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๒๙. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
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๓๑. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๓. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา        - ไปราชการ -  

4. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 
5. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ  
6. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
7. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
8. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
9. นายพงษ์ฤทธ์ิ  ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
10. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
11. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
13. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังที่ 6/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  11  ธันวาคม  
2556   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1 สรุปงานปฏิบัติธรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

                     เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานทุกท่านที่ได้

ช่วยกันทํางานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมสวดมนต์ 
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปีน้ีคนมาร่วมงาน
น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ผมยังไม่ได้ขอข้อมูลจากทางงานลงทะเบียนก็คือโรงเรียนเทศบาล 2 ว่ามีประชาชนมา
ลงทะเบียนก่ีคนแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาก็คิดว่าน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะว่าดูจากที่น่ังเบาบาง    
นายสถิตพงษ์  บงสีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    ข้อมูลสําหรับยอดประชาชนที่มาลงทะเบียน
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ร่วมงานปฏิบัติธรรมในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556 ที่เราสามารถเช็คได้ประมาณ 5,604 คน   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        แต่เท่าที่ดูก็เยอะกว่าน้ีแต่คงไม่ได้มีการมาลงทะเบียนและ

เน่ืองจากว่ามาเช้าและพอช่วงเย็นก็เดินทางกลับแต่มีรายได้รายรับจากตู้ที่เรารับบริจาคสํานักการคลังทําส่งผม
คือเฉพาะตู้รับบริจาคของเทศบาลไม่รวมกับตู้รับบริจาคของ อบจ. วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เราได้เงินจากตู้รับ
บริจาคของเทศบาล จํานวน 69,264 บาท และได้เงินจากการตักบาตรในเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จํานวน 
21,385 บาท รวมเป็นเงิน 90,649 บาท และวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เราได้เงินจากตู้รับบริจาคของ
เทศบาล จํานวน 36,000 บาท และได้เงินจากการตักบาตรในเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จํานวน 49,500 
บาท รวมเป็นเงิน 85,500 บาท  ท่านส.ส. บุญรื่นและท่านผอ.เขตพ้ืนที่ฯร่วมบริจาค  รวมเงินรับบริจาคทั้ง 2  
วัน จํานวน 189,213.50 บาท  และเรามีค่าใช้จ่ายคือเบิกให้ท่านดร.ธนากร จํานวน 90,000 บาท 
เพราะว่าท่านดร.ธนากรนําเงินจากตู้รับบริจาคใส่ซองให้กับพระที่นิมนต์มาเทศน์  สรุปมีรายรับ จํานวน 
189,213.50 บาท  มีรายจ่าย จํานวน 184,201.50 บาท  รวมแล้วมีเงินเหลือ จํานวน 5,012 บาท ผม
เลยได้สอบถามไปยังท่านดร.ธนากรว่าเงินที่เหลือจะให้ทําอย่างไรท่านเลยแนะนําว่าให้เอาไปถวายพระอาจารย์
เดชา  ผมเลยได้นําเงินที่เหลือไปถวายพระอาจารย์เดชาและรวมกับวันแรกที่จ่าเอกภราดรนําไปถวายพระ
อาจารย์เดชา 32,000  บาท รวมเป็นเงิน จํานวน 37,000 บาท  ปีที่แล้วเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและ อบจ. 
ได้เงินรับบริจาคมา 350,000 บาท  และได้ให้พระอาจารย์เดชาไป 200,000 บาท  เพราะพระอาจารย์เด
ชานําเงินออกไปก่อนเป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านนิมนต์พระมาเทศน์และเป็นค่าเครื่องบิน,ค่าซองเพราะปีที่แล้วมีพระ
มาเยอะและมาจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  สรุปปีน้ีมีรายรับของเราที่
ขอมาคือค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ที่ท่านรองมานิตส่งอาหารเลี้ยง 20,000 บาท  และค่ารถรับ – ส่ง ประชาชน
มาร่วมงานปฏิบัติธรรม  24,000 บาท  เท่าน้ันเองที่เราขอรับจากเงินใส่ซองและที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายของเรา
ที่ต้ังงบประมาณเอาไว้เป็นค่าโรงทาน  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทํางานทุ่มเท     

เรื่องที่ 2    งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มาต่อที่งาน 5 ธันวามหาราชที่สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เร่งเราไปจัดเตรียมสถานที่และเปล่ียนเวทีใหม่เพราะว่าปีน้ีเป็นปีที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ต้องจัดให้ย่ิงใหญ่เวทีต้องใหญ่กว่าเดิมยาวถึง 
22 เมตร  และประชาชนที่มาร่วมต้องเพิ่มขึ้นเลยได้มาขอให้เทศบาลนําชุมชนเข้าไปร่วมด้วยผมเลยบอกว่า
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เทศบาลก็ได้จัดกิจกรรมวันพ่อเพราะฉะน้ันแล้วชุมชนคงไม่สะดวกมาท้ัง 2 วัน และ
เรื่องพลุก็ต้องจัดแบบพิเศษปกติงานวันพ่อทุกปีเราจัดพลุประมาณ 50,000 บาท  แต่ปีน้ีท่านผู้ว่าขอจัดพลุ
ประมาณ 100,000 บาท  ผมเลยได้สอบถามกับทางร้านเพชรเจริญและทางร้านเลยแนะนําว่าประมาณ 
70,000 บาท ก็เพียงพอ  และในที่ประชุมบอกว่าปีน้ีมีนํ้าด่ืมเลี้ยงประชาชนท่ีไปร่วมในงาน 5 ธันวามหาราชที่
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด 5,000 ถ้วย  ในที่ประชุมก็มอบหมายไปหมดทุกหน้าที่  

เรื่องที่ 3 เตรียมการจัดงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
                        สิริวัฒนาพรรณวดี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี มีการประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผมได้ไปประชุมและรับงานมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่านจะเสด็จมาโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุรับงานมาคือขึ้นป้ายคัทเอาท์ 4 มุมเมือง  ขึ้นเรียบร้อยแล้วและย้ายเกาะกลางถนนบริเวณที่ไม่
ตรงกับประตูทางเข้าโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  ผมให้หัวหน้าสนธยาเสนอราคาเข้ามาว่าถ้าเราไปจ้างเหมา
จะต้องใช้เงิน จํานวน 190,000 บาท  สรุปคือเทศบาลทําเองเพราะราคาในการจ้างเหมาค่อนข้างสูงและเรื่อง
ขีดสีตีเส้นจราจรถ้าจะให้ทางเทศกิจเอาสีไปทาเอง วันที่ 19 มีนาคม 2557  ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จก็ต้องไปทาอีกผมเลยแนะนําว่าไหนๆเราจะทําแล้วก็ใช้สีของแท้และ
จ้างช่างไปทาเลยเราจะใช้งบประมาณของจราจรได้หรือไม่         
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ได้ครบั  จ้างในวงเงิน 100,000 บาท  และทํา
ป้ายจราจรตามเกาะกลางถนน  ในวงเงิน 77,000 บาท สว่นบริเวณฟุตบาททางเท้า เกาะกลางถนน วันน้ีผมได้
ให้เทศกิจไปทาสีตามเกาะกลางถนน ฟุตบาททางเท้า  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เริ่มต้ังแต่บริเวณวงเวียน 7 แยกหนองแซงไปจนถึง 4 

แยกไฟจราจรสํานักงานป่าไม้  และจะทําอย่างไรให้บริเวณวงเวียน 7 แยกหนองแซงสะอาดและสวยงามฝาก
หัวหน้าพงษ์ธรไปดูและเราจะประดับไฟอย่างไรให้ดูสวยงามบริเวณก้นหอยที่เราเอาไปต้ังไว้กลางวงเวียน 7 
แยกหนองแซง  ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ประดับธงชาติ ธงนามาภิไธย  ทําความสะอาดโคมไฟ  ไฟเมทัล  
ตกแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนมอบสํานักการช่าง  ส่วนเรื่องความสะอาดต้องดูเป็นพิเศษฝากสํานักการ 
สาธารณสุข  กําแพงฝากเทศกิจแต่งสีให้ดูสวยงามและอย่าลืมนํา อปพร. ไปช่วยจัดการจราจร  เขายังขอ
รถดับเพลิงให้ไปสแตนบายไว้ในวันงานน้ีคือเน้ืองานที่เทศบาลรับมา  และเทศบาลจะต้องเอาไฟสปอร์ตไลท์เพ่ือ
ไปเพ่ิมความสว่างภายในโรงเรียน  เทศบาลกําหนดลงพ้ืนที่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ได้สั่งงานไปแล้วเรียบร้อย
ทุกอย่างก็คงเหลือแต่ฝากผู้ที่รับผิดชอบตามงานให้เสร็จทันเวลา  และเร่ืองเข้าเฝ้าเพ่ือถวายเงินแด่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ฝากท่านปลัดติดตามเรื่องเข้าเฝ้าถวายเงินผมเข้าใจ
ว่า 10,000 บาท ให้ติดตามเรื่องน้ีด้วย  

เรื่องที่ 4   เชิญประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดทําสัญลักษณ์เมือง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เราได้รับเชิญไปประชุมเก่ียวกับเรื่องการจัดทําสัญลักษณ์

เมืองในคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาฉลอง 220 ปี กาฬสินธ์ุ  พร้อม
มาเปิดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม  กําหนดการงานฉลอง 220 ปี กาฬสินธ์ุจะต้องมีพิธีบวงสรวงใหญ่
เพราะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจะเสด็จมาเป็นประธานและหลังจากเสร็จงานบวงสรวงเจ้าเมืองแล้วท่าน
จะเสด็จไปท่ีสามเหลี่ยมโนนตาลทางเข้าเมืองกาฬสินธ์ุเพ่ือจะไปเปิดสัญลักษณ์เมือง  ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงกันไว้
ว่าสัญลักษณ์เมืองจะเอาใบเสมาที่สวยท่ีสุดในประเทศไทยช่ือพิมพิลาภจะถอดแบบใช้คอมพิวเตอร์แกะลายทํา
เป็นโฟมข้างในและฉีดด้วยซีเมนต์หนาเป็นหินทรายจะทําเหมือนของจริงสูงประมาณ 5 เมตร จะนําไปต้ังไว้ที่
บริเวณทางเข้าเมืองกาฬสินธ์ุเพราะจะนําหัวไดโนเสาร์ที่เป็นภูเขาออกและปรับภูมิทัศน์ใหม่  เพราะสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯจะไปเปิดสัญลักษณ์เมืองซึ่งเป็นใบเสมาอยู่บริเวณดังกล่าวหลังจากน้ันจะมีกิจกรรม
ต่อเน่ืองจนกระทั่งมาเปิดงาน 220 ปี  จะมีกําหนดการเอาไว้ก็แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเรารับงานหนักเรื่องงานบวงสรวงแต่กว่าจะถึงเดือนมีนาคมคงมีการเรียกประชุมหลายรอบแต่ผมแจ้ง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็นเบ้ืองต้น 

เรื่องที่ 5   งานฉลองพัดยศท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ฉลองพัดยศท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุวัด

เหนือ  วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556  กําหนดมาเลยว่าเต้นท์ 30 หลัง รถสุขา 2 คัน โต๊ะกลม 30 ตัว 
เก้าอ้ีนวม 50 ตัว เก้าอ้ี 400 ตัว รถ 6 ล้อ 2 คัน  และรถ 4 ล้อ 1 คัน  สํานักการศึกษาประดับผ้าเพ่ือให้เป็น
รถแห่  ผมเลยได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องมาประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและมอบหมายงานไป  และจะได้ใช้พ้ืนที่
ของโรงเรียนเพ่ือฉันท์อาหารเหมือนทุกคร้ังหรือไม่  
นางสาวสุภาพ  บุญเพิ่ม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓    ไม่ค่ะเพราะว่าครั้งน้ีทางชุมชนเขาอาสาท่ีจะ

ทําอาหารถวายพระเองเลยขอยืมโต๊ะกลมและเก้าอ้ีกับทางเทศบาล 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     เรื่องน้ีทางสํานักการช่างคงรับงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คงไม่มีปัญหา  ยังไงเชิญทุกท่านถ้าใครว่างจากงานกีฬาสี อปท. ก็ไปร่วมงานฉลองพัดยศท่านเจ้าคุณรองเจ้า
คณะจังหวัดกาฬสินธ์ุที่วัดเหนือ  วันที่ 14 ธันวาคม 2556 เริ่มเคล่ือนขบวนแห่รอบเมือง เวลา 15.30 น. 
วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 07.00 น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้า  นอกจากคําสั่งของเทศบาลมอบให้
เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบออกไปแล้วก็ยังมีคําสั่งจังหวัดมาอีกหัวหน้าสํานักปลัดได้สําเนาเอกสารให้ทุกกอง/
ฝ่ายรึยัง  ฝากหัวหน้าสํานักปลัดแนบหนังสือคําสั่งจังหวัดไปกับคําสั่งเทศบาลให้ทุกกอง/ฝ่ายรับทราบด้วย  และ
ให้ทุกกอง/ฝ่ายส่งรายช่ือกอง/ฝ่ายละ 2 คน แต่งชุดปฏิบัติขาวไปร่วมขบวนแห่ วันที่ 14 ธันวาคม 2556 
เวลา 15.30 น.     

เรื่องที่ 6   การจัดงานกีฬาสัมพันธ์ อปท.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เรื่องการแข่งขันกีฬา อปท. เรื่องขบวนแห่และชุด
เรียบร้อยดีหรือไม่ เราใช้งบอะไรแล้วพอหรือไม่   
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    ใช้งบของสํานักการศึกษา 100,000 บาท   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กําชับเรื่องเคร่ืองด่ืมเพราะมีการรณรงค์การจัดงานไม่มี
แอลกอฮอล์  ถ้ามีการสังสรรค์ก็แค่พอประมาณอย่าด่ืมมากจนขาดสติเอาตามความเหมาะสม  ฝากท่านรอง 
นพสิทธ์ิและท่านปลัดดูแลเรื่องเครื่องด่ืมให้กับพนักงานเราด้วย     
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    และในงานเลี้ยงตอนเย็นจะมีการประกวดเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเราไม่ได้จัดคนเข้าประกวดเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงเลยตัดออก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ไม่เป็นไรเอาเป็นว่างานกีฬา อปท. เรีบบร้อย 

เรื่องที่ 7    การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 1 มกราคม  2557  จะมีงานปีใหม่ผอ.ภานุเดช
เต้นท์ใหญ่ของจังหวัดเขาเอาแบบของท่านผอ.ไปแต่แทนที่จะซื้อก็ไม่ได้ซื้อ  ท่านผู้ว่าไปคุยกับวิสาหกิจชุมชนที่
ไหนก็ไม่รู้แล้ววิสาหกิจชุมชนก็ซื้อ 2 เต้นท์ ในราคา 560,000 บาท ซึ่งผมมองว่าไม่แพงและปีใหม่เต้นท์ตอนน้ี
อยู่ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลางผมเลยคิดว่าถ้าอยู่บริเวณน้ันแล้วเกิดมีคนสติไม่ดีไปทําลายอาจจะเกิดความ
เสียหาย  เราย้ายเต้นท์มาไว้ดีหรือไม่แล้วถ้าย้ายเราจะนําไปเก็บไว้ที่ไหนหรือเราจะนําไปไว้ที่ศาลากลางจังหวัด
เลยเพ่ือเตรียมจัดงานปีใหม่และวันเด็ก  
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    สถานที่เก็บผมคิดว่าจะนําไปเก็บที่อาคาร

อเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 4 แห่งใหม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมว่าไม่ต้องเก็บเอาไปกางไว้เลยท่ีศาลากลางจังหวัด  
เพราะถ้าเราร้ือเต้นท์จากสวนสาธารณะแก่งดอนกลางแล้วมาเก็บไว้พอถึงวันปีใหม่เราก็ค่อยขนย้ายมากาง
บริเวณศาลากลางจังหวัดกับถ้าเรารื้อจากสวนสาธารณะแก่งดอนกลางแล้วมากางไว้เลยที่ศาลากลางจังหวัด
แบบไหนดีกว่า  คนทําชอบแบบไหนและแบบไหนสะดวกกว่า 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    เรารื้อจากสวนสาธารณะแก่งดอนกลางแล้วมา

กางไว้เลยที่ศาลากลางจังหวัดครับเพราะว่าเต้นท์กางค่อนข้างยากพอสมควร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ถ้าหากร้ือแล้วนํามากางเลยก็ต้องเตรียมสถานที่  ปกติ
สํานักการช่างต้องไปกางเต้นท์สําหรับพระที่มาตักบาตรตอนช่วงเช้าอยู่แล้วก็ไปวางแผนจัดเตรียมสถานที่ว่าจะ
กางเต้นท์บริเวณไหนหรือเผื่องานวันเด็กว่าเราจะต้ังไว้บริเวณไหนและเวทีที่เราจะจัดเป็นที่ทําพิธีวันขึ้นปีใหม่
ตรงน้ีเราจะทําเป็นเวทีวันเด็กด้วยได้หรือไม่  ฝากผอ.ภานุเดชและหัวหน้าคงเดชไปดูเรื่องการจัดเตรียมสถานที่
ในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก  
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เรื่องที่ 8   ประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ปี 2555 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 9 มกราคม 2557 ประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ปี 
2555  ชิงเงินรางวัล 2  ล้านบาท  ปีน้ียากเพราะแข่งขันกับเทศบาลเมืองทั่วประเทศ  แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
รางวัลธรรมาภิบาลทุกปีน้ันแข่งขันเฉพาะภาคแต่ละภาคไม่ได้นํามารวมกันแต่ปี 2555 แข่งขันทั่วประเทศ 
เทศบาลเมืองก็แข่งขันกับเทศบาลเมืองทั่วประเทศ  เทศบาลนครก็แข่งขันกับเทศบาลนครทั่วประเทศ และ
เทศบาลตําบลก็แข่งขันกับเทศบาลตําบลท่ัวประเทศ  เมื่อเป็นเช่นน้ีทําให้คู่แข่งเยอะข้ึนและคู่แข่งในการชิง
รางวัลธรรมาภิบาล ปี 2555 กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรามีทั้งหมด 12 เทศบาล 1.เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 
จังหวัดปทุมธานี  2.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  3.เทศบาลเมืองกระบ่ี 4.เทศบาลเมืองแกลง 5.เทศบาลเมืองตาก
ใบ 6.เทศบาลเมืองทุ่งสง  7.เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  8.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 9.เทศบาลเมืองน่าน 10.เทศบาล
เมืองหนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี  11.เทศบาลเมืองวารินชําราบ  12.เทศบาลเมืองลําพูน  รวม 12 เทศบาล 
ชิง 6 รางวัลฯ ละ 2 ล้านบาท       

เรื่องที่ 9    โครงการถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันพุธที่ 18  ธันวาคม 2556 โครงการถนนสายบุญอย่า
ลืมไปร่วมทําบุญตักบาตรที่ถนนภิรมย์ เวลา 06.30 น.      

เรื่องที่ 10   กําหนดการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดการจัดงานมหกรรม
โปงลางแพรวาและงานกาชาด  เชิญไปประชุมแล้วครั้งแรกตกลงเรียบร้อยมอบหมายงานแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการออกคําสั่งแล้วกําหนดวันจัดงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557   

เรื่องที่ 11   กล้อง CCTV และสัญญาณไฟจราจร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     อยากฝากงานเทศกิจประสานเรื่องสัญญาณไฟจราจร
งบประมาณที่เราได้มาประมาณ 9 ล้านบาท  จากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผมรู้มาว่าเงิน
งบประมาณมาแล้วอยู่ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผมเลยได้สอบถามว่าจะให้ใครเป็นคนจัดซื้อจัดจ้าง
ทางสํานักงานขนส่งบอกว่าจะให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเพราะสํานักงานขนส่งไม่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เคยเปิดประมูลและทํางานด้านน้ี  ฝากหัวหน้าจําลองเตรียมเอาไว้ถ้าเผื่อเขามีใบจัดสรรเงินมาและ
ประสานด้วยเพราะสํานักงานขนส่งไม่รู้ว่าจะประกวดและสอบราคาอย่างไร  มี 2 ตัว คือ กล้อง CCTV และ
สัญญาณไฟจราจร    

เรื่องที่ 12   กําหนดวันมอบรางวัลพระปกเกล้าฯ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มอบรางวัลพระปกเกล้าฯกําหนดออกมาแล้วเลื่อนเป็น
วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2557  และอย่าลืมเตรียมมวลชนที่จะไปรับรางวัลร่วมกับผมเหมือนเดิมส่วนสถานที่ก็คง
จะได้ไปรับที่ศูนย์ราชการ 

เรื่องที่ 13   ขอเชิญประชุมชี้แจงเก่ียวกับเรื่องการทําแผนพัฒนาจังหวัดโครงการคนดี 
                         สุขภาพดี รายได้ดี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันที่ 16 ธันวาคม 2556  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกเจ้าหน้าที่มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดช้ีแจงเก่ียวกับเรื่องการทําแผนพัฒนาจังหวัดโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ท่านผอ. 
เพ็ญพรว่าอย่างไร   ขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกเจ้าหน้าที่มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมด้วยสํานัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทเอ็กเซลเลนซ์  โดยเจ้าหน้าที่ของสํานักงานและท่ี
ปรึกษาประมาณ 5 คน  มีกําหนดการลงพื้นที่ทําการประชุมช้ีแจงและหารือร่วมกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องกับ



๗ 

 
กระบวนจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2556 ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดเป็น
โครงการนําร่องเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กลไกลการดําเนินงานจุดแข็งจุดอ่อนของการใช้โครงการเป็นปัจจัยใน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงขอเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุม  ผมเข้าร่วมประชุมในโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี รายละเอียดของเราเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเร่ืองน้ีก็ไปประชุมกับผม 1 คน  

เรื่องที่ 14   การประชุมแผนพัฒนาของปี 2558   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเร่ืองที่ผมไปประชุมเก่ียวกับแผนการ
พัฒนาของปี 2558  ส่วนปี 2557 เราได้งบประมาณมา 14.5 ล้านบาท เพ่ือเอามาทําฐานพระพุทธรูปที่
บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเป็นงบผู้ว่า CEO ได้มาแล้วแต่มีการประชุมคณะกรรมการ กบจ. วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2556  ท่านผู้ว่าตัดโครงการของเราไปเป็นโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี  ตัดไปหมดก็ไม่
เป็นไรเพราะเป็นงบประมาณของผู้ว่า CEO ท่านบอกว่างบคนดี สุขภาพดี รายได้ดี  ในปี 2557 ทางสํานัก
งบประมาณตัดไป 27 ล้านบาท เพราะฉะน้ันเลยไม่มีงบประมาณมาขับเคลื่อนต่อแล้วก็ทํามาได้ดีแล้วในปี 
2556  เพราะฉะน้ันจะต้องทําต่อเน่ืองในปี 2557  ท่านผู้ว่าสมศักด์ิบอกว่าถ้าโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้
ดี  ทําต่อเน่ือง 3 ปี จังหวัดกาฬสินธ์ุของเราจะเป็นเมืองคนดีและเป็นเมืองแห่งความสุขเพียงแค่ทําต่อเน่ือง 3 
ปี อย่างเช่นการจัดงานศพปลอดเหล้าและเรื่องยาเสพติดจะได้ลดน้อยลงน้ีคือความหวังที่ท่านผู้ว่าสมศักด์ิท่าน
ทําโครงการน้ีและได้มอบไว้  พอปี 2557 ไม่รู้ว่าทําไมสํานักงบประมาณถึงได้ตัดงบโครงการน้ีออกท่านผู้ว่าเลย 
ต้องมาตัดงบประมาณ 14.5 ล้านบาท ที่เราจะทําฐานพระพุทธรูปที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลางเพ่ือไปให้
โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี  และเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ท่านผู้ว่าก็เชิญประชุมคณะกรรมการ 
กบจ. พิจารณาแผนที่จะดําเนินการในปี 2558  เพราะฉะน้ันเลยมาพิจารณาดูว่าตามยุทธศาสตร์ต่างๆของ
จังหวัดเราซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ ในปี 2558 มีโครงการอะไรบ้าง  ผมก็ไปเปิดดูปรากฏว่าหายไปตอนน้ันท่านผู้ว่า
บอกว่าไม่เป็นไรท่านนายกปีน้ีเอามาทําโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดีก่อนแล้วปีหน้าจะจัดให้ผมก็มาเปิดดู
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นยุทธศาสตร์เก่ียวกับเร่ืองส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นเรื่องการพัฒนา
คนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตดูยังไงก็ไม่มีโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลของเรา  ผมเลยพูดในที่ประชุม
ท่านผู้ว่าเลยให้ 15 ล้านบาท  บรรจุลงไปในแผนงบ อบจ. ปี 2558  ตอนน้ีได้รับการบรรจุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
และก็มีหนังสือแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนา 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560  
ตอนน้ีเราต้องเร่ิมประชุมและเตรียมทําแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 3 ปี  ผมไปศึกษาดูแล้วเราจะต้อง
ปรับเปลี่ยนกันหมดและจะต้องเริ่มดําเนินการต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปเขามีห้วงเวลามาด้วย  ให้เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้จัดทําแผนพัฒนา 3 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของ อบจ. และสอดคล้องกับแผนชุมชนแล้วจะต้องเตรียมยุทธศาสตร์บูรณาการประเทศคือ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแนวทางดําเนินงานเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์เพ่ิมเติมเข้ามาที่จะต้องทํา  เพราะฉะนั้นผอ.อภิวัฒน์อาจจะต้อง
มีการประชุมหรืออาจจะมีการส่งหนังสือเพ่ือให้แต่ละกอง/ฝ่ายเสนอโครงการท่ีเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีโครงการอะไร  ผอ.อภิวัฒน์สําเนาเอกสารฉบับน้ีแจกให้ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายจะ
ได้เข้าใจมากขึ้น 

เรื่องที่ 15    ขอสํารวจเพื่อติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุรนารีขอ
สํารวจเพ่ือติดต้ังระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ท่านผอ.ภานุเดชรู้เรื่องน้ีแค่ไหน 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ทําหนังสือตอบแล้วว่าอนุญาตให้มาดําเนินการ
สํารวจ 



๘ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ด้วยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุรนารี
ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นที่ปรึกษาโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บน
หลังคานําร่องในอาคารของรัฐในภูมิภาค  และสนใจที่จะเข้ามาสํารวจอาคารสํานักงานเทศบาลเพื่อกําหนดจุด
ติดต้ังที่เหมาะสมกรุณามอบหมาย  แล้วค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นของเขาหมดใช่หรือไม่ 
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ครับคือเบ้ืองต้นเราก็ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดของ
อาคารเราไปและเขาจะมีรูปแบบต่างๆมาให้ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ลองดูเพราะไม่มีค่าใช้จ่าย 

เรื่องที่ 16   รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโปร่งใสประจําปี 2556   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือมาเชิญเข้าประกวดให้ส่งประกวดรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใสประจําปี 2556  เป็นรางวัลเก่าหรือรางวัลใหม่ฝากผอ.อภิวัฒน์ประสานต่อ  เขา
บอกว่าทํามาแล้ว 4 ปี  เรียกว่าโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใสประจําปี 2556 เป็นกิจกรรมการมอบรางวัล
เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ได้จัดต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยสร้างขวัญกําลังใจยกย่องเชิดชูหน่วยงานองค์กรและสถาบันภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน นิติบุคคล ให้เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมสงเสริม
การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ฝากท่านผอ.อภิวัฒน์ประสานต่อเพราะผม
สงสัยว่าเป็นรางวัลอะไรแต่ดูจากตัวช้ีวัดแล้วเราก็มีโครงการหลายโครงการที่เราทําอยู่แล้วแต่ละกอง/ฝ่ายที่จะ
เข้าตัวช้ีวัดแล้วก็พร้อมที่จะนําเสนอได้  
 

เรื่องที่ 17  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับเรื่องพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รี
สอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับเรื่องพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน  ด้วย
สํานักงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยศูนย์อนามัย 567 ได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนสานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคีสร้างสุขภาพเด็กไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรใน
การนี้ศูนย์ 6 ขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนไปประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมทั้งผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลร่วมทั้งสิ้น 3 คน เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวโดยเบิกค่าอาหารจากผู้จัด  สําหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะ เบ้ียเลี้ยงให้เบิกจากต้นสังกัด  

เรื่องที่ 18   โครงการปลูกต้นพะยูงท่ีสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ฝากหนังสือให้ท่านผอ.วรวิทย์เป็นเรื่องของสภาเด็กและ
เยาวชนของ อบจ. เขามีโครงการ 4 โครงการ  และโครงการไหนพอที่จะขับเคลื่อนไปกับเขาก็ลองประยุกต์ดู
และตอนน้ีเราสามารถดําเนินการได้น้ันก็คือโครงการปลูกต้นพะยูงที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  เขาเอาต้น
พะยูงมาแล้ว 40 ต้น  ผมไปดูแล้วสวยมากตอนน้ีเอามาปลูกได้ 10 ต้น เหลืออีก 30 ต้น ถ้าหากว่าอยากจะให้
สภาเด็กและเยาวชนมาจัดกิจกรรมตามโครงการนี้และร่วมดูแลรักษาและถ้าเขาจะไปดําเนินการปลูกเมื่อไรให้
แจ้งมาเทศบาลจะได้ไปเตรียมสถานที่ในการปลูกให้  แต่ต้องมอบให้สภาเด็กและเยาวชนดูแลรักษาจนโต 
จํานวน 40 ต้น ถ้าหากว่าปลูกแล้วแต่ไม่ดูแลรักษาก็คงตายเหมือนที่ผ่านมา     

เรื่องที่ 19   โครงการจัดการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



๙ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ไม่ใช่แค่แจ้งเพ่ือทราบแต่อยากจะหารือกับพวกเราเพ่ือ
พิจารณาด้วย  จําได้หรือไม่ว่าเราเคยคุยกันเก่ียวกับเรื่องโครงการจัดการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคราวท่ีแล้วผมก็พูดว่าจะมีการแข่งทักษะซึ่งปกติแล้วโรงเรียนของเทศบาลทั่วประเทศ
เขาจะเปิดการจัดนิทรรศการเพ่ือไปแข่งขันทักษะของแต่ละภาค  แล้วทุกภาคจะต้องไปแข่งขันระดับภาค
นักเรียนหรือโครงการที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันถ้าชนะในระดับภาคแล้วถึงจะมีสิทธ์ิเข้าไปแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อ  ปกติจะจัดกันในเดือนมิถุนายนเพราะว่าเป็นภาคการศึกษาท่ี 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งพอไป
เรียนเริ่มต้นภาคเรียนที่ 1 เขาก็จะได้เตรียมโครงการท่ีจะเข้าประกวดแข่งขันและพอผ่านระดับภาคแล้วก็จะได้
ไปแข่งขันระดับประเทศต่อในระดับช้ันของเขา  แต่ปีน้ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเทศบาลเมืองเชียงคาน
อยู่ที่จังหวัดเลยขอเป็นเจ้าภาพในการจัดและกําหนดการจัดมาเป็นวันที่ 6 – 9 มกราคม 2557  และก็มีคน
บอกว่าไม่ใช่ประเพณีที่ทางท้องถิ่นที่มีโรงเรียนเขาจัดเพราะว่าเดือนมกราคมเป็นช่วงที่อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ถ้า
หากว่าไปเปิดการแข่งขันระดับประเทศก็จะไม่ตรงกันเพราะถ้าแข่งขันระดับภาคตอนเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5  พอจะไปแข่งขันระดับประเทศได้เลื่อนช้ันเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ก็เท่ากับว่าไม่ได้แข่งขันตาม
ระดับช้ันน้ีคือเหตุผลประการที่ 1 เขาเลยเรียกประชุมผมมอบให้ท่านปลัดไประชุมด้วยอยากจะขอให้เทศบาล
เมืองเชียงคานเลื่อนกําหนดการให้ไปอยู่ในประเพณีของการจัดนิทรรศการทางการศึกษาที่เขาจัดกัน  และไป
อธิบายเหตุผลว่าการจัดนิทรรศการและการเป็นเจ้าภาพของเทศบาลเมืองเชียงคานรอบน้ีวัตถุประสงค์เพ่ือเด็ก
หรือเพ่ือเมืองเชียงคาน  ถ้าหากว่าเพ่ือเด็กก็ต้องจัดให้ถูกต้องตามภาคการศึกษาแต่ถ้าหากจัดเพ่ือเมืองเชียงคาน
เพ่ือที่จะมีรายได้เรื่องการท่องเที่ยวก็เท่ากับว่าเอาการศึกษามาจัดนิทรรศการเพ่ือที่จะดึงคนและรายได้เข้าเมือง
เชียงคาน  ก็มีการถกเถียงกันเรื่องน้ีและการจัดนิทรรศการคร้ังน้ีจัดขึ้นวันที่ 6 – 9 มกราคม 2557  และถ้า
เราเดินทางไปจัดนิทรรศการและเดินทางกลับมาวันที่ 10 มกราคม 2557  ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ก็
เป็นวันเด็กแห่งชาติเพราะฉะน้ันถ้าคณะครูที่ได้ไปจัดนิทรรศการแล้วงานวันเด็กเราจะเอาอย่างไร  แน่นอนว่า
อาจจะมีท้องถิ่นบางแห่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงเทศบาลตําบลท่ีมีโรงเรียนเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบที่จะจัดงานวัน
เด็ก  เพราะฉะน้ันเจ้าภาพจะจัดเมื่อไรเขาก็สามารถไปร่วมได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเทศบาลเมืองใหญ่ๆที่เป็น 
เทศบาลเมืองหลักซึ่งเน้นกิจกรรมวันเด็กทุกปีจะจัดงานวันเด็กทันหรือไม่  เพราะกําหนดจัดงานนิทรรศการที่
เมืองเชียงคานวันที่ 6 – 9 มกราคม 2557  การจัดงานวันเด็กเราเคยเลื่อนมาจัดก่อนวันเด็ก 1 วัน ปรากฏว่า
เด็กไม่พอใจและมีการต่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุว่าทําไมจัดงานไม่ตรงกับวันและไม่มีของแจก  คราวน้ี
เราจะมุ่งเน้นงานอะไรและจะทําอย่างไร  ท่านผอ.สํานักการศึกษาพอถึงรายการน้ีท่านก็เกษียณหนังสือมาบอก
ว่าได้เตรียมโครงการและส่งโครงการไปแล้วจะต้องใช้งบประมาณ  5  แสนบาท  แต่ในเทศบัญญัติต้ัง
งบประมาณเอาไว้ 2.5 แสนบาท จะต้องหาเงินงบประมาณเพ่ิมอีก 2.5 แสนบาท และถ้าหากว่าตัดโครงการใด
โครงการหน่ึงให้ตัดทุกโครงการ  ผมเลยไม่สบายใจจึงต้องนําเรื่องน้ีมาหารือในที่ประชุมเพราะถ้าหากว่าเราไม่
ส่งแล้วปกติทางโรงเรียนก็ไปทุกปีแล้วถ้าหากว่าโรงเรียนไม่ไปปีน้ีก็จะทําให้พลาดที่จะได้ไปแข่งขัน
ระดับประเทศและตัวช้ีวัดของโรงเรียนเก่ียวกับเรื่องการประเมินความดีความชอบของครูเลยทําให้ผมหนักใจว่า
จะตัดสินใจอย่างไรถ้าหากไม่ให้ไปจัดนิทรรศการครูและนักเรียนจะต่อว่าผมไม่สนับสนุนการจัดการศึกษาแล้ว
ถ้าไปงานวันเด็กซึ่งเป็นงานที่เราทําได้อย่างดีเคยได้รับคําชมมาทุกปีว่าเราจัดย่ิงใหญ่จะบกพร่องหรือไม่  แล้ว
งานวันเด็กปีที่ผ่านมาก็มีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและตอนเย็นก็มีงานเลี้ยง  ผมเลยคิดได้
ว่าการดําเนินงานทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนโดยพนักงานครูไม่ว่าจะเป็นการจัดงานวันเด็กหรือแข่งขันทักษะก็
ต้องอาศัยครูเพราะฉะน้ันเลยมอบให้ท่านปลัดไปสอบถามคณะครูทั้ง 4 โรง ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  ถ้าหาก
ว่าคณะครูทั้งหลายกลัวที่จะโหวตก็ให้ลงคะแนนลับไม่ต้องระบุช่ือผมเลยมอบภารกิจน้ีให้ท่านปลัดลงไป
สอบถามคณะครูว่ามีความเห็นอย่างไรด้วยเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดให้ไปอธิบายให้คณะครูฟัง  ท่านปลัดและ
หัวหน้าคงเดชก็ลงโรงเรียนและไปได้ความคิดเห็นจากคณะครูมาว่าในการที่เราจะไปร่วมออกนิทรรศการ
มหกรรมการจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคร้ังที่ 22 ที่เมืองเชียงคานมีคนเห็นด้วยก่ีคนและไม่เห็น



๑๐ 

 

ด้วยก่ีคน รวมทั้งสิ้นคณะครูที่ไปสอบถาม จํานวน  116 คน มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงาน จํานวน 32 คน  
ไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน  จํานวน 84 คน ผมจึงได้นําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุม คทม. เพ่ือที่จะสอบถามพวก
เราและช่วยผมตัดสินใจ    
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ในเรื่องของการจัดนิทรรศการท่ีเชียงคานและ

เรื่องการจัดงานวันเด็กและนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนที่เคยจัดกันมาคณะผู้บริหารและท่านผอ.สํานัก
การศึกษาก็ได้ประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่ท่านปลัดจะลงไปโรงเรียนเราประชุมกันแล้วมีความเห็นลง
มติกันว่าในการจัดงานวันเด็กน้ันเราจะมีการจัดนิทรรศการก่อน 1 วัน ทําเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่แล้วซึ่งคณะ
ผู้บริหารและรองผู้บริหารที่เข้าประชุมในวันน้ันก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะทําเหมือนเดิม  ส่วนเรื่องของนิทรรศการ
ที่เชียงคานก็จะรอฟังอยู่ว่าจะมีข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติอย่างไร  และมีข้อพิจารณาอีกอย่างคือในคณะครู
และนักเรียนที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครูที่มีรายช่ือที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้าน้ันที่สมัครเข้าร่วมไว้แล้วมีทั้งหมด 
67  คน  และในแบบสอบถามที่มีความประสงค์จะไป 32 คน  ก็จะเป็นครึ่งหน่ึงของ 67 คน  ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมไม่แน่ใจว่า 32 คน ที่แจ้งความประสงค์ว่าจะไปน้ันเขารับผิดชอบกิจกรรมหรือไม่อย่างไร  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ก็สามารถเช็คได้เพราะผมบอกว่าถ้าหากว่าท่านไม่
อยากจะเปิดเผยช่ือก็ขอให้ไปลงคะแนนลับ 
นางสาวสุภาพ   บุญเพิ่ม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓    ขออนุญาตเรียนท่านนายก โรงเรียนเทศบาล 3 
แจ้งความประสงค์ว่าจะส่งกิจกรรมและครูก็จะไปหมดทุกคนแต่ในวันสํารวจมีอยู่ 1 เสียง ที่ไปนอกน้ันสรุปว่าไม่
ไปร่วมงานนิทรรศการทีเชียงคาน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ครูที่แจ้งความประสงค์ว่าจะไปน้ันมีน้อยกว่าครูที่มีความ
ประสงค์จะไม่ไป  ท่านปลัดมีความคิดเห็นว่าอย่างไร  
นายฉลอง   ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล    ตามท่ีผมได้ลงไปสํารวจผมก็ได้ช้ีแจงตามที่ท่านนายกได้นําเรียนไป
เมื่อสักครู่แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันก็อยากให้ฟังเสียงคณะผู้บริหาร    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ลืมเรื่องน้ีไปคือผมบอกว่าให้ลงคะแนนลับได้ไม่ต้อง
เปิดเผยแต่ท่านปลัดกลับมาบอกผมว่าคณะครูถ้าลงคะแนนลับเด๋ียวจะเอาไปผิดเพ้ียนขอระบุช่ือและบอกเลยว่า 
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  คุณจะเอาไปพูดอย่างอ่ืนไม่ได้เพราะมีรายงานแต่ถ้าลงคะแนนลับตัวเลขกว่าที่จะมาถึง
เราอาจจะมีการผิดเพ้ียนได้เพราะฉะน้ันคณะครูให้ลงช่ือหมดเลยและแสดงตนเปิดเผยโครงการบอกว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย  ผลก็สรุปออกมาว่าเห็นด้วยที่จะไปนิทรรศการที่เชียงคาน 32 คน  และไม่เห็นด้วยที่จะไป 84 
คน  ท่านรองอุบลรัตน์มีความคิดเห็นอย่างไร 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา    รองปลัดเทศบาล    ตามมติที่ประชุมแล้วเท่าที่ดูทางคณะครูเกินกว่าครึ่งไม่
อยากไปก็ควรที่จะเคารพเสียงข้างมากและตามความเหมาะสม 
นางสาวสุภาพ   บุญเพิ่ม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓    เมื่อเรามีกิจกรรมที่จะต้องทําและรับผิดชอบน้ัน
คือการจัดนิทรรศการและจัดงานวันเด็กที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เราก็ให้คณะครูคิดทบทวนและตัดสินใจ
เองว่าควรที่จะไปหรือไม่  เพราะทุกคนก็รู้ว่าในการทํานิทรรศการน้ันจะต้องเตรียมอะไรบ้าง  จะต้องฝึกซ้อม
เด็กเพ่ือนําเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอย่างไรเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็คืออยู่ในดุลพินิจที่เขาตัดสินใจ
แล้วว่าเขาไม่ควรไป  และดิฉันในฐานะผู้บริหารก็ได้บอกว่าถ้าเราไม่ไปเราก็เสียสิทธ์ิเราจะไม่มีผลงานดีเด่นและ
ปีน้ีเราจะไม่ได้ไปที่เมืองทองธานี  คณะครูก็ตอบว่ายินดีที่จะไม่ไปเพราะว่าเขาจะเผยแพร่ผลงานให้กับ
ผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบ   
นายประโยชน์   ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑    โรงเรียนเทศบาล 1 มีความประสงค์จะไม่ไป 37  
คน  มีความประสงค์จะไป 13 คน     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี   ประสงค์จะไม่ไปมากกว่าประสงค์จะไปเกินกว่าครึ่ง  ถ้าเรา
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จะยึดถือตามหลักรัฐธรรมนูญเราก็ต้องยึดตามหลักเสียงข้างมาก  ท่านผอ.เพ็ญพรมีความคิดเห็นว่าอย่างไร 
นางเพ็ญพร ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าทางโรงเรียนจะเป็นคน
ที่รู้ว่าผลดีผลเสียเป็นอย่างไรในเม่ือคนที่จะไปจัดนิทรรศการเขาวิเคราะห์แล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของ
เขา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมก็คิดแบบน้ันแต่ผมกลัวเขาจะว่านายกไม่ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา 
นายสถิตพงษ์ บงสีดา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2    ขออนุญาตเรียนท่านนายกในส่วนของโรงเรียน
เทศบาล 2 เราก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้าน้ันหลายครั้งเก่ียวกับในเรื่องของการที่จะไปร่วมมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นก็ได้ช้ีแจงทั้งเหตุผลและความจําเป็นในหลายๆอย่างคณะครูก็เข้าใจ  แต่เบ้ืองต้นในวันที่ท่าน
ปลัดไปสรุปได้เลยว่าสําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 มีผู้ที่ยื่นความประสงค์ที่จะไปเพียง 1 ท่าน  นอกจากน้ันมี
ประสงค์ที่จะไม่ไป  
นางสุมิตรา    ภูผาลา    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4   ขออนุญาตเรียนท่านนายกสําหรับโรงเรียนเทศบาล 
4  ซึ่งเราส่งกิจกรรมไปก็มีครูบางส่วนที่จะไปร่วมกิจกรรมคร่ึงต่อครึ่ง  แต่เราก็เคารพเสียงส่วนมาก 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ผมขอเป็นมติของที่ประชุม คทม. เลยว่าเราเคารพเสียง
ส่วนมากของครูเพราะว่าครูแต่ละคนรู้ภารกิจหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างไร  ผู้บริหารโรงเรียนรู้ภารกิจหน้าที่ของ
ตัวเองเป็นอย่างไร   สรุปคือไม่ส่งตามที่ท่านปลัดเสนอขึ้นมาและต้องขอขอบคุณทางพนักงานครู ท่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่ช่วยในการตัดสินใจเพราะบางคร้ังการตัดสินใจของ
เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจ  

เรื่องที่  20   โครงการเทศบาลพบส่ือมวลชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วันที่ 20 ธันวาคม 2556 กองวิชาการจะจัดโครงการ
เทศบาลพบสื่อมวลชนก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ
และหลังจากการแถลงข่าวเสร็จก็จะมีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านระหว่างทีมเทศบาลกับทีมผู้สื่อข่าวและชุมชน  
ตอนเย็นก็จะมีงานเลี้ยงโครงการน้ีเป็นโครงการที่ต้ังเอาไว้ในงบประมาณของกองวิชาการ 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  5/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  26  พฤศจิกายน  ๒๕๕6   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  5/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 26  
พฤศจิกายน  2556  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนพฤศจิกายนก็ยังเป็นข้อมูลเก่ามีการจับกุม

ยาเสพติดได้ 2 ราย รายแรกเป็นคนอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนถนนอภัยจับได้ที่สบายอพาร์ทเม้นท์ จับได้ 1,400 เม็ด 
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และหลังจากน้ันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ก็ขยายผลมาจับกุมได้ที่ชุมชนวัดสว่างพัฒนาที่หอพักพิลัยพรรณ 
จับได้ 12,600 เม็ด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เป็นคนในชุมชนหรือไม่ 

นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม    เป็นลูกหลานเจ้าของหอพักเป็นคนในชุมชนเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
เรื่องที่ 2   รายงานการประชุม 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ    ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมในวันพุธ
ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธ์ุ (POC) ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ช้ัน 6 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกําหนดการรูปแบบแนวทางและ
กิจกรรมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงเสด็จพระราชดําเนินทรงเป็น
ประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ณ  โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์และใน
ห้วงเดียวกันจังหวัดกาฬสินธ์ุจะได้จัดงานเฉลิมฉลอง “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” มติที่ประชุมได้จัดให้มีกิจกรรมที่จะรับ
เสด็จและสมโภชน์ “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” เบ้ืองต้นดังน้ี 1.ประดับตกแต่งเมืองและร้านค้าภายในเขตเทศบาล  2.
กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า 3.งานบวงสรวงเจ้าโสมพะมิตร  4.จัดสร้างสัญลักษณ์ครบรอบ 220 ปี  5.จัดแสดง
จินตลีลาและฟ้อนรํา จํานวนผู้แสดง 5,000 คน ดนตรีสดโปงลาง 220 ลาง  6.สํานักงานจังหวัดจะเป็นผู้ออก
คําสั่งคณะทํางานและจะเชิญประชุมใหญ่คณะทํางานในสัปดาห์หน้า  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ก็เป็นการแจ้งเพ่ิมเติมจากที่ผมแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง  
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1   แจ้งผลคดีและขอเบิกเงินบํานาญ  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ผมอยากจะให้พวกเราได้รับทราบเลยได้นําเข้าที่ประชุม 
คทม. มีพนักงานเทศบาลคนหน่ึงเป็นพนักงานระดับผู้อํานวยการสํานักกองคลังระดับ 9 คือนายคมฤทธ์ิ  
โพธิราช ไปกระทําความผิดที่เทศบาลนครสกลนครและได้มีการต้ังกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผลของการ
พิจารณาความผิดวินัยร้ายแรงมีคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยไล่ออก  และหลังจากน้ันก็เข้า กทจ. และ
เห็นชอบให้ไล่ออก  นายคมฤทธ์ิ  โพธิราช เลยได้ไปฟ้องศาลปกครองตอนน้ีศาลปกครองมีคําวินิจฉัยออกมาว่า
ที่ทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของเทศบาลนครสกลนครจัดต้ังขึ้นทําผิดระเบียบให้เพิกถอนคําสั่งไล่
ออกและพอศาลสั่งเช่นน้ันตัวนายคมฤทธ์ิ  โพธิราช เลยได้ทําเรื่องขึ้นมาขอรับเงินบําเหน็จบํานาญที่เราชะลอ 
เอาไว้ซึ่งผมมีข้อสงสัยว่าทําไมถึงได้มาขอกับเราความจริงต้องไปขอที่เทศบาลนครสกลนคร  ผมเลยได้
มอบหมายให้นิติกรไปสืบค้นดูและรายงานต่อที่ประชุมได้รับทราบว่าพิจารณาอย่างไรและเราจะช่วยกัน
พิจารณาว่าเราจะให้หรือไม่ให้ 
นายชาติชาย  คําก้อน   หน.ฝ่ายนิติการ    กรณีนายคมฤทธ์ิ โพธิราช (ผู้ฟ้องคดี) ศาลเพียงแต่เพิกถอน
คําสั่งลงโทษเดิมและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (เทศบาลนครสกลนคร) ออกคําสั่งใหม่ให้เหมาะสมซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ออกคําสั่งแล้วจึงจะไปสู่ขั้นตอนของการเบิก-จ่ายเงินตามสิทธ์ิ  ดังน้ันในขณะน้ีจึงยังไม่อาจเบิก-จ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ร้องขอได้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องร้องคดีที่1 จะได้ออกคําสั่งที่เหมาะสมกับการกระทําความผิดและส่งมายัง
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุอย่างครบถ้วน  แต่ที่นายคมฤทธ์ิ โพธิราช ส่งมาน้ันส่งแค่คําพิพากษาและการโอนการรับ
บําเหน็จบํานาญโอนมารับที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแต่ไม่ได้ส่งเอกสารที่เทศบาลนครสกลนครออกคําสั่งที่
เหมาะสมมาให้เราผมเลยบอกว่ากรณีน้ีเอกสารไม่ครบไม่ควรจะให้ 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     เขาเกษียณที่จังหวัดสกลนครเขาจะต้องรับบําเหน็จ
บํานาญที่จังหวัดสกลนครแล้วทําไมเขาถึงได้มาขอรับกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายชาติชาย  คําก้อน   หน.ฝ่ายนิติการ    คือจะมีระเบียบของการรับบําเหน็จบํานาญอยู่ว่าสามารถที่
จะไปขอรับบําเหน็จบํานาญที่เทศบาลภูมิลําเนาของตนเองก็ได้เป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญนะครับไม่ใช่เงินของ
เทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี    เขาจะต้องสละสิทธ์ิที่จังหวัดสกลนครก่อนหรือไม่ 
นายชาติชาย  คําก้อน   หน.ฝ่ายนิติการ    ต้องสละสิทธ์ิก่อนครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี    เขาเคยรับบําเหน็จบํานาญกับเราไปก่อนหรือไม่สํานักการ
คลัง   
นางมยุรา   ภูจริต   หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป     เคยค่ะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   เรามาหยุดจ่ายเมื่อไร 
นางมยุรา   ภูจริต   หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป    เมื่อมีคําสั่งจากจังหวัดสกลนครให้ไล่ออก 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    แล้วตอนน้ีเขาจะขอรับต่อเพราะเขาบอกว่าศาลปกครอง
สั่งยกคําร้องแล้ว  ผมเลยให้นิติกรไปศึกษาว่าถึงแม้ว่าศาลจะยกคําร้องแต่การยกคําร้องก็คือในคําพิพากษาบอก
ว่ายกคําร้องเพราะกระบวนการสอบสวนทางวินัยไม่ชอบให้สอบสวนใหม่ 
นายชาติชาย  คําก้อน   หน.ฝ่ายนิติการ    ไม่ใช่ว่าให้ไปสอบสวนใหม่แต่ให้ลงโทษใหม่ให้เหมาะสม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   แต่ทางเทศบาลนครสกลนครก็ยังไม่มีการแจ้งมาว่าลงโทษ
อย่างไร 
นายชาติชาย  คําก้อน   หน.ฝ่ายนิติการ    และตอนน้ี ป.ป.ช. หน่วยงานที่ช้ีมูลความผิดก็อุทธรณ์อยู่
คดีเลยยังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะน้ันเราเลยไม่สมารถจะเบิก-จ่ายเงินได้ในตอนน้ี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ถ้าอย่างน้ันก็สรุปตามที่นิติกรเสนอข้ึนมาว่าให้ชะลอการ
จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 

มติที่ประชุม     - ให้ชะลอการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด - 
 

เรื่องที่ 2   นายเชื่อง วิโรจน์รัตน์ ขอสัญญาบริจาคที่ดิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ผมขอกล่าวข้อเท็จจริงเรื่องที่ดินที่ต้ังสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุของเราในปัจจุบันน้ีเดิมเป็นที่นาและท่านนายกสมศักด์ิขอรับบริจาคจากผู้ที่ใจกุศลเพ่ืออุทิศให้
เป็นสํานักงานเทศบาลก็มีหลายคนที่อุทิศให้ซึ่งเราก็มีรายช่ืออยู่หน้าห้องประชุมสภาว่าบุคคลใดอุทิศที่ดินให้
เท่าไร  และการอุทิศที่ดินน้ันไม่ใช่อุทิศให้เฉยๆแต่อุทิศโดยมีเง่ือนไขว่าเมื่อเขาอุทิศที่ดินให้ปลูกสร้างสํานักงาน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุหลังใหม่แล้วที่ดินบริเวณสํานักงานเทศบาลหลังเก่าเขาขอใช้สิทธ์ิในการท่ีจะก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์เพ่ือถอนทุนถ้าหากว่าเขาได้สิทธ์ิน้ีไม่ว่าจะทําเองหรือสามารถที่จะให้ใครมาทําก็ได้แต่
ผลประโยชน์เขาจะต้องได้รับเป็นการชดเชยที่เขาบริจาคที่ดินแปลงที่เราต้ังเป็นสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
แห่งน้ี  มีนายเช่ือง วิโรจน์รัตน์เป็นหัวหน้าทีมและไปชักนําผู้อุทิศทั้งหลายมาร่วมในการบริจาคและทางท่าน
อดีตนายกสมศักด์ิ ร่มไทรทองก็ไปทําสัญญากับกลุ่มผู้อุทิศที่ดินเรียกว่าคํามั่นว่าถ้าหากว่าผู้อุทิศที่ดินยกที่ดินผืน
น้ีให้ก็จะให้คํามั่นว่าจะอนุญาตให้ผู้อุทิศที่ดินมีสิทธ์ิก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่สํานักงานเทศบาลหลังเก่า  ได้ตก
ลงกันเหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2527  แต่พอเวลาผ่านมาจนถึงตอนน้ีจะ 30 ปี ก็มีหนังสือจากนายเช่ือง
วิโรจน์รัตน์มาขอถ่ายเอกสารหลักฐานอะไรบ้างท่านนิติกร  
นายชาติชาย  คําก้อน   หน.ฝ่ายนิติการ    ขอหนังสือสัญญาแบ่งที่ดินให้ 



๑๔ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ที่ให้เอาเข้าที่ประชุม คทม. คือเขาขอถ่ายเอกสารผมเลย
อยากให้พวกเราซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลได้รับรู้รับทราบด้วยความจริงไม่มีอะไรเราก็ต้องสําเนาเอกสารให้เขาไป
ที่ประชุมแห่งน้ีมีมติอนุญาตให้เขาสําเนาเอกสารได้  แต่ตอนที่ผมมาเป็นนายกปี 2545 ผมก็หยิบเรื่องน้ีขึ้นมา
ดูก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหน่ึงประมาณปี  2538 หลังจากหนังสือสัญญาคํามั่นจดทะเบียนปี 2527 ในปี 2538 
ท่านวิชิต แสงโสภาพรรณ  เป็นนายกเทศมนตรีและท่านผู้ว่าท่านหน่ึงก็เห็นว่าคํามั่นไม่มีกําหนดอายุสิ้นสุด
เพราะฉะนั้นจะผูกพันเทศบาลไปถามว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนได้พยายามที่จะก่อสร้างอาคารพาณิชย์
หรือไม่  ได้พยายามหลายครั้งแต่ปรากฏว่าประกาศขายแล้วไม่มีใครซื้อสักคนและได้ล้มเลิกโครงการพอมาถึง
ท่านผู้ว่าท่านน้ีและสมัยนายกวิชิตก็เลยมีกําหนดเง่ือนไขว่าให้ผู้รับคํามั่นไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในก่ีปีถ้า
หากคุณไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้ถือว่าคํามั่นยกเลิก  ตอนน้ีล่วงเลยมาเกือบ 30 
ปี และถ้าจะว่าไปแล้วอายุความคดีทางแพ่งจะมีอายุความแค่ 10 ปี ถ้าไม่มีการดําเนินการฟ้องร้องถือว่าคดี
ขาดอายุความไม่สามารถฟ้องร้องได้ก็นําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมเพ่ือให้พวกเราได้รับรู้รับทราบ  
 

มติที่ประชุม - ให้สําเนาเอกสารหนังสือสัญญาแบ่งที่ดินให้กับผู้ให้บริจาคที่ดิน  - 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  เชิญสถานธนานุบาล 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนพฤสจิกายน จํานวน 3,401  รายการ จํานวนเงิน 54,877,000 บาท เงินสด
คงเหลือ จํานวน 69,300.74 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 6,699.42 บาท เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,532,373.33  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,893,423.92  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 49 ราย 
จํานวนเงิน 682,800 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนพฤศจิกายน  2556 จํานวน  42,545 บาท  รับ
จํานํา  1,045 ราย จํานวนเงิน 15,782,900 บาท ลดลงจากเดือนตุลาคม จํานวน 174 ราย  จํานวนเงิน  
3,297,300  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,028  ราย จํานวนเงิน 15,375,200 บาท  ลดลงจากเดือนตุลาคม  
จํานวน  63 ราย จํานวนเงิน  2,474,500  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 486,225 บาท   ลดลงจาก
เดือนตุลาคม  จํานวน  57,394 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 30 พฤศจิกายน 56 จํานวน 
1,029,844  บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

พฤศจิกายน  2556  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  429 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล  1. ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาลต่อ กทจ.กาฬสินธ์ุ  ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 1 ราย คือ น.ส.ศรัณน์พัชร์  ไผ่พูล  เจ้าพนักงาน
ธุรการ ระดับ 2  เป็นเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3  2. ขอความเห็นชอบแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารง
ตําแหน่งต่างสายงาน  ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ต่อ กทจ.กาฬสินธ์ุ ดังน้ี 2.1 ตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี ระดับ 4  จํานวน 1 อัตรา 2.2 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ  4  จํานวน 2 อัตรา  2.3 ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4  และระดับ 5  จํานวน 2 อัตรา  3. สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตาม
ภารกิจจํานวน 2 ตําแหน่งและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังน้ี  - ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 3 



๑๕ 

 

อัตรา  - ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จํานวน 1 อัตรา  - ตําแหน่งพนักงานเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย จํานวน 2 อัตรา 
4. ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 ราย ต่อ กทจ.
กาฬสินธ์ุ   ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  
หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 5  ราย  ส่วนราชการ  จํานวน - ราย  เอกชน  
จํานวน  7 ราย  รวมเป็นเงิน  51,600  บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  2 ราย  ส่วน
ราชการ - ราย  รวมเป็นเงิน  -  บาท    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการ
งาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  4/2557  เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2556  ครั้งที่  5/2557  เมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน  2556  จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1 ครั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์บริ เ วณรอบกุ ดคล้ า  ชุ มชนท่ าสิ นค้ า  โ ค ร งการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาส มัคร ป้อ ง กัน ภัย 
ฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน  วันที่ 22 -24  พฤศจิกายน 2556 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
สวนสาธารณะแก่งดอนกลางเตรียมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  งานทะเบียนราษฎร  จํานวนประชากร  
ณ เดือนพฤศจิกายน  2556   จํานวน 14,194  ครัวเรือน  จํานวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลท่ีเสียชีวิต  
จํานวน  10 ราย  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 826 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 725  ราย  
โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  9 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา  ออกตรวจเย่ียมให้
คําแนะนําและแก้ไขปัญหาในชุมชนโพธ์ิไทร ชุมชนสงเปลือยกลางและชุมชนสุขสบายใจ  รวม  6  ราย 

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ มาตรการประหยัด

พลังงานเดือนพฤศจิกายน  2556  ค่าไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 833.70 
หน่วย  เพ่ิมการใช้พลังงาน  175.50  หน่วย  ค่าไฟฟ้า  โรงฆ่าสัตว์ พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 
3,900.50 หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  377  หน่วย  สถานที่กําจัดขยะ พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 
465.60 หน่วย ลดการใช้พลังงาน  26.69  หน่วย  ค่านํ้าประปา โรงคัดแยกขยะ พฤศจิกายน 2556  
จํานวนที่ใช้ 34 หน่วย ลดการใช้พลังงาน  46 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 2,051 
หน่วย  เพ่ิมการใช้พลังงาน  44  หน่วย  สํานักการสาธารณสุขฯ พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 58 หน่วย 
เพ่ิมการใช้พลังงาน  10  หน่วย  ศูนย์บริการฯ แห่งที่ 1 พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 10 หน่วย ตุลาคม 
ลดการใช้พลังงาน  2  หน่วย  ศูนย์บริการฯ แห่งที่ 2  พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 12 หน่วย เพ่ิมการใช้
พลังงาน  4 หน่วย  สรุปค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน  พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 535 ลิตร 
ลดการใช้พลังงาน  222.92 ลิตร  ดีเซล  พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 14,891 ลิตร เพ่ิมการใช้
พลังงาน  1,291 ลิตร  LPG พฤศจิกายน 2556  จํานวนที่ใช้ 159.87 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  15.42 
ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  2  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 
ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  49  
ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน 11 จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยน 
นํ้ามันเคร่ือง 4/ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 5 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา/เปลี่ยน  39  ฝา  ด้านส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ  ทําความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทงตลอดจนนํากระทงออกจากบริเวณจัดงานระหว่างวันที่  ๑๔ - 
๑๘ พ.ย. ๕๖   ดูแลรักษาความสะอาดระหว่างขบวนแห่สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   จัดเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ดูแลรักษาความสะอาดระหว่างขบวนแห่สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๖ ซ่อมแซม โต๊ะเก้าอ้ี 
ภายในตลาดโต้รุ่ง  ดําเนินการซ่อมแซม โต๊ะเก้าอ้ี ภายในตลาดโต้รุ่ง จํานวน ๑๕ ตัว  เตรียมความสะอาด
บริเวณจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค.๕๖ จัดเจ้าหน้าที่เตรียมความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติ



๑๖ 

 

ธรรมเฉลิม  พระเกียรติ ๕ ธ.ค. ๕๖ บริเวณสวนสาธารณแก่งดอนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๕๖
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  4.62  ตัน  ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  2  ครั้ง 
เป็นเงิน  18,186 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 2,246.30 
ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 978.97 ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ 1,267.33  ตัน  แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
สภาพปกติ ได้แก่ หนองไชยวาน กุดยางสามัคคี ลํานํ้าปาว แหล่งนํ้าผิวดินที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่  
กุดนํ้ากิน ด้านสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  2556  ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาต
โฆษณา 19 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  8  ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 5 ราย  
ค่าปรับตาม พรบ. สาธารณสุข 3 ราย  ตรวจแนะนําสุขาภิบาลร้านอาหารและตรวจคุณภาพอาหาร ๑) ตรวจ
แนะนําร้านชํา/ร้านอาหาร ตาม พรบ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ฯ  ก่อนจัดงานลอยกระทง  จํานวนร้านที่
ออกแนะนํา ๑๓ ร้าน มีการจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ๑๒ ร้าน พบการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  จํานวน  ๑  ร้าน  คือ ร้านนางนธิตา  แจ่มรัตนกุล  (ด้านข้าง
ตะวันแดง)  พบการกระทําผิดมาตรา  ๓๒  โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยการแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมาย
การค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ๒) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุร่วมกับ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดกิจกรรมลอยกระทงปลอดเหล้า ณ สนามหน้าศาลากลาง และ 
สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน   ด้านป้องกันและควบคุมโรคระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑. ในชุมชน 
- ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  ๑๐ มี ๓๕ ชุมชน มีความเสี่ยงน้อย  คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๒๒  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)ระหว่าง ๑๐ – ๓๐  มี ๑ ชุมชน มีความเส่ียงปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗ คือ ชุมชนหาดลําดวน  - ชุมชนท่ีมีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ ไม่มี
ชุมชนใด   ๒. ในสถานศึกษา  ไม่มีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก  ๓. ในวัด  วัดที่มีความ
เสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี ๑ วัด คือ มีค่า CI  
ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดดอนปู่ตาดงปอ มีค่า CI = ๔.๖  หมายเหตุเดือนน้ีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๒ ราย คือ  
๑.  นายรัตนสินทร์   มงคลสินธ์ุอายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๗๘/๓ ชุมชนหัวโนนโก ป่วยวันที่  ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๖ 
ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว  ๒. ด.ช.ยุทธพงษ์   พัฒนจิรกุล  ๙ ปี เรียนอยู่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ อยู่
บ้านเลขที่ ๓๐๘ ถนนธนะผล ตลาดทุ่งนาทอง ป่วยวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖  ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว  ด้านส่งเสริม
สุขภาพ โครงการเย่ียมบ้านมารดาและบุตรหลังคลอด มารดาหลังคลอด 18  ราย ได้รับการเยี่ยม 17 ราย  
เป็นเพศชาย 10 ราย  เป็นเพศหญิง 7  ราย  ด้านการรักษาพยาบาล   งานศูนย์บริการสาธารณสุขใน
ศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 523 ราย ตรวจโรคทั่วไป 426  ราย ทันตกรรม 
70 ราย  วางแผนครอบครัว 14 ราย  ฉีดวัคซีน  13 ราย ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 
205 ราย  ตรวจโรคทั่วไป 162 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย 34 ราย  วางแผนครอบครัว  2 
ราย  ฉีดวัคซีน 17  ราย  ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยนํ้าทิพย์ ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 1,408,117.05  บาท ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข 
แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 189,697.98  บาท  ด้านสัตว์แพทย์ ระหว่างวันที่  
1 - 30 พฤศจิกายน 2556  ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 221 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 272 ตัว 
สุนัข 221  ตัว  แมว  51  ตัว  ซึ่งค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 15,360  บาท โรงฆ่า
สัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  จํานวน 23 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 2,145  ตัว ค่าธรรมเนียม 
ที่จัดเก็บได้ 215,566  บาท  การให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์  ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้อง
ขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน 6  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง  2  เรื่อง , ขอถังขยะ  1  เรื่อง  ขอ
ความอนุเคราะห์รถดูดโคลน 1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ท่อระบายนํ้า 1 เรื่อง  มลภาวะเป็นพิษและเสียง
รบกวน 1 เรื่อง 

สํานักการศึกษา 



๑๗ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝ่ายแผนงานและโครงการ  การดําเนินงาน  

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ร่วมกับประชาชนทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล  ได้จัดงานทําบุญทอดกฐินสามัคคี  ประจําปี 2556 ในระหว่างวันที่ 9 – 10  
พฤศจิกายน  2556  โดยกําหนดนําองค์กฐินไปทอดถวาย  ณ  วัดชัยสุนทร  เพ่ือเป็นอานิสงฆ์แห่งการบําเพ็ญ
ทานบารมีของชาวพุทธ จัดกิจกรรมประเพณี “ลอยกระทงวิถีพุทธ” ประจําปี 2556 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  
2556  ณ  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป  จัดสถานที่งานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปี 2556 และ
บําเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร  สกลมหาสังฆปริณายก ( เจริญ  สุวฑฺฒน )  ในวันที่  1 - 4 
ธันวาคม 2556  ณ  พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม/ธนาคารความดี   โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมพิธีแห่กฐิน
พระราชทาน  ณ วัดกลางพระอารามหลวง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โครงการ/กิจกรรม  คณะผู้บริหาร พนักงานครู 
นักเรียน ทําบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก  โครงการ/กิจกรรม ร่วมขบวนแห่กฐินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และร่วมทําบุญทอดกฐินเทศบาล 
ณ วัดชัยสุนทร จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  นักเรียนช่วยกันทําความสะอาดบริเวณวัด
สว่างคงคา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  งานกฐินสามัคคี วัดเหนือ พระสงฆ์
ให้ความรู้เก่ียวกับประวัติของสมเด็จพระสังฆราชฯ  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้  กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ 
คณะครู พนักงานจ้าง และนักเรียน ร่วมกันทําบุญตักบาตร ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีไทย  คณะครู พนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา ร่วมทอดถวายองค์กฐิน
สามัคคี ประจําปี 2556 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดชัยสุนทร เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ ใน วันที่ 
๖ , ๒๐ พ.ย. ๕๖  ร่วมฟังเจริญพุทธมนต์ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และร่วมงานบุญกฐิน  ณ วัดสว่างคงคา ใน
วันที่ ๙ พ.ย. ๕๖ และวัดชัยสุนทร ในวันที่ ๑๐ พ.ย ๕๖  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 1  
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  ให้นักเรียนเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์เพ่ือเสริมรายได้ให้กับนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา  นักเรียนนําเศษอาหาร นํามาแปรรูปทํานํ้าหมักชีวภาพ สามารถนํามารดน้ํา
ต้นไม้แทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ แยกขยะขายให้กับกองทุน  ตาม
แนวทางของเทศบาล  โครงการเด่นๆประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   
โครงการ/กิจกรรม  ต้อนรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  โครงการ/
กิจกรรม ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2556 ภาคบ่าย และภาคค่ํา ณ สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคง  พนักงานครูและนักเรียนร่วมงานกฐินและทําโรงทาน  ณ วัดสว่างคงคา ใน
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  นักเรียนและพนักงานครูร่วมงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับวัดสว่างคง ในวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ  สํานักงานเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ   เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ การประกวดประดิษฐ์กระทงเศษ
วัสดุธรรมชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง  การประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมวันลอยกระทง  ผู้บริหารโรงเรียน  
พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ได้นํานักเรียนแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “สายลม” ณ 
สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน จังหวัดกาฬสินธ์ุ   โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา เข้ารับการอบรม e - office เพ่ือนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นระบบ มาตรฐานเดียวกันและสามารถสืบค้นหนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว  คณะครู พนักงานจ้าง 
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และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2556 เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556  ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  คณะครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันลอย
กระทง  ณ  กุดนํ้ากิน  ในวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  คณะครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กและผู้ปกครอง ร่วม
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากใบตอง)  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 1 งานที่จะดําเนินการต่อไป  สํานักการศึกษา เตรียมงานประเพณีปีใหม่ 1 มกราคม 2557 เตรียม
งานนิทรรศการผลงานโรงเรียน  10  มกราคม  2557   เตรียมงานวันเด็ก  11  มกราคม  2557  เตรียม
งานวันครู  16  มกราคม  2557  เตรียมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ต.เชียงคาน จ.เลย  6-9  มกราคม  2557  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  ธนาคารความดี  โครงการพ่อแม่คนที่สอง  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเข้าวัดวัน
อาทิตย์  โครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  งานป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน  รายงานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน   รายงานกิจกรรมลงวารสารประชาสัมพันธ์  รายงานมาตรการประหยัดไฟฟ้า และพลังงาน  โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสว่างคง   กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี  นักเรียนไปแข่งขันคนเก่ง   โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  โครงการเรารักประเพณี กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา 1.วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช  2.โครงการอาหาร
กลางวัน  3. โครงการสอนซ่อม  3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  4. โครงการขยะรีไซเคิล  5. โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  6. โครงการ 5 ส.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่) 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม 

–  พฤศจิกายน  2556 (ไตรมาส 1)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม  –พฤศจิกายน 56  เข้า
มาทั้งหมด 283,284.95 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด 
1,275,620.80 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด 
1,173,713 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่เข้ามา  6.รายได้
เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด 1,233,784 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง 
ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 56   จํานวน 3,966,402.75  บาท  7.หมวดภาษี
จัดสรร  จากเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 56  เข้ามาทั้งหมด  18,874,435.79  บาท   8.หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  รับจริงจากเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 56  ประมาณการ 70,144,268  บาท  ด้าน
การศึกษา   รับจริงจากเดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน 56 ประมาณการ 52,223,732  บาท  รวมเงินอุดหนุน  
ที่ประมาณการ  จํานวน 122,368,000  บาท  รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน   
56  จํานวน 22,840,838.54  บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม –  
พฤศจิกายน 56  จํานวน 5,045,223.50  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม 
–  พฤศจิกายน 56  จํานวน 9,867,216.29  บาท 
 
                                                     
นายจําลอง  ศรีนามล   หน.ฝ่ายพัสดุฯ     รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม



๑๙ 

 

แผนงานรวม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายน 2556(งบ 57)  
ภาษีมูลค่าตาม  พ .ร .บ .  ฯ  ภาษีสุรา   ภาษีสรรพสามิต   มูลค่าเ พ่ิม  1 ใน  9  นิ ติกรรมที่ ดิน  รวม
16,374,457.71  บาท รายรับจริงเดือนตุลาคม 56 – พฤศจิกายน 56 จํานวน 22,840,838.54 บาท   
รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – พฤศจิกายน 56  จํานวน  33,656,469.70  บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไป
เดือนธันวาคม 2556  จํานวน  -10,815,631.16 บาท  ประมาณการรายจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2556 
สํานักปลัดเทศบาล ประมาณการ  3,196,331  บาท  จ่ายจริง  3,060,795.08  บาท  กองวิชาการ  
ประมาณการ  658,550  บาท  จ่ายจริง  536,743.49  บาท สํานักการคลัง  ประมาณการ  
788,827.20  บาท  จ่ายจริง  828,470.20  บาท  งานป้องกันฯ ประมาณการ  1,160,300  บาท  จ่าย
จริง   716,531.67  บาท   สํานักการศึกษา   ประมาณการ   11,010,419  บาท   จ่ายจริง  
11,184,323.49  บาท สํานักการช่าง ประมาณการ  1,972,500  บาท  จ่ายจริง  1,552,089.57  
บาท  สํานักการสาธารณสุข  ประมาณการ  3,222,298.65  บาท  จ่ายจริง  2,258,391.42  บาท  กอง
สวัสดิการสังคม ประมาณการ  924,425  บาท  จ่ายจริง  264,890  บาท  รวมประมาณการรายจ่าย 
22,933,650.85  บาท  จ่ายจริง  20,402,234.92 บาท   รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการในเดือน
พฤศจิกายน 2556  จํานวน 2,531,415.93 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง  โครงการ

ก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่งลําห้วยสีทน ชุมชนคุ้มห้วย  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยูซอยสมหวัง 
ชุมชนริมแก่งดอนกลาง  วางแนวรั้ว สถานที่ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล สํานักการช่าง  ตรวจสอบระดับถมดิน
สถานที่ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล สํานักการช่าง  ตีเส้นจราจร ถนนอรรถเปศล  งานสถาปัตยกรรมฝ่ายศิลป์   
เขียนป้ายผ้า, ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่ายขอความอนุเคราะห์  เขียนป้ายไม้อัดจุด
บริการและอํานวยความสะดวกโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ออกแบบจัดฉากหลังเวที วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
24 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 20  ราย  ใบรับรองอาคารเพ่ือออกเลขหมายประจํา
อาคาร 18 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  2  ราย   ผลการดําเนินการติดต้ังถังดัก
ไขมันตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 13 พักอาศัยรวม 3  ตึกแถว  - อาคารพาณิชย์  -  บ้านไม้ยกพ้ืนสูง  -  
อาคารจอดรถ 1 อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (ร้านอาหาร) 1 แสดงงานระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะ
ประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 2  ขอรังวัดสอบเขต  2 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ1 ขอรังวัดออกโฉนด 3 ขอ
รังวัดรวมโฉนด -  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของ
ประชาชน  3 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 24 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคํา
ร้องของประชาชน  75  งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 17 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติ
ตามคําร้องของประชาชน 2 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 10 งาน  ขุดลอกวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์กุดยางสามัคคี  
จัดสถานที่งานลอยกระทงสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน จัดเตรียมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ   สรุปผลงาน
สวนสาธารณะ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  1.ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ถีนา
นนท์  บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา สวนหย่อมหน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมศูนย์เครื่องจักรกลฯ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมจวนผู้ว่า
ราชการฯ บริเวณวงเวียนหน้าวัดสว่างฯ บริเวณวงเวียนหน้าเวทีมวย บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  และ
บริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี   ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามัน
ดีเซล เดือนพฤศจิกายน 2556  สํานักปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น 283  ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพ่ิมขึ้น 2,920   



๒๐ 

 

ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ิมขึ้น  1,291  ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้เพ่ิมขึ้น 10 ลิตร  
สํานักการคลัง ใช้ลดลง 20 ลิตร กองวิชาการ ใช้ลดลง 1 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้ลดลง  97  ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  งบประมาณต้ังไว้ 729,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  112,851  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  458,088  บาท  2.หนังสือเข้า 100  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 70 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – 
จัดจ้าง  22 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 22  เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2556  รวมใช้ 355 หน่วย  
ลดลงจากเดือนตุลาคม 2556  จํานวน  239 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน  
2556  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ๑. โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕6  โอนครั้งที่ ๑-
3/255๗ มีรายการโอนดังน้ี  ครั้งที่ ๑/๑๕๕๖ จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน ๕,000 บาท  ครั้งที่ 2/๑๕๕๖  
จํานวน 3 รายการ  เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐0 บาทคร้ังที่ ๓/๑๕๕๖ จํานวน ๑ รายการ  เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐0 บาท
๒. การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายคร้ังที่ ๑/๒๕๕๗  จํานวน ๑ รายการ คือ โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์  
๓.โครงการ “ถนนสายบุญ"  ๔.โครงการ "ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรม"  ๕. การ
ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน ประจําปี  ๖. ส่งข้อมูล อปท.เพ่ือใช้พัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัด   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ขอความร่วมมือเทศบาลจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือใช้พัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องสํานักการคลัง สํานักการศึกษา และ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลจัดเก็บส่งจังหวัดให้เรียบร้อย   ๗. การลงนามบันทึกรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๕๗  ๘. การประเมินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๙. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามประเมินตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์  ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ  อบรมระบบ e-office ,  ประชุม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร, ประชุมหอกระจายข่าว  งานบริการ
และเผยแพร่วิชาการ   1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 10 
งาน 3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 14 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 27 งาน  5 .วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว 
จํานวน 27 งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 6 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  3 งาน  8.ป้ายประชาสัมพันธ์
คัทเอ้าท์  จํานวน 4 งาน 8 ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  1,950  ฉบับ งานบริการ
ข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 7 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 7  งาน 3.งานเว็บไซต์ 
จํานวน 2 ข่าว 4.Facebook จํานวน 31 งาน  5.ประกาศ  5 ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี  7  ตอน  
8.อัดสปอต 4 งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  จํานวน - 
งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 ทั้งหมด 15 เรื่อง  มากสุด
คือ ตรวจร่างสัญญาเช่าที่ตลาดโต้รุ่ง 124 สัญญา  ตรวจร่างสัญญาเช่าที่ตลาดลาน 1,2,3  80 สัญญา  ตรวจ
ร่างข้อตกลงจ้างเหมาบริการทํางาน  15 สัญญา ฯลฯ 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 

นายวรวิทย์   ภูอวด  หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง

และค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  
ใช้นํ้ามันทั้งหมด 147 ลิตร ไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวน 100 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการ
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน   ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กองสวัสดิการสังคม   ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  



๒๑ 

 

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธ์ุสู่ความเข้มแข็ง  เมื่อวันที่  ๒ - 
๔  ธันวาคม ๒๕๕๖ กองสวัสดิการสังคม   ได้จัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างความรักสามัคคีให้กับผู้นํา 
ชุมชน ซึ่งเป็นพลังสําคัญที่จะผลักดันให้สังคมและชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  ณ บริเวณพุทธมณฑลกาฬสินธ์ุ 
(ริมแก่งดอนกลาง)  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนน้ี   โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือHIV  เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  255๖   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กอง
สวัสดิการสังคม  ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  และผู้ติดเช้ือ  โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕6 (ประจําเดือน
พฤศจิกายน)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได  แยกเป็น
รายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๘7๘ ราย  เป็นเงิน   
๑,๘๘๑,๖๐๐  บาท เสียชีวิต  ๔ ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)  ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการ
คนพิการ  จํานวน  ๔๗๓  ราย  เป็นเงิน  ๒๖๐,๐๐๐  บาท  ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๑๙ ราย เป็นเงิน  
๙,๕๐๐  บาท   กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป  - โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพฯ  วันที่  ๖  ธันวาคม  
๒๕๕๖  ณ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โครงการ
เทศบาลพบประชาชน  วันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  ณ ศูนย์ ศสมช.ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  
เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป 
 

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

เรื่องที่ 1   ขออนุญาตทําเรื่องลงนาม MOU CCTV 
นายประเสริฐ ออประเสริฐ   รองปลัดเทศบาล     วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่กองวิชาการจะจัด
โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและงานแถลงข่าวน้ัน  ขออนุญาตทําเรื่องลงนาม MOU  CCTV ซึ่งมีเทศบาล 
ตํารวจและหอการค้า    
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ได้และพิธีกรจัดลําดับให้ดี  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอ
เรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


