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ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล     
๕. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา 

๖. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๗. นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง   
๘. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๙.  นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๑. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๒. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๓. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๑๕. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๗. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๘.  นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๑๙. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๑. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๒. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
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. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๐. นายสังวาร  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๖. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล  
๗. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง   
๘. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๙. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๑๓. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๔. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๕. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
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 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 14/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 1 เมษายน 2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินโบนัส 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี      เมื่อวานหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลเข้าไปพบผมแล้วบอกว่า

แนวโน้มระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองการจ่ายเงินโบนัสออกแน่นอนเพราะฉะน้ันมั่นใจว่าปี 2557 น้ีจะได้โบนัส  แต่
เราต้ังงบประมาณเอาไว้เป็นเงินโบนัส 500,000 บาท  แล้วเราก็ต้ังงบประมาณเอาไว้เป็นงบพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงาน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท  ถ้าหากว่าระเบียบโบนัสออกมาเราก็ต้อง
จ่ายค่าโบนัสตามที่เราตั้งใจเอาไว้  ผมเลยมาลองคิดทบทวนดูตอนนี้เงินงบศึกษาดูงานเราก็ใช้ในการอบรม
ศึกษาดูงานไปแล้วบ้างประมาณ 100,000 บาท เพราะฉะน้ันยอดคงเหลือรวมกันแล้วตอนน้ีคงเหลือประมาณ  
1,400,000 บาท  เราก็เอามาหารด้วยจํานวนพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลประมาณ 600 คน จะได้เงินคน
ละ 2,300 บาท ถามว่าถ้าจะให้ทุกคนโดยกฎกติกาเง่ือนไขประมาณน้ีคือตกคนละประมาณ 2,000 – 
2,300 บาท แล้วแต่ขั้นทุกคนจะขัดข้องหรือไม่  จะได้มีการเตรียมตัวและบริหารให้ลงตัวว่าจะเอาเงินโบนัส
หรือไปทัศนศึกษาให้ทําการออกแบบสอบถามกันเพ่ือความชัดเจน   ผมมอบให้หัวหน้าพงษ์ธรทําแบบสอบถาม
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ว่าในการที่เราต้ังงบประมาณเอาไว้แบบน้ีน้ันพนักงาน ลูกจ้าง จะเลือกรับเงินโบนัสตามที่ผมเสนอหรือเลือกไป 
ทัศนศึกษา และพนักงานจ้างเหมาอีกประมาณ 80 คน ทุกท่านจะยอมให้ได้รับเงินโบนัสเท่ากันหรือไม่โดยที่ทุก
ท่านน้ันเซ็นต์รับเงินมากกว่าเงินที่รับจริงเพ่ือที่จะได้นําเงินโบนัสในส่วนน้ันไปแบ่งจ่ายให้กับพนักงานจ้างเหมา  
ทุกท่านจะยอมหรือไม่ผมเลยอยากจะหารือเพราะที่อําเภอสมเด็จเคยมีปัญหามาแล้วท่านปลัดและหัวหน้า 
พงษ์ธรเลยกลัวว่าจะเกิดปัญหาเพราะบางคนยอมแต่ก็เผื่อมีบางคนไม่ยอมท่ีจะได้เงินโบนัสน้อยลง  
เพราะฉะน้ันมอบท่านปลัดไปคิดว่าเงินโบนัสที่เราจะจ่ายให้กับพนักงานจ้างเหมาจํานวน 80 คน ประมาณ 
180,000 บาท น้ันจะหามาจากไหนเพ่ือความเป็นธรรมแก่พนักงานเราเอง 

เรื่องที่ 2    การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การประชุมของท้องถิ่นตอนน้ีโครงการจะเร่ิม 1 ตุลาคม 

2556 – 30 กันยายน 2558 แต่ปรากฏว่าเดือนเมษายน 2557 แล้วยังไม่เคยมีการประชุมสักครั้งน้ันก็คือ
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประชุมครั้งน้ีกําหนดจัดประชุม 2 เดือน/1 ครั้ง  เชิญ
นายก ประธานสภา ปลัด  เข้าประชุมเป็นการประชุมครั้งแรกคือวันที่ 4 เมษายน 2557  แต่วันน้ันผมไม่อยู่
มอบให้ท่านปลัดไปประชุมแทนเพ่ือรับนโยบายมา 

เรื่องที่ 3   การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การให้ความสําคัญเก่ียวกับงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  มีหนังสือจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยขึ้นมาว่า
คณะกรรมการศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนได้มีมติให้ปีน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการ
ตามกรอบแนวทางในการรณรงค์คือร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุเราก็ยึด
หัวข้อน้ีเป็นหัวข้อในการรณรงค์  เพราะฉะน้ันโครงการที่จ่าเอกภราดรกําลังจะทําโดยขอรับเงินจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพก็ขอให้เป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุแต่ส่วนช่ือ
โครงการอะไรเราก็ต้ังไปแต่ใช้ตัวน้ีเป็นตัวการรณรงค์  ให้จ่าเอกภราดรบอกกําหนดการว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง
เก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ในการรณรงค์อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 7 เมษายน 2557 จะมีการอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนที่หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เป็นชุมชนนําร่อง 10 ชุมชน  

จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    หลังจากน้ัน วันที่ 10 เมษายน 

2557  จะมีการรณรงค์อุบัติเหตุแบบบูรณาการท้ังจังหวัดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ในส่วนของ
กิจกรรมจะมีพิธีเปิดและขบวนแฟนซีแต่ละหน่วยงานที่จะจัดขบวนแห่รณรงค์เคลื่อนขบวนใช้รถโดยมีทั้งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์พร้อมคณะสาวงามอยู่ด้านหน้า    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    และมีเชิญประชุมคณะทํางานศูนย์อํานวยความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 คือวันพรุ่งน้ีที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผม
ไม่อยู่ให้เชิญท่านรองนพสิทธ์ิเข้าประชุมแทน 

เรื่องที่ 4    เหตุเพลิงไหม้ 
จ่าเอกภราดร    เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เมื่อวันศุกร์มีเหตุเพลิงไหม้เพิง

พักของพ่อใหญ่รุนที่เสียสติที่พักอาศัยในชุมชนหัวโนนโก  ถ้าการช่วยเหลือขัดระเบียบก็หาวิธีการโดยขอผ้าห่ม
และของใช้กับทางกองสวัสดิการและสํานักการสาธารณสุขได้ให้นมมา 1 ลัง เลยคิดว่าหลังจากประชุมเสร็จ
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ก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯอยากจะเชิญท่านนายกไปมอบสิ่งของไว้ให้กับญาติของ
ผู้ประสบภัยเพราะประธานชุมชนเขาได้แจ้งประสานมา 

เรื่องที่ 5    วัน อสม. แห่งชาติ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 9 เมษายน 2557 กิจกรรม อสม.  เวลา 09.45 น. 
มีกิจกรรมอะไรบ้างท่านผอ.เพ็ญพร 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   เน่ืองจากวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีจะเป็นวัน อสม. 

แห่งชาติ  แล้วเทศบาลก็มีงานแน่นมากเลยเลื่อนมาโดยตลอดคร้ังแรกว่าจะกําหนดเอาวันที่ 2 เมษายน 2557  
แต่ท่านนายกไม่อยู่คือด้วยเจตนาทาง อสม. อยากจะพบท่านนายกเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจเลยเลื่อนมาเป็นวันที่ 9 
เมษายน 2557 ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กิจกรรมช่วงเช้าจะมีขบวนพาเลตเดินรณรงค์
จากเทศบาลหลังเก่ามาที่หอประชุมธรรมาภิบาลและมีพิธีเปิด  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ อสม. ดีเด่นที่ 
ทํางานมานานและมีการสังสรรค์ตอนช่วงกลางวันแต่ไม่มีเครื่องด่ืมที่เป็นแอลกอฮอล์  และทาง อสม. ได้
ปรึกษาหารือกันว่าเมื่อเลื่อนมาในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็อยากจะมีการรดนํ้าดําหัวให้กับคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ส่วนทางพนักงานเทศบาลก็อยากขอเชิญให้ท่านปลัดเทศบาลไปร่วม
ด้วยเพราะถือว่าท่านเป็นตัวแทนของพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมทั้งมี
คาราโอเกะด้วย     

เรื่องที่ 6   ประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เรื่องประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อม  ผมบอกว่าเอาเขตละ 
1 โครงการ แข่งขันกันตามเขตเพราะฉะนั้นเมื่อรางวัลละ 19,000 บาท ถ้าหาก 3 ชุมชน รวมเป็นประมาณ 
60,000 บาท  แต่ท่านบอกว่าประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อมจํานวน 50,000 บาท เป็นงบประมาณใน
โครงการผมก็ไม่ได้ไปดูในเทศบัญญัติท่านผอ.เพ็ญพรอธิบายให้ฟังหน่อย     
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ท่านนายกพอดีโครงการน้ีนายธนันชัยเสนอขึ้นมา

แล้วแต่ว่าพอดีดิฉันเห็นเกณฑ์และรายละเอียดข้างในดูจะยังไม่สมบูรณ์เลยยังไม่ได้เสนอท่านนายก  แต่ที่
ประชุมชุมชนท่านนายกได้ให้นโยบายกับชุมชนไว้ว่าจะแยกเป็นเขต 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ผมถามถึงเรื่องเงินโครงการน้ีเป็นโครงการอย่างไร  ตามท่ี
สํานักการสาธารณสุขได้ขอต้ังงบประมาณในการดําเนินโครงการประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อมประจําปี 2557 
จํานวน 50,000 บาท เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นขวัญกําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน  รางวัลชนะเลิศ จํานวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 
5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 3,000 บาท รางวัลชมเชย จํานวน 1,000 บาท สรุปแล้ว 
1 ชุมชนจะมี 4 รางวัล  ก็หมายถึงในเขต 1 จะมี 12 ชุมชน จะได้รางวัล 4 ชุมชน 3 เขต ก็ 12 ชุมชน แล้ว
รางวัลที่มอบรวมกัน 19,000 บาท แล้วต้ังงบประมาณเอาไว้ 50,000 บาท ถ้าหากว่าเราจะหาเงินเพ่ิม
เพ่ือที่จะให้ได้ทั้ง 3 เขต จะนําเงินมาจากไหนยังไงถ้าหากท่านโอนในส่วนของสํานักสาธารณสุขได้ก็จบแต่ถ้า
ไม่ได้เราจะหาจากไหน 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ในส่วนเงินที่จะโอนยังไม่มีโครงการนี้เลยยังไม่ได้คุย

กันในรายละเอียด  เน่ืองจากว่าเงินอุดหนุน 15,000 บาท ของชุมชนยังหาเงินที่จะโอนยังไม่ได้หมายถึงเงิน
อุดหนุนเดิมที่เขาจะให้ชุมชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เอาเงินสํารองจ่ายมาจ่ายได้รึยังเพราะคร้ังก่อนท่านผอ.
เพ็ญพรก็ทําเร่ืองขึ้นมาว่าอยากจะขอโอนเงิน  ผมเลยบอกว่าเงินสํารองจ่ายก็มีก็สามารถโอนไปใช้ได้แต่ทุกท่าน
ก็บอกว่าไม่อยากจะให้โอนแต่โครงการแบบน้ีผมว่าจําเป็นแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าโอนจะผิดระเบียบหรือไม่ใน
การทํากิจกรรมแล้วเงินไม่พอโอนได้หรือไม่ผอ.อภิวัฒน์ตามระเบียบ   



๕ 

 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   ตามระเบียบก็โอนได้เงินสํารองจ่ายเพียงแต่

ว่าเขาให้พึงระมัดระวังต้องใช้จ่ายเมื่อฉุกเฉิน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    งานของท่านผอ.เพ็ญพรต้ังเรื่องโอนเอาไว้เลยเพราะมี
ความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือให้งานดําเนินการไปได้  แล้วส่วนการงานไหนท่ีงานไม่สามารถดําเนินการไปได้
เพราะไม่มีเงินก็ให้มาโอนจากเงินสํารองจ่ายเพ่ือไปทํางานที่จําเป็นฝากท่านปลัดเทศบาลพิจารณาเรื่องน้ีด้วย  

เรื่องที่ 7    ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาให้วัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร 
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     เรื่องงานทําบุญทอดผ้าป่าเพ่ือหาเงินมาสร้างศาลาให้กับ
วัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทรน้ันผมได้ให้นายกันติพงษ์ไปประสานกับหน้าห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้วัน
ว่างมา 2 วัน และผมได้ประสานกับนายจักรพันธ์ุทราบว่าวันที่ 23 เมษายน 2557 ท่านนายกเตรียมเดินทางไป
ต่างประเทศเลยขอเลื่อนเป็นวันที่ 22 เมษายน 2557  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่างวันไหน   
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     วันที่ 22 เมษายน 2557   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     กําหนดประชุมจัดงานผ้าป่า วันที่ 22 เมษายน 2557 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เตรียมหัวข้อในการประชุมไว้ด้วยท่านผอ.วิเชียรเรื่องประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบและเรื่องต่างๆคนที่จะนําเสนอคือตัวผมเอง  ตอนน้ีผมให้สํานักการช่างนําเสนอแล้วเก่ียวกับ
เรื่องสภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข งบประมาณในการแก้ไขในการสร้างศาลาตอนน้ีผมทําไว้เรียบร้อยแล้ว  
แต่สิ่งที่เราต้องการจะขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าฯ 1.ขอให้ท่านลงนามในการส่งซองผ้าป่าไปส่วนราชการทั่ว
จังหวัดจะผิดหรือไม่ต้องศึกษาก่อน และมีอะไรอีกท่านผอ.วิเชียรต้องคุยและปรึกษากับท่านรองนพสิทธ์ิก็ได้ว่า
จะรบกวนท่านผู้ว่าฯในกรณีไหนบ้าง  ในการออกใบอนุโมทนาบัตรเราเตรียมร่างเอาไว้แล้วเราจะให้ท่านผู้ว่า
เป็นประธานให้ไปลองคิดและปรึกษาหารือกัน 

เรื่องที่ 8   ร่วมรณรงค์ล้างส้วม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ตอนน้ี
เริ่มดําเนินการแล้ว และก็ยังมีสวนสาธารณะ ตลาด สํานักงานทะเบียน สนามกีฬากลางจังหวัด  สํานัก/กอง
ไหนรับผิดชอบบริเวณไหนก็ดําเนินการให้เรียบร้อย   

เรื่องที่ 9   เครื่องออกกําลังกายใหม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เราจะมีเครื่องออกกําลังกายซื้อใหม่เอาลงสวนสาธารณะ 1.
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 3.สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  อยู่ในเทศบัญญัติ
เป็นงบประมาณซ้ือเครื่องออกกําลังกายใหม่ 3 แห่ง  แล้วจะต้องมีการรื้อถอนชุดเก่าออกและนําชุดใหม่ลงไป
แทนส่วนชุดเก่าน้ันเราก็นําลงไปไว้ในสวนสาธารณะของชุมชนท่ีมีพ้ืนที่เช่น ชุมชนท่าสินค้า ชุมชนกุดยาง
สามัคคี ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ชุมชนดงปอ ฯลฯ ที่มีสถานที่สามารถนําเครื่องเล่นไปลงไว้ได้ ส่วนเครื่องออก
กําลังกายน้ันผมก็อยากจะให้ดูกันเพราะเวลาจะย้ายก็ต้องลงทุนขุดเทพ้ืนเลยมอบภารกิจให้ท่านปลัดเทศบาลต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือพิจารณาว่าเครื่องออกกําลังกายตัวไหนจะย้ายไปไหนและสํารวจดูตัวไหนชํารุดฝาก
ท่านปลัดเทศบาลพิจารณาตอนน้ีทราบมาว่านายพิชิตจะเป็นคนเสนอให้สํานักการศึกษาเป็นเลขาฯและมีท่าน
ปลัดเทศบาลเป็นประธานและประกอบด้วยผอ.ที่เก่ียวข้อง 
   เรื่องที่ 10   กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบการกระจายเงินกองทุน 
                         สู่ภูมิภาคและท้องถ่ิน 



๖ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบการ
กระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  เห็นว่าไปได้เงินงบประมาณน้ีมา 50,000 บาท จะมาทําอะไรแล้ว
ท่านไปรับเงินงบประมาณน้ีมารึยัง 
นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ไปรับเช็คมาแล้วและนําเข้าสํานักการคลังเรียบร้อย 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ให้กองสวัสดิการทําแล้วไปเบิกเงินมาแล้วในกองสวัสดิการ
ใครเป็นคนรับผิดชอบทํางานน้ี 
นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    นายพัฒพงษ์ครับจะมีการประชุมอบรมให้ความรู้

ลักษณะสร้างเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
เรื่องที่ 11   เทศกาลสงกรานต์ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   สํานักการศึกษาเตรียมเรื่องงานสงกรานต์ไปถึงไหนแล้ว 
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     ตอนน้ีในเรื่องงานธุรการเสนอเอกสารเป็นชุดใหญ่ต้ังแต่
ต้นจนจบครบทุกเรื่องจะให้ท่านนายกเซ็นต์ครั้งเดียวก่อนเดินทางไปราชการ  ในเร่ืองการเงินของเทศบาลเราคง
ทันแต่ในส่วนของ อบจ. เท่าที่ประสานเม่ือวานน้ีเขาบอกว่ากลับมาจากทัศนศึกษาก่อนประมาณวันที่ 7 – 8 
เมษายน 2557 คงจะได้ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ไม่เป็นไรเพราะว่า อบจ. รับผิดชอบของเขาเองแต่ในส่วน
ของเทศบาลเราพนักงานได้เสื้อสําหรับใส่ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ 
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     ท่านรองนพสิทธ์ิโทรมาประสานกับเพ็ญประภาเห็นว่า
พนักงานเทศบาลเราก็ได้เสื้อสงกรานต์ใส่ครับ 

เรื่องที่ 12    เปิดสํานักงานแคทเทเลคอม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แคทเทเลคอมการส่ือสารแห่งประเทศไทยจะเปิด
สํานักงานอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับป๊ัมนํ้ามันเชลล์ทางออกไปอําเภอกมลาไสย  ในวันที่ 3 เมษายน 2557 มอบ
ท่านรองนพสิทธ์ิไปเป็นประธาน 

เรื่องที่ 13   การอบรมหลักสูตรรักนวลสงวนตัว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ท่านผอ.เพ็ญพรผมมาดูประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพของใหม่น้ัน  ก็อยากจะพูดหลายเรื่องอยู่ในที่ประชุมกับคณะกรรมการอย่างเช่นต่อไปเขาจะสมทบเรา
หัวละ 45 บาท จากเดิม 38 บาท คราวน้ีเขาบอกว่าขั้นตํ่าไม่ให้ตํ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของที่อุดหนุน  ผมเลยจะมอบ
เป็นนโยบายเอาไว้ในการท่ีจะกันเงินเข้าเทศบัญญัติปีหน้าเราจะพิจารณาและประมาณการดูว่าแค่ไหนเพียงใด
ถึงจะเพียงพอ  เพราะผมมาพิจารณาดูแล้วว่าการขับเคลื่อนเก่ียวกับเรื่องสุขภาพงานป้องกันและรักษางานฟ้ืนฟู
งานดูแลซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของกองทุนน้ันจําเป็นและสามารถขับเคลื่อนได้ตลอดทั้งปีถ้ามีเงินไว้ก็สามารถที่จะ
ทํากิจกรรมได้ตลอดทั้งปี  กําหนดเอาไว้และเตรียมบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2558 ได้เลยและตอนน้ีเขาก็
ยืดหยุ่นอย่างเช่นครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,000 บาท ก็ซื้อได้  ฝากท่านผอ.เพ็ญพรแล้วภารกิจที่เขาให้ดูผมว่ายังมี
บางส่วนงานของเราที่ยังไม่ครบถ้วนเก่ียวกับเรื่องผู้สูงอายุ เรื่องป้องกันโรค คนพิการ และผมอยากจะขับเคลื่อน
โครงการรักนวลสงวนตัว  ฝากท่านผอ.เพ็ญพรให้ไปดูและจัดกิจกรรมให้ครบทุกด้านมากน้อยไม่เป็นไรไม่จําเป็น
ว่าแต่ละกลุ่มจะต้องเท่ากันแต่ขอให้ครบ  ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงน้ี
คือกลุ่มที่อยู่ในงานของเราที่จะต้องทํา  และในที่ประชุมเมื่อเช้าได้คุยกันหรือไม่อย่างไร   



๗ 

 

นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   เมื่อเช้าประชุมกรรมการบริหารกองทุนก็ได้ช้ีแจงทุก

ประเด็นในประกาศท่ีเขาเปลี่ยนแปลงมาว่าประเด็นไหนปรับเปลี่ยนไปอย่างไรก็ได้แจ้งให้ทางคณะกรรมการ
ทราบในตอนประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกลองก็ได้แจ้งให้ทราบทุกข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน  แล้ว
ในกรอบที่ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เขียนมาให้ชัดเจนขึ้นก็ได้คุยกันว่าจะไปเพ่ิมเติมกรอบน้ี
ในแผนของกองทุนเพ่ือที่จะให้กลุ่มต่างๆท่ีเก่ียวข้องมาขอใช้เงินกองทุนไปดําเนินการ  และในส่วนเรื่องโครงการ
รักนวลสงวนตัวก็จะมีที่เราให้เงินวัฒนธรรมไปส่วนหน่ึงและอีกส่วนคือทางศูนย์ซอยนํ้าทิพย์ได้ของบประมาณไป
แล้วครั้งแรกว่าจะไปดําเนินการในเดือนที่ผ่านมากับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา พอดีเป็นช่วงเวลาที่มี
กิจกรรมเยอะมากเลยปรับเปลี่ยนเวลาว่าจะทําช่วงปีการศึกษาที่จะถึงน้ี  พอเราได้ข้อมูลและคุยกับนางสาว 
วิชุตาว่าปีน้ีจะมีหลักสูตรในลักษณะน้ีในโรงเรียนมัธยมอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรแต่จะมีโรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ
เท่าน้ันที่ไม่มีหลักสูตรเกี่ยวกับเพศศึกษานี้  เลยคุยกันว่าเราจะเปลี่ยนเป้าไปใช้โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุดีหรือไม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ให้เจ้าหน้าที่ไปประสานโรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุเลยเป็น
หลักสูตรที่ดี  
 
 
 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  13/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  18  มีนาคม  ๒๕๕7   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  13/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 
18  มีนาคม 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ตามที่ประชุมกับทางจังหวัดสําหรับในรอบเดือนที่

ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลการจับกุมในเขตเทศบาลของเรา  แต่ไปค้นเจอในเรือนจําจับกุมผู้คุม 2 คน แต่
หลบหนีไป 1 คน        
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ - 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมีนาคม 2557 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมีนาคม  2557  เชิญสถานธนานุบาล 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม  2557  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนมีนาคม จํานวน 3,420  รายการ จํานวนเงิน 56,249,000 บาท เงินสดคงเหลือ 
จํานวน 5,473.73 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 3,571.70 บาท เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 



๘ 

 

กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,861,437.43  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  
-19,879,040.98  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนตุลาคม 2556 จํานวน 44 ราย จํานวนเงิน 569,700 
บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนมีนาคม  2557 จํานวน  90,940 บาท  รับจํานํา  1,233 ราย จํานวน
เงิน 19,816,300 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 57  จํานวน 139 ราย  จํานวนเงิน  1,791,100  บาท  
ไถ่ถอน จํานวน 1,140  ราย จํานวนเงิน 18,771,400 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์  จํานวน  73 ราย 
จํานวนเงิน  1,408,400  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 595,466 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์  
จํานวน  49,099.75 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 31 มีนาคม 57 จํานวน 3,303,100.50  
บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

มีนาคม  2557  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  426 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล  ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจํานวน 2 ราย ดังน้ี  1.1 นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ระดับ 8 ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
ระดับ 9 สังกัดสํานักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  1.2 นายพงษ์ฤทธ์ิ  ธารสวิง ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
ระเบียบการคลังและสถิติการคลัง ระดับ 6 ให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง  
ระดับ 7 สังกัดสํานักการคลัง  2.ขอความเห็นชอบแต่งต้ังพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล 2 ราย สังกัดสํานักการศึกษา ดังน้ี  2.1 นายพลชนะ   
ย่ีสารพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับ 6 (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖)  2.2 นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร 
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ระดับ ๖ (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖)  3. ขอความ
เห็นชอบแต่งต้ังพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่าง
สายงานสําหรับตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ระดับ 7  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 7) จํานวน 
1 ราย ดังน้ี    3.1 นายสังวาล เมืองโคตร ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7  สังกัดเทศบาลตําบล
เขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ระดับ 7 (นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 7) สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 4. ขอความเห็นชอบ
แต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  จํานวน 1 รายดังน้ี  4.1 นางสาวศรัณน์พัชร์  ไผ่พูล ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานธุรการ ระดับ 3 สังกัดงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่ง 
บุคลากร ระดับ 3 สังกัดงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 5. แก้ไขอัตราเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลกรณีโอนย้าย จํานวน 6 รายดังน้ี  5.1 นางสุดาวรรณ  ผิวนางงาม ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ระดับ 4 สังกัดฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ให้โอนไปดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ระดับ 4 สังกัดกองคลัง  เทศบาลตําบลนาจารย์  5.2 นายพงศกรณ์  คําเลิศ ตําแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชี ระดับ 5 สังกัดสํานักการศึกษา ให้โอนไปดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับ 5 สังกัดกองคลัง 
เทศบาลตําบลนาจารย์  5.4 นางปนัดดา  ภูครองตา ตําแหน่ง บุคลากร ระดับ 6ว  สังกัดงานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ให้โอนไปบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง นักส่งเสริม
การปกครองปฏิบัติการ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  5.5 นางสาวชาวิชศา  สินธุโคตร ตําแหน่ง 
บุคลากร ระดับ 4  สังกัดงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ให้โอนไปบรรจุแต่งต้ังเป็น
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวงัว อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ  5.5. แก้ไขอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาลโอนย้ายกรณีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 



๙ 

 

รายว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ระดับ 7 สังกัดสํานักการช่าง ให้โอน
ไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับ 7 สังกัดกองช่าง  เทศบาลตําบลภูดิน  6. แก้ไขอัตราเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาลกรณีเลื่อนระดับ ราย นางนพมาศ  พรมอาจ ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8วช  
สังกัดสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  7. ดําเนินการประชุมเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการสภา
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 9. จัดศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2557  ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนมีนาคม  2557  
หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 5  ราย  ส่วนราชการ  จํานวน 6 ราย  เอกชน  
จํานวน  3 ราย  รวมเป็นเงิน  43,300 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  - ราย  ส่วน
ราชการ - ราย  รวมเป็นเงิน  -  บาท    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการ
งาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  12/2557  เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2557 ครั้งที่  13/2557  เมื่อวันที่  18 มีนานคม 
2557   มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วัน
จันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 และวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  โครงการ
ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุด้วยระบบกล้องวงจรปิด (cctv)  ภาค
ประชาชน  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  เวลา  09.00 น. ออกประชาสัมพันธ์พร้อมเดินเท้ารับสมัคร ห้าง
ร้าน และประชาชนทั่วไป  ที่สนใจเข้าร่วมติดต้ังกล้องวงจร (cctv) ช่วงถนนธนะผลตลอดสาย โดยร่วมกับสถานี
ตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ  หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการปรับปรุงทาสี ตีเส้นสัญญาณ
จราจรอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร วงเวียนนํ้าผุ วงเวียนโปงลาง  เจ็ดแยกหนองแซงและถนนกาฬสินธ์ุ   
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกจัดระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท์และให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยใน
เบ้ืองต้นกับประชาชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ชุมชนวัดหอไตรปิฎการาม  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกให้
คําแนะนําการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นในสถานประกอบการรับซื้อของเก่า จํานวน 4 แห่ง ดังน้ีร้านศร
ทอง ,ร้านสมคิด ,ร้านสมหวังรีไซเคิล ,ร้านหน้าวัดสว่าง  ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ สถานที่จําลองเหตุการณ์สมมติอาคาร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
การระงับเหตุเพลิงไหม้ 6 ครั้งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จํานวน  7 ครัวเรือน  เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2557  งานทะเบียนราษฎร  จํานวนประชากรในเดือนมีนาคม รวม 34,786  คน งานทะเบียนมีผู้มา
รับบริการ 804 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 977  ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 10 ราย 
โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  8 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา  ดําเนินการสนับสนุน
การเลือกต้ัง  ส.ว. จัดทําบัญชีรายช่ือ ส.ว.10  จัดทําหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน  ส.ว.11   รับคําร้องเพ่ิม – ถอนช่ือ 
รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  รับคําร้องขอใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้า   ออกตรวจเย่ียมแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนในชุมชนวัดเหนือและชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่านํ้ามัน

เช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน มีนาคม 2557  จํานวนที่ใช้ 440 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  147 ลิตร  ดีเซล  
มีนาคม 2557  จํานวนที่ใช้ 14,437 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  1,012 ลิตร  LPG มีนาคม 2557  จํานวนที่
ใช้ 210.25 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  12.43 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  2  ครั้ง 
ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทําความ
สะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  53  ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน 4 จุด  
ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 5/6 คัน/ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 12 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อ



๑๐ 

 

ระบายน้ํา/เปลี่ยน  56  ฝา  ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ ๓.๑ ดูแลรักษาความสะอาดงาน
มหกรรมอาหาร   จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดงานมหกรรมอาหารระหว่างวันที่ 19 -25 มี.ค.57 ๓.2 
ล้างทําความสะอาดถนนกาฬสินธ์ุ  จัดเจ้าหน้าที่ล้างทําความสะอาดถนนกาฬสินธ์ุ วันที่ 26 มี.ค.57  ด้าน
สิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  5.66  ตัน  ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  
1 ครั้ง เป็นเงิน  19,482 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 3.04 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมี
ขยะจํานวน 2,367.08 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 997,59 ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ 1,369.49  ตัน  แหล่งนํ้า
ผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่านมาตรฐานทั้งหมด  2 แห่ง คือ กุดยางสามัคคี  หนองไชยวาน  ไม่
ผ่านมี 1 แห่ง คือ สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน ลํานํ้าปาว เทศบาลตําบลสมเด็จเข้าดูงานจัดการขยะรีไซเคิลของ
ชุมชน  ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๗ เทศบาลตําบลสมเด็จเข้าดูงานกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  รับซื้อถุงพลาสติกจากงานกาชาด  คัดแยกถุงพลาสติกจากงานกาชาดเพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องนําไป
กําจัด  ด้านสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 21 ก.พ – 20 มี.ค 57  ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 16 
ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  7  ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 4 ราย จ่ายถังดัก
ไขมัน 7 ราย  เทศกาลอาหาร  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุร่วมจัดงานเทศกาลอาหาร “อาหารวิถีอีสาน” ในงาน
เฉลิมฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธ์ุและงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจําปี 2557 ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2557 ภายในงานมีอาหารอีสานหากินยาก เช่น ข้าว
แดกงา ลาบผักกันจอง ลาบหมาน้อย ซุบใบมะม่วง  ก้อยจักจั่น ฯลฯ มีร้านอาหารเข้าร่วมงาน 32 ร้าน  ด้าน
ป้องกันและควบคุมโรค  วันที่  ๓ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ๑. ในชุมชน  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน 
มีนาคม ๒๕๕๗  - ชุมชนที่มีความเสี่ยงน้อย  ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน คิด
เป็นร้อยละ ๙๔.๔๔  - ชุมชนที่มีความเสี่ยงปานกลาง  ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี  
๒ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ คือ ชุมชนโรงง้ิว และชุมชนหาดลําดวน  - ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง  ค่าดัชนี
ความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ ไม่มีชุมชนใด  ๒. ในสถานศึกษา - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิด
โรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๕ แห่ง คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ 
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ  มีค่า CI = ๑๐ ,โรงเรียนอนุกูลนารี มีค่า CI = ๙.๘๕ , โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยา
สรรพ์ มีค่า CI = ๙.๓๐ , โรงเรียนอนุบาลรัตนา มีค่า CI = ๒๙.๔๑ และ ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
กาฬสินธ์ุ มีค่า CI = ๒.๑๕  ๓. ในวัด - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุก
ของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๑ วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดสว่างคงคา มีค่า CI = ๐.๕๗  
หมายเหตุ  เดือนน้ีไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ด้านส่งเสริมสุขภาพ   เย่ียมมารดาและบุตรหลังคลอด 18 ราย 
ได้รับการเยี่ยม 18 ราย งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการ
ทั้งหมด 485 ราย ตรวจโรคทั่วไป 341  ราย ทันตกรรม 56 ราย งานแผนไทย 26 ราย วางแผนครอบครัว 
14 ราย  ฉีดวัคซีน  9 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล  39 ราย  ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับบริการ
ทั้งหมด 295 ราย  ตรวจโรคทั่วไป 253 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย 21 ราย  วางแผน
ครอบครัว  6 ราย  ฉีดวัคซีน 15  ราย  ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยนํ้า
ทิพย์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 จํานวน 1,451,510.83  บาท ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่  28 มีนาคม 2557 จํานวน 198,653.45 บาท  โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนประจําปีงบประมาณ 2557  วันที่ 13 มีนาคม 2557  ศาลาวัดหอไตรฯ ตรวจโรค 25 ราย  ตรวจ
ฟัน 15 ราย วันที่ 27 มีนาคม 2557  ตลาด SML ชุมชนกุดยางสามัคคี ตรวจโรค 15 ราย ตรวจฟัน 10 
ราย  ด้านสัตว์แพทย์ ระหว่างวันที่  3 – 28 มีนาคม 2557  ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 276 
ราย เป็นจํานวนสัตว์ 419 ตัว สุนัข 378  ตัว  แมว  41  ตัว  ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บ
ได้ 20,240  บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  จํานวน 24 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 
2,664  ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 267,384  บาท  การให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์  ซึ่งใน



๑๑ 

 

รอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน 11  เรื่อง  
สํานักการศึกษา 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝ่ายแผนงานและโครงการ  การดําเนินงาน  

ประจําเดือนมีนาคม 2557  ส่วนบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  พิธีสักการะ
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เน่ืองในงานเฉลิมฉลอง ๒๒0 ปี และงานวิจิตรแพวาราชินีแห่งไหม วันที่ ๑๘-๑๙ 
มีนาคม 2557  ณ  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร   การประกวดธิดาแพรวากาฬสินธ์ุ ในงาน วิจิตรแพรวา ราชินี
แห่งไหม ประจําปี ๒๕๕๗  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ หน่วย
ศึกษานิเทศก์  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(ไตรภาคี)  โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาทั้งระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ  ๒๕๕๓  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ธนาคารความดี โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุ
พิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม สอบวัดผลประเมินผลระดับช้ัน ป.1 – 6  ประจําปีการศึกษา 2556  
โครงการ/กิจกรรม สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนช้ัน 
ป.2 - 5  โครงการ/กิจกรรม คณะครู นักเรียนร่วมรําถวายพระยาชัยสุนทร เฉลิมฉลอง 220 ปี ณ วงเวียน
พระยาชัยสุนทร จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โครงการ/กิจกรรม รับมอบตัวนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า รักษาสุขภาพ รักนวลสงวนตัว  
นักเรียนร่วมประกวดบรรยายธรรมและประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภญญะ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง    
นักเรียนร่วมกันเก็บผักที่ปลูกออกจําหน่าย  โครงการเด่นประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  นักเรียนร่วมแสดงในพิธี 
บวงสรวงอนุสาวรีย์ในวันงานกาชาดประจําปี 2557  นักเรียนร่วมอบรมการป้องกันยาเสพติดภายใน
สถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมเข้าร่วม
ประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะระดับภาค ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด  ในวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ ได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ณ วัดมหาชัย  จังหวัดมหาสารคาม  นักเรียนร่วมซ้อมรําใหญ่ในพิธีบวงสรวงพระยา
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ๒๒๐ ปี กาฬสินธ์ุ  นักเรียนร่วมรําถวายอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ๒๒๐ ปี  
กาฬสินธ์ุ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๗  งานที่จะดําเนินการต่อไป โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  นักเรียน
ร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และทัศนศึกษา  กิจกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม  กิจกรรมวันอําลา   
ประเพณีสงกานตร์   ทดสอบวัดผลการเรียนของนักเรียน ม. ๑  ม. ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ  ร่วมกิจกรรมบุญผะเหวด ณ วัดเหนือ  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ  ร่วม
โครงการถนนสายบุญ  ทําบุญตักบาตร ณ วัดประชานิยม  กิจกรรม/โครงการของโรงเรียนที่จะทําในเดือน
ถัดไป  โครงการบัณฑิตน้อย/วันอําลา  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้  ซ้อมรําพิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร  เจริญ
พระพุทธมนต์เย็น   พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร  ทําบุญตักบาตรถนนสายบุญ   โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตักบาตรทุกวันพุธ   โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม/ธนาคารความดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ ๑   ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ  ใน  วันที่  ๕ ,๑๙ มี .ค .  ๕๗                 
กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  มีธรรมะเป็นพ้ืนฐาน  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  แยกขยะ
ขายให้กับกองทุน  ตามแนวทางของเทศบาล  โครงการประกันคุณภาพภายใน (ไตรภาคี)  กิจกรรมรายงาน
และมอบตัวนักเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  งานท่ีจะดําเนินการต่อไป  1. ดําเนินการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2557 ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 



๑๒ 

 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2556 –  มีนาคม 2557  (ไตรมาส 2)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 
2557  เข้ามาทั้งหมด 11,022,578.34 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2556  – มีนาคม 
2557  เข้ามาทั้งหมด 4,275,125.55 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2556 –  มีนาคม 
2557  เข้ามาทั้งหมด 4,063,668.97 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จาก
สาธารณูปโภคฯ ยังไม่เข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2556 –  มีนาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด 
4,285,494.50 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2556 –  มีนาคม 2557  
จํานวน 23,646,867 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2556 –  มีนาคม 2557  เข้ามา
ทั้งหมด  46,885,241.38  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –  มีนาคม 
2557  เข้ามาทั้งหมด  28,702,651  บาท  ด้านการศึกษา   รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 
2557  เข้ามาทั้งหมด  62,946,708 บาท  รวมเงินอุดหนุน  ที่รับจริง  จํานวน 91,646,359 บาท รวม
รายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557  จํานวน 162,178,467.74 บาท  9.
หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –  มีนาคม 2557  จํานวน 8,326,221  
บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557  จํานวน 
24,744,614.08  บาท   รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 
ประจําเดือนมีนาคม 2557  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนมีนาคม 2557  (งบ 57)  ภาษีมูลค่าตาม 
พ.ร.บ.ฯ 5,804,397.01 บาท นิติกรรมที่ดิน  956,457  บาท  รวม 6,760,854.01 บาท  รายรับจริง
เดือนตุลาคม 56 – มีนาคม 57  จํานวน 162,178,467.75 บาท   รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – 
กุมภาพันธ์  57 จํานวน   99,655,826.54  บาท  รายจ่ายจริงเ ดือนมีนาคม   2557 จํานวน 
24,176,543.91  บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนเมษายน 2557  จํานวน  38,346,097.30 บาท  
ประมาณการรายจ่ายเดือนมีนาคม 2557  สํานักปลัดเทศบาล ประมาณการ  3,107,007.10  บาท  จ่าย 
จริง  2,984,703.76  บาท  กองวิชาการ  ประมาณการ  1,193,370  บาท  จ่ายจริง  605,652.30  
บาท สํานักการคลัง  ประมาณการ  757,375  บาท  จ่ายจริง  946,810  บาท  งานป้องกันฯ ประมาณ
การ  785,505  บาท  จ่ายจริง  763,409.96  บาท  สํานักการศึกษา  ไม่มีการประมาณการ จ่ายจริง  
13,296,432.27  บาท สํานักการช่าง ประมาณการ  1,811,388  บาท  จ่ายจริง  2,015,098.07  
บาท  สํานักการสาธารณสุข  ประมาณการ  2,902,898  บาท  จ่ายจริง  3,251,569.65  บาท  กอง
สวัสดิการสังคม ประมาณการ  763,495  บาท  จ่ายจริง  312,867.90  บาท  รวมประมาณการรายจ่าย 
11,321,038.10  บาท  จ่ายจริง  24,176,543.91 บาท   รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการในเดือน
มีนาคม 2557  จํานวน  12,855,505.81 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง  โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  หอพระและเสาธงโรงเรียนเทศบาล 4  โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแช่มช่ืน  โครงการก่อสร้างรั้วพุทธ
มณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  งานสํารวจ  ซอยพงษ์ปลัด ชุมชนหาดลําดวน  ถนนพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซอย
ข้างโรงสีบุญสมดุลย์  งานสถาปัตยกรรม  “ฝ่ายศิลป์” เขียนป้ายผ้า, ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ 
สํานัก, กอง, ฝ่าย  ขอความอนุเคราะห์   ป้ายโค้ง CONGRATULATIONS เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ป้ายซอยภู
วารคํา หลังตลาดการเกษตร  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 14 
ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 11 ราย  ใบรับรองอาคารเพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 
15 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  3 ราย   ผลการดําเนินการติดต้ังถังดักไขมันตาม



๑๓ 

 

เทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 10 พักอาศัยรวม 3 ตึกแถว  4 อาคารพาณิชย์  -  บ้านไม้ยกพ้ืนสูง  -  อาคารจอด
รถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (ร้านอาหาร) 1 - แสดงงานระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอ
รังวัดแบ่งแยกที่ดิน 4 ขอรังวัดสอบเขต  3 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ 3 ขอรังวัดออกโฉนด 2 ขอรังวัดรวมโฉนด -  
ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  6 งาน  ปฏิบัติ
ตามภารกิจ 26 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  63 งาน  
ปฏิบัติตามภารกิจ 11 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 4 
งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 9 งาน  เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
เตรียมงานบรวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  200 ปี เมืองกาฬสินธ์ุ  จัดระเบียบสายไฟถนนอรรถเปศล 
จัดระเบียบสายไฟ ชุมชนท่าสินค้า  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านวรัญญา ซอย 1 ตามคําร้อง  ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนคุ้มห้วย หลังโรงบําบัดนํ้าเสีย  ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนกาฬสินธ์ุ  ขึ้นป้ายไวนิล วงเวียน
โปงลางมุมสํานักทะเบียนท้องถิ่น  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในเดือน ก.พ 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน  12,095  หน่วย เพ่ิมขึ้น 
1,752 หน่วย สถานีดับเพลิง ในเดือน ก.พ 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน  2}981 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 1}506  หน่วย 
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือน ก.พ 57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน   8,063 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 
1,300  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  ในเดือน ก.พ 57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน 3,736 หน่วย 
เพ่ิมขึ้น  537 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ก.พ 57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  1,257   หน่วย   
เพ่ิมขึ้น 82  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ในเดือน ก.พ 57 ใช้ไฟฟ้า จํานวน   1,489  หน่วย 
เพ่ิมขึ้น 489 หน่วย  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือน
มีนาคม  2557  สํานักปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น  101  ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพ่ิมขึ้น  3,030 ลิตร สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ิมขึ้น 62 ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้เพ่ิมขึ้น 48 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้
เพ่ิมขึ้น 40 ลิตร กองวิชาการ ใช้คงที่  กองสวัสดิการสังคม ใช้ลดลง  54  ลิตร 
 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนมีนาคม 2557  งบประมาณต้ังไว้ 1,652,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  321,978.08  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  666,620.06  บาท  2.หนังสือเข้า 55  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 61 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
– จัดจ้าง  15 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 37  เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2557  รวมใช้ 772 หน่วย  เพ่ิมขึ้น
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2557  จํานวน  505 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2557  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  2. การจัดทําร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  การจัดทําร่างแผนสามปี อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสํานัก/กอง 3. 
โครงการถนนสายบุญ  4. โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ”  5. สํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเฉลิมฉลอง “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” “งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม 
ประจําปี 2557     และเทศกาลมหกรรมอาหารวิถีอีสาน “Essen Cultural food”  งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ  ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าว  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายข่าวชุมชน เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  การประกวดรถสกายแลป 
ประจําปี ๕๗  ตามท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้จัดงานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจําปี 2557  และได้
มอบหมายให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดการประกวดรถสกายแลป ในวันที่ 25 มี.ค.57 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 11 งาน 



๑๔ 

 

3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 12 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 17 งาน  5 .วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 
11  งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 7 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  6 งาน  8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  
จํานวน 1 ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  2,000  ฉบับ 10.วารสารเมืองนํ้าดํา 
ประจําเดือนมีนาคม 2557  7,000 ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 5 
งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 5  งาน 3.งานเว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook จํานวน 17 งาน  5.
ประกาศ  - ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 2 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝ่าย
นิติการ  ประจําเดือนมีนาคม 2557  ที่มากที่สุดคือ  ตรวจร่างสัญญาจ้าง 10 สัญญา 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนมีนาคม 2557  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนมีนาคม 2557   
ใช้นํ้ามันทั้งหมด 134 ลิตร ไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2557  จํานวน 82 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการ
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน   ประจําเดือนมีนาคม 2557  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  
๒๕๕๗  กองสวัสดิการสังคม   ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๗  ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล  โครงการเทศบาลพบประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  ชุมชนวัดหอไตรฯ  ณ ศาลาวัด
หอไตรฯ  โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ออกมารับบริการและได้จ่ายผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และ
เมื่อวันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  ชุมชนกุดยางสามัคคี และชุมชนโพธ์ิไทร  ณ ตลาด SML กุดยางสามัคคี  โดยให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ออกมารับบริการ  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนน้ี 
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือHIV  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม  255๗  ฝ่าย
สังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ   โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

(ประจําเดือนเมษายน)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได  แยกเป็น
รายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน  ๒,๘๒๙ ราย เป็นเงิน
๑,๘๔๕,๒๐๐  บาท เสียชีวิต  ๖  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)  ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการ
คนพิการ จํานวน ๕๑๑ ราย เป็นเงิน  ๒๕๕,๕๐๐ บาท ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIVจํานวน  ๒๐ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท   กิจกรรม/โครงการท่ีกองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป  - โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่าย เบ้ียยังชีพฯ วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  
กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐น.  - โครงการเทศบาลพบประชาชน 
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗   ชุมชนวัดใต้โพธ์ิค้ํา  ชุมชนตลาดเก่า  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  เวลา 
๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป - โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๗  ชุมชนหนองลิ้นจี่  ชุมชน
หนองไชยวาน  ณ สามแยกทางลงกุดนํ้ากิน   เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมี
เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ     

เรื่องที่ 1   ปฏิทินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเดือนเมษายน 2557 



๑๕ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ปฏิทินงานของเดือนเมษายน 2557  1.การประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ (คทม.) วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. สํานักปลัด 2. ลงพ้ืนที่ประเมิน
สถานะชุมชนตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน 2557  วันที่ 1 – 10 
เมษายน 2557 เวลา 17.00 – 20.00 น. กองสวัสดิการ 3.โครงการถนนสายบุญ วันที่ 2 เมษายน 2557 
เวลา 06.00 น. กองวิชาการ 4.มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้าร่วมโครงการ CCTV ภาคประชาชน 17 ราย 
วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. สํานักปลัด 5.โครงการอบรมอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการ
บริหารงาน วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองวิชาการ 6.ลงพ้ืนที่โครงการ CCTV ภาค
ประชาชน วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. สํานักปลัด 7.จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 4 เมษายน 
2557  เวลา 08.30 น. กองสวัสดิการ 8.โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. กอง
วิชาการ  9.เป็นเจ้าภาพโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (วัดกลาง) วันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 16.00 
น. สํานักการศึกษา  10.วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น.  ทุกสํานัก/กอง 11.จัดอบรม
โครงการชุมชนนําร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. สํานักปลัด  12.
ประชุมพบปะหารือการปฏิบัติราชการของนายกและหัวหน้าส่วนการงาน วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 
08.00 น.  สํานักปลัด  13.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. 
สํานักการศึกษา  14.กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ประจําปี 2557 วันที่9 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. 
สํานักการสาธารณสุข 15.เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 
2557  วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น. สํานักปลัด  16.ประชุมสามัญใหญ่ประจําปี สภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองสวัสดิการ 17.
อบรมโครงการเครือข่ายผู้พิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.
กองสวัสดิการ  18.โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. กองสวัสดิการ 
19.งานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 – 13 เมษายน 2557  สํานักการศึกษา 20.โครงการถนนสายบุญ วันที่ 
13 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. สํานักการสาธารณสุข  21.ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ (คทม.) 
วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. สํานักปลัด  22.กิจกรรมห้องอบสมุนไพร วันที่ 18 เมษายน 
2557 เวลา 09.00 น. สํานักการสาธารณสุข  23.โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริตดําเนินชีวิต
ด้วยธรรมะ” วันที่ 20 เมษายน 2557  เวลา 07.00 น. สํานักปลัด  24.ประชุมพบปะหารือการปฏิบัติ
ราชการของนายกและหัวหน้าส่วนการงาน  วันที่ 21 เมษายน 2557 สํานักปลัด  25.ประชุมคณะกรรมการ 
หอกระจายข่าวชุมชน วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองวิชาการ 26.วันเทศบาล 
วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. สํานักปลัด  27.โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 24 เมษายน 
2557 เวลา 16.30 น.  กองสวัสดิการ 28.ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ (คทม.) วันที่ 29 เมษายน 
2557 เวลา 13.30 น. สํานักปลัด   
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ต้องขอความกรุณาทุกสํานัก/กองให้ส่งงาน

หรือโครงการของท่านในรอบเดือน ในวันที่ 25 ของทุกเดือนที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ทําหนังสือเวียนให้นายกหรือปลัดเทศบาลลงนามได้ 

เรื่องที่ 2   คําร้องขออนุญาตขายไก่ย่างส้มตําในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   มีเอกสารย่ืนคําร้องขออนุญาตขายไก่ย่างส้มตําในพื้นที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุบริเวณใกล้สนามบาสเกตบอลติดกับถนนมาประณีตพ้ืนที่ขนาด 4x4 เมตร  เป็นพ้ืนที่
ของเทศบาลไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะเราสามารถนําเข้าคณะกรรมการจัดหาประโยชน์และทําการประมูลแบบร้าน
ขายนํ้า  หัวหน้าพงษ์ธรเสนอเข้ามาว่าควรอนุญาตและให้เจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ในพ้ืนที่จํากัด  ผมถามว่า
เหมาะสมหรือไม่ที่จะให้มีร้านขายไก่ย่างส้มตํามาต้ังขายบริเวณน้ันเพราะถ้าเราจะสร้างอาคารพาณิชย์ก็คงจะ



๑๖ 

 

ดีกว่าถ้าบริเวณน้ันมีประชาชนมาอยู่หนาแน่นแล้ว  
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ถ้าเรามีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ผมก็ได้

ช้ีแจงไปแล้วว่าให้ย้ายออก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   เป็นสถานท่ีราชการจะเหมาะสมหรือไม่ถ้าให้มาวางขายของ
ทุกท่านเห็นว่าอย่างไร 
นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    สถานที่เขาขายคือบริเวณฟุตบาททางเท้าไม่ใช่ใน

สนามบาสเกตบอลครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ถ้าเป็นบริเวณฟุตบาททางเท้าต้องถามงานเทศกิจว่าสามารถ
ขายได้หรือไม่บริเวณน้ัน   
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    ฟุตบาททางเท้าขายไม่ได้ครับแต่

ตอนน้ีที่เขาใช้พ้ืนที่ไม่ได้ใช้แค่บริเวณฟุตบาททางเท้าแต่เขาใช้พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุด้วย 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    บริเวณน้ันเป็นพ้ืนที่ของเทศบาลถ้าเรา

อนุญาตแล้วมีประชาชนรู้หรือเห็นก็อาจจะคิดว่าถ้าอย่างน้ันเขาก็สามารถนําของมาวางขายได้เหมือนกัน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ใช่ถ้าเราอนุญาตรายน้ีแล้วถ้ามีรายอ่ืนมาขออนุญาต
วางขายอีกถ้าเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้และต่อไปก็จะกลายเป็นตลาด  หัวหน้าจําลองเห็นว่าอย่างไร 
นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ    ถ้าเป็นทางเท้าก็ต้องประกาศเป็นจุดผ่อนผันแต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
ของเทศบาลก็ไม่ควรอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บริเวณน้ันวางขายของ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    สรุปที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บริเวณน้ันขายของ
และมอบให้ผอ.วรวิทย์และจ่าเอกภราดรไปคุย  และอธิบายให้เขาฟังว่าเป็นสถานที่ราชการจะมาทําเป็นการค้า
ไม่ได้เพราะถ้าเราอนุญาตรายที่ 1 ไปก็จะมีรายท่ี 2 , 3 ตามมาและนายกฯก็จะโดนตําหนิให้ไปอธิบายให้เขา
เข้าใจด้วย  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑6.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


