
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  8/๒๕๕7  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  7 มกราคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นางอุบลรัตน์   เปียจําปา รองปลัดเทศบาล 

๗. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข    

๙. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๑๐. นายพงษ์ธร           โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๑. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 
๑๒. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๓. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๑๕. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๗. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๑๙. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๑. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๒. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๓. นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 
๒๔. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
๒๕. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๖. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๗. นายสถิตพงษ์ บงสีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 

๒๘. นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 

๒๙. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐. นายพิษณุ  ศรีพลหงษ ์ หัวหน้างานป้องกันฯ 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายวิเชียร  สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา      
๕. นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๖. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง   

๗. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 

๘. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

๙. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

10. นางสาวสนิุสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

11. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 

12. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
13. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 

14. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
16. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
17. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
19. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
20. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะ

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 8/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557  ในวันที่  7  มกราคม  
2557   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   จังหวัดกาฬสินธ์ุประกาศเป็นเขตภัยหนาว 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี        จังหวัดกาฬสินธ์ุได้ประกาศเป็นเขตภัยหนาวตอนที่เรา

ประชุมกันเมื่อครั้งที่แล้วได้รับทราบจากท่านผู้ว่าด้วยวาจาแต่ยังไม่เห็นหนังสือ   แต่ตอนน้ีเห็นหนังสือแล้วเป็น
ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุเรื่องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ได้เกิดเหตุภัยหนาวขึ้นในพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอกมลาไสย อําเภอกุฉินารายณ์  อําเภอเขาวง  อําเภอคําม่วง 
อําเภอฆ้องชัย  อําเภอดอนจาน  อําเภอท่าคันโท อําเภอนาคู  อําเภอยางตลาด อําเภอนามน อําเภอร่องคํา
อําเภอสหัสขันธ์  อําเภอสามชัย อําเภอหนองกรุงศรี อําเภอห้วยผึ้ง  อําเภอห้วยเม็ก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2556 ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบด้านต่างๆเป็นวงกว้างและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวไม่ยุติก็อาศัย
อํานาจตามความมาตรา 20 วรรคท้ายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ  อนุมัติให้จ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินได้และประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือ



๓ 

 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเราจะต้องดําเนินการให้เรียบร้อยภายใน 3 เดือน นับแต่วันเกิดภัยพิบัติ  เมื่อ
มีประกาศภัยหนาวและเราได้มีการประชุมกันเมื่อคราวที่แล้วผมให้ทําเรื่องขอซื้อผ้าห่ม จํานวน 1,500 ผืน 
ท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขและท่านผอ.กองสวัสดิการสังคมได้นํามาดําเนินการในโครงการเราออกเย่ียม
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 80 ปีขึ้นไป  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ของแต่ละชุมชนและได้ทํา
เป็นตารางกําหนดออกแจกผ้าห่มกันหนาวเริ่มแจกไปแล้วต้ังแต่เมื่อวาน  ทางกองสวัสดิการสังคมแจ้งจํานวน
ผู้สูงอายุสําหรับปีใหม่ข้อมูลเดิม ณ วันที่ 6 มกราคม 2557  จํานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอยู่ 2,859 ราย 
และถ้ารวมผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ซึ่งจะได้เบ้ียผู้ยังชีพในปี 2558  เพ่ิมอีก 268 ราย  จํานวนคนพิการ  มีอยู่ 
520 ราย  ผู้ติดเช้ือ HIV มีอยู่ 20 ราย  ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรามีโอกาสได้ลงพ้ืนที่สรุปผ้าห่มกันหนาว จํานวน 
1,500 ผืน ก็จะแจกให้กับบุคคลเหล่าน้ีถึงมือถึงที่และจะพาพยาบาลไปพบกับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยถือว่าได้ 
ประโยชน์หลายด้าน  สืบเน่ืองมาจากการประกาศให้จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นเขตภัยหนาวผมได้ลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง
และพบเห็นด้วยตนเองก็จะได้นําข้อมูลมาดําเนินการปรับปรุงการทํางานของเราต่อไป 

เรื่องที่ 2    การแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกศึกเจ้านักดอกเมืองน้ําดํา ครั้งที่ 2   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถ้วยรางวัลใน

การแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกศึกเจ้านักดอกเมืองนํ้าดํา ครั้งที่ 2  ชิงถ้วยรางวัลนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  ฝากท่านปลัดประสานเรื่องน้ี 

เรื่องที่ 3   พิธีเปิดอาคารสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธ์ุขออนุญาตใช้อาคารหลัง

หอประชุมพวงพะยอมจะทําพิธีเปิดอาคาร ในวันที่ 8 มกราคม 2557  และให้โต๊ะมา 1 โต๊ะ  ฝากท่าน
ปลัดเทศบาลไปร่วมรับประทานอาหาร  เชิญนายกเป็นประธานและมีการต้ังต้นผ้าป่า 7 ต้น ตามวันเกิด  เวลา 
08.30 น . พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 09.00 น . พิธีเปิดแพรคุมป้ายโดย
นายกเทศมนตรีและมีพิธีถอดถวายผ้าป่าเพ่ือสมาคมผู้สูงอายุและถวายภัตตาหาร พรมนํ้าพระพุทธมนต์เสร็จ
เรียบร้อยจะมีงานสังสรรค์บริเวณหอประชุมธรรมาภิบาล   

เรื่องที่ 4    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557  คณะกรรมการ

ประเมินธรรมาภิบาลก็จะมาประเมินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นโครงการประเมินธรรมาภิบาลปี 2555  จาก
การที่อาจารย์มาประเมินพระปกเกล้าเมื่อคราวที่แล้วผมเห็นความไม่พร้อมของพวกเราเลยจะนํามาขอแก้ไขใน
การประเมินธรรมาภิบาลรอบน้ี  ความไม่พร้อมคือเราเชิญผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาล เช่น กองทุนจิตสาอา สภาเด็กและเยาวชน  พุทธสมาคม กองทุนสวัสดิการ กองทุนฌาปนกิจ ฯลฯ พอ
เข้าห้องประชุมแล้วท่านสังเกตดูหรือไม่ว่าเวลาที่อาจารย์ถามแล้วตอบไม่ได้ตอบไม่ตรงกัน  ทําไมถึงเป็นเช่นน้ัน
เพราะเราไม่ได้ทําความเข้าใจในการเชิญท่านมาเพราะฉะน้ันเมื่อวานผมเลยได้เชิญท่านผอ.วิชาการมาปรึกษา
กันว่าเราจะเชิญใครบ้างและเมื่อเชิญมาแล้วจะต้องไปอธิบายให้ผู้ที่ถูกเชิญฟังด้วยว่าเชิญมาทําไม  เขาน่าจะรู้ว่า
เราเชิญมาเพ่ือมามีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบเก่ียวกับเรื่องการประเมินรางวัลธรรมาภิบาลและรางวัลธรรมาภิ
บาลน้ันมีอะไรบ้าง  ธรรมาภิบาลหมายถึงการบริหารโดยหลักการบริหารจัดการที่ดีมีหลักอยู่ 6 หลัก อะไรบ้าง
และท่ีเราเชิญมาท่านเกี่ยวข้องอยู่ในหลักอะไรผมว่าน่าจะอธิบายให้เขารับรู้รับทราบด้วยเพ่ือที่ เวลา
คณะกรรมการประเมินถามเขาจะได้ตอบได้  และในส่วนของสํานัก/กอง/ฝ่ายไหนที่ไปเชิญผู้ที่มีส่วนร่วม
หลักการมีส่วนร่วมเมื่อเราเชิญเขามาก็ต้องบอกเขาว่าถ้ามาจะให้มาพูดในเรื่องอะไร  ผอ.อภิวัฒน์มีอะไรเพ่ิมเติม
หรือไม่  
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ในส่วนที่เชิญแขกก็จะมีคณะผู้บริหาร  

พนักงาน สภาพนักงาน สภาเทศบาล  และในส่วนผู้ที่จะมาเข้าร่วมมีทั้งหมด 28 รายช่ือ กอง/ฝ่ายไหนที่ยังขาด
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ตกที่จะต้องเชิญคือ  นายกฌาปนกิจสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  พุทธสมาคม นายกสมาคมผู้รับเบ้ียยังชีพ  ประธาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน  ประธาน อสต. เขต 1,2,3  ประธานชุมชนท่าสินค้า ประธาน อสม. ประธานบ้าน
มั่นคง  ประธานชุมชนหน้าโรงเลื่อย  ประธานชุมชนหัวโนนโก  ประธานชุมชนเกษตรสมบูรณ์  วัดป่าทุ่งศรีเมือง  
วัดหอไตรฯ กรรมการกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรรมการหอกระจายข่าว  ที่เชิญเพ่ิมคือ MT เคเบิ้ล
ทีวี  ท่านพ่อประทีปและอดีตเลขานุการนายกฯท่านอดิศักด์ิ  ในฐานะที่เดิมเป็นกรรมการหอกระจายข่าว   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     สํานักการคลังจะเชิญใครหรือไม่ในส่วนที่เก่ียวข้อง      

นายจําลอง  ศรีนามล   หน.ฝ่ายพัสดุฯ     ก็คงเป็นส่วน อสต. ที่ท่านผอ.อภิวัฒน์เชิญมาแล้ว 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แต่ละกอง/ฝ่ายถ้าอยากจะเพ่ิมเติมอะไรก็แจ้งกับทางท่าน

ผอ.อภิวัฒน์ได้เลย 
 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เรื่องการประเมินธรรมาภิบาลปี 2556 

ประสานกอง/ฝ่ายต่างๆส่งข้อมูลและมีประเด็นที่อยากจะขอหารือในที่ประชุมส่วนที่ 6 เป็นโครงการที่เป็น
นวัตกรรมในปี 2555 และ ปี 2556 เขาให้ระบุโครงการโดดเด่นจํานวน 1 โครงการ ที่สามารถแก้ไขปัญหา
หรือสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2555 – 2556  จะมีสาระสําคัญอยู่  1.ช่ือโครงการ  2.ประเภทโครงการท่ีเริ่มใหม่หรือต่อยอดจากโครงการ
เดิม  3.วัตถุประสงค์ของโครงการ  4.จํานวนงบประมาณที่ใช้   5.มูลเหตุที่มาของโครงการหรือกิจกรรม 6.
โครงการท่ีท้องถิ่นดําเนินการสามารถแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างไร  7.ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนได้ดําเนินโครงการอย่างไร 8.มีความสําเร็จหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จของนวัตกรรมท่ีสามารถ
ถ่ายทอดหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ อปท. หรือหน่วยงานอ่ืนๆได้  9.ที่ผ่านมา อปท. หรือหน่วยงานอ่ืนมาศึกษา
ดูงานและเรียนรู้นวัตกรรมใดบ้างหรือไม่อย่างไร 10.นวัตกรรมของท้องถิ่นดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับ
ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ 11.รางวัลที่ได้รับจากนวัตกรรม  มีทั้งหมด 11 ข้อ            
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     ให้แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายไปดูโครงการที่เห็นว่าในสํานัก/

กอง/ฝ่ายของตัวเองมีโครงการไหนที่เข้าใน 11 ข้อน้ีแล้วแจ้งมาที่ผอ.อภิวัฒน์   
เรื่องที่ 5   การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การกําหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 
วันที่ 10 มกราคม 2557  เราจะมีพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุและงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2557  งานในปีน้ีคงจะย่ิงใหญ่เพราะผมเห็นตอนน้ีทางสํานักการช่างกําลังเตรียมสถานที่
และกางเต้นท์ให้มีการขยับเต้นท์ใหญ่ให้ตามความเหมาะสมฝากทางสํานักการช่างด้วยเพราะเรื่องเต้นท์ทาง
ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเรียบร้อยแล้วอยากจะนําไปเก็บไว้ที่กองร้อย อส.  ผมเลยบอกท่านว่าขอใช้งานในวันเด็ก
ก่อน    

เรื่องที่ 6    กิจกรรมวันเด็กที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ทางยุวพุทธิกสมาคมที่เราช่วยเหลือปีละ 50,000 บาท  
ท่านก็จัดกิจกรรมวันเด็กเขาเรียกว่าวันเยาวชนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในวันที่  10 มกราคม 
2557  เวลา 09.00 น.    

เรื่องที่ 7    กิจกรรมวันครู  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    วันครูจะจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุ 
พิทยาสิทธ์ิ  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งเสริมให้เห็นความสําคัญและ
ระลึกถึงพระคุณครูตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ครูผู้เสียสละในหน้าที่และรับผิดชอบต่อศิษย์และสร้าง
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ช่ือเสียงให้แก่ตนเองและสังคม  ท่านผู้ว่าจะมาเป็นประธานในวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น.  
เชิญนายกไปอ่านรายงาน  ท่านผู้ว่ากล่าวรายงานและเรื่องบรรยายทางวิชาการมอบให้ท่านปลัด  

เรื่องที่ 8   โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ” 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิต
ด้วยธรรมะ” รอบต่อไปวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557  ที่วัดใต้โพธ์ิค้ํา  
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    เจ้าภาพคือโรงเรียนเทศบาล 4 และศูนย์

เด็กเล็กเป็นเจ้าภาพ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    เพ่ือให้การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอเชิญทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมทําบุญด้วยกัน  ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 
2557 ต้ังแต่เวลา 07.00 น.  ณ วัดใต้โพธ์ิค้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 

เรื่องที่ 9    การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดซึ่งทาง
จังหวัดกําหนดจัดทุกปีวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 – 7 มีนาคม 2557  ได้ออกหนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดงานมาแล้วทุกท่านก็คงจะทราบแล้วเร่ิมต้ังแต่งานบวงสรวง งานสถานที่ งานความสะอาดฝ่ายกีฬา ฝ่าย
ก่อสร้าง กองอํานวยการ ฝ่ายตกแต่งพระบรมสาธิสลักษณ์ จัดสร้างเวทีกลาง ประดับตกแต่งเวทีกลาง ไฟฟ้า  
แสงสว่าง  ท่านทั้งหลายก็รับผิดชอบตามคําสั่งจังหวัดที่ได้รับมา 

เรื่องที่ 10   กําหนดวันรวมน้ําใจสู่กาชาด 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    กําหนดวันรวมนํ้าใจสู่กาชาดคือวันที่ไปมอบของ ปีน้ี
กําหนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ไปมอบของที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ปีก่อนเรามอบ
รถจักรยานยนต์ 1 คัน และเงินสด 30,000 บาท และงานปกครองขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ จํานวน 200,000 บาท ในการประกวดกิจกรรมเยาวชน  เราต้ังงบประมาณอุดหนุนและสํานัก/
กอง/ฝ่ายไหนได้รับผิดชอบงานด้านอะไรก็อย่าลืม  

เรื่องที่ 11   แผนปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า  ในปี 2557 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     แผนปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า  
ในปี 2557 เริ่มวันที่ 16 มกราคม 2557  กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลังจากน้ันก็ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2557  กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ  ที่ผมนํามาแจ้งให้พวกเราทราบก็คือวันที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรา
เป็นเจ้าภาพ วันที่ 20 สิงหาคม 2557  เป็นเจ้าภาพร่วมกับ อบจ.  กรมประชาสัมพันธ์ และสถานี
วิทยุกระจายเสียง  ส่วนสถานที่ยังไม่ได้กําหนดงานผู้รับผิดชอบคือสํานักปลัดเทศบาลและพอถึงวันให้มีหนังสือ
แจ้งด้วย 

เรื่องที่ 12    เชิญประชุมขับเคลื่อนกระบวนการคุมครองและพิทักษ์สิทธ์ิผู้ด้อยโอกาส   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการ
เชิญประชุมขับเคล่ือนกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธ์ิผู้ด้อยโอกาส  เขาบอกว่าเทศบาลของท่านเป็น
เทศบาลต้นแบบที่มีการดําเนินงานด้านสังคมเข็มแข็งมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข็มแข็งและมีอาสาสมัครที่เข็ม
แข็งเพราะฉะน้ันเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเป็นเทศบาลท่ีเข้าข่ายที่จะเข้าร่วมขับเคล่ือนกระบวนการคุมครองและ
พิทักษ์สิทธ์ิผู้ด้อยโอกาสคือผู้ที่ไม่มีโอกาสท่ีจะเข้าถึงการบริการภาครัฐเขาเสียหายและบกพร่องไม่มีคนดูแล  ขอ
เชิญเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทั้งหมด 5 คน คือ นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่รับมอบหมายและรับผิดชอบงานด้านผู้ด้อยโอกาสและอาสาสมัครในชุมชน  ประชุมในวันที่ 17 
มกราคม 2557 ที่ศาลากลางหลังเก่า  ก็เตรียมตัวผมจะให้ความสําคัญเพราะวิสัยทัศน์ของเราก็คือกาฬสินธ์ุ
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เป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาลการที่เป็นเมืองน่าอยู่จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสําคัญ 3 ด้าน  คือด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  และเกี่ยวกับเรื่องผู้ด้อยโอกาสก็อยู่การพัฒนาทางด้านสังคม
เพราะฉะน้ันเป็นส่วนหน่ึงที่อยู่ในวิสัยทัศน์และอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของเรา    

เรื่องที่ 13   การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครอง 
                         ส่วนท้องถ่ินกรณีเร่งด่วนปี 2557 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    มีหนังสือลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556  แจ้งมาถึงท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุและท่านผู้ว่าก็ส่งให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปี 2557  ก็คือในการต้ังงบประมาณ
พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินได้มีการต้ังงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับท้องถิ่นใน
กรณีเร่งด่วนเอาไว้ด้วยเป็นหมื่นล้านบาท  เขาเลยแจ้งมาบอกว่าถ้าท้องถิ่นไหนอยากจะได้ทําอะไรเก่ียวกับเรื่อง
เร่งด่วนก็ให้ทําไปผมได้นําเรื่องน้ีมาแจ้งให้ที่ประชุมว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ขอแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเรื่องการ
ระบายนํ้าบริเวณ 6 จุด ที่เป็นเขตที่นํ้าท่วมซ้ําซาก  อาทิเช่น บริเวณไปรษณีย์หน้าโรงเรียนเทศบาล 1  
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  บริเวณแยกพร้อมพรรณ  บริเวณ บขส.  ถนนอภัย หน้าร้านกาฬสินธ์ุโลงทอง  และสี่แยก
สํานักงานป่าไม้  น้ีคือจุดที่นํ้าท่วมซ้ําซาก  งบประมาณที่เราขอไปคือประมาณ 9 ล้านบาท  เพ่ือที่จะมาแก้ไข
ปัญหาไม่ให้มีนํ้าท่วมซ้ําซากในเขตเทศบาล  ท่านผอ.ภานุเดชโครงการที่เราขอแก้ไขกรณีเร่งด่วนทุกโครงการไม่
ว่าจะเป็นโครงการขุดลอกกุดโง้งและโครงการระบายนํ้าน้ีจะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในคณะกรรมการน้ีมีนายกิตติศักด์ิ บรรณสารเป็นกรรมการอยู่ด้วยยังไงก็ถามด้วยว่าโครงการของเรา
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหรือยัง       

เรื่องที่ 14  วัดใต้โพธ์ิค้ํามีหนังสือขอรับทราบการดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 
                          หลังใหม่ของโรงเรียนเทศบาล 4 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     วัดใต้มีหนังสือมาขอรับทราบการดําเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่  ด้วยวัดใต้โพธ์ิค้ําขอทราบผลการดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียน
เทศบาล 4 ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษาของเทศบาลโดยการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งโดยเทศบาลมีนโยบายจะย้ายไปทําการก่อสร้างใหม่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  
ดังน้ันทางวัดจึงอยากทราบผลดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ว่าดําเนินการไปกี่เปอร์เซ็นต์และขั้นตอน
ดังกล่าวใกล้แล้วเสร็จตามแนวนโยบายหรือยัง  เพราะทางวัดมีโครงการปรับปรุงเสนาสนะตลอดทั้งถาวรวัตถุ
สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดเพ่ือให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นระเบียบมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
จึงแจ้งเพ่ือให้เราตอบ  ทางสํานักการศึกษาก็เสนอขึ้นมาบอกว่าแจ้งว่าหอประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาคาร 4 
ช้ัน 12 ห้องเรียน กําลังดําเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  แต่ผมว่าเราน่าจะอธิบายเพ่ือที่ท่านจะได้ไม่ถาม
หลายคร้ังก็ตอบท่านไปเลยว่าหลังจากที่ได้อาคารเรียนมาแล้วทางวัดไมไ่ด้อนุญาตให้ก่อสร้างในวัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุจึงได้มาประชุมกันและได้นําอาคารเรียนที่จะก่อสร้างไปก่อสร้างที่ศูนย์เครื่องจักรกลและจะปรับปรุง
ศูนย์เครื่องจักรกลให้เป็นโรงเรียนเทศบาล 4 แห่งใหม่  แต่การที่จะทําเป็นโรงเรียนพร้อมที่จะเปิดการเรียนการ
สอนได้น้ันจะต้องประกอบไปด้วย 1. อาคารห้องประชุม 2.อาคาร 4/12 จํานวน 2 หลัง 3.โรงอาหาร 4.
ห้องนํ้าห้องส้วม 5.เสาธง  6.เทพ้ืน  น้ีคือรายการท่ีจะต้องดําเนินการเพื่อให้พร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอน  
แต่ตอนนี้เทศบาลได้รับงบประมาณมาเพียงห้องประชุมกับอาคารเรียน 4/12 ส่วนอาคารประกอบอื่นๆ
เทศบาลก็เตรียมเพื่อที่จะประสานงานขอรับเงินงบประมาณจากทางกรมอยู่  เรียนมาเพ่ือทราบเพราะฉะนั้น
ในตอนน้ียังไม่พร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนจนกว่าจะได้อาคารหลักและอาคารประกอบสมบูรณ์ก่อนให้ตอบ
ท่านไปอย่างน้ัน   ในการที่ทางวัดมีหนังสือมาถึงเราแบบน้ีแสดงว่าอยากจะให้เราดําเนินการเปิดการเรียนการ
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สอนในโรงเรียนเทศบาล 4 แห่งใหม่ (ศูนย์เครื่องจักรกล) แล้วจะมาใช้อาคารเรียนหลังเดิมเราที่ต้ังอยู่ภายในวัด
ใต้โพธ์ิค้ําด้วยตามท่ีหนังสือแจ้งมาวัดมีโครงการปรับปรุงเสนาสนะตลอดทั้งถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัด  
ฝากท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 ทําหนังสืออธิบายและตอบทางวัดให้ทราบถึงเหตุผลที่เราจะต้องขออยู่ต่อเพื่อ
ทําการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไปจนกว่าโรงเรียนเทศบาล 4 แห่งใหม่จะแล้วเสร็จ  และหลังจากที่เรา
ย้ายไปทําการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 แห่งใหม่แล้วน้ันเราก็ต้องมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
ว่าอาคารหลังเก่าของเราที่ต้ังอยู่ในบริเวณวัดใต้โพธ์ิค้ําน้ันจะทําอย่างไร 

เรื่องที่ 15    ร้องเรียนผ่านทาง  facebook 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี     มีการร้องเรียนผ่านทาง facebook  ของนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุ  ผมก็ต้องนําออกจาก  facebook  เพ่ือนํามาให้ทางแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่าย เรื่องแรกคืออยากจะ
ให้นายกอบรมการประกาศข่าวให้ผู้นําชุมชนโดยเฉพาะผู้นําชุมชนเกษตรสมบูรณ์การพูดออกอากาศไม่ดีชอบ
พูดเรื่อยเป่ือยและไม่มีประเด็นสําคัญ  เรื่องต่อมาจากข้าราชการของสํานักงานสาธารณสุขเขียนมาว่าขอโทษถ้า
ไม่เหมาะสมผมไปว่ิงที่สวนสาธารณะกุดนํ้ากินเมื่อเช้าพบว่านํ้าสกปรกมากนํ้ามีกลิ่นเหม็นพอควรและบวกกับมี
ชาวต่างชาติจํานวนมาก  ผมเลยหลีกเลี่ยงไปใช้สนามกีฬากลางจังหวัดช่วงตอนเย็นในการออกกําลังกายแทน
แต่พบว่าห้องนํ้าสกปรกมากเรื่องน้ีให้กําชับเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬากลางจังหวัด  ป๊ัมนํ้าที่ใช้ในการฉีดนํ้าใส่
สนามเพ่ือเล่นกีฬาฟุตบอลไม่ให้มีฝุ่นป๊ัมนํ้าตัวน้ันเสีย  รีบดําเนินการซ่อมแซมให้เขาแต่ถ้าไม่สามารถซ่อมแซม 
ได้ก็ให้ซื้อใหม่  ผมก็ได้ตอบไปว่าขอบคุณมากและจะรีบให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขและตัวของข้าราชการ
ของสํานักงานสาธารณสุขก็ตอบกับมาว่าขอบคุณแทนผู้มาใช้บริการตอนน้ีดีขึ้นมากขยะเหลือนิดหน่อย ห้องนํ้า
มีนํ้ารั่วน่าจะซ่อมแซมน้ีคือบริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  และมีอีกหน่ึงเรื่องเรียนผู้ว่าเลยในเนื้อหาบอกว่า
สวัสดีท่านผู้ว่ารบกวนเรื่องการจอดรถและทางเข้าออกก็สวนทางกันไม่มีระเบียบในการใช้ถนนที่บริเวณตลาดรุ่ง
เจริญ  ย้ายมาอยู่ 4 ปีแล้วเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างน้ันไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ผมเลยตอบไปว่าสงสัยจะผิดคนผม
ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนตลาดรุ่งเจริญน้ันไม่มีที่ท่านพูดถึงคงจะเป็นตลาดทุ่งนาทองและขอบคุณใน
ข้อเสนอให้มีการดําเนินการแก้ไขการจราจรเด๋ียวผมจะบอกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจให้งานจราจรเป็นงานของตํารวจ  
ผมมอบให้จ่าเอกภราดรไปประสานกับทางตํารวจช่วยกํากับดูแลการจราจรของตลาดทุ่งนาทองเพราะเขา
ร้องเรียนมานําเอกสารฉบับน้ีประกอบไปด้วย  โซเชียลเน็ตเวิร์คทันสมัยเพราะฉะน้ันเราหลีกหนีไม่พ้นก็ต้องใช้
ให้เป็นประโยชน์  

เรื่องที่ 16   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองเมือง “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    ด้วยจังหวัดกาฬสินธ์ุร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
กําหนดจัดงานเฉลิมฉลองเมือง “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” ขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2557  ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ   ในการน้ีจังหวัดกาฬสินธ์ุได้มีคําสั่งแต่งต้ังท่านเป็นคณะกรรมการจัดงาน
เฉลิมฉลองเมือง “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” และเพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญ
ประชุมหารือกรอบและกิจกรรมการจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ช้ัน 4  ที่เก่ียวข้องคือนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการอํานวยการ  คณะทํางาน
ฝ่ายบวงสรวงพระยาชัยสุนทรที่ผมพูดเมื่อคราวที่แล้วผมอยากจะให้จัดให้ย่ิงใหญ่เพราะผู้ที่จะมาเป็นประธานคือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เอาเป็นว่าเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งว่าคณะทํางานพิธี
บวงสรวงจะทําอย่างไรมีนายกเป็นหัวหน้าคณะทํางาน  รองนายกเป็นรองหัวหน้าคณะทํางานและผอ.โรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน  เป็นคณะทํางานและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างสํานักการศึกษา ผอ.สํานักการศึกษาเป็น
คณะทํางานและเลขา รองผอ.สํานักศึกษาเป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขา  มีหน้าที่จัดพิธีบวงสรวงเพ่ือความ
เป็นสิริมงคลจัดหาเคร่ืองใช้ในการบวงสรวง  เตรียมการต้อนรับบริการนํ้าด่ืมแก่ผู้ร่วมงานจัดพิธีกรเครื่องเสียง
และชุดระบําบวงสรวง  ประสานงานกับฝ่ายรักษาความสงบและงานการจราจร  นอกจากน้ันยังเป็น
คณะทํางานชุดที่ 2 คือคณะทํางานฝ่ายพิธีตักบาตรถนนสายบุญพระสงฆ์ 2,220 รูป นายกเทศมนตรีเป็น
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คณะทํางานจะตักบาตรที่บริเวณถนนสายบุญ  ส่วนเรื่องสถานที่ท่านผอ.ภานุเดชเตรียมตัวเข้าประชุมแทน
นายก  คณะทํางานฝ่ายกําหนดสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองเมือง  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุเป็นคณะทํางาน  
มอบให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลเป็นตัวแทนในการประชุม  และคณะทํางานฝ่ายประมวลเอกสาร จดหมาย
เหตุและบันทึกประวัติศาสตร์  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุเป็นคณะทํางาน  มอบให้สํานักการศึกษาเตรียม
ตัวหน้าที่ของฝ่ายน้ีคือ จัดทําหนังสือที่ระลึก “กาฬสินธ์ุ 220 ปี” ประสานงานเร่ืองราวประวัติศาสตร์เรื่องเก่า
ปูมประวัติเมืองกาฬสินธ์ุจัดพิมพ์เป็นเอกสารอ้างอิงรูปเล่มตลอดจนจัดส่งไปบันทึกไว้ในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติมอบให้ศึกษาเป็นตัวแทน 

เรื่องที่ 17   โครงการเทศบาลพบประชาชน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี    โครงการเทศบาลพบประชาชนรอบน้ีเราจะคุยกันวัน
จันทร์ที่ 13 มกราคม 2557  ว่าจะไปลงพื้นที่ชุมชนดอนสวรรค์และชุมชนหน้าโรงเลื่อย  ท่านผอ.ภานุเดชถ้า
หากเป็นไปได้ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ตรงบริเวณที่ไปทํารั้วกันตกอย่าลืมเรื่องท่อระบายนํ้าเพราะเรามีท่ออยู่แล้ว
ดําเนินการให้เรียบร้อย 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  7/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  24 ธันวาคม  ๒๕๕6   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  7/2557  ประจําปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 24  
ธันวาคม  2556  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
 

-  ไม่มี  - 
 

เรื่องที่ 2   แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มีหนังสือจากจังหวัดกาฬสินธ์ุของเราว่าด้วยจังหวัดได้รับ

แจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556  มีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556  และตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
อันเน่ืองมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ได้กําหนดให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติว่านับต้ังแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ังไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 10 วันก่อนวันเลือกต้ัง เพราะอาจกระทบต่ออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงาน
การเลือกต้ัง   

เรื่องที่ 3   การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพร 
      ชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ 
       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจําปีพุทธศักราช 2557 



๙ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    มหาเถรสมาคมได้มีหนังสือเวียนทั่วทุกจังหวัดให้วัดทุกวัด

ในจังหวัดสวดมนต์พร้อมกันในวันที่ 5 ของทุกเดือนเริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม 2557 จนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม 
2557  และวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาเป็นวันอาทิตย์เผอิญผมได้ไปร่วมงานด้วยพบว่าพระมีจํานวน
มากกว่าประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์และที่ไปร่วมสวดมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานวัฒนธรรม
และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา  ด้วยมหาเถรสมาคมอยากจะให้มีการสวดคาถาที่จะปกป้อง
คุ้มครองและให้พระองค์ท่านทั้ง 2 พระองค์ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปลอดภัยมีอายุยืนยาวโดยการสวด
พร้อมกันทั่วประเทศวันน้ันผมก็มีโอกาสได้ไปสวดคาถาต่างๆด้วย   ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนผมมอบให้สํานัก
ปลัดออกหนังสือให้แต่ละกอง/ฝ่ายจัดเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมด้วยประมาณ 5 คน เพราะวันน้ันผมไปร่วมงานคน
น้อยมาก  การไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาเป็นการสร้างสมาธิและเราก็ได้อานิสงส์  เริ่มเวลา 15.30 น. 
ข้ า ร า ชก า ร  พ่ อค้ า  ประช าชน  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ กษ าพร้ อ ม กั น  ณ  วั ด กล า งพระอ า ร ามหลว ง  
เวลา 16.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีเดินทางมาถึงและมีการสวดมนต์ใช้เวลาประมาณ 2 
ช่ัวโมง  แต่มีเดือนพฤษภาคมวันที่ 5 ไปตรงกับวันฉัตรมงคลเขาเลยมีการเลื่อนมาเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 
2557 นอกน้ันก็จะยังคงเป็นวันที่ 5 ของทุกเดือนเช่นเดิมเพราะฉะน้ันแจ้งให้ทุกคนรับทราบ  12 เดือน  ก็
รวมเป็น 12 ครั้ง  ที่จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรามีทั้งหมด 8 
สํานัก/กอง/ฝ่าย  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเรามี จํานวน 4 โรงเรียน  รวมเป็น 12 ก็จะครบพอดีในการจัด
คนไปร่วมงานตามความเหมาะสม  ทั้ง 12 ครั้ง 12 เดือน   
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนธันวาคม 2556 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  เชิญสถานธนานุบาล 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม  2556  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนธันวาคม จํานวน 3,353  รายการ จํานวนเงิน 54,292,600 บาท เงินสดคงเหลือ 
จํานวน 53,682.20 บาท เ งินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 6,309.42 บาท เ งินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,611,812.80  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,898,732.82  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนกรกฎาคม 2556 จํานวน 50 ราย 
จํานวนเงิน 615,000 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนธันวาคม  2556 จํานวน  - บาท  รับจํานํา  
1,020 ราย จํานวนเงิน 16,084,700 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน จํานวน 25 ราย  จํานวนเงิน  
301,800  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,018  ราย จํานวนเงิน 15,375,200 บาท  ลดลงจากเดือนตุลาคม  
จํานวน  10ราย จํานวนเงิน  678,900  บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 509,438 บาท   เพ่ิมขึ้นจากเดือน
พฤศจิกายน  จํานวน  23,213 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 31 ธันวาคม 56 จํานวน 
1,539,282  บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

ธันวาคม  2556  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  434 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล  1.จัดเตรียมประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสาย
งานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ระดับ 6 (นักบริหารการศึกษา 
ระดับ 6) และตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ระดับ 6 (นักบริหารการศึกษา ระดับ 6) 



๑๐ 

 

2. จัดเตรียมประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงานใน
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ระดับ 7 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 7) 3. จัดเตรียมประกาศ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหารสําหรับตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ระดับ 9(นักบริหารงานช่าง ระดับ 9) และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง
และสถิติการคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7)  4. จัดทําคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาล
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจํานวน 2 ราย ดังน้ี  4.1 นายวินิจ  แสงแก่นสาร ตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 
สังกัดงานสถาปัตยกรรม ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สํานักการช่าง 
เลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 4 เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม  4.2 นางสาวศรัณน์พัชร์  
ไผ่พูล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 สังกัดงานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
เลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม  5. จัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังให้พนักงานเทศบาลสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 
3 จํานวน 4 ราย กรณีผ่านการสอบคัดเลือก ดังน้ี  5.1 นางสาวปริยาภรณ์  ศิริพานิช ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ ระดับ 4 สังกัดงานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล ให้ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็น
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 สังกัดงานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 
5.2 นายเสกสรร เมืองโคตร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 สังกัดงานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ให้ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 สังกัด
งานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล 5.3 นางนิชญา  สิมมะลี ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานพัสดุ ระดับ 4 สังกัดงานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สํานักการคลัง ให้ย้ายเปลี่ยนสาย
งานเป็นตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4  สังกัดสังกัดงานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สํานัก 
การคลัง 5.4 นางสุวิภา  ทักษิณภาค ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 4 สังกัดงานจัดทําทะเบียนพัสดุและ
จําหน่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สํานักการคลัง ให้ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
ระดับ 4  สังกัดสังกัดงานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สํานักการคลัง  5.5 นางสาวเกษแก้ว 
สําราญเนตร ตําแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ระดับ 4 สังกัดงานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัด
เดิม  6. ขอความเห็นชอบเล่ือนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ราย นางสาว
กมลทิพย์ ทองศิริ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 2 เลขที่ตําแหน่ง 01-0206-001 สังกัดงานการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 
3 เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม   ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือน
ธันวาคม  2556  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 6  ราย  ส่วนราชการ  จํานวน 1 
ราย  เอกชน  จํานวน  - ราย  รวมเป็นเงิน  10,000 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
1 ราย  ส่วนราชการ - ราย  รวมเป็นเงิน  -  บาท    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  6/2557  เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2556  ครั้งที่  7/2557  เมื่อวันที่  
24 ธันวาคม  2556  งานธุรการ   พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวา
มหาราช  วันพุธที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕6 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรพ่อดีเด่น พิธีรับมอบเงินถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผ่าน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยสมาคมตาบอดกาฬสินธ์ุจํานวน  3,999  บาท   ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวก จัดการจราจร และดูแลความเรียบร้อยงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบําเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2556  ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลางดําเนินการทาสี ตีเส้น ขอบทางเท้า และเกาะ
กลาง ถนนอรรถเปศล  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เจ้าหน้าที่
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ป้องกันฯ ออกจัดระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท์และให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบ้ืองต้น
ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556  การระงับเหตุเพลิงไหม้  จํานวน 7 ครั้ง  งานทะเบียน  
จํานวนประชากร เดือนธันวาคม 2556 รวม 34,752 ราย  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 722 ราย งานบัตร
ประชาชนมีผู้มารับบริการ 730  ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 12 ราย โครงการบริการเชิงรุก  จํานวน
ผู้รับบริการ  16 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา  ออกตรวจเย่ียมให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาใน 
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  ชุมชนท่าสินค้า  ชุมชนหนองไชยวาน  ชุมชนตลาดเก่า 

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ มาตรการประหยัด

พลังงานเดือนธันวาคม  2556  ค่าไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 700.68 หน่วย  ลด
การใช้พลังงาน  133.02  หน่วย  ค่าไฟฟ้า  โรงฆ่าสัตว์ ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 4,099.50 หน่วย 
เพ่ิมการใช้พลังงาน  199  หน่วย  สถานที่กําจัดขยะ ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 513 หน่วย ลดการใช้
พลังงาน  47.40  หน่วย  ค่านํ้าประปา โรงคัดแยกขยะ ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 32 หน่วย ลดการใช้
พลังงาน  2 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 2,080 หน่วย  เพ่ิมการใช้พลังงาน  29  หน่วย  
สํานักการสาธารณสุขฯ ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 54 หน่วย ลดการใช้พลังงาน  4  หน่วย  ศูนย์บริการฯ 
แห่งที่ 1 ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 10 หน่วย ตุลาคม คงที่  ศูนย์บริการฯ แห่งที่ 2  ธันวาคม 2556  
จํานวนที่ใช้ 19 หน่วย เพ่ิมการใช้พลังงาน  7 หน่วย  สรุปค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน  ธันวาคม
2556  จํานวนที่ใช้ 624 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  89 ลิตร  ดีเซล  ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 16,283 
ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  1,392 ลิตร  LPG ธันวาคม 2556  จํานวนที่ใช้ 164.98 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน   
5 ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  3  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร   
1 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  1 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  49  
ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน 5 จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง 
5/7 คัน/ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 5 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน  31  ฝา  ด้านส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ  ๓.๑ ดูและรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ 
ธ.ค. ๕๖  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค. ๕๖บริเวณ
สวนสาธารณแก่งดอนกลาง ระหว่างวันที่   ๑-๔ ธ.ค. ๕๖  ๓.๒ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานรับเสด็จ
ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตน์ฯ  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดงานดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณจัดงานรับเสด็จทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตน์ฯระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ ธ.ค. ๕๖   ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
วันที่ 2 – 27 ธันวาคม 25๕๖  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  4.83  ตัน  
ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  1 ครั้ง เป็นเงิน  16,633 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก กําจัดมูลฝอยที่ไซน์
ขยะมีขยะจํานวน 2,234.47 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 975.33 ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ 1,259.14  ตัน  
แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่านมาตรฐานทั้งหมด ด้านสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 2 – 
27 ธันวาคม  2556  ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 14 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  6  ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 2 ราย การประกวดภาพถ่าย  “เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ คนดี  
สุขภาพดี  รายได้ดี” เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุคนดี  
สุขภาพดี รายได้ดี”  เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ ต่อการพัฒนาเมืองกาฬสินธ์ุตามนโยบายคนดี  
สุขภาพดี  รายได้ดี  โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุได้ทําการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2556  และเทศบาลได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จํานวน 40 ผลงาน  ด้านป้องกันและ
ควบคุมโรคระหว่างวันที่ 2 – 27 ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๖  ๑. ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  ๑๐ มี ๓๖ ชุมชน  มีความเสี่ยง
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น้อย  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)ระหว่าง ๑๐ – ๓๐  ที่มีความเสี่ยงปาน
กลาง  ไม่มีชุมชนใด ชุมชนท่ีมีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐  ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่มีชุมชนใด 
๒. ในสถานศึกษา  ไม่มีสถานศึกษาที่มีความเส่ียงในการเกิดโรคไข้เลือดออก ๓. ในวัด  ไม่มีวัดที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดโรคไข้เลือดออก  หมายเหตุ เดือนน้ีไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก   ด้านส่งเสริมสุขภาพ โครงการเย่ียม
บ้านมารดาและบุตรหลังคลอด มารดาหลังคลอด 19  ราย ได้รับการเย่ียม 16 ราย  เป็นเพศชาย 11 ราย  
เป็นเพศหญิง 5 ราย  ด้านการรักษาพยาบาล   งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้า
ทิพย์  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 554 ราย ตรวจโรคท่ัวไป 394  ราย ทันตกรรม 113 ราย  วางแผนครอบครัว 
11 ราย  ฉีดวัคซีน  17 ราย เย่ียมบ้านเชิงรุกชุมชนซอยนํ้าทิพย์  19 ราย  ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับ
บริการทั้งหมด 149 ราย  ตรวจโรคท่ัวไป 111 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย 19 ราย  วางแผน
ครอบครัว  5 ราย  ฉีดวัคซีน 14  ราย  ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยนํ้า
ทิพย์ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,412,837.05  บาท ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ณ วันที่  27 ธันวาคม 2556 จํานวน 190,997.98 บาท  โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนประจําปีงบประมาณ 2557  วันที่ 19 ธันวาคม 2556  สถานที่ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ ตรวจโรค 20 
ราย  ตรวจฟัน 15 ราย   ด้านสัตว์แพทย์ ระหว่างวันที่  2 – 27 ธันวาคม 2556  ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นํา
สัตว์มารับบริการ 177 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 242 ตัว สุนัข 212  ตัว  แมว  30  ตัว  ค่าธรรมเนียมในการ
รักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 13,320  บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  จํานวน 23 ราย จํานวน
สัตว์ที่มารับการชําแหละ 2,662  ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 267,102  บาท  การให้บริการตามคําร้องขอ
ความอนุเคราะห์  ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จํานวน 6  เรื่อง  
 
 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    ฝ่ายแผนงานและโครงการ  การดําเนินงาน  

ประจําเดือนธันวาคม 2556  ส่วนบริหารการศึกษา  งานโรงเรียน  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2557  ดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน “สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคี สร้าง
สุขภาพดีเด็กไทย” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพและระดมทรัพยากรใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ   งานกีฬาและนันทนาการ  วันที่ 13 - 14  ธันวาคม  
2556  การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2556  ณ  
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยเทศบาลตําบลหลุบเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา และได้มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา 5 ชนิด  1. ฟุตบอล (ชาย) 2. วอลเลย์บอล (ชาย - หญิง) 3. เซปักตะกร้อ (ชาย) 4. เปตอง (ชาย)      
5. กีฬาพ้ืนบ้าน  ผลการแข่งขันกีฬา อปท. อําเภอเมืองสัมพันธ์ ดังน้ี  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ - การแข่งขัน
วอลเลย์บอล (หญิง) - เปตอง (หญิง) – กองเชียร์ – ขบวนพาเหรด  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 - เซปักตะกร้อ 
(ชาย) - ว่ิงสามขา (ชาย) - ว่ิงสามขา (หญิง)  รองชนะเลิศอันดับ 4 - เปตอง (ชาย)  งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  วันที่  1 – 31 ธันวาคม 2556 (๑) บริการเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง (๒) สนามฟุตซอล (๓) 
สนามเซปักตะกร้อข้างโรงยิม (4) ห้องสมุดและศูนย์เยาวชน (5) สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้งข้างโรงยิมฯ  เด็ก
และเยาวชนเข้าใช้บริการ ประมาณ 376 คนต่อวัน   หน่วยศึกษานิเทศก์  ๑. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อปท. หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้อบรมโครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2556  ณ จังหัดอุดรธานี  2.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD  หน่วยศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่มประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ประจําปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  3. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปละบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธันวาคม 2556  ณ  จังหัดชลบุรี   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ธนาคาร
ความดี   โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวาง
พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โครงการ/กิจกรรม ร่วมจัดต้ังโรง
ทาน และร่วมขบวนแห่ พิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะช้ันสามัญ ณ วัดเหนือ โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสว่างคงคา  พนักงานครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ในวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  นักเรียนร่วมกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เหนือ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทําบุญตักบาตร โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ แก่งดอนกลาง  
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้  การปฏิบัติธรรมที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ 
ในวันที่ ๑๘ ธ .ค .๕๖  คณะครูผู้ ดูแลเด็ก ร่วมทําบุญเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดบ้านดงปอ ในวันที่ ๒๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 1  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  กิจกรรมการออม
ทรัพย์  สอนวิธีการปลูกเห็ดนางฟ้า  เห็ดฮังการี  สอนวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  กิจกรรมปลูกพืชผัก
สวนครัวและพืชสมุนไพร  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  กิจกรรมการประหยัดพลังงาน  โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดใต้โพธ์ิค้ํา  นักเรียนนําเศษอาหาร มาแปรรูปทํานํ้าหมักชีวภาพออกจําหน่ายตามชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้
โครงการเด่นๆประจําเดือนธันวาคม 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  โครงการ/กิจกรรม กีฬา
สีภายใน ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคง  วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธ.ค.  
๕๖ นักเรียนและพนักงานครู เดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ  ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น  ศึกษาดูงานโรงเรียนทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิ
ค้ํา  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน SBMLD ประจําปีงบประมาณ 2557  งานท่ีจะดําเนินการต่อไป  
สํานักการศึกษา 1.เตรียมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557  ณ สนามหน้า
ศาลากลางจังหัดกาฬสินธ์ุ  2.เตรียมงานวันครู ประจําปี  2557 ในวันที่ 16 มกราคม 2557  ณ  ห้อง
ประชุมโรงเรียนเทศบาล 1  3.จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
วันที่  10 มกราคม  2557  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยา
สิทธ์ิ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ธนาคารความดี  โครงการพ่อแม่คนที่สอง  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์  โครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ งานป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน  รายงานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   รายงานกิจกรรมลงวารสารประชาสัมพันธ์  รายงานมาตรการประหยัดไฟฟ้า และ
พลังงาน  โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ  กิจกรรม/โครงการของโรงเรียนที่จะทําในเดือนถัดไป  -โครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน  -โครงการมินิสเก๊าท์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ 
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กศูนย์ฯ  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือนตุลาคม 

–  ธันวาคม  2556 (ไตรมาส 1)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 56  เข้ามา
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ทั้งหมด 567,182.55 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม – ธันวาคม 56  เข้ามาทั้งหมด 
1,854,005.55 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 56  เข้ามาทั้งหมด 
1,666,484 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่เข้ามา  6.รายได้
เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 56  เข้ามาทั้งหมด 1,770,124 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  
6  รายการ  จากเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 56   จํานวน 5,857,796.10  บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จาก
เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 56  เข้ามาทั้งหมด  19,699,046.79  บาท   8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รับจริง
จากเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 56  เข้ามาทั้งหมด  28,702,651  บาท  ด้านการศึกษา   รับจริงจากเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 56  เข้ามาทั้งหมด  59,379,156 บาท  รวมเงินอุดหนุน  ที่รับจริง  จํานวน 
88,081,807 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม – ธันวาคม 56จํานวน 113,638,649.89 
บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 56  จํานวน 
6,138,236.90  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 56  จํานวน 
11,262,216.29  บาท 
นายจําลอง  ศรีนามล   หน.ฝ่ายพัสดุฯ     รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม

แผนงานรวม ประจําเดือนธันวาคม 2556  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนธันวาคม 2556 (งบ 57)  เงิน
อุดหนุนทั่วไป 88,081,807 บาท นิติกรรมที่ดิน  824,622  บาท  รวม 88,906,429  บาท  รายรับจริง
เดือนตุลาคม 56 – ธันวาคม 56 จํานวน 113,638,649.89 บาท   รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 56 – 
พฤศจิกายน 56  จํานวน  33,656,469.70  บาท รายจ่ายจริงเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 
19,865,096.78  บาท  ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนมกราคม 2557  จํานวน  60,117,083.41 บาท  
ประมาณการรายจ่ายเดือนธันวาคม 2556 สํานักปลัดเทศบาล ประมาณการ  4,289,654.44  บาท  จ่าย
จริง  6,373,971.86  บาท  กองวิชาการ  ประมาณการ  1,098,720  บาท  จ่ายจริง  505,937.20  
บาท สํานักการคลัง  ประมาณการ  713,469  บาท  จ่ายจริง  808,439.17  บาท  งานป้องกันฯ 
ประมาณการ  836,300  บาท  จ่ายจริง  1,137,179.29  บาท  สํานักการศึกษา  ประมาณการ   
4,347,220  บาท  จ่ายจริง  5,270,988.94  บาท สํานักการช่าง ประมาณการ  2,345,400  บาท  
จ่ายจริง  1,935,275.97  บาท  สํานักการสาธารณสุข  ประมาณการ  3,514,768.65  บาท  จ่ายจริง  
3,484,835.25  บาท  กองสวัสดิการสังคม ประมาณการ  909,425  บาท  จ่ายจริง  348,469.10  
บาท  รวมประมาณการรายจ่าย 18,054,957.09  บาท  จ่ายจริง  19,865,096.78 บาท   รายจ่ายจริง
มากกว่าประมาณการในเดือนธันวาคม 2556  จํานวน - 1,810,139.69 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปสํานักการช่าง 

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.ส่วนควบคุมฯ     สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง  ก่อสร้าง

รางระบายนํ้า คสล.ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  งานออกแบบ เขียนแบบ  และประมาณราคา  ปรับปรุงห้องนํ้า เวที 
และทาสีหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  งานสถาปัตยกรรมฝ่ายศิลป์   เขียนป้ายผ้า, ป้าย
โฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่ายขอความอนุเคราะห์  เขียนป้ายสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗  
HAPPY NEW YEAR 2014  จํานวน  5  จุด 1. วงเวียนโปงลาง  2. วงเวียนไดโนเสาร์หน้าวัดสว่างคงคา  
3. วงเวียนนํ้าพุ  4. หน้าวัดใต้  5. หน้าอาคารศรีสวรรค์  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 17 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 24  ราย  ใบรับรองอาคาร
เพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 16 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  2 ราย   ผล
การดําเนินการติดต้ังถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 13 พักอาศัยรวม 3  ตึกแถว  - อาคาร
พาณิชย์  -  บ้านไม้ยกพ้ืนสูง  -  อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (ร้านอาหาร) - แสดงงานระวังช้ี
แนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน -  ขอรังวัดสอบเขต  4 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ - ขอ



๑๕ 

 

รังวัดออกโฉนด 3 ขอรังวัดรวมโฉนด -  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติ
ตามคําร้องของประชาชน  4 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 22 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  
ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  81  งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 13 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 3 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 6 งาน  ประดับไฟถนนอรรถเปศล  
ประดับไฟวงเวียนโปงลาง  สรุปผลงานสวนสาธารณะ ประจําเดือนธันวาคม 2556  1.ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้
ประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ถีนานนท์  บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  
บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  บริเวณสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิ
ค้ํา สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สวนหย่อมศูนย์เครื่องจักรกลฯ สนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธ์ุ สวนหย่อมจวนผู้ว่าราชการฯ บริเวณวงเวียนหน้าวัดสว่างฯ บริเวณวงเวียนหน้าเวทีมวย บริเวณ
สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  และบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี   ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   
สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนธันวาคม 2556  สํานักปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น 671  ลิตร สํานัก
การช่าง ใช้ลดลง 3,160 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ิมขึ้น  1,392  ลิตร  สํานัก
การศึกษา  ใช้ลดลง 65 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้ลดลง 40 ลิตร กองวิชาการ ใช้เพ่ิมขึ้น 14 ลิตร  กอง
สวัสดิการสังคม ใช้ลดลง  3  ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 

นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนธันวาคม 2556  งบประมาณต้ังไว้ 1,260,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  249,140.09  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  895,333.88  บาท  2.หนังสือเข้า 68  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 75 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ 
– จัดจ้าง  19 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 37  เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2556  รวมใช้ 16 หน่วย  ลดลง
จากเดือนพฤศจิกายน 2556  จํานวน  339 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม  2556  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ๑. ประชุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ๒. โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริตชีวิตด้วยธรรมะ”  ๓.โครงการ “ถนนสายบุญ"  ๔. 
โครงการ "ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรม"  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  อบรม
ระบบ e-office ,  ประชุม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร, ประชุมหอกระจายข่าว  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   
1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 13 งาน 3.เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ 12 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 30 งาน  5 .วิดีโอและภาพเคล่ือนไหว จํานวน 15 งาน  6.  
งานพิธีกร  จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  4 งาน  8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน 1 
ป้าย 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  2,000  ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.
งานตัดต่อภาพ จํานวน 5 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 5  งาน 3.งานเว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook 
จํานวน 30 งาน  5.ประกาศ  2 ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี  5  ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนธันวาคม 2556 1.ให้คําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการทําสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดิน 1 เรื่อง  2.ตรวจร่างสัญญาเช่าช่วงที่ราชพัสดุเป็นที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่ 118 
สัญญา  3.ตรวจร่างสัญญาเช่าที่ (แท่น) ตลาดสดเทศบาลลาน 1  ลาน 2 และลาน 3   100 สัญญา  4.ตรวจ
ร่างสัญญาเช่าที่ (ล็อค) วางขายสินค้าตลาดโต้รุ่ง  7 สัญญา   5.ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิการเช่า
ช่วง  2 สัญญา  6.ให้คําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการมรดก  1 เรื่อง  7.ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์  2 เรื่อง  
8.  ร้องทุกข์ทางจดหมาย  1 เรื่อง   9.ร้องทุกข์ด้วยตนเอง  1 เรื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 



๑๖ 

 

นางมนธิดา คําก้อน    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนธันวาคม 2556  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนธันวาคม 
2556  ใช้นํ้ามันทั้งหมด 144 ลิตร ไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2556 จํานวน 92 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน   ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๗  
ธันวาคม ๒๕๕๖  กองสวัสดิการสังคม   ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล  โครงการเทศบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ ณ 
ศูนย์ ศสมช.ซอยนํ้าทิพย์  โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ออกมารับบริการและได้แจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค
บริโภคให้กับผู้สูงอายุในชุมชนซอยนํ้าทิพย์  เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ปี ๒๕๕๗ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ทั้ง  ๓๖  ชุมชน  โดยแบ่งเป็น  ๖ สี ประกอบด้วย สีฟ้า  สีนํ้าเงิน สีเขียว สีชมพู สีม่วง  สีแสด มีแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์  โครงการถนนสายบุญ  เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๖  กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการถนนสายบุญ   ต้ังแต่เวลา  
๐๖.๐๐- ๐๗.๐๐ น. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนน้ี   มอบเคร่ืองบริโภคแก่ผู้สูงอายุ 
ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  255๖ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้มอบเคร่ืองบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  
จํานวน  ๒๑  ราย  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม  255๖ ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ  โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕6 (ประจําเดือน
ธันวาคม)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได  แยกเป็นรายละเอียด
ดังน้ี ๑ .  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน  ๒ ,๘7๘ ราย เป็นเงิน 
๑,๘๗๕,๒๖๐  บาท เสียชีวิต  ๘ ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ๒. ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคน
พิการ จํานวน  ๔๗๓ ราย เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐ บาท  ๓. ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๑๙ ราย เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท 
กิจกรรม/โครงการที่กองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป  - โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่าย เบ้ียยังชีพฯ วันที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๗  ณ กอง
สวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  - โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 
๑๖ มกราคม๒๕๕๗   ชุมชนดอนสวรรค์  และชุมชนหน้าโรงเลื่อย   ณ ลานกีฬาสถานีดับเพลิงเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป 
 

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

เรื่องที่ 1   ขอหารือเรื่องระบบ e-office   
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ขอหารือเรื่องระบบ e-office  ที่ให้เริ่ม

ทดลองใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2556 และจะเร่ิมใช้จริงในเดือนมกราคม 2557  แต่ยังไม่เห็นมีการเริ่มใช้
อย่างจริงจังเพราะเกิดปัญหาในเร่ืองของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ให้ลองใช้แล้วมาเสนอถึงปัญหา เช่น ปัญหาเร่ือง
อินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณแล้วมีปัญหาอะไรอีกบ้าง 
นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล   ส่งไปแล้วแต่ต้องมาชะงักอยู่ที่คณะผู้บริหารเพราะไม่ได้
เปิดเข้าไปดู 



๑๗ 

 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    ผมไม่ได้เข้าไปดูจริงๆเพราะผมไม่ได้ใช้วินโดว์ผมใช้ 
แอนดรอยด์และโน๊ตบุ๊คก็ไม่ได้เปิดเลย  ถ้าเปิดดูทุกวันก็คงจะตอบได้แต่บางครั้งก็ใช้และเข้าไปดูระบบ e-office 
ไม่เป็นเลยคิดว่าถ้ามีใครมาสอนคณะผู้บริหารให้ได้ดูว่าเปิดอย่างไร กรอกข้อมูลอย่างไร และพิมพ์ข้อมูลลง
อย่างไรแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบก็จะได้คลิกเข้าไปดูได้อย่างต่อเน่ือง  เพราะฉะน้ันอยากจะให้มีคนมา
แนะนําวิธีการใช้ระบบ e-office ให้กับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเพราะจะได้ใช้ให้เป็นและเกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะน้ันให้มีการขยายการทดลองใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2557  และมอบให้
ผอ.อภิวัฒน์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีในแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายละ 1 คน เพ่ือมาคุย
กัน 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ใช้เกือบทุกคนครับพอไปถึงธุรการของแต่ละ

สํานัก/กอง/ฝ่ายเขาก็จะส่งไปว่างานน้ีเป็นงานของใคร   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เอาตัวหลักที่รับงานให้มาประชุมหารือกันนําโน๊ตบุ๊คขึ้นมา
ประชุมที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเพ่ือที่ผมจะได้ดูวิธีการใช้ด้วย  มอบให้กองวิชาการเป็นเจ้าภาพนัดประชุม
ทุกวันจันทร์ที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  เวลา 08.30 – 09.30 น. ขยายการใช้ไปจนถึงวันที่ 31  
มกราคม 2557  ในส่วนเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรเราค่อยมาคุยกันอีกคร้ัง 

เรื่องที่ 2    สํานักงานคุมประพฤติเชิญประชุม 
นายประเสริฐ ออประเสริฐ   รองปลัดเทศบาล    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ท่านนายกให้ไป
ประชุมที่สํานักงานคุมประพฤติโดยสรุปแล้วเขาเชิญให้ไปดูว่างานฝ่ายน้ีทําอะไรบ้างอย่างไร  สํานักงานแห่งใหม่
เขาย้ายไปอยู่ที่บริเวณร้านอาหารโรงเต้ียมเดิมเย่ืองๆบริษัทโตโยต้ากาฬสินธ์ุ  และตอนน้ีเขามีโครงการที่ลงนาม 
MOU กับท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้ว  สมมุติว่าถ้าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราทํางานร่วมกับเขาในรอบปีเขาจะมี
คณะกรรมการมาประเมิน 3 เดือนคร้ัง  รวมแล้วทั้งปีได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปก็จะให้รางวัลเราตอน
ปลายปี  กิจกรรมที่จะร่วมกับเขาคือเป็นผู้บริการสังคม ผู้ถูกคุมประพฤติ พวกยาเสพติดซึ่งเราก็มีกอง 
 
 

สวัสดิการสังคม เทศกิจ สํานักการศึกษา สาธารณสุขเรื่องบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะที่สามารถเข้าร่วมกับเข้า
ได้  หลักเกณฑ์คือทุกครั้งที่เรามีโครงการอย่างประชุมประจําเดือนเราก็น่าจะเชิญเขามาว่ามีอะไรมานําเสนอ
คณะกรรมการชุมชน     
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี     มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอ
ปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑5.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


