
       รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหวัหนา้ส่วนการงาน 
ครั้งที่  13/๒๕๕8  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕8 
วันอังคารที่  7 เมษายน  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
....................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๔. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๕. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๖. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

๗. นายวรวิทย์             ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๘. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๙. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๐.  นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๑.  นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 
๑๒.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๓.  นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
๑๔.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๕.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๖.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าที่ 
๑๗.  นางณัฐนันท ์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
๑๘.  นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
๑๙.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๐.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๑.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๒.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๓.  นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๔.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒๕.  นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
๒๖.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๗.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
๒๘.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๙.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๓๐.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๓๑.  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
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๓๒.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๓.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๔.  นางศศิพรรณ โพธิแท่น  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๓๕.  นางแม้นรัตนา กาญจันดา ตัวแทนสภาพนักงาน 
๓๖.  นายอัครเดช ภูก่ิงเงิน  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  

3. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

5. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

6. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

7. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

8. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

9. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 
10. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
11. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
12. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
14. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
15. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
16. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
17. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
18. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
19. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
20. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
23. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
24. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
25. นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 13/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 7 
เมษายน 2558 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
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เรื่องที่ 1   การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนการงาน 
พนักงานเทศบาลทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่สวนสาธารณะ
แก่งดอนกลาง เก่ียวกับเรื่องเงินผมอยากให้สรุปว่าเงินบริจาคมีมาเท่าไร ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ให้ทําเป็นบัญชี  
และเท่าที่นายกทราบคือเราหักค่าใช้จ่ายแล้วเรามีเงินเหลือจะให้วัดละเท่าไร 
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    มอบให้วัดละ 10,000 บาท จํานวน 3 วัด 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร   หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี    นําไปถวายวัดจํานวน 3 วัดๆละ 10,000 
บาท 1.วัดอาจารย์นําพล 2.วัดอาจารย์เดชา 3.วัดสร้างใหม่ที่อยู่อําเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นสายของ
พระอาจารย์เดชา  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  
และเงินตอนน้ีเหลือเท่าไร 
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน   รองปลัดเทศบาล    เงินเหลือจํานวน 9,600 บาท จะมอบให้ท่าน
ปลัดเทศบาลไปเรื่องไถ่ชีวิตโค-กระบือ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2558  มอบ 
กันติพงษ์ไปประสานแต่ละวัดไว้เลยเราจะตั้งงบประมาณเอาไว้จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  เราตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 100,000 – 
200,000 บาท ในเทศบัญญัติปี 2559 มอบให้สํานักการศึกษาดําเนินการและไปประสานงาน  ตอนน้ีที่ผม
เป็นห่วงคือเร่ืองต้นไม้ที่ปลูกสํานักการช่างรับผิดชอบดูแลเรื่องต้นไม้ทั้งบริเวณข้างในและริมสวนสาธารณะแก่ง
ดอนกลาง  วางแผนและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ดี  เรื่องไฟฟ้าก็เช่นกันให้ไปดูความมั่นคงแข็งแรงและดูแลอย่าให้
ถูกขโมย ห้องทํางานห้องนํ้าที่เราจัดเตรียมให้ อปพร. ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเพราะทาง อปพร.จะเข้าไป
ทํางานและพร้อมที่รักษาความเรียบร้อยแล้ว 

เรื่องที่ 2   แผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาเทศบาลฯ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จ.ส.อ.สมชายผมให้ความสําคัญเก่ียวกับ
เรื่องแผนมากในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเทศบาล  และงบประมาณที่เราประสานเอาไว้แต่ละตัวที่ได้ก็
ล้วนแล้วแต่เป็นงบประมาณที่เราบรรจุไว้ในแผนทั้งสิ้น  ผมได้รับการท้วงติงจากหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานจังหวัดมาว่าเราทําโครงการร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับจังหวัด กรมโยธาฯ เอางบผู้ว่า CEO มาพัฒนา
แก่งดอนกลางแต่เขาบอกว่าเห็นแต่งบจังหวัดไม่เคยเห็นงบท้องถิ่นเลย  ปี 2559 เราของบเอาไว้ประมาณ 
14.5 ล้านบาท เพราะฉะน้ันในส่วนไหนท่ีพอจะต้ังสมทบ 10% หรือจะทําอะไรเข้าไปก็ขอให้เป็นโครงการ
เดียวกันไม่ใช่ต้ังต่างหากผมก็บอกว่าเมื่อปี 2557 ผมของบของจังหวัดแต่ผมก็มาต้ังงบของท้องถิ่นเอง
เหมือนกันแต่เขาบอกไม่ใช่ไม่ได้ร่วมกันคุณทําร่วมกันเพราะฉะน้ันคุณต้องเข้ามาร่วมกันในโครงการ  เราก็ทํา
เรื่องเพ่ิมเติมแล้วส่งเข้าไปในหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ว่าเทศบาลเราจะต้ังสมทบ 10% หรือเท่าไรก็ว่าไปในปี 
2559 หรือทุกปี 

เรื่องที่ 3   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาของ อบจ. 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ช่วงน้ีมีหนังสือแจ้งโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาของ อบจ. เขาจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน อบจ. ประสานแผน 
3 ปี ระหว่างวันที่ 30 มี.ค – 7 เม.ย 58  ให้เราส่งตัวแทนเข้าไปและนําบัญชีโครงการรายละเอียดเก่ียวกับการ
ประสานแผนเข้าไปด้วยฝากจ.ส.อ.สมชายติดตามเรื่องน้ีด้วย   

เรื่องที่ 4   ร่วมชี้แนวเขตของโครงการป้องกันตลิ่งพังของบริเวณลําน้ําปาว 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่าน
มาได้รับเชิญจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองให้เข้าไปร่วมช้ีแนวเขตของโครงการธรรมนพป้องกันตลิ่งพัง
ของบริเวณลํานํ้าปาวเร่ิมต้ังแต่หัวสะพานวัดใต้ งบประมาณ 50 ล้านบาท ผมได้ไปประชุมร่วมกันกับหลาย
หน่วยงานซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมในลักษณะคล้ายๆกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
การประชุมของส่วนราชการทุกส่วนเ ร่ิม ต้ังแต่  กรมเจ้าท่า  กรมโยธาฯ  หัวหน้ากลุ่ม ยุทธศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีทหารด้วยที่มาประชุมกันเผอิญว่าพ้ืนที่ของเราที่เขาเห็นมันโล่งไม่มี
ใครบุกลุกและไม่มีใครล่วงล่ําเลยได้รับการเห็นชอบแต่กรมเจ้าท่าก็มีเรื่องแนะนําเราผมเลยบอกให้นายธนวัฒน์
ไปดูรายละเอียดของกรมเจ้าท่าแล้วเอามาศึกษาประกอบเพราะว่ามีส่วนที่ถ่ายโอนให้กับเราเป็นบางส่วนให้ไม่
หมดถ้าทําไปก็จะติดขัดที่กรมเจ้าท่าแล้วถ้าเราได้มาก็จะได้รู้รายละเอียด  เรียนให้ทุกท่านในที่ประชุมได้ทราบ
ว่าโครงการน้ีได้ผู้รับจ้างแล้วมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างกันที่กรุงเทพฯตอนน้ีพอประชุมเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะส่ง
มอบพ้ืนที่ให้เขาดําเนินการต่อไป 

เรื่องที่ 5   ประชุมการพัฒนาตลาดสดหน้าซ้ือของสํานักงานสาธารณสุข 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันน้ีมีการประชุมเก่ียวกับเรื่องการ
พัฒนาตลาดสดหน้าซื้อของสํานักงานสาธารณสุข  ในการที่เขาเชิญประชุมน้ันผมม่ันใจว่าคงจะเก่ียวกับเรื่อง
นโยบายของท่านผู้ว่าฯที่กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุของเราท่ีพูดว่า “กาฬสินธ์ุถิ่นท่องเที่ยววิถี
ไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย นําผ้าไหมแพรวาสู่สากล” ในส่วนเรื่องแหล่งอาหารปลอดภัยท่านผู้ว่าฯได้พูด
แล้วพูดอีกว่าจะต้องปลอดภัยและสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในเมื่อเราจะพัฒนาเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย
จะต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีนํามาสู่กระบวนการแปรรูปที่ดีนํามาสู่การจัดจําหน่ายที่ดีแล้วนําไปผลิตอาหารปรุง
แต่งที่ดี  ในวันน้ันที่ดารุณีไปประชุมแทนนายกก็ได้รับงานมาเชิญดารุณีพูดถึงรายละเอียดที่ได้รับมาว่าเป็น
อย่างไร 
นางสาวดารุณี   สุดาอ้ิง    หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ    ขออนุญาตค่ะที่ไปประชุมมาท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้มอบให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นเลขาฯของทีมอาหารปลอดภัยเป็นนโยบายเร่งด่วนสืบ
เน่ืองจากว่าในส่วนของท่านผู้ว่าฯอยากทํานโยบายอาหารปลอดภัยให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนท่านเลยมีนโยบายว่า 
ให้ตลาดที่เป็นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตลาดมาประชุมแล้วผลก็ออกมาว่าเทศบาลอยากจะปรับปรุง
ตลาดแต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณในการปรับปรุงเรื่องโครงสร้าง  ท่านเลยให้นโยบายว่าในปี 2559 จะขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมเร่ืองทั้งหมดแต่
ทั้งน้ีทั้งน้ันโครงการพร้อมแบบแปลนที่จะพัฒนาในเร่ืองของตลาดจะต้องมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน
เดือนเมษายน  สิ่งที่เทศบาลจะต้องส่งภายในเดือนเมษายนน้ีเพ่ือขอรับงบประมาณในการพัฒนาตลาดจะต้อง
ประกอบด้วย 5 ส่วนด้วยกันคือ 1.จะต้องมีแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี เป็นโครงการที่รองรับเก่ียวกับเรื่องพัฒนา
ตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดหน้าซื้อ 2.ในส่วนของรายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่
จะต้องการปรับปรุงหรือว่าเพ่ิมเติมน้ีจะต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายนและให้ส่งภาพถ่ายก่อนดําเนิน
กิจกรรมทั้งหมดและหลังดําเนินกิจกรรมแล้ว ก่อนที่โครงการทั้งหมดจะส่งเมื่อได้แบบแลนพร้อมรายละเอียด
งบประมาณแล้วจะต้องมีการจัดทําประชาพิจารณ์ซึ่งจะต้องจัดทําที่ตลาดแล้วส่งรายงานสรุปผลการทําประชา
พิจารณ์ไปที่ท้องถิ่นจังหวัดด้วย ทั้งน้ีทั้งน้ันเอกสารฉบับทุกอย่างจะต้องส่งสําเนาไปที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งเป็นเลขานั้นก็หมายความว่าตลาดสดของเรา 2 ตลาด คือ ตลาดสดเทศบาลและตลาดร่วมใจ
การเกษตรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างจะขอช้ีแจงในส่วนของตลาดสดเทศบาลก่อนซึ่งหัวข้อพวกน้ีก็เกิดจาก
คณะกรรมการประเมินได้มาทําการตรวจประเมินตลาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของตลาดสด
เทศบาลโดยเฉพาะลาน 1 ที่ขายข้าวสารอยู่ปัจจุบันเขาอยากให้ปรับปรุงโครงสร้างซึ่งปัจจุบันคือหลังคาร่ัวอยู่
เป็นประจําไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว  และอยากให้ร้อยสายไฟฟ้าตลาดลาน 1,2 เช่นเดียวกับลานที่ 3 ที่
ปัจจุบันได้ร้อยสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของห้องนํ้าเขาแนะนําว่าอยากให้มีห้องนํ้าสําหรับคนพิการ
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เพ่ิมขึ้นและให้ทําทางลาดคนพิการ  ให้เปลี่ยนเป็นชักโครก อ่างล้างผัก เครื่องทํานํ้าเย็น แท่นขายของอยากให้
เปลี่ยนเป็นแท่นสเตนเลสและทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในส่วนของตลาดร่วมใจการเกษตรในที่ประชุมห่วงว่า
พัฒนาแล้วจะแย่ลงเรื่อยๆเลยอยากให้ตลาดร่วมใจการเกษตรดูในเรื่องของโครงสร้างอาคารลานเดิมที่อยู่
บริเวณห้องนํ้าและปรับปรุงหลังคาที่ชํารุดและซ่อมแซมทาสี  ส่วนรางระบายนํ้าจะเป็นปัญหามากในช่วงฤดูฝน
เพราะระดับนํ้าจะดันนํ้าขึ้นมาทําให้นํ้าท่วมในตลาดอยู่เป็นประจําและอยากให้ร้อยสายไฟฟ้าเหมือนกับตลาด
ลาน 1,2,3 แท่นขายของอยากให้เปลี่ยนเป็นแท่นสเตนเลสทั้งหมดเช่นเดียวกัน ส่วนพ้ืนอาคารก็แย่มากอยาก
ให้ปรับปรุงซ่อมแซม ในส่วนอ่ืนๆคือ อ่างล้างผัก ล้างมือและเครื่องทํานํ้าด่ืมให้พ่อค้า-แม่ค้า  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องของเคร่ืองทํานํ้าด่ืมมันเป็นครุภัณฑ์
ไม่ได้เก่ียวกับโครงสร้างเพราะฉะน้ันเราจะนําเข้าไปขอเงินงบประมาณผมว่าเกินไป แล้วอีกอย่างจะเป็นปัญหา
กับร้านขายนํ้าได้  และถ้าเขารู้จะมีต่อต้านเราได้ ส่วนเร่ืองโครงสร้างน้ันสามารถดําเนินการได้และเรื่องน้ีผมว่า
จะต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายนแล้วท่านผู้ว่าฯจะให้เราบรรจุเข้าไปในแผน  เริ่มต้นจากแผนเรามีรึยัง
โครงการพัฒนาตลาด 5 ดาว หรือปรับปรุงพัฒนาตลาดลาน 1,2,3 มีหัวข้อไว้รึยังในแผนถ้าไม่มีในแผนผม 
ว่าไม่ใช่เพราะเรามีโครงการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรามาดูแต่ละส่วนก่อนเริ่มจากตลาดลาน1,2,3 หน้าสถานี
ตํารวจ  งานปรับปรุงหลังคารั่วตลาดลาน 1 พร้อมกับที่ร้อยสายไฟตลาดลาน 1 , 2 มอบสํานักการช่างเขียน
แบบและดําเนินการ  ปรับปรุงห้องนํ้า  เปลี่ยนชักโครกและทําห้องนํ้าสําหรับคนพิการ  ออกแบบแท่นขาย
สินค้าเป็นสเตนเลส อ่างล้างผัก เครื่องทํานํ้าเย็น มอบสมชายดําเนินการ  ในส่วนของตลาดร่วมใจการเกษตร  
โครงสร้างปรับปรุงหลังคาลานล่าง ตลาดร่วมใจการเกษตร ปรับปรุงร่างระบายน้ํา ร้อยสายไฟ ทําแท่นขาย 
สินค้าเป็นสเตนเลส พ้ืนอาคารปูกระเบ้ือง ลานบนและลานล่าง แบบแปลนมอบสํานักการช่างรับไปดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จก่อน 30 เม.ย 58 และภาพก่อนและหลังปรับปรุง และให้ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด  มอบจ.ส.อ.
สมชายรับไปบรรจุเพ่ิมเติมในแผน 3 ปี  ในการทําประชาพิจารณ์มอบสํานักการสาธารณสุข และกองวิชาการ
ดําเนินการร่วมกันทุกอย่างขอให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด 30 เมษายน 2558 เพ่ือจะได้ส่งไปที่สํานักงานจังหวัด
และส่งไปที่สํานักงานท้องถิ่น  

เรื่องที่ 6   งานกีฬาตลาดสัมพันธ์สมานฉันท์ 
นางสาวดารุณี   สุดาอ้ิง    หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ    ขออนุญาตอีกหน่ึงเร่ืองเน่ืองจากเป็นเรื่องของ
ตลาดเหมือนกันจะมีการจัดงานกีฬาตลาดสัมพันธ์สมานฉันท์ขึ้นเป็นการแข่งขันกีฬาร่วมระหว่างตลาดสด
เทศบาล  ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดสดทุ่งนาทองและตลาดโต้รุ่ง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2558 
บริเวณด้านข้างตลาดสดเทศบาลน้ันก็คือถนนเทศบาล 24 เพราะฉะนั้นจากผลการประชุมร่วมของ
คณะกรรมการทั้ง 4 ตลาดแล้ว กิจกรรมรายละเอียดจะมีขบวนพาเลดจากสนามศาลากลางเข้ามาที่บริเวณจัด
งานหลังจาดพิธีเปิดงานหลังจากน้ันจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้า ประมาณ 20 นาที 
เน่ืองจากเราจะต้องทําคําสั่งแต่งต้ังผู้ดําเนินงานในส่วนของข้าราชการประจําอยากจะขอในส่วนของพิธีกรพิธี
เปิด การบันทึกภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวพร้อมประสานนักข่าว คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเลดและกองเชียร์  
คณะกรรมการตัดสินกีฬาพร้อมอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ฝ่ายการจัดสถานที่คือเวทีกับเต้นท์  และขอให้ส่ง
รายช่ือภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ในเร่ืองของพิธีกร การบันทึกภาพน่ิงและ
ประสานนักข่าวมอบกองวิชาการ คณะกรรมการตัดสินกองเชียร์และคณะกรรมการตัดสินกีฬาพร้อมอุปกรณ์
การแข่งขันมอบสํานักการศึกษา การจัดเวที เต้นท์ มอบสํานักการช่าง  งานน้ีฝากท่านปลัดไปร่วมกิจกรรมและ
ประสานงานทุกอย่างแทนเพราะนายกคงไม่ได้อยู่ 

เรื่องที่ 7   รายงานผลการตรวจสอบ อปท. 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    รายงานผลการตรวจสอบ อปท. ของ
กรมฯ เขามาตรวจสอบบัญชีของเทศบาลเราและเขาก็มีข้อบกพร่องที่เขาพบและสรุปให้เราเห็นด้านการเงิน 
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ด้านบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ ขอให้พวกเราดําเนินการตามคําแนะนําของเขาในส่วนที่เก่ียวข้อง  ผมได้
อ่านเจอด้านพัสดุ 1.การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า 5,000 บาท ให้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
นายจําลอง   ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    หลักเกณฑ์น้ีเขาให้ทําราคากลางเผยแพร่ด้วยที่ 
เว็ปไซด์ของ ป.ป.ช.ซึ่งแนวทางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5,000 บาท จะยังไม่ได้กําหนดให้เผยแพร่
ราคากลางเพราะส่วนใหญ่ของเราจะมีพวกค่าก่อสร้าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในงานด้าน
การเงิน การบัญชีและด้านพัสดุพิจารณาดูและให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา 

เรื่องที่ 8   ออกแบบประมาณราคาร้านไก่ย่างข้างโรงเรียนเทศบาล 1 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ดารุณีได้เข้าประชุมกับผมท่านผู้ว่าฯพูดถึง
เรื่องร้านไก่ย่างข้างโรงเรียนเทศบาล 1  สํานักการช่างได้ออกแบบมาให้ผมดูแล้วแต่ราคายังไม่เสนอมาให้  ผม
อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรเพราะผมจะได้ประชุมพ่อค้า-แม่ค้าตราบใดที่ผมยังไม่ทราบว่าแต่ละห้องจะต้องใช้ 
เงินเท่าไรผมจะประชุมได้หรือไม่  ผมรอสํานักการช่างประมาณราคามาให้ผมดู 2 สัปดาห์แล้วฝากสํานักการ
ช่างเร่งประมาณราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสนอให้นายกทราบเพื่อที่จะได้ให้ดารุณีนัดพ่อค้า-แม่ค้ามาประชุม ในวันที่ 
9 เมษายน 2558  ช่วงบ่าย 

เรื่องที่ 9   การรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรี เ มืองกาฬสิน ธ์ุ    การ รักษาความปลอดภัยใน
วันหยุดราชการต่อเน่ืองเดือนเมษายนได้กําชับหรือยังหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ได้แจ้งให้ทุกสํานัก/กองทราบและกําชับ
เรียบร้อยแล้วครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมว่าท่านต้องมีมาตรการไม่ควรส่งเพียง
หนังสือไปแจ้งให้ทราบแค่น้ัน  หนังสือที่ส่งมาน้ันเน้นในช่วงน้ีเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยและ
ความไม่สงบ  

เรื่องที่ 10   การจัดระเบียบปักเสาพาดสาย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    อยากให้สํานักการช่างตามเก่ียวกับเร่ือง
การจัดระเบียบปักเสาพาดสาย ให้ติดตามประสานงานว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้ว และรายงานให้นายกทราบ 

เรื่องที่ 11   การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การจัดงานสงกรานต์มีปัญหาหรือติดขัด
อะไรหรือไม่  ในส่วนของสํานักการช่างผมอยากจะให้พิจารณาดูว่าปีที่ผ่านมาเราทําอะไรในปีน้ีก็อยากจะให้
ดําเนินการเหมือนเดิมอย่างเช่นอุโมงค์นํ้าพุที่เราเคยทํามาทุกปี  และการจัดการจราจรปีน้ีเขารณรงค์เก่ียวกับ
เรื่องการเล่นสงกรานต์แบบวัฒนธรรมไทยเราซึ่งเป็นคนจัดงานเราจะต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เล่น
สงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม  กิจกรรมทุกอย่างอยากจะเน้นและฝากสํานักการศึกษาว่าจะต้องเน้นเก่ียวกับเรื่อง
การมีวัฒนธรรม 

เรื่องที่ 12   เชิญไปแสดงความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปประเทศ 



๗ 

 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ใครมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิรูปท้องถิ่น
และการปฏิรูปประเทศไทย  มีหนังสือเชิญไปแสดงความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปประเทศ วันที่ 9 เมษายน 
2558  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มอบท่านปลัดเทศบาล 

เรื่องที่ 13   กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 8 – 9 เมษายน 2558 มีกิจกรรม
วันผู้สูงอายุของเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างกองสวัสดิการสังคม 
นายสังวาล  เมืองโคตร   หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน    ส่งรายช่ือผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่อีก 2 คน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบรองศิรินันท์ไปแทนนายก 

เรื่องที่ 14   เชิญประชุมการสร้างเสริมวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 20 เมษายน 2558  นายกจะ
เดินทางไปประชุมเก่ียวกับเรื่องการสร้างเสริมวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะที่ย่ังยืน  ที่โรงแรมมิราเคิลมอบ
สํานักปลัดเทศบาลทําเรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการให้นายกด้วย 

เรื่องที่ 15   การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีหนังสือมาเก่ียวกับเรื่องกําหนดแนวทาง
ในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาล  ผมเห็นว่าเรา
ดําเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เหมือนกับที่ทางภาครัฐฯต้องการท่ีจะให้เราแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเรื่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์  ผมเลยอยากจะตั้งศูนย์ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบขึ้นมาใหม่อีกคร้ังมอบเรื่องน้ีให้รอง 
อภิวัฒน์ต้ังเรื่องน้ีขึ้นมาจะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบศูนย์ ประสานงาน ติดตามผล และรายงานผลทุกครั้ง  และให้
เขียนผังการทํางานให้ชัดเจนและเมื่อได้รับผังการทํางานก็ต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับให้บรรลุวัตถุประสงค์
และสําเร็จ 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล    ตอนนี้มอบนิติกรดําเนินการทําร่างคําสั่ง  คาดว่าจะ
เรียบร้อยประมาณช่วงหลังงานเทศกาลสงกรานต์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบเรื่องน้ีให้รองอภิวัฒน์และให้ต้ัง
คณะกรรมการให้ได้ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2558  

เรื่องที่ 16   เทศบาลเมืองจันทบุรีมาศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 28 เมษายน 2558 ช่วงเช้าจะมี
คณะจากเทศบาลเมืองจันทบุรีมาดูงานและขอรับประทานอาหารที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเรา  จํานวน 
280 คน คงจะต้ังโต๊ะข้าวต้มให้ที่หอประชุมธรรมาภิบาลในระหว่างที่รับประทานอาหารเราก็ทําการเปิด 
วีดีทัศน์และกล่าวต้อนรับ 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่ 12/2558 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๕8  ประจําปี 
                                   งบประมาณ  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  12/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2558  ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 



๘ 

 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีรายเดิมที่โดนจับใน
ถนนโสมพะมิตรและอีกส่วนหน่ึงที่เราขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าค่ายบําบัดผู้ถูกคุมประพฤติและให้ฝึก
อาชีพได้รับการแจ้งการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว 50 ราย ซึ่งเบ้ืองต้นก็ได้ประสานกับทางสํานักงานคุม
ประพฤติแล้วว่าให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่อยู่ในเกณฑ์มีบ้านเลขที่อยู่ในเขตเทศบาลท่ีจะเข้าค่ายบําบัด 50 ราย 
ตามงบประมาณที่เขาจัดสรรให้โดยเข้าค่าย 3,500 บาท/คน 8 คืน 9 วัน ในการเข้าค่าย 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 1    ขอต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารเทศบาล 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้   นายวันชัย โชคคติวัฒน์ มีความประสงค์ขอต่อ
อายุสัญญาเช่าที่อาคารเทศบาล คูหาเลขท่ี 15 ถนนภิรมย์ ตําบลกาฬสินธ์ุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
เน่ืองจากสัญญาเดิมจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ขอเช่าอาคารดังกล่าวต่อไปอีก 15 ปี 
โดยยินดีปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกประการ  จึงได้มาขอมติในที่
ประชุมว่าขอใช้มติเหมือนกับมติครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 ที่เข้าคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ว่าใช้มติเดียวกันและเป็นรายเดียวที่จะสิ้นสุดลง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี    เป็นรายสุดท้ายที่เราเคยพิจารณาไว้แล้วถ้าหากว่าหมด
รายน้ีก็ต้องมาประชุมและกําหนดใหม่  เพราะฉะน้ันก็ต้องควรใช้มาตรการเดียวกัน 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้  ใช้มติเดิมแต่ว่าต้องทําหนังสือแจ้งเวียน 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตร ี   ก็ไม่เป็นไรเพราะมีมติเดิมอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้   ส่วนหลักการก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าก่อนที่
จะต่อสัญญาน้ีอยากให้สํานักการช่างตรวจสอบอาคารก่อน 
 

              มติที่ประชุม   - อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารได้ในมาตรฐานเดียวกันกับ 
                                      รายอ่ืนตามมติเดิมที่มีอยู่แล้วและมอบให้สํานักการช่างเข้าไป 
                                      ตรวจสอบอาคารก่อนที่จะมีการต่อสัญญา – 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2558 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2558  เชิญสถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ์และ

มีนาคม 2558   ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนมีนาคม จํานวน 3,948 รายการ จํานวนเงิน 65,352,300 
บาท เงินสดคงเหลือ จํานวน 42,358.58 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 14,059 บาท 



๙ 

 

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -7,918,110.99  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  -37,027,219.19  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนตุลาคม 2557 จํานวน 40 ราย 
จํานวนเงิน 370,200 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนมีนาคม  2558 จํานวน  - บาท  ไม่ได้ทําการ
จําหน่าย  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 1 ต.ค 57 – 31 มี.ค 58  จํานวน 274,875  บาท รับจํานํา  1,434 
ราย จํานวนเงิน 23,532,900 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก .พ 58  จํานวน 216 ราย  จํานวนเงิน  
3,694,800  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,187 ราย จํานวนเงิน 19,578,400  บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก.พ  
58  จํานวน 77 ราย จํานวนเงิน  1,450,100 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 673,635.25 บาท เพ่ิมขึ้น
จากเดือนก.พ 58  จํานวน 63,493.25 บาท ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ตุลาคม 57 – 31 มี.ค 58 จํานวน 
3,560,599 บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

กุมภาพันธ์และมีนาคม 2558  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  รวมท้ังหมด  609 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล 1. ประชุมช้ีแจงให้ข้อมูลเก่ียวกับ
วิธีการประเมินพนักงานจ้างรูปแบบใหม่  2. ดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจํานวน 2 ราย   3. จัดทําแบบประเมินพนักงานจ้างรูปแบบใหม่ตามท่ีสํานักงาน ก.ถ. 
กําหนด   4. ขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ฯ กรณี ยุบเลิกตําแหน่ง กรณีขอกําหนดตําแหน่งใหม่ 
กรณีขอเปลี่ยนแปลงปีบรรจุ และกรณีขอปรับขยายระดับตําแหน่ง  5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหารของเทศบาลในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานัก
การศึกษา ระดับ 9 (นักบริหารการศึกษา 9) จํานวน 1 อัตรา โดยรับสมัครต้ังแต่ วันที่  7 เม.ย – 7 พ.ค 58  
6. ดําเนินการออกคําสั่งให้พนักงานเทศบาลราย นายอัครเดช  ภูก่ิงเงิน ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 5 
สังกัดฝ่ายเทศกิจ ย้ายเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจาก  ระดับ 1 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ในตําแหน่ง เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 5 สํานักปลัดเทศบาล  7. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน / ค่าจ้างเพ่ิม  8. ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  9. ดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น
ประจําปี 2558 เพ่ือเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันเทศบาล  10. ดําเนินการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กําหนด   ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  
ประจําเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2558  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 18 
ราย  ส่วนราชการ  จํานวน 4 ราย  เอกชน  จํานวน  4 ราย  รวมเป็นเงิน  50,300 บาท  ห้องประชุมพวง
พะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  10 ราย  ส่วนราชการ 4 ราย  รวมเป็นเงิน  11,600 บาท    ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  3  ครั้ง  ครั้งที่  9/2558  เมื่อวันที่  
10 ก.พ 58 ครั้งที่  10และ11 /2557  เมื่อวันที่ 12 มี.ค 58  ครั้งที่  12/2558  เมื่อวันที่  24 มี.ค 58     
มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันอังคารที่ 3 
ก.พ 58  วันอังคารที่ 17 ก.พ 58  งานธุรการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ทําหน้าที่ปฏิคมงานบวงสรวงพระ
ยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด  วันที่  18  มีนาคม  2558 ทําหน้าที่ร่วมงานวัน
ท้องถิ่นไทย  วันที่ 24 มีนาคม 2558  ทําหน้าที่ปฏิคมและต้อนรับท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายก  ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ดําเนินการปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนบริเวณวงเวียนโปงลาง /วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร / วงเวียนวัดใต้โพธ์ิค้ําวงเวียนวัดสว่าง / วง
เวียนนํ้าพุ  / แยกโรงมวย / แยก ก.ส.ส.  ให้ความอนุเคราะห์ดําเนินการทาสี  ตีเส้น ช่องทางเดินคนพิการ
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บริเวณสถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ  ดําเนินการติดประกาศห้ามบุคคลกั้นถนนและทางเท้าเพ่ือรับฝากรถผู้
มาเที่ยวชมงานกาชาด ประจําปี 2558  ดําเนินการปรับปรุงช่องทางเดินรถจักรยานถนนถีนานนท์จากบริเวณ
แยกโรงพยาบาลธีระวัฒน์ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯโดยฝ่ายเทศกิจร่วมกับสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดกาฬสินธ์ุ  จัดระเบียบทางเท้าถนนถีนานนท์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ  
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองใช้ ของงาน
ป้องกันฯ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 ครั้ง  การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย2 ครั้ง วันที่ 18 และ25 
มีนาคม 2558  ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยบริษัท อิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จํากัด เมื่อวัน 30 มีนาคม 
2558  งานทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนมี.ค 58  จํานวน 34,441 คน  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 
794 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,225 ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 9 ราย โครงการบริการเชิง
รุก  จํานวนผู้รับบริการ  6 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา ออกตรวจเย่ียมแนะนําแก้ไขปัญหา                
เลขทะเบียนบ้านชุมชนวัดกลาง  4  ราย  ออกตรวจเยี่ยมแนะนําแก้ไขปัญหา  เลขทะเบียนบ้านชุมชนทุ่งศรี
เมือง  2  ราย  ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับบ้านพักเด็กดําเนินการแจ้งเกิดเด็กถูกทอดทิ้ง  1  ราย  ตรวจสอบ
ข้อมูลเจ้าบ้านให้แก่โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  จํานวน  6,235  ราย 

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 

นายสมชาย ไชยเดช    ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ด้านธุรการงานไฟฟ้า 

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2558  ใช้ไฟฟ้า 486.90 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 16.20 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ ใช้ไฟฟ้า 3,682.06 หน่วย  
ลดลง 132.49 หน่วย  โรงคัดแยกขยะ    ใช้ไฟฟ้า 925 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 122.80 หน่วย  โครงการประหยัด
ค่าน้ําประปา โรงคัดแยกขยะ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558ใช้นํ้าประปา 87 หน่วย  ลดลง 161 หน่วย  
โรงฆ่าสัตว์ ใช้นํ้าประปา 1,934 หน่วย เพ่ิมขึ้น 297 หน่วย  สํานักการสาธารณสุขฯ  ใช้นํ้าประปา 50 หน่วย  
เพ่ิมขึ้น 10  หน่วย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สรุปค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เดือนเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558  เบนซิน  จํานวนที่ใช้ 704.38 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  78.38 ลิตร  ดีเซล   
จํานวนที่ใช้ 14,886 ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  1,239 ลิตร  LPG จํานวนที่ใช้ 146.27  ลิตร ลดการใช้
พลังงาน  48.15  ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  9  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาด
ร่วมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 1 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือ
ทางสาธารณะ  44  คร้ัง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน  19 จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูล
ฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง 5คัน/7 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 16 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน 34  
ฝา  ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ  3.1 ตรวจสุขภาพพนักงานจ้างฯสํานักการสาธารณสุขฯ - 
จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ตลอดจนอบรมเร่ืองความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน พนักงานจ้างฯสํานักการ
สาธารณสุขฯระหว่าง  วันที่ 8-9 ธ.ค.57 ตรวจสุขภาพทั้งหมด  96 คน  3.2 ดูแลรักษาความสะอาด   งาน
รณรงค์เมืองสะอาด  คนในชาติมีสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ  -จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม  งานรณรงค์เมืองสะอาด คน
ในชาติมีสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันที่ 12 ธ.ค.57  3.3 ร่วมกิจกรรม big cleaning day เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม big cleaning day เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ    3.4 ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจ
การเกษตรฯ  จัดเจ้าหน้าที่ล้างทําความสะอาด  ตลาดร่วมใจการเกษตรฯ 3.5 ดูแลรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณจัดงานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงานรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  9.16  ตัน  ซึ่ง
จําหน่ายได้ รวม  1 ครั้ง เป็นเงิน  27,001 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 13.51 ตัน กําจัด
มูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 2,349.32 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 940.63  ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ  (27 
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แห่ง) 1,408.69 ตัน  แหล่งนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ กุดยางสามัคคีและหนองไชยวาน  และที่ไม่
ผ่านเกณฑ์คือ สวนสาธารณะกุดนํ้ากินและลํานํ้าปาว  ด้านสุขาภิบาลอาหาร ต่อใบอนุญาต  ใบอนุญาตโฆษณา 
11 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  10 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 5 ราย ตรวจ
แนะนําสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  6. ด้านป้องกันและควบคุมโรค  เดือนกุมภาพันธ์ 
– มีนาคม 2558  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) ประจําเดือน เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2558 - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  10 มี  34 ชุมชน  มีความเสี่ยงน้อย  คิดเป็น
ร้อยละ 94.44  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) ระหว่าง 10 – 30 มี  2 ชุมชน  ที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.55 คือ ชุมชนหาดลําดวน และ ชุมชนสุขสบายใจ  - ชุมชนท่ีมีค่าดัชนีความชุก
ลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า 30 ไม่มีชุมชนใด  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของสถานศึกษาทั้ง 
23 แห่ง - สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่
สูงกว่าเกณฑ์ มี  1 แห่ง คือ มีค่า CI ที่มากกว่า 0 ได้แก่ มทร.วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ มีค่า CI = 4.8  ผลสํารวจค่า
ดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของวัดทั้ง 10 วัด - วัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเน่ืองจากมีค่า
ดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ มี 1 วัด คือ มีค่า CI ที่มากกว่า 0 ได้แก่ วัดดงปอ มีค่า CI = 
2.13  เดือนน้ีไม่มีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก   ด้านส่งเสริมสุขภาพ  เย่ียมมารดาและบุตรหลังคลอด 10 ราย 
ได้รับการเย่ียม 10 ราย  งานศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์บริการแห่งที่  1  ซอยนํ้าทิพย์  มีผู้มารับบริการ
ทั้งหมด 490 ราย ตรวจโรคทั่วไป 347  ราย ทันตกรรม 37 ราย งานแผนไทย 43 ราย วางแผนครอบครัว 
22 ราย  ฉีดวัคซีน 19 ราย ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล 22 ราย ตรวจจอประสาทตา  - ราย ศูนย์บริการท่ี 2 
ดงปอ มีผู้มารับบริการท้ังหมด 346 ราย  ตรวจโรคทั่วไป 266 ราย ทันตกรรม 7 ราย  งานแพทย์แผนไทย 
42 ราย  วางแผนครอบครัว  7 ราย  ฉีดวัคซีน 24  ราย  ล้างแผล ตัดไหม เย็บแผล - ราย  ขณะน้ีเงินทุน
หมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ําทิพย์ จํานวน 1,547,882.40  บาท ขณะนี้เงินทุน
หมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ จํานวน 244,022.36 บาท ด้านสัตว์แพทย์ ในคลีนิค
รักษาสัตว์มีผู้นําสัตว์มารับบริการ 160 ราย เป็นจํานวนสัตว์ 194 ตัว สุนัข 177  ตัว แมว 17 ตัว  
ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์ในรอบเดือนเก็บได้ 14,735 บาท โรงฆ่าสัตว์ดําเนินการมีผู้มาขออนุญาต  
จํานวน 24 ราย จํานวนสัตว์ที่มารับการชําแหละ 2,894 ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 290,425 บาท  
ให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์  10 เรื่อง  

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา   งานศึกษานิเทศน์โครงการฝึกอบรมของ

พนักงานครูเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2558 เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558  งานโรงเรียน  โครงการวันอําลา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  กิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุ
พิทยาสิทธ์ิ   ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  กิจกรรมศึกษาดูงาน ป.5 บุรีรัมย์  สอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียน ช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2558  ประชุมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2557   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา วันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ พนักงานครูและนักเรียนในระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมวันอําลา ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ ๑๙  มีนาคม  
๒๕๕๘  ตัวแทนครูและผู้บริหารเข้ารับโล่รางวัลประกวดสถานศึกษาดีเด่น   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ได้ระดับทอง  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง  วันที่ 28-29 มกราคม 2558  
พนักงานครู และนักเรียนร่วมกันทําบุญตักบาตรและเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดสว่างคงคา วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๘  วันที่  
๒๖  กุมภาพันธ์ุ  ๒๕๕๘  นักเรียนรําโปงลางในพิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  
วันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม 58  นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  และจังหวัดชลบุรี  งานที่จะดําเนินการต่อไป  ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาส 
คล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ สวนสาธารณะแก่ง
ดอนกลาง   ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ งานประเพณีวันสงกรานต์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ และ
ถนนข้าวกํ่า(ถนนอนรรฆนาค) 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2557 –  มีนาคม 2558  (ไตรมาส 2)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 –  
มีนาคม 2558   เข้ามาทั้งหมด 10,964,120.82 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557 –  
มีนาคม 2558   เข้ามาทั้งหมด 4,946,336 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557 –  
มีนาคม 2558  เข้ามาทั้งหมด 4,016,453.20 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน   11,910 บาท   5.รายได้
จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 –  มีนาคม 2558  เข้ามา
ทั้งหมด 3,028,771 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2557 –  มีนาคม 
2558  จํานวน 22,967,591.02 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2557 –  มีนาคม 2558  
เข้ามาทั้งหมด  58,132,201.54 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เข้ามาทั้งหมด  54,274,950 บาท ด้าน
การศึกษา   เข้ามาทั้งหมด  38,050,045  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 92,324,994 บาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 173,425,086.56 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือน
ตุลาคม 2557 –  มีนาคม 2558    จํานวน 14,475,457.05  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  
รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 –  มีนาคม 2558  จํานวน 19,418,909  บาท   รายงานรายจ่าย 
ประจําเดือนมีนาคม 2558  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนมีนาคม 2558  (งบ 58)  ภาษีมูลค่าตาม 
พ.ร.บ.ฯ 11,752,325.67 บาท เงินอุดหนุน 23,453,316 บาท ภาษีสุรา 561,479.96 บาท  ภาษี
สรรพสามิต 1,140,058.25 บาท  มูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 1,303,492399 บาท  นิติกรรมที่ดิน 1,190,366 
บาท รวม 45,147,359.35 บาท  รายรับจริงเดือนต.ค 57 – มี.ค 58 58 จํานวน 173,425,086.56 
บาท  รายจ่ายจริงเดือนต.ค 57 – ก.พ 58 จํานวน  105,067,607.71  บาท รายจ่ายจริงเดือนมี.ค 58 
จํานวน 16,892,115.63 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไปเดือนเม.ย 58  จํานวน 51,465,363.22 บาท  

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการช่าง 
นายสนธยา สีหานนท์    ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ    สํานักการช่าง  งานควบคุมก่อสร้าง  โครงการ

ก่อสร้างศูนย์เคร่ืองจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ  งานควบคุมการ
ก่อสร้าง  บ่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้ง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะ
ริมแก่งดอนกลาง  ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํารอบสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  งานสถาปัตยกรรม  
“ฝ่ายศิลป์” เขียนป้ายผ้า ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย  ขอความอนุเคราะห์  เขียน
ป้ายโค้ง ป้ายฉากเวที งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 17 ราย ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 17 ราย  ใบรับรอง
อาคารเพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 5 ราย  คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  5 ราย   
ผลการดําเนินการติดต้ังถังดักไขมันตามเทศบัญญัติ  บ้านพักอาศัย 4 พักอาศัยรวม 1 ตึกแถว - ห้อง - คูหา  
อาคารพาณิชย์  - บ้านไม้ยกพ้ืนสูง 1 อาคารจอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (โรงแรม)  1  แสดงงาน
ระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 1 ขอรังวัดสอบเขต  1 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ 
1 ขอรังวัดออกโฉนด - ขอรังวัดรวมโฉนด 3  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานท่ีงานพิธีการต่างๆ 
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ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  11 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 27 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขต
เทศบาล  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  81 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 23 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน 1 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 12 งาน  ย้ายระบบไฟ
โรงสี ชุมชนดงปอ  ประดับไฟวันพ่อแห่งชาติ  ต้ังเวทีงานวันพ่อแห่งชาติ บริเวณหน้าศาลากลางและหน้า
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จัดสถานที่งาน “ว่ิงมิริมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน” โครงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใน
เดือนมีนาคม 58 ใช้ไฟฟ้า จํานวน  14,806 หน่วย ลดลง 3,457  หน่วย  สถานีดับเพลิงในเดือนมีนาคม 
58  ใช้ไฟฟ้า   จํานวน  2,113  หน่วย ลดลง 357 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  ใน
เดือนมีนาคม 58 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  8,819   หน่วย  เพ่ิมขึ้น 130  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคง
คา  ในเดือนมีนาคม 58 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  3,783  หน่วย  ลดลง  88  หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
ในเดือนมีนาคม 58 ใช้ไฟฟ้า   จํานวน 1,965 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 341 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  
ในเดือนมีนาคม 58  ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  1,440 หน่วย เพ่ิมขึ้น 180  หน่วย  สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ  
ประจําเดือนมีนาคม 58   1. ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ  - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์  - บริเวณเกาะ
กลางถนนอรรถเปศล  - บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  - บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา  - สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนมีนาคม 58  
สํานักปลัดเทศบาล ใช้เพ่ิมขึ้น  808  ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพ่ิมขึ้น 340 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ใช้ - ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้ลดลง 58 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้เพ่ิมขึ้น 40 ลิตร  กองวิชาการ 
ใช้เพ่ิมขึ้น 44 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้ลดลง 38 ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป 
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนมีนาคม 2558 งบประมาณต้ังไว้ 1,404,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  143,231.30  
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  399,155.46  บาท  2.หนังสือเข้า 82  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 63 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจ้าง 13 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 40 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2558 รวมใช้ลดลง 322 
หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2558 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  1. โครงการถนน
สายบุญ  2. โครงการ”ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ  3.ประชุมคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2557 และการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ประจําปี 2557  4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจําปี 
2558  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 37 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 6 งาน 3.เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ - งาน 4.งานภาพน่ิง  จํานวน 18 งาน  5.วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 15  งาน  6.  
งานพิธีกร  จํานวน 5 งาน 7.รถประชาสัมพันธ์ จํานวน  3 งาน  8.ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอ้าท์  จํานวน 3 
งาน 9. จัดส่งวารสารเทศบาล แผ่นพับ จดหมายข่าว  1,600  ฉบับ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1.
งานตัดต่อภาพ จํานวน 7 งาน 2.งานตัดต่อเสียง จํานวน 4  งาน 3.งานเว็บไซต์ จํานวน 12 ข่าว 
4.Facebook จํานวน 18 งาน  5.ประกาศ  - ข่าว  6.เขียนบทรายการเคเบ้ิลทีวี 4 ตอน  8.อัดสปอต - งาน 
9.ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จํานวน - งาน  10.จัดทําวีดีทัศน์  จํานวน - งาน  สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนมีนาคม 2558 มีทั้งหมด 14 เรื่อง  ที่มากที่สุดคือตรวจร่างสัญญา
เช่าที่ (ล๊อค) ตลาดโต้รุ่ง 21 สัญญา  

กองสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองสวัสดิการสังคม 



๑๔ 

 

นายวรวิทย์   ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     กองสวัสดิการสังคม  สรุปรายงานการใช้นํ้ามัน

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนมีนาคม 2558  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนมีนาคม 2558    
ใช้นํ้ามันทั้งหมด 151 ลิตร ไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2558 จํานวน 201 หน่วย  ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการ
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และผู้นําชุมชน  ประจําเดือนมีนาคม 2558 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘  ณ หอประชุม 
ธรรมาภิบาล  โครงการจัดทําแผนชุมชน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมและช้ีแจงรายละเอียดในการจัดทําแผนชุมชนประจําปี ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมสภา
โครงการถนนสายบุญ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและทําบุญตัก
บาตร ต้ังแต่เวลา๐๗.๐๐ น ณ วัดสว่างคงคา จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม พิธีรับพระราชทาน
เงินกองทุนแม่ของแผ่นของแผ่นดิน  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมพิธีรับ
พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของชุมชนกุดยางสามัคคี ชุมชนโรงง้ิว ชุมชนวัดเหนือชุมชนเกษตร
สมบูรณ์  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ติดเช้ือ HIV  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  ฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ   โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ประจําเดือนมีนาคม)  ณ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบข้ันบันได  แยกเป็น
รายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๙๕๗  ราย  เป็นเงิน 
๑,๙๒๖,๙๐๐  บาท เสียชีวิต  ๙  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)  ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการ
คนพิการ จํานวน ๕๕๐ ราย เป็นเงิน  ๑,๑๐๙,๕๐๐ บาท  ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๒๐  ราย  เป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐  บาท   โครงการพลังสตรีร่วมใจรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัวเน่ืองในวันสตรี
สากล จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้
กิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุยษ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนด้วย
เครื่องวิจัยครอบครัวเข้มแข็ง  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘   กองสวัสดิการสังคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะ การดําเนินงานสภาเด็ก และเยาวชน ด้วยเครื่องวิจัยครอบครัวเข้มแข็ง  ณ ห้องประชุมพวง
พะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โครงการ คนดี รายได้ดี สุขภาพดี กิจกรรมการจัดการปัญหาเด็กออกโรงเรียน
ก่อนเกณฑ์ เด็กด้อยโอกาส  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม -  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ คนดี 
รายได้ดี สุขภาพดี กิจกรรมการจัดการปัญหาเด็กออกโรงเรียนก่อนเกณฑ์ เด็กด้อยโอกาส ณ วัดป่านาคํา ตําบล 
จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ   กิจกรรม/โครงการท่ีกองสวัสดิการฯจะดําเนินการ ในช่วงเดือน
ต่อไป  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบ้ียยังชีพ
ฯ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘  ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 
  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุม  ๑6.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


