
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  10/๒๕๕7  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมนายกเทศมนตรี 

....................................................... 
 

ผู้มาประชุม 
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. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    

๑๐. นายอภิวัฒน์          ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๑๑.  นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๒. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๓. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๔. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๕.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๗. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๘.  นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๙. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๐.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๑.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๒. นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๒๓.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๔. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๕.  นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๒๖.  นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 

๒๗.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 

๒๘. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๙. นายเนรมิต  ภูสมปอง ผช.ผจก.สถานธนานุบาล 
๓๐. นายพิษณุ  ศรีพลหงษ ์ หัวหน้างานป้องกัน 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๓. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๕.  นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง   
๖. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๗. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๘. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๙. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๑๑. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๒. นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๑๓. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๑๕. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๑๖. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
๑๗. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
๑๘. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๙. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๐. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 10/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  4 กุมภาพันธ์  
2557   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1  หนังสือคู่มือการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุและทุกคนล่วงหน้าในสถานการณ์ 

                       ที่มีภัยพิบัติ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อวานผมเห็นหนังสือคู่มือการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุและ

ทุกคนล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ  เป็นหนังสือที่ดีมากผมอ่านดูความหมายและวิธีการดําเนินการเวลา
เกิดภัยพิบัตินํ้าท่วมฝนแล้งเราจะต้องทําอย่างไรและจะต้องออกกฎระเบียบต้องทําโครงการต้องทําอะไร  เขาให้
ดูแลผู้ประสพภัยพิบัติ การเตรียมสถานที่ ต้องมีข้อมูลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเหมือนอย่างที่เราทําอยู่  ผมอยาก
ให้ท่านรองประเสริฐมาดูแลกองสวัสดิการสังคมยังไงลองคุยกับท่านรองอุบลรัตน์เพราะการดูแลและการคุยกัน
ระหว่างท่านผอ.วรวิทย์และท่านรองประเสริฐจะประสานงานกันง่ายกว่าเพราะเป็นผู้ชายทั้งคู่  ผมมอบหนังสือ
เล่มน้ีให้ท่านรองประเสริฐดูแล  



๓ 

 

เรื่องที่ 2    การเตรียมการแจกผ้าห่มกันหนาว จํานวน 1,800 ผืน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านนายก อบจ. ทํา

หนังสือมาแล้วว่าจะมาแจกผ้าห่มให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุผมขอถามกองสวัสดิการสังคมว่าได้เตรียมการใน
การที่จะแจกผ้าห่ม 1,800 ผืน ของท่านนายก อบจ. ไว้อย่างไร   
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ตอนนี้เช็คทั้งหมด 36 ชุมชน ข้อมูลคือเราเช็คตาม
ข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มารับเงินสดแล้วออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่  ตอนนี้ดําเนินการให้ประธาน
ชุมชนแต่ละชุมชนขึ้นมาดูข้อมูลอยู่ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แล้ววิธีการละ 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ขอให้ประธานชุมชนเช็คยอดเพราะเรามีรายช่ือแล้ว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แล้วในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  คุณทําอย่างไร 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    แจ้งไปทางประธานชุมชนให้ผู้ที่มีรายช่ือน้ันมา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ทั้งหมดจํานวน 1,800 คน  คุณจะใช้สถานที่ไหนรองรับ

คนจํานวน 1,800 คน  
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ตอนน้ีกําลังเช็คข้อมูลอยู่โดยคัดมา 500 คน  เพราะ
หอประชุมธรรมาภิบาลบรรจุคนได้ประมาณ 500 คน    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     คุณมีการเตรียมการไว้อย่างไร   ตอบแค่ว่าเช็คข้อมูลๆอยู่

แล้วคุณจะทําอย่างไรเร่ืองสถานที่  แล้วการคัดเลือกเหลือ 500 คน คุณคัดเลือกอย่างไรจากจํานวน 1,800 
คน  ส่วนสถานที่แจกน้ันท่านผอ.วรวิทย์ได้เช็คหรือยังว่าหอประชุมธรรมาภิบาลวันน้ันว่างหรือไม่แล้วท่านได้
เตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่ผมอยากจะทราบ  แต่ผมได้เช็คดูเรียบร้อยแล้วว่าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2557  น้ันหอประชุมธรรมาภิบาลไม่ว่างแล้วเราจะทําอย่างไรผมอยากให้ท่านผอ.วรวิทย์มีความกระตือรือร้น
ในการทํางานติดตามงานเพ่ือที่เวลามีปัญหาเราจะได้หาวิธีการแก้ไขได้  ถ้าหอประชุมเราไม่ว่างเราจะใช้
หอประชุมที่ไหนเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร  ท่านนายก อบจ. ท่านต้องการให้เราจัดอย่างไร  น้ันคือเรื่องแรก
แล้วเรื่องที่ 2 วันพรุ่งน้ีคุณนัดประชุมประธานชุมชนเพ่ือทบทวนแผนชุมชนได้ประสานใครบ้างหรือยัง  
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ประสานเรียบร้อยแล้วชุมชนละ 3 คน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แล้วแผนอยู่ที่ไหน 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    แผนได้ถ่ายเอกสารให้ชุมชนแต่ละชุมชนไปแล้ว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แล้วจะทําอย่างไรคําว่าทบทวนแผนคือทําอย่างไร 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ดูแผนเก่าที่ไปทําแผนมาแล้วและให้ด็อกเตอร์สมไว้ 
1 ชุด  และท่านด็อกเตอร์สมก็แนะนําว่าต้องแจกให้แต่ละชุมชนแยกเป็นรายชุมชนถือไว้ในมือเพ่ือให้ไปดูแผน
ของตัวเองว่าจะทบทวนปรับปรุงหรือไม่ในวันพรุ่งน้ี   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แผนชุมชนของผอ.วรวิทย์ท่านผอ.อภิวัฒน์ได้บรรจุลงใน

แผนพัฒนาเทศบาลแผน 3 ปี 5 ปี ทุกตัวหรือไม่  
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    กองสวัสดิการสังคมคัดเลือกมา  แผนชุมชน
จะแยกเป็น 3 แผน คือ 1.แผนชุมชนที่ทําเอง 2.แผนชุมชนที่ร่วมทํากับหน่วยงานส่วนราชการอื่น 3.แผน
ชุมชนที่เกินศักยภาพ    



๔ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แล้วที่ท่านผอ.วรวิทย์เสนอมาที่ผอ.อภิวัฒน์คือเสนออะไร 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    แผนชุมชนที่เกินศักยภาพ    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     พรุ่งน้ีมีรายการและกําหนดการอย่างไร 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    อบรมประมาณคร่ึงวันคือเราจัดทําแผนชุมชนและ
บูรณาการกับ จปฐ.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     กําหนดการอยู่ที่ไหนแจกรึยัง  ท่านผู้บริหารและหัวหน้า

ส่วนการงานท่านใดทราบเรื่องและได้เห็นกําหนดการรึยัง   
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กําหนดการยังไม่ได้แจกครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วเราจะทําอย่างไรจะประชุมแล้วในวันพรุ่งน้ีแต่

กําหนดการยังไม่แจกยังไม่มีใครทราบเรื่อง  และยังไม่มีหนังสือเชิญมาให้ผมไปเป็นประธานเลยอยากให้ใส่ใจ
และวางแผนการทํางาน 
 

เรื่องที่ 3   คดีบุกรุกที่ดินบริเวณหลังแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    คดีของนายสมบัติ สีแสงและภรรยาเก่ียวกับที่ดินบริเวณ

หลังแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ตัดสินอีกแล้ว 1 คดี  กรณีบุกรุก  ศาลตัดสินว่าจําเลยทั้ง 2 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายที่ดินและ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  การกระทําของจําเลยทั้ง 2 เป็น
ความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 
ฐานบุกรุกจําคุกคนละ 1 ปี  ปรับคนละ 3,000 บาท  ฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ จําคุกคนละ 1 
เดือน ปรับคนละ 5,000 บาท  ฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จําคุกคนละ 1 เดือน ปรับคนละ 
10,000 บาท ปรับรายวัน  วันละ 100 บาท ต้ังแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 – 15 มิถุนายน 2555  รวม 
54 วัน เป็นเงิน 5,400 บาท  ฐานฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จําคุกคนละ 1 เดือน ปรับคนละ 10,000 
บาท  รวมจําคุกคนละ 1 ปี 3 เดือน ปรับคนละ 33,400 บาท และปรับจําเลยทั้ง 2 อีกวันละ 200 บาท 
โดยจําเลยที่ 1 นับต้ังแต่ 3 พฤษภาคม 2555 จําเลยที่ 2 นับต้ังแต่ 15 มิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจนกว่า
จะรื้อถอนอาคาร  โทษจําคุกให้รออาญาไว้มีกําหนด 2 ปี หากจําเลยทั้ง 2 ไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 , 30 และให้บริวารร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของรัฐภายใน 1 
เดือน  นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  น้ีเป็นคดีที่ 4 , 5 แล้วที่ศาลตัดสินมาแล้วออกมาในแนวทางน้ีหมดแล้ว
เราก็ชนะมาทุกคดี   

เรื่องที่ 4    สวดมนต์หมู่สรภัญญะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  สวดมนต์หมู่สรภัญญะที่วัด
ประชานิยม  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิของเราได้เข้าร่วมหรือไม่   
นายประโยชน์   ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑    ส่งครับ 
นายสถิตพงษ์  บงสีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ก็ส่งครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     และพรุ่งน้ีอย่าลืมวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 16.00 
น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง  ไปร่วมสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ   

เรื่องที่ 5   การจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การจัดงานวิจิตรแพรวาเขาให้ประธานคณะทํางานและ
เลขานุการคณะทํางาน 31 คณะ เข้าร่วมประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  ใครได้เป็นหัวหน้าคณะและ
เลขานุการคณะไหนก็ไปเข้าร่วมประชุม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราก็จะมีสํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุข 
สํานักการศึกษา     

เรื่องที่ 6   เชิญไปร่วมพิธีเปิดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เชียงคาน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนเชิญไปร่วมพิธีเปิดวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2557 ที่เชียงคานเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเราได้ไปร่วมหรือไม่ 
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา   ไปครับเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่าง
คงคา  เป็นโครงการที่เราเคยทําครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 

เรื่องที่ 7    เชิญประชุมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การเป็นประชาคมอาเซียนให้แก่ 
                         เครือข่ายสตรีและครอบครัว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การเป็นประชาคมอาเซียน
ให้แก่เครือข่ายสตรีและครอบครัว  มีประชุมที่โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 19 – 21 
กุมภาพันธ์ 2557  หัวหน้าพงษ์ธรทําเรื่องด้วยเพราะบางทีผมจะไปด้วย   
 

เรื่องที่ 8   พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี 2556 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กําหนดวันไปรับรางวัลพระปกเกล้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2557  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  ครั้งที่แล้วมีเหตุการณ์การชุมนุม
หน้าบริเวณศูนย์ประชุมสหประชาชาติจึงจําเป็นต้องเลื่อนและครั้งที่แล้วใครเป็นแม่งานที่จัดไป  ครั้งน้ีก็เตรียมผู้
ที่มีส่วนร่วมในรางวัลเอาไว้  ใช้รถตู้ 2 คัน เหมือนเดิม  กําหนดการลงทะเบียน เวลา 13.30 – 14.00 น.  
ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  เราจะเริ่มเดินทางต้ังแต่เมื่อไรจะไปนอนหรือไม่  แล้วถ้าเราไม่ไปนอนก็คือเรา
เดินทางไปประมาณ เวลา 05.00 น. ก็สามารถไปได้    

เรื่องที่ 9  แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข 
                      ชุมชนและหมู่บ้าน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือแจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปสําหรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุขชุมชนและหมู่บ้านละ 15,000 บาท  ใครจะอธิบายผม
ได้บ้าง 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แต่ก่อนได้ 10,000 บาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์ว่าให้ใช้ในการ
สนับสนุนบริการสาธารณสุข 
นางจีรนันท์ ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    เงินจะมายอดเดียว จํานวน 360,000 บาท  
จะเข้างบประมาณและทําโครงการรองรับก็จะได้ชุมชนละ 10,000 บาท ส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็จะไปทําเรื่อง
ไข้เลือดออกให้เขาทําโครงการขึ้นมาทําแผนงานโครงการรองรับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วทําเรื่องอะไรบ้าง 
นางจีรนันท์ ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ทําเรื่องไข้เลือดออกมาตลอดที่เขาลงสํารวจ
ลูกนํ้ายุงลาย  2 ปีมาน้ีก็มีเงินของกองทุนส่วนหน่ึงจะไม่ทับซ้อนกันในกิจกรรม 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ปีน้ีเขาให้ 15,000 บาท  
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นางจีรนันท์ ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ให้เพ่ิมในปีน้ี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สรุปแล้วเงินเข้ามาให้ชุมชนไปทําโครงการมาขอรับเงิน
ต่างหาก 
นางจีรนันท์ ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ถ้าเขาให้ชุมชนละ 15,000 บาท  เราจะต้อง
ทําโครงการรองรับเป็นโครงการจากชุมชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สรุปเงินตัวน้ีมารึยัง 
นางจีรนันท์ ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    มาแล้ว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มาแล้วก็ประสานและให้สํานักการสาธารณสุขลงไปเพ่ือให้
บอกทางชุมชนไปขอรับเลย   
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    แต่งบประมาณต้ังไว้ 10,000 บาท  แต่เงิน
มาจริง 15,000 บาท  เราจะต้องโอนเพ่ิมอีก 5,000 บาท เพราะฉะน้ันเราจะต้องโอนและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราต้ังงบประมาณเอาไว้ 10,000 บาท  ก็โอนเพ่ิมแค่ 
5,000 บาท  ซึ่งเงินเขาก็ให้มาแล้วไม่ต้องไปทําคําเปล่ียนแปลงเพราะถ้าทําคําเปลี่ยนแปลงต้องได้เอาเข้าสภา  
ในหนังสือฉบับน้ีเขาบอกให้โอนเงินแต่ไม่เยอะ 5,000 บาท ทั้งหมด 36 ชุมชน รวม 180,000 บาท 
เงินกองทุนสวัสดิการสังคมก็เหลือ   
 

เรื่องที่ 10   เชิญนายกไปเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฌาปนกิจ 
                         ผู้ฝากเงิน ธกส. 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เชิญนายกไปเป็นประธานเปิด
การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฌาปนกิจผู้ฝากเงิน ธกส. มอบผอ.วรวิทย์ 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2557 น้ันผมได้รับเชิญไปเป็น
วิทยากรที่เทศบาลตําบลหนองไผ่กับนางสาวณัฐภาส์และนายพัฒน์พงษ์   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ถ้าอย่างน้ันมอบท่านรองประเสริฐไปเป็นประธานแทนนายก   
เรื่องที่ 11   คําแนะนําจากนักวิชาการคลังชํานาญการ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือให้คําแนะนําจากนักวิชาการคลังชํานาญการ
รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษเลขานุการคณะกรรมการบริหารการคลังประจําจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  เข้าใจว่าจังหวัดของเรามีคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงเรียกว่าคณะกรรมการบริหารการคลังประจํา
จังหวัดแล้วคณะกรรมการชุดน้ีก็ลงมาตรวจสถานะการคลังของท้องถิ่นหลังจากสํารวจเรียบร้อยเขาก็จะมี
คําแนะนําว่าแต่ละท้องถิ่นควรที่จะดําเนินการอย่างไร  ในส่วนของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเขาบอกว่าบัดน้ีการ
ดําเนินงานของโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดขอบคุณท่านและคณะ
เจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือดําเนินงานและมีข้อเสนอแนะ 1.การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านรายได้ 1.1ควร
วางเป้าหมายรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นและให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วรวมถึง
ควรวางเป้าหมายในการเพ่ิมจํานวนรายผู้เสียภาษีให้มากขึ้นเพ่ือให้เทศบาลสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในอนาคต  น้ี
คือเราทําอยู่แล้วและเรามียอดเพ่ิมขึ้นทุกปี  2.ควรสร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเสียภาษีมากขึ้น เช่น 
การมอบรางวัล ประกาศชมเชยให้กับผู้เสียภาษีเป็นจํานวนมากหรือเสียภาษีเป็นรายแรก  แล้วส่วนเก่ียวกับ
เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านรายจ่ายก็คือให้เราจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ EGP และให้เผยแพร่ในเว็ปไซด์ของ
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กรมบัญชีกลางถ้าใครไม่ทําถือว่าไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ผม
เห็นว่าเราก็ทําอยู่เพราะฉะน้ันก็ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

เรื่องที่ 12    องค์การจัดการน้ําเสีย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    องค์การจัดการนํ้าเสียเขามาขอพบนายกวันน้ันผมให้ท่าน
ปลัดและท่านผอ.ภานุเดชคุยกับเขาสรุปแล้วว่าอย่างไร 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ตามท่ีได้เข้าประชุมกับองค์การจัดการนํ้าเสียใน

วันที่  27 มกราคม 2557  มีฝ่ายตัวแทนองค์การจัดการนํ้าเสียแจ้งว่า 1.ได้รับหนังสือแจ้งจากทางเทศบาล
กรณีชะลอการทําบันทึกขอรับการบริการจัดการนํ้าเสีย  2.โครงการจัดการนํ้าเสียแจ้งว่าสํานักงบประมาณได้
จัดสรรงบประมาณให้องค์การจัดการนํ้าเสียปีงบประมาณ 2557  เพ่ือใช้ในการดําเนินการปรับปรุงโรงบําบัด
นํ้าเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในวงเงิน 3 ล้านบาท  ซึ่งทางองค์การจัดการนํ้าเสียจะต้องทําข้อตกลงกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้แล้วเสร็จตามที่สํานักงบประมาณกําหนดไว้คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
ไม่เช่นน้ันงบประมาณอาจโดนตัดไปได้ 3.องค์การจัดการนํ้าเสียรับทราบว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาสํารวจออกแบบซ่อมแซมท่อบําบัดนํ้าเสียส่วนที่ชํารุดเสียหายซึ่งหมายความว่า
องค์การจัดการนํ้าเสียรับทราบข้อเท็จจริงว่าการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่โรงบําบัดนํ้าเสียยังไม่มีประสิทธิภาพตามที่
สมควรจะเป็น  ซึ่งถ้าหากจะให้ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องมีการ
ปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสียเพ่ิมรวมเข้าไปนอกเหนือจากการปรับปรุงการบริหารงานภายในโรงบําบัดนํ้าเสีย
เพียงอย่างเดียว  ทางองค์การจัดการนํ้าเสียจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อสํานักงบประมาณเพ่ือขอจัดสรรเงินมา
ดําเนินการ  ฝ่ายคณะทํางานศึกษาผลกระทบการรับบริการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุแจ้งว่า 1.เทศบาลโดยคณะทํางานอยู่ในระหว่างหาข้อมูลรายละเอียดผลกระทบเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเพ่ือนําเข้าหารือในการประชุมคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทั้งน้ีประเด็นที่ทาง 
คณะผู้บริหารให้ความสนใจกรณีที่ทางเทศบาลต้องตราเป็นเทศบัญญัติจัดเก็บค่าบําบัดเสียจากประชาชนและ
ผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาล  2.คณะทํางานเป็นผู้นําเสนอข้อมูลด้านต่างๆให้ทางผู้บริหารเทศบาลทราบ
แต่ไม่มีอํานาจพิจารณาตัดสินใจ  ซึ่งทั้งน้ีคณะทํางานกําลังดําเนินการสรุปเสนอสาระงานที่ครอบคลุมในทุกๆ
ด้านต่อผู้บริหารครับ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สรุปว่า 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    สรุปว่าวงเงิน 3 ล้านบาท ทางเราอยากให้ซ่อม

ระบบให้เราด้วยและให้เขาเสนอต่อสํานักงบประมาณ   
นายฉลอง   ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล   กรณีน้ีผมก็ได้แจ้งต่อองค์การจัดการน้ําเสียไปแล้วว่ากรณีที่

องค์การจัดการนํ้าเสียจะมาดําเนินการกับเราโดยเฉพาะจะมาเรียกเก็บจากประชาชนเราน้ัน  คณะผู้บริหารคง
ไม่เห็นด้วยเพราะประชาชนคงได้รับความเดือดร้อนเพราะปกติก็ไม่เคยดําเนินการ  แต่ที่สําคัญที่องค์การจัดการ
นํ้าเสียบอกว่าตอนน้ีของเขาได้รับงบประมาณมาจากส่วนกลางแล้ว 3 ล้านบาท แล้วเราจะเอาหรือไม่และเมื่อ
เอาแล้วผมเสนอไปว่าถ้าจะเอาคือองค์การจัดการนํ้าเสียจะทําโครงการไปเสนอต่อสํานักงบประมาณในการที่จะ
ซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมครั้งน้ีผมบอกว่าเทศบาลจะไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องเป็นเรื่องขององค์การจัดการนํ้า
เสียที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของงบประมาณ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ซ่อมแซมอะไร 
นายฉลอง   ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล   ซ่อมแซมท่อที่มีปัญหาคือองค์การจัดการนํ้าเสียจะต้องมาซ่อมแซม   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมก็เคยไปประชุมกับองค์การจัดการนํ้าเสียมาหลายคร้ัง
แล้วตัวผอ.เขามีหน้าที่ในการเข้ามาดูแลท้องถิ่นที่มีบ่อบําบัดนํ้าเสียเพ่ือที่จะมาบริหารจัดการแทนท้องถิ่น คือมา
บําบัดนํ้าเสียของท้องถิ่นก่อนที่จะไหลลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยเขาเป็นคนมาบริหารจัดการทั้งหมดแล้วเขาก็



๘ 

 

จะรับเงินจากค่าบริหารจัดการจากพ่ีน้องประชาชน  เทศบาลแค่ออกเทศบัญญัติให้เขาไปเก็บเงินแล้วเขาจะไป
เก็บเงินเพ่ือมาบริหารในการบําบัดนํ้าเสียเพราะในการบําบัดจะต้องมีค่าไฟฟ้า ค่าแรง ค่าซ่อมแซมต่างๆ ถ้าเรา
ไปตกลงกับเขาทางองค์การจัดการนํ้าเสียก็จะรับเลยเทศบาลแค่ออกเทศบัญญัติ  แต่ที่ผมพูดกับเขาว่าระบบ
บําบัดนํ้าเสียของเราไม่สมบูรณ์แล้วจะให้ผมไปเก็บเงินกับประชาชนผมทําไม่ได้  แต่เขาก็อ้างว่าตอนน้ีเขามี
งบประมาณมา 6 ล้านบาท ไม่ใช่ 3 ล้านบาท  ได้รับเงินมาแล้วในปี 2557 แล้วจะลงมาซ่อมแซมเครื่องจักร
ให้กับเราคือตัวเคร่ืองจักรที่อยู่ในแท่น  ตัวมิเตอร์ มอเตอร์ เก่ียวกับเรื่องระบบนํ้าเข้านํ้าออก  ผมก็ได้ถามต่อว่า
ถ้าหากว่าระบบของเราดูดนํ้าเข้าไปไม่ได้เพราะท่อมันหักแล้วตัวน้ันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  เพราะฉะน้ันผม
เลยไม่อยากจะทําก็เลยต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง  ตอนน้ีเขาไปคุยกับคณะผู้บริหารของเขาแล้วว่าตอนน้ี
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไม่สามารถที่จะออกเทศบัญญัติเพราะยังติดขัดอยู่ที่ท่อที่ใช้ไม่ได้และคณะผู้บริหารเขาเลย
อนุมัติว่าไม่เป็นไรเอาไว้ให้ท่อเสร็จก่อนค่อยทําการ MOU ก็ได้  ส่วนข้อมูลใหม่ก็เสนอเข้าไปใหม่ท่าน 
ผอ.ภานุเดชไม่เรียกประชุมกันเลยผมต้ังให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นประธานแล้วเรียกประชุมถ้าหากว่าพวกท่าน
ประชุมกันก่อนหน้าน้ีก็จะรู้เรื่องมากกว่าน้ี  ธนวัตประชุมแล้วให้ทํารายงานขึ้นมาถึงนายกให้ทราบว่าผลการ
ประชุมและผลการเจรจาเป็นอย่างไรเพราะต้ังแต่ผมต้ังคณะกรรมการขึ้นมายังไม่ได้มีการประชุมเลย 

เรื่องที่ 13   รับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการป้องกันยาเสพติด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุฝากให้ป้องกันจังหวัดโทร
มาหานายกและบอกว่าท่านผู้ว่าอยากจะพบกับผู้นําชุมชนเพ่ือที่จะคุยเรื่องยาเสพติดเราจะเอาอย่างไรจัดเวที
เก่ียวกับเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะรึจะเอาเวทีประชุมประจําเดือน    
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    คือเรื่องน้ีท่านผู้ช่วยป้องกันจังหวัดได้โทรมาประสาน
กับผมตอนแรกว่าจะกําหนดวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2557  แต่เห็นว่าวันน้ันมีการประชุมประจําเดือนท่านเลยได้
ให้ทางเทศบาลเป็นผู้กําหนดว่าจะเอาอย่างไรในเรื่องน้ี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าอย่างน้ันก็เอาเป็นว่าในวันประชุมประจําเดือนคราวน้ีให้
เรียนเชิญท่านผู้ว่ามาเพ่ือมาพูดเก่ียวกับเร่ืองยาเสพติดหลังจากที่ท่านผู้ว่ามาเปิดงานเราจะเรียกประชุม
ประจําเดือนและวาระแรกเลยคือรับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการป้องกันยาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรากําหนดประชุมชุมชนกันในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  ณ หอประชุม 
ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ    

เรื่องที่ 14    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2556/57 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เน่ืองด้วยกลุ่มส่งเสริมการแปรรูปข้าวกล้องเพ่ือสุขภาพ
ชุมชนสงเปลือย ตําบลกาฬสินธ์ุได้ประชุมหางบประมาณเพ่ือซื้อโรงสีข้าวกล้องเพ่ือส่งเสริมสุขภาพแก่เกษตรกร
ไม่ให้เกิดกลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือซื้อโรงสีดังกล่าว  เรื่องน้ี
เป็นอย่างไรไปบอกเขาว่าจ่ายไม่ได้ที่ผมให้ท่านผอ.วรวิทย์ไปศึกษาเป็นอย่างไร  
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ดูตามหนังสือสั่งการการต้ังงบประมาณรายจ่ายก็ได้
คุยกับหัวหน้าจําลองว่าเบิกได้แต่ท่านรองอุบลรัตน์บอกว่าให้ชะลอไว้ก่อน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วทําไมชาวบ้านถึงได้โทรเข้ามาถามผมบอกว่ายกเลิก
ไม่ให้เหรอ  พอผมถามว่าใครเป็นคนบอกชาวบ้านก็บอกว่าพนักงานในสังกัดท่านที่ทํางานที่กองสวัสดิการสังคม  
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    คําว่าชะลอไว้ก่อนหมายถึงว่าเราขอเวลาศึกษาดู
ระเบียบแล้วเราจะดําเนินการให้แต่ไม่เคยปฏิเสธเลย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สรุปแล้วจะทําอย่างไรท่านผอ.วรวิทย์ 



๙ 

 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในเรื่องน้ีเราเองก็เคยสนับสนุนและอ่านดูในหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณรายจ่ายในด้านงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปแล้วเบิกได้ในส่วนน้ี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เท่าที่ สตง. มาคุยกับผมเก่ียวกับเรื่องเงินอุดหนุนเขาบอก
ว่ามีเง่ือนไขอยู่ว่าเมื่อมอบให้ไปแล้วจะต้องอธิบายให้ได้ว่าไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพในส่วนไหนและ
ให้มีการประเมินผลว่าที่ให้ไปแล้วเป็นอย่างไรสามารถต่อยอดได้จริงหรือไม่และประสพความสําเร็จหรือไม่  ผม
ให้เวลาภายในสัปดาห์น้ีให้ชัดเจนว่าจะสามารถสนับสนุนได้หรือไม่ได้จะได้ดําเนินการซื้อโรงสีข้าวกล้องและนัด
ให้ชาวบ้านมารับมอบ  

เรื่องที่ 15    บวงสรวง 220 ปี กาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เมื่อวานผมเข้าไปร่วมงาน 3 ปี วันคล้ายวันละสังขารของ
หลวงปู่วัดกลาง  เลยได้มีโอกาสน่ังคุยกับท่านผู้ว่าและท่านก็พูดให้ฟังว่าท่านได้ไปคุยกับสํานักพระราชวังใน
รายการที่จะให้สมเด็จพระเทพฯมาเป็นประธานบวงสรวงเจ้าพ่อโสมพะมิตรเขาบอกมาว่าไม่เคยไปบวงสรวงท่ี
ไหนในประเทศไทย  เน่ืองจากว่าเจ้าเมืองเราคือเจ้าพ่อโสมพะมิตรเป็นสามัญชนมียศแค่พระยาชัยสุนทรแต่จะ
ให้สมเด็จพระเทพฯมาบวงสรวงได้อย่างไรไม่ใช่  และพอดีว่าท่านผู้กํากับน่ังอยู่ทางเดียวกันท่านเลยเสริมขึ้นมา
ว่าเส้นทางเสด็จของราชวงศ์จะไม่ให้เสด็จผ่านอนุสาวรีย์ที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพราะว่ายศตํ่ากว่าท่านจะให้มา
บวงสรวงได้อย่างไร  สรุปแล้วที่เราคุยกันและเตรียมงานเอาไว้ให้ท่านผู้ว่ามาเป็นประธานแล้วที่ทําก็ทําไปเลย  
เรื่องเงินผมก็เรียนท่านบอกผมเสนอไปแสนกว่าบาทและไม่มีปัญหาเพราะเทศบาลต้ังเอาไว้ 5 แสนบาท  ผม
แจ้งไปแต่ท่านผู้ว่าจะให้หรือไม่ให้แล้วแต่ท่าน  แต่ของผมสามารถใช้เงินของผมเองได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้เงิน
ตัวน้ีเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงในโครงการเฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธ์ุครบรอบ 220 ปี และผมก็เรียน
ท่านด้วยว่าในการบวงสรวงงานกาชาดในคราวนี้ก็จัดทําในลักษณะคล้ายคลึงกันแต่จํานวนคนจะน้อยกว่าเท่า
น้ันเองและพอถึงวันบวงสรวง 220 ปี ของเราจะใช้คน 220 คน ผมคงไม่ต้องคุยอีกเก่ียวกับเรื่องการจัดพิธี
บวงสรวงเพราะตอนน้ีจบแล้ว   
นายสถิตพงษ์  บงสีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2     เรื่องชุดเรื่องขบวนรําต่างๆและเคร่ืองดนตรีเน่ือง

จะต้องใช้งบประมาณเยอะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรามีงบประมาณ 5 แสนบาท  จะเกินงบประมาณหรือไม่ 
นายสถิตพงษ์  บงสีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2     เฉพาะเครื่องประมาณ 4 แสนบาท เพราะชุดต้ัง 

220 ชุด และชุด 1 ประมาณ 500 บาท     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    คือถ้าตัดแล้วเราสามารถนําไว้ใช้งานอ่ืนได้หรือไม่  เวลา
ขบวนแห่เทียนหรือขบวนแห่ต่างๆเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ต่อไป 
นายสถิตพงษ์  บงสีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2     สําหรับชุดรายการของนักดนตรีรวมแล้วเป็นเงิน 

19,000 บาท  เฉพาะรายการของเคร่ืองดนตรี 10,900 บาท และชุดรายการรําพ้ืนเมืองซึ่งเราจะใช้ชุดฟ้อน
ภูไทกาฬสินธ์ุจะเก่ียวข้องกับประเพณีของเมืองกาฬสินธ์ุเรา 468,600 บาท  รวมทั้งสิ้น 498,600 บาท  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วท่านไม่บวกค่าเครื่องบวงสรวงเลยเหรอ  ท่านก็ไป
ปรับลดลงแล้วให้รวมค่าบวงสรวงให้ได้ในงบประมาณที่ต้ังไว้   ค่าใช้จ่ายทั้งเครื่องบวงสรวง การแสดงนางรํา 
อุปกรณ์และอะไรต่างๆให้ได้ในวงเงินงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้คือ 5 แสนบาท  ลองไปปรับดูท่านผอ.แต่ถ้า
ไม่ได้จริงๆผมจะคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดูอีกคร้ัง  แต่ผมคิดว่าส่วนไหนท่ีพอปรับได้ก็ปรับเพราะ
งบประมาณ 5 แสนบาท  ที่ต้ังไว้ก็ไม่ใช่น้อยและให้ไปดูวัตถุประสงค์ของการต้ังงบประมาณอยู่ที่สํานัก



๑๐ 

 

การศึกษาและไปบริหารจัดการในส่วนน้ัน  ส่วนสํานักการช่างใช้ของเราเองเช่น เต้นท์ ธง ดอกไม้  ส่วนเรื่อง
การแสดงและกําหนดการอยากให้ทําแบบย่ิงใหญ่หน่อยถึงแม้ว่าสมเด็จพระเทพฯจะไม่ได้เสด็จแล้วแต่ก็ถือว่า
เป็นการเฉลิมฉลองเมือง   
นายสถิตพงษ์  บงสีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2     เราเลยคิดว่าเราจะใช้ชุดแสดงชุดน้ีในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2557 น้ีด้วย     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าท่านคิดว่าทันก็ลองดูยังไงท่านก็ไปประชุมกันก่อน  แต่
ผมคิดว่าถ้านํามาโชว์ก่อนจะทําให้วันจริงคือวันที่บวงสรวงนั้นไม่ต่ืนเต้นผมว่านํามาโชว์คนละชุดน่าจะดีกว่า  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  นําชุดเล็กมาโชว์จะดีกว่าหรือไม่หรือจะนํานางงามของเทศบาลที่อยู่ในชุดสาว
สวยน่าใสมอบท่านรองอุบลรัตน์คัดเลือกมา  เอาเป็นว่าอย่างไรแล้วก็คงต้องให้ท่านผอ.และผู้ที่เก่ียวข้องเรื่องน้ี
ไปประชุมปรึกษาหารือกัน  และท่านผอ.ภานุเดชก็เตรียมสถานที่ให้เต็มที่ 

เรื่องที่ 16    หนังสือคู่มือเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฝากกองวิชาการชาวบ้านและประธานชุมชนอยากได้คู่มือ
เบอร์โทรว่าถ้าหากไฟฟ้าดับ นํ้าไม่ไหล เหตุด่วนเหตุร้าย ดับเพลิง จะแจ้งที่ไหนให้กองวิชาการไปทําหนังสือคูมือ
ขนาดเท่ากับหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กแล้วก็นําไปแจก   

เรื่องที่ 17    การส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือพ่อค้า - แม้ค้าตลาดโต้รุ่ง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แม่ค้าตลาดโต้รุ่งมาบ่นเรื่องถนนคนเดินที่มีทุกวันอังคารว่า
ทําให้ค้าขายไม่ดี  ผมเลยคิดว่าจะไปช่วยเหลือพ่อค้า-แม่ค้าได้อย่างไรเรื่องเวทีเยาวชนตอนน้ีก็กําลังเร่งทําอยู่
เพ่ือให้มีเยาวชนมาร่วมเล่นกิจกรรมและเป็นการส่งเสริมการขายให้กับตลาดโต้รุ่ง  และที่พ่อค้า- แม่ค้าขอมาอีก
อย่างคืออยากได้ wifi ทั้งลานบนและลานล่าง  ผมเลยบอกพ่อค้า – แม่ค้าไปว่าค่าบริการรายเดือนๆละ
ประมาณ 700 บาท  ให้จ่ายเองผมไม่อยากให้เป็นภาระของสํานักการคลังส่วนอุปกรณ์และกล่องที่จะไปติดต้ัง
ทางเทศบาลจะเป็นคนจ่ายให้  ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการขายได้เพราะถ้ามี wifi ก็ถือว่าทันสมัย  มอบให้
สมชาย ไชยเดชรับไปประสานเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตติดอินเตอร์เน็ตของตลาดโต้รุ่ง   

เรื่องที่ 18   ประดับตกแต่งวงเวียนโปงลางช่วงงานกาชาด  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผอ.ภานุเดชฝากกําชับเรื่องวงเวียนโปงลางช่วงงานกาชาด
จะทําอย่างไรให้สวยงามและไม่ให้คนเข้าไปเหยียบไปทิ้งขยะ  และไม่อยากให้มีรั้วมาล้อมรอบเหมือนปีที่ผ่านมา 
เพราะดูแล้วไม่สวยงามแล้วพ่อค้า – แม่ค้าก็ยังนําผ้าไปตากอีก  ผมอยากให้นําไฟระยิบระยับไปประดับให้ดู
สวยงามและมีป้ายเตือนว่าอย่าทิ้งขยะ 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  9/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  21  มกราคม  ๒๕๕7   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  9/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 21  
มกราคม 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 



๑๑ 

 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม     สําหรับรอบเดือนที่ผ่านมาที่ได้ประชุมร่วมกับทาง

จังหวัดก็มี 2 ราย   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557  คือนายพิเชษฐ์ (หรือโคล่า) อยู่บ้านเลขที่ 41/1 บายพาส
ทุ่งมน  ถนนอภัย  ร่วมกับคนที่อยู่อําเภอกมลาไสยและภูปอ  3 คน  จากการสืบทราบผลของตํารวจว่ามี
พฤติกรรมในการค้ายาบ้า  จับกุมย้าบ้าได้ 445 เม็ด  และขยายผลยึดทรัพย์ได้รถเก๋ง 1 คัน และ
รถจักรยานยนต์ 1 คัน ตํารวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวเคยติดคุกมาแล้ว  ส่วนอีก 1 ราย เป็นคนนอก
พ้ืนที่เป็นอยู่ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง ภรรยาไปเย่ียมสามีในเรือนจําแล้วผู้คุมตรวจพบในห้องตรวจรับของ
ของเรือนจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ  คือนํายาบ้าชุกซ่อนไว้ในลูกช้ิน 10 เม็ด/ลูกช้ิน 1 ลูก  ผู้คุมจับได้เพราะมี
พฤติกรรมผิดสังเกตและเน่ืองจากว่ามาเย่ียมสามีคนเดียวแต่นําอาหารมาเยอะ     

เรื่องที่ 2   การประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน

วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557  สรุป 1.สถานที่ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 93.60  อยู่ในระดับดีมาก  2.การ
แสดงของนักเรียน  90.00 อยู่ในระดับดี  3.ซุ้มกิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ได้ความรู้  91.80 อยู่ในระดับดี
มาก  4.ความเหมาะสมของขวัญของรางวัล  90.40 อยู่ในระดับดีมาก  5.อาหาร 89.60  อยู่ในระดับดี  6.
เครื่องด่ืม  89.40 อยู่ในระดับดี 7.การจราจร  91.80  อยู่ในระดับดีมาก  8.การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
90.80 อยู่ในระดับดีมาก  ความพึงพอใจในภาพรวม 90.80 อยู่ในระดับดีมาก  ผลจากการประเมินความพึง
พอใจในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 พบว่าเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจใน
สถานที่ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก อยู่ในระดับดีมาก เป็นลําดับที่ 1 รองลงมาคือซุ้มกิจกรรมน่าสนใจ มี
ประโยชน์ได้ความรู้  น้อยที่สุดคือเร่ืองเคร่ืองด่ืม  ข้อเสนอแนะคือผลจากการประเมินและการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชุมปรึกษาหารือของภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การจัด
กิจกรรมที่หลากหลายสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อเด็ก  ซึ่งต้องใช้จุดสนใจของคนในวัยเด็กว่าน่าจะให้ความ
สนใจในเรื่องอะไรมากที่สุดเพ่ือที่จะเช่ือมโยงไปสู่การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  ต่อยอดแนวคิดให้กับเด็ก เช่น 
การทําสถานีสะพานไม้ การให้ผู้ใจบุญมาร่วมกิจกรรม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือเรื่องเคร่ืองด่ืมแปลว่ามีไม่
เพียงพอ  แล้วเรื่องสะพานไม้มีผู้ปกครองและเด็กถามถึงเพราะปีน้ีไม่เห็นมี  เมื่อปีที่ผ่านมามีพองานวันเด็กจบ
ลงเราก็นําไปเก็บไว้ที่งานป้องกันพอเวลาผ่านไปปรากฏว่าเชือกของสะพานเป่ือยชํารุดพังเสียหาย   

เรื่องที่ 3   การประเมินงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2557 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2557  สรุป 1.สถานที่จัดงาน 87.2 อยู่ในระดับดี  2.ขั้นตอนและพิธีในการ
จัดงาน  85.2 อยู่ในระดับดี  3.การจัดวางรูปแบบการบิณฑบาต  78.8  อยู่ในระดับดี    4.การ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  88.2  อยู่ในระดับดี   5.ระยะเวลาในการเริ่มจัดกิจกรรม 81.4 อยู่ในระดับดี 6.
ความประทับใจในการจัดกิจกรรม  89.8  อยู่ในระดับดี  7.บรรยากาศในการจัดกิจกรรม  91.2  อยู่ในระดับ
ดีมาก  ความพึงพอใจในภาพรวม  85.8  อยู่ในระดับดี  ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน
ประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2557 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ือง บรรยากาศใน
การจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก เป็นลําดับที่ 1 รองลงมาคือความประทับใจในการจัดกิจกรรม  น้อยที่สุดคือ
การจัดวางรูปแบบการบิณฑบาต เช่น โต๊ะวางข้าวสารอาหารสําหรับตักบาตร  ข้อเสนอแนะ 1.ควรจัดโต๊ะ
สําหรับวางข้าวสารอาหารสําหรับตักบาตรให้มากกว่าน้ี  2.เน่ืองจากมีการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ตามชุมชนส่งผล
ให้พระมารับบิณฑบาตน้อยควรตรวจสอบจํานวนพระที่จะมาเข้าร่วมงานประเพณี  ถ้ามีจํานวนน้อยเกินไปควร
จะนิมนต์พระที่อยู่วัดใกล้เคียงเข้ามารับบิณฑบาตด้วย   

 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1    การปฏิบัติตามโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     ได้รับหนังสือจากท่านอดีตผังเมืองจังหวัด

กาฬสินธ์ุ  นายอาวุธ ไรแสง  เพ่ือเป็นเกียรติประวัติและเป็นอนุสรณ์ของกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย,
กรมโยธาธิการและผังเมือง การะทรวงมหาดไทย เห็นสมควรพิจารณาช่ือถนนสาย ก1 หน้าชุมสาย
องค์การโทรศัพท์ ระหว่างถนนสุรินทร์หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด บรรจบถนนกาฬสินธ์ุหน้าโรงพยาบาล
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เป็นช่ือถนนผังเมือง  และเห็นสมควรพิจารณาช่ือถนนสาย ก ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 (ทางเลี่ยงเมือง 213 เดิม) บริเวณซอยหัวคูพัฒนาเดิมบรรจบถนนถีนานนท์บริเวณปากทางแยก
ถนนเกษตรสมบูรณ์  เป็นช่ือถนนโยธาธิการและผังเมือง หรือถนนผังเมือง 2   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    สรุปคืออยากจะให้เราเปลี่ยนช่ือถนน  แต่ถนนข้าง
โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  คือหน้าชุมสายองค์การโทรศัพท์ช่ือเดิมก็คือถนนผังเมืองอยู่แล้ว
เพราะฉะน้ันก็แค่นําป้ายไปติด  ส่วนถนนสายใหม่ถนนสาย ก ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12  ก็
เปลี่ยนเป็นถนนผังเมือง 2  เพราะถนนผังเมือง 1 น้ันอยู่ข้างโรงเรียนเทศบาล 1 หน้าชุมสายองค์การโทรศัพท์
และนําป้ายไปติดและทําหนังสือตอบเขาไปด้วยบอกว่ามติการประชุมหัวหน้าส่วนการงานมีมติเห็นชอบกับท่าน
และจะดําเนินการให้ท่านโดยเร็ว    

   มติที่ประชุม     - เห็นชอบตามที่ท่านอดีตผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุทําหนังสือมา -   
 

เรื่ อ งที่  2     ขอเชิญพิจารณาเข้ าร่ วมโครงการ  87 พรรษา  87 องค์กร 
          “ธรรม(ทํา)ดี มีสุข” 

นายวิเชียร สมภาร     ผอ.สํานักการศึกษา   ด้วยสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่ง

ประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ได้เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ 
87 พรรษา 87 องค์กร “ธรรม(ทํา)ดี มีสุข” โดยเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีจะมีพระวิทยากรประจําโครงการ
และมี 9 โครงการให้เลือกว่า อปท. สนใจหรือไม่  โดยค่าใช้จ่ายไม่มีกําหนดเพียงแต่ว่าทุกคร้ังการไปบรรยายจะ
มีรถตู้เราอาจจะช่วยในการร่วมจ่ายค่ารถค่าเดินทางหรือจะถวายค่าวิทยากรก็แล้วแต่ อปท. จะมอบซึ่งหลักสูตร
ทั้ง  9 หลักสูตรจะมี 1. “พุทธวิธีแห่งความสําเร็จ”  2. “ธรรมที่ดีที่สุดือลงมือทํา” 3. “การบริหารจัดการ
ทุกข์” 4. “บริการด้วยใจ...บริหารด้วยธรรม” 5. “งานได้ผล...คนเป็นสุข” 6. “ต่ืนรู้ด้วยสติ”  7. “ธรรมมรรค
ง่าย” 8. “ธรรมเป็นทุกข์ไป” 9. “สุขด้วย พ.ศ.พอเพียง” 9 หลักสูตรแล้วแต่เราจะเลือกส่วนเวลาคร่ึงวันหรือ 
1 วันก็แล้วแต่และจํานวนพระวิทยากรก็แล้วแต่โครงการ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมเห็นหนังสือฉบับน้ีมาแล้วเห็นว่าเป็นการฟังเทศน์ฟัง
ธรรมและพระแต่ละองค์ก็น่าจะเป็นวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญสามารถบรรยายได้โดยท่ีพนักงานเราไม่เบ่ือ  
ผมเลยได้ให้ทางสํานักการศึกษาไปประสานหาข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  และโครงการของ
เรามีโครงการอยู่แล้วที่สํานักปลัดเก่ียวกับเร่ืองอบรมบุคลากร  งบประมาณในการอบรมบุคลากรมีเท่าไร
หัวหน้าพงษ์ธร 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    การอบรมพนักงานเราตั้งงบประมาณไว้ 1 

ล้านบาท  ตอนน้ีคงเหลือประมาณ 9 แสนบาท       
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ก็จัดมาในส่วนน้ีคงไม่เกิน 10,000 บาท  ค่าเดินทางและ
พอท่านเทศน์เรียบร้อยเราก็ร่วมถอดผ้าป่าถวายท่านประมาณ 4,000 – 5,000 บาท  ทุกท่านเห็นว่าเราจะ
เลือกหัวข้อไหนในการฟังเทศน์ฟังธรรมในคร้ังน้ี  ถ้าอย่างน้ันเอาเป็นว่าเราจะเลือก ข้อ 5. “งานได้ผล...คนเป็น
สุข” มอบให้หัวหน้าพงษ์ธรติดต่อประสานงานเร่ืองวันเวลาว่าพระวิทยากรท่านจะสะดวกมาเมื่อไร  เลือกวันที่



๑๓ 

 

เหมาะกับพวกเราหรือถ้าหากว่าไม่มีก็ใช้วันที่ 24 เมษายนซึ่งเป็นวันเทศบาลของเรา  
 

   มติที่ประชุม   - เข้าร่วมโครงการ ข้อ 5 “งานได้ผล...คนเป็นสุข”และมอบให้หัวหน้า 
                              พงษ์ธรติดต่อประสานงานเรื่องวัน เวลา ที่เหมาะสมในการจัดอบรม -   
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมกราคม 2557 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมกราคม  2557  เชิญสถานธนานุบาล 

นายเนรมิต  ภูสมปอง  ผช.ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม  2557  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนมกราคม จํานวน 3,397  รายการ จํานวนเงิน 55,627,200 บาท เงินสดคงเหลือ 
จํานวน 33,428.73 บาท เ งินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 3,991.70 บาท เ งินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,815,141.63  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,808,732.82  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนสิงหาคม 2556 จํานวน 45 ราย 
จํานวนเงิน 588,300 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนมกราคม  2557 จํานวน  1,242,500 บาท  รับ
จํานํา  1,321 ราย จํานวนเงิน 21,806,400 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม จํานวน 301 ราย  จํานวน
เงิน  5,721,700  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,234  ราย จํานวนเงิน 19,919,500 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ธันวาคม  จํานวน  216 ราย จํานวนเงิน  3,865,400  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 621,986.25 บาท   
เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม  จํานวน  112,548.25 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 31 มกราคม 57 
จํานวน 2,161,268.25  บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

มกราคม  2557  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  432 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล  1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ระหว่าง
วันที่ 21 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดังน้ี 1.1 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ระดับ 9 จํานวน 
1 อัตรา 1.2 ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง ระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา 2. ประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
ระหว่างวันที่ 15–28 มกราคม 2557 ดังน้ี 2.1 ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับ 6 จํานวน 1 อัตรา 2.2  
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ระดับ 6 จํานวน 1 อัตรา 3. ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน ระหว่างวันที่ 15 - 28 
มกราคม 2557 ดังน้ี 3.1 ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา4. แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ราย นางสาวอภิญญา ฆารชัย ตําแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 6ว  5.  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปี เพ่ือ
เลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ราย นางสาวธีรญา พันเทศ ตําแหน่งนิติกร ระดับ 6ว เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนิติ
กร ระดับ 7ว 6. จัดทําคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
ขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย นางวิชชุตา  ภูวฤทธ์ิ ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7วช 



๑๔ 

 

สังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8 วช 7. จัดทําเอกสารประกอบการขอปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 
และเอกสารประกอบการขอปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี 8. จัดทําคําสั่งแก้ไขอัตราเงินเดือน
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิน้ันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2556  ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนมกราคม  
2557  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 6  ราย  ส่วนราชการ  จํานวน 3 ราย  
เอกชน  จํานวน  4 ราย  รวมเป็นเงิน  41,300 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  - 
ราย  ส่วนราชการ 1 ราย  รวมเป็นเงิน  -  บาท    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  8/2557  เมื่อวันที่  7 มกราคม 2557 ครั้งที่  9/2557  เมื่อวันที่  
21 มกราคม 2557   มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. 
2 ครั้ง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 และวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (cctv)  
ภาคประชาชน  เมื่อวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ออกประชาสัมพันธ์พร้อมเดินเท้ารับสมัคร 
ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป  ที่สนใจเข้าร่วมติดต้ังกล้องวงจร (cctv) ช่วงถนนถีนานนท์ตลอดสาย โดยร่วมกับ
สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ  หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการทาสี ตีเส้นช่องจอดรถ 
ตลาดสดเทศบาลเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกจัดระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท์และให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ระงับเหตุอัคคีภัยในเบ้ืองต้นกับประชาชนเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2556 ชุมชนโรงเล่ือย ชุมชนดอนสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ชุมชนวัดเหนือ ชุมชนโรงง้ิว  การระงับเหตุเพลิงไหม้  จํานวน 6 ครั้ง ในรอบ
เดือนมกราคม 2557   งานทะเบียนราษฎร  จํานวนประชากรในเดือนมกราคม รวม 34,750 คน งาน
ทะเบียนมีผู้มารับบริการ 882 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,462  ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 
10 ราย โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  13 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา  จัดทําบัญชี
ร าย ช่ื อผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ต้ั ง สมา ชิกสภาผู้ แทนราษฎรมอบ ให้  กกต .  จั ดทํ าห นั งสื อแจ้ ง เ จ้ า บ้ าน                 
จํานวน  7,902  ราย  รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังนอกเขตจังหวัด  จํานวน  16  ราย  รับลงทะเบียน
เลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังในเขต จํานวน  87  ราย  รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง  45  
ราย   รับแจ้งเหตุ  การเพ่ิมช่ือ - ถอนช่ือ  ในแบบ ส.ส.10  

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางจีรนันท์ ธารไชย    ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่า

นํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน  มกราคม 2557  จํานวนที่ใช้ 587 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  39 ลิตร   
ดีเซล  มกราคม 2557  จํานวนที่ใช้ 15,449 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  834 ลิตร  LPG มกราคม 2557  
จํานวนที่ใช้ 197.82 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  32.84 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  
3  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทํา
ความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  44  ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน 43 
จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 4/7 คัน/ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 13 ใบ  ซ่อมแซมฝา
ปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน  42  ฝา  ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ ๓.๑ ดูและรักษาความ
สะอาดบริเวณจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๗ จัดเจ้าหน้าที่ดูและรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ม.ค. ๕๗  ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2557  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  5.32  ตัน  ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  1 ครั้ง เป็นเงิน  
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17,875 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 4.75 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 
2,320.79 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 978.13 ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ 1,342.66  ตัน  แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่านมาตรฐานทั้งหมด  3 แห่ง คือ หนองไชยวาน , กุดยางสามัคคี , สวนสาธารณะ
กุดนํ้ากิน  ไม่ผ่านมี 1 แห่ง คือ ลํานํ้าปาว  ด้านสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2557  ต่อ
ใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 16 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  11  ราย 
ใบอนุญาตสะสมอาหาร 8 ราย     ตรวจรับรองใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร Big C  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง   โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ   ออก
ตรวจรับรองใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารห้างสรรพสินค้า Big C สาขากาฬสินธ์ุ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  
ผลการตรวจ ได้รับรองมาตรฐาน GMP ของสถานที่ผลิตอาหาร    ตรวจสารฟอร์มาลีนอาหารแช่แข็งโรงเย็น 
สืบเน่ืองจากเทศกาลปีใหม่ตรวจพบสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล และเครื่องในวัว  เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจ
สู่การเก็บตัวอย่างอาหารแช่แข็งจาก  โรงเย็นรอบพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยร่วมกับ สาธารณสุขอําเภอ
เมือง  โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ออกตรวจห้องเย็น จํานวน ๕ แห่ง  ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตรวจ
ทั้งหมด จํานวน ๖๕ ตัวอย่าง ตรวจพบ ฟอร์มาลีน ๔ ตัวอย่าง ๑. นํ้าแช่ปลาหมึก  ผู้ประกอบการรับซื้อมาจาก
ห้องเย็นบ้านเตาไห ต.หลุบ ๒. ผ้าขี้ริ้ว  ผู้ประกอบการรับซื้อมาจาก จ.บุรีรัมย์ ๓. นํ้าแช่ปลาหมึก  พบที่ห้อง
เย็นอาลาดีนกาฬสินธ์ุที่รับมาจากห้องเย็น  อาลาดีน ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม,  ๔. นํ้าแช่ปลาหมึก  
พบที่ห้องเย็นทวีสินบริเวณใกล้ตลาดร่วมใจการเกษตรเป็นปลาหมึกจากประเทศจีน   ตรวจแผงลอยจําหน่าย
อาหาร ในตลาดนัดถนนคนเดิน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ออกตรวจมาตรฐานGFGT แผงจําหน่ายอาหาร
จํานวนทั้งหมด 100 ร้านมีผลการตรวจด้านแบคทีเรียและการตรวจสารปนเป้ือน ดังน้ี ผลการตรวจทาง
แบคทีเรีย ( SI-2) จํานวน ทั้งหมด 142 ตัวอย่าง ดังน้ี ตรวจ  มือผู้สัมผัสอาหารจํานวน 100 ตัวอย่าง   ผล
ตรวจไม่พบเช้ือแบคทีเรีย จํานวน 93 ตัวอย่าง,ผลบวก 7    ตัวอย่าง  ตรวจ อาหาร จํานวน  42 ตัวอย่าง ผล
การตรวจไม่พบเช้ือแบคทีเรีย จํานวน 39 ตัวอย่าง,ตรวจพบเช้ือแบคทีเรีย 3 ตัวอย่าง (เน้ือไก่ฉีก,ผัดวุ้นเส้น,ผัก
สลัด)  ผลการตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหารสด   ตรวจทั้งหมด 12 ตัวอย่าง มีผลตรวจดังน้ี  ตรวจฟอร์มาลีน
จํานวน 10 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีน 1 ตัวอย่าง ( นํ้าแช่ผ้าขี้ริ้ว=รับมาจาก จ.มหาสารคาม )  ปรับปรุงลานนํ้าพุ
ตลาดโต้รุ่ง  สํานักการสาธารณสุขฯ ร่วมกับสํานักการช่าง  ปรับปรุงนํ้าพุหน้าตลาดโต้รุ่งเป็นลานกิจกรรม
สําหรับเยาวชน  เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ คาดการณ์แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗   ด้านป้องกันและควบคุมโรคระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2557 งานป้องกันและควบคุมโรคได้มี
การจัดประชุมช้ีแจงโครงการเสริมแรงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 255๗ สรุปผล
การดําเนินงาน ดังน้ี  ๑. มีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุฝ่ายสํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม, ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,
ตัวแทนครูจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๒๓ แห่ง , ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคจากศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลฯ ,ประธานอสม.ทั้ง ๓๖ ชุมชน และ มัคทายก จากวัด ทั้ง ๑๐ วัด 
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๖ คน  ๒. การดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีน้ี ชุมชน
ดําเนินการเอง โดยบางชุมชนแยกเป็นรายชุมชนหรือรวมกันหลายๆ ชุมชนเป็นกลุ่มร่วมกันทํางาน โดยการ 
เขียนโครงการฯ มาขอรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ รายละเอียดของกิจกรรมจะช่วยในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันไป เช่น บางชุมชนปลูกตระไคร้หอม บางชุมชนใช้ปลาหางนกยูง
ในการกินลูกนํ้า แต่ต้องส่งแบบรายงานทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ที่สํานักการสาธารณสุขฯ ทุกเดือน ๓. โรงเรียน 
วัด ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของชุมชนใดให้ชุมชนน้ันรับผิดชอบ โดยให้ อสม. ชุมชนนั้น ประสานให้เกิดการ
ดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยที่โรงเรียน และ วัด เป็นผู้ดําเนินการเองทุกวันศุกร์ แต่ให้อ
สม. ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ เก็บแบบรายงาน ในวันที่ชุมชนออกสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลาย 
ของเดือน ๔. เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุจะเป็นหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
เสริมอ่ืนๆ ที่ชุมชน โรงเรียน วัด ขอความร่วมมือมาให้ช่วยดําเนินการเสริมให้การควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ
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ขึ้น เช่น สนับสนุนทรายอะเบท ๕. โครงการเสริมแรงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดําเนินการโดย
การประกวดชุมชน โรงเรียน และ วัด ที่มีผลการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ตามเกณฑ์การประกวด ซึ่งมีเกณฑ์ทั้งหมด ๔ ด้าน และใช้เวลาในการประกวด เฉลี่ย ๗ เดือน คือ เริ่มต้ังแต่
เดือน ก.พ. – ส.ค. ๒๕๕๗  ๖. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯตามกําหนด คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะ
รวบรวมคะแนนแล้วทําการสรุป รางวัลในการประกวดการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น  
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทชุมชน มีทั้งหมด ๑๐ รางวัล  ประเภทสถานศึกษา มีทั้งหมด ๗ รางวัล 
และประเภทวัด มีทั้งหมด ๔ รางวัล   ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน มกราคม 
๒๕๕๗  ๑. ในชุม - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน มีความเส่ียงน้อย  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี ๒ ชุมชนที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง คิดเป็น ๕.๕๕ คือ ชุมชนดอนกลอยและเกษตรสมบรูณ์ - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้า
ยุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ ที่มีความเสี่ยงสูง  ไม่มีชุมชนใด  ๒. ในสถานศึกษา - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๒ โรงเรียน คือ มีค่า CI ที่
มากกว่า ๐ ได้แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธ์ุ มีค่า CI = 12.5 และ โรงเรียนเทศบาล ๔   
วัดใต้ มีค่า CI = 6.25 ๓. ในวัด  - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุกของ
ลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๓ วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดหอไตรฯ มีค่า CI = 6.25 , วัดดอนปู่
ตา ค่า CI = 5.8 และ วัดประชานิยม มีค่า CI = ๕.๘  หมายเหตุ  เดือนน้ีไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ   เย่ียมมารดาและบุตรหลังคลอด 21 ราย ได้รับการเยี่ยม 19 ราย งานศูนย์บริการ
สาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยน้ําทิพย์  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 983 ราย ตรวจโรคทั่วไป 491  
ราย ทันตกรรม 236 ราย นวด ประคบ 25 ราย วางแผนครอบครัว 20 ราย  ฉีดวัคซีน  15 ราย เย่ียมบ้าน
เชิงรุกชุมชนซอยนํ้าทิพย์  196 ราย  ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับบริการท้ังหมด 281 ราย  ตรวจโรค
ทั่วไป 247 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย- ราย  วางแผนครอบครัว  7 ราย  ฉีดวัคซีน 27  ราย  
ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยนํ้าทิพย์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 
จํานวน 1,429,950.83  บาท ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่  
31 มกราคม 2557 จํานวน 188,653.45 บาท  โครงการเทศบาลพบประชาชนประจําปีงบประมาณ 
2557  วันที่ 16 มกราคม 2557  สถานที่ลานกีฬาสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ตรวจโรค 20 ราย  
ตรวจฟัน 10 ราย วันที่ 30 มกราคม 2557  ศาลา SML ชุมชนวัดเหนือตรวจโรค 20 ราย ตรวจฟัน 10 
ราย  ด้านสัตว์แพทย์ ระหว่างวันที่  1 – 31 มกราคม 2557  ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 
213 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 273 ตัว สุนัข 228  ตัว  แมว  45  ตัว  ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบ
เดือนเก็บได้ 13,940  บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  จํานวน 26 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการ
ชําแหละ 3,217  ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 322,807  บาท  การให้บริการตามคําร้องขอความ
อนุเคราะห์  ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน 15  เรื่อง  
 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝ่ายแผนงานและโครงการ  การดําเนินงาน  

ประจําเดือนมกราคม 2557  ส่วนบริหารการศึกษา  งานโรงเรียน  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.2557  ดําเนินการจัดงานวันครูเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2556 โครงการ/กิจกรรม “วันครู” ประจําปี 2557  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  งานกีฬาและนันทนาการ  ผลการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 31 “ชล
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เกมส์” ประจําปี 2556  ณ  จังหวัดชลบุรี - เซปักตะกร้อ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง)  - แบดมินตัน  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทชายเด่ียว 
(เหรียญทองแดง)  - การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง)  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)  รุ่นอายุไม่เกิน 
14 ปี (หญิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็ก
ห่างชาติ ประจําปี 2557  วันเสาร์ที่  11 มกราคม 2557  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  หน่วย
ศึกษานิเทศก์  จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  วันที่  10 มกราคม 2557  ณ  สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ๑. เตรียมสอบ O – Net นักเรียนช้ัน ป.6 , ม.3   2. เตรียมสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสอบนักเรียนช้ัน ป.2 , ป.5 , ม.2 , ม.5   3. เตรียมสอบผลสัมฤทธ์ิ  เพ่ือสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
– กลุ่มคณิตศาสตร์ – กลุ่มวิทยาศาสตร์ - กลุ่มภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ ป.1 – ป.6  และ  ม.1 – ม.6  โครงการ
เด่นประจําเดือนมกราคม 2557  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม นิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการนักเรียน – ครู ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ วันที่ 10 มกราคม 2557
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  พนักงานครูร่วมโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  วันที่ ๑๐  
มกราคม  ๒๕๕๗  ณ สนามศาลากลาง  งานการเจ้าหน้าที่  ๑. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 2.ความเห็นชอบของ นางสาวอํานวยพร อ่อนทุม พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อ ก.ท.จ.กาฬสินธ์ุ  อยู่ระหว่างดําเนินการ 3. พนักงานครูเทศบาลขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการ 5 ราย และระดับชํานาญการพิเศษ 1 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม/ธนาคารความดี  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  คณะครูและนักเรียนร่วมกันทําบุญตักบาตร 
ประจําเดือน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  นักเรียนร่วมกันทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร 
ฟังพระธรรมเทศนา ตามโครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ” ณ วัดใต้โพธ์ิค้ํา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖ และ
วันที่  ๑๕  ม.ค. ๕๗  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมการออม
ทรัพย์  สอนวิธีการปลูกเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี  สอนวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  กิจกรรมปลูกพืชผัก
สวนครัวและพืชสมุนไพร  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  กิจกรรมการประหยัดพลังงาน  โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสว่างคงคา  นักเรียนกําลังหว่านเมล็ดพันธ์ุผักในแปลงผัก  โครงการเด่นๆประจําเดือนมกราคม 2557 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรมป้ันดินให้เป็นดาว ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
เพลงไทยสากล ฯลฯ และเต้นประกอบเพลงแดนเซอร์  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ แข่งขันประกวดสื่อ ระดับ
ปฐมวัย  ศึกษาดูงานโรงเรียนทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา โครงการเข้าค่าย
วิชาการ  งานที่จะดําเนินการต่อไป  สํานักการศึกษา 1.  เตรียมความพร้อม โครงการบวงสรวงอนุสาวรีพระยา
ชัยสุนทร เจ้าโสมพระมิตร เน่ืองในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจําปี  
2557  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  2. การแข่งขันกีฬากาชาด ประจําปี 2557  3. สอบ O – NET 
นักเรียนช้ัน ป.6 วันที่ 8 ก.พ.57  4. สอบประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 10 – 11 ก.พ. 2557  5. สอบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทุกระดับช้ัน  

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม 

–  มกราคม 2557  (ไตรมาส 2)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557  



๑๘ 

 

เข้ามาทั้งหมด 2,398,850.20 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2556  – มกราคม 2557  
เข้ามาทั้งหมด 2,739,286.45 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2556 –  มกราคม 2557  
เข้ามาทั้งหมด 2,744,646.97 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ยัง
ไม่เข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2556 –  มกราคม 2557  เข้ามาทั้งหมด 2,401,669 บาท  
รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2556 –  มกราคม 2557  จํานวน 
10,284,452.62  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2556 –  มกราคม 2557  เข้ามาทั้งหมด  
29,330,393.05  บาท   8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –  มกราคม 2557  
เข้ามาท้ังหมด  28,702,651  บาท  ด้านการศึกษา   รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557  
เข้ามาทั้งหมด  60,657,676 บาท  รวมเงินอุดหนุน  ที่รับจริง  จํานวน 89,360,327 บาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557  จํานวน 128,975,172.67 บาท  9.หมวดเงิน
เฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –  มกราคม 2557  จํานวน 7,300,264.20  บาท   
10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556- มกราคม 2557  จํานวน 
11,262,216.29  บาท 
นางมยุรี   ไชยบัง หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี    รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงานรวม ประจําเดือนมกราคม 2557  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนมกราคม 2557  
(งบ 57)  ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ 5,826,294.36 บาท ภาษีสุรา 670,166.60 บาท  ภาษีสรรพสามิต 
816,378.85  บาท  มูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 936,413.45 บาท  นิติกรรมที่ดิน  1,382,093  บาท  
รวม 9,631,346.26 บาท  รายรับจริงเดือนตุลาคม 56 – มกราคม 57  จํานวน 128,975,172.67 บาท   
รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – ธันวาคม 56  จํานวน  53,521,156.48  บาท รายจ่ายจริงเดือนมกราคม
2557 จํานวน 27,286,987.14  บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนกุมภาพันธ์ 2557  จํานวน  
48,167,029.05 บาท  ประมาณการรายจ่ายเดือนมกราคม 2557  สํานักปลัดเทศบาล ประมาณการ  
3,100,719.10  บาท  จ่ายจริง  5,146,520.76  บาท  กองวิชาการ  ประมาณการ  1,098,720  บาท  
จ่ายจริง  829,109.54  บาท สํานักการคลัง  ประมาณการ  902,748.90  บาท  จ่ายจริง  
892,878.10  บาท  งานป้องกันฯ ประมาณการ  836,300  บาท  จ่ายจริง  1,082,040.70  บาท  
สํานักการศึกษา  ประมาณการ  4,347,220  บาท  จ่ายจริง  11,676,754.08  บาท สํานักการช่าง 
ประมาณการ  1,780,388  บาท  จ่ายจริง  3,586,336.73  บาท  สํานักการสาธารณสุข  ประมาณการ  
2,817,898  บาท  จ่ายจริง  3,589,342.04  บาท  กองสวัสดิการสังคม ประมาณการ  415,595  บาท  
จ่ายจ ริง   484,005.19  บาท   รวมประมาณการรายจ่ าย  15,299,589  บาท   จ่ ายจ ริง  
27,286,987.14 บาท   รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการในเดือนมกราคม  2557  จํานวน  
11,987,398.14 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง  โครงการ

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมลํานํ้าปาว ข้างเจมส์รีสอร์ท โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ํา คสล.รูป 
ตัวยู ซอยนามนอุทิศ  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยสีทน ด้านหลังวัดสว่างคงคาพร้อมก่อสร้าง
ถนน คสล.  โครงการก่อสร้างคลองระบายนํ้า คสล. หมู่บ้านไหมไทย (จากลํารางสาธารณะลงห้วยสีทน) 
โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  สํารวจ ปักผัง 
หมู่บ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่  งานสถาปัตยกรรมฝ่ายศิลป์   เขียนป้ายผ้า, ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน 
ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่ายขอความอนุเคราะห์  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน 18 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 20 ราย  ใบรับรองอาคารเพ่ือออกเลข



๑๙ 

 

หมายประจําอาคาร 9 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  8 ราย   ผลการดําเนินการ
ติดต้ังถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 7 พักอาศัยรวม 1 ตึกแถว  1 อาคารพาณิชย์  -  บ้านไม้ยก
พ้ืนสูง  -  อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (ร้านอาหาร) - แสดงงานระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะ
ประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 4 ขอรังวัดสอบเขต  3 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ 1 ขอรังวัดออกโฉนด - ขอ
รังวัดรวมโฉนด -  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของ
ประชาชน  7 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 23 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํา
ร้องของประชาชน  - งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ - งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตาม
คําร้องของประชาชน 3 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 11 งาน  ประดับโคมวงเวียนโปงลาง เทศกาลตรุษจีน 
ประดับไฟ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  จัดระเบียบสายไฟซอยดอนสวรรค์  ตัดก่ิงไม้ ซอยดอนสวรรค์ 
ซ่อมแซมท่อระบายนํ้าตามคําร้อง ซอยนํ้าทิพย์  ตรวจสอบ แก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้นถนน 1155  
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนไดโนเสาร์ แก่งดอนกลาง  มิกซ์ยางซ่อมแซมถนน ชุมชนโรงเลื่อย  มิกซ์ยางซ่อมแซมถนน
อนรรฆนาค  มิกซ์ยางประตูหน้าโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย  สํารวจท่อรวบรวมนํ้าเสียถนนอนรรฆนาค  สรุป
ผลงานสวนสาธารณะ ประจําเดือนมกราคม 2557  1.ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ถี
นานนท์  บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา สวนหย่อมหน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมศูนย์เครื่องจักรกลฯ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมจวนผู้ว่า
ราชการฯ บริเวณวงเวียนหน้าวัดสว่างฯ บริเวณวงเวียนหน้าเวทีมวย บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  และ
บริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี   ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามัน
ดีเซล เดือนมกราคม 2557  สํานักปลัดเทศบาล ใช้ลดลง  659  ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพ่ิมขึ้น 2,160 ลิตร 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้ลดลง 834 ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้เพ่ิมขึ้น 181 ลิตร  สํานักการ
คลัง ใช้เพ่ิมขึ้น 20 ลิตร กองวิชาการ ใช้ลดลง 14 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้เพ่ิมขึ้น  8  ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนมกราคม 2557  งบประมาณต้ังไว้ 1,099,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  156,619.09  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  567,588.84  บาท  2.หนังสือเข้า 53  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 43 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
– จัดจ้าง  10 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 32  เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนมกราคม 2557  รวมใช้ 43 หน่วย  เพ่ิมขึ้น
จากเดือนธันวาคม 2556  จํานวน  27 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2557  ฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ  ๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โอนครั้งที่ 4-10/255๗   
รวมรายการโอนทั้งสิ้น  1,303,100  บาท  2. โครงการถนนสายบุญ  3. โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ 
โปร่งใสสุจริตชีวิตด้วยธรรมะ”  4. โครงการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ ในรอบ 3 ปี  อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมผลงาน  5. การตรวจประเมินของคณะกรรมการคัดเลือก 
อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.2555 (รอบสุดท้าย)  คณะกรรมการคัดเลือกจากส่วนกลางเข้า
ตรวจประเมินเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. โดยเทศบาลได้นําเสนอผลงาน
นวัตกรรม 2 โครงการ คือ โครงการกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และโครงการเทศบาลต้านการทุจริต 6.  
การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.2556 รอบที่ ๒  เทศบาลได้ทําแบบประเมินเกณฑ์
ตัวช้ีวัดสําหรับคัดเลือก อปท. (รอบที่ ๒) โดยมีทั้งหมด ๖ ส่วน ดังน้ี  ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไป  ส่วนที่ ๒ ด้าน
ประเมินความโปร่งใส  ส่วนที่ ๓ ด้านนวัตกรรม  ส่วนที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่วนที่ ๕ ด้าน
ความพึงพอใจ  ส่วนที่ ๖ แบบสรุปสรุปโครงการนวัตกรรมในรอบปี  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  อบรม
ระบบ e-office ,  ประชุม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร, ประชุมหอกระจายข่าว  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   



๒๐ 

 

1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 11 งาน 3.เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ 11 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 20 งาน  5 .วิดีโอและภาพเคล่ือนไหว จํานวน 13 งาน  6.  
งานพิธีกร  จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  3 งาน  8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน 2 
ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  2,000  ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.
งานตัดต่อภาพ จํานวน 6 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 6  งาน 3.งานเว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook 
จํานวน 20 งาน  5.ประกาศ  - ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี  3  ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนมกราคม 2557  ที่มากที่สุดคือ  ตรวจร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดินราชพัสดุ 
(ชุมชนหนองไผ่) 16 สัญญา  รองลงมาคือตรวจร่างสัญญาเช่าแท่นตลาดสด  15 สัญญา 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนมกราคม 2557  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนมกราคม 
2557   ใช้นํ้ามันทั้งหมด 107 ลิตร ไฟฟ้า เดือนมกราคม 2557  จํานวน 82 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน   ประจําเดือนมกราคม 2557  เมื่อวันที่  ๒๑  
มกราคม ๒๕๕๗  กองสวัสดิการสังคม   ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล   โครงการเทศบาลพบประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ชุมชนดอนสวรรค์ 
และชุมชนหน้าโรงเลื่อย ณ ลานกีฬาสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองฯ โดยให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน  
ออกมารับบริการและได้จ่ายผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโรงเล่ือย ๓๔ ราย ชุมชนดอนสวรรค์ ๕๘ ราย 
โครงการเทศบาลพบประชาชน  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ออกให้บริการ
ประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  ชุมชนวัดเหนือ และชุมชนโรงง้ิว ณ ศาลา 
SML ชุมชนวัดเหนือ โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ออกมารับบริการและได้จ่ายผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชนวัดเหนือ ๕๙  ราย ชุมชนโรงง้ิว ๕๒ ราย  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มอบเคร่ืองบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
และผู้ป่วยติดเตียง  เมื่อวันที่  ๑ - ๓๑  มกราคม  255๗   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ ได้มอบเคร่ืองบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนวัดใต้โพธ์ิค้ํา ๑๕ ราย   
ชุมชนกุดยางสามัคคี ๑๖ รายชุมชนตลาดเก่า ๑๙ ราย ชุมชนหนองแว่น ๑๒ ราย ชุมชนวัดเหนือ ๑๔ ราย 
ชุมชนโรงง้ิว ๑๑ ราย ชุมชนหนองไชยวาน ๑๓ ราย ชุมชนหนองลิ้นจี้  ๑๓ ราย ชุมชนวัดหอไตรฯ ๑๓ ราย 
ชุมชนทุ่งสระ ๘ ราย โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือHIV  เมื่อวันที่ ๙ 
มกราคม  255๗  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ติดเช้ือ  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจําเดือนมกราคม)  ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยเบิกจ่ายแบบ
ขั้นบันได  แยกเป็นรายละเอียดดังน้ี ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน   
๒,๘๔7 ราย  เป็นเงิน  ๑,๘๕๘,๗๐๐  บาท เสียชีวิต  ๑๐  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)  ๒.  ผู้พิการตาม
โครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน  ๕๑๔ ราย เป็นเงิน  ๒๕๗,๐๐๐ บาท ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  
๒๐  ราย  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไปคือ   
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่าย เบ้ียยังชีพฯ วันที่ 
๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ณ  กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์๒๕๕๗   ชุมชนท่าสินค้า  ณ ตลาด  SML ชุมชนท่าสินค้า 
เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป   โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   ชุมชนคุ้มห้วย  



๒๑ 

 

ชุมชนทุ่งสระ  ณ ศาลา SML ชุมชนคุ้มห้วย เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป 
 

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

เรื่องที่ 1   CCTV ภาคประชาชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฝากจ่าเอกภราดรตามเรื่อง CCTV ภาคประชาชน 100 
จุด  และ 20 จุดน้ันทําสัญญารึยังให้ติดตามเพราะยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยสักจุด   
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ผมจะไปตามเรื่องถ้ายังไม่
คืบหน้าจะให้เขาประชุมเร่งด่วนขึ้นมา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราก็ไปหามาแล้วบอกว่าคนน้ีสนใจและอยากจะเข้าร่วม
แล้วเข้าจุดยุทธศาสตร์ที่ทางตํารวจอยากได้หรือไม่ 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เข้าครับตอนน้ีจะไปเน้นตาม
ตรอกซอกซอยที่อาชญากรจะหลบหนี   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิด
ประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


