
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  3/๒๕๕8  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

วันอังคารที่  11 พฤศจกิายน  ๒๕๕7  เวลา  13.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

....................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๔. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๕. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๖. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๗. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๘. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  

๙. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.  จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๑.  นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๒.  นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 
๑๓.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๔.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๕.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๖.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๗.  นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๑๘.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๑๙.  นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๒๐.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๑.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๒.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๓.  นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๒๔.  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๒๕.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๒๖.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๗.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๘.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา นักวิชาการสุขาภิบาล 
๒๙.  นายนาคิน  คุตมะ  สัตวแพทย์ 

 

ผู้ไม่มาประชมุ  



๒ 

 
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

3. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

5. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล       

6. นายวรวิทย์             ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

7. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

8. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

9. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
13. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
14. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
15. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
17. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
18. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
19. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
21. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
22. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 3/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 11  
พฤศจิกายน  2557   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   งานประเพณีลอยกระทง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    งานประเพณีลอยกระทงในปีน้ีเป็นครั้ง
แรกที่สํานักการศึกษาจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยที่ไม่มีท่านผอ.สํานักการศึกษาคอยกํากับดูแล  ผมก็คอยดู
อยู่ว่ารักษาการผอ.สํานักการศึกษาจะทํางานได้เป็นอย่างไร  สรุปงานออกมาดีคะแนนเต็ม 10 ผมให้ 9 
คะแนน  เพราะยังมีบางส่วนที่ไม่ลงตัวเพราะไม่มีการซักซ้อมหน้างานเลยทําให้กิจกรรมบางช่วงออกมาไม่ดี
เท่าที่ควร  เพราะแต่ก่อนท่านผอ.วิเชียรจะช้ีแจงประชุมก่อนเสมอ  ผมว่าเรื่องแบบน้ีเวลาเราปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารก็ต้องทําความเข้าใจอย่าคิดว่าเราทํางานมาทุกปีเราเก่งแล้วเลยไม่ต้องมีการซักซ้อมและเรื่องพิธีกร
ภายในงานอยากให้จับเป็นคู่เวลาที่อีกคนไปเตรียมข้อมูลจะได้มีอีกคนคอยพูดบนเวทีเพ่ือไม่ให้ขาดช่วง  แต่โดย
ภาพรวมถือว่าดีเพราะพิธีกรแต่ละท่านก็มีประสบการณ์อยู่แล้วส่วนเรื่องอาหารภายในงานดีและอร่อยมาก    

เรื่องที่ 2   โซเชียลเน็ตเวิร์ค , Facebook ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 



๓ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อวานผมไปเล้ียงเจ้าหน้าที่ที่มาจาก
กรมศิลป์ที่มาดูพระพุทธรูปเขาก็ได้พูดถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์ค , Facebook ว่าสมัยน้ีรวดเร็วโพสอะไรไปก็จะ
แชร์กันต่ออย่างรวดเร็วและโพสต่อกันไปเรื่อยๆ  ผมก็เป็นห่วงพวกเราให้ดูและเช็ค Facebook , e-mail ตลอด
ถ้ามีคําถาม คําร้องให้ช่วยเหลือ คําติ คําชม คําแนะนําต่างๆให้รีบตอบโดยเร็วให้กองวิชาการท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ี
ต้ังเวรขึ้นมาดูแลเช็คเวลาที่มีประชาชนโพสอะไรเข้ามาให้รีบตอบและรีบดําเนินการแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
แก้ไข   

เรื่องที่ 3   การเก็บรักษาโล่รางวัล , เกียรติบัตรต่างๆและรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราไปรับรางวัลพระปกเกล้าทองคํามานั้น
ได้เกียรติบัตรมาใครเป็นผู้มีหน้าที่เก็บเกียรติบัตร 
นายอภิวัฒน์    ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     อยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เก็บโล่รางวัล

ต่างๆ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ที่ผมถามเพราะว่าโล่รางวัลและเกียรติ
บัตรต่างๆท่ีนายกเทศมนตรีหลายท่านเคยได้รับมาหลายสมัยและผ่านมาหลายปีน้ันไม่มีการดูแลและเก็บรักษา
บางช้ินก็หายหรือเอาไปเก็บไว้ในกล่องแล้วทําให้ฝุ่นจับ  ผมว่ารางวัลแต่ละรางวัลที่เราได้น้ันเป็นความภาคภูมิใจ
ของพวกเราพนักงานเทศบาลกาฬสินธ์ุทุกคนเพราะเป็นฝีมือของเราที่ทํางานแล้วประสบผลสําเร็จจึงทําให้ได้รับ
รางวัลมาเราควรจะเก็บและรักษาไว้เป็นอย่างดีอยากฝากท่านผอ.อภิวัฒน์ดูแลและเก็บรักษาโล่รางวัลและ
เกียรติบัตรที่ได้รับมาไว้อย่างดีด้วย  แล้วหนังสือฉบับน้ีเป็นหนังสือที่เขาสรุปผลงานของท้องถิ่นที่รับรางวัล
พระปกเกล้าทองคําและรางวัลพระปกเกล้าเป็นโล่  ทุกท่านทราบหรือไม่ว่ารางวัลพระปกเกล้าทองคําทั่ว
ประเทศได้ก่ีแห่งในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมี 6 แห่งทั่วประเทศและอีก 
1 ด้านคือด้านเครือข่ายที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เป็นคนละด้านกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้เราได้รับรางวัล
ด้านความโปร่งใส  ด้านที่ไม่มีใครได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําเลยในปีน้ีคือด้านสมานฉันท์ปรองดอง  พอเรา
มาดูแบบนี้แล้วเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจหรือไม่สําหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราที่ได้รับรางวัลน้ีมาเพราะมีอีก
หลายแห่งที่ประเมินแล้วไม่ผ่าน  ในหนังสือฉบับน้ีเขาจะลงผลงานเก่ียวกับเรื่องที่เราส่งเข้าประเมินรางวัล
พระปกเกล้าทองคําเขียนเกี่ยวกับเร่ืองการแก้ไขปัญหาคือที่มาของตลาดโต้รุ่งของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุน้ันคือ
การแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยต้ังแต่ปี 2538 หนังสือฉบับน้ีมีความเป็นมายาวนานการแก้ไขปัญหาและช่ืนชม
เก่ียวกับเรื่องคณะกรรมการผมก็ได้ไปเล่าเรื่องน้ีให้กับคณะกรรมการตลาดโต้รุ่งฟังเขาก็อยากอ่าน  แต่เผอิญว่า
ผมได้มาเล่มเดียวฝากกองวิชาการไปสําเนาเอกสารฉบับน้ีแล้วนําไปแจกให้กับผู้ที่เก่ียวข้องให้เขาได้ช่ืนชมและ
อีกเรื่องหน่ึงคือที่เราได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําเป็นผลงานแค่ 2 เรื่องในฉบับน้ีเป็นนวัตกรรมแค่ 2 เรื่อง 
1.เรื่องของตลาดโต้รุ่ง 2.เรื่องโรงเรียนทางเลือก  กว่าที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําได้น้ันเราจะต้องผ่าน
รางวัลพระปกเกล้าธรรมดามาก่อน 2 ปี สรุปคือเราได้รับรางวัลทั้งหมด 3 ปีซ้อน  ขอให้พวกเราได้มีความ
ภาคภูมิใจในรางวัลที่เราได้รับ 

เรื่องที่ 4   รางวัลธรรมาภิบาล ปี 2556 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่เขาจะนัดรับรางวัลธรรมาภิบาล
หรือรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือวันที่ 27 มกราคม 2558 ผมหมดวาระแล้วคนที่จะไปรับคือ
รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  แล้วเวลาไปรับรางวัลบริหารจัดการที่ดีน้ันเขาให้แต่งชุดข้าราชการ 
เงินรางวัล 2,500,000 บาท  ตอนน้ีมีแนวทางออกมาให้ใช้จ่ายแล้วไม่ใช่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทรางวัล  
มาชัดเจนว่าเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพราะฉะน้ันเราทําอะไรก็ได้ตามอํานาจหน้าที่ไม่ต้องนําเข้าสภาขอให้เรา
ทําตามอํานาจหน้าที่ของเราให้ถูกต้องซึ่งผมก็คิดๆเอาไว้เก่ียวกับเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุของเราด้วยเงิน จํานวน 1.3 ล้านบาท  โครงการน้ีคือโครงการที่ผมนํามาแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขัง



๔ 

 

บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 เราจะทําร่องเปิดบนผิวถนนบนผิวจราจรเพ่ือรับนํ้าจากบริเวณโรงเรียนเทศบาล 
1 และจากหน้าไปรษณีย์ลงไปยังถนน 1155 นําไปลงที่เราเตรียมเอาไว้จะทําเป็นบ่อพักของท่อเมตร 50 
บริเวณหัวมุมสํานักงานที่ดินเดิม  แล้วส่วนเรื่องเงิน 2.5 ล้านบาท ตอนน้ีผมคิดไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน
ไม่ต้องนําเข้าสภา เช่น เรื่องซื้อที่ดินข้างโรงสีบุญสมดุลที่มีเรื่องพิพากกับชาวบ้านเราจะนําเงินน้ีไปซื้อที่ดินเพ่ือ
ทําถนนให้พ่ีน้องประชาชนได้สัญจรไปมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเพราะเป็นหน้าที่เราในการจัดบริการสาธารณะ  ฝาก
ท่านรองอุบลรัตน์ลองดูว่าจะสามารถซื้อได้หรือผิดระเบียบหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่สามารถซื้อที่ดินบริเวณน้ันได้
ผมจะได้นําเงินไปดําเนินการเรื่องอ่ืนแทน  ซอยข้างโรงสีบุญสมดุลแต่ก่อนเป็นทางซึ่งอยู่ในโฉนดแต่โฉนดไปติด
ธนาคารแต่เจ้าของที่ดินไม่สนใจปล่อยให้ประชาชนได้ใช้ถนนเส้นน้ีสัญจรไปมาประมาณ 20 ปี  แล้วประมาณปี  
2545 – 2546 ในเทศบัญญัติเราได้นํางบประมาณไปทําถนนลูกรังผ่านเข้าไปข้างในก็ไม่มีใครมาว่าหรือ
คัดค้าน  ในกรณีอย่างน้ีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาเขาตัดสินเอาไว้ว่าลักษณะอย่างน้ีเจ้าของที่ดินถือว่าคุณ
ยินยอมให้เป็นที่ดินสาธารณะโดยปริยายครอบครองไม่มีระยะเวลาแค่ 1 ปี ผ่านพ้น 1 ปี ไปแล้วก็เป็นถนน
สาธารณะโดยปริยายไม่ใช่เป็นการครอบครองแล้วแย่งไปเป็นของใครคนใดคนหนึ่งน้ีคือคําพิพากษาฎีกา  แต่
พอหลังจากน้ันมาเมื่อปี 2554 ผมเห็นคนนําดินไปถมนําเสาไปปักผมเลยได้ให้ทางนิติกรออกไปดูพ้ืนที่  นิติกร
เลยได้ไปพบว่ามีคนมาแสดงความเป็นเจ้าของแล้วจะสร้างอาคารพาณิชย์ปิดถนนเราเลยบอกว่าถ้าคุณสร้าง
อาคารพาณิชย์ปิดถนนเราจะฟ้องให้เพิกถอนเพราะถือว่าคุณไปซื้อที่ดินมาโดยไม่สุจริตคนที่ซื้อที่ดินบริเวณน้ีคือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทุ่งมนรู้ว่าถนนเส้นน้ีเป็นถนนมาแล้วกว่า 20 ปี แต่ก็ยังไปซ้ือ  ตัวเขาเองก็เลยไม่
กล้าที่จะไปสร้างอาคารพาณิชย์ตอนน้ีและเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทําถนนเพราะถ้าเราไป
ดําเนินการก็กลัวเขาฟ้องเพราะเขามีเอกสารสิทธ์ิว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินถ้าเราปล่อยให้มีการ
ฟ้องร้องกันอีก 5 ปี พ่ีน้องประชาชนก็ไม่ได้ถนนน้ีคือความคิดของผม  แต่ถ้าหากเราไปประนีประนอมและใช้
ทุนเขาที่เขาไปซื้อมาจากการขายทอดตลาดของธนาคารหรือให้กําไรเขานิดหน่อยตามราคาที่เหมาะสม ถ้ากรณี
อย่างน้ีผมว่าเราน่าจะตกลงกันได้และนํามาทําถนนให้พ่ีน้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้เร็ว  ผมต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมามีท่านปลัดเป็นประธาน รองอุบลรัตน์ และหัวหน้าจําลองฝากไปดูว่าเราจะใช้เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตัวน้ีได้หรือไม่  และให้ทุกส่วนการงานไปเตรียมว่ามีปัญหาอะไรท่ีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่มีอยู่ในเทศ
บัญญัติปี 2558 อยากจะซ่อมแซมอะไรหรือมีความจําเป็นอยากได้อะไรเพ่ิมเติมเพ่ือให้การทํางานดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ปรับปรุงห้องนํ้าให้เพียงพอต่อ
การบริการ ห้องเก็บตัวนักกีฬาฝากทางสํานักการศึกษาพิจารณาในส่วนน้ีด้วย  และให้ทุกท่านไปคิดมาเรา
สามารถใช้เงินได้ตามอํานาจหน้าที่  เช่น ซ่อมหลังคา ซื้อเคร่ืองสูบนํ้า สร้างห้องสุขาเพ่ิมเติมเราเตรียมการไว้พอ
เงิน จํานวน 2.5 ล้านบาท มาเราก็ดําเนินการต่อไป 

เรื่องที่ 5   สตง.กําลังตรวจสอบและสํารวจเรื่องแฟลตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ช่วงน้ี สตง.กําลังเข้าตรวจฎีกาของพวก
เราและดูการทํางาน  เท่าที่ผมได้เซ็นเอกสารหลายๆอย่างให้กับทาง สตง.ไปน้ันตอนน้ีดูว่าเขากําลังสํารวจ
เก่ียวกับเรื่องแฟลตคือข้าราชการของเราที่ย้ายมาแล้วมีแฟลตว่างแต่ไปเช่าห้องที่อ่ืนอยู่น้ันไม่เหมาะสม  โชคดีที่
เรามีคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดูแลบ้านพักของพนักงานข้าราชการของเราเพราะฉะน้ันถ้าหากใคร
ย้ายมาใหม่แล้วมาเบิกเงินค่าเช่าบ้านทั้งๆที่แฟลตมีห้องว่างอยู่คุณจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในแฟลต  แต่ถ้าตอนคุณ
ย้ายมาแฟลตเต็มไม่ว่างคุณเลยต้องไปเช่าห้องอยู่พอแฟลตมีห้องว่างคุณไม่จําเป็นต้องย้ายเข้ามาอยู่ในแฟลตก็
ได้ถ้าในกรณีอย่างน้ีไม่เป็นไร  แต่ถ้าหากว่าคุณย้ายมาในขณะที่แฟลตว่างอยู่น้ันคุณต้องเข้าพักในแฟลตคุณจะ
มาเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพ่ือไปเช่าอยู่ไม่ได้เรื่องน้ีเป็นเรื่องสําคัญอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล่นๆ  เพราะฉะน้ันแฟลตของ
งานป้องกันและแฟลตที่อยู่หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราต้องเช็คฝากคณะกรรมการของเราชุดน้ีที่มี
ท่านรองประเสริฐเป็นประธานเพราะน้ีคือสิ่งที่ สตง. กําลังตรวจสอบเราอยู่   

เรื่องที่ 6   การเบิกจ่ายเงินโบนัส 



๕ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมเห็นรายงานท่ีเรากําลังจะรายงาน
ทาง สตง. ผมก็เลยถือมาเพราะสงสัย  เขาถามว่าเราจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานปีไหนยังไงและจ่ายโดยวิธีไหน 
สํานักการคลังก็ทําแล้วตอบมาแต่ผมดูไม่ค่อยเข้าใจ  มีช่องให้กรอก ปี 2550 เราจ่ายเงินโบนัสรายได้จริงที่ไม่
รวมเงินอุดหนุน 102 ล้านบาท  ปี 2551 รายได้จริงที่ไม่รวมเงินอุดหนุน 96 ล้านบาท  ช่องที่ 2 รายจ่าย
จริงทุกหมวด 151 ล้านบาท ปี 2551 รายจ่ายจริงทุกหมวด 205 ล้านบาท น้ีหมายถึงตามเทศบัญญัติรวม 
แล้วรายจ่ายจริงด้านบุคลากรรวม 2.7 ล้านบาท จ่ายจากเงินสะสมผมว่าจะใช่เหรอเพราะปีหน่ึงของเรา
ประมาณ 20 ล้านบาท ให้สํานักการคลังนําเอกสารน้ีไปดูมาใหม่เพราะนายกนําเอกสารมาดูแล้วเกิดความ
สงสัยแล้วแหล่งที่มาของเงินที่เบิกจ่ายเบิกเงินรางวัลประจําปีตามฎีกาคลังไม่มีเลขที่เบิกเลยแล้วแหล่งที่มาของ
เงินที่ใช้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.1 ล้านบาท  เงินสะสม 1.3 ล้านบาท แสดงว่ารวมกันแล้วเราจ่ายไปเท่าไร  
3.4 ล้านบาทเหรอให้ไปดูใหม่  ทําไม สตง.ถึงสํารวจตรวจสอบเร่ืองน้ีเพราะว่าถ้าใครจ่ายผิดเขาจะเรียกเงินคืน
ต้องระวังสําหรับใครที่ได้รับเงินโบนัสไปแล้ว  

เรื่องที่ 7   รวบรวมเขียนประวัติหลวงพ่อองค์ดํา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อวานผมได้ให้สํานักการศึกษา
ประสานงานเก่ียวกับเร่ืองเราจะทําหลักสูตรท้องถิ่นและจะทํารวบรวมเป็นประวัติของหลวงพ่อองค์ดํา  ผมเลย
ได้ติดต่อประสานไปที่สํานักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขาเลยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้รู้และเป็นมือของกรม
ศิลปากรเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารมาเป็นเอกสารที่เขาการันตีโดยกรมศิลปากร  หลวงพ่อองค์ดําได้ไป
ขึ้นเป็นคําขวัญในจังหวัดเรา คือ “หลวงพ่อองค์ดําลือเลื่อง” แต่ถ้าหากว่าประวัติไม่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถที่จะ
อธิบายได้  รู้หรือไม่ว่ากรมศิลปากรไม่ทราบว่าเรามีพระคู่บ้านคู่เมืองเพราะเราไม่เคยแจ้งให้กรมศิลปากรในการ
ลงทะเบียนแต่ตอนน้ีเราจะได้มีการลงทะเบียนหลวงพ่อองค์ดําอยู่ที่ กทม. ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาว
จังหวัดกาฬสินธ์ุน้ีคือการลงทะเบียนพระพุทธรูป  ผมอยากฝากรองสุนิสาทําเฉพาะเก่ียวกับหลวงพ่อองค์ดําเพ่ือ
ขยายความของคําขวัญเมืองกาฬสินธ์ุในเบ้ืองต้นที่บอกว่า “หลวงพ่อองค์ดําลือเลื่อง” รวบรวมเขียนเป็นประวัติ
ของหลวงพ่อองค์ดําว่ามีความเป็นมาอย่างไรนํามาอยู่กับหลวงปู่ที่วัดกลางท่านแปลความเป็นมาว่าอย่างน้ีแต่พอ
ถึงปีนี้เราได้ประสานไปที่เจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาอ่านแล้วท่านก็มีหนังสือการันตีออกมาว่า
แบบน้ี  ซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วก็เป็นความหมายเดียวกันอาจจะแตกต่างกันที่ตัวเลข (พ.ศ.) เพราะไม่มีใครเกิดทัน  
แล้วสิ่งที่เขียนตอนท้ายของฐานพระเขาสรุปว่าสร้างพระองค์น้ีให้ตลอด 5,000 วรรษา คือ 5,000 ปี เพ่ือให้
คนและเทวดากราบไหว้  และเพ่ือความภาคภูมิใจของเราชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุถ้าหากว่าพระองค์น้ีสร้างขึ้นที่
จังหวัดกาฬสินธ์ุเราก็จะภาคภูมิใจมากและเขาดูแล้วว่าพระพุทธรูปองค์น้ีสร้างต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 2 และสร้างที่
จังหวัดกาฬสินธ์ุเองไม่ได้นํามาจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาเพ่ือคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

เรื่องที่ 8   สัมมนาโครงการกาฬสินธ์ุก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ผมไม่อยู่
ต้องเดินทางไปศึกษาดูงานกับพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเรา  จะมีการจัดสัมมนาโครงการกาฬสินธ์ุก้าว
ไกลสู่ประชาคมอาเซียนฝากท่านรองอุบลรัตน์ไปแทนพอประชุมเสร็จเรียบร้อยให้นําเรื่องมาเล่าให้ที่ประชุมฟัง
ด้วยว่าที่ประชุมอาเซียนมาน้ันเป็นอย่างไรเราจะได้ไม่ตกยุคและโครงการของเราจะได้ทําสนองกับทางจังหวัด
เพ่ือที่จะไปอาเซียน 

เรื่องที่ 9   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของเมืองภูมิภาคภายใต้บริบทการพัฒนา 
                       ระบบคมนาคมขนส่ง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของเมืองภูมิภาคภายใต้บริบทการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง



๖ 

 

โครงการพ้ืนฐานในภูมิภาคท่ีโรงแรมโรแมนติกรีสอร์ท แอนด์สปา อําเภอปากช่อง  ระหว่างวันที่ 25 – 27 
พฤศจิกายน  2557 มอบให้จ่าเอกภราดรไปประชุมแทน  

เรื่องที่ 10   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะมาตรวจราชการท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 
น. จะมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายยุทธนา วิริยะกิตติ  จะมาตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธ์ุแล้ว
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญนายกเทศมนตรีเข้าร่วมด้วย  แต่พรุ่งน้ีนายกไม่อยู่มอบให้ผอ.อภิวัฒน์ไปแทน 
 
 

เรื่องที่ 11   ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันรายการเป่ายิ้งฉุบแห่งชาติ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันรายการเป่าย้ิงฉุบ
แห่งชาติ  เน่ืองจากบริษัท เน็ก แอนด์ เดอะ ซิต้ี จํากัด  ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการเป่าย้ิงฉุบแห่งชาติออกอาการทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.45 – 19.15 น. ทางช่องดิจิตอลไทยรัฐทีวี รูปแบบรายการคือเป็นรายการที่ชวน
คนไทยท่ัวประเทศเปิดเวทีอวดวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมเกมส์การแข่งขันเป่าย้ิงฉุบที่เดิมพันด้วยศักด์ิศรีบ้านเกิด  
ลุ้นเงินรางวัล 1 ล้านบาท ทางรายการจึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมบันทึกเทปรายการเป่าย้ิงฉุบ
ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สมาชิกในทีมประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 4 ท่าน และตัวแทนจังหวัด 
1 ท่าน เพ่ือมาเป็นตัวแทนประจําจังหวัดเพ่ือสร้างมิตรภาพกับจังหวัดคู่แข่ง  มอบให้ท่านผอ.วรวิทย์ไปร่วมการ
แข่งขันและเชิญชุมชนเราร่วมเดินทางไปด้วย 

เรื่องที่ 12   การบริหารจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลครบวงจรโครงการแปรรูปขยะ 
                         เป็นพลังงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ขอเสนอการบริหารจัดการขยะตามหลัก
สุขาภิบาลครบวงจรโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเร่ืองน้ี   
นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา   นักวิชาการสุขาภิบาล     เขาจะเอาขยะมาผ่านมาตรการเคร่ืองอบแห้ง 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เขาเคยทําที่ไหนหรือไม่ 
นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา   นักวิชาการสุขาภิบาล     เคยทําแต่ที่ต่างประเทศ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีเง่ือนไขอย่างไร 
นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา   นักวิชาการสุขาภิบาล     เขาได้ทําหนังสือเข้ามาเพ่ือขอนําเสนอตัว

ข้อมูลเต็มให้ท่านนายกฟัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ถ้าอย่างน้ันรอให้เขามานําเสนออีกครั้ง
หน่ึงแล้วเขาจะมาวันไหน 
นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา   นักวิชาการสุขาภิบาล     เขาขอให้ท่านนายกเป็นคนนัดวัน เวลา 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เรื่องเงินและเร่ืองต่างๆเขาจะลงทุนเอง
หรือไม่  แล้วปริมาณขยะเพียงพอกับที่เขาต้องการหรือไม่ 
นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา   นักวิชาการสุขาภิบาล     จะลงทุนเองส่วนปริมาณขยะใช้ 100 ตัน    

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจะทําก่ีเมก 
นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา   นักวิชาการสุขาภิบาล     2 เมกครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ถ้าอย่างน้ีสามารถคุยกันได้  ยังไงค่อยให้
เขามานําเสนอ 



๗ 

 

เรื่องที่ 13   ถนนเรียบคลองชุมชนโพธ์ิไทร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ฝากท่านผอ.ภานุเดชเร่ืองชุมชนโพธ์ิที่
เพ่ิงลงนามในสัญญาทําถนนเรียบคลองจะต้องสูงเหมือนกับฝั่งกุดยางสามัคคีก็ต้องไปทําความเข้าใจและ
ประสานกับชาวบ้านแล้วเราต้องแนะนําว่าเราจะแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังและเพ่ือไม่ให้นํ้าไหลเข้าบ้านของ
ชาวบ้านให้เริ่มทําที่ชุมชนกุดยางสามัคคีให้เป็นตัวอย่างก่อน  เรื่องถนนนี้มีชาวบ้านพูดว่าอยากได้ถนนแต่พอรู้
ว่าจะยกสูงแบบน้ีไม่อยากได้แล้ว  จริงๆแล้วน้ันในการขออนุญาตชลประทานเพ่ือทําถนน 2 เส้น น้ีคือเส้นเรียบ
คลองกุดยางสามัคคีและเส้นเรียบคลองของชุมชนโพธ์ิไทรเราเขียนแบบตามพ้ืนที่เดิมและเราก็ส่งแบบของเราไป
ขออนุญาตที่กรมชลประทานแต่เขาแก้แบบของเราบอกว่าไม่อนุญาตต้องทําแบบที่เขาบอกคือต้องยกสูงขึ้นมา
อีกประมาณ 90 เซนติเมตร ถึงจะอนุญาตได้แต่ผมไม่เคยได้รับรายงานจากสํานักการช่างเลยว่ามีการยกสูงขึ้น
ผมเลยไม่ได้พูดให้ชาวบ้านฟังน้ีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทําไมไม่รายงานให้ผมทราบจนกระทั่งเทศบัญญัติผ่านมี 
การประกวดราคาจนจะได้ผู้รับเมาถึงได้มาบอกให้นายกทราบ  แล้วพอผู้รับเหมาดําเนินการไปแล้วก็มาบอกให้
นายกทราบอีกว่ามีปัญหาเพราะสูงขึ้นแต่ผมไปดูแล้วสูงขึ้นจริงแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มีผู้หวังดีประสงค์ร้าย
ไปพูดเพ่ือทําให้เกิดปัญหา  ส่วนเรื่องงานซ่อมแซมผิวจราจรฝากให้ท่านผอ.ภานุเดชดําเนินการต่อไป   

เรื่องที่ 14    ให้ดําเนินการจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องในบริเวณแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ปี 2558 เราได้หอประชุมขนาด 30 x 
50 เมตร ที่แก่งดอนกลางงบประมาณ 15 ล้านบาท และได้ห้องนํ้าในแก่งดอนกลางอีก 5 หลัง หลังจากที่
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสํานักการศึกษาต้องหากิจกรรมไปทําตลอดเพราะไม่เช่นน้ันจะโดนต่อว่าได้ว่าสร้างให้
สัตว์เลี้ยงไปอยู่  ต้องจัดให้นักเรียนไปทํากิจกรรมบําเพ็ญกุศลตลอดเชิญวิทยากรมาบรรยายถึงจะไม่ได้ติดแอร์
แต่ก็คงจะไม่ร้อนเพราะต้นไม้บริเวณแก่งดอนกลางมีเยอะผมอยากจะฝากไว้ให้ดําเนินการแบบต่อเน่ือง  

เรื่องที่ 15   กําหนดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีหนังสือเร่ืองเร่งรัดดําเนินโครงการตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน  1.ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อย
กว่า 100 ละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรภายในไตรมาสที่ 1 เราทําไปเรียบร้อยแล้ว  2.และกรณีงบลงทุนให้
เร่งรัดการก่อหน้ีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  และสํานักงบประมาณได้แจ้งแนวปฏิบัติตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน 3 เดือนแรกให้ส่วนราชการหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดน้ัน  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางดําเนินงานดังกล่าวรวมท้ังเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดจึงกําหนดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2557   ฝากให้ท่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าจําลองไปประชุมด้วยตัวเอง  

เรื่องที่ 16   ประชุมการจัดงานกีฬา อปท. 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราจะประชุมเรื่องการจัดงานกีฬา อปท. 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ฝากท่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าพงษ์ธรให้ประชุมกันที่ห้อง
ประชุมนายกปรึกษาหารือกันทําให้ถูกต้องอย่าให้ทาง สตง.มาทักท้วงได้เพราะเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราเป็น
เจ้าภาพในคร้ังน้ี   

เรื่องที่ 17   ประชุมการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การจัดงานวันต่อต้านคอรัปช่ันสากลผอ.
อภิวัฒน์ไปประชุมแทนเป็นอย่างไรบ้าง   
นายอภิวัฒน์    ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เมืองเมอริด้า

ประเทศแม๊กซิโกกําหนดให้เป็นวันต่อต้านคอรัปช่ันสากล  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราได้รับมอบหมาย



๘ 

 

ให้จัดสถานที่ เวที จัดเต้นท์ เก้าอ้ีผู้ที่มาร่วมงาน เต้นท์สําหรับจัดนิทรรศการอีกจํานวน 6 หลัง โต๊ะลงทะเบียน 
จุดบริการนํ้าด่ืม งานปฏิคมจังหวัดจะมอบเงินมาให้เทศบาลบริหารจัดการและขอให้ชุมชนอย่างน้อย 50 คน 
ไปร่วมงาน 

เรื่องที่ 18   โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเป็น
โครงการที่ทําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เริ่มในวันที่ 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 
2557 ทุกองค์กรให้ทําหมดแต่ว่าจังหวัดกาฬสินธ์ุของเราก็ได้ดําเนินการไปแล้วโดยใช้พ้ืนที่ของตลาดทุ่งนาทอง
เป็นการจัดการ  ผมว่าเราน่าจะนําโครงการน้ีมาให้พ่อค้า-แม่ค้าช่วยกันทําความสะอาดเร่ิมที่ตลาดหน้าสถานี
ตํารวจให้นายกเป็นประธาน  แล้วเราก็นํารถดับเพลิงไปฉีดล้างช่วยกันเวลาประมาณ 19.00 น. ฝากให้สํานัก
การสาธารณสุขดําเนินการต่อไป  
 
 

เรื่องที่ 19   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ํา 
                         ของชุมชน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีหนังสือกําชับจากสํานักการสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธ์ุสํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  บอกว่าปัจจุบันมีเรื่องเด็กจมนํ้าเขาเลย
อยากให้เราป้องกันเก่ียวกับเรื่องเด็กจมนํ้าได้มีการออกหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและ
ดําเนินการป้องกันเด็กจมนํ้าของชุมชน  ในการน้ีสํานักการสาธารณสุขจังหวัดกาสินธ์ุขอเชิยหัวหน้างานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวโดยเบิกค่าใช้จ่าย
จากผู้จัด  วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557   ได้ส่งใครไปเข้าร่วมประชุม 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ส่งนายประวิทย์ ภูทองโปร่งไปประชุมครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พอกลับมาก็ให้มานําเสนอให้นายกทราบ
ด้วย  เพราะชุมชนเรามีเยอะที่อยู่ใกล้กับแหล่งนํ้าสมควรท่ีจะมีมาตรการป้องกัน  ผมมอบหมายงานต่างๆให้จ่า
เอกภราดรไปดําเนินการก็ทําออกมาได้ดีผมเลยอยากจะมอบหมายงานนี้เป็นนวัตกรรมยังไม่เคยมีใครทํา  
มาตรการป้องกันเด็กจมนํ้ามีมาตรการอย่างไรนําชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งนํ้าเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือ
เป็นเรื่องสําคัญฝากหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลประสานกับจ่าเอกภราดรแล้วเดินหน้าทํานวัตกรรมใหม่น้ีขึ้นมา 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  2/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558            
                                   เม่ือวันที่  28  ตุลาคม  ๒๕๕7   
 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  2/2558  ประจําปีงบประมาณ  
2558  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 



๙ 

 

นายสังวาล   เมืองโคตร   หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน    จากที่ท่านผอ.วรวิทย์ได้ไปประชุมจากการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผลของคดียาเสพติดประจําเดือนตุลาคมจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 200 คดี ผู้ต้องหา 180 คน  
ของกลางประกอบด้วยยาบ้า 15,311 เม็ด ยาไอซ์ 3.5 กรัม กัญชาสด 25 ต้น กัญชาแห้ง 610 กรัม สารระเหย 
1 กระป๋อง ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเรามีการจับกุมได้ 1 ราย จับกุมยาบ้าได้ 600 เม็ด ผู้ต้องหา
ช่ือนายคเนศ เครือวัลย์ หรือโอ๊ก อายุ 30 ปี ที่อยู่ 173 หมู่ 8 ต.อุ่มเมา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ สถานที่จับกุม
คือหอพักคุณยาย อยู่เลขท่ี 12 ถ.สิทธิเดช ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  ในส่วนของรอบนอกก็จะมีของ
อําเภอหนองกรุงศรีมียาบ้าจํานวน 3,760 เม็ด จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน จับยาบ้าได้อีก 1,529 เม็ด และจับ
ผู้ต้องหาได้อีก 3 คน   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจของ
จังหวัดกาฬสินธ์ุของเราตอนน้ีเลื่อนขั้นเป็นถึงจังหวัดที่มีศักยภาพในการดําเนินการด้านยาเสพติดขึ้นเป็นอันดับ
ที่ 4 ของประเทศ เป็นเรื่องที่น่าช่ืนชมท่ีทํางานกันอย่างเข็มแข็งในการต่อต้านเรื่องยาเสพติด 
 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนตุลาคม 2557 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนตุลาคม  2557  เชิญสถานธนานุบาล 

นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม  2557  

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนตุลาคม จํานวน 3,487 รายการ จํานวนเงิน 55,605,600 บาท เงินสดคงเหลือ 
จํานวน 28,304.10 บาท เ งินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 8,259.75 บาท เ งินกู้
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -15,664,057.95  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -19,856,346.36  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 36 ราย 
จํานวนเงิน 537,900 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนตุลาคม  2557 จํานวน  44,335 บาท  รับจํานํา  
1,229 ราย จํานวนเงิน 19,069,600 บาท ลดลงจากเดือนกันยายน 57  จํานวน 66 ราย  จํานวนเงิน  
299,400  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,149  ราย จํานวนเงิน 18,516,800  บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน  
จํานวน 5 ราย จํานวนเงิน  674,400 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 593,110.25 บาท ลดลงจากเดือน
กันยายน  จํานวน 57,491 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 56 – 31 ตุลาคม  57 จํานวน 
593,110.25 บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

ตุลาคม  2557  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  493 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล 1.  จัดทําโครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษา
ดูงาน ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557  2.  ดําเนินการ
จัดทําคําสั่งแก้ไขอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลกรณีปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2557  3.  ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและปรับเพ่ิมค่าจ้าง 



๑๐ 

 

ลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 รอบวันที่  1  ตุลาคม  2557  4.  ดําเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง 
จํานวน   278  อัตรา  5.  จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานพร้อมลงนาม MOU ที่หอประชุมธรรมาภิ
บาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2557  ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุม
พวงพะยอม  ประจําเดือนตุลาคม 2557  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 6 ราย  
ส่วนราชการ  จํานวน 3 ราย  เอกชน  จํานวน  - ราย  รวมเป็นเงิน  17,900 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  1 ราย  ส่วนราชการ - ราย  รวมเป็นเงิน  - บาท    ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  มีการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  2  ครั้ง  ครั้งที่  1/2558  เมื่อวันที่  14 ตุลาคม  2557 ครั้ง
ที่  2/2557  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. 3 ครั้ง วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  วันอังคารที่ 
4 พฤศจิกายน 2557  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลออกพรรษา ลอยกระทง ปี 2557  และเทศกาลปีใหม่ 2558  การระงับเหตุเพลิงไหม้  -เมื่อวันที่  
27-30 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00-18.00 น.  เจ้าหน้าทีป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิง
ไหม้บ่อทิ้งขยะ โคกนํ้าเก้ียง  มอดินแดง  อําเมืองกาฬสินธ์ุ  ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากนํ้าท่วมขังภายในบริเวณบ้านพักอาศัย  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  นําเครื่องสูบนํ้าออกสูบนํ้าที่ท่วม
บ้านเรือนประชาชน  ของนายสุธินันท์  ศรีอ่อน บ้านเลขที่ 94/5 ถนนถีนานนท์ และบ้านเรือนประชาชน
บริเวณด้านหลังร้านมหาชัยบุฟเฟ่ต์  ชุมชนหาดลําดวน  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 1,057 ราย งานบัตร
ประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,229  ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 16 ราย โครงการบริการเชิงรุก  จํานวน
ผู้รับบริการ  12 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา   

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ด้านธุรการงานไฟฟ้า โครงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เดือนตุลาคม ใช้ไฟฟ้า 437.70 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 
19.60 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ เดือนตุลาคม ใช้ไฟฟ้า 3,729.25 หน่วย  ลดลง 159.85 หน่วย  โรงคัดแยกขยะ  
เดือนตุลาคม ใช้ไฟฟ้า 896.10 หน่วย  ลดลง 123.60 หน่วย  โครงการประหยัดค่านํ้าประปา สํานักการ
สาธารณสุขฯ  เดือนตุลาคม ใช้นํ้าประปา 130 หน่วย  ลดลง 71 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ เดือนตุลาคม ใช้
นํ้าประปา 1,677 หน่วย  ลดลง 67 หน่วย  โรงคัดแยกขยะ  เดือนตุลาคม ใช้นํ้าประปา 62 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 
7  หน่วย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เบนซิน ตุลาคม 2557  
จํานวนที่ใช้ 763 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  32.73 ลิตร  ดีเซล  ตุลาคม 2557  จํานวนที่ใช้ 16,278 ลิตร 
เพ่ิมการใช้พลังงาน  50 ลิตร  LPG ตุลาคม 2557  จํานวนที่ใช้ 244.87  ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  32  
ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  6  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 
ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  48  
ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน  141 จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยน
นํ้ามันเครื่อง 14/14 คัน/ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 12 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน  22  ฝา  
ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ  ๓.๑ ดูแลรักษาความสะอาดในงานต่อต้านคอรัปชัน -  จัด
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.ย.57  ๓.2 ดูแล
รักษาความสะอาดอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  -  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจัดงานบวงสรวง
อนุสาวรีย์ฯระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.57  ๓.3 ทําความสะอาดภายในงาน kalasin car free day  - จัด
เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดภายในงาน kalasin car free day ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.57  ด้านสิ่งแวดล้อม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  7.34  ตัน  ซึ่งจําหน่ายได้ รวม  1 ครั้ง 
เป็นเงิน  25,340 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 7.83 ตัน กําจัดมูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะ
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จํานวน 2,998.47 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 1,156.22  ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ  (27 แห่ง) 1,842.45 ตัน  
แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปกติผ่านมาตรฐานทั้งหมดทุกแห่ง  รับรางวัลและจัดนิทรรศการ 
โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ กับกรมควบคุมมลพิษ ณ จังหวัดขอนแก่น  22 กันยายน 2557 ร่วมรับรางวัล
การจัดการขยะมูลฝอยระดับดีเย่ียม และร่วมจัดนิทรรศการ โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ กับ สนง. 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กรมควบคุมมลพิษ  ด้านสุขาภิบาลอาหาร ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 6 ราย 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  6 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 13 ราย จ่ายถังดักไขมัน 
4 ราย  ด้านป้องกันและควบคุมโรค  28 ส.ค. - 30 ก.ย. ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ เป็นช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลโดยทางผู้รับผิดชอบงานได้ทําบัตรเชิญไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ใหม้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่   ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯที่ใกล้บ้านทั้ง  ๒ แห่ง ซึ่ง มีผู้มา
รับบริการตามกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนน้ี กันยายน เป็นจํานวน 3 รายผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย 
(HI,CI) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๗  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  ๑๐ มี  30 
ชุมชน  มีความเสี่ยงน้อย  คิดเป็นร้อยละ 83.33  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – 
๓๐ มี  6 ชุมชน  ที่มีความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.66 คือชุมชนเกษตรสมบูรณ์  ชุมชนดงปอ, 
ชุมชนหาดลําดวน, ชุมชนสขุสบายใจ, ชุมชนหัวโนนโก  ชุมชนโรงง้ิว   - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย 
(HI)  มากว่า ๓๐ มี 0 ชุมชน  ที่มีความเส่ียงสูง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย 
(CI) ของสถานศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง  - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนี  
ความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี  2 แห่ง คือ มีค่า CI ที่มากกว่า  ๐ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรัตนา มี
ค่า CI = 2.94 , โรงเรียนเซ็นยอเซฟกาฬสินธ์ุ ,มีค่า CI = 2.47  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) 
ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่ 
สูงกว่าเกณฑ์ มี 2 วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า ๐ ได้แก่ วัดชัยสุนทร มีค่า CI = ๑.64  วัดสว่างคงคา มีค่า CI = 
0.6  ด้านส่งเสริมสุขภาพ  เย่ียมมารดาและบุตรหลังคลอด 25 ราย ได้รับการเย่ียม 25 ราย กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปี  2557  โดย
คณะกรรมการโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ระยะเวลา 3 
เดือนๆละ  1  ครั้ง ในวันที่ 22 ส.ค. 57, 19 ก.ย. 57 และ 7 ก.ค. 57   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย  
อผส.  86  คน  ผู้สูงอายุจากชุมชนทั้ง 36  ชุมชน  จํานวน  258  คน  และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องรวม  370  
คน/ครั้ง  งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 1,318 
ราย ตรวจโรคทั่วไป 513  ราย ทันตกรรม 671 ราย งานแผนไทย 73 ราย วางแผนครอบครัว 15 ราย  ฉีด
วัคซีน 6 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 40 ราย ตรวจจอประสาทตา  - ราย ศูนย์บริการที่ 2 ดงปอ มีผู้มารับ
บริการท้ังหมด 1,122 ราย  ตรวจโรคทั่วไป 490 ราย ทันตกรรม - ราย  งานแพทย์แผนไทย 18/21 ราย  
วางแผนครอบครัว  5 ราย  ฉีดวัคซีน 24  ราย  ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 3 ราย  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 561 
ราย  ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยนํ้าทิพย์ จํานวน 1,512,801.98  
บาท ขณะน้ีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ จํานวน 217,430.28 บาท ด้าน
สัตว์แพทย์ ในคลีนิครักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 219 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 388 ตัว สุนัข 352  ตัว 
แมว 36 ตัว  ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 11,980 บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขอ
อนุญาต  จํานวน 21 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 2,595 ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 260,361 
บาท  ให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์  5 เรื่อง  

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา    งานกีฬาและนันทนาการ โรงยิมเนเซียม  - 
ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 สนามฟุตบอล 
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1  - สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2  ค่าใช้จ่ายในการขอใช้สนาม  ค่านํ้าประปา  
1,500  ค่าไฟฟ้า  4,000  ค่าทําความสะอาด 1,500 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัด
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยา
ชัยสุนทร  โดยมีนายภุชงค์  โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ  
พ่อค้า  ประชาชน  โครงการครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง  เดือน
ตุลาคม  ครูอาสาฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการออกพ้ืนที่ตามชุมชน เพ่ือสํารวจค้นหา และทํากิจกรรมการเรียน
การสอนเด็กด้อยโอกาส ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้สอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลายในการ
สอนเด็กด้อยโอกาส เช่น กิจกรรมสอนทักษะวิชาการพ้ืนฐานเพ่ือให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็น
ต้น โครงการครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง กิจกรรมของโรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   โครงการ/กิจกรรม เล่านิทาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 
โครงการ/กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจําปี พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรมค่ายแห่งความสุข ณ ศูนย์หัตกรรมโนนดอกจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ โครงการ/กิจกรรม คณะ
ผู้บริหาร พนักงานครู นักเรียน ต้อนรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Plus / ระดับเพชร  โครงการ/
กิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2557   โครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจําปี 2557  งานที่จะดําเนินการต่อไป  สอบกลางภาค 
ประจําปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  กิจกรรมทําบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทรและกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ   บุคลากรครูร่วมกันข้าวัดฟังธรรมและทําบุญตักบาตร  
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗  ณ วัดกลาง  นักเรียนร่วมกิจกรรมจัดแสดงโครงงานนําเสนอ “ต่อต้านคอรัปช่ัน” 
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โครงการอบรมพัฒนา 
ทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา นักเรียนและบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวง
พระยาอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  นักเรียนและคณะครูร่วมแสดงผลงานในการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  “ผลงานดอกไม้มหัศจรรย์จากถุงนํ้ายาปรับผ้านุ่ม” งานที่จะดําเนินการ
ต่อไป  - สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗   - ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  วันที่ 5  กันยายน 2557  กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  วันที่ 6 
กันยายน 2557 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์  วันที่ 29  สิงหาคม 2557  กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
วันที่ 3 กันยายน  2557  การประเมินครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก  กิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 
งานที่จะดําเนินการต่อไป  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ออกชุมชนหาดลําดวน  ที่อนุสาวรีย์พระยาชัย
สุนทร   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑  ร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดกลาง ร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปี 2557  ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกาบริโภคไอโอดีนแบบบูรณาการ  ณ หอประชุมธรร
มาภิบาล    งานที่จะดําเนินการต่อไปสํานัก  วันที่  8 – 17  ตุลาคม 2557  เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา  
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ - กฐิน
สามัคคี  22 – 24  ตุลาคม  2557 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2556 –  กันยายน 2557  (ไตรมาส 4)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557  เข้า
มาทั้งหมด 839,030.75 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียมจากเดือนตุลาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด 551,233 
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บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด 632,672 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   
ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557  เข้ามา
ทั้งหมด 486,998 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2557  จํานวน 
2,048,612.30 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด  6,792,731.24  
บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ยังไม่มีเข้ามา  ด้านการศึกษา   ยังไม่มีเข้ามา  รวมเงินอุดหนุน  ที่ประมาณ
การไว้  จํานวน 131,022,778 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จากเดือนตุลาคม 2557  จํานวน 
8,841,343.54 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557  จํานวน 
168,272.55  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  -   รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงานรวม ประจําเดือนตุลาคม 2557  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนตุลาคม 2557  (งบ 
58)  ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ 6,792,731.24 บาท  รวม 6,792,731.24 บาท  )รายรับจริงเดือนตุลาคม 
57  จํานวน 8,841,343.54 บาท  รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม 57 จํานวน  14,218,944.77  บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน 2557  จํานวน  -5,377,601.23 บาท  รายจ่ายจริงน้อยกว่า
ประมาณการในเดือนตุลาคม 2557 จํานวน 2,547,862.18 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการช่าง 
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง     สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง  โครงการ

ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ผังบริเวณติดต้ังกล้อง
วงจรปิด สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  ผังบริเวณติดต้ังกล้องวงจรปิด สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  ติดต้ังกล้อง
วงจรปิด สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  งานควบคุมการก่อสร้าง  ก่อสร้างถานพยาบาลสัตว์ เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคําภาอุทิศ  ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเล้งพัฒนา  ก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ถนนสงเปลือย จากหน้าร้านแดง
ป้ายถึงกุดโง้ง  ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  งานสถาปัตยกรรม  “ฝ่ายศิลป์” เขียนป้าย 
ผ้า ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย  ขอความอนุเคราะห์  จัดทําป้ายบอกทาง บริเวณ
แยกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 13 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 12 ราย  ใบรับรอง
อาคารเพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 8 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  4 ราย   
ผลการดําเนินการติดต้ังถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 4 พักอาศัยรวม - ตึกแถว 4 ห้อง 17 คูหา  
อาคารพาณิชย์  - บ้านไม้ยกพ้ืนสูง -  อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (ร้านอาหาร)  - แสดงงาน
ระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน - ขอรังวัดสอบเขต  3 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ - 
ขอรังวัดออกโฉนด - ขอรังวัดรวมโฉนด -  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานท่ีงานพิธีการต่างๆ 
ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  11 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 33 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขต
เทศบาล  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  72 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 24 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 2 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 18 งาน  ซ่อมแซมระบบ
ไฟเสาสูง สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  จัดสถานที่งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  จัดสถานที่ เวที
เทศบาลพบประชาชน  แก้ไขปัญหานํ้าท่วมขัง ซอยคําพาอุทิศ และชุมชนดงปอ  โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในเดือนตุลาคม 57 
ใช้ไฟฟ้า จํานวน  21,784 หน่วย เพ่ิมขึ้น 1,395  หน่วย  สถานีดับเพลิงในเดือนตุลาคม  57 ใช้ไฟฟ้า   
จํานวน  2,707  หน่วย ลดลง 254 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือนตุลาคม 57 ใช้
ไฟฟ้า  จํานวน  12,329  หน่วย  เพ่ิมขึ้น 1,479  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  ในเดือน
ตุลาคม 57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  6,344  หน่วย  ลดลง  296  หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือน
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ตุลาคม 57 ใช้ไฟฟ้า   จํานวน 2,329 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 69 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ในเดือน
ตุลาคม 57 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  2,404 หน่วย เพ่ิมขึ้น 89  หน่วย  สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ  
ประจําเดือนตุลาคม 2557  1. ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ  - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์  - บริเวณ
เกาะกลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  - บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา  - สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนตุลาคม 
2557  สํานักปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น  239  ลิตร สํานักการช่าง ใช้ลดลง 1,590 ลิตร สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ใช้ลดลง 1,392 ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้ลดลง 215 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้ลดลง 33 
ลิตร  กองวิชาการ ใช้เพ่ิมขึ้น 6 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้ลดลง 26 ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  1.สรุปค่าใช้จ่าย

ประจําเดือนตุลาคม 2557  งบประมาณต้ังไว้ 1,059,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  122,091.29  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  14,274.02  บาท  2.หนังสือเข้า 66  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 75 เรื่อง 4.บันทึกจัดซื้อ – 
จัดจ้าง 11 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 51 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2557  รวมใช้ 784 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 
334 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2557  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ๑. โอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  2.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  3. โครงการถนนสายบุญ  4. โครงการ”ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ   
5. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2556 (รอบสุดท้าย)  6.จดหมายข่าว  7.
โครงการเทศบาลต้านทุจริต  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 45 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน 
จํานวน 5 งาน 3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 3 งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 32 งาน  5.วิดีโอและ
ภาพเคลื่อนไหว จํานวน 25  งาน  6.  งานพิธีกร  จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  5 งาน  8.
ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน 1 งาน 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  -  ฉบับ งาน 
บริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.งานตัดต่อภาพ จํานวน 8 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 4  งาน 3.งาน
เว็บไซต์ จํานวน - ข่าว 4.Facebook จํานวน 36 งาน  5.ประกาศ  - ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบิ้ลทีวี 4 
ตอน  8.อัดสปอต - งาน 9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  
จํานวน - งาน  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนตุลาคม 2557 มีทั้งหมด 9 เรื่อง  ที่
มากที่สุดคือตรวจร่างสัญญาเช่าล็อควางขายของสินค้าตลาดโต้รุ่ง 83 สัญญา  

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 
นายวรวิทย์   ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนตุลาคม  2557  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนตุลาคม 2557   
ใช้นํ้ามันทั้งหมด 149 ลิตร ไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2557  จํานวน 201 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการ
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน  ประจําเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ หอประชุมธรรมา 
ภิบาลฝ่ายสังคมสงเคราะห์  โครงการพัฒนากลไกการทํางานด้านครอบครัวในชุมชน  เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคม  ได้ไปร่วมงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสร้างสุข ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช 
กรุงเทพฯ  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือHIV  เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ   
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๕ 

 

(ประจําเดือนตุลาคม)  ณ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบข้ันบันได  แยกเป็น
รายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๘๐๗  ราย  เป็นเงิน 
๑,๘๑๔,๐๐๐  บาท เสียชีวิต  ๑๐  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)  ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรร
สวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๐๔ ราย  เป็นเงิน  ๒๕๒,๐๐๐ บาท  ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๒๐  ราย  เป็น
เงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  กิจกรรม/โครงการท่ีกองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป  -โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบ้ียยังชีพฯ วันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗  ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.  –โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV  จะเปิดรับสมัครใน  วันที่  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ 
กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น. 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องที่ 1    ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบริการใหม่สําหรับใช้ในสถานพยาบาลสัตว์ 
                          เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบริการใหม่สําหรับใช้

ในสถานพยาบาลสัตว์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สืบเน่ืองจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราได้จัดสร้างอาคาร
สถานพยาบาลสัตว์แห่งใหม่ซึ่งทางสํานักการสาธารณสุขกําหนดไว้ว่าจะเปิดทําพิธีเปิดทําการในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2557 และในขณะเดียวกันอัตราค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายรับของทางสถานพยาบาลสัตว์เองซึ่ง
เป็นคลินิกสัตว์ ณ ปัจจุบันราคาของเราต่ํามากถ้าเทียบกับเอกชนและสถานบริการอ่ืนๆ  ทางสํานักการ
สาธารณสุขเลยอยากจะนําเรื่องน้ีหารือกับท่านนายกว่าเราควรจะปรับอัตราค่าบริการใหม่ซึ่งก็จะถือปรับเลย ณ 
เมื่อย้ายสถานที่ทําการเลยได้นําเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม ณ วันน้ี ขออนุญาตให้ดูที่บันทึกข้อความของสํานัก
การสาธารณสุขรายการแรกผ่าตัดช่องท้อง อัตราค่าบริการปัจจุบัน 300 บาท ควรปรับเป็น 600 บาท ทํา
หมันตัวผู้  อัตราค่าบริการปัจจุบัน 20 บาท ควรปรับเป็น 100 บาท  ทําแผลกรณีแผลลึกขนาดใหญ่ อัตรา 
ค่าบริการปัจจุบัน 200 บาท ควรปรับเป็น 300 บาท ตามเวชภัณฑ์ที่ใช้  ตัดแต่งหูสุนัข  อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน 200 บาท ไม่ควรจัดบริการเพราะไม่เป็นการรักษาแต่ถือว่าเป็นการศัลยกรรมตกแต่ง  รักษาทั่วไป 1.
ติดเช้ือแบคทีเรียทั่วไปฉีดยา 3 – 5 โด๊ส  อัตราค่าบริการปัจจุบัน 20 บาท ควรปรับเป็น 30 บาท 2.ติดเช้ือ
ไวรัสให้วิตามินซีให้นํ้าเกลือให้ยาแก้อักเสบเข้านํ้าเกลือ อัตราค่าบริการปัจจุบัน 20 บาท ควรปรับเป็น 50 
บาท 3.ฉีดยารักษากําจัดพยาธิภายนอก/ภายใน เห็บหมัด พยาธิลําไส้ อัตราค่าบริการปัจจุบัน 20 บาท ควร
ปรับเป็น 30 บาท  ฉีดยาคุมกําเนิด อัตราค่าบริการปัจจุบัน 20 บาท ควรปรับเป็น 30 บาท  อ่ืนๆ ตัดหาง  
อัตราค่าบริการปัจจุบัน 20 บาท ควรปรับเป็น 40 บาท วัคซีนรวม อัตราค่าบริการปัจจุบัน 120 บาท ควร
ปรับเป็น 150 บาท  วัคซีนพิษสุนัขบ้า อัตราค่าบริการปัจจุบัน 20 บาท ควรปรับเป็น 35 บาท 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมเห็นว่าอัตราค่าบริการที่สํานักการ
สาธารณสุขเสนอมานั้นเหมาะสมและเห็นสมควรให้ปรับใช้ตามท่ีได้เสนอมา   

เรื่องที่ 2    ขอเช่าพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข     บริษัทแม่สอด พาวเวอร์ แพลนท์ จํากัด มีความ

ประสงค์ขออนุญาตเช่าพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือทําการคัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  1.บริษัทฯจะมีการนําเคร่ืองจักรที่ใช้คัดแยกขยะวาง ณ บริเวณบ่อขยะเทศบาล  ซึ่งเป็น
เครื่องจักรชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 2.บริษัทฯจะขอใช้พ้ืนที่ประมาณไม่เกิน 30 ตารางเมตร 3.บริษัทฯขอ
เช่าพ้ืนที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี 4.บริษัทฯขอเช่าพ้ืนที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นรายเดือน



๑๖ 

 

ในราคาเดือนละ 2,000 บาท ตลอดอายุสัญญาเช่า 25 ปี 5.บริษัทฯเสนอซื้อขยะจําพวกพลาสติกทุกชนิดที่คัด
แยกแล้วในราคาตันละ 250 บาท ตลอดอายุสัญญาเช่า 25 ปี  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหากเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุเห็นควรกับข้อเสนอดังกล่าวใคร่ขอความกรุณาแจ้งตอบกลับแก่บริษัทฯเพ่ือบริษัทฯจะได้
ดําเนินการต่อไป   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ช่วงที่ท่านผอ.สํานักการสาธารณสุขยังไม่
มาผมได้คุยกับทางดารุณีว่าบริษัทฯที่ท่านผู้ว่าฯนําเสนอมาเขาก็อยากจะเข้ามาคุยกับนายกแล้วถ้าหากว่าเขา
เสนอผลประโยชน์ขึ้นมาดีกว่าเราจะเสียดายและถ้าหากว่าเราไปทําก่อนอาจจะถูกตําหนิได้  เราสามารถพูด
ตรงๆกับเขาได้ว่าบริษัทน้ีมาก่อนและเขาเสนอขึ้นมาแบบน้ีแล้วบริษัทท่านน้ันท่านผู้ว่าฯแนะนํามาเราก็พูดไป
ตามตรงแบบนี้  ผมเลยคิดว่าเราน่าจะเลื่อนพิจารณาเรื่องน้ีไปก่อนรอฟังข้อเสนอของบริษัทใหม่แล้วผมก็จะนํา
เอกสารฉบับน้ีเข้าไปเปรียบเทียบกันดูว่าสมควรเลือกบริษัทไหนเพราะอะไรต้องชัดเจน  เขาพร้อมที่จะมาเมื่อไร 
นายธนัญชัย ชูเดชวัฒนา นักวิชาการสุขาภิบาล    เขาบอกว่าพร้อมทันทีถ้าเราพร้อมทําสัญญากับ
เขา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ถ้าหาก
ว่าเขาพร้อมที่จะมาก็ให้สอบถามว่าเขาจะสะดวกมาช่วงไหนช่วงเช้าเวลา 10.30 น. หรือจะเป็นช่วงบ่าย 13.30 
น.  

เรื่องที่ 3   ขอต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่วางแผงพระ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    เก่ียวกับการต่อสัญญาค่าเช่าแผงพระซึ่งจะ

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2557  เลยย่ืนคําร้องมาก่อนเพ่ือขอต่อสัญญาในราคาค่าเช่าเดิมคือราคา 
15,000 บาท/เดือน 1.สัญญาคือปีต่อปีและเง่ือนไขคือจ่ายค่าเช่าในอัตรา 15,000 บาท ตามท่ีประมูลไว้ 2.
ต้องจ่ายค่าประกันสัญญาปีละ 18,000 บาท แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดในรอบ 12 เดือนน้ีนายธเนศท่ีเป็นเจ้าของ
แผงพระไม่เคยค้างชําระค่าเช่าแผงพระเลยและจ่ายตรงเวลาตลอด  สํานักการคลังเลยได้นําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุม
เพ่ือหารือว่าจะให้ต่อในราคาเดิมหรือไม่อย่างไร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ปีน้ีให้เช่าในราคาเดิมแต่ถ้าปีต่อไปบอก
เขาว่าเราจะขอเพ่ิม 5% ทางสํานักการคลังก็ไปเขียนบันทึกเอาไว้กันลืมหรือหัวหน้าจําลองเห็นว่าอย่างไร 
นายจําลอง ศรีนามล    หน.ฝ่ายพัสดุฯ    ขออนุญาตครับเรื่องต่อสัญญาค่าเช่าน้ันเป็นอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ซึ่งคณะผู้บริหารควรกําหนดกรอบไว้ก่อนว่าให้คณะกรรมการฯพิจารณา
ว่าเรื่องราคา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่เราไม่ได้คิดอัตราค่าเช่าเกินจากที่คณะ
คณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบกับเราก็สามารถต่อสัญญาได้แล้วตอนน้ีราคาก็เป็นราคาขั้นสูงคือเราเปิดราคา
ประมูลขั้นตํ่าไว้ที่ 10,000 บาท แต่เขาให้เรา 15,000 บาท ซึ่งตราบใดท่ีเรายังไม่ได้นําเข้าคณะกรรมการ
จัดหาผลประโยชน์เราก็ขึ้นราคาไม่ได้แต่เราก็สามารถบอกเขาล่วงหน้าได้ว่าปีน้ีเราจะคิดอัตราเดิมแต่ปีต่อไปเรา
จะขอขึ้น 5%  แล้วเราก็เตรียมเรื่องในการที่จะนําเข้าคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์เพียงแต่เราไม่ได้ทําในปี
น้ีแค่เป็นการเตรียมการไว้เท่าน้ัน   

เรื่องที่ 4   การจัดงาน 5 ธันวามหาราช 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     ขอหารือการจัดงาน 5 ธันวามหาราช เพราะ

ปีน้ีวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์  ปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราจัดงานวันที่ 4 ธันวาคม  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ให้จัดวันที่ 4 ธันวาคมเหมือนเดิมมีการ
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จุดเทียนชัยและให้ใช้สถานที่หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในการจัดงานตามความเหมาะสม  จัดเวทีให้
สวยงามพร้อมมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอ
เรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑6.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานต์พิชชา  ฉายจรุง) 
                                                   พนักงานจ้าง  
 

(ลงช่ือ)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวปริยาภรณ์  ศิริพานิช) 
                                            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 


