
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  7/๒๕๕8  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

วันอังคารที่  13 มกราคม  ๒๕๕8  เวลา  13.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

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

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๗. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๘. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

๙. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข       

๑๐.  นายวรวิทย์            ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๑.  นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒.  นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๓.  จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๔.  นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๕.  นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 
๑๖.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๗.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๘.  นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๑๙.  นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๒๐.  นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๒๑.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๒.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๓.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๔.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๕.  นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
๒๖.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๗.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒๘.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๙.  นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
๓๐.  นางสายัณห์  จิตต์ธรรม รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๓๑.  นางจริยา  พงษ์พันนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 



๒ 

 
๓๒.  นายมานิต  เหลื่อมกุมาร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๓.  นางแม้นรัตนา กาญจันดา ตัวแทนสภาพนักงาน 
๓๔.  นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
๓๕.  นางพิสมัย  แสงชํานิ  บุคลากร 

 

ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

2. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

3. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
4. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
6. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
7. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าที่ 
8. นางณัฐนันท์  เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 
9. นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
10. นายพลชนะ  ย่ีสารพัฒน์ หน.ฝ่ายวิชาการ 
11. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
12. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
13. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
14. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
15. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
17. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
18. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
21. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
22. นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
23. นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
24. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
25. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 7/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 13 
มกราคม  2558   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   คําสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 ประจําปี 2557 



๓ 

 

                       และประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรียนในที่ประชุมว่าวาระการทํางานของ
ผมจะหมดไปในวันที่ 8 มกราคม 2558  แต่เน่ืองจากว่ามีประกาศคําสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ฉบับที่ 1 ประจําปี 2557 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ให้ผู้ที่ยังคง
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถึงแม้ว่าจะครบวาระแล้ว  สําหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่
จะครบวาระในวันที่ 1 มกราคม 2558 ให้ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ัง  ดังน้ันจึงมีผล
ทําให้ผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของพ่ีน้องประชาชนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่
สําหรับท่านรองนายก ที่ปรึกษานายก และเลขานุการนายกไม่ได้เข้ามาด้วยแต่ถ้าหากจะได้เข้ามาต้องมีการ 
แต่งต้ังใหม่  ในสัปดาห์น้ีเก่ียวกับเรื่องการแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะให้นายกมี
อํานาจแต่งต้ังได้มากน้อยแค่ไหนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับเร่ืองเงินเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของคณะ
ผู้บริหารเราทําเทศบัญญัติเอาไว้ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2557 ไม่ได้ใส่เงินเดือนของคณะผู้บริหารเอาไว้เลย
เพราะฉะน้ันการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งน้ีก็ต้องรอดูความชัดเจน  แต่เมื่อผมเริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันศุกร์
ที่ 9 มกราคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ช่วยเลยทําให้รู้ว่างานเยอะมากแฟ้มงานของทุกสํานัก/กองผมต้องอ่านและเซ็น
คนเดียวทั้งหมด  ผมเลยรอดูวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 และเชิญหัวหน้าพงษ์ธรมาปรึกษาว่าต่อไปถ้า
นายกไม่มีผู้ช่วยจะทํางานไม่ได้เพราะมีทั้งงานประชุมและจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ของนายกในหลายๆเรื่อง
เพราะฉะน้ันผมทํางานคนเดียวไม่ไหวถ้ายังไม่ชัดเจนก็เลือกแต่งต้ังตามตําแหน่งที่พอมาช่วยก่อนได้หรือไม่  
หัวหน้าพงษ์ธรตอบมาว่าเป็นอํานาจนายกถ้าหากอ้างตาม พ.ร.บ. จัดต้ัง คือ พ.ร.บ. เทศบาล เมื่อเข้ามาดํารง
ตําแหน่งนายกแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการได้  แต่เราก็คิดอยู่ว่าการที่ให้เราปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเราต้องไปแถลง
นโยบายของเราต่อสภาหรือไม่ถึงจะถือว่าเราเป็นนายกโดยสมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมทํางานคนเดียวไม่
ไหวเพราะการประชุมมีเกือบทุกวัน  และวันครูผมก็ไม่อยู่ใครจะทําหน้าที่อ่านสารกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
แทนผม  เลยได้คัดเลือกและแต่งต้ังมาก่อน 3 ท่าน คือ 1.ท่านสมศักด์ิ ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
2.ท่านนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี 3.ท่านศิรินันท์ หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
สําหรับท่านรองนพสิทธ์ิให้ดูแล 3 สํานัก คือสํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุข สํานักการศึกษา ส่วนตัวนายก
เองดูแลสํานักปลัดเทศบาล สํานักการคลัง กองวิชาการ และกองสวัสดิการสังคม  ขอแจ้งว่าต่อไปเราต้องมาเร่ิม
ทํางานให้เต็มศักยภาพเหมือนเดิมเพราะฉะน้ันงานเก่าที่ผมเคยฝากเอาไว้ก็ต้องเร่ิมนํามาดําเนินการให้หมด   

เรื่องที่ 2   การประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อเช้าผมไปประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เป็นเวทีการประชุมร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาคราชการเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา
ในจังหวัดของเรา  สําหรับ กรอ.เขาก็จะเน้นปัญหาเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่ตอนน้ีทางสมาคมพ่อค้า หอการค้า
เขาก็จะไม่ได้เน้นไปทางเศรษฐกิจเรื่องเดียวแต่เขาเน้นทุกเรื่องเพราะทุกเรื่องก็เก่ียวพันกับเศรษฐกิจ  เรามีเรื่อง
ที่จะต้องปฏิบัติและรายงานกับ กรอ. ทุกเดือนเป็นเรื่องสืบเน่ือง 2 เรื่องน้ันคือเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์  ผมไปประชุมเมื่อเช้าท่านคลัง
จังหวัดท่านก็ได้มาฉายภาพเศรษฐกิจในรอบไตรมาสที่ผ่านมาให้ฟังพอฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงเพราะท่านบอกว่า
เศรษฐกิจขณะน้ีชะลอตัว เศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธ์ุปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7 ในอัตราชะลอตัว
เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 17.1 ในปี 2556 ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคภาคเอกชนเป็นตัวฉุด
ทําให้เศรษฐกิจโดยภาครวมชะลอตัว ส่วนในปี 2558 คาดว่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปี 2557 ที่ร้อย
ละ 5.5 จากการขยายตัวจากทุกภาคการผลิตยกเว้นภาคเกษตรและการบริโภคภาคเอกชนท่ีหดตัว  และเรื่อง
ของเราที่จะต้องรายงานตลอดเป็นเรื่องสืบเน่ืองคือการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุผมก็
ได้อธิบายช้ีแจงให้ฟังว่าของเราได้ระบายลงสู่ลํานํ้าปาวมาโดยตลอดแต่ตอนหลังมาพ้ืนที่แต่ก่อนเป็นที่รับนํ้าที่
เป็นที่ว่างชาวบ้านก็ได้นําดินมาถมแล้วพอฝนตกนํ้าไม่มีที่ให้ไหลเลยได้ไหลไปที่ถนนแทนแล้วต้องรอท่อระบาย
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นํ้าเพ่ือระบายให้นํ้าไหลได้เร็วและสะดวกเราก็ได้มีโครงการที่จะแก้ไขต่อไปแล้ว  ตอนน้ีเราทําโครงการเปิดผิว
จราจรทําแบบรางเปิดจากสํานักงานไปรษณีย์แล้วนํานํ้ามาลงที่ถนน 1155 เพ่ือที่จะนํานํ้าที่ท่วมขังอยู่บริเวณ
ไปรษณีย์มาลงร่วมกับท่อเมตร 50 เพราะฉะน้ันหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 ก็จะแก้ไขปัญหาได้ด้วย   
นายสมศักดิ์   ร่มไทรทอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    ผมมีความเห็นว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาบริเวณ
ถนนหน้าสํานักงานไปรษณีย์  ถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 ถนนหน้าโรงพยาบาลและถนนหน้าศาลากลาง
จังหวัดไม่ให้นํ้าท่วมขังควรจะนํานํ้าลงทางโรงฆ่าสัตว์เก่า  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราไม่มีงบประมาณเพราะตอนน้ีเรามี
งบประมาณแค่ 1.3 ล้านบาท  
นายสมศักดิ์   ร่มไทรทอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    เราก็ต้องขอโครงการเพ่ือให้ได้รับงบประมาณ
มาแก้ไขปัญหาน้ี  เพราะถ้าเรานํานํ้ามาลงที่ถนน 1155 คาดว่าจะมีปัญหาที่ลํานํ้าห้วยสีทนเพราะตอนนี้นํ้า
เต็มท่อระบายนํ้าแล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เต็มท่อเพราะว่างานบําบัดนํ้าเสียของ
เราเอาท่อ 60 จํานวน 2 ท่อ ไปเป็นประตูทางออกจากท่อเมตร 50 นําไปเป็นท่อ 60 จํานวน 2 ท่อ แต่นํ้าไม่
เคยเต็มท่อ  ก็ดีกว่าไม่มีที่ไปถ้าเราจะแก้ไขปัญหาจริงๆคือเราต้องหาสายเมนใหญ่ก็คือต่อท่อเมตร 50 จาก
สํานักงานที่ดินถนน 1155 ต่อไปที่สถานีดับเพลิงหรือโรงฆ่าสัตว์เก่าเลยแต่เราต้องทําโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณเร่ืองน้ีมอบให้ผอ.ส่วนฯนายธนวัฒน์เขียนโครงการทําท่อเมตร 50 ต่อจากที่เดิมไปที่สถานีดับเพลิง
และเสนอไปที่กรมส่วนจะได้หรือไม่น้ันไม่เป็นไรแต่ต้องเขียนโครงการไปเพราะเราต้องรายงาน กรอ. ตลอด
ไม่อย่างน้ันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้  แต่ตอนน้ีที่เราแก้ไขปัญหาเพราะอะไรเพราะเงินแก้ไขปัญหาในกรณีเฉพาะกิจ
กรณีเร่งด่วนให้เรามาแค่ 1.3 ล้านบาท เราต้องขอความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าและตอนน้ีท่านเห็นชอบมาแล้ว
เราต้องจัดซื้อจัดจ้างได้เลยมอบผอ.ส่วนฯจําลองรีบดําเนินการต่อไป  และอีกเรื่องที่เราจะต้องรายงานเป็น
ประจําคือการรับทัศนียภาพสายไฟฟ้ามอบท่านผอ.ส่วนฯนายธนวัฒน์ไปเขียนโครงการเหมือนกับตอนที่เราทํา
โครงการกับท่านผู้ว่าฯสมศักด์ิเรื่องจัดระบบสายไฟฟ้าส่วนถนนที่จะจัดระเบียบสายไฟฟ้าคือ ถนนเทศบาล 23 
ตลอดสาย ถนนธนะผล ตลอดสาย ถนนอนรรฆนาค ตลอดสาย  เบ้ืองต้นเขียนโครงการและต่อไปแต่งต้ัง
คณะกรรมการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหรือจะนําหนังสือฉบับเก่ามาเสนอท่านผู้ว่าราชการแล้วเชิญ
ประชุมน้ีคือหลายๆวิธีการ  แต่ให้ไปดูเรื่องเก่าก่อนและนําผลงานเก่าที่เราเคยทําเมื่อครั้งที่ผ่านมาน้ันรายงานไป
ด้วย  ให้รายงานถึงปัญหาในการดําเนินงานอุปสรรคต่างๆ เรื่องทั้ง 2 เรื่องน้ันคนที่เสนอเข้ามาให้แก้ไขน้ันคือ
หอการค้าเป็นภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดของเราที่ต้องการอยากจะเห็นความสวยงามและนํ้าไม่ท่วมขังเลยได้
นําเสนอเข้ามา 2 เรื่อง ถ้าหากว่าเรายังทํางานไม่เรียบร้อยต่อไปอาจจะมีปัญหาเรื่องอ่ืนๆเข้ามาอีกใน กรอ. เมื่อ
มีเรื่องเข้ามาอยู่ใน กรอ. ก็แสดงถึงความบกพร่องในการทําหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราเพราะสิ่งที่เขา
นําเสนอน้ันคือปัญหา  สรุปพอหลังจากที่นําเสนอไปว่าเราเตรียมจะดําเนินการอยู่แล้วความจริงที่อยากทําน้ัน
ไม่ใช่อะไรแต่อยากทําเพราะเป็นการสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งชิงรางวัลพระปกเกล้าด้านการสร้างเครือข่ายเลยได้
รับมาดําเนินการและพอท่านผู้ว่าฯลงนามเสร็จเรียบร้อยเราจะเชิญประชุมฉายภาพปัญหาว่าเมื่อโครงการในปีที่
ผ่านมาเป็นอย่างไรมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  ให้สํานักการช่างเตรียมไว้เลยเป็นโปรเจ็กต์ของสํานักการช่าง
ในการสร้างเครือข่าย   

เรื่องที่ 3   ความก้าวหน้าของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมมีเรื่องที่อยากจะรายงานให้ที่ประชุม
ได้รับทราบอีกหน่ึงเรื่องคือเรื่องความก้าวหน้าของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  ตอนน้ีการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุได้มีการบรรจุพระราชบัญญัติน้ีอยู่ในวาระของ สนช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไปอยู่รวมกับ
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การพิจารณามหาวิทยาลัยทั่วประเทศแต่ห้วงน้ีเขาเอาเร่ืองแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเลยไม่ได้มีการหยิบยกเรื่อง
จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นมาแต่ก็ยังดีที่เราได้รับรู้เรื่องราวว่าเรื่องของเราได้บรรจุลงในวาระแล้ว  

เรื่องที่ 4   รายงานเรื่องศาลาบําเพ็ญกุศลของวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เรื่องศาลาบําเพ็ญกุศลของวัดสว่าง 
คงคาและวัดชัยสุนทรท่ีเราทอดผ้าป่าสามัคคีนําเงินมาสร้างน้ันตอนน้ีเป็นอย่างไรเราจ่ายเงินไปแล้วเท่าไรและ
เหลือเงินเท่าไร  
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ตัวแทนมาจากวัดสว่างคงคา 1 
คน และตัวแทนจากวัดชัยสุนทร 4 คน ผมเลยได้มาน่ังอธิบายให้ฟังว่าเงินที่เราได้มาทั้งหมด 2.8 ล้านบาท แบ่ง
ให้วัดละเท่ากันและมีดอกเบ้ียอีกรวมแล้วได้วัดละ 1,420,000 บาท แต่ค่าก่อสร้างศาลาของวัดสว่างคงคา 
จํานวน 1,600,000 บาท วัดชัยสุนทร จํานวน 1,790,000 บาท  เพราะฉะนั้นเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของวัดชัย
สุนทรอยู่แค่ 75,000 บาท  ส่วนวัดสว่างคงคาคงเหลือประมาณ 200,000 บาท เขาก็เข้าใจและ 
มาสรุปกันว่าจะทําอย่างไรเพราะเงินไม่พอจ่ายในงวดสุดท้ายเลยได้ข้อสรุปว่าให้แบ่งตามที่แต่ละวัดคงเหลืออยู่
ตามจริงแล้วโอนไปให้แต่ละวัด  ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือวัดจะหาเอง      
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วเร่ืองต่อปีกอีกหน่ึงข้างของวัดชัย
สุนทรจะทําอย่างไร 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ท่านรองมานิตต้องไปทําความ
เข้าใจกับชุมชนว่าท่านรองมานิตไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้เพียงแต่จะเป็นคนสํารองค่าใช้จ่ายให้ก่อนเท่าน้ัน  แต่ต้อง
นําเงินมาคืนภายหลัง   
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วเขาเข้าใจหรือไม่ 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เขาบอกว่าเขาเข้าใจในเรื่องน้ี  
และเขารอจะเรียกประชุมอีกเพราะเวลาที่ชาวบ้านมาถามจะตอบเขาไม่ได้  แล้วผมให้ถ่ายเอกสารสําเนาสมุด
ฝากเงินด้วยให้แต่ละวัดไปเลย 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองดูแล
บัญชีให้เก็บตัวเลขรายละเอียดทั้งหมดทุกตัวเพ่ือไปพิมพ์หนังสือเก่ียวกับเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน รายช่ือผู้
บริจาค หลักฐานทั้งหมดฝากผอ.ส่วนฯจําลองเก็บไว้และเรียบร้อยครบถ้วนแล้วให้ส่งกองวิชาการหลังจากน้ันผม
และกองวิชาการจะดําเนินการต่อไป 

เรื่องที่ 5   งานแถลงข่าวของสํานักงานขนส่ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องที่เราเปิดแถลงข่าวเมื่อวานร่วมกับ
สํานักงานขนส่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราถึงเป็นตัวหลักในการจัดงานในคร้ังน้ี
ให้กับสํานักงานขนส่ง  เพราะเราได้เงินงบประมาณกับเขามาจํานวน 9.9 ล้านบาท  ในการทําสัญญาณไฟ
จราจรใหม่ 4 จุด กล้อง CCTV จํานวน 16 จุด ทั่วเขตรอบเมืองช้ันนอก และนําเงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัด
จ้างมาซ่อมแซมกล้อง CCTV รอบเมืองช้ันในของเก่าที่เราจัดซื้อจัดจ้างเม่ือปี 2550 จํานวน 16 จุด รวม
ทั้งหมดกล้อง CCTV เรามี 32 จุด ที่สามารถดูได้  ใครเข้าใครออกในรอบเมืองช้ันในและรอบเมืองช้ันนอกของ
จังหวัดกาฬสินธ์ุมีกล้อง CCTV ตรวจเช็คได้หมด ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลได้ 30 วัน ก่อนที่จะมาเวียนบันทึกใหม่  
ถ้ามีเรื่องที่จุดไหนจะต้องรีบแจ้งเพราะเรามีกล้อง CCTV ตรวจเช็คให้ตลอด  ส่วนสัญญาณไฟจราจร 4 จุด ที่
แก้ไขคือ 1.แยกสํานักงานป่าไม้ 2.สี่แยกร้านประมวลไทร์ 3.สี่แยกบ้านคลัง 4.สามแยกโรงพยาบาลธีรวัฒน์  
แล้วส่วนที่รื้อถอนน้ันผมไม่ได้ให้เอาไปท้ิงแต่ให้นําเงินของสํานักการช่างเกี่ยวกับเร่ืองค่าจ้างเหมาให้นําวัสดุเก่า
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ไปทําที่สี่แยกร้านขายข้าวสาร สี่แยกทางลงโรงง้ิว สี่แยกวัดกลาง ให้ลองดูว่าจะได้ก่ีจุดมากน้อยแค่ไหนแล้วเรา
จะทําการจ้างเหมานําสัญญาณไฟจราจรเก่าไปทํา  ผู้ที่รับผิดชอบคือสํานักการช่างและมีจ่าเอกภราดรเป็นตัว
ช่วย  เพราะฉะน้ันงานแถลงข่าวที่หอประชุมธรรมาภิบาลเมื่อวานของสํานักงานขนส่งเราถึงต้องช่วยเป็นหลักใน
การจัดงานให้เพราะเราได้รับงบประมาณตัวน้ีมาเพราะฉะน้ันฝากทุกท่านให้ไปช่วยกันประมูลป้ายทะเบียนรถ     

เรื่องที่ 6   โรงเรียนผู้สูงอายุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องผู้สูงอายุเราเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
มาตอนน้ีผมต้องขอเรียนว่าผู้สูงอายุของเราดีมากสนใจเข้าโรงเรียนที่เราจัดต้ังขึ้นและมีกิจกรรมช่วงเช้าวิชาการ
ช่วงบ่ายกิจกรรมร้องเพลงและมีการนําอาหารมาจากบ้านเพ่ือรับประทานร่วมกัน  ผมอยากฝากท่าน 
ผอ.เพ็ญพรยังไงต้องประคับประคองให้ผ่านพ้น 1 ปีน้ีให้ได้และพอผ่านพ้นไปได้ให้นําโรงเรียนผู้สูงอายุน้ีไปจด
เป็นองค์กรสาธารณกุศลเสร็จแล้วจะได้ของบประมาณจาก พมจ. เพ่ือมาขับเคลื่อนต่อไปและฝากท่าน 
ผอ.เพ็ญพรเรื่องที่ผมอยากจะพาผู้สูงอายุไปไหว้พระและปฏิบัติธรรมฝากพิจารณาเร่ืองกองทุนด้วยให้ท่านทํา
โครงการให้เข้าที่เข้าทาง  

เรื่องที่ 7   การเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน 
                       การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศในปี 2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงให้อําเภอ จังหวัด ดําเนินการ 1.เร่งรัดดําเนินการของ 
อปท. ในการเสนอการบริหารการเบิกจ่ายโครงการภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุน ที่เรา
ได้มาที่เขาบอกให้ทําโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมด และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2558 ก็คือ
อะไรท่ีเป็นของเราดําเนินการเลยแล้วให้รีบทําแบบตามโครงการเทศบัญญัติให้เรียบร้อยเราถึงจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างได้และต่อไปให้ผอ.ส่วนฯนายจําลองออกประกาศหาผู้รับจ้างและบอกว่าเราจะเซ็นสัญญาเมื่อมีเงิน
งบประมาณให้เร่งดําเนินการได้เลย  และเรื่องกุดโง้งให้สํานักการช่างรีบดําเนินการเช่นกัน  นายกให้เร่งรัดทั้ง
เงิน 1.3 ล้านบาท และเงินอุดหนุนทั่วไป ตอนน้ีเงินอุดหนุนทั่วไปเราเข้ามา 17 ล้านบาท ซึ่งปกติจะต้องเข้ามา
ประมาณ 30 – 40 ล้านบาท เงินหายไป 50% – 60%  และไม่มีเข้ามาอีกในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปแต่จะ
มาในรูปแบบของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเอามาย้ายข้างเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วนํามาให้เราไปทําเก่ียวกับเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐานระบุการใช้ ก็จะได้ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งก็จะตรงกับเทศบัญญัติที่เราทําไว้พอดี  
เพราะฉะน้ันเมื่อเงินอุดหนุนทั่วไปตัวน้ันมาเราก็นํามาเซ็นสัญญาที่ผอ.ส่วนฯจําลองจัดซื้อจัดจ้างไว้เลย  เงินตัวน้ี
ต้องนํามาทําโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียวเงินงวดสุดท้ายซึ่งเขาจะมาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแต่ระบุวัตถุประสงค์
ให้ทําเก่ียวกับเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเงินย้ายข้าง  ทําไมถึงมีปัญหาเพราะ สนช. ไม่เข้าใจการบริหารงานของ
ท้องถิ่นไปตัดเงินของท้องถิ่นว่าเงินอุดหนุนทั่วไปมีไว้เยอะทําไมจึงตัดทิ้งไปครึ่งหน่ึง  และเร่ืองต่อไปการเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อมท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน และมีหนังสือมาเตือนว่าเมื่อท่านมาจัดโครงการน้ีแล้วไปเที่ยวต่างประเทศน้ันได้ไม่คุ้มเสีย
ไม่ได้ประโยชน์ว่าอาเซียนเป็นอย่างไรน้ีคือหนังสือที่เตือนมา   

เรื่องที่ 8   โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เป็นนโยบายของทาง คสช. คือโครงการ
เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เราจะต้องทํากิจกรรมน้ีต่อเน่ืองตลอดทั้งปีโครงการน้ีเรามอบให้สํานักปลัดเทศบาล
ดําเนินการไปแล้วต่อไปผมว่าเราควรรณรงค์ทําความสะอาดที่ตลาดการเกษตรและให้พ่อค้า-แม่ค้ามาร่วมทํา
ความสะอาดด้วย  มอบสํานักการสาธารณสุขทําโครงการน้ีขึ้นมาแล้วนัดประชุมพ่อค้า-แม่ค้าตลาดร่วมใจ
การเกษตรและช่วงกลางดึกมีพ่อค้า-แม่ค้าสินค้าลงไปขายข้างถนนฝากจ่าเอกภราดรลงไปตรวจสอบดูว่าเราจะ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไร  



๗ 

 

เรื่องที่ 9   การเตรียมความพร้อมให้ตลาดสดเทศบาลไปสู่ตลาด 5 ดาว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ตอนน้ีตลาดสดเทศบาลของเราทั้ง 3 
ลาน รวมกันเป็นลานเดียวเรียกว่าตลาดสดเทศบาลและพ่อค้า-แม่ค้ามีใจที่อยากจะร่วมพัฒนาตลาดของเขาไปสู่
ตลาด 5 ดาว  และเมื่อคืนในงานเล้ียงมีหลายคนช่ืนชมว่า 20 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีกิจกรรมอย่างน้ีและสามารถ
ระดมทุนและคนได้เต็มทุกโต๊ะมีความสามัคคีกันมากแสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นตลาด 5 ดาว
ได้ พ่อค้า-แม่ค้าใช้เวลาเก็บเงินออมกัน 8 เดือน ได้เงินเป็นล้านเพ่ือที่จะนํามาเป็นเงินกองทุนให้กับพ่อค้า-แม่ค้า
กู้ยืมคิดดอกเบี้ยถูกและเพื่อป้องกันพวกเงินกู้นอกระบบ  เมื่อเขาอยากจะพัฒนาไปสู่ตลาด 5 ดาว หน้าที่ของ
เทศบาลคือจะต้องทําร่วมไปกับเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาเตรียมความพร้อมฝ่ายเดียวเพราะฉะน้ันมอบหมายให้ 
ผอ.ส่วนฯนายธนวัฒน์ไปสํารวจตลาดสดเทศบาลเรื่องทาสี มุงหลังคาคุมทั้งหมดเพ่ือไม่ให้หลังคารั่ว  ทําความ
สะอาดเพดานและทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลให้สวยงามข้ึนอย่างไรและเราสามารถต่อเหล็กขึ้นไปมุง
หลังคาโดยที่ไม่รื้อถอนหลังคาเดิมได้หรือไม่ เพราะอยากให้พ่อค้า-แม่ค้าได้ค้าขายต่อไปได้ด้วยให้สํานักการช่าง
ไปตรวจสอบและรายงานให้รับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป นอกจากน้ีเราจะจัดระเบียบสายไฟฟ้าในตลาดสด
เทศบาลอย่างไรและจะเอาสายไฟฟ้าร้อยท่อต้องใช้งบประมาณเท่าไร  ในส่วนของสํานักการ 
สาธารณสุขเราพูดกับพ่อค้า-แม่ค้าเอาไว้ว่าเราจะนัดประชุมและจะให้ข้อมูลเขาว่าการที่จะเป็นตลาด 5 ดาว 
จะต้องทําอย่างไรบ้างต้องเตรียมความพร้อมเรื่องความสะอาด ห้องนํ้า เพราะฉะน้ันในส่วนของสํานักการ
สาธารณสุขมีอะไรจะต้องปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้ทําเสนอนายกมาแล้วผมจะมอบให้สํานักการช่างไป
สํารวจออกแบบและแก้ไข  เป้าหมายของเราคงไม่ได้ทําในปี 2558 ให้ได้ 5 ดาวใน 1 ปีน้ีเพราะไม่ได้ทําง่าย
ขนาดน้ันแต่คาดหวังว่าปี 2559 เราสามารถทําให้ตลาดสดเทศบาลของเราไปสู่ตลาด 5 ดาวได้   

เรื่องที่ 10   การขับเคลื่อนนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก 
                         และเยาวชน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การขับเคลื่อนนโยบายสร้างภูมิคุ้มกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนท่านผอ.วรวิทย์ไปถึงไหนแล้ว 
นายวรวิทย์   ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ครั้งแรกว่าจะเร่ิมดําเนินการในอาทิตย์น้ีแต่ติดภารกิจ
แจกผ้าห่มกันหนาว  ขอเลื่อนไปเป็นอาทิตย์ต่อไปครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ให้รีบดําเนินการ 

เรื่องที่ 11   2 โครงการ ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผลักดัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เรื่องที่เราจะต้องเตรียมจัดทําเส้นทาง
จักรยานตอนน้ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุของเราไปผลักดัน 2 เรื่อง คือโครงการเส้นทางจักรยานรอบ
แก่งดอนกลาง 4 กิโลเมตร จํานวน 15 ล้านบาท และอีกเรื่องท่านผู้ว่าฯขอไป จํานวน 19 ล้านบาท สํานัก 
การช่างของเราออกแบบไปเรียบร้อยแล้วบริเวณริมแก่งดอนกลาง ศาลาเฉลิมพระเกียรติจะมีสวนน้ํา  ลู่เดินว่ิง
สําหรับพ่ีน้องประชาชนไปออกกําลังกาย สนามฟุตซอล  สนามเอ็กซ์ตรีม และสนามเด็กเล่นเป็นสวนสาธารณะ
ให้พ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุได้ใช้ร่วมกัน  เพราะท่านผู้ว่าฯเห็นว่าสวนสาธารณะกุดนํ้ากินน้ันพ้ืนที่ไม่เพียงพอ
แล้วและท่านอยากหาสถานที่และอากาศที่ดี  นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังนําศาลาเอนกประสงค์มาลงที่บริเวณ
แก่งดอนกลาง จํานวน 15 ล้านบาท พร้อมห้องนํ้าอีก 5 หลัง เมื่อสร้างเสร็จแล้วผมหนักใจว่าจะเป็นศาลาร้าง
ที่ไม่มีการทํากิจกรรมผมเลยเร่ง 1.ในส่วนของริมแก่งดอนกลางยกให้ อปพร. ใช้เป็นสถานที่ทํางานและให้เขา
ดูแลด้วย แต่ในส่วนของศาลาเอกประสงค์ขนาดใหญ่ในแก่งดอนกลางน้ันจะฝากให้ใครดูแล  ผมฝากผอ.ส่วนฯ



๘ 

 

นายธนวัฒน์และจ่าเอกภราดรลองคิดพิจารณาและคุยกันว่าจะทําอย่างไร  และเรามาคุยกันอีกครั้งในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

เรื่องที่ 12   ขอรับสนับสนุนป้ายและรั้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอรับสนับสนุนป้ายและร้ัวถนนที่เรา
เช่ือมสํานักงานเกษตรไปถึงสนามกีฬามีประชาชนบอกว่าสวยงามและสะดวกในการใช้สัญจรไปมา  เมื่อวาน
ท่านสหกรณ์จังหวัดมาร่วมงานแถลงข่าวท่านบอกว่าอยากได้ตัวหนอนไปกั้นอยู่หน้าสํานักงานสหกรณ์เพราะว่า
ว่ิงเร็วแล้วทําให้มีฝุ่นละอองเข้าไปในสํานักงาน  เรื่องน้ีมอบให้สํานักการช่างไปดําเนินการ  และมีหนังสือจาก
เกษตรอําเภอว่าการที่เราไปตัดถนนน้ันทําให้ป้ายเขาชํารุดเลยได้ขอสนับสนุนป้ายมีใครไปติดต่อประสานงาน
แล้วหรือยังเพ่ือที่จะได้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร  มอบสํานักการช่างไปประสานเก่ียวกับเรื่องการขอรับการสนับสนุน
ป้ายและรั้วว่าจะให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทําอย่างไร  

เรื่องที่ 13   รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขถูกปรับ 
                         ลดวงเงิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอ
เรียนว่าพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2558 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2557 ซึ่งรายการเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขถูกปรับลดวงเงิน
งบประมาณร้อยละ 50 ทําให้งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการ 
สาธารณสุขได้รับงบประมาณคร่ึงหน่ึงของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 จึงขอให้ทางจังหวัดแจ้ง อปท. 
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  ตอนน้ีเราแก้ไขปัญหาโดยการนําเงินจากส่วนอ่ืนมาชดเชยให้เขาก่อน  

เรื่องที่ 14   กิจกรรมวันครู 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันครูวันที่ 16 มกราคม 2558 มอบให้
ท่านรองนพสิทธ์ิและท่านปลัดเทศบาลเป็นตัวแทนของนายกเพราะนายกไม่อยู่  และวันครูต้องได้อ่านรายงาน
ให้ท่านผู้ว่าฯ  ฝากดูแลกิจกรรมและครูแทนนายกด้วย 

เรื่องที่ 15   เงินรางวัลธรรมาภิบาล จํานวน 2.5 ล้านบาท 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เงินรางวัลธรรมาภิบาล 2.5 ล้านบาท 
สรุปแล้วเราเอาให้สํานักการสาธารณสุขไปซื้อเครื่องบอยเลอร์คือตัวที่ต้มนํ้าเอาไปลวกหมูในโรงฆ่าสัตว์ 1.4 
ล้านบาท ซื้อเครื่องเสียงให้ตลาดสดเทศบาล 1 แสนบาท ให้สํานักปลัดเทศบาลซื้อเคร่ืองสูบนํ้า 2 เครื่อง และ
รถลาก  
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ไปตรวจสอบราคาแล้วจะได้เครื่องสูบนํ้า 1 
เครื่อง และรถลาก  5 แสนบาท  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอให้ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นสินค้าใหม่
หรือไม่  ไม่ใช่เป็นของเก่าแล้วนํามาทาสีใหม่แล้วนํามาขาย และเร่ืองเคร่ืองสูบนํ้าตัวน้ีที่ผมคิดไว้คือเมื่อเวลาฤดู
ฝนเรานําไปติดต้ังตายตัวแล้วเจาะหารูของเมตร 50 แล้วสูบนํ้าช่วยบริเวณทางระบายนํ้าออกบริเวณโรงมวย
แทนที่เราจะปล่อยให้นํ้าไหลลงท่อเมตร 50 ธรรมดา เราก็ใช้เครื่องสูบนํ้าช่วยด้วยให้เตรียมวิธีการไว้ว่าเมื่อถึง
ฤดูฝนเราจะดําเนินการแบบน้ี  และที่เหลืออีก 5 แสนบาท ให้สํานักการช่างไปซื้อท่อและดินเพ่ือแก้ไขปัญหา
ปรับไหล่ทางให้ใกล้เคียงกันของชุมชนกุดยางสามัคคีและชุมชนโพธ์ิไทรที่เราไปเทคอนกรีตแล้วสูงทําให้ชาวบ้าน
สัญจรไป-มาไม่สะดวกอยากให้รีบดําเนินการก่อนฤดูฝน 

เรื่องที่ 16   การจัดการแข่งขันกีฬาในงานกาชาด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    งานกาชาดผมไปช้ีแจงให้กับทางท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการว่าภารกิจที่เรารับผิดชอบมาเก่ียวกับเรื่องงานกาชาด



๙ 

 

เป็นอย่างไร  ผมพูดว่าในส่วนของเทศบาลท่ีต้ังงบประมาณเอาไว้ 1 แสนบาท สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ในงานวิจิตรแพรวาทุกครั้งเราจัดอยู่ในบริเวณงานแต่ปีที่ผ่านมาให้เราออกมาจัดอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 1 คือ
การจัดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดและกีฬาบาสเกตบอลผมอยากถามคณะกรรมการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานหรือไม่  เพราะว่ามาจัดในโรงเรียนเทศบาล 1 ก็ไม่ได้เก่ียวกับงานกาชาดว่าจะกระตุ้นให้คนไปเที่ยว
งานกาชาดก็คงไม่ใช่และเราจัดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในช่วงน้ีซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมไม่มีนักกีฬาเราก็ได้ไปพบ
อาจารย์พรชัยอาจารย์ก็ไปดึงนักกีฬามาและบอกว่ามีค่าใช้จ่าย  เพราะฉะนั้นใครนําทีมมาเทียบท่าได้เงินค่า
เทียบท่าไปก่อนและพอมาแข่งขันกันใครชนะก็จะได้เงินรางวัลอีกสรุปแล้วเหมือนกับว่าเราไปจ้างเขาเข้ามา
แข่งขันเพ่ือเอาเงินรางวัลกับเรา  ผมถามว่าตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือไม่ที่เราตั้ง
งบประมาณไว้ 1 แสนบาท ผลสุดท้ายในที่ประชุมสรุปว่าให้เราย้ายไปจัดภายในบริเวณงานกาชาดเหมือนเดิม
กีฬาอย่างเดียวที่จะจัดได้ภายในบริเวณงานคือกีฬาเซปักตะกร้อเอาประเภทเดียวแต่ขอให้รางวัลเยอะและแบ่ง
ให้หลายขนาดของผู้แข่งขันและสถานที่ที่เราเคยจัดการแข่งขันกีฬาเดิมคือข้างเสาธงฝ่ังทางสํานักงานอําเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุแต่สาเหตุที่ปีก่อนเราไม่ได้ใช้สถานที่บริเวณน้ันเพราะจังหวัดมอบให้ OTOP ไปวางสินค้าแทน  
แต่ครั้งน้ีสรุปในที่ประชุมว่าให้ พช. โยธาฯ และเทศบาลไปคุยกันเองเก่ียวกับเรื่องที่ดินบริเวณข้างเสาธงว่าจะทํา
อะไร  ผมเลยมอบให้รองสุนิสาไปคุยและมารายงานผมว่าสุดท้ายแล้วเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ที่ดินบริเวณน้ี
เพ่ือมาจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพราะฉะน้ันผมฝากสํานักการศึกษาที่จะไปจัดกีฬาให้ใช้เงิน 1 แสนบาท 
ให้คุ้มค่าต้ังรางวัลให้สูงและแยกประเภทให้ได้เยอะท่ีสุดเพ่ือที่จะจูงใจนักกีฬาเซปักตะกร้อทั่วจังหวัดของเรา
ประชาสัมพันธ์ไปทุกโรงเรียนทุกชุมชนให้มาแข่งขันให้ได้มากที่สุด และจะต้องไม่มีค่าเทียบท่าเอาตามท่ีมา
สมัครเลยและขอให้ทําถ้วยรางวัลให้สวยงามฝากท่านปลัดเทศบาลช่วยกํากับดูแลเรื่องน้ีด้วย     

เรื่องที่ 17   การมาศึกษาดูงานของเทศบาลตําบลบ้านกลางจังหวัดลําพูน 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ขออนุญาตครับท่านนายกให้ผมประสานกับ
ทางเทศบาลตําบลบ้านกลางจังหวัดลําพูนผมได้โทรฯประสานกับท่านผอ.วิชาการที่เทศบาลตําบลบ้านกลางแล้ว 
เขาอยากจะมาศึกษาดูงานเก่ียวกับด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพราะเราได้รางวัลธรรมาภิบาลและเรายัง
ได้รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเดินทางมาในวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วน
รายละเอียดจะประสานอีกคร้ังหน่ึง 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  5 และ 6/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558            
                                   เม่ือวันที่  23 ธันวาคม  ๒๕๕7   
 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  5 และ 6/2558  ประจําปี
งบประมาณ  2558  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จากที่เข้าประชุมร่วมกับทางจังหวัดเดือนที่ผ่านมา



๑๐ 

 
ปรากฏว่าช่วงน้ีไม่มีการจับกุมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  แต่ก็ยังหนาแน่นอยู่ในพ้ืนที่รอบนอกโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ของอําเภอกุฉินารายณ์และอําเภอยางตลาด  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เห็นบอกว่าจับได้เป็นล้านเม็ด 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ครับแต่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เพราะว่า
ช่วงน้ีจับผู้ค้ารายใหญ่ในเรือนจําย้ายไปอยู่ส่วนกลางทําให้การสั่งจ่ายเบาบางลง 

เรื่องที่ 2  รายงานผลการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ 
        (ระบบแท่ง) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน และแนวทางแก้ไข 
        ปัญหาระหว่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง   

นางพิสมัย  แสงชํานิ  บุคลากร    ตามท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้มีคําสั่งที่ 966/2557 ลงวันที่ 27 
ตุลาคม 2557 เพ่ือให้ข้าพเจ้านางสาวพิสมัย  แสงชํานิ  ตําแหน่ง บุคลากร 5 เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2557 
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร น้ัน บัดน้ี โครงการฝึกอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานผลให้ทราบดังน้ี  ด้วย ก.ถ. กําหนดนโยบายปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากระบบจําแนกตําแหน่งตามค่างาน (ระบบซี) เป็นตามความสามารถ (ระบบแท่ง)ต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยกําหนดบทเฉพาะกาลการใช้บังคับระบบจําแนกตําแหน่งแบบแท่งเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งแนวทางการจัดตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งใหม่ จะพิจารณาจากลักษณะงานและ
สายงานเป็นหลัก พิจารณาโดยจัดตําแหน่งในปัจจุบันเข้าสายงานที่ปรับปรุงใหม่จากเดิม 134 สายงาน เป็น 
96 สายงาน โดยหลักการกําหนดตําแหน่งในระบบแท่งน้ัน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภทเม่ือเข้าระบบ
จําแนกตําแหน่งใหม่จะไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับอยู่เดิมหรือได้รับเงินเดือนน้อยกว่า  ที่เคยได้รับซึ่ง 
โครงสร้างระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) น้ันจะแบ่งเป็นดังน้ี  1. ประเภททั่วไป คือ ตําแหน่งสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ งานปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบรรจุ
จากผู้จบการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี แบ่งได้ดังน้ี  1.1 ระดับปฏิบัติงาน (1-4) 1.2 ระดับชํานาญงาน 
(5-6)  1.3 ระดับอาวุโส (7)  2.  ประเภทวิชาการ คือ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการปริญญาทาง
วิชาการตามที่ ก.ถ. กําหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งน้ัน แบ่งได้ดังน้ี  2.1 ระดับปฏิบัติการ (3-5) 
2.2 ระดับชํานาญการ (6-7)  2.3 ระดับชํานาญการพิเศษ (8)  2.4 ระดับเช่ียวชาญ (9)  3. ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น คือ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย กอง สํานัก หรือตําแหน่งอ่ืนที่มีระดับเทียบเท่า
ตามท่ี ก.ถ. กําหนด แบ่งได้ดังน้ี 3.1 ระดับต้น (6-7)  3.2 ระดับกลาง (8)  3.3 ระดับสูง (9)  4. ประเภท
บริหารจัดการท้องถิ่น คือ ตําแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล และอบต. 
หรือตําแหน่งอ่ืนที่มีระดับเทียบเท่าตามที่ ก.ถ. กําหนด  4.1 ระดับต้น (6-7)  4.2 ระดับกลาง (8) 4.3 
ระดับสูง (9)  ข้อเสนองานวิจัยเก่ียวกับกรณีเงินเพ่ิมตามประเภทตําแหน่ง  สําหรับประเภทบริหารจัดการ
ท้องถิ่น  ระดับสูง อัตรา 14,500 บาท/เดือน  ระดับกลาง อัตรา 10,000 บาท/เดือน  ระดับต้น อัตรา
5,600 บาท/เดือน  สําหรับประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับสูง  อัตรา  10,000 บาท/เดือน  ระดับกลาง
อัตรา  5,600 บาท/เดือน  ระดับต้น อัตรา  3 ,500 บาท / เ ดือน  สํ าหรับระ ดับ ต้น ต้อง เ ป็น ตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการเท่าน้ัน  สําหรับประเภทวิชาการ  ระดับเช่ียวชาญ อัตรา 10,000 บาท/
เดือน  ระดับชํานาญการพิเศษ  อัตรา  5,600 บาท/เดือน ระดับชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท/เดือน  
สําหรับระดับชํานาญการต้องเป็นสายงานวิชาชีพเท่าน้ัน  การที่จะพิจารณาว่าแต่ละตําแหน่งแต่ละท่านน้ันควร
ให้มีการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นหรือเงินโบนัสจะพิจารณาจากอะไร จะต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการก็จะ
มีในเรื่องของสมรรถนะและจะแบ่งเป็น  1.สมรรถนะหลัก  เป็นรายการสมรรถนะที่ผู้บริหารและข้าราชการทุก
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รายจําเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยสมรรถนะหลักประกอบไปด้วย 1.1 การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 1.4 การ
บริการเป็นเลิศ  1.5 การทํางานเป็นทีม 2.ต้นแบบสมรรถนะประจําผู้บริหาร  เป็นรายการสมรรถนะที่
ผู้บริหารต้องกํากับดูแลทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องมีในฐานะผู้นําที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําทีมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ประกอบด้วย  2.1 การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง  2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นํา  2.3 ความสามารถใน
การพัฒนาคน  2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 3.ต้นแบบสมรรถนะประจําสายงาน  เป็นรายการสมรรถนะที่กําหนด
เฉพาะสําหรับตําแหน่งงาน/สายงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดํารงตําแหน่งงานน้ัน ๆ 
สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น 3.1 การคิดวิเคราะห์  3.2 
การค้นหาและการจัดการฐานข้อมูล  3.3 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ  3.4 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 3.5 
การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์  3.6 การแก้ไขปัญหาและการดําเนินการเชิงรุก  3.7 การบริหารความ
เสี่ยง  3.8 การบริหารทรัพยากร  3.9 การวางแผนและการจัดการ  3.10 การวิเคราะห์และการบูรณาการ  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คือ การตรวจสอบความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการปฏิบัติราชการในงานหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบตลอดรอบการประเมินในเชิงปริมาณและ
คุณภาพตามวิธีการท่ีหน่วยงานหรือองค์กรกําหนดไว้เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนการปฏิบัติราชการว่าผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายจริงหรือไม่ 
อย่างไร 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เขาเรียกว่า KPI ระดับบุคคลเป็น
สมรรถนะของแต่ละคนที่จะต้องมีการประเมินความสามารถของแต่ละคน ท่านเป็นผอ.ท่านก็ต้องรับผิดชอบสูง
ตัวช้ีวัดของท่านก็ต้องสูงตามระดับตําแหน่ง  จะเริ่มใช้ปี 2559 แต่ตอนน้ีให้เราไปเตรียมความพร้อม  ส่วนของ
พนักงานครูได้ใช้เหมือนกันหรือไม่ 
นางพิสมัย  แสงชํานิ  บุคลากร    ครูใช้แบบแท่งมาโดยตลอดได้ประมาณ 8 - 9 ปีแล้ว 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางพิสมัย  แสงชํานิ  บุคลากร    ไม่มีค่ะส่วนรายละเอียดรอหนังสือสั่งการว่าจะให้เริ่มใช้เมื่อไรอย่างไร 

เรื่องที่ 3  การประเมินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2558  
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ปีใหม่มีการประเมินทั้งหมด 7 ขั้นตอน สรุป
คือ 1.สถานที่จัดงาน ระดับความพึงพอใจ ดี 2.ขั้นตอนและพิธีในการจัดงาน  ระดับความพึงพอใจ ดี 3.การจัด
วางรูปแบบการบิณฑบาต เช่น โต๊ะวางข้าวสารอาหารําหรับตักบาตร ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 4.การ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ระดับความพึงพอใจ ดี 5.ระยะเวลาในการเร่ิมจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ดี 6.
ความประทับใจในการจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ดี 7.บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 
ดี ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2558 พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องความประทับใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 87.2 เป็น
ลําดับที่ 1 รองลงมาคือบรรยากาศในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.4 และน้อยที่สุดคือการจัด
วางรูปแบบการบิณฑบาต เช่น โต๊ะวางข้าวสารอาหารําหรับตักบาตร อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
68.8 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.4  และมีข้อเสนอแนะคือ 1.การจัดวางโต๊ะ
สําหรับวางข้าวสาร อาหารแห้ง ควรจัดโต๊ะให้มากกว่าน้ีหรือจัดวางโต๊ะด้านในด้วย เน่ืองจากวันขึ้นปีใหม่มี
ครอบครัวมาร่วมทําบุญตักบาตรเป็นจํานวนมากทําให้พ้ืนที่สําหรับยืนใส่บาตรพระสงฆ์ไม่เพียงพอ 2.เน่ืองจากมี
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การจัดงานวันปีใหม่ตามชุมชนส่งผลให้พระมารับบิณฑบาตน้อย ควรตรวจสอบจํานวนพระที่จะมาเข้าร่วมงาน
ประเพณี  ถ้ามีจํานวนน้อยเกินไปควรจะนิมนต์พระที่อยู่วัดใกล้เคียงเข้ามารับบิณฑบาตด้วย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องโต๊ะตักบาตรมีไม่เพียงพอน้ันเป็น
ปัญหามาทุกปี  เพราะมีคนมาร่วมงานเยอะแล้วทําให้ไม่มีพ้ืนที่เพียงพอในการวางข้าวสารอาหารแห้งในการตัก
บาตรไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เหมือนกับว่าเก้าอ้ีนักเรียนที่เรานํามาหมดขนย้ายไป
มาหาย ชํารุด แล้วไม่มีการนํามาเพ่ิม  ฝากผอ.ส่วนฯธนวัฒน์ไปพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรพอที่จะมีโต๊ะเก่าของ
โรงเรียนเราพอที่จะนํามาเสริมได้หรือไม่   
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องที่ 1    รายงานสถานะการเงินประจําเดือนธันวาคม 2557 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอให้สํานักการคลังช้ีแจงเรื่องเงินรายได้
ให้กับที่ประชุมได้รับทราบส่วนรายงานประจําเดือนของสํานัก/กองที่เหลือให้ไปรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2556 –  ธันวาคม 2557  (ไตรมาส 1)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2557  เข้ามาทั้งหมด 1,111,728.65 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต รับจริงต้ังแต่เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด 1,282,654.30 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน รับจริงต้ังแต่เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด 1,879,181.97 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน ประมาณการไว้ 
100,000 บาท  ยังไม่เข้ามา  5.รายได้จากสาธารณูปโภคฯ ประมาณการไว้ 900,000 บาท ยังไม่มีเข้ามา  
6.รายได้เบ็ดเตล็ด รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด 1,277,813 บาท  รวม
รายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 จํานวน 6,551,377.92 
บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด  24,152,522.85  
บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด  43,500 บาท  
ด้านการศึกษา  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557  เข้ามาทั้งหมด  27,524,175 บาท  รวมเงิน
อุดหนุน  ที่ประมาณการไว้  จํานวน 131,022,778 บาท รับจริงจากเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557  
จํานวน 27,567,675 บาท  รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 จํานวน 
58,271,575.77 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557  
จํานวน 6,560,519.55  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับจริงจากเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2557  จํานวน 12,795,289  บาท   รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
รวม ประจําเดือนธันวาคม 2557  ประมาณการรายจ่ายเดือนธันวาคม 2557  สํานักปลัดเทศบาล ประมาณ
การ  6,238,927.46  บาท  จ่ายจริง  6,969,124.79  บาท  กองวิชาการ  ประมาณการ  681,200  
บาท  จ่ายจริง  646,026.73 บาท สํานักการคลัง  ประมาณการ  921,936 บาท  จ่ายจริง  1,218,096  
บาท  งานป้องกันฯ ประมาณการ  1,812,245  บาท  จ่ายจริง  707,870  บาท  สํานักการศึกษา 
ประมาณการ  5,965,798  บาท  จ่ายจริง  5,635,945.77 บาท สํานักการช่าง ประมาณการ  
2,987,870  บาท  จ่ายจริง  2,143,411.83  บาท  สํานักการสาธารณสุข  ประมาณการ  3,708,115 
บาท  จ่ายจริง  2,604,975.79  บาท  กองสวัสดิการสังคม ประมาณการ  518,725  บาท  จ่ายจริง  



๑๓ 

 

462,800  บาท  รวมประมาณการรายจ่าย 22,834,816.46  บาท  จ่ายจริง  20,388,250.91 บาท   
รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการในเดือนธันวาคม 2557  จํานวน  2,446,565.55 บาท รายรับจริงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2557 จํานวน 58,271,575.77 บาท  รายจ่ายจริงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 
จํานวน 36,689,520.06 บาท รายจ่ายจริงเดือนธันวาคม 2557 จํานวน 20,388,250.91 บาท  
ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนมกราคม 2558 จํานวน 1,193,804.80 บาท  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีเรื่องอยากจะกําชับขอให้แต่ละสํานัก/
กองประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการ
พยากรณ์เรื่องเงินในการที่เราจะใช้จ่าย  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑6.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


