
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  12/๒๕๕7  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕7 
วันอังคารที่  4  มีนาคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

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

 

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. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๙. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา 

๑๐. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    

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

๑๓. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๔. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง   
๑๕. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๖. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๗.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๘. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๙. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๐.  นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๒๑. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๓. นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๒๔.  นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๒๕.  นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 

๒๖.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 

๒๗.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๘. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๙. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
๓๐. นายนัฐธชัย  พลพิมพ์  นายช่างโยธา 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๓. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๕. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๖. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๗. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๘. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๙. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๑๐. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๑. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๒. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๑๓. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๑๔. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๕. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๑๖. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
๑๗. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
๑๘. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๐. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๑. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 12/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 4 มีนาคม 2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   ขอนําส่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานและการจัด 
      บริการสาธารณะของเทศบาล 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี     ดร.วีระศักด์ิ เครือเทพ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ท่านเป็น

หัวหน้าคณะและทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่องการกระจายอํานาจเป็นหน่ึงในที่ปรึกษาของคณะกรรมการกระจาย
อํานาจและเป็นหน่ึงคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจของไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการทํางานและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งต่างๆทั่วประเทศและ
พัฒนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมการกระจายอํานาจและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต  ในการศึกษานี้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นหน่ึงในกรณีตัวอย่างจํานวน 110 แห่ง



๓ 

 

ทั่วประเทศ  โครงการฯจึงได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานและการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล   เขามาสํารวจให้เราโดยที่เราไม่ได้จ้างและแบบสอบถามเครื่องมือเขา
ออกแบบเองเขาลงพ้ืนที่เองเพราะฉะน้ันน่าเช่ือหรือไม่ว่างานวิจัยช้ินน้ีน่าจะตรงไปตรงมาที่สุด  เพราะการที่เรา
ไปจ้างมหาวิทยาลัยราชมงคลฯทํางานวิจัยออกแบบสอบถามและสํารวจก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขารับจ้างเราแล้ว
ก็ประมวลผลให้ถูกใจเราเพ่ือที่ครั้งต่อไปเราจะได้จ้างเขาอีก   แต่งานวิจัยชุดน้ีเขาวิจัยหมดเลยโดยได้สํารวจจาก
ครัวเรือนต่างๆในเขตเทศบาลด้วยวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ จํานวน 160 ครัวเรือน ในช่วงเดือนกันยายน 
2556 ที่ผ่านมา และก็สรุปแจ้งให้เราทราบผมจะยกตัวอย่างนิดหน่อยเพราะถ้าจะให้อ่านบทสรุปของงานวิจัย
ช้ินน้ีก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรและผมอยากจะให้ท่านผอ.อภิวัฒน์สําเนาเอกสารบทสรุปตัวน้ีแจกให้ทุก
ส่วนการงานที่เก่ียวข้องเพราะการสรุปงานวิจัยช้ินน้ีกระทบถึงผลการทํางานของทุกกอง/ฝ่าย  รายงานข้อมูล 
การสํารวจ สภาพพ้ืนฐานและข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โครงสร้างอัตรากําลังและการ
ดําเนินภารกิจหลัก  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ดําเนินการสํารวจ  การสํารวจครัวเรือนในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุมีจํานวน 160 ครัวเรือน ดําเนินการสุ่มแบบหลายช้ันเป็นระบบในช่วงกันยายน 2556 ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสามารถจําแนกคุณลักษณะได้ดังกล่องข้อมูลที่ 1 ด้านล่าง ในภาพรวมน้ันกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 31.3) เป็นเพศชายจํานวน 84 คน (ร้อยละ 52.5) มีรายได้
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยระหว่าง 10,000 – 29,999 บาท/เดือน  (ร้อยละ 40.0) และมีจํานวนสมาชิกครัวเรือน
ระหว่าง 4 – 6 คน (ร้อยละ 58.1) ทั้งน้ีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีประชากรวัยเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ใน
ครัวเรือนมีประมาณร้อยละ 48.2 และมีประชากรผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) ราวร้อยละ 40.0 ของ
ครัวเรือน นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินช้ันมัธยมศึกษา (ร้อยละ 70.1) และ
ประกอบอาชีพค้าขายขนาดเล็กหรือร้านค้าแผงลอย (ร้อยละ 40.6) รองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 14.4)  
4.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในด้านความต่ืนตัวของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุน้ันอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือเมื่อพิจารณาจากการไปใช้สิทธ์ิ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมามีผู้ที่ตอบแบบสํารวจแจ้งว่าไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังราวร้อย
ละ 91.3 ส่วนประชาชนที่ไม่ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังแจ้งว่ารายช่ืออยู่นอกเขตเลือกต้ังและติดธุระ  ในประเด็นต่อมา
ผู้ที่สํารวจส่วนใหญ่หรือราวร้อยละ 50.6 ของกลุ่มตัวอย่างแจ้งว่าสนใจติดตามข่าวสารหรือข้อมูลจากเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุเป็นครั้งคราว  ในขณะท่ีประชาชนจํานวนหน่ึงหรือราวร้อยละ 15.6 ไม่สนใจเลย  สําหรับ
ช่องทางท่ีประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลคือการฟังผ่านเสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าวของหมู่บ้านหรือวิทยุชุมชนในขณะที่ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของ
เทศบาลไม่เป็นที่นิยมมากนักในหมู่ประชาชน  นอกจากน้ีผู้ที่ได้สํารวจร้อยละ 70.6 (หรือ 113 ราย) ให้ข้อมูล
ว่าเคยมีประสบการณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐในประเด็นที่เก่ียวกับปัญหาของชุมชนท้องถิ่นโดยส่วนมากจะพูดคุย
กับกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการชุมชน (73 ราย) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (57 ราย) และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น (52 ราย) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากรณีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับภูมิภาค อาทิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ (8 ราย) ทั้งน้ีประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ/ผู้นํา
ชุมชนมักเป็นปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านความสะอาดของ
ชุมชน ด้านการจัดเก็บขยะ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจการค้า  นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
97.5) เคยจ่ายภาษีอากรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการอ่ืนๆ  ในภาพรวมประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่สํารวจได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเทศบาลใน
ระดับปานกลางเท่าน้ันซึ่งเห็นได้จากกรณีที่ประชาชนต้องเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเพ่ือการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดขึ้นในสัดส่วนปานกลาง  กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่ได้สํารวจร้อยละ 73.7 เคยมีประสบการณ์ร่วม
ประชุมประชาคมกับเทศบาลและผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจํามีสัดส่วนร้อยละ 20.0 ในขณะที่ผู้ที่ไม่เคยเข้า
ร่วมประชุมประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนากับเทศบาล  มีประมาณร้อยละ 26.3 ของกลุ่มตัวอย่าง  อย่างไร
ก็ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับความเข็มข้นมากขึ้นกว่าการประชุมประชาคม อาทิ การเข้า
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ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางานของเทศบาลการเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือกรรมการตรวจ
รับหรือการเข้าร่วมเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ กลับเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ไม่สูงนักใน
ภาพรวมน้ันมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้สํารวจในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 10.6 – 15.7 เท่าน้ันที่มีส่วนร่วมในลักษณะ
ต่างๆดังกล่าวกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะสุดท้ายที่ชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมี
ส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่นคือตอบแบบสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งสัดส่วนของ
ประชาชนที่มีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมีประมาณร้อยละ 30.6 ของกลุ่มตัวอย่าง และรองลงมาได้แก่  การ
ทําประชามติ/ประชาพิจารณ์ในประเด็นสําคัญของส่วนรวม (ราวร้อยละ 28.1 ของกลุ่มตัวอย่าง) ในขณะท่ีการ
มีส่วนร่วมตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญต่อชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนๆ ยังมิได้เกิดขึ้นในวงกว้างมากเท่าที่ควร  
น้ีคืองานของท่านผอ.อภิวัฒน์ทั้งน้ันแล้วท่านอ่านดูน้ันจริงอย่างที่เขาว่ามาหรือไม่ 
 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ตัวน้ีเริ่มที่ชุมชนก่อนคืองานของพัฒนาชุมชน
และตัวแผนคือตัวเอามาร่วมกัน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ในการประเมินด้านความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลนั้นผู้ที่สํารวจส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปาน
กลางในด้านแรกผู้ที่ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.6 หรือ 82 คน) แจ้งว่าได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับ อปท. เป็นอย่างดีและเห็นว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเปิดกว้างและรับฟังความเห็นของประชาชน (ร้อย
ละ 63.5 หรือ จํานวน 101 คน) และที่สําคัญก็คือผู้ที่สํารวจส่วนใหญ่ยังเห็นว่าต้องการมีส่วนร่วมกับเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุต่อไป (ร้อยละ 53.1 หรือ จํานวน 85 คน) เน่ืองจากเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของพวกเขา  ในทํานองเดียวกันหลังจากที่ประชาชนได้เข้าร่วมการจัดทําแผนและเสนอความคิดเห็นต่อ
คณะผู้บริหารเทศบาลแล้วพบว่าประชาชนที่ได้สํารวจส่วนใหญ่พึงพอใจเน่ืองจากเห็นว่าการจัดทําโครงการและ
งบประมาณของเทศบาลตรงกับความต้องการเร่งด่วนหรือความคาดหวังของพวกเขา (จํานวน 94 คนหรือ
ประมาณร้อยละ 58.7 เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างย่ิง) แต่อย่างไรก็ดีเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (จํานวน 132 คน หรือประมาณร้อยละ 82.5) เห็น
ว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุควรเปิดโอกาสและ/หรือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากขึ้นต่อไปในอนาคต  บริการด้านการศึกษา คุณลักษณะของบริการสาธารณะที่ประชาชนได้รับ
สําหรับกลุ่มตัวอย่างได้สํารวจคร้ังน้ีมีครอบครัวที่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่เข้าเรียนตามเกณฑ์  พึงสังเกตว่าใน
การจัดการศึกษาระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาน้ันผู้ที่ได้สํารวจนิยมส่งบุตรหลานของ
ตนเองเข้าศึกษากับโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสัดส่วนสูงแต่เมื่อเป็นการศึกษาในระดับอนุบาลและมัธยมศึกษา
ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานของตนไปเรียนกับโรงเรียนสังกัด อปท. อ่ืนๆ นอกพ้ืนที่หรือส่งไปเรียนกับ
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสัดส่วนที่สูงกว่า  ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดบริการด้านการศึกษา
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุสอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนในระดับหน่ึงเท่าน้ัน  
นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้วเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของประชาชน
โดยส่งเสริมกิจกรรมสําคัญตามประเพณีและวัฒนธรรมและการเรียนรู้เก่ียวกับประเด็นพหุวัฒนธรรมซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้สํารวจแจ้งว่าเคยได้ใช้บริการทางการศึกษานอกห้องเรียนโดยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและความพึง
พอใจ/ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อบริการด้านการศึกษาที่ได้รับจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุน้ันอยู่ระดับ
ปานกลางค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านความต้ังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล (ผู้ที่
สํารวจจํานวน 102 คนหรือร้อยละ 63.7 เห็นด้วย) เห็นด้วยว่าค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกับ 
อปท. ตํ่ากว่าโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ (ผู้ที่สํารวจจํานวน 121 คนหรือร้อยละ 75.6 เห็นด้วย) นอกจากน้ีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง (ผู้ที่สํารวจ
จํานวน 100 คนหรือร้อยละ 62.5 เห็นด้วย) ด้านการศึกษาปานกลางค่อนข้างดี  แต่เมื่อก่ีคือด้านส่งเสริมการ
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มีส่วนร่วมคือเราฟังแล้วก็มาเปรียบเทียบดูเราวางหัวใจเป็นกลางแล้วเอาข้อติน้ันมาปรับปรุงการทํางาน     
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    มีแนวทางเพ่ือที่จะลงชุมชนถ้าเป็น อบต. 
หรือเทศบาลท่ีต้ังใหม่เขาจะลงประชาคมใช้แผนชุมชนแต่ว่าแผนชุมชนของเราไปอยู่ที่กลุ่มเดียวไม่กระจายไปยัง
กลุ่มอ่ืน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ใช่แล้วเราจะทําอย่างไรในการทําแผนต่อไป  

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เราก็มีการอบรมประชาชนแล้วและเราต้ัง
งบประมาณให้เขาเพ่ือไปทําแผนชุมชนได้ข้อมูลชุมชนและต้ังบุคลาการเทศบาลไปประจําแต่ละชุมชนหน้าที่น้ี
เป็นของกองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    อน่ึงถึงแม้ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะต้องการส่งบุตร

หลานของตนเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหรือมองว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนในสังกัด 
อปท. สามารถหางานทําต่อได้อย่างรวดเร็วแต่ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าทักษะความคิดอ่านความรู้ความสามารถหรือ 
ความประพฤติของเด็กในโรงเรียนสังกัดเทศบาลด้อยกว่าเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.หรือโรงเรียนเอกชนเป็น
จํานวนร้อยละ 65.6  ด้านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานความพึงพอใจ/ความไว้วางใจของประชาชนในทํานอง
เดียวกันประชาชนที่สํารวจมีความพึงพอใจกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในระดับ
ปานกลางค่อนข้างดีในด้านของถนนหนทาง นํ้าประปาและระบบระบายนํ้าน้ันผู้ที่ได้สํารวจส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจกับคุณภาพและศักยภาพของถนน นํ้าประปา และระบบระบายนํ้าที่เทศบาลรับผิดชอบ นอกจากน้ีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการพัฒนาในเชิงกายภาพของเทศบาลมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นไม่ใช่สิ่ง
ฟุ่มเฟือย และส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดําเนินการโดยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่า
โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆและเมื่อสอบถามประชาชนว่ามีความเช่ือมั่นในคุณภาพของการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เทศบาลดําเนินการมากน้อยเพียงใดเม่ือเทียบกับส่วนราชการอ่ืนๆ อาทิ กรมทาง
หลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ฯลฯ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้สํารวจให้ความเช่ือมั่นต่อคุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นโดยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมากกว่าโครงการที่ดําเนินการโดยส่วนราชการ  อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าในภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆที่ทําโดยเทศบาลจะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนแต่ก็ยังมี
ผู้สํารวจประมาณก่ึงหน่ึงที่เห็นว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุขาดแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่แน่นอนทําให้ขาด
ความต่อเน่ือง  บริการด้านสังคมและสาธารณสุข พึงสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับบริการด้านการป้องกันและ
กําจัดยุงลายจากเทศบาลมีสัดส่วนสูงที่สุด กล่าวคือผู้สํารวจส่วนใหญ่ร้อยละ 82.5 เคยได้รับหรือเคยพบเห็น
บริการดังกล่าวจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในลําดับที่รองลงมาได้แก่การจัดบริการสนามกีฬา/ลานกีฬา/ลาน
ออกกําลังกายที่มีสัดส่วนราวร้อยละ 78.8 ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จากบริการดังกล่าวและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ผู้สํารวจเคยได้รับหรือแจ้งว่าเคยพบเห็นบริการราวร้อยละ 
73.1 หรือจํานวน 117 คน  น้ีคืองานของกองสวัสดิการสังคม  อย่างไรก็ดีผลการสํารวจพบว่าผู้สํารวจจํานวน
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) แจ้งว่าไม่เคยใช้บริการศูนย์บริการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเลยแม้ว่า
เทศบาลจะจัดให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุจํานวน 1 แห่งในพ้ืนที่ก็ตามซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงข้อจํากัดของ
เทศบาลในด้านการประชาสัมพันธ์หรือการกระจายการจัดบริการให้เต็มทั้งพ้ืนที่ก็เป็นได้  ในด้านต่อมาเมื่อ
พิจารณาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุน้ันอยู่ในระดับที่ปานกลางค่อนข้างดี  กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเทศบาลดูแลคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพของประชาชนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างดี (ผู้ตอบแบบสํารวจจํานวน 
109 คนหรือราวร้อยละ 68.1 เห็นด้วย) และเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีบทบาทสําคัญที่ช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บ
หรือโรคระบาดของประชาชนในพ้ืนที่ลดน้อยลง  ในทํานองเดียวกันประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจว่า
บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการทํางานช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุขและ



๖ 

 

บริการทางสังคมและคิดว่าบริการด้านดังกล่าวที่ได้รับจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าบริการ
ด้านสาธารณสุขและบริการทางสังคมที่จัดให้โดย อปท. อ่ืนๆ นอกจากน้ีผู้ที่ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ (จํานวน 
112 คนหรือร้อยละ 70.0 เห็นด้วย)  เห็นว่าบริการด้านการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลข้ันต้นที่จัด
ให้โดยเทศบาลมีส่วนช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนลดลง แต่อย่างไรก็ตามพวกเขายังรู้สึก
ไม่มั่นใจในคุณภาพของการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐานที่จัดให้โดยเทศบาลเท่าที่ควร  น้ันคือหากเป็นไปได้
ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกรับบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแห่งอ่ืนๆ แทนที่จะเป็นการรักษาพยาบาล
จากศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์ตรวจสุขภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  บริการด้านเศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยังได้จัดบริการตลาดสดและตลาดกลางขึ้นภายในชุมชนซึ่งพบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง
ราวร้อยละ 89.4 แจ้งว่าเคยใช้บริการดังกล่าวและเทศบาลยังมีโรงรับจํานําจํานวน 1 แห่งในพ้ืนที่ซึ่งผู้ที่ได้
สํารวจเพียงจํานวนหน่ึง (ร้อยละ 24.4) เท่าน้ันที่เคยใช้บริการและเทศบาลยังได้มีการส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์/กองทุนเงินหมุนเวียนสําหรับวิสาหกิจชุมชนขึ้นคือกลุ่มกองทุนวันละบาทมีจํานวนสมาชิก 1,450 
คน ซึ่งผู้ที่ได้สํารวจจํานวน 49 คน หรือราวร้อยละ 30.6 เคยได้รับประโยชน์หรือเป็นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวใน
ขณะที่ผู้ที่ได้สํารวจจํานวน 110 คนหรือราวร้อยละ 68.7 แจ้งว่าไม่เคยใช้บริการหรือเป็นสมาชิกกองทุนฯที่
เทศบาลส่งเสริมการจัดต้ังขึ้นแต่อย่างใด  ความพึงพอใจ/ความไว้วางใจของประชาชน  ผู้ที่ได้สํารวจมีความพึง 
พอใจในระดับปานกลางค่อนข้างสูงกับการดําเนินภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุใน
ด้านแรก ผู้ที่สํารวจส่วนใหญ่ 98 คนหรือราวร้อยละ 61.2 เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างย่ิงกับการดําเนิน
บทบาทของเทศบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวหน้าขึ้นและส่งผลให้ประชาชนมีงานทําในพ้ืนที่สูงขึ้น  
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบว่าถ้าหากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมิได้ดําเนินภารกิจด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการอาชีพแล้วจะส่งผลให้ระดับรายได้หรือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ลดลงใช่หรือไม่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กับไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงต่อคําถามดังกล่าว  ดังน้ันจึง
สามารถกล่าวได้ว่าการดําเนินภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยังมิได้ส่งผล
กระทบโดยตรงในทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ี
เท่าใดนัก  บริการด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชุมชน  ในกลุ่มคนที่ได้สํารวจแจ้งว่าพวกเขา
พบเห็นว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุดําเนินกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดในสัดส่วนที่สูงที่สุด (ผู้ตอบ
จํานวน 123 คนหรือร้อยละ 76.9) รองลงมาคือมีกฎระเบียบ/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อปท. บังคับใช้ใน
การจัดระเบียบชุมชน (ผู้ตอบจํานวน 121 คนหรือร้อยละ 75.6) และมีกฎระเบียบ/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ของ อปท. บังคับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด หรือความขัดแย้งในพ้ืนที่ต่างๆ 
(ผู้ตอบจํานวน 114 คนหรือราวร้อยละ 71.3)  อย่างไรก็ตามการดูแลและคุ้มครองมิให้ประชาชนในชุมชนถูก
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีน้ันพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นการจัดกิจกรรมในเรื่องของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุอย่างเด่นชัดเท่าใดนักกล่าวคือผู้ที่ได้สํารวจส่วนใหญ่แจ้งว่าไม่เคยเห็นกิจกรรมน้ีจํานวน 104 คน
หรือประมาณร้อยละ 65.0 ในด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดูแลความสงบและความปลอดภัย
ภายในชุมชนน้ันผู้ตอบแบบสํารวจมีความไว้วางใจต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในการทําหน้าที่ดังกล่าวได้ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างดี กล่าวคือผู้ที่ได้สํารวจส่วนใหญ่เห็นว่าเทศบาลสามารถเป็นที่พ่ึงในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชนได้ และเห็นว่าเทศบาลมีขีดความสามารถในระดับดีในการจัดระเบียบการใช้ถนนและที่
สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างที่ได้สํารวจให้ข้อมูลว่าพวกเขารู้สึกว่าสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างอุ่นใจโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆที่พวกเขาทราบว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือจะมี
หน่วยงานใดรับผิดชอบจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  ทําให้พวกเขาไม่คิดที่จะย้ายไปพํานักอาศัยในชุมชน
ท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆ  บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้สํารวจใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจํานวน 160 ราย ส่วนวิธีการกําจัดขยะตามครัวเรือนหรือสถานประกอบการนั้น
พบว่าผู้ที่สํารวจส่วนใหญ่ (จํานวน 98 รายหรือร้อยละ 61.3) คัดแยกขยะก่อนนําไปกําจัดซึ่งวิธีการกําจัดขยะ
ของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีดังน้ี เผา 2.5 % ฝัง 2.5 % ทิ้งในที่รกร้าง 0.6 % ทิ้งลงถังขยะ
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ที่ อปท. จัดไว้ 90.6 % วางในสถานที่และทิ้งที่ อปท. กําหนด 4.4 % อ่ืนๆ 1.3 % นอกจากน้ีผู้ที่ตอบแบบ
สํารวจส่วนใหญ่เห็นว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุดูแลจัดการขยะอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอและมีการจัดการท่อ
ระบายนํ้าและระบบการระบายนํ้าฝนเป็นอย่างดีในทางกลับกันผู้ที่ได้สํารวจแจ้งว่ายังไม่เห็นการดําเนินการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในชุมชนอย่างต่อเน่ืองเท่าใดนัก  กล่าวคือมีกลุ่มตัวอย่างเพียงจํานวนหน่ึงเท่าน้ันที่แจ้งว่าเคยเห็น
กิจกรรมดังกล่าวจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ส่วนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุพบว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี  
โดยที่ผู้ที่สํารวจส่วนใหญ่จะเห็นว่าชุมชนของพวกเขามีความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง  มิได้มีเสียงรบกวนจนเป็นที่
น่ารําคาญแก่การใช้ชีวิตประจําวันและปัญหามลพิษทางอากาศยังมิได้เข้าขั้นวิกฤตรุนแรง  พอเป็นตัวอย่างที่
เหลือก็เป็นการสรุปและเป็นข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.ข้อเสนอแนะ
ด้านการศึกษา  มีผู้ตอบแบบสํารวจราว 44 คน เสนอให้เทศบาลยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานมาก
ขึ้นโดยการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนอยากให้โรงเรียนมี
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน  2.ข้อเสนอแนะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  มีผู้ให้ความคิดเห็นจํานวน 56 คน เสนอให้เทศบาลปรับปรุงคุณภาพของถนนโดยซ่อมแซม
ถนนที่ชํารุดให้มีสภาพดีขึ้นสร้างถนนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ิมไฟจราจร
และป้านจราจรให้มากขึ้น  สร้างท่อระบายนํ้าอย่างทั่วถึงและซ่อมแซมให้มีสภาพที่ดีและการพัฒนาระบบ 
ประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพมีนํ้าสะอาดและบริการท่ัวถึง  3.ข้อเสนอแนะด้านสาธารณสุข  มีผู้ที่ให้ความ
คิดเห็นเป็นจํานวน 27 คน  เสนอให้เทศบาลพ่นยากําจัดยุงลายอย่างสม่ําเสมอดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  และจัดต้ังศูนย์บริการสุขภาพให้มากขึ้น  4.ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  
มีผู้เสนอความคิดเห็น 23 คน เสนอแนะให้เทศบาลจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่ว่างงานหรือ
ต้องการรายได้เสริม  จัดหางานให้แก่คนที่ว่างงานและจัดต้ังสหกรณ์ชุมชน  5.ข้อเสนอแนะด้านสังคมและ
สวัสดิการชุมชน  มีผู้เสนอความคิดเห็นจํานวน 15 คน เสนอให้เทศบาลดูแลสวัสดิการสําหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือคนว่างงานอย่างทั่วถึง ดูแลเยาวชนให้มากขึ้นและพัฒนาให้คนในชุมชนมีความสามัคคี  6.ข้อเสนอแนะ
ด้านการรักษาความปลอดภัย  มีผู้เสนอแนะความคิดเห็นจํานวน 42 คน เสนอให้เทศบาลเพิ่มสายตรวจหรือ
เวรยามดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน  มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดและมีไฟจราจรมากขึ้น  7.ข้อเสนอแนะ
ด้านสิ่งแวดล้อม  มีผู้เสนอความคิดเห็นจํานวน 22 คน ที่เสนอให้เทศบาลเพิ่มรถเก็บขยะและถังขยะในชุมชน
ให้มากขึ้น ดูแลแหล่งนํ้าให้สะอาด จัดการกับนํ้าเสียและดูแลความสะอาดของถนน ตัดต้นไม้ข้างทางที่เป็น
อุปสรรคในการมองเห็น  8.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มักเป็นเรื่องที่เสนอให้ผู้บริหารของเทศบาลปรับปรุงด้านการ
บริการแก่ประชาชน เช่น การพูดจาอย่างสุภาพ การบริการที่รวดเร็ว และบริการให้ครอบคลุมทุกด้าน  การ
บริหารงานอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างทั่วถึงดังน้ีเป็นต้น  
ผมว่าเป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับทุกส่วนการงานให้ผอ.อภิวัฒน์สําเนาเอกสารฉบับน้ีแล้วแจกให้ทุกกอง/
ฝ่าย  

เรื่องที่ 2    เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน 
                       การเสด็จมาเปิดงานเฉลิมฉลองกาฬสินธ์ุ 220 ปี และงานวิจิตรแพรวาฯ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะ

เสด็จมาเปิดงานเฉลิมฉลองกาฬสินธ์ุ 220 ปี  เรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้มา  
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    สํานักการช่างได้ไปประสานเรื่องผูกผ้าแต่ทาง
ท่านรองผู้อํานวยการบอกว่าจะดําเนินการผูกเองแต่เวลาที่จะนําผ้าขึ้นตึกต้องใช้รถกระเช้าเลยขอให้เราไปช่วย
และประดับธงพระนามย่อตามเส้นทางรับเสด็จ  เวทีกลางโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์จะดําเนินการเอง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเวทีกลางที่จะเอาโปงลาง 

220 ลาง มาน้ันทางโรงเรียนได้จ้างให้ทางออแกไนซ์ทํา 



๘ 

 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    แต่แบบเวทีกลางไม่พอกับโปงลาง 220 ลาง 
เลยต้องเสริมด้านข้างของเวทีทั้ง 2 ข้าง  จ้างออแกไนซ์เฉพาะเวทีกลางส่วนเวทีเสริมด้านข้างทั้ง 2 ข้างน้ัน
มอบหมายให้เทศบาลเป็นคนดําเนินการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วมีอุปกรณ์ในการเสริมเวทีหรือไม่ 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    อุปกรณ์เราก็จะใช้ถังและไม้อัดซึ่งเรามีอุปกรณ์
พวกน้ีอยู่แล้ว  และเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าบริเวณร้ัวด้านหลังที่ติดกับโรงเรียนชาญยุทธน้ันทางโรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ไม่กล้าเข้าไปทําเพราะมีกรณีพิพาทกันอยู่เลยอยากจะให้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเข้าไป
ดําเนินการจัดระเบียบและทําความสะอาดบริเวณร้ัวด้านหลังของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   เรื่องน้ีฝากงานไฟฟ้าและงานเทศกิจเข้าไปและไปประสาน

กับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนชาญยุทธด้วยว่าบริเวณน้ีเสี่ยงและอันตรายยังไงเราถึงต้องเข้าไปจัดระเบียบ  มอบ
ให้นัฐธชัยและจ่าเอกภราดรประสานกันแล้วไปดําเนินการเพ่ือความปลอดภัย 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    และวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. 
ส่วนสวดฯของสํานักพระราชวังจะไปที่โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เตรียมตัวสําหรับใครที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดถนน
อรรถเปศลอยากขอประสานกับสํานักการสาธารณสุขเพ่ือไปทําความสะอาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องต้นไม้ฝากทางสํานักการช่างรดนํ้าต้นไม้  และพอรับ

เสด็จวันที่ 19 มีนาคม 2557 แล้วงานวิจิตรแพรวาเป็นอย่างไรเพราะท่านผู้ว่าอยากให้เราทําเวทีที่มี
แคทวอล์ค  ท่านผอ.สํานักการศึกษาลองพูดถึงงานวันที่ 19 มีนาคม 2557  แล้วต่อด้วยงานวิจิตรแพรวา 
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    วันที่ 19 มีนาคม 2557 ในส่วนของสํานักการศึกษาคือ 
พิธีบวงสรวงเตรียมพร้อมเรียบร้อย  และได้รับผิดชอบจัดนิทรรศการ 220 ปี เมืองกาฬสินธ์ุ โดยเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุได้ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับผิดชอบบูธที่ 1 ซึ่งเป็นเร่ือง
เก่ียวกับประวัติการจัดต้ังเมืองกาฬสินธ์ุซึ่งได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้ว   ส่วนงานวิจิตรแพรวาท่ีเก่ียวข้องกับ
สํานักการช่างน้ันคือการประกวดธิดาแพรวา  เน่ืองจากการประชุมครั้งแรกที่ผมไปประชุมกับท่านรองนพสิทธ์ิ
จะย้ายสถานที่ไปจัดประกวดธิดาแพรวาและการเดินแบบผ้าไหมจะไปจัดที่วิทยาลัยนาฏศิลป์แต่พอไปดูสถานที่
แล้วไม่เหมาะสมท่านผู้ว่าเลยได้ให้นําเวทีทั้งหมดน้ันมาจัดไว้ที่สนามหน้าศาลากลางเหมือนเดิมเพราะฉะน้ันก็คง
เป็นหน้าที่ของสํานักการช่างเราที่จะต้องดําเนินการทําเวทีกลางและมีแคทวอล์คด้วย   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เท่าที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดช้ีเวทีก็คือเวทีที่ต้ังอยู่ทุกวันน้ี

อาจจะไม่ต้องย้ายแต่ไปทําแคทวอล์คเพ่ิม  ส่วนเร่ืองค่าใช้จ่ายปกติทางจังหวัดจะเป็นคนออกให้ใช่หรือไม่เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวด 
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    งานประกวดทางจังหวัดจะออกให้ได้ประมาณการไปแล้ว
และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ก็ได้เข้าไปพบกับจ่าจังหวัดท่านผู้ว่าให้เพ่ิมเงินรางวัลอีกเป็นเงินของทาง
จังหวัด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรที่จัดงานวิจิตรแพรวา 

นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    วันที่ 19 – 25 มีนาคม 2557  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     7 วัน 7 คืน ก็เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นงาน

เฉลิมฉลอง 220 ปี กาฬสินธ์ุและต่อด้วยงานวิจิตรแพรวาก็อยู่ในงานเดียวกันเพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านเล่ือนมาให้อยู่ในห้วงเดียวกัน  งบประมาณของเทศบาลเราตั้งเอาไว้ 500,000 บาท ในการจัดฉลอง 



๙ 

 

220 ปี กาฬสินธ์ุ  เอามาใช้ในกิจกรรมน้ีได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เราบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปว่า
บวงสรวงเราจะใช้เงินของเราเองก็ก็ติดขัดว่าซื้อชุดไม่ได้  แต่หัวหน้าจําลองบอกว่าขออนุญาตท่านผู้ว่าให้ยกเลิก
ระเบียบให้ได้อย่างไรหัวหน้าจําลอง 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ    ตามท่ีเรามีงานบวงสรวงแล้วต้องจัดหาชุดนางรํา 220 ชุด
น้ัน  ทางสํานักการคลังก็เห็นว่าการซื้อชุดแต่งกายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
จึงทําหนังสือขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  ทางจังหวัดได้รับหนังสือของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเลยเรียกไปคุยว่า
กรณีดังกล่าวน้ีเทศบาลเมืองอํานาจเจริญได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดอํานาจเจริญ
ขอหารือกรมฯตอบมาว่าในการจัดซื้อชุดการแสดงต่างๆมักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยในการ
อนุมัติให้จัดซื้อเคร่ืองแต่งกายดังน้ันผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่สามารถอนุมัติให้เทศบาลเมืองอํานาจเจริญจัดซื้อ
ชุดดังกล่าวได้  น้ีเป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาทางจังหวัดของอํานาจเจริญครับ  และในทางของ
จังหวัดกาฬสินธ์ุเลยบอกว่าในการปฏิบัติงานน้ันให้เทศบาลต่างๆยึดถือตามหนังสือของกรมฯตัวน้ันครับ  สรุป
แล้วเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจึงไม่สามารถที่จะจัดซื้อชุดการแสดงดังกล่าวได้  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผอ.สถิตพงษ์คิดไว้หรือไม่ว่าถ้าท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดไม่อนุมัติมาเราจะใช้วิธีการอย่างไร  
นายสถิตพงษ์  บงสีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    กรณีที่ 1.คือจัดซื้อ  2.เช่า  และถ้าเราตัดสินใจจะ
เช่าเราจะต้องแจ้งให้ร้านเช่ารับทราบด่วน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าเช่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร 

นายสถิตพงษ์  บงสีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    ผมประมาณราคาค่าเช่าไว้ที่ประมาณ  40,000 
บาท  ในส่วนที่ถ้าเราจะจัดซื้อถ้าถูกต้องตามระเบียบผมก็ประสานกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่จะ
จัดทําให้เราถ้าเราสั่งเขาภายในวันน้ีเขาก็สามารถทําให้เราทันอยู่  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แต่ซื้อไม่ได้  ผมก็พยายามที่อยากจะซื้อให้นักเรียนผมคิด

ว่าเราซื้อไว้เพ่ือที่จะได้ใช้ประโยชน์และ 220 ชุด ถ้าหากว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแล้วมีการแสดงกลางสนามจํานวนเยอะๆเราก็สามารถให้นักเรียนใส่ชุดที่เราซื้อไว้ที่เหมือนกันเพ่ือ
ความสวยงามและไม่ต้องไปเช่าซื้อเก็บไว้ก็เป็นทรัพย์สมบัติของโรงเรียนไม่มีใครเอาไปไหนได้  และเวลาที่
เทศบาลเราจัดต้อนรับอะไรก็สามารถไปยืมของโรงเรียนได้  แต่ถ้าไม่สามารถทําการซื้อได้เราคงต้องใช้วิธีเช่า
เพราะฉะน้ันตัดสินใจไปเลยว่าวันน้ีเราจะใช้วิธีการเช่าเพราะจะไม่ทันวันที่ 19 มีนาคม 2557 เช่าทั้งหมด 
220 ชุด  ส่วนค่าใช้จ่ายก็มาคุยกันอีกคร้ังหน่ึง  และเมื่อเราเช่าชุดเงินที่เราต้ังไว้สําหรับจะซื้อชุดก็จะเหลือและ
เมื่อเงินเหลือก็มีปัญหาอยู่กิจกรรมหน่ึงกิจกรรมที่ผมมอบให้ดารุณีไปประสานแล้วทุกครั้งเวลาที่จัดงานวิจิตร
แพรวาเราจะจัดเทศกาลอาหารอยู่ในงานวิจิตรแพรวาด้วยก็รับงานมาและปีน้ีก็ให้ดารุณีไปประสานกับทาง
ท่านผู้ว่าเพ่ือขอรับเงินมาจัดงานเทศกาลอาหารปีที่แล้วท่านผอ.เสาวณีต้ังงบประมาณเอาไว้ในเทศบัญญัติ
ประมาณ 1.5 แสนบาท  เพ่ือเตรียมที่จะจัดเทศกาลอาหารและดารุณีก็จัดได้จัดกระทั่งวันแรกจนถถึงวัน
สุดท้าย  แต่ปีน้ีท่านผอ.เสาวณีไม่ได้ต้ังงบประมาณเอาไว้และพอท่านผอ.เพ็ญพรมาท่านก็ไม่มีงบประมาณตัวน้ี
เพ่ือที่จะดําเนินการเลยได้มอบให้ดารุณีไปประสานกับทางจังหวัดและเขาตอบว่าไม่ได้ต้ังงบประมาณตัวน้ีไว้  
เพราะฉะนั้นเราจะต้องหางบประมาณตัวน้ีเพ่ือไปจัดเทศกาลอาหาร  ผมเลยคิดแบบน้ีท่านผอ.สํานักการศึกษา
ในโครงการฉลอง 220 ปี การสร้างเมืองกาฬสินธ์ุของเราเป็นโครงการภาพรวมเพราะฉะน้ันขอให้เรามี 2 
กิจกรรมได้หรือไม่  ไปแก้โครงการกิจกรรมที่ 1.กิจกรรมบวงสรวง  2.การจัดเทศกาลอาหารในงานฉลอง 220 
ปี แล้วทางดารุณีต้องการงบประมาณในการจัดประมาณ 60,000 บาท  ผมเลยอยากฝากท่านผอ.สํานัก
การศึกษาเป็นกิจกรรมมหกรรมอาหารวิถีอีสานเป็นช่ือกิจกรรมในโครงการฉลองเมืองกาฬสินธ์ุ 220 ปี จะมี 2 
กิจกรรม   
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เรื่องที่ 3   งานโปงลางแพรวาและงานกาชาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    งานกาชาดมีกรณีพิพาทเก่ียวกับเรื่องสํานักงานคลังไปขาย

ล็อคปิดหน้าร้าน   สรุปเป็นอย่างไร 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    คืนเงินให้กับคนที่มาเช่าที่ล็อคเพ่ือที่จะให้ไป

เคลียร์กับร้านเอง   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เมื่อวานผมก็ได้เซ็นอนุมัติคืนเงินอยู่เลยคิดว่าคงจะเป็น

ปัญหารายน้ี  แล้วเขาได้ขายของต่อหรือไม ่
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ได้ขายค่ะเพราะเขาก็มาขายทุกปีแต่เราก็แจ้ง

ไปแล้วว่าปีต่อไปบริเวณน้ีเราจะไม่ให้ขายเลย 
เรื่องที่ 4     รับมอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เก่ียวกับเร่ืองที่ท่านผู้ว่ามามอบนโยบายแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้กับเทศบาลและผู้นําชุมชนของเราท่านผอ.วรวิทย์มีอะไรจะนําเสนอหรือไม่  ท่านมีการเตรียมงาน
อย่างไร 
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ชุมชนก็แจ้งในท่ีประชุมเพ่ิมเติมอีก ตู้ ปณ.1 ของ
จังหวัดและในส่วนของสาธารณสุขก็ได้ทําหนังสือแจ้งสํานัก/กอง/ฝ่าย ที่จะทําการตรวจหาสารเสพติด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กิจกรรมที่เรารับนโยบายท่านผู้ว่ามาเก่ียวกับเรื่องแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือ  1.เราจะต้องตรวจพนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนของเทศบาลเราทุกคน 
เหมือนกับปีที่ผ่านมา  2.มาตรการชุมชนไม่ใช่ว่าแค่แจ้งตู้ ปณ.1 เท่าน้ัน เราเคยรี-เอกซเรย์  เราต้ังตาสับปะรด
แล้วผมอยากรู้ว่าตอนน้ีตาสับปะรดเราไปอยู่ที่ไหนนํามาร้ือฟ้ืนอีกได้หรือไม่  เราจะสํารวจอย่างไรเก่ียวกับการ
จะลดความรุนแรงของยาเสพติดในชุมชนเป็นแนวทางที่ท่านผอ.วรวิทย์จะต้องนําไปแล้วนําเสนอขึ้นมา
ไม่เช่นน้ันท่านผู้ว่าไม่นํามาพูดหรอกถ้าไม่รุนแรงแล้วเราลงชุมชนเราจะทําอย่างไรสร้างความเข็มแข็งเก่ียวกับ
เรื่องต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดในชุมชนได้อย่างไร  เป็นงานของสวัสดิการท่านคิดไว้อย่างไร  
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เบ้ืองต้นจะใช้เวทีของการประชุมชุมชนและขอความ
ร่วมมือให้รื้อฟ้ืนกฎเหล็กของชุมชน  และในส่วนของตาสับปะรดตอนน้ันได้ใช้งบประมาณของจังหวัดซึ่งตอนน้ี
งบประมาณน้ันไม่มีให้อีกแล้ว  ก็จะขอความร่วมมือจากชุมชนให้เป็นหูเป็นตา  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ก็เป็นตาสับปะรดอยู่แล้วผมว่าเราใช้งบประมาณอ่ืนขึ้นมา
ขับเคลื่อนอีกครั้ง  เอกสารฉบับน้ีแนวทางปฏิบัติที่ 4.จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดให้มีทีมงานชุด
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ของจังหวัดกาฬสินธ์ุปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ขึ้นมาช่วยทํางานเชิง
รุกในพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธ์ุมากขึ้น  ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายภาคส่วน เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่าย
ตํารวจ ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายสถานศึกษา เป็นต้น เพ่ือร่วมกันทํางานเชิงรุกรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข็มแข็ง
ให้ชุมชนตามกระบวนการ 10 ขั้นตอน ชุมชนเข็มแข็งผมอยากถามว่าเราเริ่มทําขั้นตอนที่ 1 แล้วรึยัง  
นางสาวณัฐภาส์  การรินทร์  หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม    เริ่มทําแล้วค่ะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กระบวนการ 10 ขั้นตอน ชุมชนเข็มแข็งพร้อมทั้งมีการ
ประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยและยิ่งไปกว่าน้ันก็จะมีการแนะนําส่งต่อผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการ
บําบัดที่เหมาะสมกับระดับการใช้ยาด้วยรวมถึงภารกิจอ่ืนที่มากมายที่จะร่วมกันทํางานและต้องขอความร่วมมือ
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จากผู้นําชุมชนคณะกรรมการชุมชนทุกท่านร่วมกันทํางานช่วยเป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลพร้อมทั้งช่วยกันขับเคลื่อน
งานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมลูกหลานจะได้อยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคง  เอา
เฉพาะหน้าสุดท้ายสรุปตรงน้ีทําให้ผมเห็นถึงความเป็นไปได้รับเป็นนโยบายไปดําเนินการ  รอบหน้านําเสนอใน
ที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง 10 ขั้นตอนและทํางานร่วมกันกับชุดเฉพาะกิจของจังหวัดคุณจะทําอย่างไร 

เรื่องที่ 5    งานทอดผ้าป่าสามัคคี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    งานทอดผ้าป่าสามัคคีไปถึงไหนแล้วผมอยากจะให้
ดําเนินการเร็วหน่อยเพราะตอนน้ีโรงเรียนอนุกูลนารีเขาจะทอดวันที่ 12 เมษายน 2557  ท่านผอ.สํานัก
การศึกษาว่าอย่างไรเรื่องทอดผ้าป่าสามัคคี 
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    ประกาศจังหวัดเมื่อสักครู่นํามาแก้ไขและตอนน้ีอยู่ในห้อง
ท่านนายก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เท่าที่คุยกับท่านปลัดเทศบาลท่านคาดหวังว่าอยากจะให้
ท่านผู้ว่าเอาซองผ้าป่าให้ท่านนายอําเภอและไปขอรับบริจาคแล้วส่งมาที่เรา  จะทําอย่างไรจะเพิ่มหรือไม่แล้ว
พอคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยผมอยากจะประชุมสักคร้ังและเชิญท่านผู้ว่ามา  และอธิบายเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ให้ท่านฟังว่าเราอยากจะทําอย่างไรและเริ่มโครงการว่าจะทอดวันไหนอย่างไรคุยกันให้จบภายใน
วันน้ัน  อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปประสานถึงวัตถุประสงค์ของเราว่าจะทําอย่างไรให้นายอําเภอทุกอําเภอช่วยเรา  
ผมว่าคงไม่มีใครในจังหวัดกาฬสินธ์ุที่ไม่รู้จักวัดชัยสุนทรและวัดสว่างคงคาผมอยากให้ช่วยกันและส่วนราชการ
อ่ืนๆที่เราจะส่งซองไปให้เขาแล้วให้เขาเก็บซองมาให้เราทุกส่วนราชการทุกส่วนการงานที่อยู่ภายใต้อานัสของ
ท่านผู้ว่าเอาเป็นว่ารายช่ืออยู่ในหนังสือประชุมประจําเดือนของจังหวัดก็จะรวมเราจะให้เขาช่วยเราจะทํา
อย่างไร  คือจะเป็นส่วนกลางที่สุดเราจะใส่ช่ือเข้าไปเป็นกรรมการหรือใส่ช่ือเข้าไปในฎีกาหรืออย่างไร 
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    ใส่ช่ือในกรรมการดําเนินงานในฎีกา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    จะได้ให้เขารู้ว่าเราชวนเขามาและทําหนังสือไปไม่ต้องเชิญ
ประชุมขออนุญาตให้ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมน้ีลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วส่งฎีกาและซองไปด้วย
เอาเป็นว่าไม่ต้องรอประชุมก็ได้ถ้าหากว่าเสร็จแล้วเราค่อยมาคุยกันนอกรอบเก่ียวกับเรื่องคณะทํางานและ
ศึกษาเก่ียวกับเรื่องเอกสารฝากท่านผอ.สํานักการศึกษาพร้อมเมื่อไรก็นัดประชุม 

เรื่องที่ 6   มอบเงินสนับสนุนในการซ้ือเครื่องสีข้าวกล้อง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เมื่อประชุมคณะกรรมการชุมชนที่ผ่านมาแล้วเราก็มีการ
สนับสนุนเงินไปทําโรงสีข้าวกล้องท่านผอ.วรวิทย์คิดอย่างไรต่อพอมอบเงินไปแล้ว  
นายวรวิทย์  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ติดตามให้กลุ่มน้ีขับเคลื่อนไปได้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าท่านจะคิดต่อแนะนําให้ท่านไปคิดว่าเราจะส่งเสริมการ
ขายน้ีอย่างไรเราจะเอากิจกรรมของชุมชนน้ีมาเป็นงานของเราได้อย่างไร  หมายถึงหลังจากที่เราส่งเสริมโดย
การมอบเงินสนับสนุนแล้วเราก็เข้าไปช่วยเขาดูว่าเขาซื้อเคร่ืองสีข้าวถูกต้องตามสเปคหรือไม่สีข้าวได้หรือไม่  
และพอถึงฤดูเก็บเก่ียวเราจะส่งเสริมการขายช่วยเขาได้อย่างไร  จะต้ังช่ือข้าวกล้องน้ีว่าอย่างไร สถานที่
จําหน่ายไม่ใช่แค่เราซื้อเคร่ืองจักรให้เขาแล้วก็จบเราต้องช่วยเขาขับเคลื่อนต่อไป  ถ้าหากว่าเราช่วยเขาแล้ว
สามารถขับเคลื่อนไปได้เราก็เอาตัวน้ีมาเป็นนวัตกรรมเป็นโครงการเป็นผลงานในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

เรื่องที่ 7    ตารางงานและกิจกรรมของจังหวัดฯ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    โครงการในเดือนมีนาคมของจังหวัดฯ  วันพุธที่ 5 มีนาคม 
2557  จะมีโครงการถนนสายบุญ  วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เปิดงานแพรวา  วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 
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โครงการจัดกิจกรรมถนนสายบุญและมีกิจกรรมกาแฟเช้าของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์  และวันน้ันยังมีการ
ตักบาตร 221 รูป ที่ถนนภิรมย์ถนนสายบุญ  ผอ.สํานักการช่างเก่ียวกับเร่ืองสถานที่ โต๊ะ 221 รูป จะไปต้ัง
อย่างไรและเร่ืองการประชาสัมพันธ์ฝากผอ.อภิวัฒน์เสร็จแล้วต่อด้วยกาแฟเช้าและงานบวงสรวง  ไม่รู้ว่าวันนั้น
จะมีกาแฟยามเช้าหรือไม่เพราะงานบวงสรวงเริ่มเวลา 07.00 น. สุนิสาฝากประสานกิจกรรมน้ีกับทางท่าน
เกษตรและสหกรณ์  และวันที่ 31 มีนาคม 2557 จะมีถวายราชสักการะเน่ืองในวันที่ระลึกสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ  แต่งชุดปกติขาว  แล้ววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ผมได้เข้าประชุมท่านผู้ว่าก็ได้พูดขึ้นเรื่อง
สําคัญอยากให้พวกเราเตรียมตัวเอาไว้ว่าเน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในกรุงเทพฯตอนน้ีเงินของทาง
ราชการใช้ไม่ได้ อปท.ทั้งหลายให้เตรียมตัวไว้ว่าเมื่อปลายปีไม่สามารถเก็บภาษีได้เข้าเป้าแน่นอนน้ันคือรายได้
ของรัฐบาล  แล้วที่คุณคาดหวังเอาไว้ว่าคุณทําประมาณการรายรับว่าคุณจะได้จากภาษีเท่าน้ันเท่าน้ี  ท่านผู้ว่า
บอกว่าตอนน้ีเก็บไม่ได้ก็จะไปส่งผลปลายปีเพราะฉะน้ันระวังเงินเข้า อปท. ปลายปีจะไม่เข้าตามกําหนด
เน่ืองจากรัฐบาลเก็บรายได้ๆน้อย  เงินก็จะมาช้าเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพฯเงินเดือนผู้สูงอายุก็จะ
เข้าช้าทุกอย่างจะช้าหมดเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินของเราต้องพึงระมัดระวัง  แล้วผมมาดูจากบันทึกของ
สํานักการคลังที่เสนอขึ้นมาให้จ่ายเงินวุฒิการศึกษาประมาณ 6.5 ล้านบาท แต่ที่ผมเป็นห่วงคือเงินเดือนของ
ผู้สูงอายุและใครมีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องหอพักนักเรียนท่านผู้ว่าฯบอกถ้าใครคุมหอพักอยากให้งานทะเบียน
หอพักให้มีเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองด้วยเวลาที่นักเรียนมาขอเช่าหอพักไม่ใช่ขอแค่เบอร์นักเรียนไว้เท่าน้ันจะได้
ให้เจ้าหน้าที่หอพักโทรไปฟ้องผู้ปกครองถ้าเวลานักเรียนที่เช่าหอพักมีความประพฤติไม่ดี  สํานักการสาธารณสุข
ดูแลเรื่องหอพักยังไงก็ช่วยดูกับทางสังคมสงเคราะห์หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มี 182 แห่ง
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้ขอเบอร์ผู้ปกครองและหอพักต้องจัดการเป็นผู้ปกครองคนที่สอง  และท่านผู้ว่า
ฯกําชับเก่ียวกับเร่ืองหน้าแล้งต้องประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนระมัดระวังป้องกันเก่ียวกับเร่ืองอัคคีภัย
ป้องกันได้โดยใส่ใจและไม่ประมาท       
 

เรื่องที่ 8   ผู้ตรวจสํานักงบประมาณแผ่นดินของจังหวัดมาตรวจและติดตามการใช้จ่าย 
                      งบประมาณของจังหวัด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. จะมีทีมผู้ตรวจ
สํานักงบประมาณแผ่นดินของจังหวัดมาตรวจและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดโดยเฉพาะจะลง
พ้ืนที่ไปดูที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลางงบประมาณ 13 ล้านบาท ที่เราได้เขาเลยให้นายกไปต้อนรับเหมือนกับ
ที่ไปต้อนรับในวันน้ันแต่ครั้งน้ีขอให้อยู่ในร่มเพราะรอบก่อนน้ันร้อนมากแต่ไม่ต้องเอาเต้นท์ไปกางแค่ให้ไปดูว่า
เวลาบ่ายโมงบริเวณไหนมีร่มและต้นไม้ที่จะทําให้ไม่ร้อน  และเตรียมเอกสาร 10 ชุด โครงการของเราโครงการ
พุทธมณฑลจังหวัดพร้อมกับงบประมาณที่เราได้รับและอธิบายหรือไม่ท่านผอ.ภานุเดชก็ไปประสานกับ
สํานักงานจังหวัดว่าท่านต้องการเอกสารแบบไหนเพ่ือให้ถูกต้องตามใจเขา  และฝากท่านผอ.เพ็ญพรเรื่องความ
สะอาด 

เรื่องที่ 9   เชิญประชุมเพื่อเตรียมหาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    ท่านผู้ว่าเชิญประชุมเก่ียวกับเรื่องการเตรียมพ้ืนที่จะทําการ
ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่เบ้ืองต้นจริงๆน้ันมองกันไว้ว่าจะใช้พ้ืนที่โคกหนองแล้งอยู่ตรงกันข้ามกับหนองซัม
หมูแต่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเหนือและทางเข้าแคบมากประมาณ 2 เมตร จะเข้าไปโคกหนองแล้งไม่ได้โคก
หนองแล้งมีเน้ือที่ประมาณ 200 ไร่ แต่ถูกบุกรุกไปแล้วประมาณ 100 ไร่ มีที่ว่างแค่ประมาณ 100 ไร่ แล้วเป็น
ที่สาธารณะและการท่ีจะเพิกถอนที่สาธารณะน้ันทําได้ยากจะต้องทําประชาพิจารณ์ทําประชาคมแล้วถ้า
ประชาชนคัดค้านก็เพิกถอนไม่ได้  และเวลาจะเพิกถอนต้องเอาเข้าคณะกรรมการชุดเดียวซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานหนึ่งปีมีการประชุมครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปแล้วตอนน้ีท่านผู้ว่าเบ้ืองต้นจะใช้พ้ืนที่โคกหนอง



๑๓ 

 
แล้งทําเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่แต่ติดปัญหาคือ 1.เป็นที่ดินสาธารณะ 2.ประชาชนบุกรุก 3.ทางเข้ามีขนาด
แคบ  เลยมีการต้ังคณะกรรมการใหม่พิจารณากันว่าจะไปใช้พ้ืนที่ที่ตําบลโคกศรีอยู่ตรงกันข้ามกับทางเข้าปาก
ทางเขื่อนฝั่งตรงข้ามกับร้านขายแตงโมบริเวณน้ันมีเน้ือที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณะ  แต่เขาก็บอก
ว่าเน้ือที่เยอะไปแล้วก็ไกลเพราะจะขยายเขตน้ําประปาไปอย่างไรและประชาชนจะไปติดต่อราชการไกลแล้ว
บริเวณน้ันอยู่ตําบลโคกศรีซึ่งถ้าสถานที่ตรงไหนที่ศาลากลางไปต้ังอยู่ท้องถิ่นตรงน้ันจะต้องถูกต้ังเป็นเทศบาล
เมืองทันทีก็มีการพูดคุยกันหลายคร้ังว่าจะเอาตรงน้ัน  ผลประชุมครั้งสุดท้ายก็บอกว่าจะใช้ตรงน้ันแต่ก็ถูกเชิญ
ประชุมอีกและคร้ังน้ีท่านผู้ว่าไม่ได้เข้าแต่ที่เป็นท่านปลัดจังหวัดเข้าแทนและบอกว่าท่านผู้ว่าให้มาดูบริเวณ
หนองซัมหมูเลยได้เชิญมหาวิทยาลัยราชมงคล , นายก , ราชพัสดุ , เจ้าพนักงานที่ดินไปประชุม  หนองซัมหมูมี
เน้ือที่ 101 ไร่ เป็นพ้ืนที่เทศบาลขอใช้ประมาณ 60 ไร่ แต่เป็นพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชมงคลขอใช้ประมาณ 40 
ไร่  ที่เราขุดลอกก็คือแค่ 60 ไร่  ท่านผู้ว่าเลยมองว่าลองดูจะใช้พ้ืนที่ 40 ไร่ ของหนองซัมหมูซึ่งอยู่กับ
มหาวิทยาลัยราชมงคลถ้าหากว่าจะทําเป็นศูนย์ราชการโดยเฉพาะเป็นศาลากลางนั้นจะเหมาะสมหรือไม่แล้วติด
ปัญหาอะไรและท่ีดินบริเวณน้ันเป็นที่ดินของราชพัสดุซึ่งจะง่ายกว่าที่ดินสาธารณะเพราะว่าทางจังหวัดขอใช้
จากราชพัสดุและขอคืนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลและขอคืนจากเทศบาลและหลังจากขอคืนเสร็จจังหวัดก็ไป
เปลี่ยนวัตถุประสงค์แล้วขอใช้เป็นสถานที่ราชการเลย  แต่เรื่องน้ีก็ยังไม่จบเป็นเพียงการหาพ้ืนที่เพ่ือที่จะรองรับ
การก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่  และนัดจะลงพ้ืนที่  วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ผอ. 
ภานุเดชและนายอิงควัตไปกับผมด้วย   

เรื่องที่ 10   จสท. เชิญประชุม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    วันน้ี จสท. เชิญประชุมเก่ียวกับเรื่องระเบียบเจ้าหน้าที่ว่า
ด้วยค่าจ้างค่าตอบแทนเบ้ียกรรมการเงินโบนัสเข้าใจว่าหนังสือจะออกมาวันน้ีและไม่มีอะไรเขาบอกว่าจะให้ไป
รับหนังสือแต่เราไม่ได้ไปรับเพราะติดประชุมวันน้ีเขาก็คงจะส่งมาให้เราเอง 

เรื่องที่ 11   เตรียมรับเสด็จ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   วันที่ 1 เมษายน 2557 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  
พระวรชายาฯ   ฝากผอ.ภานุเดชอย่าให้ขาดตกบกพร่องในส่วนที่เราทําและส่วนงานทาสีตีเส้นของจ่าเอกภราดร
ที่เราทําอยู่จะใช้ถึงช่วงเดือนเมษายนที่เราจะรับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯด้วย  และเดือน
มิถุนายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจะเสด็จ 

เรื่องที่ 12    การแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมเข้าประชุมจังหวัดรอบน้ีมีวาระของสํานักงานที่ดินเข้า
มาด้วยและผมก็สนใจช่ือระเบียบวาระที่ทางเจ้าหน้าที่ของสํานักงานจะต้องนําเสนอในที่ประชุมคือเร่ืองเร่งรัด
โครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบท  ผมสนใจเลยได้ให้เจ้าหน้าที่ของเราไปเอาโครงการมาในโครงการน้ีเขาให้อําเภอเป็นคนแจ้งไปว่ามีที่ดิน
สาธารณะตรงไหนในอําเภอของท่านที่มีผู้บุกรุกแล้วจะให้จัดสรรให้กับพ่ีน้องประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  แล้วผมได้รับคําตอบจากท่านสํานักงานที่ดินว่าอําเภอเมืองแจ้งมาแล้วว่าไม่มีซึ่งดูขัดแย้งกับที่เรารู้
เพียงแต่ว่าอาจจะไม่อยากมาจัดให้กับพวกน้ี   คือตอนนี้ถ้าใครบุกรุกที่ดินสาธารณะถ้าเข้าโครงการน้ีก็จะอยู่ได้
โดยถูกต้อง  รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาว่าใครบุกรุกก็จะให้ที่ทํากินประมาณ 15 ไร่  ห้ามซื้อห้ามขายให้ทํากิน
อย่างเดียว 

เรื่องที่ 13   รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  



๑๔ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมได้รับรายงานจากสํานักการสาธารณสุขของเราว่าใน
การออกไปรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีเจ้าของสัตว์นํามารับบริการ 639 ราย ก็ไม่ได้ถามท่านผอ.
เพ็ญพรว่าตรงกับข้อมูลสํามะโนครัวสัตว์เลี้ยงของเราหรือไม่ได้ตรวจสอบตรงกันหรือไม่  อาจจะผิดพลาดบ้างก็
ไม่เป็นไร  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,774 ตัว  สุนัข 1,500 ตัว แมว 257 ตัว กระต่าย 9 ตัว  ฉีดยา
คุมกําเนิด 262 ตัว ตัวละ 20 บาท  ได้เงินประมาณ 40,000 บาท    

เรื่องที่ 14  มาตรการเก่ียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ของรัฐ 
                           ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันน้ันผมจําได้ว่ารองประเสริฐถามผมว่าถ้าตรวจปัสสาวะ
แล้วเจอว่าพนักงานเราเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะทําอย่างไร  ก็เลยจะมาอ่านให้ฟังเร่ืองมาตรการเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เรียนนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุด้วย
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุได้มีการจัดประชุมคณะทํางานโต๊ะข่าว
กาฬสินธ์ุเพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นประจําทุกเดือนและจาก
การประชุมดังกล่าวได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ของ อปท. เช่น ลูกจ้าง พนักงานไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้ค้า ผู้เสพเสียเองทําให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งผลเสียหายต่อภาพรวมของหน่วยงานและของจังหวัดประกอบกับส่วน
ราชการต่างๆได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคคลากรในสังกัดผลการตรวจพบว่ามีบุคคลากร
เก่ียวข้องเป็นผู้เสพยาเสพติดหลายรายได้ดําเนินการตามกฎหมายและวินัยไปแล้ว  ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสําคัญในการกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
ระดับไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้ดําเนินการ
ทางกฎหมายและทางวินัยโดยเคร่งครัด  สําหรับกรณีมีหลักฐานไม่เพียงพอให้ใช้มาตรการทางการปกครองใน
การแก้ปัญหาและรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ  ชัดเจนหรือไม่
เกี่ยวกับมาตรการเก่ียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
 

เรื่องที่ 15    การขึ้นค่ากําจัดขยะ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผอ.เพ็ญพรเก่ียวกับเรื่องการขึ้นค่ากําจัดขยะผม
อยากจะนําเสนอพรุ่งน้ีก่อนที่ท่านเสนอแฟ้มให้ผมแล้วให้นิติกรตรวจผมมานั่งคุยกับนายธนันชัยก็เกิดปัญหา
แนวคิด  ผมคิดว่าเราเอามาตรฐานของปริมาณขยะปี 2556 เป็นหลักถ้าเกินจากปี 2556 ขึ้นไปเราจะคิดเงิน
เพ่ิมเพ่ือจูงใจให้เขาลดปริมาณและควบคุมไม่ให้เกินกว่าปี 2556 นายธนันชัยถามว่าแล้วส่วนเกินคิดอย่างไรผม
เลยตอบว่าสมมุติ อปท. น้ีเดือนละ 10 ตัน แต่ปี 2557 ในเดือนเดียวกันได้ 12 ตัน เราจะคิดตันละ 400 
บาท จากตันละ 300 บาท เราจะคิดต้ังแต่ต้นเลยหมดทั้ง 12 ตัน หรือคิดแค่ 2 ตันที่เกินมานายธนันชัยก็พูด
ให้ผมได้คิด  ถ้าเราทําการคํานวณค่าปริมาณกําจัดขยะแบบอัตราก้าวหน้าเราก็ว่าแบบอัตราก้าวหน้าไปเลยตํ่า
กว่า 10 ตัน ลงมาคิดตันละเท่าไร 12 ตัน ขึ้นไปคิดตันละเท่าไรเราจะคิดหมดเลยในส่วนที่เกิน  พรุ่งน้ีผมจะ
นําเสนอก่อนและจะบอกเขาว่าผมเตรียมอาไว้ว่าจะคิดอย่างไรแต่ผมยังไม่คิดให้เราช่วยกันไปลดปริมาณขยะ
ก่อน  แล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องค่ากําจัดขยะใหม่อีกคร้ังผมเลยยังไม่เอาแฟ้มที่ท่านผอ.เพ็ญพรเสนอมาให้นิติกร    
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ท่านนายกวันน้ันที่คุยกันคิดกันไว้ 3 แบบ คิดแบบ
อัตราก้าวหน้า  คิดแบบทั้งหมด และคิดแบบเฉพาะส่วนต่าง   คิดแบบอัตราก้าวหน้าก็คือเหมือนที่ท่านนายก
พูดคือคิดแบบขั้นบันได  คิดแบบทั้งหมดถ้าสมมุติว่าขยะเกินจากเดือนน้ันในปี 2556 เทียบเดือนเดียวกันให้คิด
ขยะทั้งหมดในอัตรา 400 บาท ซึ่งเดิมปกติ 300 บาท ให้คิดอัตราใหม่ทั้งหมดเป็น 400 บาท   ส่วนคิดแบบ



๑๕ 

 
เฉพาะส่วนต่าง คิด 300 บาท เหมือนที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่วันน้ันที่ท่านนายกตัดสินใจว่าถ้าเกินจากเดือน
เดียวกันท้องถิ่นน้ันจะถูกคิดอัตรา 400 บาท ทั้งหมดนับต้ังแต่ตันแรกเลย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราค่อยมาคุยกันใหม่ผมกลัวว่าจะไม่เข้าใจกันแต่ถ้าเอา
แบบก้าวหน้าก็จะสรุปไปเลยว่า 10 ตัน เท่าไร 15 ตัน เท่าไร และ 20 ตัน เท่าไร แบบนั้นจะดีกว่า  ผมอยาก
ให้ท่านถามสิ่งแวดล้อมภาค 10 คิดอย่างไรคุณช่วยเราคิดหน่อยในการคํานวณอัตรา  เอาเป็นว่าเรื่องการคิดค่า
กําจัดขยะเราค่อยมาคุยกันอีกคร้ัง 

เรื่องที่ 16   การเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
ฤดูแล้งตอนน้ีในภาคเหนือมีปัญหาเรื่องหมอกควันนายกเทศบาลเมืองแพร่เพ่ือนผมถ่ายรูปลง FaceBook 
บริเวณวัดที่มีการเผาศพเอารถดับเพลิงฉีดขึ้นบนฟ้าทั้งน้ีเน่ืองจากควันไม่ลอยไม่มีลมมาพัดให้ควันที่ขึ้นไป
ข้างบนหายไปพอควันขึ้นไปน่ิงและจับกลุ่มกันหมดภาคเหนือจะพบเจอเร่ืองน้ีหมด  เทศบาลนครเชียงใหม่ต้ัง
งบประมาณค่าจ้างทําฝนเทียมเราก็สงสัยว่าจะจ้างทําฝนเทียมทําไมในเมื่อเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่มีการปลูก
ข้าวเพราะว่าในเขตเทศบาลนครเขาบอกว่าบินจ้างทําฝนเทียมเพ่ือให้ชะล้างหมอกควัน  เราโชคดีที่ภาคอีสาน
เราอากาศไหลเวียนเป็นความโชคดีของภูมิภาคเรา  แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าตอนน้ีมีหนังสือเตือนจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเก่ียวกับเรื่องการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้งงานน้ี
เป็นงานของจ่าเอกภราดรรับไปศึกษาเก่ียวกับเรื่องหมอกควันและไฟป่าเราจะต้องเตรียมอย่างไรอาจจะช่วย
เสริมเป็นกําลังให้กับเขา 

เรื่องที่ 17    ศูนย์ อปพร. บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีเรื่องที่อยากจะหารือตอนน้ีบริเวณสวนสาธารณะริมแก่ง
ดอนกลางทํารั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วรถแขนยาวของเราก็ไปทําความสะอาดบริเวณน้ันมีการกวาดดิน ตักดิน เกลี่ย
ดินเอาไว้และดินน้ันสามารถนําไปถมและใช้งานได้และผมก็มีแผนว่าจะไปปลูกต้นไม้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเราทํา
เสร็จแล้วเราจะต้องมีคนเฝ้าหรือไม่  ถ้าไม่มีคนเฝ้าจะเป็นอย่างไร  สวนสาธารณะกุดนํ้ากินเมื่อวานตอนเย็นๆ
คุณยายยุพิณที่ออกกําลังกายโทรมาบอกว่าสายลําโพงหายถูกขโมยผมเลยให้หัวหน้างานไฟ้ของเราไปดูปรากฏ
ว่าหายจริงๆ แล้วสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางของเราจะทําอย่างไรเราทํารั้วแล้วต่อไปก็จะไปพัฒนาเราควร
จะมีคนไปเฝ้าหรือไม่อีกอย่างบริเวณริมแก่งดอนกลางฝั่งตรงข้ามเรามีบ้านพักคนงานซึ่งเราสร้างไว้แล้วเหลือแต่ 
คนไปอยู่  เมื่อมีคนไปอยู่เวลาที่เราปลูกต้นไม้เขาก็จะได้ดูแลให้เราด้วย  ต้ังสถานีสูบน้ําตอนน้ีผมให้ผอ.ภานุเดช
เตรียมว่าเราจะสูบนํ้าไปพักไว้ที่ไหนและนํานํ้ามารดนํ้าต้นไม้ได้อย่างไร  ผมอยากหารือเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็จะ
เป็นสวนสมุนไพรของคุณพ่อสินสมุทรท่านก็ออกแบบมาผมก็จะจัดการให้     
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเหมือนสถานที่
ทํางานผมอยากได้ศูนย์ อปพร. ไปอยู่เน่ืองจากว่าเมื่อเราส่งประกวดของศูนย์ อปพร. ดีเด่นแต่ละครั้งเราจะ
ไม่ได้คะแนนในส่วนของสถานท่ีทํางานอาคารสถานที่เขามีข้อกําหนดว่าจะต้องแยกจากส่วนอาคารของที่อ่ืน 
แยกต่างหาก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราจะปรับปรุงศาลาที่มีอยู่แล้วพอทําเป็นอาคารได้หรือไม่ 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ได้ครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราต้องต่อนํ้าและไฟฟ้าเข้าไปนะท่านผอ.ภานุเดช  และ
ต้องมีห้องนํ้า  เราจะเตรียมโครงการรองรับให้คนไปอยู่ภายในเดือน 2 เดือนน้ี  ส่วนบริเวณในสวนสาธารณะริม
แก่งดอนกลางจะเป็นที่ทําการ อปพร. แล้วจะมีคนไปนอนเฝ้าหรือไม่    
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    จะมีเวรทุกคืนอยู่แล้วครับ 



๑๖ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แล้วเขาไปนอนเฝ้าคนเดียวจะเงียบเหงาหรือไม่ 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ผมจะดูบางรายยังเช่าบ้านอยู่ก็
จะเสนอให้เข้าไปอยู่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ให้เข้าไปอยู่ฟรีไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่  ท่านผอ.ภานุเดช
เมื่อไรผมจะได้ผังและระบบนํ้า  
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์    ผอ.ส่วนควบคุมฯ    เร่งดําเนินการอยู่ครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ตามน้ันฝากจ่าเอกภราดรและผอ.ภานุเดช 

เรื่องที่ 18    เตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557  
นายวิเชียร   สมภาร   ผอ.สํานักการศึกษา    เก่ียวกับการเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ปี 2557 

อยากหารือ 2 ประเด็น เรื่องจํานวนวันที่จัดและกิจกรรมในวันงานในเบ้ืองต้นที่ทางสํานักการศึกษาได้คุยกัน
อยากจะเสนอกิจกรรม 2 วัน โดยวันที่ 12 เมษายน 2557 จะมีพิธีสงฆ์นํ้าพระพุทธรูปและสงฆ์นํ้าผู้สูงอายุ
เป็นกิจกรรมหลักร่วมกับผู้สูงอายุของวัดกลาง  ประกวดเทพีและกิจกรรมของเยาวชนคือจัดประกวดคัฟเวอร์
แดนซ์  ส่วนกิจกรรมของเยาวชน ประชาชนและประชาชนทั่วไปเท่าที่ผ่านมาสิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว
ค่อนข้างจะสนุกสนานคือการประกวดเต้นหางเคร่ืองของชุมชนซึ่งเราเป็นทีมเพียงแต่ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้แยก
เยาวชนและประชาชนอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยในเรื่องผลการตัดสิน  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ดีที่จะแยกการประกวดหางเครื่องเยาวชนและประชาชน

เพราะจะได้ไม่เอาเด็กมาประกวดกับผู้ใหญ่แล้วเวลาก็จะได้พอดีถ้ามีกิจกรรมเยอะก็จะทําให้ดึกเกินไป  
สงกรานต์ปีน้ีเราน่าจะจัดเป็นสงกรานต์ย้อนยุคเพ่ือความแปลกใหม่เพ่ือความสนุกสนาน  ฝากคณะทํางาน
ปรึกษาหารือกันว่าควรจะสร้างสีสันในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ให้สนุกสนานครึกครื้นแล้วกิจกรรมที่ท่าน
เสนอมาก็คือเหมือนเดิมเพียงแต่แค่เราปรับเปลี่ยนแยกประเภท  ใช้เวลา 2 วันเหมือนเดิม คือวันที่ 12 – 13 
เมษายน 2557  ยังไงเราค่อยลงรายละเอียดกันอีกคร้ังในการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  11/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  18  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  11/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    สําหรับรายงานความก้าวหน้าเร่ืองยาเสพติดข้อมูล
สถิติก็ยังเป็นข้อมูลของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ที่เข้าร่วมกับทางจังหวัดอยู่ก็มีรายเดิมที่ชุมชนคุ้มห้วยจับได้ 
4,091 เม็ด ได้รายงานท่ีประชุมประจําเดือนเรียบร้อยแล้วส่วนรอบเดือนน้ียังไม่มีการประชุมก็คงจะประชุม
ปลายเดือนมนีาคม  



๑๗ 

 
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ - 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ประจําปี 2557” 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ด้วยสถาบันพระปกเกล้าจัดให้มีการมอบ

รางวัลพระปกเกล้าทองคําเพ่ือเป็นเกียรติภูมิสูงสุดสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัล
พระปกเกล้าประเภทเดียวกันในระดับเป็นเลิศมาแล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา (2552 – 
2556) ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในปี 2555 และ 2556 ดังน้ันสถาบันฯจึงขอเรียนเชิญเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเข้าร่วมโครงการ
รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ประจําปี 2557  วัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าและพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  
ประเภทของรางวัลพระปกเกล้าทองคําก็มี 3 ประเภทเหมือนเดิม 1.ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 2.ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  3.ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุก็คงได้ส่งด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  มีเกณฑ์การพิจารณาอยู่ผมสอบถามไปที่สถาบันพระปกเกล้าคือเขาจะสอบถามเราก่อนและจะสร้าง
เกณฑ์มาเพ่ิมตัวที่เขาส่งมาคือเกณฑ์ที่เคยพิจารณาคือเกณฑ์พ้ืนฐาน 1.การทุจริตคอรัปช่ัน การประเมินคือ
สอบถามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ปปช. สํานักงาน 
ปปท. และสํานักงาน กกต. 2.การดําเนินการตามภารกิจหน้าที่ ก็เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นของเราว่ามีการตรวจสอบ
ทางข้อมูลเบ้ืองต้นทางเว็บไซต์และการลงพ้ืนที่  พอเขาสร้างข้อมูลเสร็จเขาก็จะมาลงพ้ืนที่ตรวจสอบกับเราและ
เกณฑ์ที่ทุกส่วนการงานจะต้องสร้างสรรค์คือเกณฑ์นวัตกรรมด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   นวัตกรรมอย่างน้อยเท่าไรเหมือนกับธรรมาภิบาลหรือไม่  
ผอ.อภิวัฒน์นํามาหารือในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจะถามว่าอย่างไรผมรอฟังคําถาม  ถามว่าเราจะส่งหรือไม่ส่ง
ผมตัดสินใจได้เลยว่าส่ง  และท่านผอ.อยากจะให้ทุกกอง/ฝ่ายไปค้นหานวัตกรรมในกอง/ฝ่ายตัวเองเพ่ือเรียบ
เรียงจะได้ส่งในใบสมัครแล้วกรอกไป  

 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    อยากให้ทุกกอง/ฝ่ายเตรียมนวัตกรรมเอาไว้ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี  ให้ทุกกอง/ฝ่ายไปเตรียมมากอง/ฝ่ายละ 2 นวัตกรรม แล้ว
เรามาคัดเลือกกันว่าเราจะเอาอะไรไปส่ง 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ขอเพ่ิมเติมว่านวัตกรรมที่ส่งมาไม่ใช่เฉพาะ

ช่ือแต่ให้มีประวัติที่มาและให้มีเรื่องราว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   และในที่ประชุมครั้งหน้าเราก็มาคุยกันอีกคร้ังในเรื่องการ
กรอกข้อมูล  ผมไปน่ังคิดหลังจากที่ทางเทศบาเราพลาดหวังจากรางวัลธรรมาภิบาลปี 2555 จําได้หรือไม่ว่า
ทําไมจังหวัดร้อยเอ็ดถึงได้เขาส่งโครงการนวัตกรรมอยู่ 2 โครงการ 1.โครงการในโรงเรียนของสํานักการศึกษา 
2.การขับไล่ผู้บุกรุกอยู่ในคูเมืองแล้วเขาก็อพยพไปอยู่ที่บ้านมั่นคง  ผมตอบทางอาจารย์ไปว่าเราทําแล้วต้ังแต่ปี 
2545 เราก็ได้รางวัลมา 4 ปี จากการที่เราเอาตัวน้ีไปนําเสนอแล้วผมก็แพ้เลือกต้ังและพอผมกลับเข้ามาอีก
ครั้งเราก็ไม่ได้ขับไล่ใครเลยไม่รู้ว่าจะนําเสนอนวัตกรรมอะไรผมเลยมาน่ังคิดในลักษณะทํานองเดียวกันว่าเป็น
การแก้ไขปัญหาแล้วย่ังยืนแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้จบสิ้นก็คือการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยเราเคยนําเสนอ
หรือไม่ในมุมมองว่าเราแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยที่ถนน 1155 ปัญหาความสกปรกของถนน ปัญหาจราจร



๑๘ 

 

แออัดปิดถนน ปัญหาส่งคนเข้าโรงพยาบาลไม่ได้แล้วเราแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยโดยวิธีการสร้างตลาดโต้รุ่ง
อพยพคนออกจากถนนเข้าไปอยู่ในที่เราจัดให้  แล้วเราก็มาส่งเสริมและต่อยอดต้ังคณะกรรมการสร้างความเข็ม
แข็งของคณะกรรมการเคยนําเสนอประเด็นน้ีหรือไม่  ถ้าเรานําเสนอแบบนี้จะน่าสนใจหรือไม่  เผอิญปี 2551 
– 2552 ที่เราน่าจะหยิบยกตัวน้ีขึ้นมาแต่ไม่เคยนําเสนอในมุมมองน้ีเลยแล้วถ้าเรานําเรื่องราวแล้วมานําเสนอ
ในมุมมองนี้จะสายไปหรือไม่อีกอย่างเขาบอกว่าเป็นโครงการที่ไม่เคยส่งนําประกวดที่ไหนเราก็ไม่เคยส่ง  ถามว่า
เราสร้างโต้รุ่งเพ่ืออะไรสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหารุกถนนสาธารณะการเอาพ่อค้า – แม่ค้าให้มาจัดระเบียบ ท่านรอง
อุบลรัตน์เห็นว่าอย่างไรจะเอาตัวน้ีมาเป็นนวัตกรรมเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นผลงานหรือไม่ 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    เห็นด้วยแต่เราจะต้องหาตัวเสริมในโต้รุ่งขึ้นมาอีก 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   เมื่อเราทําแล้วก็มาต่อยอดเพ่ือสร้างความเข็มแข็งของ
กรรมการ 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ตัวน้ีก็นําเสนอได้มี 2 อย่าง ที่เราจะ

ประเมินในธรรมาธิบาลปี 2556 และพระปกเกล้าทองคํา  หานวัตกรรมเยอะๆแล้วเราก็ไปคัดเลือกว่า
นวัตกรรมไหนที่เป็นส่วนร่วมเข้าพระปกเกล้าและส่วนการบริหารจัดการที่ดีเราก็เข้าบริหารจัดการที่ดีได้ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ท่านผอ.เพ็ญพรรับงานไป  แล้วปัญหาคืออะไรก่อนหน้าน้ี
ต้ังแต่เมื่อไรพอเราทราบปัญหาแล้วเรามีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรและเราลงมือแก้ไขปัญหาอย่างไร  ผล
จากการแก้ไขปัญหาปัจจุบันเป็นอย่างไร  อะไรเกิดขึ้นหลังจากแก้ไขแล้วเอามาเป็นโครงการและนําเสนอใน
มุมมองนี้เลย 
 

          มตทิี่ประชุม   -  ใหทุ้กกอง/ฝ่ายไปเตรียมนวัตกรรมมากอง/ฝ่ายละ 2 นวตักรรม  
     เพื่อที่จะมาคัดเลือกเป็นตัวแทนในการนําเสนอเข้าชิงรางวัล  
     พระปกเกล้าทองคํา - 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2557  เชิญสถานธนานุบาล 

นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ์  2557  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน 3,367  รายการ จํานวนเงิน 55,515,800 บาท เงินสด 
คงเหลือ จํานวน 74,010.85 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 9,331.70 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,709,032.94  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,805,419.81  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนกันยายน 2556 จํานวน 57 ราย 
จํานวนเงิน 773,600 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนกุมภาพันธ์  2557 จํานวน  32,975 บาท  รับ
จํานํา  1,094 ราย จํานวนเงิน 18,025,200 บาท ลดลงจากเดือนมกราคม 57  จํานวน 227 ราย  
จํานวนเงิน  3,781,200  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,067  ราย จํานวนเงิน 17,363,000 บาท ลดลงจาก
เดือนมกราคม  จํานวน  167 ราย จํานวนเงิน  2,556,500  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 546,366.25 
บาท   ลดลงจากเดือนมกราคม  จํานวน  75,620 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 28 กุมภาพันธ์ 
57 จํานวน 2,707,634.50  บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 



๑๙ 

 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

กุมภาพันธ์  2557  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  431 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล  1. ปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 
3 ปี (2555-2557) และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) เพ่ือรายงานขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. ขอปรับปรุงตําแหน่งพร้อมนําส่งผลการปฏิบัติงาน 3 
ปีของพนักงานเทศบาลราย นางสาวธีรญา  พันเทศ ตําแหน่ง นิติกร ระดับ 6ว เพ่ือขอเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งนิติกร ระดับ 7ว กรณีเลื่อนในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ 3.จัดทําคําสั่ง
แก้ไขอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิที่ ก .พ . หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิน้ันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับการ
แต่งต้ัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  4. เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2557  
ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2557  หอประชุม
ธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 5  ราย  ส่วนราชการ  จํานวน 6 ราย  เอกชน  จํานวน  4 
ราย  รวมเป็นเงิน  54,400 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  - ราย  ส่วนราชการ 1 
ราย  รวมเป็นเงิน  -  บาท    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1 ครั้ง  สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2557  และมีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการ
งาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  10/2557  เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่  11/2557  เมื่อวันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2557   มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. 
2 ครั้ง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และวันจนัทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ  เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการทาสีตีเส้น สัญญาณจราจร และช่องจอดรถตลาดชุมชน เมื่อวันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2557 ชุมชนท่าสินค้า   เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกจัดระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท์ ล้างทําความ
สะอาดพื้นตลาดชุมชน  และให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบ้ืองต้นกับประชาชน เมื่อวันที่ 
11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ชุมชนท่าสินค้า  เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจสอบ/ติดตามผลกรณีประชาชนบุกรุก
พ้ืนที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  โครงการป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุด้วยระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ภาคประชาชน  เมื่อวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2557  เวลา  09.00 น. ออกประชาสัมพันธ์พร้อมเดินเท้ารับสมัคร ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป  
ที่สนใจเข้าร่วมติดต้ังกล้องวงจร (cctv) ช่วงถนนอรรถเปศลจากหน้าสหไทยศึกษาภัณฑ์กาฬสินธ์ุถึงวงเวียนเจ็ด
แยกหนองแซงและถนนทุ่งศรีเมืองจากแยกป่าถึงแยกบายพาสทุ่งมน โดยร่วมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ  
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ  คณะทํางานโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุด้วยระบบกล้องวงจรปิด (cctv)  ภาคประชาชนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสนับสนุนแก่ 
 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ  จํานวน 7 แห่ง  ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน-ร้อนทุกข์กรณีประชาชนต่อ
เติมหน้าร้านรุกล้ําทางเท้าถนนถีนานนท์ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี สาขากาฬสินธ์ุเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ุ  2557  การระงับเหตุเพลิงไหม้  จํานวน 8 ครั้ง   งานทะเบียนราษฎร  จํานวนประชากรในเดือน
กุมภาพันธ์ รวม 34,809 คน งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 700 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 
741  ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 7 ราย โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  8 ราย  ให้บริการเชิง
รุกแก่ผู้ประสบปัญหา   ออกตรวจเย่ียมให้คําแนะนําประชาชนชุมชนทุ่งสระ  ชุมชนวัดหอไตรและชุมชนวัด
กลาง   จัดทําบัญชีรายช่ือผู้เสียสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จํานวน  7,514  ราย   ตรวจสอบ
รายการลูกหน้ีให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตร  362  ราย 

สํานักการสาธารณสุขฯ 



๒๐ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่านํ้ามัน

เช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน กุมภาพันธ์ 2557  จํานวนที่ใช้ 585.18 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  1.82 ลิตร  
ดีเซล  กุมภาพันธ์ 2557  จํานวนที่ใช้ 14,375 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  1,074 ลิตร  LPG กุมภาพันธ์ 
2557  จํานวนที่ใช้ 170 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  27.82 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาด
โต้รุ่ง  2  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 
ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  37  ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้า
อุดตัน 41 จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 9/11 คัน/ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 9 ใบ  
ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน  76  ฝา  ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ  ๓.๑ ซ่อมแซม
โต๊ะ เก้าอ้ี ตลาดโต้รุ่ง  - ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี ตลาดโต้รุ่งแบ่งเป็น  - เฉพาะหน้าโต๊ะ 
จํานวน ๑๖ ตัว  - เฉพาะเก้าอ้ี จํานวน ๒๔ ตัว  ด้านสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  
มีการคัดแยกขยะได้  6.62  ตัน  ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  1 ครั้ง เป็นเงิน  20,519 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิต
เป็นปุ๋ยหมัก รวม 10.64 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 2,320.56 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 
1,021.56 ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ 1,388  ตัน  แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่านมาตรฐาน
ทั้งหมด  3 แห่ง คือ สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน , แก่งดอนกลาง , ลําน้ปาว ไม่ผ่านมี 1 แห่ง คือ กุดยางสามัคคี  
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน  เลี้ยงไส้เดือนทั้งหมด 7 บ่อ เริ่มในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๗ ได้รับความ
ร่วมมือจาก อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ นําคณะอาจารย์ และ
นักศึกษาปริญญาโท มาให้ความรู้ในการเพาะพันธ์ุไส้เดือนดิน และได้อนุเคราะห์สายพันธ์ุไส้เดือนดินสายพันธ์ุ
แอฟริกา ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ให้เป็นอาหารไส้เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ 29.5 กิโลกรัม  ลดปริมาณขยะ
ร่วมกับ อสม.  ลดปริมาณขยะร่วมกับ อสม. ครั้งแรก เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ขยะรีไซเคิล จํานวน 
175.2 กิโลกรัม  กิจกรรมเชิงรุก  ออกประสานห้างร้านขนาดใหญ่เพ่ือให้มีการคัดแยกขยะ  ในวันที่ ๑๐ ก.พ. 
๕๗ ห้าง เทสโก้โลตัส  ในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๗ ห้าง บ๊ิกซี เพ่ิมถังขยะสําหรับขยะอินทรีย์ 1 ถัง  ในวันที่ ๑๙ ก.พ. 
๕๗ ห้าง ซุปเปอร์ถูก  ในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๗ ห้าง กาฬสินธ์ุพลาซ่า เพ่ิมถังขยะสําหรับขยะอินทรีย์ 1 ถัง  ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 21  มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557  ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 
17 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  27  ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 18 ราย     
จ่ายถังดักไขมัน 5 ราย ตรวจแนะนําผู้ผลิตนํ้ายาล้างห้องนํ้า และผลิตภัณฑ์ OTOP สืบเน่ืองจาก เรื่องร้องเรียน
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ล้างห้องนํ้าของกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้มาตรฐานเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาล
และโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุร่วม  ออกตรวจแนะนําผู้ผลิตนํ้ายาล้างห้องนํ้าและผลิตภัณฑ์ OTOP  ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  จํานวน 1 ราย  พร้อมให้คําแนะนําการจดทะเบียนสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ทําบุญเลี้ยงพระตลาดโต้รุ่ง  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ชมรมตลาดโต้รุ่งและเทศบาล
ร่วมทําบุญเลี้ยงพระตลาดโต้รุ่ง  ปรับปรุงลานนํ้าพุตลาดโต้รุ่ง ใช้เงินจํานวน  30,000  บาท ได้รับการ
สนับสนุนเงินจาก ร้าน ก. เจริญคอนกรีต  ปรับปรุงห้องสมุดโต้รุ่ง  เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปรับปรุง 
 

พ้ืนที่ห้องสมุดบ้านหนังสือตลาดโต้รุ่ง และวาดภาพระบายสี เพ่ือเปิดบริการแก่ผู้สนใจ โดยเริ่มเปิดบริการใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  ด้านป้องกันและควบคุมโรคระหว่างวันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผลสํารวจ
ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑. ในชุมชน  - ชุมชนที่มีความเสี่ยงน้อย 
ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  ๑๐ มี  ๓๑ ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑ - ชุมชนที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) ระหว่าง  ๑๐ – ๓๐ มี ๕ ชุมชน คิดเป็น ๑๓.๘๘ คือ ชุมชนดงปอ,
หาดลําดวน,วัดเหนือ  หัวโนนโก และ ชุมชนริมแก่งดอนกลาง  - ชุมชนที่ความเสี่ยงสูง มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้า
ยุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐  ไม่มี  ๒. ในสถานศึกษา - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก มีค่า 



๒๑ 

 

CI ที่มากกว่า ๐ มี ๒ โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ  มีค่า CI = ๑.๖ และ โรงเรียนอนุบาล
รัตนา มีค่า CI = ๕.๖๗  ๓. ในวัด - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเค่า CI ที่มากกว่า ๐ มี ๒ วัด 
ได้แก่ วัดใต้โพธ์ิค้ํา มีค่า CI = ๕.5  และ วัดกลางกาฬสินธ์ุ มีค่า CI = ๑๐ หมายเหตุ  เดือนน้ีไม่มีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก   ด้านส่งเสริมสุขภาพ   เย่ียมมารดาและบุตรหลังคลอด 20 ราย ได้รับการเย่ียม 19 ราย งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 617 ราย ตรวจโรค
ทั่วไป 394  ราย ทันตกรรม 121 ราย งานแผนไทย 24 ราย วางแผนครอบครัว 14 ราย  ฉีดวัคซีน  13 
ราย เย่ียมบ้านเชิงรุกชุมชนก.ส.ส.  51 ราย  ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 256 ราย  ตรวจ
โรคทั่วไป 211 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย 26 ราย  วางแผนครอบครัว  16 ราย  ฉีดวัคซีน 
30  ราย  ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยนํ้าทิพย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2557 จํานวน 1,441,350.82  บาท ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ 
ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 193,453.45 บาท  โครงการเทศบาลพบประชาชนประจําปี
งบประมาณ 2557  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  สถานที่ตลาดชุมชนท่าสินค้า ตรวจโรค 17 ราย  ตรวจฟัน 
10 ราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ศาลา SML ชุมชนคุ้มห้วย ตรวจโรค 19 ราย ตรวจฟัน 10 ราย  ด้าน
สัตว์แพทย์ ระหว่างวันที่  3 – 28 กุมภาพันธ์ 2557  ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 238 ราย 
เป็นจํานวนสัตว์ 335 ตัว สุนัข 279  ตัว  แมว  56  ตัว  ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 
15,740  บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  จํานวน 26 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 
2,559  ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 260,884  บาท  การให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์  ซึ่งใน
รอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน 16  เรื่อง  

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝ่ายแผนงานและโครงการ  การดําเนินงาน  

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ส่วนบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  พิธีบวงสรวง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เน่ืองในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจําปี 
2557  วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2557  ณ  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  งานกีฬาและนันทนาการ  แข่งขันกีฬา
เยาวชน – ประชาชน ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจําปี 2557 ใน
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2557 กีฬาที่ทําการแข่งขัน มีดังน้ี  แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด  แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  หน่วยศึกษานิเทศก์  1. ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ประจําปีการศึกษา 2556  ในระดับช้ัน ป.6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 
ในระดับ ม.3 วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2  เพ่ือเตรียมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับจังหวัด  2. สอบการประเมินภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2557  ของนักเรียนช้ัน ป.2 ป.5 ม.2 ม.5  ตามเคร่ืองทดสอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
กําหนดทดสอบระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงวิธีขั้นตอน กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์  

 

2557  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซ เขตบางพลัดกรุงเทพฯ 4. โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
(KPI)  ในระดับช้ัน ป.1 - 6  และ ม.1 – 6 ในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล 1 สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนเทศบาล 2 
สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และโรงเรียนเทศบาล 4 สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1  1. เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือ
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เตรียมความพร้อมในการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  2. เข้าร่วมอบรมพร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 3. เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทางเดินอาหารและน้ําในสถานศึกษา 
ปี 2557  4. การประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อปท.  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)  ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1
งานการเจ้าหน้าที่  ๑. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหาร
สถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  2.ความเห็นชอบของ นางสาว
อํานวยพร อ่อนทุม พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อ ก.ท.จ.กาฬสินธ์ุ  ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  3. พนักงานครูเทศบาลขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการ 5 ราย และระดับชํานาญ
การพิเศษ 1 ราย ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ธนาคารความดี โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  คณะครูและนักเรียนร่วมกันทําบุญตักบาตร ประจําเดือน ณ อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทําบุญตักบาตร ประจําเดือน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ  กิจกรรมวันมาฆบูชา  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้  กิจกรรมวันมาฆบูชา  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก เทศบาล เมื อ งกาฬสิน ธ์ุ  ๑   ร่ วม กิจกรรม ทํา บุญใส่บาตรถนนสาย บุญ  วั นที่  ๑๘  ธ .ค .๕๖  
และวันที่  ๑๕  ม.ค. ๕๗  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 1  กิจกรรม
การออมทรัพย์  สอนวิธีการปลูกเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี  สอนวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  กิจกรรมปลูก
พืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  กิจกรรมการประหยัดพลังงาน  โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  นักเรียนช่วยกันเก็บผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว   โครงการเด่น
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการจัด
สอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O – Net ประจําปี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ โรงเรียน
เทศบาล  ๒ วัดสว่างคงคา  ตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเชียงคาน จังหวัดเชียงคาน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการมินิสเก๊าท์  
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา  โครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  งานที่จะดําเนินการต่อไป  
1. ดําเนินโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพย์ติด เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2557  2. ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ ปีที่ 6 เข้ารับทุนการศึกษา
จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรฯ   3. ดําเนินโครงการวันอําลา  วันที่ 28 มีนาคม 2557 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2556 –  กุมภาพันธ์ 2557  (ไตรมาส 2)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 – 
กุมภาพันธ์ 2557  เข้ามาทั้งหมด 7,877,575.35 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2556  – 
กุมภาพันธ์ 2557  เข้ามาทั้งหมด 3,551,987.95 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2556 –  
กุมภาพันธ์ 2557  เข้ามาทั้งหมด 3,388,035.97 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จาก
สาธารณูปโภคฯ ยังไม่เข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2556 –  กุมภาพันธ์ 2557  เข้ามา 
 

ทั้งหมด 3,790,365 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2556 –  กุมภาพันธ์ 
2557  จํานวน 18,607,934.27  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2556 –  กุมภาพันธ์ 
2557  เข้ามาทั้งหมด  40,124,387.37  บาท   8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รับจริงจากเดือนตุลาคม 



๒๓ 

 

2556 –  กุมภาพันธ์ 2557  เข้ามาทั้งหมด  28,702,651  บาท  ด้านการศึกษา   รับจริงจากเดือนตุลาคม 
2556 – กุมภาพันธ์ 2557  เข้ามาทั้งหมด  62,946,708 บาท  รวมเงินอุดหนุน  ที่รับจริง  จํานวน 
91,646,359 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557  จํานวน 
150,378,680.64 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –  
กุมภาพันธ์ 2557  จํานวน 8,134,028  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 
2556 - กุมภาพันธ์ 2557  จํานวน 12,936,216.29  บาท   รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงานรวม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ 
2557  (งบ 57)  ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ 6,394,047.36 บาท ภาคหลวงปิโตเลียม 122,458.60 บาท 
ภาษีสุรา 894,126.84 บาท  ภาษีสรรพสามิต 1,015,802.49  บาท  มูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 
1,253,101.03 บาท  นิติกรรมที่ดิน  1,114,458  บาท  รวม 10,793,994.32 บาท  รายรับจริงเดือน
ตุลาคม 56 – กุมภาพันธ์ 57  จํานวน 150,378,680.64 บาท   รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – มกราคม 
56  จํานวน  80,815,128.62  บาท รายจ่ายจริงเดือนกุมภาพันธ์  2557 จํานวน 18,756,462.83  
บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนมีนาคม 2557  จํานวน  50,807,089.19 บาท  ประมาณการรายจ่าย
เดือนกุมภาพันธ์ 2557  สํานักปลัดเทศบาล  ประมาณการ  4,902,330.10  บาท  จ่ายจริง  
5,382,497.80  บาท  กองวิชาการ  ประมาณการ  636,220  บาท  จ่ายจริง  746,106.87  บาท 
สํานักการคลัง  ประมาณการ  780,175  บาท  จ่ายจริง  801,598.28  บาท  งานป้องกันฯ ประมาณการ  
765,005  บาท  จ่ายจริง  704,812  บาท  สํานักการศึกษา  ประมาณการ  -  บาท  จ่ายจริง  
5,511,946.87  บาท สํานักการช่าง ประมาณการ  1,826,388  บาท  จ่ายจริง  1,913,796.12  บาท  
สํานักการสาธารณสุข  ประมาณการ  2,916,618  บาท  จ่ายจริง  3,148,524.09  บาท  กองสวัสดิการ
สังคม ประมาณการ  843,495  บาท  จ่ายจริง  547,180.80  บาท  รวมประมาณการรายจ่าย 
12,670,231.10  บาท  จ่ายจริง  18,756,462.83 บาท   รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557  จํานวน  6,086,231.73 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง   

โครงการก่อสร้างศาลาสวดพระอภิธรรมวัดชัยสุนทร งานสํารวจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.อรรฆนาค 40 งานสถาปัตยกรรมฝ่ายศิลป์   เขียนป้ายผ้า, 
ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่ายขอความอนุเคราะห์  เขียนป้าย ออกแบบ ประดับฉาก
หลังเวทีงานโปงลาง  แพรวา และงานกาชาด ประจําปี 2557  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 22 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 15 ราย  ใบรับรอง
อาคารเพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 14 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  9 ราย   
ผลการดําเนินการติดต้ังถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 11 พักอาศัยรวม 1 ตึกแถว  1 อาคาร
พาณิชย์  -  บ้านไม้ยกพ้ืนสูง  1  อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (ร้านอาหาร) - แสดงงานระวัง
ช้ีแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน - ขอรังวัดสอบเขต  3 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ - ขอ
รังวัดออกโฉนด 1 ขอรังวัดรวมโฉนด 1  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติ
ตามคําร้องของประชาชน  7 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 33 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  
ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  58 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 12 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 3 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 11 งาน  คณะผู้ตรวจการสํานัก 

 

นายกรัฐมนตรี ตรวจโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ประดับไฟวงเวียนโปงลาง  ซ่อมแซมไฟฟ้า



๒๔ 

 

ตลาดโต้รุ่ง  ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนคุ้มห้วย  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนซอยนํ้าทิพย์  ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างข้างคลองฮีโร่  สรุปผลงานสวนสาธารณะ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557  1.ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้
ประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ถีนานนท์  บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  
บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิ
ค้ํา สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมศูนย์เครื่องจักรกลฯ สนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธ์ุ สวนหย่อมจวนผู้ว่าราชการฯ บริเวณวงเวียนหน้าวัดสว่างฯ บริเวณวงเวียนหน้าเวทีมวย บริเวณ
สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  และบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในเดือน ม.ค 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน  
10,343.00  หน่วย ลดลง 3,518.00 หน่วย สถานี ดับเพลิง ในเดือน ม .ค .  57ใช้ไฟฟ้า จํานวน     
31,475.00 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 30,026.00  หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน ม.ค. 
57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน   6,763.00 หน่วย  ลดลง 1,082.00  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  ใน
เดือน ม.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน   3,199.00  หน่วย ลดลง  343.00 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
ในเดือน ม.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  1,175.00   หน่ว   ลดลง  412.00  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้
โพธ์ิค้ํา  ในเดือน ม.ค. 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน   1,000.00  หน่วย ลดลง  756.00 หน่วย  ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนกุมภาพันธ์  2557  สํานัก
ปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น  379  ลิตร สํานักการช่าง ใช้ลดลง 560 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ใช้ลดลง 1,074 ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้ลดลง 136 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้ลดลง 40 ลิตร กองวิชาการ ใช้
ลดลง 12 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้เพ่ิมขึ้น  36  ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557  งบประมาณต้ังไว้ 1,692,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  362,292.49  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  902,718.14  บาท  2.หนังสือเข้า 51  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 50 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
– จัดจ้าง  14 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 30  เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2557  รวมใช้ 267 หน่วย  
เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม 2557  จํานวน  224 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
2557  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  2. ส่งข้อมูล
ให้สํานักการคลังเพ่ือรายงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ส่งข้อมูลเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
2556 ให้สํานักการคลัง เพ่ือรายงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โอน
เงินทั้งสิ้น 29 ครั้ง เป็นเงิน 18,372,307  3. การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) การ
จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสํานัก/กองต่างๆ 4. โครงการ
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ ในรอบ 3 ปี ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  อบรมระบบ e-office ,  ประชุม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร, ประชุมหอกระจาย
ข่าว  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าว
ชุมชน จํานวน 10 งาน 3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 12 งาน 4.งานภาพนิ่ง  จํานวน 27 งาน  5 .วิดีโอและ
ภาพเคล่ือนไหว จํานวน 28 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 7 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  4 งาน  8.ป้าย
ประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน 2 ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  2,000  ฉบับ งาน
บริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 6 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 5  งาน 3.งาน
เว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook จํานวน 29 งาน  5.ประกาศ  - ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี  3  
ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  
 



๒๕ 

 
 

จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ที่มากท่ีสุดคือ  
ตรวจร่างสัญญาเช่าที่ (แท่น) ตลาดสด 5 สัญญา  รองลงมาคือตรวจร่างสัญญาจ้าง 4 สัญญา 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
2557   ใช้นํ้ามันทั้งหมด 188 ลิตร ไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2557  จํานวน 73 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน   ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557  เมื่อวันที่  ๒๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   กองสวัสดิการสังคม   ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โครงการเทศบาลพบประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  ชุมชนท่าสินค้า  ณ 
ตลาดชุมชนท่าสินค้า โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ออกมารับบริการและได้จ่ายผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชน  โครงการเทศบาลพบประชาชน  เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ออก
ให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ชุมชนคุ้มห้วย และชุมชนทุ่งสระ  ณ 
ศาลา SML ชุมชนคุ้มห้วย โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ออกมารับบริการ  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  การ
จัดกิจกรรม“เติมรัก ส่งสุข Happy Valentine’s Day” ปี ๓ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  255๗  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้เปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงกิจกรรมร่วมกัน มีการแสดงที่หลากหลาย  ณ  บริเวณตลาดโต้งรุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  255๗  
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ประจําเดือนกุมภาพันธ์ุ)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได  แยกเป็น
รายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน  ๒,๘7๓ ราย  เป็นเงิน
๑,๘๕๑,๗๐๐  บาท เสียชีวิต  ๕  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการ
คนพิการ จํานวน  ๕๑๑ ราย เป็นเงิน  ๒๕๕,๕๐๐ บาท  ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๒๐  ราย  เป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐  บาท   กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไปคือ  - โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่าย เบ้ียยังชีพฯ วันที่ ๖ มีนาคม  
๒๕๕๗   ณ  กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐น. - โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗   ชุมชนวัดหอไตรฯ  ณ ศาลาวัดหอไตรฯ  เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป  - 
โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่  ๒๗  มีนาคม   ๒๕๕๗   ชุมชนกุดยางสามัคคี  ชุมชนโพธ์ิไทร  ณ ตลาด 
SML ชุมชนกุดยางสามัคคี เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป 
 
 

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

 
 
 

ปิดประชุม  ๑6.40 น. 


