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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 4/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  12 พฤศจิกายน  
2556   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   เชิญประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแปรญัตติ พ.ร.บ. 
              มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี         ผมไปประชุมด่วนกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา

แปรญัตติ  พ .ร .บ .  มหาวิทยาลัยกาฬสิน ธ์ุทางคณะกรรมาธิการทวงติง  3 มาตรา และมอบมาให้ 
อนุกรรมาธิการแก้ไขถ้าหากไม่แก้ไขก็อาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าในการที่จะนําเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
รอบน้ีจะมี 4 – 5  มหาวิทยาลัยเข้าไปในสภาพร้อมกันเพราะฉะน้ันอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เรื่องที่
แก้ไขเรื่องแรกก็คือการไม่กีดกันคนจนให้ไม่มีสิทธิเรียนโดยทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุระบุไว้ว่าจะอุดหนุน
เฉพาะตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหมายถึงว่าถ้าหากคุณไม่มีทุนการศึกษาคุณก็มีสิทธิเรียนได้แต่ต้องไม่เรียนสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี   เพราะถ้าหากว่าจะเรียนปริญญาโทก็คงต้องมีทุนการศึกษาที่จะศึกษาต่อและถ้าจะให้ไป
อุดหนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็เกรงจะทําให้สถานะการเงินของมหาวิทยาลัยมีไม่พอทาง
คณะรัฐบาลบอกว่าอยากให้เอาตัวน้ีออกก็คือไม่ให้กีดกันทุกระดับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทและปริญญา
เอกด้วยให้แก้ไข  เราเลยบอกว่าไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเรามีต่อท้ายว่า “ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามระเบียบ 



- ๓  - 
ของสภามหาวิทยาลัยกําหนด”  น้ีคือมาตรา 1  ส่วนมาตราที่ 2 คือให้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องกรรมการชุดที่จะมา
รักษาการเพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและให้ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยราชมงคลกาฬสินธ์ุและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุให้คัดมาแห่งละ 1 คน เพ่ือ
มาเป็นรองประธาน ให้เอาประธานหอการค้าและประธานสภาอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุปแล้ว
คณะกรรมการสภามี 5 คน  เพ่ือสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าไปบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้
ภายในกําหนด 180 วัน  ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายสรุปแล้วคณะกรรมาธิการของเราก็ยอมรับทั้ง 3 
เรื่อง   พอยอมรับ 3 เรื่องก็ผ่านตอนน้ีทุกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนรอบรรจุเพ่ือที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 , 3 
ในสภาผู้แทนราษฎรก็คาดหวังว่าก่อนปิดสมัยประชุมคงจะผ่านเม่ือผ่านเราก็จะได้เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
ต่อไป  ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ได้นํามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          

เรื่องที่ 2   กฐินเทศบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ปีน้ีงานกฐินของเทศบาลเราได้เงิน 156,800 บาท  
ท่านเจ้าอาวาสวัดชัยสุนทรท่านบอกว่าให้แยกบัญชีกฐินของเราเอาไว้ต่างหากเพราะกฐินของอาจารย์บุญสวยที่
ไปทอดน้ันเจตนาของอาจารย์บุญสวยคืออยากจะมอบให้ทางเจ้าอาวาสก่อสร้างศาลาการเปรียญให้เสร็จ
เรียบร้อย  และในส่วนของเทศบาลเราท่านเจ้าอาวาสมอบภารกิจมาใหม่ให้มาทําศาลาพักศพเพราะท่านจะรื้อ
ถอนศาลาพักศพหลังเดิมที่สร้างมาต้ังแต่ปี 2510 และจะขยายบริเวณน้ันทั้งหมดตั้งแต่ข้างหน้าเมรุยาวมา
จนถึงถนนทางเข้าจะยกเสาขึ้นและมุงเป็นศาลาใหม่ขนาดใหญ่  ถ้าเสร็จเรียบร้อยผมว่าสามารถบรรจุคนได้
หลายพันคนผมเลยแจ้งท่านเจ้าอาวาสว่าขอเวลามาออกแบบก่อนและเผอิญมีเจ้าภาพคืออาจารย์ทวีพรกับ
อาจารย์สุพิกุล 2 ท่าน จะบริจาคประมาณ 100,000 บาท  และรวมๆกันแล้วงบประมาณที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ 
300,000  บาท  ผมเลยบอกว่าถ้าจะทําอย่างที่คิดเอาไว้ว่าจะทําอย่างไรก็ทําไปจะไม่สมบูรณ์ควรท่ีจะออก
แบบอย่างดีและดูงบประมาณหาเงินก่อนแล้วค่อยทําการก่อสร้างเราทําเป็นโครงสร้างก่อนเหลืออะไรเท่าไรก็
ค่อยทําการต่อเติมที่หลัง  ที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบทําแบบที่ผมเสนอและมอบให้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
ดําเนินการเรื่องการก่อสร้างศาลาพักศพและเงินในการทอดกฐินของเราก็นําไปไว้กับอาจารย์ทวีพรและอาจารย์
สุพิกุลเพ่ือเก็บไว้รวมกับเงินบริจาคประมาณ 100,000 บาท  ของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน สรุปแล้วเรามีเงินต้ังต้น
ประมาณ 300,000 บาท  ขาดอีกประมาณ 2,000,000 บาท แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเรียบร้อยหรือไม่
และท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน  บอกว่าจะเปิดบัญชีธนาคารโดยมีช่ือทั้ง 2 ท่านและนายกรวมอยู่ด้วยเพื่อความ
โปร่งใส  ผมเลยบอกว่าถ้ามีช่ือคงไม่ดีเพราะจะกลายเป็นว่าผมมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมเอาเป็นว่า 
นําช่ือมัคทายกเข้าไปร่วมเปิดบัญชีธนาคารดีกว่าอย่าให้มีช่ือคณะผู้บริหารเข้าไปยุ่งเก่ียวเลย  

เรื่องที่ 3   งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสวดมนต์ข้ามคืน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ท่านอาจารย์เดชาที่เคยทํางานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ

เกียรติท่านก็ได้เข้ามาหารือว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะทํางานทันหรือไม่เพราะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 
ธันวาคมเราจะต้องจัดงานก่อนวันที่ 5 ธันวาคมปีน้ีกําหนดจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสวดมนต์ข้ามคืน
ให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  คือวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556  ช่ือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อ
ของแผ่นดิน  เท่าที่คุยกันจะนิมนต์พระรักษาราชการแทนพระสังฆราชฯอยู่ที่วัดปากนํ้าและจะนิมนต์พระ
นักเทศน์ช่ือดังท่านว.วชิรเมธีและผมจะพาท่านไปดูสถานที่  แต่ผมยังหนักใจเรื่องสถานที่เพราะเรามีเวลาในการ
จัดสถานที่ 18 วัน  จะไหวหรือไม่ในการจัดเตรียมสถานที่และมีงานซึ่งผู้รับเหมากําลังทําลานจอดรถลาน
เอนกประสงค์ท่านอาจารย์เดชาเห็นท่านก็บอกว่าลานน้ีถ้าทําเสร็จแล้วจะมีประโยชน์มาก   ผมเลยถาม 
ผอ.ภานุเดชว่างานน้ีจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อไรและจะพร้อมส่งงานเมื่อไร   
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     ส่งงานงวดสุดท้ายวันที่  19  ธันวาคม  2556     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าเสร็จก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2556 หรือเก็บ

รายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนก็คิดว่าคงจะทัน 
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นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     เราก็ต้องเร่งทางผู้รับเหมา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เป็นหน้าที่ของทางจังหวัดที่จะต้องไปเร่ง  ส่วนเราดูแล

เรื่องความสะอาดต้นหญ้าบริเวณสถานท่ีและอย่าลืมเตรียมเคร่ืองจักรและซ่อมเครื่องจักรที่ชํารุด  ผมฝาก 
ผอ.เพ็ญพรและผอ.ภานุเดชพูดคุยกันสักวันว่าจะทําอย่างไรเราจะจัดสรรคนเข้าไปทําความสะอาดอย่างน้อยก็ปี
ละคร้ังทําให้โล่งๆสะอาดตาเหมือนอย่างที่เคยทํามาและเรื่องตอไม้ที่ผู้รับเหมาเขาเคลียร์พ้ืนที่ตอนทําลาน
คอนกรีตเราก็เก็บออกมาให้เรียบร้อยวางแผนการทํางานและสัปดาห์หน้าก็จะเรียกประชุมโครงการน้ี  เราก็คง
ไม่พ้น 1.เรื่องห้องนํ้า และที่พระเป็นห่วงคือเรื่องระบบนํ้าเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนํ้าไหลไม่ทันเน่ืองจากว่าเราจ่าย
นํ้าจุดเดียว  ปีน้ีเราจะลงภาคสนามเพื่อไปแก้ไขเร่ืองระบบนํ้านะท่านผอ.ภานุเดช  ผมขอมอบภารกิจให้ทั้ง 2 
ท่าน  ให้เตรียมเพ่ือที่จะพัฒนาแก่งดอนกลางรองรับการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน  

เรื่องที่ 4   งบบริหารงานบูรณาการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แจ้งข่าวให้พวกเราได้รับทราบตามงบบริหารงานบูรณา

การจังหวัดกาฬสินธ์ุของเราผ่านสภาผู้แทนฯมาประมาณ 200 ล้านบาท  โครงการของเราที่ติดเป็นแผน
ประจําปีมาต้ังแต่ปี 2554  น้ันคือโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุของเราติดเข้าไปอยู่ในแผน
ตลอด  ปีแรกได้ถนนรอบแก่งดอนกลาง ปีที่ 2 ได้ลานเอนกประสงค์หรือลานจอดรถในแก่งดอนกลางและมีข่าว
ร้ายคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุแจ้งให้ทราบว่าเงินงบประมาณเราถูกโยกไปเป็น
โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ทั้งหมด 14.5 ล้านบาท ที่เราจะนํามาทําเป็นฐานพระพุทธรูปพุทธชยันตีแจ้ง
ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเราไม่ได้งบประมาณมาทําแล้ว  

เรื่องที่ 5   ทางระบายน้ําหมู่บ้านไหมไทย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีหนังสือด่วนท่านผอ.ภานุเดชนําไปตอบให้ด้วย  คุณป้า 

สุวิลัยมีหนังสือมาถามเราว่าทางระบายนํ้าของหมู่บ้านไหมไทยเมื่อไรจะได้สักทีรอมานานแล้ว  ผมเลยบอกให้
ตอบเป็นหนังสือไปว่าอยู่ในเทศบัญญัติปี 2556 ซึ่งได้ผู้รับเหมาแล้วเราบอกรายละเอียดไปชัดเจนว่า
งบประมาณอยู่ในปี 2556 งบก่อสร้าง 279,000  บาท  ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ หจก.นิลกาษกาฬสินธ์ุก่อสร้าง  
สัญญาเริ่มต้น  วันที่ 25 กันยายน 2556 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556  คุณป้าสุวิลัยเขียน
หนังสือตอบกลับมาจากหนังสือของเราว่าท่านนายกเหลืออีก 3 วัน จะหมดสัญญาจ้างแล้วพนักงานของท่าน
นายกไปเร่ิมโครงการเม่ือไร  สํานักการช่างนําไปตอบและแนบไปด้วยว่าเมื่อเราได้ผู้รับจ้างแล้วก็เป็นเรื่องของ
ทางผู้รับจ้างที่จะต้องดําเนินการถ้าหากทําไม่เสร็จทางผู้รับจ้างก็จะต้องถูกปรับถูกแจ้งเวียนและทางเทศบาลก็
ได้ทําหนังสือไปเตือนแล้ว  ฝากท่านปลัดด้วยเพราะท่านปลัดเป็นผู้ตรวจรับงาน 

เรื่องที่ 6   เชิญประชุมเรื่องผังเมืองรวม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมจะต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานคร วันที่  13  
พฤศจิกายน 2556  เก่ียวกับเรื่องผังเมืองรวมท่ีเราเคยทําค้างเอาไว้แล้วผมก็ไปต่อยอดที่กรมโยธาฯจนเสร็จ
เรียบร้อยจะนําเข้าประชุมเป็นขั้นสุดท้าย  ตอนน้ีอยู่ที่กองกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือที่จะออกมาเป็น
กฎกระทรวงก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

เรื่องที่ 7    ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับเรื่องที่ทางเทศบาลเราขอเงิน
จากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  เราขอเปล่ียนสัญญาณไฟจราจร 4 จุด สรุปคือได้ทุกจุด  จํานวน 4.9 
ล้านบาท  แต่ขนส่งจังหวัดขอในนามของสํานักงานขนส่งจังหวัดขอกล้อง CCTV 16 จุด ได้มาทั้งหมดเช่นกัน
สรุปแล้วกล้อง CCTV ก็จะมาอยู่บนสัญญาณไฟจราจรของเราเพียงแต่คนที่เป็นเจ้าของโครงการคือสํานักงาน
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นคนขอ  ท่านรองอธิบดีวัฒนาท่านเป็นคนไปนําเสนอด้วยตัวท่านเองและเขายังถามว่า
แล้วทางท้องถิ่นจะว่าอย่างไรเพราะว่าต้องมาใช้ไฟฟ้าของท้องถิ่นแล้วทางท้องถิ่นจะต้องบูรณาการท่านรอง 
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อธิบดีวัฒนาท่านเลยตอบว่าผมได้คุยกับทางจังหวัดมาเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าและเรื่องบูรณาการ  
สุดท้ายแล้วเราได้แน่นอนสําหรับสัญญาณไฟจราจร 4 จุด และกล้อง CCTV 16 จุด      

เรื่องที่ 8   หนังสือร้องเรียนถึงศูนย์ดํารงธรรม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือร้องเรียนไปถึงศูนย์ดํารงธรรม  ราษฎรชุมชน 
หัวคูพัฒนาผู้ เดือดร้อนใช้เส้นทางร้องเรียนว่าถนนบริเวณหน้าศาลา SMLชํารุดเน่ืองจากเป็นจุดจอด
เครื่องจักรกลผอ.ภานุเดชทราบเรื่องน้ีรึยัง 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     ทราบแล้วครับโครงการถนนเส้นน้ีผู้รับจ้างก็
ดําเนินการก่อสร้างและเช่ือมต่อบริเวณที่ชํารุดแล้ว  เพราะหนังสือฉบับน้ีร้องเรียนมาที่ศูนย์ดํารงธรรมต้ังแต่
เดือนกันยายนและเราก็ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบตอบให้ทางชุมชนและทางศูนย์
ดํารงธรรมทราบด้วย 

เรื่องที่ 9   ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจะมีคณะเภสัชศาสตร์ส่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน มาดูงานในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 และเป็นวันที่อาจารย์ชาญชัยมา
ประเมิน KPI  และมีเทศบาลตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 50 คน  จะมาดูงานการประเมิน KPI 
เป็นเรื่องการบริหารจัดการแบบยุทธศาสตร์ที่เราใช้บริหารจัดการ  ถึงเวลาที่เราจะประเมิน KPI ทุกสํานัก/กอง/
ฝ่ายต้องพร้อมถ้าหากว่าทําอย่างสมํ่าเสมอก็จะไม่มีปัญหา 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    มีทั้งหมด 4 คณะที่จะมาดูงาน สรุปคือมี
คณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 คน วิทยาลัยสาธารณสุขศรินธร 5 คน โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา  2 คน และเทศบาลตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 50 คน  รวมแล้ว 59 คน       

เรื่องที่ 10   ชมรมเรารักกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ชมรมเรารักกาฬสินธ์ุก็คือกาแฟยามเช้า วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  ผมมอบ
ให้ท่านปลัดไปเป็นตัวแทนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและถ้าหากท่านใดว่างก็เชิญ 

เรื่องที่ 11   ประเพณีลอยกระทง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีงานเลี้ยงต้อนรับท่านผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุคนใหม่
มาจากจังหวัดชัยนาทเดินทางมารับตําแหน่งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  พร้อมคณะศึกษาดูงานในการน้ี
เพ่ือเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุขอเชิญท่านร่วมเลี้ยงรับ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 
น. ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ  มอบท่านรองอุบลรัตน์และท่านผอ.เพ็ญพรไปร่วมงาน 

เรื่องที่ 12    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ขอทราบความคืบหน้าการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
วิถีพุทธ  ขอทราบเรื่องสถานที่ก่อนสํานักการช่างเชิญ 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    งานไฟฟ้าก็จัดเตรียมประดับไฟฟ้าประดับโคมและ
วันน้ีก็จะประดับไฟฟ้าที่เวทีกลางส่วนงานโยธาก็ทําทุ่นกระทง 9 ทุ่น และที่เหลือตอนน้ีคือฉากหลัง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ห้องนํ้าฝาท่อที่มันแตกต้องดําเนินการทําให้เรียบร้อยและ
ทุกบ่อต้ังแต่ทางเข้าบริเวณด้านโรงแรมริมปาวอย่าให้มีบ่อแล้วคนเดินไปตกดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    และตอนน้ีก็ได้เครื่องสูบนํ้ามาช่วยสูบตอนน้ีก็ได้
ดําเนินการอยู่ 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    และทางสํานักการสาธารณสุขก็ต้องไปสูบนํ้าด้วยติดต้ังไว้
คู่กัน   คือพอเราเสร็จงานลอยกระทงเราจะซ่อมตรงบริเวณที่รั่วและถ้าหากเป็นไปได้เอารถแม็คโครแขนยาวลง
ได้หรือไม่  เราค่อยมาคุยกันอีกคร้ังหลังจากงานประเพณีลอยกระทงเสร็จเรียบร้อย  และเร่ืองที่เด็กนักเรียนมา
ขีดเขียนตามศาลาในบริเวณสวนสาธารณกุดนํ้ากินมอบให้สํานักการช่างดําเนินการแก้ไขนําสีมาทาให้เรียบร้อย
ก่อนถึงวันจัดงาน  ส่วนเรื่องงานพิธีการเป็นอย่างไรบ้าง 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา     งานพิธีการที่จะเตรียมด้านหน้าที่ลานของเยาวชนเป็น

ประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชขณะน้ีสํานักการศึกษาได้เลือกภาพกิจกรรมต่างๆอยู่ที่
โรงเรียนเทศบาล 1 เสร็จงานน้ีก็จะไปสมทบกันเพ่ือเลือกภาพกิจกรรมของสมเด็จพระสังฆราชว่าภาพไหนท่ี
ควรนําไปโชว์รวมท้ังฉายวีดีทัศน์และแสดงนิทรรศการภาพน่ิงส่วนหน่ึง  ส่วนลานบริเวณเวทีเยาวชนจะมีพิธีลง
นามไว้อาลัยสมเด็จพระสังฆราชโดยประชาชนที่จะเข้าไปในบริเวณด้านในสวนสาธารณกุดนํ้ากินน้ันเราจะให้ลง
นามก่อน  และส่วนบริเวณด้านในงานเราจะจัดเตรียมโต๊ะไว้สําหรับแขกผู้มีเกียรติเพ่ือน่ังรอท่านผู้ว่าฯเดินทาง
มาในงานแล้วหลังจากที่ท่านผู้ว่ามาถึงก็จะได้ไปร่วมลงนามไว้อาลัยสมเด็จพระสังฆราชพร้อมกัน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถึงระยะเวลาจริงๆแล้วแขกจะมาไม่พร้อมกัน  เราจัดงาน 
2 เวที  ส่วนหน้าคือเวทีที่เราทําใหม่เรียกว่าเวทีเยาวชนและส่วนเวทีด้านในเรียกว่าเวทีกลางในส่วนเวทีเยาวชน
น้ันเราจะต้ังพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชมีร่วมลงนามไว้อาลัยและกราบ  ในส่วนเวทีด้านในเป็นเวทีกลางจะ
เป็นในส่วนของการแสดงและการบูชากระทง  เวลาที่แขกผู้มีเกียรติและประชาชนมาน้ันไม่พร้อมกัน
เพราะฉะน้ันเราจะต้ังทีมงานเพ่ือยืนประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่ีน้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมลอย
กระทงขอเชิญให้ทุกคนมาสักการะและร่วมลงนามถวายอาลัย  จนกระทั่งตัวท่านประธานมาก็เช่นกันให้ร่วมลง
นามก่อนแล้วค่อยเชิญเข้าไปในส่วนของเวทีกลางเอาเป็นว่าคนที่อยู่บริเวณด้านในงานน้ันจะต้องได้มากราบและ
ร่วมลงนามไว้อาลัยก่อน  แล้วในส่วนบริเวณงานข้างในเป็นอย่างไรบ้าง 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา ต้ังแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไปขณะน้ี

รายละเอียดการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์น้ันรับปากแล้วแต่ขณะน้ีท่านรองผู้อํานวยการที่ดูแลเรื่องรายการ
แสดงท่านยังไม่เขียนรายละเอียดการแสดงให้ที่ว่าแต่ละชุดการแสดงใช้เวลาเท่าไร  แต่โรงเรียนของเรามีส่งเข้า
มาแล้วและขั้นตอนในงานเราจะมีการแสดงตั้งแต่ 18.00 – 19.00 น.  ช่วงก่อนพิธีการก็จะเป็นการแสดงของ
นักเรียนของเราแต่ถ้าวิทยาลัยนาฏศิลป์พร้อมเราจะให้ทําการแสดงก่อนเป็นการเรียกให้พ่ีน้องประชาชนเข้ามา
ในงานเพ่ิมมากขึ้นและพอถึงเวลา 19.00 น. ก็จะมีพระนักเทศน์ที่หลวงพ่อวัดประชานิยมท่านเลือกมาให้
เพราะท่านบอกว่าท่านถนัดในการสวดและให้กําชับเร่ืองเวลาว่าภายใน 15 นาที  ให้พูดถึงเรื่องประวัติความ
เป็นมาของสมเด็จพระสังฆราชและอาจจะโยงเร่ืองประเพณีลอยกระทงก็ทําความเข้าใจกันเรียบร้อย  และพอ
เสร็จจะเป็นพิธีบูชากระทง     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ก่อนที่จะเชิญพระนักเทศน์มาสวดนั้นมีพิธีอะไรที่จะ
เช่ือมโยงไปแบบวิถีพุทธ 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    ไม่มีเพราะว่าเท่าที่ไปปรึกษากับท่านเจ้าคณะจังหวัดใน

ส่วนของวัดประชานิยมท่านบอกว่าอยากให้ทําพิธีลอยกระทงของเราปกติแต่ส่วนเร่ืองไหนที่ทําไปแล้วก็ทําไป
ท่านไม่อยากให้เอามาแทรก   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    พอการแสดงเสร็จเรียบร้อยถึงเวลา 19.00 น. ก็ให้พิธีกร
พูดเลยว่าเน่ืองจากในงานประเพณีลอยกระทงในปีน้ีตรงกับช่วงที่ประชาชนชาวไทยเราสูญเสียสมเด็จ
พระสังฆราชอยู่ในระหว่างที่เรากําลังถวายอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชเพ่ือให้เป็นการน้อม
นําถวายอาลัยจึงขอนิมนต์พระท่านน้ีมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระสังฆราชให้พ่ีน้องประชาชน
ได้รับฟัง   อาจจะไม่ต้องเป็นธรรมมาตรเพราะถ้าเอาธรรมมาตรจะเหมือนกับท่านเทศน์ในวัดแต่ถ้าหากนิมนต์
ท่านมาพูดนําก่อนที่จะเข้าสู่พิธีแต่ก็ต้องมีการไปประสานว่าถ้าเป็นแบบน้ีจะเหมาะสมหรือไม่   ให้ท่านพูดถึง 
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ที่มาของงานประเพณีลอยกระทงว่าเก่ียวข้องกันอย่างไรกับพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนการปาฐกถาธรรมดา
เสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าสู่พิธีการ   
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    พิธีการของเราก็เป็นพิธีการบูชากระทงปกติตอนน้ีเรา

เตรียมกระทงเอาไว้  300 อัน  สําหรับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่อยู่ภายในบริเวณงานเป็นกระทง
ธรรมชาติทําจากใบตองและให้นักเรียนเป็นคนทําเสร็จแล้วตอนที่ท่านผู้ว่าฯและแขกผู้มีเกยรติลงไปลอยกระทง
ในช่วงน้ันจะมีการปล่อยโคมลอยโดยเราประสานกับทางเทศกิจจะวางเป็นจุดๆบริเวณรอบในสวนสาธารณะ 
กุดนํ้ากินรวมทั้งประชาชนที่อยากจะไปร่วมปล่อยเราก็จะให้โดยปล่อยเป็นระยะโดยจะมีเทศกิจหรือ อปพร.เรา
ควบคุมการปล่อยโคมลอยอยู่ข้างๆ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ต้องทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาปล่อย
ประทีปโคมลอยตามวิถีพุทธรอบสวนสาธารณะกุดนํ้ากินกับเราด้วย  ประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะถ้าประชาชนไม่รู้
ก็จะไม่มา 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ออกเสียงตามสายและมีรถประชาสัมพันธ์
ทุกวัน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมหมายถึงให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการมาปล่อยประทีป
โคมลอยด้วยกันในบริเวณงานเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนมาพร้อมกันทั้งครอบครัว 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติและประชาชน

มาน่ังที่เดิมและลําดับต่อไปก็เป็นการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์ต่อประมาณ 1 ช่ัวโมง ซึ่งเก่ียวกับเรื่องราว
ของกระทง   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมกลัวว่าพ่ีน้องประชาชนจะไม่เข้าไปในบริเวณงานเพราะ
ไม่มีการประกวดเหมือนทุกปี 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    เราทําเป็นบันทึกและขอความร่วมมือให้คณะครูนําเด็กไป

ร่วมแสดง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    1.พาเด็กไปแสดง 2.พาเด็กไปปล่อยกระทง  โคมลอย  
พาผู้ปกครองไปด้วยเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน   
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    การแต่งกายเน้นขาว , ดํา หรือชุดสุภาพแต่สีไม่ฉูดฉาด   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    อยากจะรบกวนคณะครูพาครอบครัวไปร่วมงานน้ีด้วย
เพราะผมกลัวประชาชนจะมาร่วมงานไม่มาก  งานเทศกิจเรื่องที่จอดรถประสานโรงแรมริมปาวทําหนังสือไปขอ
ใช้และทําความสะอาด ตัดหญ้าแล้วทําเป็นที่จอดรถด้วยและอย่าลืมเตรียมเรือเล็ก , เรือใหญ่เอาไว้เหตุฉุกเฉิน
เกิดมีคนตกนํ้า  เรื่องขบวนแห่ผมไม่ได้พูดถึงก็มอบให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

เรื่องที่ 13   การพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราจะมีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
เน่ืองจากว่าแต่ละกอง/ฝ่ายเข้ามาหานายกบอกว่ากําลังไม่พออยากได้พนักงานเพ่ิม  บางคนก็สมัครเข้ามาและ
บางคนทําหนังสือเข้ามาขอสอบถามตําแหน่งว่างหรือไม่  หัวหน้าพงษ์ธรก็เสนอขึ้นมาหานายกว่ามีอัตราว่าง
สมควรรับ – รับได้  ผมเลยอยากคุยกันเรื่องอัตรากําลังแต่ความจริงแล้วหัวหน้าพงษ์ธรก็ไม่ผิดเพราะท่านดูแล้ว
อัตราว่างรับได้แต่ว่าการที่จะรับมาแล้วมาอยู่กับเราน้ันเขาทํางานให้เราได้หรือไม่  กินเหล้าเมาหรือไม่ มีความ
รับผิดชอบในงานหรือไม่ เจ้าชู้หรือไม่  ใส่ใจในงานหรือไม่  เราจะต้องเช็คและตรวจสอบดูด้วย   มีหลายส่วนที่
อยากได้ตําแหน่งผมเลยอยากจะนัดประชุมกรอบอัตรากําลังเพ่ือปรับเกล่ียตําแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 15 
พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนายก   
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เรื่องที่ 14   การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     สรุปเป็นยังไง “มอหินขาวเกมส์” ได้เหรียญทอง 5 
เหรียญเงิน 4  เหรียญทองแดง  3   
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    มีทั้งหมด 78 อปท. ที่ได้ไปแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิ  เราได้
ลําดับที่ 13 ของ อปท.น้ีคือระดับภาค  ส่วนจะมีการแข่งขันระดับประเทศที่ อปท. จังหวัดชลบุรี ช่วงวันที่ 19 
– 28  มกราคม 2557    

เรื่องที่ 15  รางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องธรรมาภิบาลไปถึงไหนแล้ว  ประเมินปี 2555 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  ช่วงน้ีเป็นการเตรียมและส่งเอกสารกลับไป
คณะกรรมการดูครับ  ของปี 2555 รายละเอียดที่ 2 นวัตกรรม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ต่อต้านทุจริต  ส่งรึยัง 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ส่งแล้วครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราจะพร้อมประชุมเพ่ือดําเนินการกรอกข้อมูลแบบ
ประเมินตัวช้ีวัดปี 2556 เมื่อไรหรือผอ.อภิวัฒน์ส่งให้ทุกกอง/ฝ่ายส่งมาหรือเราจะมานั่งคุยกัน 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    หลังจากที่ประชุมกับท่านอาจารย์ชาญชัย ใน
วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2556  เสร็จก็จะนัดอีกคร้ัง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    อย่าลืมผมว่านัดกันทุกกอง/ฝ่ายและผมจะได้รู้ว่าเขาจะ
เสนอโครงการอะไรเพ่ือที่จะอ้างมาเป็นข้อมูลที่เราจะแจ้งให้กับการประเมิน  ผมจะใส่ใจเป็นพิเศษเพราะเงิน
รางวัล 9 ล้านบาท ยังมีงานอีกมากและจุดนํ้าท่วมซ้ําซากบริเวณทั้งหมดในเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจากการที่ 
ผอ.ภานุเดชออกไปดูกับผมแค่ 9.2 ล้านบาท เราสามารถที่จะทําไม่ให้นํ้าท่วมซ้ําซากนํ้าท่วมขังได้คือนํ้าสามารถ
ระบายได้เร็วกว่าเดิม  พอฝนหยุดตกน้ําก็แห้งเลย  ถ้าหากว่าเราได้เงินรางวัลธรรมาภิบาลผมอยากจะนํามา
แก้ไขจุดน้ีก่อน  ทํายังไงเราจะได้รับรางวัลทุกท่านต้องช่วยกัน 

เรื่องที่ 16   โครงการพัฒนาเมือง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กองสวัสดิการสังคมขยายโครงการพัฒนาเมืองมีชุมชนใด
ทําเพ่ิมเข้ามาบ้างหรือไม่ 
นางจีรนันท์   ธารไชย   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ    ได้ประชุมกับทางชุมชนซอยนํ้าทิพย์กําลังทํา
เข้ามาเขาจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาก่อนทางขึ้นสะพานให้เป็นตลาดและตอนน้ีให้สํานักการช่างเขียน
แบบให้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ช่วยทางชุมชนด้วยเพราะว่าถ้าได้งบประมาณตัวน้ีมาก็
สามารถช่วยเราได้เช่นกันเพราะว่าเวลาที่ชาวบ้านอยากได้อะไรเขาก็จะขอกับเทศบาลและถ้าหากว่าเทศบาลมี
งบประมาณไม่พอจะเอาที่ไหนไปให้ก็ต้องหยิบเอาแบบน้ีอย่างน้อยชาวบ้านก็มีส่วนร่วมที่จะได้มาด้วยตัวเขาเอง
ก็มีความภาคภูมิใจมากกว่าด้วย 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ท่านผอ.ภานุเดชผมขอถามเรื่อง
การออกแบบเพราะว่าชุมชนอยู่บริเวณริมตลิ่งจะต้องมีบ่อดักด้วยหรือไม่เผื่อนํ้าเสียและนํ้าทิ้ง 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เขาเน้นมากเรื่องสิ่งแวดล้อมนํ้าเสียจะไปลงที่ไหนผ่านการ
บําบัดรึเปล่า  จําได้หรือไม่โครงการถุงพลาสติกเราถ้าหากเราไม่เอาไปท่ีโรงฆ่าสัตว์เราไม่มีคําตอบเลยเราลงทุน
ทําบ่อบําบัดนํ้าเสียที่โรงฆ่าสัตว์ประมาณ 4 – 5 ล้านบาท ถึงได้ผ่านแต่ถ้าบริเวณตรงน้ันไม่มีเราจะบําบัดนํ้า
เสียแบบไหนก็ต้องคิดดูให้ดีแล้วคิดดูว่าอําเภอบัวขาวแค่ไปขอระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เขาได้เงินไป 1.5 ล้านบาท  แล้วส่วนพืชสมุนไพรให้ณัฐภาส์ตามด้วยและฝากผอ.ภานุเดชดูแบบโครงสร้างเพ่ือ 



- ๙  - 
รองรับว่าถ้าหากว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างก็จะได้ไปคุยให้ถูกต้องมีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุแล้วยังบกพร่องเร่ืองทางน้ําทาง
ระบายนํ้าติดต้ังไฟระบบไฟระบบนํ้าที่จะใช้อยู่ข้างในยังไม่มีก็เติมเข้าไป  เวลาเราไปคุยกับผู้รับเหมาจะได้มีพวก
น้ีเข้าไปด้วยคราวที่แล้วของโครงการถุงพลาสติกออกแบบอาคารแต่ไม่มีระบบนํ้าระบบไฟ 

เรื่องที่ 17   โครงการ CCTV 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     รองประเสริฐโครงการ CCTV ภาคประชาชนเป็นอย่างไร 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    รายช่ือคณะทํางานได้ส่งไปให้หอการค้าแล้วเขาจะ
ออกคําสั่งเชิญประชุม  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  พิจารณาประเด็นต่างๆในการทํางาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     กรรมการทุกคนเข้าใจวิธีการทํางานแล้วใช่หรือไม่ 

นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    เบ้ืองต้นวันน้ันเข้าใจแล้วครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ได้กล้อง CCTV มาอีก 16 จุด เราควรจะทําอย่างไรฝาก
ท่านรองประเสริฐติดตามงานน้ีให้ด้วยเพราะผมอยากจะให้เร็วที่สุด 

เรื่องที่ 18   ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผอ.ภานุเดชงานสํารวจเป้าหมายหน่วยงานที่เราจะ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการของสวนสาธารณะกุดนํ้ากินมอบสถาปนิกไปรึยัง  
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    มอบเรียบร้อยแล้วครับ    

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    และถ้าหากสถาปนิกมีเวลาให้ไปดูที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา บริเวณข้างเรือนจําจังหวัดกาฬสินธ์ุด้วย    

เรื่องที่ 19   กระทู้ถาม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กระทู้ของท่าน สท. แต่ละกอง/ฝ่ายได้รับแล้วใช่หรือไม่
เตรียมคําตอบไว้เพราะแต่ละกอง/ฝ่ายรับผิดชอบตอบเองและช้ีแจงให้ชัดเจน  เรื่องกู้เงินของโรงรับจํานําถ้า
ท่าน ผจก.คุยได้ก็นําเข้าที่ประชุมผมปล่อยให้ ผจก.คุยกับ สท.กู้ได้เท่าไรและถ้ามีแนวโน้มจะอนุมัติให้กู้ก็นําเข้า
แต่ถ้าไม่มีแนวโน้มจะได้ก็ไม่ต้องนําเข้าในการประชุมสภาครั้งน้ี   
นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    ผมเคยคุยกับทางท่าน สท.หลายๆท่านแล้วบอกว่า
อยู่ที่ท่านนายก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    จะมาอยู่ที่ผมได้อย่างไรถ้าอยู่ที่ผมก็สนับสนุนเต็มที่  อยู่ที่ 
ผจก. เองท่านจะต้องไปหาคําตอบ 2 เรื่องที่ผมเตรียมเอาไว้ไม่เห็นมาแจ้งเลย  
นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    นําไปแก้ไขอยู่ครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าท่านหาคําตอบ 2 เรื่องที่ผมให้ไปหามาได้และสามารถ
ช้ีแจงและอธิบายได้  เพราะให้ทางสภาอนุมัติเงินไม่ใช่นายก   

เรื่องที่  20   โครงการเทศบาลพบประชาชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    โครงการเทศบาลพบประชาชนผมมอบนโยบายไปว่า
อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน  ทางผอ.วรวิทย์ก็ได้ไปคิดรูปแบบมาและรูปแบบของการทํางานก็ไป
เก่ียวข้องกับทุกกอง/ฝ่าย  เชิญท่านผอ.วรวิทย์พูดเก่ียวกับเรื่องกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน 
นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ขออนุญาตเรียนกับที่ประชุมกิจกรรมโครงการเทศบาล

พบประชาชนจะจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง โดยวันจันทร์จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย
เพ่ือมอบหมายภารกิจที่ได้รับคําร้องจากชุมชน คือกองสวัสดิการสังคมทุกสัปดาห์จะนําข้อมูลไปให้ชุมชนกรอก
ข้อมูลเข้ามาและวันจันทร์ก็จะนําข้อมูลที่ได้จากชุมชนน้ันมาเข้าในการประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเรา ที่
ห้องประชุมท่านนายก  วันอังคาร – วันพุธ สํานัก/กอง/ฝ่ายออกปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานัก/กอง/ฝ่ายที่ 



- ๑๐  - 
ได้รับมอบหมายตามคําร้องของชุมชน  วันพฤหัสบดี ออกบริการเคลื่อนที่ในชุมชนตามตารางออกปฏิบัติงานใน
เอกสารท่ีมอบให้  สรุปคือไม่เกิน 2 ชุมชนที่ทางเทศบาลจะออกภารกิจเทศบาลพบประชาชนเพราะที่ผ่านมาที่
เราเคยทําคือ 4 – 5 ชุมชน  แต่ครั้งน้ีเรากระชับพ้ืนที่เข้ามาทําให้การปฏิบัติงานของเราท่ัวถึงมากขึ้น ในวัน
พฤหัสบดี  ออกบริการเคลื่อนที่ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ทุกท่านดูเอกสารตามแล้วเข้าใจหรือไม่ 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    ถ้าดูตามเอกสารวันจันทร์ที่ปรากฏในตารางหัวหน้าส่วน

การงานทุกท่านต้องไปประชุมเพ่ือรับงานที่ห้องประชุมท่านนายกใช่หรือไม่ 
นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ใช่ครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เริ่มต้นอย่าให้ตรงกับการประชุมกาแฟยามเช้า  แต่ผมก็ไม่
อยากจะรบกวนหัวหน้าส่วนการงานหลายคร้ังเราจะเปลี่ยนจากกาแฟยามเช้าวันอังคารมารวมกับการประชุม
มอบหมายงานของโครงการเทศบาลพบประชาชนวันจันทร์ดีหรือไม่  เอาเป็นว่าเราจะประชุมวันจันทร์วันเดียว
ส่วนกาแฟยามเช้าของวันอังคารเราก็ยกเลิกย้ายมาเป็นวันจันทร์ช่วงเช้าแทนสัปดาห์เว้นสัปดาห์เช่นเคย  เราจะ
มาคุยกันเรื่องที่เราจะออกพ้ืนที่ไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนโดยโครงการเคล่ือนที่ด้วย 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    ตารางการปฏิบัติงานที่ท่านทํามาค่อนข้างจะสับสนในเรื่อง

ของเดือนเพราะในตารางเดือนมกราคมมาเดือนธันวาคมและมาข้ามไปเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างจะสับสนและ
พิมพ์ผิดเยอะพอสมควรเพราะ พ.ศ. ก็ยังใช้ พ.ศ. 2556 อยู่ยังไม่มีการเปลี่ยน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฝากท่านผอ.วรวิทย์ดูด้วยและหัวหน้าพงษ์ธรปรับกาแฟ
เช้าไปเป็นวันจันทร์งานในหน้าที่จดรายงานบันทึกการประชุมก็มอบหัวหน้าจันทร์ตรีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจาก
วันอังคารมาเป็นวันจันทร์  สัปดาห์เว้นสัปดาห์ไม่ตรงกับสัปดาห์ที่เรามีการประชุม คทม.  และข้อมูลไหนท่ีไม่
ถูกต้องก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วยผอ.วรวิทย์ 

เรื่องที่  21   โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึก 
                 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ผมอยากให้กองวิชาการเตรียมรวบรวมผลงานตลอดปีที่
ทํามาทั้งหมดนําเสนอเป็นวีดีทัศน์ประมาณ 1 ช่ัวโมง ให้นําเสนอเป็นวีดีทัศน์ถึงผลงานของแต่ละกอง/ฝ่าย เช่น 
ผลงานของสํานักปลัดดีเด่นคืออะไรบ้าง ผลงานสํานักการสาธารณสุขตลอดปีที่ทํามาท่ีดีเด่นมีอะไรบ้าง  ผลงาน
ของสํานักการช่าง  ผลงานของโรงเรียน  ผลงานของกองสวัสดิการสังคมทําอะไรบ้างตลอดทั้งปี และพอสิ้นปี
รางวัลระดับประเทศที่เราได้รับเน่ืองจากความร่วมมือร่วมใจในการทํางานรางวัลที่เราได้มาน้ันไม่ใช่ว่าเป็น
เพราะกอง/ฝ่ายใดกอง/ฝ่ายหน่ึงแต่เป็นเพราะทุกคนช่วยกัน  และนายกก็ต้องไปแถลงผลงานกับสภาเมื่อตอน
สิ้นปีเอาเป็นว่าตัวน้ีเป็นตัวซ้อมถึงผลงานที่ทํามาตลอด 1 ปี ของเทศบาลเรา 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ขออนุญาตเพ่ิมเติมเพราะว่าการรวบรวมใน
ระยะอันสั้นน้ีก็อยากจะให้แต่ละกอง/ฝ่ายเป็นคนรวมมาว่าจะทําอะไรส่วนเรื่องการอัดเสียงค่อยมาดําเนินการที่
กองวิชาการ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผอ.อภิวัฒน์จะให้กอง/ฝ่ายเขาทําอย่างไร 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เป็นงานของแต่กอง/ฝ่ายซึ่งเขาจะทราบดีว่า
เขาจะต้องทําอะไรบ้าง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ทุกกอง/ฝ่ายก็บอกว่าส่งงานกองวิชาการไปแล้ว  กอง
วิชาการก็รับงานมาแล้วแต่ก็หายไปแล้ว  ซึ่งไปอยู่ที่ไฟล์เวลาจะหาทีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างตรงน้ีจะถูกใจหรือ
อัพเดตหรือไม่น้ีคือปัญหาของกองวิชาการ  ปัญหาของกอง/ฝ่ายต่างๆคือในเมื่อเราส่งงานแล้วก็น่าจะเป็นเรื่อง
ของกองวิชาการเก็บรวบรวมเอาไว้ให้เป็นโฟลเดอร์ของแต่ละกอง/ฝ่ายแล้วก็หยิบยกงานน้ันมา  ผมเข้าใจทั้ง 2  



- ๑๑  - 
ฝ่าย  ทั้งผู้ทําและผู้ส่ง  ผมว่าส่งใหม่พร้อมกับเน้ือหาใหม่และเวลาแต่ละกอง/ฝ่ายเลือกภาพให้เลือกภาพนิ่งไม่
ต้องเลือกภาพเคลื่อนไหวเอาภาพน่ิงที่เราจะโชว์ภาพที่ดีที่สุดของแต่ละกอง/ฝ่ายที่คิดว่าสวยที่สุดเหมาะสมและ
ตรงจุด  ตอบคําถามได้มากที่สุดแล้วส่งให้กองวิชาการ  เราจะนําเสนอผลงานและประชุมลงนามบันทึกการ
ทํางานในวันที่  26 พฤศจิกายน 2556  และถือโอกาสประชุมตัวช้ีวัดที่จะกรอกผลงานธรรมาภิบาลปี 2556 
เพราะว่ายังไงทุกกอง/ฝ่ายก็จะได้รวบรวมผลงานของตัวเองอยู่แล้วและถามว่าเวลาจะมากรอกข้อมูลเพ่ือมาชิง
เงินรางวัล 9 ล้านบาท จากธรรมาภิบาลก็ต้องเอาผลงานของพวกเราน้ันมากรอก  คือทํางาน 1 งาน แต่ได้ผลดี 
2 ข้อ คือ 1.ได้รวบรวมผลงานของกอง/ฝ่ายตัวเอง 2.จะได้ข้อมูลมากรอกข้อมูลในตัวช้ีวัดเพ่ือไปชิงรางวัล   
ผอ.อภิวัฒน์จะให้ส่งได้เมื่อไร 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    กระบวนการในการตัดต่อก็ต้องใช้เวลา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ประชุมจังหวัดประชุมช่วง
เช้าช่วงบ่ายก็ว่าง  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  ประชุมชุมชนก็ช่วงเช้า เราจะเลื่อนประชุมวันที่  26  
พฤศจิกายน 2556  มาเป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  ช่วงบ่ายพวกเราจะขัดข้องหรือไม่และให้ทุกกอง/
ฝ่ายส่งช้าที่สุดวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2556  ไม่ให้เกินวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556     

เรื่องที่  22   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ขอหารือกําหนดวันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 

ธันวามหาราช ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    งานเฉลิมพระเกียรติสวดมนต์ข้ามคืน วันที่ 2 ธันวาคม 
2556  เป็นวันที่ประชาชนมา วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่มีกิจกรรมต้ังแต่เที่ยงและตลอดคืนจนสว่าง  
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ตักบาตรตอนเช้ากิจกรรมจะมีครึ่งวันและก็แยกย้ายกลับ ถ้าหากว่าเราจะจัดงานที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราช่วงเย็น 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ที่ผมแพลนงานไว้คือพิธีถวายเครื่องราช

สักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรหลังจากเสร็จพิธีก็มอบโล่พ่อดีเด่นและการแสดงของนักเรียนต่อ  จังหวัด
จัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2556  ส่วนเทศบาลเราจะจัดงานวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เริ่มต้ังแต่เวลา 17.00 
น.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และพนักงานมารวมกัน  เวลา 17.30 – 18.00 น. 
ถวายเครื่องราชสักการะและประธานเดินทางมาถึงให้ขึ้นบนเวทีทําพิธีเปิดกรวยดอกไม้และทําการถวายเครื่อง
ราชสักการะ  และประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพอลงมาเป็นการกล่าวถวายราชสดุดีและร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี 1 จบ เพลงสดุดีมหาราชา 2 จบ  มีการจุดพลุเป็นอันเสร็จพิธี  หลังจากน้ันก็เป็นพิธีมอบ
โล่รางวัลพ่อดีเด่นและเป็นการแสดงของนักเรียน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมคิดว่าถ้ามอบโล่รางวัลพ่อดีเด่นเสร็จทุกคนก็จะกลับ
แล้วไม่มีใครอยู่รอดูการแสดงของนักเรียนผมคิดว่าน่าจะทําการแสดงก่อนเอาช่วงใดช่วงหน่ึงให้ท่านไปแทรก
การแสดงมาก่อนและส่วนเวทีไม่เอาแบบเดิมเราต้ังใหม่โดยหันหลังให้เสาธงหันหน้าให้เทศบาลแต่ต้องทําเวที
ใหม่น้ันหมายถึงว่าสํานักการช่างต้องทํา 2 เวที  เวทีแรกคือเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเวทีที่ 2 คือที่จังหวัด  
ฝากสํานักการช่างด้วย  ครั้งแรกผมก็คิดว่าจะไปจัดที่จังหวัดและใช้เวทีเดียวกันเพราะเราจัดวันที่ 4 ธันวาคม 
2556  แต่งานของทางจังหวัดจัดในวันที่ 5 ธันวาคม 2556  และปีที่แล้วผมก็เสนอและหารือในท่ีประชุมว่า
ให้ใช้เวทีของทางจังหวัดดีหรือไม่แต่ที่ประชุมลงมติว่าอย่างไรถึงได้มาใช้เวทีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายลิขิต   ไชยภู   หน.ฝ่ายปกครอง    ชุมชนและประชาชนเสนออยากมาใช้เวทีที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเพราะมีความเป็นท้องถิ่น 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    หรือเราจะจัดบริเวณด้านในหอประชุมธรรมาภิบาล
เหมือนกับงานวันแม่  สรุปเราจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชที่หอประชุมธรรมาภิบาลในวันที่ 4  



- ๑๒  - 
ธันวาคม 2556  ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  และบริเวณข้างนอกหอประชุมทําเป็นซุ้มสําหรับถ่ายรูป
ด้วยและเป็นการแบ่งเบาภาระของสํานักการช่างในการจัดทําเวทีอีกด้วย  เตรียมข้อมูลให้ผมด้วยเพ่ือที่จะแจ้ง
ทางชุมชนและอย่าลืมส่งข้อมูลในที่ประชุมกรรมการชุมชน  แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู 

เรื่องที่  23   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ขอหารือเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เรื่องมีอยู่ว่าผมได้ขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่
หอประชุมธรรมาภิบาลในวันหยุดราชการซึ่งตามระเบียบฯน้ัน  วันธรรมดาปกติ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 50 บาท 
ถ้าคิดแล้ว 200 บาท  วันหยุดราชการไม่เกิน 7 ช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ 60 บาท  ถ้าคิดแล้วก็ 420 บาท  แต่เรา
เบิกให้ 400 บาท  ได้ทําฎีกาไปแล้วและได้รับคําตอบกลับมาว่าขัดกับมติที่ประชุมเดิมผมเลยสงสัยก็เลยนํา
หารือที่ประชุมว่าจะให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯหรือไม่อย่างไร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี   ใครจะให้คําตอบได้เชิญ 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล     คือในครั้งก่อนเรามีมติว่าเราให้เบิกตามความเหมาะสม
คือเป็นวันละ 100 บาท ในเวลาราชการปกติส่วนวันหยุดราชการให้เบิกได้ 200 บาท  จะเปลี่ยนแปลงให้
เป็นไปตามระเบียบใหม่คือเบิกตามสิทธ์ิไม่เกินวันละ 4 ช่ัวโมง อัตราช่ัวโมงละ 50 บาท ถ้าอยากให้เป็นมติของ
ที่ประชุมว่าทุกกอง/ฝ่ายจะได้ดําเนินการเบิกมาตรฐานเดียวกัน 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ปี 2550 ที่มีหนังสือสั่งการมาว่ามีระเบียบ
ใหม่ในการเบิกค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาราชการและได้นําเข้าหารือที่ประชุมแห่งน้ีแต่ในที่ประชุมบอกว่าเป็น
มาตรการประหยัดเลยขอใช้ระเบียบเดิมไปก่อนคือวันปกติ 100 บาท วันหยุดราชการ 200 บาท และมติที่
ประชุมเลยให้ใช้ตัวเดิมมาจนถึงปัจจุบัน  แต่หัวหน้าพงษ์ธรมาเบิกระเบียบใหม่ได้ให้นําเข้าหารือในท่ีประชุมว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะได้เป็นมติที่ประชุมและเบิกมาตรฐานเดียวกัน  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ตอนน้ีเรามีกําลังมากกว่าปี 2550 เพราะฉะนั้นให้เบิก
ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาตามระเบียบใหม่ได้เลย  
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    แต่ว่างบประมาณที่เราต้ังไว้ในค่าตอบแทน
ล่วงเวลาเราต้ังตามเดิม 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตร ี  ไม่เป็นไรโอนเงินสํารองจ่ายนายกให้เลย 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    สรุปคือมติในที่ประชุมของเราให้ใช้ตาม
ระเบียบใหม่  คือวันธรรมดาปกติ 4 ช่ัวโมง 200 บาท  วันหยุดราชการไม่เกิน 7 ช่ัวโมง  400 บาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ต้องขึ้นอยู่กับผอ.และหัวหน้าพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและราคาค่าเช่าหอประชุมกับค่าตอบแทนพนักงานน้ันคุ้มกันรึเปล่าเพราะฉะน้ันให้พิจารณา  ให้
คิดตามวันเวลาจริงๆที่มาปฏิบัติงาน  ถ้าวันธรรมดาอยู่ไม่ถึง 4 ช่ัวโมง ก็เบิกตามจริงคือไม่เบิกครบตามจํานวน 
200 บาท  วันหยุดราชการถ้าอยู่ไม่ครบ 7 ช่ัวโมง ก็เบิกตามจริงโดยไม่เบิกครบ 400 บาท   
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเบิกเต็มตามระเบียบทํา
เวลามาเต็มตามระเบียบ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    แต่เวลาปฏิบัติงานจริงและข้อเท็จจริงน้ันทํางานเต็มเวลา
หรือไม่ 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ข้อเท็จจริงไม่ทราบ 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    สํานักการคลังเบิกตามหลักฐานผมว่าอยู่ที่คนคุมงานจะมี
จิตสํานึกหรือไม่ 
 



- ๑๓  - 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมถามว่าเงินที่เราต้ังเอาไว้เป็นงบนอกเวลาราชการ
เท่ากับปีที่แล้วและถ้าหากว่าจะต้ังงบใหม่จะเพ่ิมขึ้นอีกก่ีเปอร์เซ็นต์ 
นางมยุรี  ไชยบัง   หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี    เท่าหน่ึงเพราะวันธรรมดาเราเบิกจาก 100 บาท มา
เพ่ิมเป็น 200 บาท  และวันหยุดราชการเบิกจาก 200 บาท มาเพ่ิมเป็น 400 บาท 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าเท่าหน่ึงให้ทุกกอง/ฝ่าย  ผมจะอนุมัติให้ใช้เงินสํารอง
จ่ายนายกได้ไม่เกิน 1 เท่า แล้วทุกท่านก็บริหารเองผมจะไม่เข้าไปแก้ไขระเบียบเพราะว่าระเบียบพวกท่านมี
สิทธ์ิเบิกเท่าไรท่านก็เบิกตามสิทธ์ิของท่าน  แต่จะต้องไปจํากัดช่ัวโมงเพราะท่านบอกว่าท่านมาทํางาน
วันหยุดราชการแต่ผมไม่เช่ือว่าท่านจะอยู่ครบ 7 ช่ัวโมง เมื่อเป็นอย่างน้ีให้เอายอดที่ท่านต้ังเอาไว้ตามเทศ
บัญญัติและถ้าหมดผมจะโอนเงินสํารองจ่ายนายกให้ไม่เกิน 1 เท่า หมดแล้วหมดเลยบริหารกันเอง  รอง
ประเสริฐเป็นคนคุมเงินตัวน้ีให้นายกอยู่แล้ว 

เรื่องที่  24   การแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ 
นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สํานักการศึกษา    การเตรียมการเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ที่

สํานักการศึกษาได้ไปประชุมที่เทศบาลตําบลหลุบ  กําหนดวันจัดงานวันที่  13 – 14 ธันวาคม 2556  และ
พิธีเปิดจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬามาเป็นประธาน  เดิมสีที่เราจับฉลากได้คือสีฟ้าแต่
เน่ืองจากว่า อบจ.กาฬสินธ์ุขอยกเลิกจึงต้องมาจับฉลากสีใหม่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราจับฉลากสีได้สีเขียว
เพราะฉะนั้นเสื้อเดิมใช้ไม่ได้  และในวันเข้าร่วมขบวนพาเหรดแต่ละขบวนจะต้องมีผู้เข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่า 
300 คน  และปีน้ีในงานเลี้ยงจะมีการประกวดเทพี อปท.  นอกจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลตําบล
ห้วยโพธ์ิส่วนเทศบาลเล็กๆเขาจะจับกลุ่มกันเองเพราะฉะน้ันกีฬาของเราทุกประเภทจะเป็นประเภทเด่ียวคือ
แข่งโดยท่ีไม่ร่วมกับทีมอ่ืนโปรแกรมการแข่งขันกีฬาและรายละเอียดไม่ขอนําเรียน  รายละเอียดต่างๆเขาจะให้
มีการประชุมอีกครั้งเรื่องกําหนดการร่วมทั้งสถานที่จะจัดงานเลี้ยง  แต่สิ่งที่ทางสํานักการศึกษาได้ทําหนังสือ
ออกไปแล้วน้ันคือเราได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานหรือกีฬาแต่ละประเภทเอาไว้แล้วเป็นหัวหน้าและไปต้ังทีมงาน
กันเอง  และทุกครั้งงานตัวน้ีคนที่เป็นแม่งานจริงๆคืองานสภาพนักงานส่วนสํานักการศึกษาก็เป็นหน่วยต้ัง
งบประมาณเท่าน้ันยังไงก็ฝากให้ทางสภาพนักงานดําเนินงานต่อด้วย  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรามาร่วมกันทุกกอง/ฝ่ายปีน้ีเราได้สีเขียวส่วนขบวน
พาเหรดต้องมีคนร่วมขบวนไม่ตํ่ากว่า 300 คน  และบางเทศบาลเขารวมเป็นสีเดียวกันแต่เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุและเทศบาลตําบลห้วยโพธ์ิไม่ได้รวมกับเทศบาลไหน  งบประมาณเราต้ังไว้ที่สํานักการศึกษาใครเป็น
ตัวแทนก็ส่งเสริมกันไปจัดเป็นงานของสภาพนักงานผมอยากให้สภาพนักงานเทศบาลคิดงานที่จะสนุกสนานของ
พนักงานและเข้าไปร่วมเพราะงานน้ีเป็นงานของพนักงานเทศบาลทุกคนเพ่ือความร่ืนเริงของท่านหลังจากที่
ทํางานมาทั้งปี  ใครเป็นตัวแทนของสภาพนักงานมาประชุมถ้าไม่มีอย่างน้ันฝากท่านผอ.วิเชียรไปประสานกับ
สภาพนักงานแล้วเรียกประชุมคณะกรรมการของทางสภาติดขัดตรงไหนก็ค่อยมาคุยกับทางคณะผู้บริหารหรือมี
อะไรก็สามารถผ่านท่านปลัดได้     
นายจําลอง  ศรีนามล   หน.ฝ่ายพัสดุฯ    ขออนุญาตเพ่ิมเติมวันน้ันผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยเลย

คุยกันเรื่องเงินอุดหนุนเจ้าภาพซึ่งแต่ละ อปท. ก็มีปัญหาเร่ือง สตง. กรณีที่ อปท. ต่างๆสนับสนุนเจ้าภาพในที่
ประชุมน้ันหารือกันและให้แต่ละ อปท.นําเงินนอกไปอุดหนุน อปท. ละ 15,000  บาท  ไม่ต้องเบิกจ่ายจาก
งบประมาณที่ต้ังเอาไว้ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการถูกเรียกเงินคืนจาก สตง.  
 
 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 



- ๑๔  - 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                 ครั้งที่  3/2556  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                 เม่ือวันที่  29  ตุลาคม  ๒๕๕6   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  3/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 29  
ตุลาคม 2556  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนน้ีปรากฏว่ามีข่าวการจับกุมยาเสพติดที่

ชุมชนวัดสว่างคงคาและชุมชนทุ่งศรีเมือง รวมจับได้ 3 คน เป็นลูกหลานที่รู้จักเป็นข่าวที่สลดใจเพราะพ่อแม่
เป็นบุคคลที่มีคนนับหน้าถือตา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ถูกล่อซื้อได้รับคําสั่งโทรศัพท์จากในเรือนจําเสร็จเรียบร้อย

โอนเงินเข้าไปให้คนในคุก 50,000 บาท  เพราะว่าผู้คุมออกมารับเงินให้นักโทษได้ 50,000 บาท  น้ีคือใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเวลาเรารายงานทุกครั้งก็บอกว่าไม่มีเบาะแสแต่พอจับได้แต่ละครั้งก็อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทั้งหมด 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนตุลาคม 2556 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนตุลาคม  2556  เชิญสถานธนานุบาล 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม  2556  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนตุลาคม  จํานวน 3,433  รายการ จํานวนเงิน 55,152,100  บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 43,973.84 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 1,689.42 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,907,897.47  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,890,249.74  บาท  ทรพัย์หลุดจํานําเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 38 ราย 
จํานวนเงิน 559,700 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนตุลาคม  2556 จํานวน  36,140 บาท  รับจํานํา  
1,219 ราย จํานวนเงิน 19,080,200 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน จํานวน 119 ราย  จํานวนเงิน  
1,406,200  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,091  ราย จํานวนเงิน 17,849,700 บาท  ลดลงจากเดือนกันยายน  
จํานวน  12 ราย จํานวนเงิน  392,200  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 543,619 บาท   ลดลงจากเดือน
กันยายน จํานวน  70,081 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 55 – 31 ตุลาคม 56 จํานวน 543,619  
บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม  

2556  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวมท้ังหมด  
420 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง 
พนักงานจ้างของเทศบาล   2. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล    



- ๑๕  - 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจําของเทศบาล   4. รับโอนพนักงานเทศบาล  
4.1 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาราย นางรัศมี  พลเทียน ตําแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ. สังกัด
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สํานักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มาดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 
4 สังกัดสํานักการศึกษา  4.2 คําสั่งรับโอน พนง.ส่วนตําบลราย น.ส.ชาวิชศา สินธุโคตร ตําแหน่ง จบห.งาน
ทั่วไป ระดับ 4 สังกัด อบต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มาดํารงตําแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 สังกัด
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  4.3 รับโอนพนักงานเทศบาล 
ราย นางเพ็ญพร ศุภสุข ตําแหน่ง ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ระดับ 9 สังกัด ทม.มหาสารคาม มาดํารง
ตําแหน่ง ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ ระดับ 9 สังกัด ทม.กาฬสินธ์ุ   4.4 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงาน
ส่วนตําบล ราย  น.ส.อาภาภรณ์  ไชยพิมพ์ ตําแหน่ง จพง.การเงินฯ ระดับ 3 สังกัด อบต.ลําภี อ.ท้ายเหมือง จ.
พังงา มาดํารงตําแหน่ง จพง.การเงินฯ ระดับ 3 สังกัดสํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  5. ย้ายสับเปลี่ยน
ตําแหน่งของพนักงานเทศบาล สายงานบริหาร 1 ราย คือ ราย นายปัญญา หมั่นผดุง ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล ระดับ 7  ย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่ง เป็นตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ระดับ 7  6.ให้
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําออกจากราชการ จํานวน 2 ราย คือ  6.1 นายกฤษณะ  ผโลปกรณ์ 
ตําแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ 5 สังกัดสํานักการช่าง ออกจากราชการเนื่องจากขอลาออกไปทํางาน
บริษัทเอกชน   6.2. นายอุดมสิน  ภูพินาค ลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักการสาธารณสุขฯ ออกจากราชการ
เน่ืองจากสุขภาพไม่แข็งแรง   ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือน
ตุลาคม  2556  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 3  ราย  ส่วนราชการ  จํานวน - 
ราย  เอกชน  จํานวน  1 ราย  รวมเป็นเงิน  12,300  บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
3 ราย  ส่วนราชการ - ราย  รวมเป็นเงิน  -  บาท    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนการงาน  3  คร้ัง  ครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2556  ครั้งที่  2/2557  เมื่อวันที่  
15  ตุลาคม  2556  ครั้งที่  3/2557  เมื่อวันที่  29 ตุลาคม  2556  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ให้
ความอนุเคราะห์รถตู้  EMS พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ  แก่ประชาชนชุมชนสุขสบายใจ เพ่ือนําผู้ป่วยทางจิตส่ง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ร่วมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการลอกผักตบชวาและวัชพืชบริเวณรอบกุด
คล้าชุมชนท่าสินค้า  การปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าลัดวงจร  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม 2556 เวลา
ประมาณ 06.10-06.45 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าลัดวงจรเกิดไฟลุกไหม้
บริเวณหน้าโรงนํ้ามอริส   ถนนถีนานนท์ ตําบลกาฬสินธ์ุ  อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ  งานทะเบียนราษฎร   
จํานวนประชากร  ณ เดือนตุลาคม  2556   จํานวน 14,084  ครัวเรือน  จํานวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลท่ี
เสียชีวิต  จํานวน  19 ราย  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 870  ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 
1,303  ราย  โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  12  ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา  
จัดทําแบบสอบถามข้อมูลประชากรแฝง  หน่วยราชการ 50 หน่วย  สถานศึกษา 16 แห่งห้างสรรพสินค้า 3 
แห่ง  

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ มาตรการประหยัด

พลังงานตุลาคม  2556  ค่าไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 610.20 หน่วย ตุลาคม 
2556  จํานวนที่ใช้ 658.20  หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  48  หน่วย  ค่าไฟฟ้า  โรงฆ่าสัตว์ กันยายน 
2556  จํานวนที่ใช้ 3,147.50 หน่วย ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 3,523.50  หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  
176  หน่วย  สถานที่กําจัดขยะ กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 526.10 หน่วย ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 
496.29  หน่วย ลดการใช้พลังงาน  11.81  หน่วย  ค่านํ้าประปา โรงคัดแยกขยะ กันยายน 2556  จํานวน
ที่ใช้ 96 หน่วย ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 90  หน่วย ลดการใช้พลังงาน  6 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ กันยายน 
2556  จํานวนที่ใช้ 1,821 หน่วย ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 2,007  หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  195   



- ๑๖  - 
หน่วย  สํานักการสาธารณสุขฯ กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 40 หน่วย ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 48  
หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  8  หน่วย  ศูนย์บริการฯ แห่งที่ 1  กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 11 หน่วย 
ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 12 หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  1  หน่วย  ศูนย์บริการฯ แห่งที่ 2  กันยายน 
2556  จํานวนที่ใช้ 5 หน่วย ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 8  หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  3  หน่วย  สรุปค่า
นํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน  กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 725.47 ลิตร ตุลาคม 2556  จํานวนที่
ใช้ 757.92 ลิตร  เพ่ิมการใช้พลังงาน  32.45 ลิตร  ดีเซล  กันยายน 2556  จํานวนที่ใช้ 15,826 ลิตร 
ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 13,600 ลิตร  เพ่ิมการใช้พลังงาน  2,262 ลิตร  LPG กันยายน 2556  
จํานวนที่ใช้ 115.28 ลิตร ตุลาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 144.45 ลิตร  เพ่ิมการใช้พลังงาน  29.17 ลิตร 
ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  8  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  7 ครั้ง  
ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  8  ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  7  ครั้ง  
ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน 8 จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง 7/  
(คัน)  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 8 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน  7  ฝา  กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบ
เดือน   ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี ตลาดโต้รุ่งแบ่งเป็น -เฉพาะหน้าโต๊ะ จํานวน 9 ตัว -
เฉพาะเก้าอ้ี จํานวน 12  ตัว  เก็บแพผักตบชวาบริเวณสวนสาธารณกุดนํ้ากิน ระหว่าง ๑๗ – ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๖  ล้างตลาดโต้รุ้งร่วมกับพ่อค้า - แม่ค้าในตลาดโต้รุ่งล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง ๑๕ ตุลาคม ๕๖ ซ่อม
อุปกรณ์กีฬาเอ็กช์ตรีม บริเวณสวนสาธารณกุดนํ้ากิน ระหว่าง ๑๖ -๑๘ ตุลาคม ๕๖ ปรับพ้ืนที่ปรับดินสนาม
หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขดงปอ  ๒๙ ตุลาคม ๕๖  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัด
แยกขยะได้  4.25  ตัน   ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  2  ครั้ง เป็นเงิน  21,323 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ย
หมัก กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 2,475.27  ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 1,008.87 ตัน ขยะ อปท.
อ่ืนๆ 1,466.40  ตัน  แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติ ได้แก่ หนองไชยวาน กุดยางฯ  แหล่ง
นํ้าผิวดินที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ลําน้ําปาว  กุดนํ้ากิน ด้านสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 26  
กันยายน – 31 ตุลาคม  2556  ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 13 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  10  ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 21 ราย  ตรวจแนะนําสุขาภิบาลร้านอาหารและตรวจ
คุณภาพอาหาร  ๑) ตรวจร้านอาหารเจ  ๕ ร้าน  ใช้เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและตรวจแบคทีเรียใน
อาหาร ๒๙ ชนิด ผลการตรวจ - ไม่พบแบคทีเรีย  ๒๘  ชนิด - พบแบคทีเรีย ๑ ชนิด คือ ฝักทอง จาก โรงทาน
ธรรมรังษี  (โรงเจแม่แดง) ๒) ตรวจตัวอย่างผักในตลาด ๒๖ ชนิด ผลการตรวจ - ไม่พบยาฆ่าแมลง ๒๕ ชนิด 
- พบยาฆ่าแมลง ๑ ชนิด  คือ ต้นหอม จากตลาดทุ่งนาทอง  รับซื้อมาจากตลาดศรีเมืองทอง จ.ขอนแก่น (ตรวจ
ระหว่าง ๔ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ) ๓) ตรวจร้านอาหารศูนย์อาหารบ๊ิกซี  ๑๘ ร้าน  ตรวจแบคท่ีเรีย                 
ด้วยชุดทดสอบ SI-2  ดังน้ี  -  มือ ๑๙ ตัวอย่าง  - อาหาร จํานวน ๒๐ ตัวอย่าง  - ภาชนะ จํานวน 4 ตัวอย่าง  
รวม ๔๓  ตัวอย่าง ผลการตรวจ - ผ่านเกณฑ์  ๓๙ ตัวอย่าง - ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๙.๓) คือ 
ข้าวโพดอ่อน,หมูยอ,เน้ือวัว,ชาไข่มุก (ตรวจระหว่าง ๙ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖)  ด้านป้องกันและควบคุมโรค
ระหว่าง ๒๖ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๑ ราย ชุมชนดงปอ คือ ด.ช.ธนากร  
จําเริญสาย อายุ ๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๗  เรียนอยู่โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย ป่วยวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๖ 
ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ๑. ใน
ชุมชน  - ความเสี่ยงน้อย ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) <๑๐ มี ๓๔ ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔  - 
ความเส่ียงปานกลาง ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มี ๑ ชุมชน มี คิดเป็นร้อยละ 
๒.๗๗ คือ ชุมชนหัวคู – หนองเรือ - ความเสี่ยงสูง ค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ มี ๑ ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗ คือ ชุมชนดงปอ  ๒. ในสถานศึกษาค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง 
๒๓ แห่ง พบมีความเสี่ยงค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายมากกว่า ๐ มี ๑ แห่ง คือ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานวิทยาเขตกาฬสินธ์ุ มีค่า CI = ๕.๗๑  ๓.ในวัดผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ 
วัด  พบมีความเสี่ยงค่า CI  ที่มากกว่า ๐ มี ๑ วัด คือ วัดดอนปู่ตาดงปอ  มีค่า CI = ๒๐ ผลสํารวจค่าดัชนี 



- ๑๗  - 
ความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีค่าดัชนี
ความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๑ วัด คือ มีค่า CI  ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดดอนปู่ตาดงปอ มีค่า CI = 
๒๐ หมายเหตุเดือนน้ีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๑ ราย คือ  ๑. ด.ช.ธนากร  จําเริญสาย อายุ ๖ ปี เรียนอยู่
โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย อยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๗ ชุมชนดงปอ ป่วยวันที่  ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๖ ปัจจุบันหายเป็นปกติ
แล้ว  ด้านส่งเสริมสุขภาพ โครงการเย่ียมบ้านมารดาและบุตรหลังคลอด มารดาหลังคลอด 19  ราย ได้รับการ
เย่ียม 19 ราย  เป็นเพศชาย 10 ราย  เป็นเพศหญิง 9  ราย  ด้านการรักษาพยาบาล   งานศูนย์บริการ
สาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 640ราย ตรวจโรคทั่วไป 402  
ราย ทันตกรรม 208 ราย  วางแผนครอบครัว 16 ราย  ฉีดวัคซีน  14 ราย ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับ
บริการทั้งหมด 257 ราย  ตรวจโรคท่ัวไป 185 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย 36 ราย  วางแผน
ครอบครัว  12 ราย  ฉีดวัคซีน 24  ราย  ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอย
นํ้าทิพย์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 จํานวน 1,402,657.05  บาท ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่  31 ตุลาคม  2556 จํานวน 184,887.98  บาท  ด้านสัตวแพทย์ 
ระหว่างวันที่  26 กันยายน – 31 ตุลาคม 2556  ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 288 ราย เป็น
จํานวนสัตว์ 409 ตัว สุนัข 329  ตัว  แมว  80  ตัว  ซึ่งค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 
17,270  บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  จํานวน 23 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 
3,205  ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 321,771  บาท  การให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์  ซึ่งใน
รอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน  10  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบาย
นํ้าอุดตัน  2  เรื่อง , ขอถังขยะ  4  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ 3 เรื่อง เหตุเดือดร้อนรําคาญ 1 เรื่อง   

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝ่ายแผนงานและโครงการ  การดําเนินงาน  

ประจําเดือนตุลาคม 2556  งานธุรการ  รายงานการใช้นํ้ามันสํานักการศึกษา  ประจําเดือนตุลาคม  2556 
นํ้ามันดีเซล  รถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 6682 กาฬสินธ์ุ  จํานวน 210 ลิตร  งานโรงเรียน  
ดําเนินการคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  หรือเทคโนโลยี  
ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทละ 1 ราย  รวม 12 ราย  เพ่ือรับรางวัลในโครงการ
รางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards)  งานกีฬาและนันทนาการ  วันที่  9 – 
19 ตุลาคม 2556  การเก็บตัวเข้าค่ายฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดชัยภูมิ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  วันที่  21 - 
30 ตุลาคม 2556  ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  31  “มอหินขาวเกมส์”  ณ  จังหวัดชัยภูมิ  สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขัน  ดังน้ี  เหรียญทอง ได้แก่ 1.  
วอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุ  12  ปี (หญิง)  2.วอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุ  14  ปี (หญิง) 3.แบดมินตัน  
รุ่นอายุ  18  ปี (ชาย)  4.กระโดดสูง  รุ่นอายุ  14  ปี (หญิง)  5.กระโดดสูง  รุ่นอายุ  16  ปี (หญิง) เหรียญ
เงิน  ได้แก่  1.วอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุ  12  ปี (ชาย) 2.กระโดดไกล  รุ่นอายุ  12  ปี (ชาย)  3.ว่ิง  
800  เมตร รุ่นอายุ 16 ปี (ชาย)  4.ว่ิง 100 เมตร รุ่นอายุ  16 ปี (หญิง)เหรียญทองแดง  ได้แก่ 1.เซปัก
ตะกร้อทีมเด่ียว  รุ่นอายุ  12  ปี (หญิง)  2.ว่ิง  200  เมตร  รุ่นอายุ  14  ปี (หญิง)  3.ว่ิง 100 เมตร รุ่น
อายุ  16  ปี (หญิง)  สรุปยอดการใช้ไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เดือน ตุลาคม 2556  1. 
สนามเปตอง  ต้ังแต่วันที่ 1 – 31  ตุลาคม  2556  มียอดการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  จํานวน  79  หน่วยๆละ  5  
บาท  เป็นเงิน  395  บาท (สามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  2. สนามเทนนิส  ต้ังแต่วันที่ 1 – 31  ตุลาคม  
2556  มียอดการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จํานวน  26  หน่วยๆละ  5 บาท  เป็นเงิน  130  บาท (หน่ึงร้อยสามสิบ
บาทถ้วน) 3.สนามฟุตซอล  ต้ังแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2556 ไม่มีการใช้ไฟฟ้า หน่วยศึกษานิเทศก์ ๑.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่นขององค์กร 



- ๑๘  - 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ หน่วยศึกษานิเทศก์  ได้ดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ โดยได้สรุปผลการดําเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ  จํานวน  ๓  โครงการ  ได้แก่  1.โครงการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต  ระดับประเทศ   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ธนาคารความดี   โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุ
พิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกร้อน 1 คน 1 คัน  Kalasin Car Free Day 
2013  วันที่ 29 กันยายน 2556  โครงการ/กิจกรรม พนักงานครูเข้าร่วมรับโล่รางวัล และประกาศเกียรติ
คุณครูดีเด่น (ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปี 2556)  โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสว่างคงคา  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๒ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม – จริยธรรมดีเด่น  ของสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบรอบ ๑๐๐ ปี  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๒ 
วัดสว่างคงคา ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเหนือ  ร่วมงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดเหนือ  ทําบุญตักบาตร วัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้ 
โพธ์ิค้ํา  ดําเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทําบุญตักบาตร วันพุธ 
ที่ 9 ตุลาคม 2556 ร่วมทําบุญกวนข้าวทิพย์กับชาวคุ้มวัดใต้โพธ์ิค้ํา วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ ร่วมกิจกรรมเข้า
วัดวันอาทิตย์ ณ วัดเหนือ ใน วันที่ ๑๓  ต.ค. ๕6  เด็กช่วยกันบําเพ็ญประโยชน์รอบๆศูนย์โดยการเก็บใบไม้
และเศษขยะ ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุ
พิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมการออมทรัพย์  สอนวิธีการปลูกเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี  สอนวิธีการปลูกเห็ดนางฟ้า  เห็ด
ฮังการี  สอนวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร  กิจกรรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล   กิจกรรมการประหยัดพลังงาน   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ได้ส่งเสริมหลักประหยัด  
เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองและออกจําหน่าย การทําขนมอบ แยกขยะและนําออกมาขาย 
เพ่ือเสริมรายได้ให้กับนักเรียนแทนการขอเงินจากครอบครัว   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ล้างกล่องนมเพ่ือ
รอจําหน่ายสร้างรายได้  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา  นักเรียนรู้จักการปลูกผักรับประทานเอง และ
สามารถนําผักที่ปลูกน้ัน ไปจําหน่ายเพ่ิมรายได้  โครงการเด่นๆประจําเดือนตุลาคม  2556  โรงเรียนเทศบาล  
1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโล่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช 
วอลเลย์บอล 2013 ณ จังหวัดยโสธร  ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2556  โครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายเก็บ
ตัวนักกีฬาประเภทต่าง ๆ  ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2556  
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคง  นักศึกษาวิชาทหารร่วมฝึกภาคสนาม ณ สนามโรงเรียนกาฬสินธ์ุ พิทยาสรรพ์ 
ในวันที่ ๗ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น   โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  เข้าร่วมกิจกรรม   
Kalasin Car Free Day 2013 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
เพ่ือร่วมกันรณรงค์ลดการใช้พลังงาน   งานท่ีจะดําเนินการต่อไป  สํานักการศึกษา 1.  เตรียมงานบุญกฐิน  
มอบถวาย  ณ  วัดชัยสุนทร  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2556  2.  เตรียมงานประเพณีลอยกระทง  
ประจําปี  2556 ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2556  ณ  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  3.  โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา   หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น  ครั้งที่ ๒๒  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําปี  ๒๕๕๗  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๙  
มกราคม  ๒๕๕๗ ณ  เทศบาลตําบลเชียงคาน  จังหวัดเลย  ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุต้องส่งใบสมัครเข้าร่วม
แข่งขันฯ ภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๙  - 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม 

–  8  พฤศจิกายน  2556  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม  – 8 พฤศจิกายน 56  เข้ามา
ทั้งหมด 99,317.25 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด 
570,393.80 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด 
829,385 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่เข้ามา  6.รายได้
เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด 697,706 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  
6  รายการ  ที่พูดมา จากเดือนตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 56   จํานวน 2,196,802.05  บาท  7.หมวดภาษี
จัดสรร  จากเดือนตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด  9,411,031.31  บาท   8.หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  รับจริงจากเดือนตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด 65,916,530  บาท  ด้าน
การศึกษา   รับจริงจากเดือนตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 56 เข้ามาทั้งหมด 55,020,288  บาท  รวมเงิน
อุดหนุน  ที่ประมาณการ  จํานวน 122,368,000  บาท  รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม – 8 
พฤศจิกายน 56 จํานวน 11,607,833.36 บาท 9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา ยังไม่เข้ามา  
10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  ยังไม่เข้ามา   
นางมยุรี   ไชยบัง   หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี    รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ตามแผนงานรวม ประจําเดือนตุลาคม 2556  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนตุลาคม 2556 (งบ 57)  
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีหลวงปิโตเลียม ภาคหลวงแร่ ภาษีสุรา  ภาษีสรรพสามิต  มูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9  รวม  
2,553,491.86  บาท รายรับจริงเดือนตุลาคม 56 – พฤศจิกายน 56 จํานวน 11,607,833.36 บาท   
รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 จํานวน  13,254,234.78  บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน 
2556  จํานวน  -1,646,401.42 บาท  รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการในเดือนตุลาคม 2556  จํานวน 
1,251,368.61 บาท  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปีงบประมาณ 2556  รายจ่ายประจําเดือนมีประมาณ 
25 รายการ  รวมเป็นเงิน 13,052,795  บาท  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปีงบประมาณ 2557  
รายจ่ายประจําเดือนมีประมาณ 29 รายการ  รวมเป็นเงิน 14,447,917.57  บาท 

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง  โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์ 6  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์ 1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์ 1  โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โครงการก่อสร้างทางเดินเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารเฟ่ืองฟ้าและอาคารมหากาฬ ช้ัน 2, 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าศาลาชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ประตู
ทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมือง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านมั่นคงชุมชนศรีเมืองใหม่  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยเฟ่ืองฟ้า 6  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านพ่ออุทัย ชุมชน
ทุ่งมน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุจินดา  งานสํารวจ  รางระบายนํ้า ซอยยายหลอด ชุมชนสงเปลือยนอก  
ถนน คสล.และรางระบายนํ้า ซอยตรงข้ามโรงสีบุญสมดุลย์   งานป้องกันนํ้าท่วมถนนพร้อมพรรณอุทิศ  งาน
ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา  ต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาล  โครงการก่อสร้าง และปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายนํ้าถนนวิโรจน์รัตน์  โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ
ระบายนํ้าหมู่บ้านวราภรณ์  งานสถาปัตยกรรมฝ่ายศิลป์   เขียนป้ายผ้า, ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ 
สํานัก, กอง, ฝ่ายขอความอนุเคราะห์   ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน 22 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 22  ราย  ใบรับรองอาคารเพ่ือออกเลขหมาย 



- ๒๐  - 
ประจําอาคาร 12 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  3  ราย   ผลการดําเนินการติดต้ัง
ถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 8 พักอาศัยรวม 2  ตึกแถว  - อาคารพาณิชย์  -  บ้านไม้ยกพ้ืนสูง  
2  อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  -  แสดงงานระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอรังวัด
แบ่งแยกที่ดิน 5  ขอรังวัดสอบเขต  - ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ 11 ขอรังวัดออกโฉนด - ขอรังวัดรวมโฉนด  -  
ติดคําสั่งระงับการก่อสร้าง/ห้ามใช้อาคาร/รื้อถอนอาคาร รายนางผกาศรี เบ็ญพาด  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ัง
และจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  5 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 22 งาน  
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  84  งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 
12 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 6 งาน  ปฏิบัติตาม
ภารกิจ 11 งาน จัดสถานที่งานวันตํารวจแห่งชาติ  จัดสถานที่งานไหลเรือไฟ วันออกพรรษา  มิกซ์ยาง
ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จัดสถานที่งานวันปิยมหาราช  ซ่อมแซมถนนทุ่งศรีเมือง  ตัด
ต้นไม้ตามคําร้อง/ตามภารกิจ  ขุดลอกกุดคล้า  จัดสถานที่งานกฐินตลาดการเกษตร  สรุปผลงานสวนสาธารณะ 
ประจําเดือนตุลาคม 2556  1.ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ถีนานนท์  บริเวณเกาะ
กลางถนนอรรถเปศล  บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ สวนหย่อมศูนย์เครื่องจักรกลฯ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมจวนผู้ว่าราชการฯ บริเวณ
วงเวียนหน้าวัดสว่างฯ บริเวณวงเวียนหน้าเวทีมวย บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  และบริเวณสวนสาธารณะ
กุดยางสามัคคี  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในเดือน ต.ค. 56 ใช้ไฟฟ้าจํานวน  23,996 หน่วย  เพ่ิมขึ้น  2,973 หน่วย  สถานี
ดับเพลิง  ในเดือน ต.ค. 56 ใช้ไฟฟ้าจํานวน  1,777  หน่วย  เพ่ิมขึ้น  133  หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   ในเดือน ต.ค. 56 ใช้ไฟฟ้าจํานวน  11,794  หน่วย ลดลง  477 หน่วย  โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  ในเดือน ต.ค. 56 ใช้ไฟฟ้าจํานวน  6,942 หน่วย เพ่ิมขึ้น  1,066 หน่วย โรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน ต.ค. 56 ใช้ไฟฟ้าจํานวน 2,224  หน่วย เพ่ิมขึ้น 407 หน่วย โรงเรียนเทศบาล 
๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ในเดือน ต.ค. 56 ใช้ไฟฟ้าจํานวน 3,071 หน่วย  เพ่ิมขึ้น  585  หน่วย  หน่วยไฟฟ้าที่ใช้
ตลาดสด ลาน ๓ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในเดือน ต.ค. 56 ใช้ไฟฟ้าจํานวน  4,150 หน่วย ลดลง 559 หน่วย 
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนตุลาคม  2556  สํานัก
ปลัดเทศบาล ใช้ลดลง 140  ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพ่ิมขึ้น 1,020  ลิตร สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ใช้ลดลง  2,262  ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้คงที่ 210 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้เพ่ิมขึ้น 20 ลิตร 
กองวิชาการ ใช้ลดลง 3 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้เพ่ิมขึ้น  85  ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนตุลาคม  2556  งบประมาณต้ังไว้ 734,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  205,784.85  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  528,215.15  บาท  2.หนังสือเข้า 106  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 111 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจ้าง  22 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 35  เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2556  รวมใช้ 594 หน่วย  
เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน 2556  จํานวน  156 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม  
2556  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  โอนคร้ังที่ 
28-29/2556 มีรายการโอนดังน้ี  ครั้งที่ 28/๑๕๕๖  จํานวน  10  รายการ   เป็นเงิน  171,000 บาท 
ครั้งที่ 29/๑๕๕๖ จํานวน  3 รายการ  เป็นเงิน  1,950 บาท ๒. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗  โอนคร้ังที่ 1/255๗ มีรายการโอนดังน้ี  ครั้งที่ 1/๑๕๕๗  จํานวน 1 รายการ  เป็นเงิน  
๕,000 บาท  ๓. ส่งสําเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ส่งสําเนาประกาศและเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ – ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  และ ประจําปี ๒๕๕๗  ให้จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ๔. การรับ 



- ๒๑  - 
ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบที่ ๒  โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม และคณะ เข้าตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน
เกณฑ์ช้ีวัดสําหรับการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบที่ ๒ ซึ่งในการ
เข้ารับการตรวจประเมินในคร้ังน้ี เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้นําเสนอโครงการที่เป็นนวัตกรรม ๒ โครงการ คือ  
โครงการกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  , โครงการเทศบาลต้านการทุจริต ๕. การ
เตรียมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบท่ี ๓ (รอบสุดท้าย) รางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประจําปี ๒๕๕๕   โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีโอกาสท่ีจะได้รับรางวัล โดยในการส่งข้อมูลในครั้งน้ีจะเป็น
ข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดเพ่ิมเติมของโครงการท่ีเป็นนวัตกรรม  ๖. การรับการตรวจ
ประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการพิจารณารางวัล
พระปกเกลา้ ประจําปี ๒๕๕๖ จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าตรวจประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล ตามท่ี
ได้ส่งเข้าประกวดด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๗. การจัดทําแผนบริหารความ
ต่อเน่ือง  คณะทํางานฯ ประชุมพิจารณาการจัดทํา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๘. การจัดทําร่างแผน
ดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๖  ๙. โครงการถนนสายบุญ  ๑๐.โครงการ "ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรม"  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  อบรมระบบ e-office ,  ประชุม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร, ประชุมหอกระจาย
ข่าว  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าว
ชุมชน จํานวน 10 งาน 3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 9 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 24  งาน  5 .วิดีโอและ
ภาพเคล่ือนไหว จํานวน 17 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  3 งาน  8.ป้าย
ประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน 2 ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  1,900  ฉบับ    
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 7 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 7  งาน 3.
งานเว็บไซต์ จํานวน 1 ข่าว 4.Facebook จํานวน - งาน  5.ประกาศ  2 ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี  
5  ตอน  8.อัดสปอต 1 งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  
จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนตุลาคม 2556 ทั้งหมด 145 ฉบับ  
คือ ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดชุมชน 54  ฉบับ  ตรวจร่างข้อตกลงจ้างเหมา  53 ฉบับ  ตรวจ
ร่างสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง  18 ฉบับ ฯลฯ 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์   ภูอวด  หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง

และค่าไฟฟ้าประจําเดือนตุลาคม 2556  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนตุลาคม 2556  ใช้
นํ้ามันทั้งหมด 244 ลิตร ไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2556 จํานวน 110 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน   ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กอง
สวัสดิการสังคม  ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  ณ หอประชุม 
ธรรมาภิบาล   กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๖ สภาเด็ก
และเยาวชน   ได้ร่วมต้อนรับเพ่ือรับการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลพระปกเกล้านําโดย รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
และคณะกรรมการ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี ๒๕๕๖ ในโครงการ/กิจกรรมด้านการ
บริหารงานที่โปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในการน้ีคณะ
ผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน และตัวแทนชุมชน  ตัวแทนสมาคม ชมรม  ตัวแทนคณะกรรมการบ้านมั่นคง เข้า
ร่วมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ  ที่มาประเมินรางวัลพระปกเกล้า ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล  
นอกจากน้ี คณะกรรมการ ได้ไปเย่ียมชมโครงการในพ้ืนที่ดําเนินงานกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การ
ดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน โครงการบ้านมั่งคง  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  โครงการร้อยมือ 



- ๒๒  - 
สร้างเมือง  เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม 255๖ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการดําเนิน
โครงการพัฒนาเมืองได้รับการพิจารณาให้นําเสนอ  โครงการก่อสร้างตลาดสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  กลุ่มคนรัก
สุขภาพ ชุมชนหนองลิ้นจี้  โดยจะทําการบันทึกเทปในวันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ณ สตูดิโอเวิร์คพอยท์ จังหวัด
ปทุมธานี  (ผลคะแนนได้ 87.80  คะแนน)  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม 255๖   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพ่ือร่างระเบียบกองทุนและแก้ไขระเบียบกองทุนเพ่ิมเติม  ณ 
ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม 255๖   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้มีการ
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) ณ ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อ
วันที่  ๒๙ ตุลาคม 255๖   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบล (กพสต.) ณ ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
สงเคราะห์ผู้ยากไร้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เมื่อวันที่  ๔ พฤศจิกายน  255๖  นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้ไปเย่ียมผู้สูงอายุไร้ที่พ่ึงคือนางผิวทอง  ทะวะระ  ชุมชนกุดยางสามัคคี และ
ได้มอบทุนยังชีพเพ่ือเป็นทุนในการดําเนินชีวิตต่อไป โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 1.นายมานิต ไชยศิวามงคล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  2. ตรวจสุขภาพจากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือHIV  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  255๖ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ   
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕6  
(ประจําเดือนตุลาคม)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได  แยกเป็น
รายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,7๒๐ ราย  เป็นเงิน   
๑,๘๙๑,๗๐๐  บาท เสียชีวิต  ๗  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการ
คนพิการ  จํานวน ๔๗๓ ราย  เป็นเงิน  ๒๖๒,๕๐๐  บาท ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๑๙  ราย  เป็นเงิน  
๙,๕๐๐  บาท  กิจกรรม/โครงการท่ีกองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป  -โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ  จ่ายเบ้ียยังชีพฯ วันที่  ๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
-โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV รับสมัครผู้สูงอายุที่เกิดก่อนปี ๒๔๙๗    
ต้ังแต่วันที่  ๑ – ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ณ   กองสวัสดิการสังคม ในเวลาราชการ 
 

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

เรื่องที่ 1   มอบหมายภารกิจในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
                ราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี 

นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    อยากจะช้ีแจงรายละเอียดภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเรื่องงานรับเสด็จฯท่านผู้ว่ามอบให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดเตรียมธงประดับธงและทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมืองและการประดับไฟฟ้าอาคารและจะมีประชุมคร้ังที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556        
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    อย่าลืมเตือนผมด้วยเพราะวันน้ีผมรู้ว่ามีการประชุมแต่ผม
ถามผอ.ภานุเดชและสอบถามหัวหน้าพงษ์ธรบอกว่าไม่มีผมเลยทํางานต่อและเผอิญว่ามีแขกด้วย  และพอท่าน
ผอ.ภานุเดชจะเดินทางไปประชุมก็ไม่บอกผมด้วย  เรื่องงานรับเสด็จถ้านายกไม่เข้าประชุมอาจจะถูกตําหนิได้ 
 
 



- ๒๓  - 

เรื่องที่ 2   ขอเชิญประชุมโครงการบริหารจัดการน้ํา 
นายภานุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    เรื่องโครงการแผนบริหารจัดการนํ้าผมได้ไป
ประชุมมาแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  ที่โรงแรมริมปาวเราได้นําเสนอโครงการเพ่ิมเติมจะมีโครงการ
ระยะสั้นและมีเพ่ิมอีก 2 โครงการคือโครงการป้องกันนํ้าท่วมที่บริเวณทุ่งสะเดาซอยวิโรจน์รัตน์ โครงการน้ี
ประมาณ 18.5 ล้านบาท  และถนนกาฬสินธ์ุป้องกันนํ้าท่วมที่นํานํ้าไปลงสู่สถานีดับเพลิง โครงการน้ีประมาณ 
15 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการจํานวน 33.5 ล้านบาท  ที่ทําเพ่ิมเติมเข้าไป 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี      พรุ่งน้ีขอรายละเอียดให้ผมด้วยเป็นโครงการกับแผนงาน
เท่าที่มี  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


