ศาลากลางจังหวัดหลังเการวมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย วันที่
13 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง รวมกิจกรรมนอมรําลึกวันคลายวันพระราชสมภพ 120 ป
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษารวม
กิจกรรมวันปยมหาราชวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย พระบรมรูปทรงมา รัชกาลที่
5 กิจกรรมตักบาตรชวงวันเขาพรรษา ป 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ วัดกลางพระอารามหลวง
ทําบุญเลี้ยงพระโรงเรียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธ ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียนเขารวมกิจกรรม รวมหัวใจนองพี่ทําดีรวมกัน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ณ วัดสวางคงคา นํานักเรียนรวมแสดงถายทอดวัฒนธรรมการรําโปงลาง วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ชุมชน
ยานตลาดเมืองเกา พนักงานครูและนักเรียน รวมทําบุญกฐินวัดสวางคงคา วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัด
สวางคงคา กิจกรรมเพิ่มรู กิจกรรมตัดผม กิจกรรมรําโปงลาง กิจกรรมประดิษฐ กิจกรรมเลี้ยงปลาในบอซีเมนต
กิจกรรม ปลูกพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง เขาคายภาษาอังกฤษ นักเรียนหอง Pre-MEP วันที่ 26 กันยายน
2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ งานกฐินสามัคคี วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดเหนือประชุม
บุคลากร ประจําเดือนตุลาคม วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

รวมกิจกรรมแสดงพลังปกปองสถาบัน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กิจกรรมงานกฐินวัดดงปอ วันที่ 24 ตุลาคม
2563 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทยไดเขารวมงาน มุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ ครูสุรัตน ภูชํานิ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย วันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย ไดจัดทําคายวิชาการกลุมสาระ ศิลปะ ณ หอง
ประชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทย วันที่ ๑๐, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖
ทุงศรีเมืองประชาวิทยไดจัดทําคายวิชาการกลุมสาระ วิทยาศาสตร ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรี
เมืองประชาวิทย วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุงศรีเมืองประชาวิทยไดจัดทําโรงทาน
งานบุญทอดกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๓ ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตอนรับ อบต.โคกสะอาด จ.
กาฬสินธุ เขาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
งานวันที่ 24 กันยายน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 กิจกรรมออกกําลังกายเสริมสรางกลามเนื้อให
แข็งแรง วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงทอ
ระบายน้ํา วันที่ 4-6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสรางประสบการณ วันที่ 12 ตุลาคม
2563 หนวยศึกษานิเทศก การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา วันที่
28 – 29 ตุลาคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม งานกฐินสามัคคี วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดเหนือ ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563 (ภาคกลางวัน) วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สนามหนาศาลากลาง
จังหวัดฯ หลังเกา ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563 (ภาคค่ํา) วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะ
กุดน้ํากิน สรุปการเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ (หอศิลป) มิถุนายน 2563 เปดทางการ 29
มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 749 คน สิงหาคม 2563 392 คน กันยายน 2563 1,805 คน
ตุลาคม 2563 248 คน 22 ต.ค. 2563 (เชา) ท.ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 36
คน 22 ต.ค.
2563(บาย) วิทยาลัยสารพัดชาง สาขาโรงแรม 28 คน 28 ต.ค. 2563 (เชา) group tour walk in จาก
กทม. 6 คน 28 ต.ค. 2563 (บาย) รร.ยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด 37 คน30 ต.ค. 2563 โรงเรียนโนน
ศิลาสวางวิทย อ.ฆองชัย 141 คน รวมทั้งสิ้น 248 คน

สํานักการคลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการคลัง
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง
รายงานประมาณการรายรับ ตั้งแต ต.ค.63 – ธ.ค.63 (ไตรมาส 1) 1.หมวดภาษีอากรรับจริงตั้งแต เดือน
ต.ค.63 – ต.ค.63 เขามาทั้งหมด527,219.50 บาท 2.หมวดคาธรรมเนียม,คาปรับ, ใบอนุญาต เขามา
ทั้งหมด 398,888.80 บาท 3.หมวดรายไดจากทรัพยสิน เขามาทั้งหมด 544,038.00 บาท 4.หมวดรายได
จากโรงรับจํานํา - 5. หมวดเบ็ดเตล็ดเขามาทั้งหมด313,757.00บาท6.หมวดรายไดจากทุน–บาท รวม
รายรับจัดเก็บเองเขามาทั้งหมด 1,783,903.30บาท 7.หมวดภาษีจัดสรร รับจริงตั้งแต เดือน ต.ค.63 –
ต.ค.63 เขามาทั้งหมด 4,023,430.46บาท 8.หมวดเงินอุดหนุน 8.1หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8.2หมวดเงิน
อุดหนุนดานการศึกษา 29,300.00 บาท รวมอุดหนุนทั้งสิ้น 29,300.00บาท รวมรายรับทั้งสิ้น
5,836,633.76 บาท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. ดานการศึกษา 2. เงินเฉพาะกิจถายโอน 3. เงินเฉพาะ
กิจอื่นๆ รายรับจริงเดือน ต.ค.63 5,836,633.76 บาท รายจายจริงเดือนต.ค.63 20,700,365.42 บาท
ยอดยกไปเดือน พ.ย.63(- 14,863,731.66) บาท

สํานักการชาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปสํานักการชาง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง รายงานปฏิบัติงานสํานักการชางประจําเดือน
ตุลาคม 2563 1.ดานธุรการคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 สรุปรายการเบิก จาย น้ํามันดีเซล เดือน ตุลาคม 2563 ฝายศูนยเครื่องจักรและระบบจราจร สํานักการชาง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ สํานักปลัดเทศบาลเดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1572.00 ลิตร เดือนตุลาคม
2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 1241.00 ลิตร ลงลดผลตาง 331 ลิตร สํานักการชางเดือนกันยายน2563
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 5719.00 ลิตร เดือนตุลาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 5038.00 ลิตร ลง
ลดผลตาง 681 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
17,977.00 ลิตร เดือนตุลาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 18,132.00 ลิตร เพิ่มขึ้น ผลตาง 155
ลิตร สํานักการคลังเดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 160.00 ลิตร เดือนตุลาคม 2563 ใช
น้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 200.00 ลิตร เพิ่มขึ้นผลตาง 40 ลิตร กองสวัสดิการสังคมเดือนกันยายน 2563 ใช

น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 117.00 ลิตร เดือนตุลาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 145.00 ลิตร เพิ่มขึ้น
ผลตาง 28 ลิตร สํานักการศึกษาเดือนกันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 194.00 ลิตร เดือน
ตุลาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 188.00 ลิตร ลงลดผลตาง 6 ลิตร กองวิชาการและแผนงานเดือน
กันยายน 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 92.00 ลิตร เดือนตุลาคม 2563 ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน
84.00ลิตร ลงลดผลตาง 8 ลิตร โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนธนะผล (ขางราน
ตัดผม) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐานอยูระหวางดําเนินการโครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล รูปตัวยู ซอย
ทางเขาวัดปาทุงศรีเมือง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล รูปตัวยู ซอยหาหนุม โครงการกอสรางถนน
ค.ส.ล ซอยศรีดาว 4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล รูปตัวยู ซอย 1 (แมพิมพา) ซอยน้ําทิพย โครงการ
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล รูปตัวยู ซอยประดิษฐ 11 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยู ซอยดอนกลอย โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล รูปตัวยู ซอยหลัง ส.น.ง เทศบาลฯ โครงการ
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล รูปตัวยู ถนนหัวคู - หนองเรือ
โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนขางศาลากลางหลังใหม ชุมชนดงปอ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล
รูปตัวยู บานเทิดไท วัดปาทุงศรีเมือง โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนวิโรจนรัตนตอจากโครงการเดิม
ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา โครงการกอสรางรางระบายน้ําซอยเคหะฯ ชุมชน กสส. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ถนนสวนราชการหนาสํานักงาน ปปช. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล รูปตัวยู ซอยหาดลําดวน 1
สวนการโธยางานมอบหมายวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ซอยอนรรฆนาค 12วันที่ 2
ตุลาคม 2563 ขยายผิวจราจรภายในบริเวณ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ตัดตนไม บริเวณ ซอยวิโรจนรัตน 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ตัดตนไม บริเวณ ชุมชนกุดยางสามัคคี วันที่ 6
ตุลาคม 2563 แกไขปญหาน้ําทวมขัง บริเวณ ขาง ศ.พ.ด. ชุมชนดงปอ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ซอมแซมบอ
พักและผิวจราจร บริเวณ ถนนถีนานนท วันที่ 7 ตุลาคม 2563 แกไขปญหาน้ําทวมขัง ขุดลอกระบายน้ํา
บริ เ วณ หมู บ า นหมอสมอาจ วั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2563 ประกอบพร อ มติ ด ตั้ ง เวที เ ต น แอโรบิ ค บริ เ วณ
สวนสาธารณะกุดน้ํากิน วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนเทศบาล 27 วันที่ 8 ตุลาคม
2563 ปรั บพื้นดิ น บริ เวณ โรงเรีย นเทศบาล 6 วัน ที่ 8 ตุล าคม 2563 ตัด แต งต นไมและหญา บริ เวณ
โรงเรียนเทศบาล 6 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จัดสถานที่ บริเวณ วัดกลางฯวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประดับเวที
จิตอาสา บริเวณ สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง บริเวณ
ชุมชนตลาดเกา วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ซอมแซมผิวจราจร บริเวณ ซอยลําสระคลอง วันที่ 19 ตุลาคม
2563 ประดับเวทีจิตอาสา บริเวณ ส.ภ.อ.เมืองกาฬสินธุ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ขนยายเศษวัสดุ บริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 6 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เขารวมกิจกรรมจิตอาสา บริเวณ ส.ภ.อ.เมืองกาฬสินธุ วันที่ 26
ตุลาคม 2563 ซอมแซมหองน้ําสาธารณะ บริเวณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จั ด
สถานที่งานประเพณีลอยกระทง บริเวณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน งานมอบหมายที่อยูระหวางดําเนินการ วันที่
28 ตุลาคม 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 นตุ ล าคม 2563 งบประมาณตั้ ง ไว 1,485,000 บาท รวมค า ใช จ า ย
203,782.34 บาท ยอดเงินคงเหลือ 1,364,257.66 บาท 2.หนังสือเขา 78 เรื่อง 3.บันทึกขอความ
85 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ - จัดจาง 10 เรื่อง 5.ฎีกาเบิกเงิน 6 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
ตุลาคม 2563 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 1. โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564
โอนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้ ง ที่ 1 - 6/2564 ดั ง นี้ โอนครั้ ง ที่ 1
งบประมาณ 360,000 บาท สํานักการศึกษาโอนครั้งที่ 2 งบประมาณ 990,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล
โอนครั้งที่ 3 งบประมาณ 340,000 บาท สํานั กการคลัง โอนครั้ งที่ 4 งบประมาณ 9,000 บาท สํานั ก
ปลัดเทศบาล โอนครั้งที่ 5 งบประมาณ 121,200 บาท กองวิชาการและแผนงาน โอนครั้งที่ 6 งบประมาณ

66,000 บาท สํานักปลัดเทศบาล 2. การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 – 2 ดังนี้ ครั้งที่
1 โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 2 คาจาง
เหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแกงดอนกลาง ฯ 3. การประเมินตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564แจงสํานัก/กองรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามรูปแบบการประเมิน KPI ที่กําหนด สงกองวิชาการและแผนภายใน วันที่
28 ตุลาคม 2563 เพื่อที่จะไดจัดอบรมการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 4. ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาล
เมืองกาฬสิ น ธุจั ด การประชุ มคณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ด ทําแผนพัฒ นาเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ ครั้ งที่
1/2563 เพื่อพิจารณารางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 5. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒ นาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ เมื่อวั นที่ 14 ตุล าคม 2563 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ จัด การประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารางแผนการดําเนินงานประจําป
ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารางแผนการดําเนินงานงบประมาณ พ.ศ.2564 6. โครงการสงเสริมคุณธรรม
นําความซื่อตรง กิจกรรมสวดมนตในวันพระ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริเวณชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ งาน
บริ ก ารและเผยแพร วิ ช าการ งานประกาศเสี ย งตามสาย จํ านวน 35 ขา ว เชิ ญสื่ อมวลชนทํา ขา ว
ประชาสัมพันธ จํานวน 5 งาน กิจกรรมจิตอาสาวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2563 ,ขยายเวลาชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางป 2563 ,เชิญรวมทอดกฐินสามัคคีประจําป 2563 ,ประเพณีลอยกระทง 2563 ,พิธีลงนาม
MOU มอบนโยบาย และอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติ ภาพนิ่งจํานวน 45 งานงานภาพนิ่งเดือนตุลาคม จํานวน
57 งาน อาทิ กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย” KALASIN RUNNER ชวนวิ่ง 42 K
พิธี จุด เทีย นเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ ประชุมพิจารณาการจั ดทําแผนการดํ าเนิน งานประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เตรียมพื้นที่ในการปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร มมส.
ศึกษาบ านเรื อนอีส าน วั นคลายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ป สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ประชุ ม
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ประจําป ๒๕๖๓ ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานหอศิลป
เปดงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนอมรําลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทอดกฐิน
สามัคคี ณ วัดเหนือ ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนเดือนตุลาคม 2563 ตอนรับรองผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุคนใหมประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๓ เปนตนภาพ วีดิโอ จํานวน 30 งาน งานวิดีโอ
เดือนตุลาคม จํานวน 30 งาน อาทิ KALASIN RUNNER ชวนวิ่ง 42K พิธีจุดเทียนเพือ่ นอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ประชุมพิจารณาการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เตรียมพื้นที่ในการ
ปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร มมส. ศึกษาบานเรือนอีสาน วันคลายวันพระราช
สมภพ ๑๒๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ
ประจําป ๒๕๖๓ ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานหอศิลป เปดงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนอมรําลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเหนือ ประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนเดือนตุลาคม 2563 ตอนรับรองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุคนใหม
ประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๓ เปนตน งานพิธีกร จํานวน 15 งาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชุมชนยาน
เมืองเกา ,ตอนรับคณะดูงานเทศบาลตําบลมวงหวาน ,ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนเดือนตุลาคม
2563 ,ตอนรับรองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุคนใหม ,ประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๓ เปนตน รถ
ประชาสัมพันธ จํานวน 4 งาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชุมชนยานเมืองเกาจังหวัดกาฬสินธุ บริเวณรอบวัดกลาง
(พระอารามหลวง)ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.พบกับสินคาทางวัฒนธรรม สินคาทางภูมิปญญาทองถิ่น
ผลิตภัณฑชุมชนคุณธรรม สินคาธงฟา ผลผลิตทางการเกษตร การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงเปดหมวก
ของเยาวชน ,เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๓ วันเสารที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน ,เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพ

กฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๓ ณ วัดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม
๒๕๖๓ เปนตน ปายประชาสัมพันธไวนิล จํานวน 2 ปาย งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น เขียนบทรายการ
เคเบิ้ลทีวี ,ตัดตอเสียง,ตัดตอภาพจํานวน 8 ตอน (1.) ขาวเดนเดือนตุลาคม 2563 (2.) เชิญชวนรวมถวาย
กฐินสามัคคีประจําป 2563 (3) เชิญชวนประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563 (4.) เทศบาลฯชวนชิม Jin
Cha (5.) เทศบาลฯชวนชิม x Lifehouse at tkcafe (6.) เทศบาลฯชวนชิม ครัวมัญจา (7.) ภาษาอังกฤษงาย
นิดเดียว-หอศิลป-ep3 (8.) ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว-หอศิลป-ep4 ขาวประชาสัมพันธลง WEBSITE จํานวน
35 งาน รายการเทศบาลชวนชิมฯ และภาพกิจกรรมภายในเดือนตุลาคม 2563 ,ขาวประชาสัมพันธ อาทิ
"ตลาดเมืองเกายอนเวลา" ณ ชุมชนเมืองกาฬสินธุ ,เชิญชวนรวมถวายกฐินสามัคคีประจําป 2563, เชิญชวน
ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563 ,ประกาศสอบพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนตน กิจกรรมที่
เผยแพรทาง (Facebook) งานภาพนิ่งเดือนตุลาคม จํานวน 57 งาน อาทิ กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี
เพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย” KALASIN RUNNER ชวนวิ่ง 42K พิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ประชุมพิจารณาการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เตรียมพื้นที่ในการปรับปรุงบอ
บําบัดน้ําเสีย นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร มมส. ศึกษาบานเรือนอีสาน วันคลายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ป
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ประจําป
๒๕๖๓ ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานหอศิลป เปดงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนอมรําลึก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเหนือ ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชนเดือนตุลาคม 2563 ตอนรับรองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุคนใหม ประเพณีลอยกระทง ประจําป
๒๕๖๓ เปนตน การสงขอมูลขาวสารทาง ไลน(Line) ทั้ง 14 กลุม ดังนี้ กลุมเรารักชุมชนเมือง จํานวน 9 คน
2. กลุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 193 คน
3. กลุม Gcc.3 ทม.กสจํานวน 47คน4. กลุมปลัด อปท.กส-สถจ กส.จํานวน150คน5. กลุมนายก อปท.กส.
สกล.กสจํานวน140คน6. กลุมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลฯ จํานวน218คน7. กลุมหอกระจายขาวชุมชนฯ
จํานวน 97 คน8. กลุมประธานชุมชนฯจํานวน 103 คน9. กลุมสื่อมวลชนจังหวัดกาฬสินธุ
จํานวน 127 คน 10. กลุมรานคาตลาดเมืองเกาจํานวน 219 คน11. กลุมรถฉุกเฉินกาฬสินธุ
จํานวน 70 คน 12. กลุมเฉพาะขาวและงานชุมชนจํานวน 25 คน13. กลุมกาฬสินธุดําเนินงานจังหวัด
กาฬสินธุ จํานวน92คน14. กลุม We Are Kalasin จํานวน416 คน การลงรายการกาฬสินธุเมืองนาอยู
ทางยูทูป (Youtube) 1.) ขาวเดนเดือนตุลาคม 2563 88 คน(2.) เชิญชวนรวมถวายกฐินสามัคคีประจําป
2563 71 คน(3) เชิญชวนประเพณีลอยกระทง ประจําป 2563 282 คน (4.) เทศบาลฯชวนชิม Jin Cha
86 คน (5.) เทศบาลฯชวนชิม x Lifehouse at tkcafe 75คน(6.) เทศบาลฯชวนชิม ครัวมัญจา69คน(7.)
ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว-หอศิลป-ep3 55คน (8.) ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว-หอศิลป-ep4 6คน รวม 792
คน สติถิการเขาชมของเว็บไซตเทศบาลฯ (www.kalasin-mu.go.th/sj/)สถิติการเขาชมของเว็บไซตเทศบาลฯ
http://www.kalasin-mu.go.th เดือนกันยายน 2,563 จํานวน 27,834 เดือนตุลาคม 2563 จํานวน
25,841 การเขาชมลดลงจากเดือนกันยายนจํานวน
1,993 คนสติถิการการเขาชมเพจเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ผูติดตามเพจเทศบาลฯ : จากเดิมเดือนกันยายน 2563มีสมาชิก 30,395 คน เดือนตุลาคม
2563 มีสมาชิก 30,904 คน เพิ่มขึ้น 509 คน ผูเขาถึงเพจเทศบาลฯ : จากเดิมเดือนกันยายน 2563
มีผูเขาถึง 745,546 คน เดือนตุลาคม 2563 มีผูเขาถึง881,798 คน เพิ่มขึ้น
136,252 คน การ
คลิกดูโพสต : จากเดิมเดือนกันยายน 2563 คลิกดูโพสต151,401 คนเดือนตุลาคม 2563 คลิกดูโพสต
176,541 คนเพิ่มขึ้น 25,140 คนการกดถูกใจ :จากเดิมเดือนกันยายน 2563 กดถูกใจ 36,798 คน
เดือนตุลาคม 2563 กดถูกใจ 38,644 คน เพิ่มขึ้น1,846 คน

กองสวัสดิการสังคม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปกองสวัสดิการสังคม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) ประจําเดือนตุลาคม 2563 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเชล)รถทะเบียนหมายเลข กต ๒๓๗๖ กันยายน

๒๕๖๓ จํานวนเบิก ๙๔ ลิตร ตุลาคม ๒๕๖๓ จํานวนเบิก ๘๕ ลิตร หมายเหตุ: ลดการใชงาน ๙ ลิตร ใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ดีเชล) รถทะเบียนหมายเลข กข ๔๒๐๗ กันยายน ๒๕๖๓ จํานวนเบิก ๖๓ ลิตร ตุลาคม ๒๕๖๓
จํานวนเบิก ๖๐ ลิตร หมายเหตุ: ลดการใชงาน ๓ ลิตร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๐ น.
เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม ไดลงพื้นที่ออกตรวจคนเรรอนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เนื่องจากที่มี
ประชาชนแจงเขามาวาพบคนเรรอนเดินไปขอทานในตลาดโตรุง ไดพูดคุยเพื่อสอบถามหาขอมูล และได
ตักเตือนไมใหออกเรรอนขอทาน เพื่อปองกันปญหาการขโมยสิ่งของของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทําการสหกรณเคหะสถานบานรวมใจ จํากัด ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณเคหะสถานบานรวมใจ จํากัด (ชุมชนคุมหวย) เพื่อใหสมาชิกไดรับรู
ขาวสาร การทํางานของคณะกรรมการ รายงานผลการดําเนินงาน เปดโอกาสใหสมาชิกที่มีปญหาไดซักถาม ขอ
คําปรึกษา และหาแนวทางแกไขรวมกัน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาที่กองสวัสดิการ
สังคม
และเจาหนาที่เทศกิจ
ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีผูปวยทางจิต
ทําความเดือดรอนใหประชาชน โดยไดไปขโมยโทรศัพทประชาชน และไดติดตามโทรศัพทคืน และนําไปมอบ
คืนใหแกเจาของโทรศัพทเรียบรอยแลว พรอมทั้งไดประสาน รพ.กาฬสินธุ เจาหนาที่ศูนยคุมครองนําตัวผูปวย
ทางจิตดังกลาว สงตัวเขารับการรักษา ณ. หอผูปวยจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ เมื่อวันศุกรที่ 30 ตุลาคม
๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นาย
จารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อ
พิจารณาและแกไขปญหาใหกับชุมชน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียน

เชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ที่ประชุม - รับทราบ –
ปดประชุม 15.45 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนี จําเริญควร)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

