
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  17/๒๕๕7  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕7 

วันพุธที่  14 พฤษภาคม  ๒๕๕7  เวลา  13.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๗. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล  
๘. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา 

๙. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๑๐. นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง   
๑๑. นายอภิวัฒน์          ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๑๒.  นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๓.  นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๔. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๕. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๖.  นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๑๗.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๘.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๙.  นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๒๑. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๒.  นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๒๓.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๔.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕.  นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๒๖.  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๒๗.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๒๘.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๙.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๐.  นางแม้นรัตนา กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน 



๒ 

 
๓๑.  นายสังวาร  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๕. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง   
๖. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๗. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๘. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๙.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๐. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๑. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๑๓. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๑๔. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๑๕. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
๑๖. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
๑๗. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๑๙. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๐. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 17/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 
2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   ปฏิทินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2557 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันดําเนินงาน
ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในช่วงที่นายกเดินทางไปราชการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานวันเทศบาลถือว่าประสบ
ความสําเร็จ  และสําหรับเดือนน้ีเป็นเดือนพฤษภาคมมีการทําปฏิทินประจําเดือนซึ่งจะทําให้เราได้รู้ว่าเรามีงาน
อะไรที่จะต้องทําบ้าง  1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล  ตอนน้ียังไม่มี
หนังสือตอบกลับมาถ้ามีหนังสือตอบกลับมาแล้วค่อยดําเนินการต่อ  2.ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจําปี 2557  กําหนดสมัยประชุม 1 – 30 พฤษภาคม 2557 ได้วันรึยังว่าจะประชุมวันไหน 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ยังครับ 



๓ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ใครเห็นว่าควรจะประชุมวันไหนเสนอมาได้  วันน้ีวันที่ 14 
พฤษภาคมและสัปดาห์น้ีคงประชุมไม่ทันสัปดาห์หน้าผมต้องเดินทางไปกับสํานักการสาธารณสุขที่จัดให้
กรรมการตลาดลาน 1 , 2 , 3  ตลาดโต้รุ่งและกองทุนจิตอาสาไปดูงานที่กรุงเทพฯตลอดสัปดาห์ก็คงไม่ว่าง  
เพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายคือวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2557  หรือว่าเราจะประชุมวันที่ 30 
พฤษภาคมช่วงบ่ายเพราะผมดูแล้วไม่มีญัตติอะไรมีแค่กระทู้เท่าน้ัน  สรุปประชุมสภาวันที่ 30 พฤษภาคม 
2557  ช่วงบ่าย  3.การจัดงานพิธี “วันฉัตรมงคล” วันที่ 5 พฤษภาคม 2557  4.พบปะหารือการปฏิบัติ
ราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 
2557 เวลา08.00 น. หลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยผมคงจะได้เดินทางไปดูงานที่กรุงเทพฯต่อ 5.ลงพ้ืนที่ 
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CCTV ภาคประชาชนร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ  จ่าเอกภราดรผมเห็นว่าวันน้ีเราเดินลงพ้ืนที่ถนนชัยสุนทรและเดินที่ไหนอีก   
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ ์  หน.ฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบฯ   ถนนเทศบาล 23 – 24 ครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เป็นอย่างไรบ้างมีความสนใจแค่ไหน   
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ได้ 7 แห่ง  และมีผู้สนใจอยู่ 3 – 
4 ราย และร้านน้องเกดรับว่าจะติดให้แน่นอน ร้านศึกษาภัณฑ์จะติดทั้ง 2 มุมกล้องทั้งด้านหน้าและด้านข้าง 
และร้านขายวัสดุการเกษตรอยู่ตรง ธกส. เป็นจุดที่โจรผู้ร้ายชอบหลบหนีเราก็จะติดบริเวณจุดน้ีด้วย   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมมานึกถึงตลาดโต้รุ่งและอยากจะให้ติดกล้องในตลาด
โต้รุ่งด้วยและฝากท่านผอ.เพ็ญพรไปคุยกับคณะกรรมการตลาดว่าสนใจหรือไม่  หรือเราจะติดเลยเพราะเป็น
ทรัพย์สินของเรา 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ก็มีที่คิดไว้ในเบ้ืองต้นว่ามีจุด
ยุทธศาสตร์ เช่น วัดสว่างคงคา แยกโรงเรียน ก.ส.ส. ผมกําลังมองว่าจะซื้อเป็นชุดเลยกล้อง 4 ตัว  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เป็นของโครงการแล้วเอาไปติดเลยเพราะถือว่าเป็นจุด
ยุทธศาสตร์แล้วใครจะดูแล 
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ   ผมจะไปขอความร่วมมือ
บ้านเรือนประชาชน  เราจะใช้ไฟฟ้าของเขาและให้กล้องเขาใช้ 1 ตัว เราใช้ 3 ตัว  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ยังไงก็ลองคุยกับคณะกรรมการ CCTV ที่ต้ังเอาไว้และถ้า
เป็นไปได้ก็อยากจะฝากตลาดโต้รุ่งด้วยลงซัก 8 – 16 จุด  ฝากรองประเสริฐดูเรื่องน้ีกับจ่าเอกภราดรด้วย  6.
โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริตดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ” วันที่ 6 และ 21 พฤษภาคม 2557 7.
จัดเวทีสร้างสรรค์สําหรับเยาวชน วันที่ 6 และ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. ที่ตลาดโต้รุ่งยังไงฝาก
พวกเราไปดูและให้กําลังใจเด็กๆและเยาวชนของเราด้วยเพราะไม่ค่อยเห็นพากันไปดูเลยนอกจากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  8.โครงการถนนสายบุญ วันที่ 7 และ 21 พฤษภาคม 2557  9.ประชุมประจําเดือนชุมชนผ่านไป
แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  10.ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพ่ือถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจําปีพุทธศักราช 2557  วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ผ่านมาแล้ว 11.แจกเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ HIV วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผมจะเอาคําทักท้วงของ สตง. มาอ่านให้ฟังเก่ียวกับ
เรื่องเบ้ียยังชีพแล้วผมจะถามว่าทําไปถึงไหน  12.เทศบาลเคลื่อนที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่วัดสว่างคง
คา  13.ประชุม คทม. วันที่ 14 และ 27 พฤษภาคม 2557 14.ประชุมช้ีแจงโครงการประกวดชุมชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม วันที่ 15,16 พฤษภาคม 2557 เลื่อนเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมพวงพะยอม 
มีชุมชนที่สนใจมา 24 ชุมชน มอบให้ท่านผอ.เพ็ญพรดูแล 15.กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและทําบุญตักบาตร 



๔ 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดชัยสุนทร 16.อบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  ห้องประชุมพวงพะยอม 17.ศึกษาดูงานตลาดสามย่าน ชมรมร้านอาหารและ
ร้านอาหารชมทะเล วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2557 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18.เจ้าภาพโครงการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. โรงแรมชดาวิว จังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบท่านรอง
นพสิทธ์ิไปร่วมงาน 19.ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าว วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  มีอะไรหรือไม่ที่
เขาต้องการขอความช่วยเหลือจากการประชุมเมื่อคราวที่แล้ว       
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ครั้งน้ีมีวาระที่ประสานให้ประธานเร่ืองการ

ย้ายหอกระจายข่าวและที่ต้ังหอกระจายข่าว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี  เวลาที่เขาประชุมเสร็จผลการประชุมของคณะกรรมการหอ
กระจายข่าวให้นําเสนอให้นายกทราบในที่ประชุม คทม. ในคราวต่อไปเราจะได้แก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ถูกต้อง  
20.โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุมพวงพะยอม  21.ติดตามผล
การศึกษาดูงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  22.ตรวจสารปนเป้ือนอาหารในตลาด วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
ตลาดทุ่งนาทอง/เทศบาล  23.ตรวจร้านอาหาร CFGT  วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557  ตลาดทุ่งนาทอง/
เทศบาล  24.โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้าที่
หอประชุมธรรมาภิบาล  เราจะบอกให้ประชาชนรับรู้ว่าตอนน้ีมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคถ้าใครทําอะไรไม่ดีจะ
ไปแจ้งและร้องทุกข์ที่ไหนยังไง  25.โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
(ช่วง 6 เดือนแรก) ได้วันรึยัง 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ขณะน้ีให้กอง/ฝ่ายตรวจสอบก็คงจะเป็น

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมน้ีครับ 
เรื่องที่ 2   การประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดงานทอดผ้าป่า 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557  จะมีการประชุมเก่ียวกับ
เรื่องการจัดงานทอดผ้าป่าของคณะกรรมการจัดหารายได้ผมอยากจะให้เชิญท่านรองทุกคน  ประธานหอการค้า 
นายกสมาคมพ่อค้า  สภาอุตสาหกรรม เชิญพระวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร และเชิญกรรมการเขามาทั้งหมด
เพ่ือหารือกันว่าเราจะออกสายไปขอรับบริจาคอย่างไร  และถ้ามีบางคนอยากจะทําบุญเยอะและอยากจะมีช่ือ
เหมือนช่วงที่ผมขอรับบริจาคมาทําศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเร่ิมต้นจากไม่มีงบประมาณเลยแล้วแบบแปลนออกมาก็
ประมาณ 2 ล้าน ผมก็ประชุมกันว่าถ้าผู้ใดบริจาคต้ังแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปเราจะแกะช่ือนามสกุลแล้วแต่ทาง
ท่านผู้บริจาคจะให้ระบุเป็นช่ือร้าน ช่ือตระกูล หรือช่ือครอบครัว เราจะแกะเอาไว้ในหินแกรนิตแล้วติดไว้บริเวณ
ศาลหลักเมือง  พอเราทําแบบน้ีมีแต่ผู้แสดงความต้องการขอร่วมบริจาคเข้ามา  และวันน้ันผมมีโอกาสได้ไปเจอ
กับท่าน สว.สิทธิศักด์ิ ยนต์ตระกูล บริษัทโตโยต้า ท่านขอมีส่วนร่วมบริจาคทําบุญด้วยวัดละ 100,000 บาท 
รวมเป็น 200,000 บาท  และเมื่อสักครู่ผมไปจัดงานฉลองวันเกิดของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุก็ไปเจอ
ชาวบ้านเขาขอฝากซองกับนายกเพราะบอกว่าวันทอดผ้าป่าจะไม่อยู่อยากขอฝากซองไว้ก่อนผมเลยบอกว่า
เอาไว้ก่อนผมจะมาขอรับบริจาคอีกคร้ังแน่นอน  เห็นหรือไม่ว่าพอข่าวออกไปก็มีประชาชนอยากทําบุญร่วมกับ
เราอยากจะบริจาคแล้วเราจะทําอย่างไรยังไงฝากคณะทํางานคิดเรื่องน้ี  แล้วตอนน้ีที่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้ว
ว่าให้ติดต่อสอบถามหรือบริจาคได้ที่สํานักงานทะเบียนราษฎร เทศบาลหลังเก่า  คณะทํางานต้องระบุให้ชัดเจน
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เราจะเอาตู้รับบริจาคหรือหีบไปต้ังไว้ที่สํานักงานทะเบียนได้รึยังเพราะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  ฝากคณะทํางานไปน่ังคุยกันและเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยและทําให้เสร็จทันที่จะประชุมวันศุกร์น้ี      

เรื่องที่ 3   ดําเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เราดําเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกหลังสนามกีฬาหลังแขวงการทาง
ที่เราโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่ซึ่งเป็นโครงการใหม่  ตอนน้ีโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่มีเงิน
มารอแล้วประมาณ 2 – 3 ล้านบาท ของชุมชนเมืองใหม่มีมาประมาณ 2 – 3 ล้านบาท เช่นกันและตอนน้ีมี
เงินอยู่ในบัญชีของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุประมาณ 7 ล้านบาท เพ่ือที่จะรอเอาไปดําเนินงานของโครงการบ้าน
มั่นคง 3 โครงการ เพราะฉะนั้นโครงการบ้านมั่นคงสรุปของเทศบาลเรามีอนาคตทุกโครงการถ้าใครไปจับจอง
เอาไว้ตอนน้ีเริ่มมาทําสัญญาเริ่มมาเสียค่าสมัครเริ่มเก็บออมโดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่  
เผอิญว่าตอนที่ต้องชะลอเพราะมีผู้บุกรุกและไม่ให้ความร่วมมือพอมารอบน้ีผมให้มีการดําเนินคดี จากผลการ
ดําเนินคดีรายสุดท้ายขึ้นมาหานายกแล้วบอกว่าได้รื้อถอนแล้วและอยากให้นายกออกหนังสือถึงศาลเขียนเป็น
คําร้องให้ศาลลงโทษสถานเบาให้ด้วยซึ่งผมก็ทําให้  พอเรามีหนังสือจากเทศบาลไปขอให้ศาลลงโทษเขาสถาน
เบาศาลได้ลงโทษอย่างน้ี  พิพากษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 รายนายหนู สิงหา ลงโทษสุทธิจําคุก 45 
วัน โทษจําคุกให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี ปรับเป็นเงิน 12,500 บาท และปรับรายวันฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้ 
รับอนุญาตวันละ 25 บาท ต้ังแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 – 1 เมษายน 2557 เป็นเวลา 708 วัน รวมเป็น
เงิน 17,700 บาท และปรับรายวันฐานที่ไม่รื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจ้าพนักงานอีกวันละ 25 บาท ต้ังแต่
วันที่ 31 สิงหาคม 2555 – 1 เมษายน 2557 เป็นเวลา 578 วัน รวมเป็นเงิน  14,450 บาท  เมื่อรวม
เบ็ดเสร็จแล้วนายหนู สิงหา จะต้องเสียค่าปรับรวมแล้วเป็นเงิน 44,650 บาท   

เรื่องที่ 4   เชิญไปร่วมฟังการเสวนาของศาลปกครอง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    จะมีการเสวนาศาลปกครองกับหัวหน้าส่วนราชการ ในวัน
จันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมริมปาว จะมีอธิบดีศาลปกครองขอนแก่นกับ
รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่นและคณะตุลาการศาลปกครองจะเสวนาร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธ์ุและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ และหัวหน้าส่วนในหัวข้อปัญหาเก่ียวกับการดําเนินคดีและการ
บังคับคดีปกครอง  วันน้ันผมกลับมาจากราชการทันและถ้าใครสนใจก็เตรียมไปอบรมได้และตอบแบบตอบ
รับส่งไปที่ศาลปกครองภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  ถ้าท่านผอ.ท่านใดสนใจสามารถแจ้งไปยังสํานัก
ปลัดเทศบาลแล้วหัวหน้าพงษ์ธรก็ส่งรายช่ือไปที่ศาลปกครองขอนแก่น 

เรื่องที่ 5   เชิญร่วมต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญจาก
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุให้ไปต้อนรับประธานหอการค้าไทย  คนที่เป็นประธานหอการค้าไทยหรือตําแหน่ง
ประธานกรรมการหอการค้าไทยก่อนหน้าน้ีคือคุณดุสิต นนทะนาคร แต่ท่านเสียชีวิตแล้วและท่านเป็นประธาน
หอการค้าไทยมาหลายสมัยและเป็นผู้เริ่มดําเนินโครงการต้านทุจริตของหอการค้าขึ้นมาครั้งแรก  ตอนน้ีเขา
เลือกประธานกรรมการหอการค้าไทยคนใหม่ช่ือนายอิสระ ว่องกุศลกิจ  คุ้นๆกันหรือไม่ใครรู้จักโรงงานนํ้าตาล
มิตรผล  โรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ  คุณอิสระเป็นเจ้าของโรงงานน้ําตาลมิตรผลถ้าไปอยู่ที่ไหนจะใช้ช่ือ
นํ้าตาลว่ามิตรแล้วตามด้วยช่ือจังหวัด  อยู่ที่ภูเขียวก็ใช้ช่ือว่านํ้าตาลมิตรภูเขียว ที่ประเทศลาวก็ใช้ช่ือว่านํ้าตาล
มิตรลาวและคนเมืองลาวไม่เคยปลูกอ้อยเป็นธุรกิจแต่อาจจะปลูกไว้สําหรับกิน  เขาก็ไปคุยกับทางรัฐบาลลาว
และรัฐบาลลาวก็ได้ให้ที่ดินมาหน่ึงผืนซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางโรงงานน้ําตาลมิตรลาวก็ไปส่งเสริมให้
ประชาชนมาปลูกอ้อยให้เขาและส่งเข้าโรงงานเขา  พอเสร็จเรียบร้อยก็ทําการผลิตและนํานํ้าตาลไปส่งลงทาเรือ
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ที่ดานังแล้วส่งขายต่างประเทศ  วันที่เขาส่งลงเรือครั้งแรกเขาทําข่าวใหญ่โตในประเทศลาวและเป็นโรงงาน
นํ้าตาลที่ไปลงทุนในประเทศลาวคร้ังแรกก็คือโรงงานมิตรลาวของคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์
มาก  ผมได้มีโอกาสไปต้อนรับในการที่ท่านมาเย่ียมหอการค้ากาฬสินธ์ุท่านมากับทีมงานคณะกรรมการของ
หอการค้าไทยหลายท่านล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถในด้านการทําธุรกิจทั้งสิ้น  แล้วมีบางคนที่เดินทาง
มาก่อนล่วงหน้าลงไปบ้านโพนดูว่าจังหวัดกาฬสินธ์ุมีสินค้าอะไรพอที่เขาจะส่งเสริมวิสาหกิจได้แล้วเขาก็ไปเจอ
ผ้าเก่าๆอยู่ที่ศูนย์บ้านโพนไปถามหาใครก็ไม่รู้จะไปซื้อกับใครได้ก็ไม่มีใครรู้แล้วจะมาสนับสนุนอย่างไร  ซึ่งเป็น
การเข้าใจผิดผมเลยอธิบายให้ฟังว่าของดีและผ้าไหมที่ทอสวยงามน้ันต้องมาซื้อและมาดูได้ที่ศาลากลางหรือใน
ตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุเพราะเราคัดมาไว้หมดแล้ว  และเราพ่ึงจัดงานวิจิตรแพรวาไปเมื่อเดือนมีนาคมผ้าที่อยู่
บ้านโพนและแถวอําเภอคําม่วงน้ันเรานํามาขายหมดแล้วและการผลิตผ้าแพรวา 1 ผืน น้ันต้องใช้เวลาประมาณ 
1 – 2 เดือน  เพราะฉะน้ันเขาผลิตไม่ทันและช่วงน้ีไม่ได้ผลิตเลยเพราะช่วงน้ีเป็นช่วงทํานาผมเลยแนะนําว่าถ้า
ชอบผ้าท่านต้องไปจองกับผู้ที่ชนะเลิศพวกที่เป็นศิลปินแห่งชาติชนะเลิศการประกวดผ้า  แล้วท่านเลยพูดขึ้นมา
ว่าผมจะซื้อเก็บและถ้าใครมีเท่าไรผมซื้อหมดขอให้ได้คุณภาพ  ท่านเลยพูดขึ้นมาอีกว่าเมื่อผ้าไหม สวย ดี ทํา
ยาก ใช้เวลาในการทอนานและหายากทําไมจังหวัดไม่ส่งเสริมให้มีการสืบทอดลงไปในอนุชนรุ่นหลังน้ันคือทําไม
ไม่ทําโรงเรียนสอนการผลิตผ้าไหมแพรวา  วันน้ันผมได้โทรหาอาจารย์สถิตพงษ์ว่าในโครงการ SBMLD ที่เราทํา
การฝึกอาชีพอยู่แล้วทําไมเราไม่สอดแทรกเรื่องการทอผ้าแพรวาให้ลูกหลานที่สนใจมาเรียนรู้ผมอยากให้ท่าน
ผอ.ไปลองคิดดูว่าแค่เอาความรู้เก่ียวกับเรื่องผ้าไหมแพรวามีลายพ้ืนฐานก่ีลาย  ถือว่าเป็นความรู้เหมือนกับที่ผม
ต้องการให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเราพูดถึงประวัติและความเป็นมาของจังหวัด 
กาฬสินธ์ุได้และอธิบายคําขวัญรู้ถึงความสําคัญของหลวงพ่อองค์ดํา ผ้าไหมแพรวาและผมคิดว่าควรจะบรรจุลง
ในหลักสูตรท้องถิ่นสอนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล       

นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     โรงเรียนเคยมีหลักสูตรแล้วเพียงแต่ว่าการปฏิบัติยังไม่มี
การดําเนินการ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  ปีที่ผ่านมาได้ทดลองการใช้หลักสูตรการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านอาชีพท้องถิ่น  ปีน้ีกรมฯให้งบประมาณมา 3 แสนบาท  เฉพาะโครงการน้ีเพราะฉะน้ันเงินตัวน้ีอยู่ที่เรา
จะบริหารจัดการสามารถจะนํามาทุ่มใส่โครงการน้ีโครงการเดียวก็ได้ครับ งบประมาณจะมาพร้อมกันภายใน
เดือนนี้ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมว่าเราควรทําเลยเพราะเร่ืองที่เก่ียวกับจังหวัดเราผมว่า
ควรจะไปรณรงค์  หน่วยงานอ่ืนไม่ทําแต่เทศบาลเมืองเราทําก่อนเลยดีหรือไม่เพราะผมคิดว่ามันไม่ยากจะให้ผม
ศึกษาและมาพรีเซนต์ให้ฟังก็ได้ทั้งหมดของคําขวัญจังหวัดกาฬสินธ์ุ  และความเป็นมาของผ้าไหมแพรวาเป็น
อย่างไร ลายไหนแพงที่สุด ลายไหนสวย ลายไหนที่ชาวบ้านเขาทอกันแล้วนําไปถวายสมเด็จพระราชินีผม
สามารถอธิบายได้    

เรื่องที่ 6   ยกท่ีดินส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเพื่อให้ก่อสร้างเป็น 
                         มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    หลวงพ่อวัดประชาท่านแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ผมได้
ไปร่วมงานและเขาชวนผมให้ไปไหว้หลวงพ่อผมจึงเข้าไปกับท่านปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการหลายๆ
ท่านที่มาเปิดงานด้วยกันเป็นงานแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชาโลกพอเข้าไปหลวงพ่อเลยพูดว่าอยากหาที่ดิน



๗ 

 
เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฎแล้วพูดกับผมว่าบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางแบ่งให้เพ่ือสร้างเป็น
มหาวิทยาลัยได้หรือไม่เน้ือที่ของสวนสาธารณะแก่งดอนกลางมีเท่าไร  ผมเลยตอบท่านว่ามี 105 ไร่ ท่านเลย
พูดต่อว่าแบ่งให้ประมาณ 30 – 40 ไร่ ได้หรือไม่เพราะตอนน้ีทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎเขามาดูแล้วว่าที่ของวัด
เริ่มคับแคบ  และเหตุผลที่อยากได้ที่ดินเพ่ิมเพราะจะยกมหาวิทยาลัยมหามกุฎขึ้นเป็นวิทยาเขตถ้าหากว่าที่ดิน
ไม่พอ 40 ไร่ จะยกขึ้นเป็นวิทยาเขตไมได้แล้วอาคารหอประชุมได้งบประมาณมาแล้ว 36 ล้านบาท พอมาหา
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่ได้เขาเลยเอางบประมาณคืน  และหลวงพ่อได้มีโอกาสไปดูสวนสาธารณะแก่งดอนกลางแล้ว
ต้ังแต่นายกเข้ามามีการพัฒนาสวนสาธารณะแก่งดอนกลางไปมากถนนก็รอบมีลานคอนกรีตมีลานจอดรถ  ผม
เลยพูดให้หลวงพ่อฟังว่าสวนสาธารณะแก่งดอนกลางมีความเป็นมาอย่างไรเจตนาและวัตถุประสงค์ของเราที่เอา
แก่งดอนกลางมาเพ่ือจะทําอะไรน้ันคือเราจะนํามาทําพุทธมณฑลแล้วถ้าเราให้หลวงพ่อไปทํามหาวิทยาลัยแต่ยัง
ไม่ทิ้งคอนเซปเดิม  คือการทําแก่งดอนกลางเป็นพุทธมณฑลแล้วไปกันได้หรือไม่กับมหาวิทยาลัยสงฆ์เมื่อ
สามารถไปกันได้เรามาพัฒนาร่วมกันผมเลยพูดให้หลวงพ่อฟังว่าในการออกแบบแก่งดอนกลางเราจะทําเป็น
ส่วนพระใหญ่ต้ังเอาไว้และเราจะมีโรงทาน มีหอประชุม มีเรือนนอนแยกชาย-หญิง  จะทําคล้ายๆกับวัดเวฬุวัน 
จังหวัดขอนแก่น  สรุปแล้วสมควรให้ที่ดินเพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือไม่และถ้าให้แล้วคิดว่าการก่อสร้าง
พุทธมณฑลเราจะดําเนินการไปรวดเร็วขึ้นหรือไม่ผมคิดว่าเร็วขึ้นแน่นอน  ผมเลยพูดให้หลวงพ่อฟังเรื่อง
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา หลวงพ่อเลยบอกว่าเอาอย่างน้ีถ้ามหาวิทยาลัยมหามกุฎไปอยู่บริเวณแก่งดอน
กลางแล้วมหาวิทยาลัยมหามกุฎเดิมน้ันนายกก็ทําเป็นโรงเรียนเทศบาล 5 เลยคือท่านพร้อมที่จะยกอาคารเรียน
และหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎเดิมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพ่ือเปิดโรงเรียนอีก 1 โรง
เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนที่อยู่ละแวกน้ันที่ไม่มีกําลังพอที่จะไปเรียนโรงเรียนเอกชนแพงๆหรือเดินทางไม่สะดวก
เราก็สามารถช่วยในเรื่องการศึกษาคือสร้างโรงเรียนของเทศบาลอีก 1 โรง  ทุกท่านเห็นว่าอย่างไร  และเมื่อเช้า
คุณยายกรรณิการ์มาว่าจะให้ทําอย่างไรผมเลยบอกว่าให้ทางวัดทําหนังสือมาทางเทศบาลแล้วผมจะนําเรื่องมา
เข้าในที่ประชุมแล้วเอามติที่ประชุมดําเนินการต่อไป  แต่ผมยังคงยืนยันอยากให้คงคอนเซปของแก่งดอนกลางที่
เราต้ังเอาใจไว้คือพุทธมณฑลและถึงแม้จะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ิมขึ้นก็ยังคงเป็นคอนเซปเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะสามารถไปด้วยกันได้  เราให้ที่ดินเพ่ือก่อสร้างมหาวิทยาลัยก็จริงแต่เรามีเง่ือนไขว่าให้คงความเป็นพุทธ
มณฑลด้วย 

เรื่องที่ 7   บรรจุโครงการกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกลงในแผนและเทศบัญญัติ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมอยากถามท่านผอ.วิเชียรและสํานักการศึกษาว่า 
วันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาระดับใด  

นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา     สําคัญระดับโลก   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี    ถามว่าได้บรรจุอยู่ในงานวัฒนธรรมประเพณีของเทศบาล
หรือไม่  แล้วเมื่อเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาระดับโลกแล้วเราไม่ควรทํากิจกรรมอะไรบ้างเลยเหรอ  ผม
อยากฝากบรรจุลงในแผนแล้วทําในเทศบัญญัติและถามสํานักการศึกษาว่าจะขัดข้องหรือไม่ถ้าหากจะบรรจุ
โครงการกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกเข้าไปในงานวัฒนธรรมประเพณีของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุอีก 1 งาน ส่วน
เรื่องสถานที่ในการจัดเราค่อยมาคุยกันอีกคร้ังว่าจะจัดรวมกับวัดไหนหรือสถานที่ใด  สรุปแล้วเราจะบรรจุลงใน
แผนและเทศบัญญัติต้ังงบประมาณขึ้นมาประมาณ 1 แสนบาท หรือ 6 หมื่นบาท ก็ได้เริ่มต้นปี 2558 และเมื่อ
เราเริ่มก็จะมีการดําเนินการต่อเน่ืองไปทุกปีๆ 



๘ 

 

เรื่องที่ 8   ตามงานของสํานักการช่างท่ียังไม่เรียบร้อย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    งานของสํานักการช่างที่ยังค้างอยู่ยังไม่เรียบร้อยผมมี
ความรู้สึกว่าถ้าเราทํางานแบบน้ีงานเชิงรุกเราจะไม่ได้เลยจะได้แค่งานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  แต่งานเชิงรุกคืองานที่จะต้องไปเป็นงานลงทุนงบลงทุนหรือสร้างงานใหม่แบบที่ผมกําลังจะพาทํา
คือการไปทําที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางผมบอกท่านผอ.ภานุเดชเรื่องการปลูกต้นไม้หลังจากที่เราทําถนน
เสร็จและนําหญ้าไปปลูกบริเวณข้างๆริมนํ้าเพ่ือความสวยงาม  ส่วนเรื่องการปลูกต้นไม้ผมจะแบ่งเป็นสํานัก/
กองแบ่งกันรับผิดชอบไปเป็นจุดๆแล้วบริเวณกลางระหว่างต้นไม้ที่เราปลูกจะทําเป็นลู่ว่ิงและใกล้ๆกันจะทํา
สนามฟุตซอลให้กับเด็กๆและสนามหญ้าเทียมมีไฟฟ้าส่องสว่างสามารถทํากิจกรรมได้ตอนกลางคืน  แล้ว 10 
วันที่ผมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วสั่งงานไว้พอผมกลับมางานยังไม่ได้ทําเหมือนเดิมพอผมสอบถามว่าทําไม
งานยังไม่ดําเนินการก็ได้รับคําตอบว่าเคร่ืองจักรชํารุดแล้วเราจะทําอย่างไรถ้าเคร่ืองจักรชํารุด 1 ตัว แล้วงานไม่
เดินเรื่องงานเชิงรุกเราจะทําอย่างไร  อย่างริมแก่งดอนกลางใช่ว่าเราไม่มีงบประมาณแต่เราสามารถทําได้เพราะ
เรามีเครื่องจักรและคนงานและฝั่งตรงข้ามเราจะทําเป็นศูนย์สมุนไพรให้กับผอ.วรวิทย์ยังไงฝากท่านผอ.ภานุเดช
ติดตามงานและเร่งดําเนินการด้วย  และเรื่องที่ชาวบ้านขอมาอีกหน่ึงเรื่องคือการเอาน้ํามาลงหนองซัมหมูที่เรา
เคยว่าให้สํารวจตอนน้ีเขื่อนปิดแล้วผมว่าให้ทําผังเอาไว้แล้วในการประชุมกรรมการชุมชนประธานชุมชนหัวคู
เขาพูดเรื่องน้ีขึ้นมาอีกผมเลยอยากจะเตือนท่านผอ.ภานุเดชอีกคร้ัง  เร่งซ่อมแซมศาลาในบริเวณสวนสาธารณะ
แก่งดอนกลางที่จะให้ อปพร. ไปอยู่ตอนไหนจะเรียบร้อยฝากไว้ด้วย  เรื่องโครงการที่เราทําถนนเส้นข้างสํานัก
การสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องป้ายเราต้องได้ย้ายป้ายเพราะอยู่ในแนวถนนและท่อระบายนํ้า 
และตัดต้นขี้เหล็กประมาณ 20 ต้น  หรือเราจะขยับหรือว่าจะทําอย่างไรดี 

นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    ถ้าขยับต้นขี้เหล็กมาก็จะติดแนวถนนและแนวราง
ระบายนํ้าเพราะไม่มีที่จะทําแล้ว  ระยะจากขอบถนนเดิมก็จะเป็นถนนกว้างประมาณ 3 เมตร รางระบายนํ้ารูป
ตัวยูยังไงก็ต้องได้เอาต้นขี้เหล็กออก 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมว่าเอาต้นขี้เหล็กไปลงไว้ที่บริเวณริมแก่งดอนกลาง
สวนสาธารณะศาลาเฉลิมพระเกียรติที่เราจะไปซ่อมแซมมอบผอ.ภานุเดช 

เรื่องที่ 9   โครงการศึกษาดูงานของสํานักการสาธารณสุขและกองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เดือนพฤษภาคมน้ีจะพาพ่อค้า – แม่ค้าตลาดลาน 1 , 2 , 
3 ตลาดโต้รุ่ง และกองทุนจิตรอาสาไปดูงานแต่เดือนมิถุนายนหลังจากทอดผ้าป่าเรียบร้อยแล้วผมจะได้พา
ชุมชนไปดูงานตลอดทั้งเดือนเลย  วันน้ันเราคุยกับชุมชนเขาอยากไป 3 รุ่น 3 ครั้ง รุ่นละประมาณ 120 คน 
เผอิญว่าที่ผมไปประเทศญี่ปุ่นน้ันได้ไปเจอกับท่านปลัด อบต. ภูตาหลวงเลยได้สอบถามท่านว่าเขตจอมเทียน
พัทยามีสถานที่เที่ยวตรงไหนบ้างผมเลยมอบให้นางสาวณัฐภาส์ไปดูและกลับมารายงานว่ามีหาดส่วนตัวเป็น 
หาดของค่ายทหารและมีเรือนนอนสามารถนอนได้ประมาณไม่เกิน 120 – 130 คน  เป็นเรือนนอนร่วมและมี
เรือนนอนเล็กประมาณ 3 – 4 หลัง  และถ้าเราไปก็เหมาหาดปิดหาดและอบรมสัมมนาได้ทั้งหมดถือว่าเป็น
สถานที่ที่ดีผมเลยคิดว่าจะจัดไปนางสาวณัฐภาส์เลยไปจองการไปศึกษาดูงานของชุมชน  เราจะไป 3 รุ่นๆละ
สัปดาห์ในเดือนมิถุนายน  เริ่มรุ่นแรก เขต 1 คือวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 2 เขต 2  วันที่ 16 – 18 
มิถุนายน 2557  รุ่นที่ 3 เขต 3 วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2557  รุ่นละประมาณ 120 คน  แจ้งให้ทุกคนได้



๙ 

 
รับทราบว่านายกจะไม่อยู่  เราก็เดินทางโดยรถบัส 2 คัน และที่เหลือก็ขึ้นรถตู้ 2 คัน ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เตรียมเอาไว้ก่อนส่วนจะเปลี่ยนแปลงยังไงค่อยมาว่ากันอีกคร้ังและสถานที่ที่เราจะพาชุมชนไปคร้ังน้ี
เขาบอกว่าหัวหน้าพงษ์ธรไปมาแล้วใช่หรือไม่ 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ผมเคยพา อปพร. ของเทศบาลตําบลสมเด็จ

ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เป็นคนละที่แต่ก็อยู่ใกล้กันและลักษณะคล้ายๆกัน 

เรื่องที่ 10   ข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   การรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ สตง. ทักท้วง 1.เจ้าหน้าที่และ
บุคคลอ่ืนลงรายมือช่ือรับเงินเบ้ียยังชีพในนามผู้สูงอายุในใบสําคัญรับเงินในปี 2556 – 2557 จึงเป็นเหตุให้
สงสัยว่าผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินน้ันได้รับเงินจริงหรือไม่  เราตอบไปแล้วว่าเราประชาสัมพันธ์ไปว่าถ้าใครไม่ได้รับ
เงินเขาก็จะตอบมาเพราะว่าประชาชนได้รู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิของเขาถ้าหากว่าเขาไม่ได้เงินทุกท่านคิดว่าเขาจะ
อยู่เฉยๆอยู่เหรอ  และทุกคร้ังที่เขามาแจ้งทําให้เรารู้ว่าเงินถึงหรือไม่ถึงเขาใช่หรือไม่เพราะฉะน้ันข้อน้ีตัดไป 2.มี
การลงชื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอํานาจ  ตอนน้ีเราให้ทําการมอบอํานาจเรียบร้อย
แล้วค่อยมารับ 3.มีการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุภายหลังจากวันที่ผู้สูงอายุเสียชีวิต คือเอาข้อมูลจากงาน
ทะเบียนวันที่เท่าไรสมมุติว่างานทะเบียนปิดวันที่ 10 เจ้าหน้าที่ก็ให้งานทะเบียนรายงานมาวันที่ 10 แต่
เจ้าหน้าที่มาจ่ายวันที่ 20 ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 20 ที่เจ้าหน้าที่มาเตรียมจ่ายเกิดมีคนเสียชีวิตขึ้นมาก็ต้อง
จ่ายเพราะข้อมูลเป็นข้อมูลที่เขายังมีชีวิตอยู่  แต่ สตง. บอกว่าไม่ได้เพราะตายแล้วก่อนวันจ่ายน้ันจ่ายไม่ได้เลย
แล้วเจ้าหน้าที่เลยสํารวจว่ามีประมาณ 50 – 60 คน ที่เอาเงินไปแล้ว  สตง. เลยบอกให้เราเรียกเงินคืนได้
ดําเนินการรึยังเรื่องน้ีผมยังไม่ได้เห็นหนังสือแล้วเผอิญว่าหนังสือน้ีมานานแล้ว  มีแต่เราแจ้งเขาไปเฉยๆแต่การ
ไปติดตามเอาเงินคืนจากญาติที่มารับเงินของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วน้ันยังไม่ได้ดําเนินการ  และสั่งกําชับให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องดําเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้ตามระเบียบว่าด้วยกฎเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด  และอยากจะบอกข่าวร้ายหัวหน้าพงษ์ธรและจ่าเอกภราดรเรื่องเงินที่เราจ่ายเบ้ียเลี้ยงให้กับ  
อปพร. ตอนนี้ สตง. ทักท้วงว่าภารกิจของ อปพร. ที่เราทําอยู่ทุกวันน้ีไม่ใช่ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุเมื่อเรายังไม่ได้รับถ่ายโอนมาจะเอามาทําไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเขา  
และเงินที่จ่ายให้กับ อปพร. เป็นค่าเบ้ียเลี้ยงน้ันไม่ถูกต้องจะถูกเรียกเงินคืน  จ่าเอกภราดรจะตอบว่าอย่างไรใน
ข้อน้ี  
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    เราก็ยังถือในการตอบตาม
ระเบียบ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ถูกต้อง  ท่านต้องตอบไปว่าเราถือปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยที่กําหนดมาให้เราทํา  แต่ สตง. บอกว่ากระทรวงมหาดไทยออกระเบียบโดยไม่มีอํานาจ
แบบน้ีเราก็ปลอดภัยอยู่เพราะว่าเราปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแต่อย่าลืมว่าจะถูกเรียก
เงินคืน  รอบที่ผ่านมาที่ สตง. ลงตรวจมีหนังสือมาแล้วว่ามีข้อทักท้วงเร่ืองอะไรบ้าง  1.เทศบาลเบิกจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนลูกจ้าง โดยเทศบาลมิได้หักเงินของลูกจ้างเป็นเงิน 1,206,494 บาท 
รายจ่ายดังกล่าวไม่มีกฎหมายหรือระเบียบอนุญาตให้เบิกจ่ายได้ซึ่งมีผลกระทบต่อรายจ่ายและเงินสะสมของ
เทศบาล  2.เทศบาลเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์จํานวน 1 แสนบาท  ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการจัดแข่งขันเฉพาะกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยไม่ 



๑๐ 

 
มีประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้  จํานวน 1 แสนบาท 3.เรื่องลูกหน้ี
ภาษี เทศบาลมีลูกหน้ีค่าภาษีบํารุงท้องที่ปี 2554 – 2556 คงค้างในวันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 477 ราย 
จํานวนเงิน 39,000 บาท การปล่อยให้มีลูกหน้ีค้างชําระโดยไม่รีบเร่งรัดจัดเก็บถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  4.เงินประกันสัญญา เทศบาลมีเงินรับฝากเงินประกันสัญญาคงเหลือในวันที่ 30 
กันยายน 2556  จํานวนเงิน 2,976,000 บาท  ในจํานวนน้ีมีเงินประกันสัญญาที่คู่สัญญาหรือผู้วางหลักทรัพย์
พ้นภาระผูกพันแล้วไม่มาเอาคืน จํานวน 28 ราย รวมเป็นเงิน 398,000 บาท  เจ้าหน้าที่บกพร่องในหน้าที่คือ
ไม่ติดตามให้เขามารับเงินคืน  การที่ไม่ปฏิบัติถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุ  5.เทศบาลเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับบุคคลากรของเทศบาลต้ังแต่ปี 2552 
– 2555  เป็นเงิน 359,600 บาท กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติ
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินเป็นทุนการศึกษาสําหรับบุคคลากรท้องถิ่นได้ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษภีกาเพราะฉะน้ันการเบิกจ่ายไปจึงไม่ถูกต้องให้เรียกเงินส่งคืนคลังเทศบาล   น้ีคือข้อทักท้วง
ของ สตง. ทุกท่านต้องระมัดระวังมากขึ้นในการทํางาน 

เรื่องที่ 11   การแก้ไขปัญหาประชากรแฝง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมมอบให้ท่านปลัดเทศบาลต้ังคณะทํางานเก่ียวกับเรื่อง
ประชากรแฝงช่วงพักกลางวันผมเลยถามว่าท่านประชุมกันบ้างรึยังผมมอบให้ท่านเป็นประธานในการแก้ไข
ปัญหาประชากรแฝงว่าจะทําอย่างไรถึงจะลดจํานวนประชากรแฝง  ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าตัวเลขออกมาเรามี
ประชากรแฝงในเขตเทศบาลเราประมาณ 20,000 คน  รายงานให้นายกทราบรึยัง  

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ประชุมไป 1 ครั้ง แล้วได้แจ้งสํานัก/กองไป

ทําตามมติที่ประชุมคือขอความร่วมมือในสํานัก/กอง และโรงเรียนให้ย้ายบุคลากรในสังกัดเข้ามาและโรงเรียน
ให้พิจารณานักเรียนด้วย ส่วนเรื่องรายงานน้ันยังไม่ได้รายงานครับเพราะยังไม่ได้มีการสรุปมา   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี  ความจริงแล้วเวลาประชุมอะไรมาก็ต้องมารายงานให้นายก
ทราบทันทีว่าตอนน้ีดําเนินการไปถึงไหนแล้วไม่ใช่ให้นายกมาถาม  เมื่อเราขอความร่วมมือทุกสํานัก/กอง หรือ
โรงเรียนให้ย้ายคนเข้ามาแล้วต่อไปก็ทําการประชาสัมพันธ์ทําหนังสือไปเลยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการอ่ืนๆ 
แล้วบอกว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ดําเนินการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการและพนักงานของท่านมาทํางานอยู่
ในเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแต่ไม่ย้ายสําเนาทะเบียนบ้านเข้ามา  ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์การที่จะ
ถือภูมิลําเนาของข้าราชการให้ถือภูมิลําเนาตามสถานที่ทํางาน แต่ตรวจพบว่าท่านยังไม่ได้ย้ายเข้ามาขอความ
ร่วมมือให้ท่านทําการย้ายเข้ามา  หัวหน้าพงษ์ธรไปให้นิติกรร่างหนังสือให้ก็ได้และในการที่เราจะไปบอกให้เขา
ย้ายสําเนาทะเบียนบ้านน้ันก็ต้องดูด้วยว่าเขามีบ้านเลขที่จะย้ายเข้าหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องคุยกับงานทะเบียน
ราษฎรด้วย  และจะต้องรณรงค์เพ่ือให้เขาย้ายเข้ามาต้องคิดถ้อยคําในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ดูแล้ว
สละสลวยฝากหัวหน้าพงษ์ธร  

เรื่องที่ 12   การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อปท. โปร่งใสหัวใจ
คุณธรรมคือเราเป็น อปท. ต้นแบบด้านป้องกันการทุจริตแล้วให้หาเครือข่ายแล้วผอ.อภิวัฒน์ทําหนังสือไปแล้ว 
5 แห่ง  ผมว่าทําไปหมดทุกแห่งเลยในอําเภอเมืองทั้งหมด 18 แห่ง  



๑๑ 

 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เขากําหนดให้ว่าไม่ตํ่ากว่า 5 เทศบาล 

หรือไม่เกิน 50 คน  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ท่านทําหนังสือไปเลยเขาให้สมัครเข้ามาเราก็สงวนสิทธ์ิ
สําหรับผู้ที่เป็น 5 เทศบาล แรกในการที่สมัครเข้ามาตอนน้ี 5 เทศบาล ที่ท่านส่งไปนั้นเขาไม่มามียืนยันมา 1 
แห่ง คือเทศบาลโพนทอง 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    มีตอบรับมาอีก 1 แห่ง คือเทศบาลบึงวิชัย 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มี 2 แห่งที่ยืนยันเข้ามาแต่ถ้าท่านทําหนังสือส่งไปแล้วบอก
ว่าหมายเหตุงบประมาณเราสนับสนุนได้แค่ 5 อปท. หรือ 50 คน  ให้ส่งหมดทั้งอําเภอ 18 ตําบล ชวนมาหมด
แต่เราหมายเหตุเอาไว้ว่าเรารองรับได้แค่ 5 แห่ง สําหรับที่เข้ามาสมัครก่อน 5 แห่งแรกเท่าน้ันเราจะยืนยันไป   
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    เราชวนมาก่อนพอครบ 50 คน เราก็ตัดยอดเลย 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ดําเนินการไปเลยไม่ต้องรอ 

เรื่องที่ 13   ติดตามงานต่างๆ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ชุมชนโพธ์ิไทรอยากได้ถนนคอนกรีตท้ายซอยเพราะว่า
หน้าฝนน้ันแฉะมาก , ซอยเกิดใหม่ซอยสุดถนอม (หัวโนนโก) ซอย 1 ขอเศษวัสดุ ,  ซอยวัลลภอยากให้ขุดลอก
ร่องระบายนํ้า , อยากให้ไปล้อมรั้วกุดนํ้าลัดคืออย่างน้ีเน่ืองจากว่างบประมาณแก้ไขภัยแล้งของ ส.ส.บุญรื่นน้ัน
นายธนวัตไปทําขุดลอกแล้วงบประมาณเหลือเลยไปทํารั้ว  และพอมีชาวบ้านนําสัตว์เลี้ยงลงไปกินนํ้าก็ได้ทําการ
ตัดรั้วลวดหนามออกแล้วมีชาวบ้านอีกกลุ่มหน่ึงไม่พอใจต้องการให้ดําเนินคดีกับผู้ที่นําสัตว์เลี้ยงลงไปกินนํ้าและ
ต้องการให้เทศบาลไปซ่อมแซมรั้วลวดหนามใหม่  ผมว่าถ้าเราไปก้ันอีกก็คงโดนรื้ออีกและในความจริงคําว่า
หนองนํ้าสาธารณะคือหนองน้ําที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้คือชาวบ้านที่นําสัตว์ไปกินนํ้าในหนองน้ํา
สาธารณะก็สามารถทําได้  แต่การท่ีเราไปล้อมรั้วแบบน้ันก็ถือว่าไม่เหมาะสมยังไงฝากไปดูด้วย , หมู่บ้านหมอ
สมอาจเขาบอกอยากให้ช่วยดูเรื่องการจราจร , เรื่องพ่นหมอกควัน ทําการประชาสัมพันธ์และทําให้เต็มที่ , เมื่อ
เช้าผมเห็นอุปกรณ์เด็กเล่นมาแต่เคร่ืองออกกําลังกายผู้ใหญ่ยังไม่มายังไงฝากสํานักการศึกษาติดตามเร่ืองน้ี , 
และเร่ืองแผนชุมชนไปอบรมท่ีพัทยาคร้ังน้ีผมจะต้องได้สูตรสําเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ให้มีอะไรอีกแล้ว  และ
กําหนดเลยว่าจะเอาอะไรเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้สํานักการช่างลงไปสํารวจ  แล้วผอ.ภานุเดชพอนายกได้
ข้อมูลมาจะรีบนําข้อมูลส่งให้ท่านและให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสํารวจก่อนที่จะบรรจุลงในเทศบัญญัติอย่าให้ออกมา
ว่าเทศบัญญัติผ่านแล้วแต่ไปทําไม่ได้เพราะขัดข้องเพราะฉะน้ันผมเลยอยากให้ทําต้ังแต่เน่ินๆเพ่ือลดปัญหา  เรา
จะใช้เดือนมิถุนายนทั้งเดือนเพ่ือออกมาให้จบเพราะฉะน้ันท่านผอ.ภานุเดชต้องเตรียมเรื่องข้อมูลในแผนผมจะ
ได้ไปถามความต้องการของประชาชนเพ่ือจะได้ไปบรรจุในเทศบัญญัติด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เรื่องที่ 14   รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   มีเงินโอนเข้ามาใช่หรือไม่ 

นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพสัดุฯ    ช่วงน้ียังไม่มี   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ของเดือนพฤษภาคมมีหนังสือมาแล้วการโอน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเปิดรองรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2.2 ล้านบาท พ.ร.บ.แผน 7.3 ล้าน



๑๒ 

 
บาท เป็นเงินเดือนงวดเดือนมกราคม หนังสือลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 หรือว่าเงินมาแล้วหนังสือมาทีหลัง
เงินน้ันเข้ามาในรอบเดือนเมษายน  แล้วงบช่วยเหลือชาวนาที่ผมพูดตอนแรกใครรู้เรื่องบ้าง  

นายจําลอง   ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ    เท่าที่ศึกษาดูในเบ้ืองต้นในหนังสือเขาแจ้งว่าให้ไปประชุมร่วม
ทําความเข้าใจระหว่างนายก ปลัด และผอ.สํานักการคลังว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาย
เพ่ือที่จะช่วยเหลือชาวนาตามมติคณะรัฐมนตรีจึงให้ธนาคาร ธกส. ต้ังกองทุนเพ่ือจะให้ อปท. นําเงินตัวน้ีฝาก
กับ ธกส. ของกองทุนน้ีคือเบ้ืองต้นส่วนรายละเอียดจะคุยกันอีกทีพรุ่งน้ี 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   จะนําไปฝากอย่างไรเพราะผมเอาไปฝากธนาคารอิสลามได้
เงินต้ัง 3 แสนบาท  มอบท่านปลัดและรองอุบลรัตน์ไปประชุม 
 
 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  16/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  29 เมษายน  ๒๕๕7   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี        ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงาน
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  16/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน  2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอสรุปจากที่เคยรายงานในที่ประชุมของ

คณะกรรมการชุมชนจากที่เราลงประชุมพ้ืนที่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดก็มีการ รี-เอกซเรย์ และมีข้อมูลที่
ชุมชนเขาให้ทั้งตู้ ปณ.1 และตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  ก็ปรากฏที่เขาประเมินสถานการณ์ในพ้ืนที่เขาแยก
เป็น 4 ระดับของชุมชน  1.ชุมชนสีขาว  2.ชุมชนสีเขียว  3.ชุมชนสีเหลือง 4.ชุมชนสีแดง  ขอสรุปยอดของ
ชุมชนสีขาวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมี 22 ชุมชน   ชุมชนสีเขียวมี 7 ชุมชน  ชุมชนสีเหลือง 6 ชุมชน  
ชุมชนสีแดงมี 1 ชุมชน ตอนน้ีทางจังหวัดเขาจะได้ข้อมูลน้ีเพ่ือทําแผนปฏิบัติการต่อไปลงพ้ืนที่ต่อเน่ืองเพ่ือ
ผลักดันให้เป็นชุมชนสีขาวทั้งหมด     
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    หมายถึงชุมชนที่เป็นสีเขียว  สีเหลือง และสีแดงก็จะปรับ
ให้เป็นสีขาวทั้งหมด 
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยาย
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
และได้ร่วมกันกําหนดแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” เพ่ือเป็นการ



๑๓ 

 

ขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ แล้วน้ันในการน้ีได้
กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม”  จึงขอแจ้งเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมฯ รวมท้ังมอบหมายบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ด้านการขยาย
เครือข่าย จํานวน 2 คน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้   จัดการประชุมระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2557  
รวมเป็น 2 วัน 1 คืน  ณ โรงแรมริมปาว  จังหวัดกาฬสินธ์ุ     
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    พักที่โรงแรมริมปาวแล้วใช้ห้องประชุมฟรีใช่หรือไม่   
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ใช่ครับแต่เขาจะคิดค่าอาหาร 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   มอบให้กองวิชาการและแผนงานดําเนินการต่อไป 
 
 
 

          มติที่ประชุม   - มอบให้กองวิชาการและแผนงานดําเนินการต่อไป - 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนเมษายน 2557 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนเมษายน  2557  เชิญสถานธนานุบาล 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน  2557  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนเมษายน จํานวน 3,417  รายการ จํานวนเงิน 55,958,600 บาท เงินสดคงเหลือ 
จํานวน 124,621.99 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 4,311.70 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,882,868.06  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,870,187.77  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวน 46 
ราย จํานวนเงิน 451,400 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนเมษายน  2557 จํานวน  57,410 บาท  
รับจํานํา  1,141 ราย จํานวนเงิน 17,807,400 บาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 57  จํานวน 92 ราย  
จํานวนเงิน  2,008,900  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,098  ราย จํานวนเงิน 17,646,400  บาท ลดลงจาก
เดือนมีนาคม  จํานวน  42 ราย จํานวนเงิน  1,125,000  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 574,993.50 
บาท ลดลงจากเดือนมีนาคม  จํานวน  20,472.50 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 30 เมษายน  
57 จํานวน 3,878,094  บาท   
 

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

เมษายน  2557  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  421 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล 1.  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา (รอบครึ่งปีแรก)และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 
1 เสร็จเป็นที่เรียบร้อย  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  เสร็จเป็นที่
เรียบร้อย   3. จัดอบรมโครงการพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างดีเด่น 
ประจําปี 2557  (24 เม.ย. 57)  4. จัดอบรมโครงการธรรม (ทํา) ดี มีสุข งานได้ผลคนเป็นสุข  ในวัน
เทศบาล 24 เมษายน 2557   ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือน



๑๔ 

 

เมษายน  2557  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 4 ราย  ส่วนราชการ  จํานวน 3 
ราย  เอกชน  จํานวน  - ราย  รวมเป็นเงิน  15,300 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
2 ราย  ส่วนราชการ - ราย  รวมเป็นเงิน  -  บาท    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนการงาน  3  ครั้ง  ครั้งที่  14/2557  เมื่อวันที่  1  เมษายน 2557 ครั้งที่  15/2557  เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2557  ครั้งที่  16/2557  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2557   มีการประชุมกาแฟยามเช้า
ที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. 3 ครั้ง วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 วันจันทร์
ที่ 21 เมษายน 2557 และวันอังคารที่ 6  พฤษภาคม  2557  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  โครงการ
รู้เท่าทันไม่พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจําปี ๒๕๕๗  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจําปี ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่ดําเนินการทาสีตีเส้นปรับปรุงสัญญาณจราจรถนนอรรถ
เปศล   ถนนกาฬสินธ์ุ  ถนนภิรมย์  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนคุ้มห้วย 
ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยชุมชนดอนกลอย  จํานวน 
๗ ครัว วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  การปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้  จํานวน 3 ครั้ง งานทะเบียนราษฎร  
จํานวนประชากรในเดือนเมษายน รวม 34,801  คน  จํานวนประชากรที่ย้ายเข้า 156 ราย  ย้ายออก 339 
ราย   งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 855 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 914  ราย จํานวนผู้สูงอายุ 
เสียชีวิต 16ราย โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  11 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา  
ออกตรวจเยี่ยมแนะนําและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนใน  ชุมชนโพธ์ิไทร  ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  ชุมชนสง
เปลือยกลาง   จํานวน  6  ราย  

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่านํ้ามัน

เช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน เมษายน 2557  จํานวนที่ใช้ 597 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  157 ลิตร  ดีเซล  
เมษายน 2557  จํานวนที่ใช้ 13,757 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  680 ลิตร  LPG เมษายน 2557  จํานวนที่
ใช้ 208.05 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  2.20 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  2  ครั้ง 
ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทําความ
สะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  45  ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน 15 จุด  
ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 7/7 คัน/ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 18 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายนํ้า/เปลี่ยน  25  ฝา  ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ ล้างทําความสะอาดตลาดเทศบาล 
ลาน1,2 และ 3  จัดเจ้าหน้าที่ล้างทําความสะอาดตลาดเทศบาล ลาน1,2และ3ร่วมกับพ่อค้า – แม่ค้าตลาด 
ในวันที่ 6 เม.ย. 57  ทําความสะอาดหลังขบวนแห่ วัน อสม. - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดหลังขบวน
แห่  วัน อสม. ในวันที่ 9 เม.ย.57   ด้านสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัด
แยกขยะได้  6.34  ตัน  ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  1 ครั้ง เป็นเงิน  21,956 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ย
หมัก รวม 18.43 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 2,774.16 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 1,042.07  
ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ (27 แห่ง) 1,732.09  ตัน  แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่าน
มาตรฐานทั้งหมด  1 แห่ง คือ กุดยางสามัคคี  ไม่ผ่านมี 3 แห่ง คือ สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน หนองไชยวาน  ลํา
นํ้าปาว ด้านสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 57  ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาต
โฆษณา 8 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  2  ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 6 ราย 
จ่ายถังดักไขมัน 14 ราย  ด้านป้องกันและควบคุมโรค  วันที่  ๓ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ผลสํารวจค่าดัชนี
ความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ๑. ในชุมชน  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้า
ยุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗  - ชุมชนที่มีความเสี่ยงน้อย  ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) 
น้อยกว่า ๑๐ มี ๓๔ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔  - ชุมชนที่มีความเสี่ยงปานกลาง  ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้า



๑๕ 

 

ยุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี ๒ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ คือ ชุมชนโรงง้ิว และชุมชนหาดลําดวน  - 
ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง  ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ ไม่มีชุมชนใด  ๒. ในสถานศึกษา - 
สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ 
มี ๕ แห่ง คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ  มีค่า CI = ๑๐ ,โรงเรียนอนุกูลนารี มีค่า 
CI = ๙.๘๕ , โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ มีค่า CI = ๙.๓๐ , โรงเรียนอนุบาลรัตนา มีค่า CI = ๒๙.๔๑ และ 
ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธ์ุ มีค่า CI = ๒.๑๕  ๓. ในวัด - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๑ วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ 
ได้แก่ วัดสว่างคงคา มีค่า CI = ๐.๕๗  หมายเหตุ  เดือนน้ีไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ด้านส่งเสริมสุขภาพ   
เย่ียมมารดาและบุตรหลังคลอด 15 ราย ได้รับการเย่ียม 14 ราย งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการ
แห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 594 ราย ตรวจโรคทั่วไป 357  ราย ทันตกรรม 83 ราย 
งานแผนไทย 27 ราย วางแผนครอบครัว 17 ราย  ฉีดวัคซีน  17 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล  50 ราย  
ศูนย์บริการท่ี 2 ดงปอ มีผู้มารับบริการท้ังหมด 297 ราย  ตรวจโรคทั่วไป 185 ราย ทันตกรรม - ราย  งาน
แพทย์แผนไทย 18 ราย  วางแผนครอบครัว  6 ราย  ฉีดวัคซีน 27  ราย  ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยนํ้าทิพย์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จํานวน 1,476,280.83  บาท 
ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่  30 เมษายน 2557 จํานวน  
198,853.45 บาท  กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ประจําปี 2557  วันที่ 9 เมษายน 2557  กิจกรรม
ประกอบด้วย  1. ขบวนพาเหรด  1.1 ขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  1.2 ขบวนรณรงค์การส่งเสริม
บริโภคไอโอดีน  1.3 ขบวนรณรงค์ป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร   กิจกรรมประกอบด้วย  2. มอบเกียรติ
บัตรแก่ อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด – เขต  2.1 อสม. ดีเด่น สาขาเอดส์ในชุมชน ระดับเขต ปี 2552 น.ส.
ประนอมจิต  ดลแม้น   2.2 อสม. ดีเด่น สาขาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ปี 2548 นางอรพินธ์ พรหม
อาจ   2.3 อสม. ดีเด่น สาขาบริการใน ศสมช. ระดับจังหวัด ปี 2552 น.ส.พุตธิชา  พุกงาม  2.4 อสม. ดีเด่น 
สาขาสุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2553 น.ส.พูลสุข อุดรสรรพ์  3. การแสดงนันทนาการของ อสม. ทั้ง 3 
โซน  กิจกรรมวันเปิดห้องอบสมุนไพร  วันที่ 22 เมษายน 2557  เปิดให้บริการอาทิตย์ละ 2 วัน (วันจันทร์ 
และ วันพุธ)  เวลา 16.30 – 18.30 น.  โดยคิดค่าบริการคนละ 40 บาท  ลักษณะห้องอบสมุนไพรเป็น
ห้องอบสมุนไพรแบบ 2 ห้อง แยกห้อง ชาย – หญิง  สามรถเข้าอบได้ครั้งละ 8 – 10 คน  ตรวจจอประสาท
ตาในผู้ป่วยเบาหวาน  ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยนํ้าทิพย์)  วันที่ 3 เมษายน 2557 ผู้เข้ารับการ
ตรวจ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  ชุมชนดอนสวรรค์ ชุมชนวัดเหนือ ชุมชนท่าสินค้า และชุมชนหน้า
โรงเลื่อย รวม 43 คน  เบ้ืองต้น ไม่พบความผิดปกติ  ผลการตรวจ ต้องรอผลจากโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  ตรวจ
จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน  ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (ดงปอ) วันที่ 14 เมษายน 2557  ผู้เข้ารับ
การตรวจ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดงปอ  ชุมชนหาดลําดวน ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนหัวคู่-หนองเรือ และ
ชุมชนสุขสบายใจ รวม 47 คน  เบ้ืองต้น พบความผิดปกติ 1 ราย ได้ส่งตัวรักษาต่อเพ่ือเข้าพบจักษุแพทย์แล้ว
ประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ. เมือง – ดอนจาน รอบที่ 1/2557  เป็นการประเมินแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
ประจําในศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 2 แห่ง  ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน มีผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
ทั้ง 4 เป้าประสงค์  1. ชุมชนเข้มแข็ง  2. งานคุณภาพ  3. งานลดโรคที่เป็นปัญหาของท้องถิ่น  4. งาน
ส่งเสริมคุณภาพและแผนงานตามยุทธศาสตร์   ด้านสัตว์แพทย์ ระหว่างวันที่  1 – 30 เมษายน 2557  ใน
คลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 213 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 412 ตัว สุนัข 377  ตัว  แมว  35  ตัว  
ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 18,740  บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  
จํานวน 26 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 2,832  ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 284,266  บาท  
การให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์  ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ 
จํานวน 7 เรื่อง  

สํานักการศึกษา 



๑๖ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นายวิเชียร   สมภาร  ผอ .สํานักการศึกษา      ฝ่ายแผนงานและโครงการ   การดําเนินงาน  

ประจําเดือนเมษายน 2557  ส่วนบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  งานประเพณี
สงกรานต์  ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  วัดกลาง ( พระ
อารามหลวง )  ถนนสงกรานต์ (อนรรฆนาค)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ธนาคารความดี โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม คณะผู้บริหาร พนักงานครู ร่วมวันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  โครงการ/กิจกรรม คณะผู้บริหาร พนักงาน
ครู ร่วมทําบุญตักบาตรภาคเช้า และภาคบ่ายร่วมกิจกรรมการแห่ของชาวคุ้มต่างๆ  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
สว่างคงคา   นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า รักษาสุขภาพ รักนวลสงวนตัว  นักเรียนร่วมกันเก็บ
ผักที่ปลูกออกจําหน่าย  โครงการเด่นประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา   
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะระดับภาค ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด 
ในวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ณ วัดมหาชัย  จังหวัดมหาสารคาม  นักเรียนร่วม
รําถวายอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ๒๒๐ ปี  กาฬสินธ์ุ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ   งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม วันที่ 24 มีนาคม 57 ณ สนามหน้าศาลากลาง  ประเมินไตรภาคี วันที่ 
25 มีนาคม 2557  โครงการเทศบาลเคล่ือนพบประชาชน วันที่ 27  มี.ค. 57  ชุมชนกุดยางสามัคคี   
โครงการบัณฑิตน้อย วันที่ 28 มี.ค. 57  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ประชุมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 1 เม.ย. 57 ณ ห้องวิชาการ รร.ท.3  รดนํ้าขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
วันที่ 10 เมษายน 2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสาย
บุญ ใน วันที่ ๒  เม.ย. ๕๗ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  มีธรรมะเป็นพ้ืนฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ ๑  แยกขยะขายให้กับกองทุน  ตามแนวทางของเทศบาล  คณะครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมงานวันจักรี
มหาราช  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ในวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๗  งานที่จะดําเนินการ
ต่อไป  1.ดําเนินการโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ในระหว่างวันที่ 21- 23 พฤษาคม 2257 ณ โรงแรม 
ชดาวิวรีสอร์ท อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2556 –  เมษายน 2557  (ไตรมาส 2)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 – เมษายน 
2557  เข้ามาทั้งหมด 15,408,193.60 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2556  – เมษายน 
2557  เข้ามาทั้งหมด 5,054,517.05 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2556 –  เมษายน 
2557  เข้ามาทั้งหมด 5,530,087.98 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จาก
สาธารณูปโภคฯ ยังไม่เข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2556 –  เมษายน 2557  เข้ามาทั้งหมด 
5,067,237.50 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2556 –  เมษายน 
2557  จํานวน 31,060,036.13 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2556 –  เมษายน 2557  
เข้ามาทั้งหมด  57,940,364.68  บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –  
เมษายน 2557  เข้ามาทั้งหมด  28,702,651  บาท  ด้านการศึกษา   รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 – 
เมษายน 2557  เข้ามาทั้งหมด  89,062,528 บาท  รวมเงินอุดหนุน  ที่รับจริง  จํานวน 117,765,179 
บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม 2556 – เมษายน 2557  จํานวน 206,765,579.81 
บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 –  เมษายน 2557  จํานวน 



๑๗ 

 

15,915,668.45  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 2556 - เมษายน 
2557  จํานวน 24,744,614.08  บาท   รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงานรวม ประจําเดือนเมษายน 2557  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนเมษายน 2557  (งบ 57)  
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร .บ.ฯ 5,980,665.92 บาท ภาคหลวงปิโตเลียม 1,021,380 บาท ภาษีสุรา 
645,504.31 บาท  ภาษีสรรพสามิต 921,991.15 บาท  มูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9  1,464,948.92 บาท รวม 
10,034,490.30 บาท  รายรับจริงเดือนตุลาคม 56 – เมษายน 57  จํานวน 206,765,579.81 บาท   
รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – มีนาคม 57 จํานวน  123,833,666.45  บาท รายจ่ายจริงเดือนเมษายน  
2557 จํานวน 16,170,951.27  บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนพฤษภาคม 2557  จํานวน  
66,760,962.09 บาท  ประมาณการรายจ่ายเดือนเมษายน 2557  สํานักปลัดเทศบาล ประมาณการ  
3,212,651.50  บาท  จ่ายจริง  2,787,582.53  บาท  กองวิชาการ  ประมาณการ  1,193,370  บาท  
จ่ายจริง  887,637.29  บาท สํานักการคลัง  ประมาณการ  775,897  บาท  จ่ายจริง  808,519.40  
บาท  งานป้องกันฯ ประมาณการ  721,191  บาท  จ่ายจริง  692,660.80  บาท  สํานักการศึกษา 
ประมาณการ  10,953,744  บาท  จ่ายจริง  5,503,916.87  บาท สํานักการช่าง ประมาณการ  
1,786,886  บาท  จ่ายจริง  1,983,080.79  บาท  สํานักการสาธารณสุข  ประมาณการ  2,785,860 
บาท  จ่ายจริง  3,155,509.79  บาท  กองสวัสดิการสังคม ประมาณการ  381,215  บาท  จ่ายจริง  
352,043.80  บาท  รวมประมาณการรายจ่าย 21,810,814.50  บาท  จ่ายจริง  16,170,951.27 
บาท   รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการในเดือนเมษายน 2557  จํานวน  5,639,863.23 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภาณุเดช 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 17 
ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 19 ราย  ใบรับรองอาคารเพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 
21 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  11 ราย   ผลการดําเนินการติดต้ังถังดักไขมัน
ตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 13 พักอาศัยรวม 2 ตึกแถว  12 อาคารพาณิชย์  2  บ้านไม้ยกพ้ืนสูง  -  
อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (ร้านอาหาร) 1 - แสดงงานระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะ
ประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 2 ขอรังวัดสอบเขต  3 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ 1 ขอรังวัดออกโฉนด 1 ขอ
รังวัดรวมโฉนด 1  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของ
ประชาชน  13 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 32 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํา
ร้องของประชาชน  81 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 11 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติ
ตามคําร้องของประชาชน 2 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 9 งาน  เปิดร่องระบายนํ้า ถนนพร้อมพรรณอุทิศ
ตรวจสอบ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  รอบสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  ตรวจสอบสายไฟเสาสูง สถานีตํารวจ ฝ่าย
ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนเมษายน  2557  สํานัก
ปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น  5  ลิตร สํานักการช่าง ใช้ลดลง  2,850 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ใช้ลดลง 680 ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้เพ่ิมขึ้น 16 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้เพ่ิมขึ้น 20 ลิตร กองวิชาการ ใช้
ลดลง 3 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้เพ่ิมขึ้น 61   ลิตร 



๑๘ 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนเมษายน 2557  งบประมาณต้ังไว้ 1,139,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  110,957.99  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  386,399.22  บาท  2.หนังสือเข้า 66  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 60 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
– จัดจ้าง  12 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 38 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2557  รวมใช้ 766 หน่วย  ลดลง 
6 หน่วย  จากเดือนมีนาคม 2557  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2557  ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ  ๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  2. การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2558-2560)  การจัดทําร่างแผนสามปี อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสํานัก/กอง 3. โครงการถนนสาย
บุญ  4. โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ”  5. สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการจัดงานเฉลิมฉลอง “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” “งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจําปี 2557     
และเทศกาลมหกรรมอาหารวิถีอีสาน “Essen Cultural food”  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  1.งาน
ประกาศเสียงตามสาย จํานวน 40 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 11 งาน 3.เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ 13 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 28 งาน  5 .วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 19  งาน  6.  
งานพิธีกร  จํานวน 8 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  6 งาน  8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน - 
ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  2,000  ฉบับ 10.วารสารเมืองนํ้าดํา ประจําเดือน
มีนาคม 2557  7,000 ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 3 งาน 2.งาน
ตัดต่อเสียง จํานวน 3  งาน 3.งานเว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook จํานวน 28 งาน  5.ประกาศ  - ข่าว   
6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 3 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - 
งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนเมษายน 
2557  ที่มากที่สุดคือ  ตรวจร่างสัญญาจ้างทําความสะอาดแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 35 สัญญา 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนเมษายน  2557  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนเมษายน 
2557   ใช้นํ้ามันทั้งหมด 195 ลิตร ไฟฟ้า เดือนเมษายน 2557  จํานวน 96 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
โครงการเทศบาลพบประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ออกให้บริการ
ประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  ชุมชนวัดใต้โพธ์ิค้ํา  ชุมชนตลาดเก่า ณ 
โรงเรียนเทศบาล ๔  โดยให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ออกมารับบริการและได้จ่ายผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชน  เมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาล
พบประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  ชุมชนหนองลิ้นจี่ และชุมชนหนองไชยวาน  ณ สามแยกทางลงกุดนํ้ากิน โดย
ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ออกมารับบริการ  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนน้ี
โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน   เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  255๗  กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ๒๕๕๗  เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกับเลือกต้ังเปล่ียนคณะกรรมการใหม่ ณ หอประชุมธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่  สุขภาพจิตแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด ประจําปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๒  เมษายน  
255๗ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของสภาเด็กและ  เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามโครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ สุขภาพจิตแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด ณ  บริเวณลานตลาดโต้งรุ่ง   ซึ่งมีการแสดงของเยาวชนหลากหลาย
รูปแบบในด้านดนตรี  การร้อง การเต้น โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ



๑๙ 

 

HIV  เมื่อวันที่  ๔ เมษายน  255๗  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ   โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจําเดือนเมษายน)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได  แยกเป็นรายละเอียดดังน้ี ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ จํานวน   ๒,๘๒๙ ราย  เป็นเงิน  ๑,๘๔๕,๒๐๐  บาท เสียชีวิต  ๖  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน  ๕๑๑ ราย เป็นเงิน  ๒๕๕,๕๐๐ บาท ๓.  ผู้ติดเช้ือ 
HIV  จํานวน  ๒๐  ราย  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วง
เดือนพฤษภาคม  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่าย 
เบ้ียยังชีพฯ วันที่   ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ณ  กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐น.  - โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่  ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๗   ชุมชนวัดสว่างพัฒนา ชุมชนวัด
สว่างคงคา  ณ ลานวัดสว่างคงคา  เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป 

ติดตามงานสภาพนักงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปติดตามงานสภาพนักงาน 

นางแม้นรัตนา   กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน   ระเบียบที่ท่านนายกเขียนไว้จะต้องมีการ
ประชุมสามัญทั่วไป  พนักงานกองฝ่ายต่างๆอาจจะไม่มีปัญหาในการมาประชุมแต่ติดที่ว่าตอนน้ีครูเปิดเทอม
เลยยังไม่ได้มีการกําหนดวันประชุม  อยากจะเรียนถามว่าถ้าสภาพนักงานกําหนดวันประชุมได้แล้วให้คณะครู
ออกจากโรงเรียนแล้วเข้าร่วมประชุมประมาณเวลา 14.30 น. จะได้หรือไม่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ค่อยมาชดเชยท่ีหลังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรออกก่อนเวลา

แค่ 1 ช่ัวโมง  และเลือกวันที่ไม่ค่อยกิจกรรมอะไรเพราะถ้ากําหนดประชุมวันเสาร์ – อาทิตย์ บางคนอาจไม่
สะดวกเข้ามา แต่ถ้าจัดประชุมวันธรรมดาก็สามารถแวะไปได้ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง  แล้วมีเรื่องอะไรหรือไม่  
 
นางแม้นรัตนา   กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน   มีเรื่องที่สอบถามจากกรรมการสภาพนักงานคือ
เรื่องพนักงานอยากได้ชุดพ้ืนเมืองนอกน้ันก็ยังไม่มีเรื่องอะไร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เรื่องชุดพ้ืนเมืองมอบให้รองอุบลรัตน์หารือกับท่านปลัดเรา

จะซื้อผ้ามาให้พนักงานไปตัดเองก็ได้  และอยากให้ประธานสภาพนักงานหาวันที่เราว่างหรือช่วงวันที่เราต้องมา
ทํางานคร่ึงวันเพ่ือที่จะนําเรื่องพวกน้ีแทรกเข้าไปเพ่ือหารือกันเราจะไม่เสียงานด้วยลองพิจารณาดู  แล้วถ้าคณะ
ครูไม่สะดวกและไม่สามารถมาได้หมดทุกท่านก็ส่งตัวแทนมาก็ไม่เป็นไร  และเรื่องโบนัสมอบให้สภาพนักงาน
ปรึกษากับหัวหน้าพงษ์ธรลองเรียกประชุมกันแล้วออกแบบสอบถามว่าพนักงานของเทศบาลเราจะเลือกเงิน
โบนัสหรือเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานได้ข้อสรุปอย่างไรเสนอคณะผู้บริหาร 
 

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

เรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ   
 

เรื่องที่ 1   ลานจอดรถด้านหลังอาคารพาณิชย์ตลาดโต้รุ่ง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    อาคารพาณิชย์ที่ตลาดโต้รุ่งเสร็จเรียบร้อยและมีลานจอด

รถข้างหลังอาคารพาณิชย์ด้วยถ้าหากว่าเราไม่รีบดําเนินการตอนน้ีเด๋ียวก็คงถูกยึดและไม่เป็นระเบียบ  มีรถ
โดยสารประจําทางไปจอดและรถที่ไปจอดประจําเลยก็มีผมเลยให้คณะกรรมการตลาดโต้รุ่งประชุมกันและให้
เสนอขึ้นมาว่าต้องการใช้ทําอะไรลานบริเวณน้ันเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในตลาดโต้รุ่ง  เขาเสนอมาว่าอยากให้ทํารั้วก้ัน



๒๐ 

 

แต่งบประมาณเราตอนน้ียังไม่มีค่อยมาคุยกันอีกคร้ังในปีหน้า  แต่ในส่วนที่เราทําได้น้ันคือเขาต้องการให้บริเวณ
ด้านหลังเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์แล้วเราจะไปขีดสีตีเส้นอย่างไรมอบให้จ่าเอกภราดรลงไปสํารวจและเขียนผัง
ขึ้นมาเพราะถ้าเราน่ิงเฉยปล่อยไว้ก็จะมีรถไปจอดไม่เป็นระเบียบ  แต่ถ้าหากว่ามีทางเข้า – ออก มีแผงกั้น
จราจรก็จะดูดีขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น ส่วนเรื่องรถโดยสารประจําทางไปจอดช่วงกลางวันเราจะสร้างรายได้
ให้กับตลาดโต้รุ่งดีหรือไม่  ฝากสมชายลองไปปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการตลาดโต้รุ่งถ้าธนารักษ์มาท้วง
เรื่องค่าจอดรถก็ค่อยจัดการที่หลัง  ที่ผมเคยบอกว่าถ้าหากเรามีทีวีวงจรปิดเราประชาสัมพันธ์ได้เลยว่าให้มา
จอดรถจักรยานยนต์ข้างในเรามีทีวีวงจรปิดคอยตรวจจับเพราะฉะน้ันรถท่านจอดได้อย่างปลอดภัย  ต้ังทีวีวงจร
ปิด 3 จุด บริเวณลานจอดรถและขีดสีตีเส้นและส่วนรถยนต์ก็จอดด้านนอกจะได้เป็นระเบียบและ
รถจักรยานยนต์จะได้ไม่กีดขวางการจราจร   

จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ    คนที่มาตลาดโต้รุ่งส่วนใหญ่ก็จะ
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางถ้าเราสามารถจัดที่จอดรถเป็นเฉพาะที่จอดรถจักรยานยนต์ได้ก็จะ
ลดปริมาณของรถที่จอดบริเวณข้างฟุตบาทบนถนนได้เยอะ  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ติดไฟฟ้าส่องสว่างและมีทีวีวงจรปิดให้ทําได้เพราะไม่ต้อง

ใช้งบประมาณอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าจะทํารั้วเหมือนที่เขาเสนอมาอาจจะต้องใช้งบประมาณต้องให้สํานัก
การช่างออกแบบลองดูว่ารั้วจะยาวเท่าไร สูงเท่าไร  

  เรื่องที่ 2   โครงการตรวจติดตามการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ 
                       ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการ    
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    โครงการตรวจติดตามการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก

และคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการ    
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ครับคือโครงการดังกล่าวเขาให้หน่วยงานท่ี

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับคนพิการเข้าร่วมคัดเลือกโดยกําหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2557 ซึ่งผมดูแล้วเรายังไม่พร้อมมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ทําสําหรับสําหรับการอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและเขามีเกณฑ์มีองค์ประกอบ 5 หมวด แต่เรายังทําไม่ครบตามเกณฑ์คงจะต้องดําเนินการให้
ครบต่อไป   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอ

ปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑7.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 


