
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 

ครั้งที่  1/๒๕๕7  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕7 
วันอังคารที่  1  ตลุาคม ๒๕๕6  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
....................................................... 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  

๓. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๔. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๗. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๘. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา    

๙. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๑๐. นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
๑๑. นายพงษ์ธร           โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๒. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๑๓. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 
๑๔. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๕. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 
๑๗. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๘. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๒๐. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๒๑. นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๒๒. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๔. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๕. นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๒๖. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๗. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๘. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๒๙. นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๓๐. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 



- ๒  - 
๓๑. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๒. นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๓๓. นายพิษณุ  ศรีพลหงษ ์ หัวหน้างานป้องกัน 
๓๔. นางสาวบุษรินทร์ บุตรแก้ว   ประธานสภาพนักงาน 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๓. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
๕. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๖. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๗. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๘. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๙. นายพงษ์ฤทธ์ิ  ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๑๐. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๑๑. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๑๒. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
๑๓. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติกร 
๑๔. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๕. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๖. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 1/2556  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  1  ตุลาคม  
2556   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาล 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        ช่วงน้ีเป็นช่วงที่มีพายุเข้าและพอฝนตกหนักก็จะเกิดนํ้า

ท่วมขังขอขอบคุณหัวหน้าพิษณุที่นํารถดับเพลิงไปจอดปิดถนนที่นํ้าท่วมขังเพ่ือไม่ให้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน  
น้ีคือการที่เราเคยทํางานมาอย่างไรแล้วเราก็ทําทันทีโดยท่ีไม่ต้องรอคําสั่งเป็นเรื่องที่น่าช่ืนชมเพราะผมและ
หัวหน้าพิษณุเคยคุยเรื่องน้ีไว้ว่าถ้าเกิดมีฝนตกหนักให้หัวหน้าส่งพนักงานไปตรวจสอบดูพ้ืนที่ไหนท่ีเป็นจุดที่นํ้า
ท่วมขังซ้ําซากให้รีบนํารถไปปิดถนนทันที  หัวหน้าพิษณุก็ดําเนินการได้อย่างดี  แล้วทําไมนํ้าถึงท่วมขังท่านผอ.
ภาณุเดชอาจจะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงผมจะเล่าให้ฟังต้ังแต่ปี 2545  - 2546  ผมและท่านผอ.สํานักการช่างและ
ท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขเราดูต้นนํ้าและการแก้ไขปัญหาของนํ้าทั่วทุกถนนว่านํ้าตรงน้ีไหลไปลงที่ไหนแล้ว
เราจะเตรียมการป้องกันไม่ให้นํ้าท่วมขังอย่างไร  จุดที่นํ้าท่วมซ้ําซากคือบริเวณสํานักงานป่าไม้ท่วมเต็มท่อ
ระบายนํ้าท่อเมตร 150 ทําไมถึงท่วมขัง 



- ๓  - 
เพราะไปหักศอกบริเวณถนน 1155  และพอเรามาทําประตูบานพับบ่อบําบัดนํ้าเสียปิดอีก  ผมบอกว่าเวลาฝน
ตกให้ไปเปิดแต่ก็ยังไม่มีคนคอยดูแลเร่ืองน้ีเท่าไรเพราะถ้าเราไปเปิดให้ทันในช่วงที่มีฝนตกก็จะทําให้นํ้าไม่ท่วม
ขังนานเพราะมีทางระบายออกของน้ํา  แล้วหัวหน้าพิษณุรายงานผมว่าตอนน้ีนํ้าท่วมไปจนถึงธนาคารกสิกรไทย
แล้วตรงน้ีนํ้าพวกน้ีไปไหลออกที่ตรงไหนบริเวณถนนภิรมย์ไหลเข้าไปกับท่อของถนนโสมพะมิตรและจะไหลลง
ถนนประดิษฐ์และไหลลงถนนพร้อมพรรณอุทิศนํ้าจากข้างบนบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลของเราจะไหลลงถนน
พร้อมพรรณอุทิศหมดเลย  เพราะฉะน้ันถ้าใครไปแถวถนนพร้อมพรรณอุทิศจะเห็นว่าท่อระบายนํ้าน้ันมีนํ้าพุ่ง
ออกจากท่อระบายเพราะท่อเล็กและทําให้มันขึ้นมาบนถนนเกิดเป็นนํ้าท่วมขัง  วิธีแก้ไขปัญหาของเราคือไป
เปิดร่องระบายนํ้าบริเวณคาร์แคร์ที่ติดกับร้านกํานันบุญส่งถ้าเราเปิดร่องบริเวณน้ีตลอดแนวยาวน้ําก็จะไปไหล
ลงลํานํ้าปาว  ก็จะทําให้นํ้าไม่ล้นไม่ท่วมขึ้นมาบนถนนขอแค่เรารู้จักจุดว่าถนนจุดไหนมีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก
และจุดไหนท่อระบายนํ้าตัน  ผมและท่านผอ.เจริญศักด์ิเราทําด้วยกันหลังจากที่ฝนหยุดตกเราจับเวลาดู 15 
นาที  นํ้าลดและแห้งในจุดที่นํ้าท่วมซ้ําซาก  แต่ตอนน้ีไม่ใช่พอเรามาทําระบบบําบัดนํ้าเสียจาก 15 นาที 
กลายเป็น 30 นาที  กว่าที่นํ้าจะลดถ้าหากว่านํ้าท่วมไม่นานหัวหน้าพิษณุคงไม่ต้องเอารถเข้าไปจอดยกเว้น
บริเวณบ้านพักที่ตํ่ากว่าถนนเราอาจจะบริการโดยเอารถไปสูบนํ้าออก  พอเรารู้จุดและเราเตรียมตัวก่อนที่ฝนจะ
ตกพอจะถึงช่วงฤดูฝนเราก็ไปเปิดท่อเพ่ือรอให้นํ้าไหลก็จะเป็นการลดปริมาณนํ้าท่วมขังได้แต่ครั้งน้ีผมไปอบรม
พระปกเกล้าก็เลยไม่ได้มาดูว่าพวกเราทําอย่างไรพอกลับมาปรากฏว่ายังไม่ได้ทําอะไรหญ้าก็ขึ้นรก  และพอไปดู
ว่าทําไมบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงไหลลงช้าและทําไมไปท่วมอยู่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยก็เพราะว่า
บริเวณถนนพร้อมพรรณอุทิศไม่มีการไปเปิดร่องเลย   วัชพืชขึ้นหนามากบริเวณหนองไชยวานทําให้นํ้าไปขังอยู่
บริเวณไหนนํ้าเลยไม่สามารถไหลได้สะดวก  แต่ถ้าเราไปเปิดทําให้ทางน้ําไหลได้สะดวกนํ้าก็ไหลลงสู่ 
ลํานํ้าปาว  ผมคิดว่าเรามาทําแผนแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังถ้าหากฝนตกแบบนี้สํานักการช่างจะต้องทําอะไร 
สํานักการสาธารณสุขจะต้องทําอะไร  งานป้องกันจะต้องทําอะไรนัดประชุมต้ังเป็นคณะกรรมการข้ึนมาเรียกว่า
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะได้สอดคล้องกับหนังสือของกองวิชาการช่ือ
ว่าการบริหารในสภาวะวิกฤต  เราต้ังคณะกรรมการให้ท่านปลัดเป็นประธานมีผอ.สํานักการช่าง ผอ.สํานักการ
สาธารณสุข    
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ก็ต้องคุยในคณะทํางานว่าถ้าเกิดปัญหาฝนตก 

นํ้าท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง  คือวิกฤตต่างๆแก้ไขปัญหาก็ต้องให้ทําแผนในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เอาเป็นว่าต้ังคณะกรรมการยกร่างการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการในสภาวะวิกฤตขึ้นมาให้ท่านปลัดเป็นประธานแล้วค่อยเสนอที่ประชุม คทม. ให้ความเห็นชอบ  
ให้พวกท่านไปทํากันผมไม่ต้องเข้าด้วย  ออกมาเป็นคําสั่งและให้แล้วเสร็จทันภายในกําหนดเอาทุกสภาวะ  
ฝนแล้ง ไฟไหม้  นํ้าท่วม  พายุ  เอาการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตมาซ้อมเป็นแผนได้  ลงมือทําเลยให้เสร็จ
ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2556  เพราะว่าจะต้องรวบรวมส่ง กพร. วันที่  30  พฤศจิกายน 2556  ทุกกอง/
ฝ่ายมีข้อมูลแล้วนํามารวมกันและมาแก้ไขปัญหาวิกฤต  จ่าเอกภราดรและหัวหน้าพิษณุเข้าใจนะจะได้มีตัวช่วย
แล้ว  นํา อปภร.มาเสริมด้วย 

เรื่องที่ 2   การรับรองเทศบัญญัติและกําหนดการประชุม MOU  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เทศบัญญัติของเราผ่านทุกฉบับแล้วประกาศใช้ทุกฉบับปี 
2557 ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ใครมีหน้าที่ทําอะไรให้รีบทําให้ทันให้รีบดําเนินการให้เรียบร้อย  ส่วน
เทศบัญญัติปี 2557  ต่อไปจะต้องทําแอ็คช่ันแพลน     
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    จะทําหนังสือแจ้งให้ทุกกอง/ฝ่ายส่งภายใน
วันน้ีด้วย  ทั้งผลการปฏิบัติงานปี 2556 และแผนปฏิบัติการในปี 2557  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     และเราจะประชุม MOU กับหัวหน้าส่วนการงานเมื่อไร  
และจะอบรมพนักงานเทศบาลเราเมื่อไร และเราจะประเมิน KPI เมื่อไรมีแผนรึยังพอสรุปเสร็จให้ทําภายใน 
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สัปดาห์ 2 สัปดาห์น้ีเพราะวันที่ 8 ตุลาคม 2556 น้ีผมไม่อยู่เพราะผมจะไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องปลอดเหล้าของ 
สสส. เอาสัปดาห์ที่เท่าไรการประชุมประเมิน KPI  ฝากท่านผอ.อภิวัฒน์ประสานถ้าหากว่าเราได้อาจารย์มา
ประเมิน KPI  และเราก็มาบันทึกข้อตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนการงานกับพนักงานเทศบาลตาม KPI ตัวใหม่  
และ KPI ของแต่ละกอง/ฝ่ายที่ยังไม่เข้าใจหรือทําไม่เป็นให้ไปดูด้วย  เราจะ MOU กันในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ตุลาคมและในส่วนของรายงานการประชุมเทศบัญญัติก่ีฉบับตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา  ฝากหัวหน้าพงษ์ธร
ตรวจสอบและตรวจทานอย่าให้ผิดเพราะสภาจะเปิดอีกนัดหน้าในเดือนพฤศจิกายนเรายังมีเวลาตรวจทานเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด  

เรื่องที่ 3  คําสั่งการรักษาราชการแทน ผอ.สํานักการช่างและผอ.สํานักการสาธารณสุข 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ตอนนี้ผอ.สํานักการช่างเกษียณและผอ.สํานักการ

สาธารณสุขเกษียณต้องออกคําสั่งให้มีการรักษาราชการแทนต้องรีบทําบันทึกดําเนินการเพราะเขาต้องเป็นผอ.
รักษาการงานจะได้เดินได้เพราะว่าจะต้องมีผอ.ดําเนินการต้ังแต่วันแรกของปีงบประมาณไม่อย่างน้ันใครจะมา
สั่งงานรีบดําเนินการ 

เรื่องที่ 4   แจ้งการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
      รายจ่าย ประจําปี 2557 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    หัวหน้าสํานักปลัดก็ได้แจ้งวันนัดที่แต่ละกอง/ฝ่ายจะ

นําเสนอกับนายกแล้วใช่หรือไม่  ช่วงเช้าประมาณ 08.00 – 09.30 น.  ผมอยากจะคุยโครงการว่าพวกคุณรู้
หรือไม่ว่าโครงการท่ีพวกคุณจะทําในปีหน้ามีอะไรแล้วเตรียมอะไรไว้บ้างและมีอะไรที่อยากจะปรับปรุงเพ่ิมเติม
วิธีการทํางานเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างไร  ประเมินงานเก่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและมีแนวคิดที่จะปรับปรุงใน
ปีงบประมาณใหม่แบบไหน  ยกตัวอย่างเช่นโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของกองสวัสดิการประเมินผลที่ผ่านมา
เป็นอย่างไรยังอยากจะทําเหมือนเดิมหรืออยากจะปรับเปลี่ยนใหม่และถ้าหากปรับเปลี่ยนใหม่จะทําอย่างไร  
ทุกกอง/ฝ่ายจะต้องเตรียมตอบปัญหาเตรียมสิ่งต่างๆเหล่าน้ีมานําเสนอในวันที่เราคุยกันตอนเช้า    

เรื่องที่ 5   การใช้จ่ายงบประมาณ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     อยากจะแจ้งให้พวกเราได้รับทราบว่าในปีงบประมาณ  

2557 เงินเราน้อยถึงแม้ว่าตัวเลขมากแต่จะไปโด่งอยู่ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานของชาวบ้านแต่ในส่วนของ
งานประจําจะน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่ก็ยังโชคดีในเทศบัญญัติ
พวกเราต้ังงบค่ารักษาพยาบาลเอาไว้อยู่ที่สํานักปลัดเทศบาลก็ถือว่าเรามีเงินสํารองที่ส่วนการงานส่วนไหนไม่
พอก็สามารถที่จะคิดถึงส่วนน้ีได้รวมท้ังเงินสํารองจ่ายนายกพอที่จะให้ได้  แต่ในส่วนการงานก็ต้องช่วยกัน
ประหยัดและอยากจะฝากให้พวกเราเน้นการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส  เราต้องโชว์การทํางานทํา
ตามระเบียบกฎหมายชัดเจนว่าเราทําถูกต้อง  และทํางานให้ทําอย่างระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดและ
พยายามอย่าเอาปัญหาส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้องกับการทํางานฝากด้วย 

เรื่องที่ 6   ข้อบัญญัติในการใช้หอประชุม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีเอกสารเป็นของ อบจ. เก่ียวกับเรื่องการใช้ห้องประชุม 
80 พรรษา  ของ อบจ. ออกเป็นข้อบัญญัติแต่ของเราออกเป็นระเบียบฝากท่านรองประเสริฐไปดูว่าข้อไหนที่
ถูกต้องหรือข้อไหนควรท่ีจะทํา  พอเป็นข้อบัญญัติหรือเป็นเทศบัญญัติขึ้นมาท่านผู้ว่าก็ได้ลงนามด้วย  เป็นเรื่อง
ที่ควรจะทําแบบไหนให้ถูกต้องฝากดูด้วย   ผมเห็นด้วยที่ อบจ. ทําเป็นข้อบัญญัติเพราะข้อบัญญัติก็คือกฎหมาย
คือตัวที่ใช้บังคับ   

เรื่องที่ 7    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผอ.เสาวณีได้มอบให้ใครทํางานของสถาบัน
พระปกเกล้ารายงานความท้าทายยังไงตามให้ด้วย  เขาให้เวลา 2 สัปดาห์  หลังจากที่จบมาฝากทางสํานักการ 
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สาธารณสุขตามเรื่องด้วย  และจะมีการมาประเมินรางวัลธรรมาภิบาลของปี 2555  โดยอาจารย์โกวิทย์ยังไม่มี
การแจ้งวันมาแต่ลงพ้ืนที่มาแล้วยังไงก็ต้องเตรียมตัวให้ดี  

เรื่องที่ 8   โครงการตลาดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองลิ้นจี่  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   เราได้ออกรายการร้อยมือสร้างเมือง  ในวันที่ 21 กันยายน 
2556  ที่ผ่านมา  และวันน้ีทางบริษัทเวิร์กพอยน์ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอีกว่าจะเอาอีกเร่ืองหน่ึงเมื่อเป็นแบบน้ีก็
แปลว่าเขาอนุมัติโครงการของเรา  โครงการท่ีเขามาดูวันน้ีคือโครงการตลาดสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของชุมชน
หนองลิ้นจี่  ก็จะเอาจุดแข็งของชุมชนหนองลิ้นจี่ที่อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะกุดนํ้ากินคนที่มาออกกําลังกายที่
สวนสาธารณะกุดนํ้ากินก็คือคนที่รักสุขภาพเพราะฉะน้ันก็จะใช้บริ เวณที่ ว่างข้างบ้านของคุณหมอ 
ย่ิงสันต์ทําเป็นตลาดสมุนไพรอาหารสุขภาพเพ่ือให้คนมาออกกําลังกายซื้อไม่ว่าจะเป็นนํ้าผักผลไม้เพ่ือสุขภาพ  
ผักปลอดสารพิษ  และถ้าหากว่าคนมาอุดหนุนเยอะอนาคตเราก็อาจจะทําเป็นร้านที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ  โครงการที่ได้ที่ 1 ก็คือโครงการบ้านมั่นคงชุมชนรังสิตของเทศบาลนครรังสิตขึ้นมาได้ที่ 1 เพราะเขา
สามารถพรีเซนต์ให้กรรมการรับฟังได้ว่าเขาจะบริหารจัดการอย่างไร  ฝากผอ.วรวิทย์ไปติดตามงานในส่วนของ
ตัวเองก็คืองานพัฒนาชุมชนและต่อไปงานของกองสวัสดิการจะเยอะต้องฝากผอ.วรวิทย์ดูด้วย 

เรื่องที่ 9    ศึกษาการใช้งบประมาณในการจัดตั้งโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
              กรณีกลุ่มโรงสีข้าวขนาดเล็ก  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมออกชุมชนสงเปลือยใน  ชาวบ้านมาบอกว่าอยากได้
เครื่องสีข้าวกล้อง  ผมเลยมานึกถึงเคร่ืองของโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นเคร่ืองสีข้าวเล็กๆ  ฝากผอ.วรวิทย์เพราะ
ทางชุมชนเขาอยากได้ลองเช็คราคาดู  ท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ซื้อมาในราคา 40,000 บาท  เป็นเคร่ือง
เล็กๆ  จะใช้งบประมาณเก่ียวกับการสร้างงานสร้างอาชีพของเราเพ่ือที่จะซื้อตัวน้ีเข้าไปให้กับกลุ่มอาชีพสีข้าว
ได้หรือไม่  ฝากไปดูระเบียบศึกษาโครงการว่าเรามีโอกาสที่จะทําได้ผมจะเรียกคนที่ต้องการมาติดต่อสร้างกลุ่ม
แล้วเปิดเป็นกลุ่มโรงสีใช้เครื่องโรงสีเล็ก 

เรื่องที่ 10   ชุมชนขอความอนุเคราะห์พัสดุและครุภัณฑ์เก่า 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอหารือกองวิชาการและงานพัสดุเรื่องเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ที่พวกเราซื้อตอนน้ีทางกองวิชาการบันทึกขึ้นมาว่าใช้ได้ครึ่งต่อครึ่ง  และตอนน้ีมีทางชุมชนขอมาเราจะทํา
อย่างไร  กองสวัสดิการเปลี่ยนโต๊ะเก้าอ้ีใหม่ทางชุมชนคงรู้เลยมีหนังสือมาขอโต๊ะเก้าอ้ีเก่าเราจะทําอย่างไร  
งานน้ีเป็นงานของพัสดุหรือเป็นงานของใครทางชุมชนขอมาเราจะให้ได้หรือไม่  ทางชุมชนเขามีหนังสือมาขอ
ตอนน้ีหนังสืออยู่ที่กองวิชาการเอาเป็นว่ารวบรวมมาไว้ที่สํานักการคลัง  และทางกองวิชาการก็รายงาน 
สํานักการคลังว่ามีก่ีเคร่ือง ใช้งานได้ก่ีเครื่องและชํารุดก่ีเครื่องและมีชุมชนจะขอยืมก่ีเครื่องก็รวบรวมส่งไปที่
สํานักการคลัง  แล้วทางสํานักการคลังก็ทําเร่ืองถึงนายกสรุปขึ้นมาขออนุญาตว่าจะให้ยืมหรือไม่หรือจะให้ทํา
อย่างไรรวมท้ังโต๊ะ เก้าอ้ีด้วย  ภายในเดือนตุลาคมให้เสร็จเรียบร้อย 

เรื่องที่ 11   แจ้งการประชุมชมรมท้องถ่ิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เราแจ้งที่ประชุมของชมรมท้องถิ่นว่าแต่ละแห่งก็เลือกต้ัง 
และแต่ละแห่งก็ติดทําเทศบัญญัติ  ช่วงน้ีก็เรียบร้อยแล้วฝากท่านรองประเสริฐนัดวันประชุมลองสอบถามดูเรื่อง
กีฬาและเราก็เชิญชมรมท้องถิ่นมายกร่างระเบียบกฎหมาย  

เรื่องที่ 12   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอล วิทยาลัยสารพัดช่าง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลของ
วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นการพบระหว่างคู่พิเศษ VIP กับ VIP สารพัดช่าง วันที่ 14 ตุลาคม 2556  ขอ
สนับสนุนรางวัลและขอเชิญไปร่วมแข่งขัน  ฝากท่านปลัดเทศบาลไปร่วมงานในวันน้ันด้วย  
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เรื่องที่ 13   ประชุมคณะกรรมการงานวิจิตรแพรวา 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 3 ตุลาคม  2556  เวลา 10.00 น. ท่านผู้ว่าเชิญผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกงานประชุมวิจิตรแพรวา   

เรื่องที่ 14   ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฉลองพระชันษา 100 ปี  สมเด็จพระสังฆราช  ร่วมตัก
บาตร ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 06.30 น. ถนนภิรมย์  

เรื่องที่ 15   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเข้าประชุม 
กทจ. รอบน้ีปรากฏว่าเขารับรอง ซี 7 ของพนักงานเทศบาลเรามาทุกคน กทจ. เห็นชอบและก็ยังมีรายงานว่า
เราผ่านการประเมินชํานาญการพิเศษ 1 คน  และเช่ียวชาญ 1 คน รวมเป็น 2 คน อยู่ในการประชุม กทจ. 
ครั้งที่ผ่านมา 

เรื่องที่ 16  การประชุมชุมชน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    จากการที่ประชุมปัญหาชุมชนเมื่อวานน้ีผมให้นฐอรสรุป
มาให้  สวนสาธารณะกุดนํ้ากินถนนสกปรกมีท่อนไม้วางเกะกะ มีการร้ือป้ายออกแต่ไม่เก็บ ห้องนํ้าสกปรก    
อย่าลืมแจ้งให้พนักงานไปดูแลและติดตามงานให้ด้วย  และในวันศุกร์เขาจะมาถ่ายทําเก่ียวกับโครงการร้อยมือ
สร้างเมืองถ้ายังเห็นความสกปรก ต้นไม้รกรุงรัง ใครมีหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองตัดต้นไม้ทําความสะอาดห้องนํ้าปรับ
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะกุดนํ้ากินให้รีบดําเนินการภายในสัปดาห์น้ีก่อนวันศุกร์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณที่จะใช้
เป็นสถานที่เป็นตลาดข้างบ้านคุณหมอย่ิงสันต์อย่าให้มีกองขยะเพราะมีแต่คนเอาขยะไปทิ้งไว้ให้ทําความสะอาด
ด้วย   ถนนบริเวณหน้าเกาะแก้วชํารุดผมว่าไม่ได้ชํารุดเฉพาะบริเวณหน้าเกาะแก้วถ้าหากว่าฝนไม่ตกเราลองน่ัง
รถออกไปดูผลงานของสํานักการช่างหน่อยนะท่านผอ.ภานุเดช  ขอให้เปิดร่องระบายนํ้าซอยวัลลภ  ถนนหน้า
ศูนย์เด็กเล็กกุดยางสามัคคีชํารุดฝากสํานักการช่างฝนหยุดตกให้ไปดําเนินการซ่อมแซมด้วย  ฟุตบาทหน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯชํารุด  ขอให้ตัดต้นไม้ทางเข้าชุมชนดอนกลอย แก้ไขไฟฟ้าดับบริเวณถนนอนรรฆนาค
ซอย 7  ขอให้เทศบาลตัดต้นไม้เปิดร่องระบายนํ้าข้างที่ทําการ SML แก่งดอนกลาง ขอตัดให้เทศบาลตัดต้นไม้
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  ซ่อมห้องนํ้าท่านนายก  เรื่องกล้อง CCTV  กับทางหอการค้าฝากท่านรอง
ประเสริฐและจ่าเอกภราดรเพราะมีคนพูดว่า 100 จุด เราได้มาไม่ถึงหรอกปีน้ีทั้งปีอย่างมากเราได้แค่ 80 จุด
ไม่เกินน้ีเอาเป็นว่าฝากให้ได้มากที่สุด  เอาลงชุมชนด้วยขอให้มีแรงจูงใจในการที่จะติดกล้อง CCTV 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลย  เรียกตํารวจมาคุยและมาทํา MOU รีบดําเนินการเพราะเริ่มปีงบประมาณใหม่แล้ว  
ฝากท่านปลัดตามเรื่องหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 ผมได้ยินข่าวมาว่าเขาจัดสรรงบประมาณมาแล้ว   

เรื่องที่ 17   โครงการกิจกรรมเวทีเยาวชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     กองสวัสดิการรับผิดชอบเร่ืองเวทีเยาวชนแล้วได้เริ่มทํา
โครงการขอสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพรึยังได้เริ่มขับเคลื่อนรึยัง 
นายวรวิทย์  ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ยังครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ต้องรีบทําภายในเดือนน้ีเพราะกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้องย่ืนล่วงหน้า 2 เดือน กว่าที่จะได้รับงบประมาณจะใจเย็นอยู่ไม่ได้นะและผมจะให้สํานักการช่างไป
ทําเวทีและลานปูนซีเมนต์ให้  ท่านผอ.ภานุเดชอย่าลืมเตือนผมเรื่องจะทําเวทีเยาวชนเป็นเวทีแบบถาวร  เทพ้ืน
คอนกรีตแบบขัดมันเพราะว่าเอ็กซ์ตรีมจะมาขอใช้พ้ืนที่ด้วย  เพราะฉะน้ันคอนกรีตแบบขัดมันเวลาที่เล่น
กิจกรรมของเอ็กซ์ตรีมล้มหรือเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นการป้องกันเขาเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยได้ในระดับหน่ึง
เพราะฉะนั้นเขาเลยขอความอนุเคราะห์เราให้ทําลานคอนกรีตแบบขัดมัน  ท่านผู้ว่าคงจะไปเห็นท่านเลยนําไป
พูดในที่ประชุมจังหวัดบอกให้นายอําเภอทุกอําเภอให้ไปจัดเวทีเยาวชนเหมือนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดให้กับ 
 



- ๗  - 
เยาวชนที่สวนสาธารณะกุดนํ้ากินให้เอารูปแบบน้ี  และท่านก็ถามผมว่าท่านนายกเอางบประมาณที่ไหนผมตอบ
ว่าใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพและทุกท้องถิ่นก็มีกองทุนน้ีเหมือนกัน 

เรื่องที่ 18   กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี  สมเด็จพระสังฆราช 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     กิจกรรมในวันที่ 9 ตุลาคม 2556  ณ  หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ  เป็นกิจกรรมจัดงานส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช  เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมขับเคล่ือนการกระทําความดี ชําระล้างขัดเกลาจิตใจ บําเพ็ญ
สมาธิ สร้างผลประโยชน์แก่ส่วนรวมเน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 ปี  
    เรื่องที่  19   โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วันที่  25  กันยายน 2556 ผมได้รับเชิญไปประชุมใน
โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า  แผนตัวน้ีเป็นแผนที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมารับทําการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับนํ้าแล้งและนํ้าท่วมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และที่เขาให้ท้องถิ่นเข้าไปประชุมในวันน้ันพร้อม
บอกให้กลับไปดูในพ้ืนที่ของท่านท้องถิ่นของท่านถ้าพบว่าบริเวณไหนแล้งหรือท่วมให้ทําโครงการเข้ามาเพ่ือ
บรรจุในแผนตัวอาจารย์ที่ลงมารวบรวมจะมารวบรวมแผนและโครงการในการแก้ไขปัญหาน้ําแล้งและนํ้าท่วม 
รวมท้ังนํ้าท่วมขังด้วย  เพราะฉะน้ันถ้าหากว่ารวมนํ้าท่วมขังด้วยก็เป็นเป้าของเราที่เราจะขอรับงบประมาณ   
น้ีคืองานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าหากมีโครงการบรรจุไว้ในแผนโอกาสที่จะได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการแก้ไขปัญหานํ้าแล้งและนํ้าท่วมรวมทั้งนํ้าท่วมขังด้วยสูง  เพราะฉะน้ันฝาก 
ผอ.ภานุเดชเป็นการประชุมช้ีแจงโครงการระดับจังหวัดครั้งที่ 1  เขาจะมาอีก 2 ครั้ง  แต่โครงการของเราที่เรา
เตรียมเอาไว้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลของเรามีอยู่ก่ีโครงการ  ฝากเอกสารให้ท่าน 
ผอ.ภานุเดชไปศึกษาแล้วเรามาคุยกันว่าเตรียมแผนเอาไว้ก่ีแผน  ใช้งบประมาณเท่าไรเป็นโอกาสที่เราจะได้รับ
งบประมาณมาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังของเทศบาล   

เรื่องที่  20   การขยายเวลาเบิกเงินรายการที่เปลี่ยนแปลง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีหนังสือถึงนายกเก่ียวกับเร่ืองการขยายเวลาเบิกเงิน
รายการที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2555  ฝากผู้ที่รับผิดชอบให้ไปดูและปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง   

เรื่องที่  21   กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการท้องถ่ินปลอดเหล้าของ สสส.   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สสส. เชิญนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุไปร่วมงาน  วันที่ 
8 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ผมจะไปเองพร้อมกับ
นายพัชรพงษ์   เป็นเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดเหล้าทางโครงการใคร่ขอเรียนเชิญท่าน
และทีมงานจํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว  ผู้ที่เก่ียวข้องหมายถึงผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ  หรือแกนนําชุมชนที่พร้อมขับเคลื่อนงานท้องถิ่นปลอดเหล้า   

เรื่องที่  22   กําหนดการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานและกําหนดการ 
                        ประชุมพบปะหารือ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     หัวหน้าสํานักปลัดได้ทํากําหนดการประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนการงานให้ทุกกอง/ฝ่ายแล้วยึดถือปฏิบัติตามน้ีด้วย  เรากําหนดไว้ก่อนทั้งปีและกําหนดการประชุม
พบปะหารือตอนเช้าที่ห้องประชุมนายกกําหนดการก็ออกเรียบร้อยนะ  ขอให้ทุกคนเข้าประชุมตรงเวลาด้วยถ้า
เป็นการประชุมพบปะหารือช่วงเช้า เวลา 08.00 น.  ถ้าเป็นการประชุม คทม. ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ฝาก
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย 

เรื่องที่  23   การเบิกจ่ายโบนัส 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ฝากท่านรองอุบลรัตน์ถ้าหากว่าสิ้นปีน้ีทางกรมอนุญาตให้
เบิกจ่ายโบนัสได้เราจะทําอย่างไรกับลูกจ้างโครงการ  ฝากท่านรองอุบลรัตน์หาทางออกฝากคิดช่วยกันผมอยาก
ให้ความเป็นธรรม 



- ๘   - 
เรื่องที่  24   เงินอุดหนุนปี 2557 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เงินอุดหนุนปี 2557 ผมได้เอกสารมาแล้วเอาเป็นว่าเรา
ได้มากกว่าปีที่แล้วขึ้นมาอีก 2 พันล้านบาท  ปีที่ผ่านมาปี 2556  เราได้เงินมาประมาณ  297  ล้านบาท  ถ้า
หากว่าเป็นอย่างน้ีปีหน้าเราทําเทศบัญญัติงบประมาณ 300 ล้านบาท ได้เลย   

เรื่องที่  25   กําหนดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องแจ้ง ป.ป.ช. ออกมา
ใหม่เป็นกฎหมาย ป.ป.ช.  เริ่มบังคับใช้วันที่ 11 สิงหาคม 2556  เก่ียวกับเร่ืองมาตรฐานราคากลางจะต้องมี
การประกาศ  เพราะฉะน้ันวันที่ 7  ตุลาคม 2556 ท่านรองอุบลรัตน์เลยอยากจะช้ีแนะพวกเราวิธีการปฏิบัติ
และเง่ือนไขขั้นตอน  วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556  นักบริหารทุกคนและใครที่ทําพัสดุให้เข้ามาประชุมด้วยจะ
ได้เข้าใจตรงกันเพราะในระเบียบตัวน้ีเขียนเอาไว้ว่าถ้าหากพบการกระทําผิดผู้อนุมัติ ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องถูก
ถอดถอน และก่อนที่จะถูกถอดถอนถ้า ป.ป.ช. ช้ีมูลพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที  ถึงแม้ท่านจะไม่ทุจริตแต่ให้ถือว่า
ท่านทุจริตเพ่ือที่จะไปดําเนินคดีในหมวดของประมวลกฎหมายอาญาภาคทุจริตได้  คือการเป็นเจ้าพนักงานและ
ประพฤติมิชอบ  ยังไงฝากให้ทําตามขั้นตอนทุกข้อทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบด้วยฝากทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย  
งานไหนที่มีงานพัสดุเบิกจ่ายให้เตรียมตัวไว้  ซื้อของต้ังแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต้องลงรายละเอียดและใช้
มาตรฐานราคากลาง   
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                 ครั้งที่  25/2556  เม่ือวันที่  17  กันยายน  ๒๕๕6   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  25/2556  เมื่อวันที่ 17  กันยายน 2556  มีท่านใด
จะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนที่ผ่านมาน้ีไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งข่าวการ

จับกุมยาเสพติดจากทางชุมชนและตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  การจับกุมของในระดับจังหวัดในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุก็ไม่มี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ได้ยินข่าวที่เขาจะยกเลิกใบกระท่อมและกัญชาจากพืชยา

เสพติดให้เป็นพืชธรรมชาติแต่มันมีผลทําให้เราเมาได้  ถ้าใครอยากรู้ว่าพืชธรรมชาติชนิดไหนกินแล้วเมาให้ไปดู
ใน พรบ.  

เรื่องที่ 2   ผลการประกวดโครงการ SBMLD ระดับประเทศ 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     ตามที่โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) ระดับประเทศ ประจําปี 2556  ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2556  ณ  บริเวณบึงพลาญชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการประกวดผลงานของนักเรียนทั่วประเทศครั้งน้ีจะมี อปท. ต่างๆส่งเข้ามาประมาณ 40  
อปท.  โรงเรียนของเราได้ส่งผลงานเข้าไปร่วมประกวดด้วย  การจัดการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วผลการประกวดคือโรงเรียนเทศบาล 4 ได้รับรางวัลมาจํานวน 3 รางวัล คือ 1.การประกวดการ 



- ๙  - 
บริการนวดฝ่าเท้า นวดเพ่ือสุขภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัลและเงินสด  2.การ
ประกวดทําขนมได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตรและเงินสด  3.การประกวดการประดิษฐ์ของใช้และ 
ที่ระลึกได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตรและเงินสด  รวม 3 รางวัล  ที่เป็นรางวัลระดับประเทศ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้
โพธ์ิค้ํา  โครงการ SBMLD ก็เปรียบเหมือนกับการฝึกฝนอาชีพสร้างความรู้ให้กับนักเรียนต้ังแต่เด็กและพอจบ
ไปก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองประกอบอาชีพได้ก็เป็นโครงการที่ดี    
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1   นําเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน 

นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     โรงเรียนเทศบาล 1 ได้นําเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติสอนเสริมนอกเวลาเรียนของนักเรียนช้ัน ป.1 – ป.6 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน
นอกเวลาเรียนเริ่มมาต้ังแต่เดือนมิถุนายนโดยจะสอนระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์  และได้เก็บเงินจากผู้ปกครอง
ในอัตราเดือนละ 500 บาท ต่อคน  เรื่องน้ีผมได้แนะนําทางโรงเรียนไปหลายคร้ังว่าวิธีการทําน้ันมีระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ อปท. ปี 
2551 ซึ่งมีกฎหมายบังคับมาต้ังแต่ปี 2551 และก็แนะนําให้ทางโรงเรียนไปทําให้ถูกต้องตามระเบียบ คือ 1.
หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่สอนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์แนวทางตามท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมกําหนดว่าในการที่จะ
สอนเพ่ิมเติมโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กหรือบริการอ่ืนที่จะเสริมมาตรฐานให้เด็กน้ัน
โรงเรียนจะต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมผู้ปกครองที่เก่ียวข้องโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือ
ผู้ปกครองยินยอมเกินก่ึงหน่ึงของผู้ที่เก่ียวข้อง  และเมื่อผ่านที่ประชุมจากผู้ปกครองจะต้องนําเข้าที่ประชุม
กรรมการสถานศึกษาและเสียงต้องเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดแล้วหลังจากน้ันก็เสนอขออนุมัติ
จากท่านนายกคือผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ  โดยการทําน้ีจะต้องจัดทําเป็นโครงการพร้อมกําหนด
รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องขอรับสนับสนุนจากผู้ปกครองถึงจะออกไปใช้ได้  แต่การดําเนินการของโรงเรียนน้ันไม่มี
การผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครองเพราะหลักฐานที่ทํามาในการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพียงแต่บอกว่า
มีผู้ปกครองกลุ่มหน่ึงเข้ามาพบกับรองพัชรินทร์  พิมพะจันทร์และแจ้งว่ามีความประสงค์อยากจะให้เปิด
ห้องเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน  โดยยินดีจะจ่ายเงินให้ทางโรงเรียนก็เลยนําโครงการเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา  ก็บอกส้ันๆแค่น้ันกรรมการสถานศึกษาก็เห็นชอบซึ่งหลักฐานที่มาปรากฏสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือ 1.
การออกหนังสือของโรงเรียนใช้เลขที่ของโรงเรียนทั้งหมดแต่เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นคนเซ็นต์ ซึ่ง
พออ่านดูเน้ือหาในหนังสือตัวน้ีจะไปขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของระเบียบตัวที่ผมนําเรียนว่าเงินที่เหลือจาก
ค่าใช้จ่ายโครงการนี้จะต้องนําคืนให้กับผู้ปกครองหรือผู้เรียนทั้งหมดยกเว้นเขาจะยินยอมให้เราเอาไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน จะต้องเอานํากลับไปประชุมใหม่  ประเด็นที่ 2 ที่ห่วงคือโรงเรียนไปออกโดยใช้ใบเสร็จของ
สถานศึกษาที่ผู้ปกครองนํามาให้ดูไปใช้ใบเสร็จของเทศบาลที่เบิกออกจากสํานักการคลังแล้วเทศบาลนําไปใช้  
พอถามโรงเรียนบอกว่าเป็นใบเสร็จเก่าแต่ยังไม่ยกเลิกซึ่งตามระเบียบน้ันตราบใดที่ใบเสร็จยังไม่มีการยกเลิกก็
ยังใช้ได้และต้องนําเงินส่งเข้าในระเบียบและข้อสําคัญอีกอย่างคือทางโรงเรียนไปจ่ายค่าตอบแทนให้ครูที่
ปฏิบัติงานในระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาราชการก็ทําให้ผมเป็นห่วงว่าถ้าเป็นแบบน้ีจะมีผล
ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง  ผมเลยได้นําเข้าแจ้งที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบว่าคือเอา
ระเบียบเก่ามาย้ําว่าให้ทําให้ถูกระเบียบด้วย  แต่ในที่ประชุมผมไม่ได้ระบุว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงแต่ต้องการ
ให้ทุกโรงเรียนได้ทราบว่าเรื่องน้ีผมได้เตือนแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   แล้วตอนน้ีถ้าจะทําให้ถูกต้องจะทําอย่างไร 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     โรงเรียนต้องทําโครงการขึ้นใหม่และมีหลักฐานการ
ประชุมผู้ปกครองที่เก่ียวข้อง 
 



- ๑๐  - 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   1.ทําโครงการเสนอ  2.เชิญผู้ปกครองประชุมและนําเรื่อง
น้ีเข้าที่ประชุมผู้ปกครองและต้องมีการเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึง  3.นําเข้าที่ประชุมกรรมการสถานศึกษา 4.ขอ
อนุมัติจากนายก  ที่ท่านผอ.วิเชียรพูดมาก็ถูกต้องและท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ท่านได้มีการประชุม
ผู้ปกครองหรือไม่เก่ียวกับเรื่องน้ีมีการแสดงความเห็นชอบหรือไม่ 
นายประโยชน์  ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑    มีเพียงแต่ว่าใครต้องการจะเรียนบ้างเป็นการ
เสนอในการประชุมผู้ปกครอง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    แต่ไม่ได้เอามาบรรจุเป็นเรื่องเป็นราว  ตอนน้ีเป็นภาค
เรียนที่ 1  ท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ก็เขียนโครงการประกอบหลักสูตรว่า ป.1 – ป.6 จะสอนวิชาอะไรและ
ทําเสร็จเมื่อไรพร้อมเม่ือไรนัดประชุมผู้ปกครองทําให้ถูกต้องแล้วก็นําเข้าที่ประชุมกรรมการสถานศึกษาอีกครั้ง
เป็นการเริ่มต้นใหม่   
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     เรื่องเงินต้องเอาเข้าระบบผมเป็นห่วงว่ามันเน่ินนานมา  
3 – 4 เดือน  น้ีคือสิ่งที่จะไปแย้งกันและการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ครูที่ปฏิบัติงานก็จ่ายให้บางคนเท่าน้ันยัง
ไม่ได้จ่ายครบทุกคนผมกลัวว่าจะมีการขัดแย้งกันเอง  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     หากได้จ่ายค่าตอบแทนไปแล้วก็ให้ส่งคืนก่อนแล้วมา
เริ่มต้นใหม่  เก่ียวกับเรื่องเงินซ้ําซ้อนตอนที่ผมไปอบรมพระปกเกล้าเขาก็พูดกันเก่ียวกับเรื่องอาจารย์
มหาวิทยาลัยอาจารย์ที่มาอยู่ที่สถาบันพระปกเกล้าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเด๋ียวน้ี สตง. 
ลงไปตรวจบอกว่าคุณเอาเวลาในการที่คุณรับเงินเดือนของอาจารย์มหาวิทยาลัยน้ี  แต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็น
อาจารย์จากสถาบันพระปกเกล้านะเขาพูดถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วไป  คุณรับเงินเดือนของมหาวิทยาลัยแต่
คุณก็ยังไปรับงานวิทยากรรับงานวิจัยนอกสถาบันถามว่าแบบนี้คุณรับเงินซ้ําซ้อนหรือไม่  ตอนน้ีทาง สตง. 
กําลังคุยเร่ืองน้ีกันอยู่  เพราะฉะนั้นในส่วนน้ีถ้าหากว่าจ่ายไปแล้วก็สามารถขอคืนได้เพราะมีบัญชีและเราก็
เริ่มต้นใหม่ทําให้ถูกต้องนะท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 1  ฝากท่านรองอุบลรัตน์เอาใบเสร็จรับเงินมาดูก่อนแล้ว
ถ้าหากว่าเป็นใบเสร็จของเทศบาลก็นําเงินมาเข้าเป็นเงินรับฝากให้กับสํานักการคลังเอาไว้  
นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ     เท่าที่ฟังไม่ใช่ใบเสร็จของเทศบาลแต่เป็นใบเสร็จของโรงเรียน 
นายวิเชียร  สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา     ใช่เป็นใบเสร็จของโรงเรียนแต่เราได้นําใบเสร็จของ
เทศบาลไปใช้ในโรงเรียน  ก็เป็นกรรมสิทธ์ิของโรงเรียนไปเลย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ถ้าเป็นใบเสร็จของโรงเรียนก็ต้องนําเงินเข้าโรงเรียนก็ไม่
เป็นไร  เพียงแต่เห็นว่าเป็นใบเสร็จของเทศบาลถ้ามีปัญหาก็เข้ามาเป็นเงินรับฝากที่สํานักการคลัง  ถ้าเป็นเงิน
รายได้ของโรงเรียนพอเรียบร้อยก็บรรจุฝากเข้าไป  ที่มาของเงินก็คือเงินของโครงการน้ี  แต่ก็มีอยู่ 2 แนวทางที่
จะทําให้ถูกต้องคือนําเงินคืนผู้ปกครองในส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง  แต่ใบเสร็จที่ออกไปแล้วน้ันจะ
บันทึกอย่างไร  เป็นวิธีการทําเฉยๆไม่เป็นไรเพราะสุจริตและเจตนาดีสามารถแก้ไขได้เอาเป็นว่าเรื่องใบเสร็จมา
ปรึกษากับสํานักการคลัง  และท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ก็เริ่มต้นใหม่ทําตามระเบียบให้ถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม    -  ให้ทําเป็นโครงการใหม่และให้ทําตามระเบียบให้ถูกต้องตามที่ 
                     ท่านผอ.สํานักการศึกษาแนะนําให้ครบทุกข้อ  - 
 

เรื่องที่ 2    การสํารวจความต้องการรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ําและรถกวาดถนน  
นางจีรนันท์  ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ด้วยจังหวัดกาฬสินธ์ุจะประสานขอรับการ

สนับสนุนรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกนํ้าและรถกวาดถนนจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่ใช้งานแล้วเพ่ือมอบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่  ดังน้ันเพ่ือให้การสํารวจข้อมูลความ
ต้องการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้อําเภอสํารวจความต้องการรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกนํ้าและรถกวาด 
 



- ๑๑  - 
ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  โดยให้สรุปเป็นภาพรวมของอําเภอและส่งให้จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เราเคยทําเรื่องไปขอแล้วไม่ได้ตอนนั้นไปขอกับทาง
กรุงเทพมหานครเองรวมทั้งให้ท่านรัชฎาภรณ์  แก้วสนิทประสานให้แต่ก็ไม่ได้  แต่ครั้งน้ีท่านผู้ว่าคงจะไปขอให้
เองผมเลยได้คุยกับทางสมชายว่าขอยังไง  สมชายตอบว่าขอรถนํ้า 2 คัน ขอรถขยะ 2 คัน  และผมเลยบอกว่า
ให้ขอรถกวาดถนนไปอีก 2 คัน นํามาศึกษาดูว่าทําอย่างไรแล้วเราก็มาปรับปรุงทําเรื่องไปขออย่างละ 2 คัน    
 

มติที่ประชุม   -  มอบให้สมชายทําเรื่องขอรถขยะ 2 คัน รถบรรทุกน้ํา 2 คัน 
                              และรถกวาดถนน 2 คัน  -   

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกันยายน  2556 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกันยายน 2556  เชิญสถานธนานุบาล 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน  2556  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนกันยายน  จํานวน 3,343  รายการ จํานวนเงิน 54,481,300  บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 34,837.73 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 4,079.42 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,855,462.14  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,956,644.82  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนเมษายน 2556 จํานวน 53 ราย 
จํานวนเงิน 613,700 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนกันยายน  2556 จํานวน  82,715 บาท  รับ
จํานํา  1,100 ราย จํานวนเงิน 17,674,000 บาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม จํานวน 82 ราย  จํานวนเงิน  
1,401,000  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,079  ราย จํานวนเงิน 17,457,500 บาท  ลดลงจากเดือนสิงหาคม  
จํานวน  4 ราย จํานวนเงิน  1,245,400  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 578,421.75 บาท   ลดลงจาก
เดือนสิงหาคม จํานวน  34,737.50 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 55 – 30  กันยายน 56 จํานวน  
6,265,381  บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

กันยายน  2556  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  420 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล    1. ดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายบริหารและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 7 ราย  1. นาย
วรวิทย์  ภูอวด ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 8  2. น.ส.นันทนา  สุเพ็งคําภา  ตําแหน่ง
ผู้ อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 8 3. นางมยุรี  ไชยบัง  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 7   
4. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร     ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7  5. น.ส.จันทร์ตรี  กอสัตย์ ตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7   6. จ่าสิบเอกสมชาย  โสมนัสนานนท์   ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 7   7. น.ส.ดารุณี  สุดาอ้ิง  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 7   2. จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมการใช้และรักษารถยนต์  ในวันที่12  กันยายน  2556  ณ ห้องประชุมพวงพะยอม   3. เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานบุคคล ของพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ประจําปี 2556   4. ขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี   (2555 - 2557) 
และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  (2556 - 2559) จํานวน  15  อัตรา  12  ตําแหน่ง   ข้อมูลการใช้ 



- ๑๒  - 
หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกันยายน  2556  หอประชุมธรรมาภิบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 6 ราย  ส่วนราชการ  จํานวน 4 ราย  เอกชน  จํานวน  1 ราย  รวมเป็นเงิน  
28,200  บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  5 ราย  ส่วนราชการ 1 ราย  รวมเป็นเงิน  
1,500 บาท    ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  
24/2556  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2556  ครั้งที่  25/2556  เมื่อวันที่  17 กันยายน  2556  งาน
กิจการสภา  -การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปี 2556  เมื่อวันที่ 16  กันยายน 
2556  -การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2556   งานธุรการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  โครงการ
ตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  จัดเจ้าหน้าเทศกิจออกตรวจเช็คตู้รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด ภายในชุมชนทั้ง 36 
ชุมชนในเดือนกันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีการแจ้งเบาะแสยาเสพติด   การปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิง
ไหม้  5 ครั้ง  ดังน้ี  - เมื่อวันที่  10  กันยายน 2556 เวลาประมาณ  00.35 -01.45 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  
ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ตู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธ์ุ  
ถนนประดิษฐ์   - เมื่อวันที่  19  กันยายน 2556 เวลาประมาณ  01.25 -01.45 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้สายโทรศัพท์ด้านหลังร้านสําราญเฟอร์นิเจอร์ ชุมชนสงเปลือยนอก  - เมื่อวันที่ 
22  กันยายน 2556 เวลาประมาณ  18.25 -18.40 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้
สายไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าโต๊ะสนุกเกอร์พาราไดร์  ถนนบายพาส  - เมื่อวันที่  25  กันยายน 2556 เวลา
ประมาณ  10.58 -11.10 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า
ด้านข้างที่ว่าการอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อวันที่  30  กันยายน 2556 เวลาประมาณ  14.30 - 14.45 น. 
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์กระบะติดต้ังแก๊ส LPG บริเวณด้านหน้าร้านอารีย์
อะไหล่ยนต์ ถนนกาฬสินธ์ุ   ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังบ้านพักอาศัย  เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2556 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นําเคร่ืองสูบนํ้าออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนํ้า
ท่วมขังบ้านพักอาศัยชุมชนดอนสวรรค์ ,ชุมชน กุดยางสามัคคี  และด้านข้างสํานักงานเทศบาลฯ  งานทะเบียน
ราษฎร   จํานวนประชากร  ณ เดือนกันายน  2556   จํานวน 14,061  ครัวเรือน  จํานวนผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลที่เสียชีวิต  จํานวน  7 ราย  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 770  ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับ
บริการ 840  ราย  โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  13  ราย  ให้บริการตรวจสอบข้อมูลรายการ
คนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรแก่ธนาคารออมสิน  300  ราย   ออกตรวจเย่ียมประชาสัมพันธ์โครงการ 
ฯ  4 ชุมชนใน  ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง , ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. , ชุมชนสงเปลือย , ชุมชนวัดสว่างคงคา 

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท์  ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ มาตรการ

ประหยัดพลังงานกันยายน  2556  ค่าไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 341.70 หน่วย 
กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 599.40  หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  257.70  หน่วย  ค่าไฟฟ้า  โรงฆ่าสัตว์ 
สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 3,645 หน่วย กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 3,456.50  หน่วย ลดการใช้
พลังงาน  188.50  หน่วย  สถานที่กําจัดขยะ สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 462.70 หน่วย กันยายน 
2556  จํานวนที่ใช้ 479.69  หน่วย  เพ่ิมการใช้พลังงาน  16.99 หน่วย  ค่านํ้าประปา โรงคัดแยกขยะ 
สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 107 หน่วย กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 118  หน่วย  เพ่ิมการใช้พลังงาน  
11 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 1,847 หน่วย กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 1,967  
หน่วย  เพ่ิมการใช้พลังงาน  120 หน่วย  สํานักการสาธารณสุขฯ สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 38 หน่วย 
กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 34  หน่วย  ลดการใช้พลังงาน  4 หน่วย  ศูนย์บริการฯ แห่งที่ 1  สิงหาคม 
2556  จํานวนที่ใช้ 21 หน่วย กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 14 หน่วย  ลดการใช้พลังงาน 7 หน่วย  ศูนย์
บริการฯ แห่งที่ 2  สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 18 หน่วย กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้  10  หน่วย  ลด 



- ๑๓  - 
การใช้พลังงาน  8  หน่วย   สรุปค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 – 30  กันยายน  2556  
เบนซิน  สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 660.90 ลิตร กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 725.47 ลิตร  เพ่ิมการ
ใช้พลังงาน  64.57 ลิตร  ดีเซล  สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 15,068  ลิตร กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 
15,862 ลิตร  เพ่ิมการใช้พลังงาน  794 ลิตร  LPG สิงหาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 128.48  ลิตร กันยายน 
2556  จํานวนที่ใช้ 115.28  ลิตร  ลดการใช้พลังงาน  13.20 ลิตร   ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาด
ตลาดโต้รุ่ง  2  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  2 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3   
2  ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  48  ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบาย
นํ้าอุดตัน 23  จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 7/13  (คัน/ครั้ง)  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 21 
ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน  19  ฝา  กิจกรรมท่ีดําเนินการในรอบเดือน   ดําเนินการตรวจสอบ
และซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี ตลาดโต้รุ่งแบ่งเป็น -เฉพาะหน้าโต๊ะ จํานวน 8 ตัว -เฉพาะเก้าอ้ี จํานวน 5 ตัว 
ดําเนินการเก็บผักตบชวาลํานํ้าปาว บริเวณชุมชนท่าสินค้า ต้ังแต่วันที่ 23 ก.ย.56 เป็นต้นมา  ดําเนินการล้าง
ตลาดโต้รุ้งร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดโต้รุ่ง ในวันที่ 20 ก.ย.56  ด้านสิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่  1 – 25 
กันยายน  2556  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  5.22  ตัน   ซึ่งจําหน่าย
ได้ รวม  2  ครั้ง เป็นเงิน  22,016 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะ
จํานวน 2,746.15  ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 1,127.07  ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ 1,619.08  ตัน  แหล่งนํ้า
ผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติ ได้แก่ กุดนํ้ากิน หนองไชยวาน กุดยางฯ  แหล่งนํ้าผิวดินที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ ลํานํ้าปาว   ด้านสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 25  สิงหาคม – 25 กันยายน 2556  ต่อ
ใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 10 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  61  ราย 
ใบอนุญาตสะสมอาหาร  75 ราย  งานป้องกันและควบคุมโรคได้มีการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 255๖
สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี   ๑. มีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุฝ่าย
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม, ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม , ตัวแทนครูจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๒๓ แห่ง , ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาจาก
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะทํางานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ๒. การดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
ประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปี ๒๕๕๗ จะมีการดําเนินงานต่อเน่ือง โดย
คณะทํางานฯยังเป็นชุดเดิม     แต่เพ่ิมคณะทํางานที่จะดูแลกํากับติดตามและรับผิดชอบวัดในเขตเทศบาลฯ
ทั้งหมด  รวมเป็นคณะทํางานทั้งหมด ๖๕ คน  ๓. มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในสถานศึกษา   เพ่ือดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษารวมถึงการ
จัดเก็บและนําส่งแบบสํารวจลูกนํ้ายุงลายตลอดจนการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง   ๔. เกณฑ์ในการคัดเลือก
สถานที่ที่ดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดีเด่น  ยังเป็นเกณฑ์เดิมแต่เพ่ิมความชัดเจนในการ
วัดผลและการให้คะแนนท่ีเป็นเกณฑ์ ดีเด่น  ดีชมเชย ตามลําดับ เพ่ือให้การวัดผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
กรณีที่ชุมชนหรือสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่อเน่ือง ๓ ปี ให้ทําเป็นสถานที่ต้นแบบที่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน
เพ่ือให้สถานที่แห่งอ่ืนมาศึกษาเอาเป็นแบบอย่าง  ๕. กรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ผู้รับผิดชอบ
งาน  สอบสวนโรคสอบถามที่อยู่ของผู้ป่วยให้ชัดเจน เพ่ือให้การลงพื้นที่ในการป้องกันและการควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกจะได้มีประสิทธิภาพ และมีผลกับเกณฑ์การให้คะแนนในการดําเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรค ดีเด่น  ๖. ประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับชุมชน สถานศึกษา และวัด ที่มีผลงานการ    
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด ของปี ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน  รวมทั้งหมด ๔ รางวัล ดังน้ี ชุมชนเกษตรสมบรูณ์ ,โรงเรียนมิตรภาพ ๓๒ , โรงเรียนสตรีชาญยุทธ และ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง   ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)   - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย 
(HI) น้อยกว่า  ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงน้อย  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้า 



- ๑๔  - 
ยุงลาย (HI)ระหว่าง ๑๐ – ๓๐  มี ๑ ชุมชน มีความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗ คือ ชุมชนหัวคู – 
หนองเรือ   - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ ไม่มีชุมชนใด  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุก
ลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง   สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจาก
มีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๑ โรงเรียน คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ มีค่า CI = ๔.๘๗    ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง 
๑๐ วัด   วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่า         
เกณฑ์ มี ๒ วัด คือ มีค่า CI  ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดประชานิยม มีค่า CI = ๓.๔๒ , วัดป่าทุ่งศรีเมือง  มีค่า CI = 
๒.๔๐   เดือนน้ีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๘ ราย คือซึ่งปัจจุบันหายเป็นปกติหมดแล้วและได้ทําการควบคุมโรค
เรียบร้อยแล้ว    ด้านส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 25  สิงหาคม – 25 กันยายน  2556  โครงการเย่ียมบ้าน
มารดาและบุตรหลังคลอด มารดาหลังคลอด 25  ราย ได้รับการเยี่ยม 25 ราย  เป็นเพศชาย 10 ราย  เป็น
เพศหญิง 15  ราย  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้าน  ที่ต้องพ่ึงพา ๑๘ ชุมชน  จํานวน ๓๘ ราย  
ด้านการรักษาพยาบาล   งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการ
ทั้งหมด 643 ราย ตรวจโรคทั่วไป 456  ราย ทันตกรรม 174 ราย  ฉีดวัคซีน  13 ราย ศูนย์บริการที่ 2 ดง
ปอ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 221 ราย  ตรวจโรคท่ัวไป 177 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย 15 
ราย  วางแผนครอบครัว  10 ราย  ฉีดวัคซีน 19  ราย  ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข 
แห่งที่ 1 ซอยนํ้าทิพย์ ณ วันที่ 25  กันยายน  2556 จํานวน 1,387,947.05  บาท ขณะน้ีเงินทุน
หมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่  26 กันยายน  2556 จํานวน 179,987.98 
บาท  ด้านสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่  29  สิงหาคม – 25 กันยายน 2556  ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มา
รับบริการ 207 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 398  ตัว สุนัข 352  ตัว  แมว  46  ตัว  ซึ่งค่าธรรมเนียมในการรักษา
สัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 13,300  บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  จํานวน 22 ราย จํานวนสัตว์
ที่มารับการชําแหละ 2,500  ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 250,984  บาท  การให้บริการตามคําร้องขอ
ความอนุเคราะห์  ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน  26  เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์พ่นยุง  3  เรื่อง , ขอถังขยะ  2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ 2 เรื่อง เหตุเดือดร้อนรําคาญ 
8 เรื่อง   

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝ่ายแผนงานและโครงการ  การดําเนินงาน  

ประจําเดือนกันยายน 2556  งานธุรการ  รายงานการใช้นํ้ามันสํานักการศึกษา  ประจําเดือนกันยายน  
2556 นํ้ามันดีเซล  รถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 6682 กาฬสินธ์ุ  จํานวน 230 ลิตร  งานการ
เจ้าหน้าที่  1. บรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่งครู รายนางสาววิจิตรา  ภูจริต อยู่ระหว่างดําเนินการ 2. 
บรรจุแต่งต้ังนางสาวอํานวยพร  อ่อนทุม  ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน อยู่ระหว่างดําเนินการ   3. 
พนักงานครูเทศบาลดํารงตําแหน่งในอันดับที่สูงขึ้นและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับ  1.  ชํานาญการ  1.1  
นางสุภัทรา  เกษี  ครูอันดับ  คศ.2  อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. กาฬสินธ์ุ  2. ชํานาญการพิเศษ 
1. นางนุชจรินทร์  วงศ์วิเศษ  2. นางอรชร  ภูบุญเติม  3. นางยุภาพรณ์  โพธ์ิศรี   ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4.  นางอิสริยาภรณ์  ศาสนะสุพินธ์ุ   อยู่ระหว่างดําเนินการ  3.  วิทยฐานะเช่ียวชาญ   1.  นางสาวสุภาพ  
บุญเพ่ิม   อยู่ระหว่างดําเนินการ    ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับ  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจําปีการศึกษา   2556  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  เด็กหญิงรักษวดี  
สุดถนอม  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม   จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ประจําปี  2556  เน่ือง
ในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ได้จัดให้มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระ  และ
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเป็นประจําทุกปี  โดยจัดขึ้นในวันที่  13  กันยายน  2556  ณ  บริเวณ 



- ๑๕  - 
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร   งานกีฬาและนันทนาการ  วันที่  11  กันยายน 2556  การแข่งขันกรีฑากลุ่ม
เครือข่ายยางตลาดกลุ่ม ๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  วันที่  13  กันยายน 2556   การแข่งขัน
กรีฑากลุ่มเครือข่ายยางตลาดกลุ่ม ๑  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ   วันที่  15 กันยายน  2556  การ
แข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค  กาฬสินธ์ุ FC – ชัยภูมิ UTD   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  สรุปยอด
การใช้ไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ เดือนกันยายน 2556  สนามเปตอง  ต้ังแต่วันที่ 31  สิงหาคม – 
30 กันยายน 2556  มียอดการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  จํานวน  60  หน่วยๆละ  5  บาท  เป็นเงิน  300  บาท  
สนามเทนนิส  ต้ังแต่วันที่ 31  สิงหาคม – 30 กันยายน 2556  มียอดการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จํานวน 12 
หน่วยๆละ  5  บาท  เป็นเงิน  60 บาท สนามฟุตซอล  ต้ังแต่วันที่  31  สิงหาคม – 30 กันยายน  2556   
ไม่มียอดการใช้ไฟฟ้า   หน่วยศึกษานิเทศก์  1.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น   หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษา  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้นระหว่าง
วันที่  12 – 13  กันยายน  2556  ณ  บึงพลาญชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยส่งกิจกรรมดังน้ี   1.  การประกวด
การทําอาหาร  ระดับประถมศึกษา   2.  การทําขนม  ระดับประถมศึกษา  3.  การนวดฝ่าเท้า  นวดเพ่ือ
สุขภาพ  ระดับประถม  4.  การประดิษฐ์ของใช้ – ของที่ระลึกในท้องถิ่น  ระดับประถมศึกษา  5.  การ
ประดิษฐ์ของใช้ – ของที่ระลึกในท้องถิ่น  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  6. การประดิษฐ์ของใช้ – ของที่ระลึกใน
ท้องถิ่น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สรุปผลการการแข่งขันจากการเข้าร่วมโครงการฯ 1.  การนวดฝ่าเท้า  
นวดเพ่ือสุขภาพ  ระดับประถมศึกษา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และรับโล่รางวัลพร้อมเงินสด 
(โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา)  2.  การทําขนม  ระดับประถมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  และโล่รางวัล
พร้อมเงินสด  (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา)   3.  การประดิษฐ์ของใช้ – ของที่ระลึกในท้องถิ่น  ระดับ
ประถมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  และโล่รางวัลพร้อมเงินสด (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา)  การประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับจังหวัด  2. หน่วยศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เพ่ือปรึกษาแนะนําทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นภายในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ในวันที่  12  กันยายน  2556  ณ  ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ   3.  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ประจําปีการศึกษา  2556  
หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าสอบระดับประเทศ  นักเรียน
ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5  และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ในวันที่  20 กันยายน
2556  เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
– ธันวาคม  2556  4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ
ท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  2556   หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ดําเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  2556  โดยได้จัดประชุมฯ  ครั้งที่ 3/2556  ระหว่างวันที่  24 
– 25  กันยายน  2556  ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์  กรุงเทพฯ  โดยให้คณะทํางานจากโรงเรียนที่ร่วม
โครงการฯ  จํานวน  20 แห่ง  จํานวน 5 ภาคๆละ  2 จังหวัดๆละ  2  แห่ง  เข้านําเสนอผลการดําเนินงานใน
รอบปีงบประมาณที่ได้ดําเนินงานตามโครงการฯ  เสนอต่อคณะที่ปรึกษาโครงการฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพ่ือนําผลการวิพากที่นําเสนอมาปรับปรุงใช้ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ   โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ธนาคารความดี   โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเด็ก) 
ช้ัน ป.1 – 2   โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนสีขาว ประจําปี 2556  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้พระเข้ามาสอนนักเรียนในรายช่ัวโมง
พระพุทธศาสนา  สายช้ันมัธยมต้นในคาบสุดท้ายของวันศุกร์  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  กิจกรรมเข้าค่าย 



- ๑๖  - 
ธรรมะ  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา ร่วมกัน
ทําบุญตักบาตร โครงการถนนสายบุญ  วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ บริเวณถนนภิรมย์  เพ่ือสืบทอดประเพณี
อันดีงามของไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑   ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ ใน 
วันที่ ๔ , ๑๘ ก.ย. ๕๖   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/
กิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน ( SBMLD)  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (กิจกรรมการจัดหา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)   โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา  ได้ส่งเสริมหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่
ไม่จําเป็นในทุกด้าน และนักเรียนสามารถนําความรู้เก่ียวกับกิจกรรม SBMLD การทําโปงลางจิ๋วที่เป็นความรู้มา
ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้    โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ผลิตสื่อจากเศษวัสดุ 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ประกวดการสิ่งประดิษฐ์และของที่ระลึก  ได้รับรางวัล ชมเชยพร้อมเกียรติ
บัตรและเงินสด   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  แยกขยะขายให้กับกองทุน  ตามแนวทางของ
เทศบาล   โครงการเด่นๆประจําเดือนสิงหาคม  2556  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคง   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทักษะการอ่าน จากสโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ อี  ในวันที่  ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปช่ัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖  คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ภาค ๙  ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ วัดสว่างคงคา  นักเรียน
ร่วมรําโปงลางถวายในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ในวันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖   โรงเรียน
เทศบาล 3  วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน จ.เพชรบูรณ์  เข้าศึกษาดูงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยา
ชัยสุนทร  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  
คณะครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กและผู้ปกครอง และวิทยากรจากสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มาให้ความรู้ใน
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  โครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  ในวันพฤหัสบดี ที่ 
๑๒ กันยายน  ๒๕๕๖  คณะครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็ก ร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่( พิพิธภัณฑ์สิรินธร ) ใน
วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๖  งานที่จะดําเนินการต่อไป  สํานักการศึกษา  1.  เตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  31  ระหว่างวันที่ 21 – 30  
ตุลาคม  2556  ณ  จังหวัดชัยภูมิ  

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม

2555 –  5 กันยายน  2556  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 55 –  5 กันยายน 56  เข้ามา
ทั้งหมด  16,403,654.73  บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 55 –  5 กันยายน 56  เข้ามา
ทั้งหมด 9,019,713.30 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 55 –  5 กันยายน 56  เข้ามา
ทั้งหมด 8,539,172.49 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ จากเดือน
ตุลาคม 55 –  5 กันยายน 56  เข้ามาทั้งหมด 582,097.01 บาท 6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 55 
–  5 กันยายน  56  เข้ามาทั้งหมด 17,945,433.45 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  ที่พูด
มา  จํานวน 52,489,780.98  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 55 –  กันยายน 56  เข้ามา
ทั้งหมด  130,471,594.75  บาท   8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รับจริงจากเดือนตุลาคม 55 –  กันยายน 
56  เข้ามาทั้งหมด 65,916,530  บาท  ด้านการศึกษา   รับจริงจากเดือนตุลาคม 55 –  กันยายน  56   



- ๑๗  - 
เข้ามาทั้งหมด 55,020,288  บาท  รวมเงินอุดหนุน จํานวน 120,936,818  บาท  รวมรายรับทั้งสิ้น  
จํานวน 303,898,193.73  บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา เข้ามาทั้งหมด  จํานวน  
24,809,844.61  บาท  10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  เข้ามาทั้งหมด  27,842,606.70  บาท    

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     สํานักการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร

และผังเมือง งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา  งานขอความอนุเคราะห์ควบคุมงานอาคาร
เรียน   โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ   อาคาร ๓ ช้ัน ๑๐ คูหา ถนนธนะผล   อาคารเก็บพัสดุ หอประชุม 
ธรรมาภิบาล   สํารวจถนนซอยแยกทุ่งมน   สํารวจวัดชัยสุนทร  ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบต่อเติมซ่อมแซม
อาคาร สํานักงานปฏิรูปที่ดิน   ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.ชุมชนดอนกลอย  เขียนป้ายผ้า, ป้ายโฟม, ป้ายช่ือ
ติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย    เขียนป้ายผ้า “ขอเชิญร่วม รวมพลคนจักรยาน วันปลอดรถ ลดโลก
ร้อน”  Kalasin Car Free Day  จํานวน 13  ผืน   คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 19 ราย 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 14  ราย  ใบรับรองอาคารเพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 7  
ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  3  ราย   ผลการดําเนินการติดต้ังถังดักไขมันตาม
เทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 4 พักอาศัยรวม 1   ตึกแถว  4 อาคารพาณิชย์  -  บ้านไม้ยกพ้ืนสูง  -  อาคารจอด
รถ - อาคารเอนกประสงค์  -  แสดงงานระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 1  ขอ
รังวัดสอบเขต  2 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ 1 ขอรังวัดออกโฉนด - ขอรังวัดรวมโฉนด  - ฝ่ายสาธารณูปโภค  
ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  7 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 13 
งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  102  งาน  ปฏิบัติตาม
ภารกิจ 11 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 3 งาน  ปฏิบัติ
ตามภารกิจ 5 งาน   จัดสถานท่ีคนกาฬสินธ์ุต่อต้านคอรัปช่ัน  จัดสถานที่ประชุม วัดสว่างคงคา   ซ่อมแซมร้ัว
เหล็กศาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ   รื้อเกาะกลางถนนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ   กางเต้นท์จัดสถานที่งาน
บวงสรวง   ขุดลอกร่องระบายนํ้าถนนวิโรจน์รัตน์   ขุดหลุมเตรียมขึ้นป้ายบริเวณแยกโพนทอง   ซ่อมแซม
ปรับปรุงบ่อพักแยกแก่งดอนกลาง   ซ่อมแซมฟุตบาทหน้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต   ติดต้ังแท่นวางหอยวง
เวียนเจ็ดแยกหนองแซง   จัดสถานที่งาน Kalasin Car Free Day 2013   ซ่อมแซมถนนประดิษฐ์และถนน
อนรรฆนาคตลอดสาย   ซ่อมแซมฟุตบาทรอบกุดนํ้ากินและลงท่อระบายนํ้าสุขาสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  รื้อ
โครงป้ายตลาดโต้รุ่งเก่า   ปรับปรุงกุดคล้า   สรุปผลงานสวนสาธารณะ ประจําเดือนกันยายน 2556   
1.ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ถีนานนท์  บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  บริเวณ
เกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมศูนย์
เครื่องจักรกลฯ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมจวนผู้ว่าราชการฯ บริเวณวงเวียนหน้าวัดสว่างฯ 
บริเวณวงเวียนหน้าเวทีมวย บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  และบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี  ฝ่าย
ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนกันยายน  2556  สํานัก
ปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น 263  ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพ่ิมขึ้น 114  ลิตร สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ิมขึ้น  908  ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้ลดลง  85 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้เท่าเดิม  กอง
วิชาการ ใช้ลดลง 2 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้ลดลง  3  ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนกันยายน  2556  งบประมาณต้ังไว้ 1,653,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  200,508.75  บาท   



- ๑๘  - 
ยอดเงินคงเหลือ  51,516.25  บาท  2.หนังสือเข้า 83  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 61 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – 
จัดจ้าง  19 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 50  เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนกันยายน 2556  รวมใช้ 438 หน่วย  ลดลง
จากเดือนสิงหาคม 2556  จํานวน  23 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน  2556 ฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ  ๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ๒. โครงการถนนสายบุญ   
๓. โครงการรวมพลังรณรงค์ “ต่อต้านคอร์รัปช่ัน”  ๔.โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งในสุจริต ดําเนินชีวิต
ด้วยธรรมะ” 5.ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๗  6.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 และ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗     7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกัน
การทุจริต   8.จดหมายข่าว  9.การจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557  10.การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในช่วง 6 เดือนหลัง  และการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจําปี 2556  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้
ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 16  งาน 3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 3 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 22  งาน  5 .
วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 17 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  3 
งาน  8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน 3 ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  1,980  
ฉบับ    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 5  งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 7  
งาน 3.งานเว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook จํานวน 15 งาน  5.ประกาศ  - ข่าว  6.เขียนบทรายการ
เคเบ้ิลทีวี  4  ตอน  8.อัดสปอต 1 งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทํา
วีดีทัศน์  จํานวน 2 งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนกันยายน 2556 ทั้งหมด 
20 สัญญา  4 โครงการ  คือ ตรวจร่างหนังสือรับรอง 10 สัญญา  ตรวจร่างสัญญาจ้าง 5 สัญญา  เสนอ
โครงการในปีงบประมาณ 2557  4 โครงการ ตรวจร่างสัญญาซื้อขาย  3 สัญญา  และตรวจร่างบันทึกต่อท้าย
สัญญาจ้าง  2  สัญญา   

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์   ภูอวด  หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง

และค่าไฟฟ้าประจําเดือนกันยายน 2556  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนกันยายน 2556  ใช้
นํ้ามันทั้งหมด 159 ลิตร ไฟฟ้า เดือนกันยายน 2556 จํานวน 99 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการเยาวชน
คนรุ่นใหม่  สุขภาพจิตแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด ประจําปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๐  กันยายน  255๖ ได้มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็กและ  เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ สุขภาพจิต
แจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด ณ  สวนสาธารณกุดนํ้ากิน ซึ่งมีการแสดงของเยาวชนหลากหลายรูปแบบในด้าน
ดนตรี  การร้อง การเต้น  โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน  ประจําเดือนกันยายน  
๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กองสวัสดิการสังคม   ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นํา
ชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  โครงการสร้างเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัว  เมื่อวันที่  ๑๑-๑๒  กันยายน ๒๕๕๖ กองสวัสดิการสังคม  ได้จัด
อบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายการดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัวลงสู่พ้ืนที่  อปท. ใกล้เคียง  ณ หอประชุม 
ธรรมาภิบาล   โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือHIV   เมื่อวันที่  ๙ กันยายน 
255๖   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม  ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  และผู้
ติดเช้ือ   โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕6  (ประจําเดือนกันยายน)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบ
ขั้นบันได  แยกเป็นรายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 
 ๒,7๒๗ ราย  เป็นเงิน   ๑,๗๖๗,๙๐๐  บาท เสียชีวิต  ๒ ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)  ๒.  ผู้พิการตาม
โครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ  จํานวน  ๔๗๓  ราย  เป็นเงิน  ๒๓๔,๕๐๐  บาท   กิจกรรม/โครงการที่ 
 



- ๑๙  - 
กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไปคือ   โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ   จ่าย เบ้ียยังชีพฯ   วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖   ณ กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 

ติดตามงานสภาพนักงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ต่อไปติดตามงานสภาพนักงาน 
นางสาวบุษรินทร์  บุตรแก้ว   ประธานสภาพนักงาน    เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าสภาพนักงานได้
หมดวาระแล้วต้ังแต่ มิถุนายน 2556 แต่ตอนน้ีก็ล่วงเลยมาจนถึงเดือนกันยายนก่อนที่จะหมดวาระไปก็มีเรื่อง
ที่จะนําเรียนคือได้คุยกับทางคณะกรรมการว่าอยากจะให้มีฌาปนกิจของพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเพราะว่าที่ผ่านก็มีพนักงานจ้างที่เสียชีวิตส่วนเงินที่ได้จากประกันสังคมก็ไม่มาก  เพราะฉะน้ันถ้าทํา
ฌาปนกิจของพนักงานจ้างได้โดยสมัครใจก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของทางครอบครัวเขาได้บ้าง  ซึ่งตอนน้ีทาง
สํานักการสาธารณสุขได้เริ่มทําแล้วเป็นในส่วนของสํานักการสาธารณสุข   แต่ที่นําเสนอท่ีจะทําใหม่น้ีน้ีคือรวม
พนักงานจ้างทั้งหมดในเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เป็นโครงการที่ดีผมว่าเป็นงานของสภาแต่สภาพนักงานยัง
ขาดการประชุมใหญ่เพ่ือที่จะหมดวาระ  เราจะประชุมใหญ่ในช่วงที่จะจัด MOU กับหัวหน้าส่วนการงาน
หลังจากที่นายกลงมาทางสภาก็เข้าไปประชุมและสอบถามว่ามีความประสงค์ต้องการอะไร  ส่วนเรื่องฌาปนกิจ
ให้สภาพนักงานทําหนังสือถึงนายกจะสั่งผ่านปลัดให้ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขึ้นมา   ก็เป็นผลงานของสภา
พนักงานชุดน้ีก็คือเรื่องการจ่ายตรงถือว่าสําเร็จเพราะว่าเราดําเนินการได้เหมือนกันกับที่ต้องการเราต้องการ
จ่ายตรง  เรื่องฌาปนกิจและเรื่องเคร่ืองมือที่ขอคอมพิวเตอร์เข้ามาเราก็ดําเนินการให้เรียบร้อย  สภาพความ
เป็นอยู่ในการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางานเทศบาลของพวกเราก็พยายามปรับปรุงให้  แล้วถ้าหากว่ามี
ห้องต่อปีกข้างหลังช้ันล่างทางกองสวัสดิการก็ขอไว้แล้วและชั้นบนถ้าเราไม่ได้ให้กองวิชาการใช้เราก็อาจจะ
ปรับปรุงให้เป็นห้องรีแลกซ์ให้กับพนักงานเพ่ือผ่อนคลายน้ีคือสิ่งที่คิดไว้และถ้าหากว่าพวกเราคิดว่าดีก็ทําการ
ต่อยอดแล้วก็ดําเนินการต่อเลยนะ  ส่วนทางสภาพนักงานหมดวาระแล้วก็ประชุมใหญ่และจัดคณะกรรมการ
ใหม่ในข้อบังคับเขาก็ให้คณะกรรมการชุดเก่ารักษาการไปจนกว่าจะได้คณะกรรมการชุดใหม่  และทาง
คณะกรรมการชุดเก่าก็สามารถเป็นได้อีกเพราะไม่มีวาระที่จะกําหนดเอาไว้ว่าเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ หรือ 3 
วาระ ติดต่อกันก็ต้องแล้วแต่ทางสภาพนักงาน 
 

ที่ประชุม  –  รับทราบ  - 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ    

เรื่องที่ 1   การเข้าวัดวันอาทิตย์ 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     เรื่องของการเข้าวัดวันอาทิตย์ท่านผอ.อภิวัฒน์

บอกว่าต้ังงบประมาณไว้ให้ 2,500 บาท ต่อวัด  ในการดําเนินงานที่ผ่านมาเรามีการไปเดินขอรับบริจาคตาม
สํานัก/กอง/ฝ่ายได้เงินมาแล้วก็นํามาใส่ซอง  อยากจะสอบถามว่าการไปขอรับบริจาคตามสํานัก/กอง/ฝ่ายให้
ทําเหมือนเดิมหรือไม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ยังคงทําได้เหมือนเดิมเป็นการบริจาคตามจิตศรัทธา  เรา
ทําบุญเราก็ได้บุญ  ในส่วนงบประมาณที่ทางท่านผอ.อภิวัฒน์ต้ังไว้ 2,500 บาท ต่อวัด  เป็นการเสริมเข้าไป
เพ่ือเป็นการทําบุญทํากุศลร่วมกันเรื่องการทําบุญไม่มีใครขัดเพราะเราทําเราได้ทําดีก็ได้ดี  มีท่านใดมีเรื่องที่จะ
เสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.30 น. 


