
       รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหวัหนา้ส่วนการงาน 
ครั้งที่  14 และ 15/๒๕๕8  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

วันพุธที่  6 พฤษภาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

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

๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๔. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๕. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๖. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๗. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๙. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๑๐.  นายวรวิทย์             ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๑.  นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒.  จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๓.  นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๔.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 
๑๕.  นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๗.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๘.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๑๙.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝ่ายการเจ้าที่ 
๒๐.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๒๑.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๒.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๔.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
๒๖.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
๒๗.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๘.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓  
๒๙.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๓๐.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๑.  นางสายัณห์  จิตต์ธรรม  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
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๓๒.  นางรัศมี  พลเทียน นวก.ศึกษา รก.หน. ศพด.2 
๓๓.  นายนิวัชร  เครือแวงมน นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

3. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

4. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

5. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

6. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

7. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
8. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
11. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
12. นางณัฐนันท์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
13. นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
14. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
15. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
16. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
17. นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
18. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
19. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
20. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
21. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
22. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
25. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
26. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
27. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
28. นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 14 และ 15/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
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เรื่องที่ 1   ทําที่จอดรถให้สํานักงาน ป.ป.ช.และติดตามทบทวนงานต่างๆ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แจ้งให้ทราบว่าเมื่อสักครู่มีเจ้าที่ ป.ป.ช.
โทรมาและขอประสานว่าขอใช้ห้องประชุมธรรมาภิบาลของเราเพ่ือที่จะช้ีแจงเก่ียวกับเร่ืองการจัดประชุม
ท้องถิ่นเพ่ือช้ีให้เห็นเก่ียวกับเร่ืองการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบพัสดุ  
และท่านผอ.ป.ป.ช. ก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากเราคือรถตู้ของ สนง.ป.ป.ช. มีคันใหม่อยู่  1 คัน ท่านอยากให้
เราทําที่จอดรถให้เน่ืองจากว่าสํานักงานทะเบียนหรือสํานักงานเทศบาลหลังเก่าที่ทางสํานักงาน ป.ป.ช. ไปใช้
อาคารร่วมกับเราน้ันไม่มีที่จอดรถท่านกลัวว่ารถจะหาย  ผมเลยได้ประสานกับนายอิงควัตว่าเรามีที่จอดรถปีก
ด้านหน่ึงของเจ้าหน้าที่ทะเบียนเราอยู่แล้วส่วนปีกอีกด้านที่เป็นทางลาดคนพิการตรงน้ันด้านหน้าเรากันไว้เป็นที่
จอดรถจักรยานยนต์แต่ก็มีรถยนต์ไปจอดท่านผอ.ป.ป.ช.ขอใช้พ้ืนที่บริเวณน้ีทําเป็นที่จอดรถของ สนง.ป.ป.ช.  
ผมก็ได้รับปากและลงไปดูพ้ืนที่  ผมได้มอบให้สํานักการช่างลงไปวัดพ้ืนที่และดีไซน์ออกแบบเพ่ือที่จะได้ให้
สํานักปลัดเทศบาลจ้างเหมาให้คนไปทําเลยเพราะผมจะไม่ให้สํานักการช่างดําเนินการเพราะล่าช้าและขอให้ทํา
คล้ายกับปีกอีกด้านที่มีอยู่แล้ววันน้ีก็ได้พาผอ.ส่วนสนธยาและนายอิงควัตออกไปดูพ้ืนที่และมอบหมายงานไป 2 
– 3 งาน และให้มาแจ้งผอ.สํานักการช่างให้ทราบด้วย 1.ผมเร่งเก่ียวกับเรื่องทําที่จอดรถให้ สนง.ป.ป.ช. ทํา
โครงเหล็กและต้ังเสาให้ก็ได้แต่ตอนที่จะจ้างช่างเขามาทําหลังคาน้ันผมมอบให้หัวหน้าพงษ์ธรไปจ้างร้านมงคล
การช่างมาทําโดยเร็วให้ทําทั้ง 2 ปีกเลยอย่างน้อยพนักงานของเราจะได้มีที่จอดรถดีๆใช้งาน 2.เรื่องที่พาไปดู
อีกเรื่องคือสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางที่เป็นที่ต้ังที่ทําการ อปพร. ที่ผมเคยบอกว่าให้นําเสาวิทยุไปต้ังไว้ที่
ทําการ อปพร. น้ันมอบจ่าเอกภราดรดําเนินการไปติดต้ังได้เลยไม่ต้องรอสํานักการช่าง 3.ผมเคยมอบหมายให้
สํานักการช่างไปว่าพ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางบริเวณท่ีดินไม่เสมอกันให้ไปปรับให้เรียบและ
เคลียร์ทําความสะอาดให้เรียบร้อย  และเมื่อเช้ามีตักบาตรถนนสายบุญปรากฏว่าคนที่มาตักบาตรมีจํานวนน้อย
กว่าพระ  แล้วตัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองสิริรัตน์ท่านบอกว่าตัวกระเช้าที่ให้คนยืนแล้วยกข้ึนมันเก่า
แล้วไม่มีขายหรือไม่ได้ซื้อใหม่เหรอ  ผมตอบท่านไปว่าไม่มีใครเสนอข้ึนมาถ้าหากว่าท่านผอ.หรือหัวหน้างานไม่
ขอหรือเสนอขึ้นมาผมจะรู้เรื่องหรือไม่ แต่สําหรับผมถ้าเครื่องจักรมีปัญหาหรือเกิดปัญหาในการดําเนินงานให้
รีบปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขให้รีบเสนอขึ้นมาได้เลย  อยากฝากให้ท่านไปดูว่าในแต่ละสํานัก/กองของท่าน
ขาดอะไรที่อยากจะขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมให้ทําโครงการเข้ามาแล้วให้ท่านรองปลัดอภิวัฒน์รวบรวมแล้วเรา
ค่อยมาพิจารณากันว่าจะให้สํานัก/กองไหนเท่าไรอย่างไรและอยากฝากอีกหน่ึงเรื่องคือเรื่องเงินงบประมาณและ
เงินอุดหนุนทั่วไปมาแล้วและไม่มาอีกแล้วและเงินก็ขาดไปผมฝากให้ผอ.ส่วนฯจําลองจัดประชุมเพ่ือพิจารณา
ทบทวนโครงการที่ยังไม่ได้ทําและจะได้เลือกว่าจะทําหรือไม่ 

เรื่องที่ 2   แนะนําพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาใหม่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันน้ีมีพนักงานที่ย้ายมาใหม่ย้ายมาจาก 
อบต.เกาะเกร็ดมาอยู่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราเชิญแนะนําตัวกับที่ประชุม 
นายนิวัชร   เครือแวงมน  นักพัฒนาชุมชน   กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา
นายกฯ ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัด ท่านผอ.สํานักและท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านกระผมช่ือ 
นายนิวัชร เครือแวงมน  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 6 ว. เป็นคนกาฬสินธ์ุโดยกําเนิดแต่ได้ไปรับราชการที่ อบต.
เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นระยะเวลา 6 ปี สําหรับวันน้ีกระผมดีใจที่ได้ย้ายกลับมาทํางานที่บ้านเกิด
คือจังหวัดกาฬสินธ์ุเราอยากกราบขอบพระคุณท่านนายกที่ให้โอกาสผมได้มาทํางานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
ขอคําช้ีแนะในการทํางานและขอฝากเน้ือฝากตัวด้วยครับ 

เรื่องที่ 3   การอนุญาตให้ชุมชนหัวโนนโกสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องการอนุญาตให้ชุมชนหัวโนนโกสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์เอาเป็นว่ามอบสํานักการช่างไปช้ีสถานที่ในการก่อสร้าง  เราถมดินและพร้อมเมื่อไหร่ก็นัด
ผู้รับเหมามาดูเลยว่าเราจะทําอย่างไรแล้วโครงสร้างและแบบเป็นอย่างไร  
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    มีห้องเก็บของคล้ายกับศาลาริมแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเอาไว้เก็บของแต่
เรื่องสําคัญคือเร่ืองนํ้าและไฟฟ้า  ส่วนเร่ืองที่มีหนังสือมาคัดค้านจากนางเพ็ญนภา บุญเลิศ มอบให้กอง
สวัสดิการตอบหนังสือเขาไปว่าเราได้พิจารณากันแล้วว่าจะเอาหลังสวนสาธารณะ 80 พรรษา ไม่ได้อยู่ในที่หน้า
บ้านของท่านแล้ว 

เรื่องที่ 4   ขอเรียนสอบถามความคืบหน้ากรณีความต้องการของพนักงานเทศบาล  
                       พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําฯ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ทางงานสภาพนักงานเทศบาลได้ทํา
หนังสือมาถามถึงความคืบหน้าและขอให้คณะผู้บริหารพิจารณา 1.ต้องการให้สร้างห้องนํ้าชาย-หญิง ใหม่ใน 
รูปแบบชักโครกซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อจํานวนบุคลากรในสํานักงาน  เรื่องน้ีหัวหน้าพงษ์ธรเป็นผู้รับผิดชอบจะ
ตอบว่าอย่างไร 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ในตอนแรกว่าจะปรับปรุงห้องนํ้าเก่าให้เป็น
รูปแบบชักโครกและได้ส่งเรื่องให้ทางสํานักการช่างไปนานแล้ว  แต่ในตอนน้ีผมว่าควรจะออกแบบห้องนํ้าใหม่
นําเข้างบประมาณปี 2559  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จริงๆแล้วผมอยากให้รื้อทําใหม่ทั้ง 2 ด้าน
เลยทําห้องใหญ่ๆและออกแบบให้สวยงาม  ให้หาผู้จ้างเหมามาทําและจ้างเหมาเขียนแบบด้วยเอาเงินจ้างเหมา
จ้างเลยเราไม่ต้องรอสํานักการช่าง  ให้ดําเนินการสร้างใหม่ทั้งห้องนํ้าชายและหญิง 2 ด้านเลย มอบหัวหน้า
พงษ์ธรตอบงานสภาพนักงานไปว่าจะออกแบบใหม่และทําใหม่ทั้งหมดอย่างดีจะไม่ปรับปรุงเพราะปรับปรุงไปก็
คงจะเหมือนเดิมคือมีกลิ่นเหม็น  2.พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ต้องการให้ผู้บริหารตัดชุดทํางานที่
ทํามาจากผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมืองในรูปแบบเดียวกันให้กับพนักงานทั้งองค์กรอาจเป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้เพราะเสื้อ
สีชมพูที่ใส่น้ันเก่าแล้ว  เราจะซื้อเฉพาะผ้าให้พนักงานไปตัดกันเองได้หรือไม่  ให้ทางสภาพนักงานเสนอข้ึนมาว่า
ต้องการผ้าแบบไหนและสีอะไรแล้วเราจะดําเนินการให้ต่อไป 
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่ 13/2558 เม่ือวันที่ 7 เมษายน  ๒๕๕8  ประจําปี  
                                   งบประมาณ  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  13/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2558  ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 



๕ 

 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่มีการจับกุมในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุมีเฉพาะในวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุที่ได้ตรวจนักศึกษาทุกคณะประมาณ 380 คน ผลปรากฏว่า 
10% ตรวจพบซึ่งเรื่องน้ีท่านนายอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุก็จะได้ประสานกับทางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุเพ่ือที่จะ
ลงพ้ืนที่เพ่ือทําความช้ีแจงกับนักศึกษาและผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนต่อไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน  2558 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนเมษายน  2558  เชิญสถานธนานุบาล 
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2558   

ทรัพย์คงเหลือประจําเดือนเมษายน จํานวน 4,053 รายการ จํานวนเงิน 66,835,400 บาท เงินสดคงเหลือ 
จํานวน 469,727.74 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จํานวน 3,509 บาท เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 
กระแสรายวัน จํานวนที่ใช้ไป -9,021,903.03  บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน  กระแสรายวัน  จํานวนที่ใช้ไป  - 
37,354,884.85  บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 38 ราย จํานวนเงิน 549,100 
บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนเมษายน  2558 จํานวน  105,880 บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 1 
ต.ค 57 – 31 เม.ย 58  จํานวน 380,755  บาท รับจํานํา  1,320 ราย จํานวนเงิน 20,480,800 บาท 
ลดลงจากเดือนมี.ค 58  จํานวน 114 ราย  จํานวนเงิน  3,052,100  บาท  ไถ่ถอน จํานวน 1,177 ราย 
จํานวนเงิน 18,448,600  บาท ลดลงจากเดือนมี.ค  58  จํานวน 10 ราย จํานวนเงิน  1,129,800 บาท 
ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 599,379.25 บาท ลดลงจากเดือนมี.ค 58  จํานวน 74,256 บาท ดอกเบ้ียรับ
จํานํา 1 ตุลาคม 57 – 30 เมษายน 58 จํานวน 4,159,978.25 บาท   

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

เมษายน 2558  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  609 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล 1.  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหารในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ระดับ 9 (นักบริหาร
การศึกษา 9) จํานวน 1 อัตรา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558 
2. ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีเลื่อนนอกระดับ
ควบจํานวน 3 ราย ดังน้ี 2.1 นางสาวโสภาลักษณ์  ธารไชย พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  ระดับ ๕ เลขที่ตําแหน่ง 01-๐2๐9-๐๐1 อัตราเงินเดือนขั้น 21,140 บาท (สองหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อย
สี่สิบบาทถ้วน) สังกัดงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีความ
ประสงค์ ขอเลื่อนระดับและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ว อัตราเงินเดือนขั้น 22,490 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เลขท่ี
ตําแหน่งและสังกัดเดิม 2.2 นางสาวจตุพร  อังคะรุด พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ระดับ ๕ เลขที่ตําแหน่ง 12-๐3๐1-๐๐1 อัตราเงินเดือนขั้น 20,040 บาท (สองหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) สังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประสงค์ขอเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 



๖ 

 

(นอกระดับควบ) ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๖ว อัตราเงินเดือนขั้น 21,190 บาท (สอง
หมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม 2.3 นายพัฒพงษ์  พัฒนลักษณ์ พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5  เลขที่ตําแหน่ง 11-๐704-๐๐5 อัตราเงินเดือนขั้น 19,660 
บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) สังกัดงานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีความประสงค์ ขอเล่ือนระดับและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
(นอกระดับควบ) ในตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๖ว อัตราเงินเดือนขั้น 20,780 บาท (สองหม่ืนเจ็ดร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม  3. จัดทําคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่  1 ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบวันที่ 1 
เมษายน 2558  4. จัดทําโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นเพ่ือรับโล่และใบประกาศนียบัตรในวันที่ 24 
เมษายน 2558 ณ หอประชุมธรรมภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  5. รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสํานัก
การสาธารณสุขฯ ตําแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา และนักการ 1 อัตรา  ข้อมูลการใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้อง
ประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนเมษายน 2558  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   จํานวน 
4 ราย  ส่วนราชการ  จํานวน - ราย  เอกชน  จํานวน  1 ราย  รวมเป็นเงิน  7,300 บาท  ห้องประชุมพวง
พะยอม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  2 ราย  ส่วนราชการ 1 ราย  รวมเป็นเงิน  2,800 บาท    ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  1  ครั้ง  ครั้งที่  13/2558  เมื่อวันที่  7 เม.ย 
58  มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 น. 2 ครั้ง วันที่ 16 
เม.ย  58  วันที่ 28 เม.ย 58  งานธุรการ  วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2558   ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ   โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 วันที่ 9 เมษายน  
2558  เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาลํานํ้าปาว  ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  1.ด้านการเตรียมความพร้อม(ก่อนเกิดภัย)ดําเนินตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ฝ่ายป้องกันฯ  2. การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.1 ระงับเหตุเพลิงไหม้ 
1.)เมื่อวันที่  3 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 12.45-13.50 น. ระงับเหตุไฟไหม้กอไผ่ บริเวณข้างวัดห้วยสี
ทน ต.โพนทอง  2.)เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 16.30 - 16.55 น. ระงับเหตุไฟไหม้หญ้า
บริเวณด้านสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ใกล้ร้านอาหารเสริมทัย   3.)เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 
เวลาประมาณ 13.56-14.05 น. ระงับเหตุไฟไหม้หญ้าข้างพาราไดซ์สนุกเกอร์คลับ  4.)เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2558 เวลาประมาณ 13.25-14.00 น. ระงับเหตุไฟไหม้หญ้าบริเวณซอยพรหมวรคัลย์ ตรงข้าม
วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธ์ุ   5.)เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 18.05-18.50 น. ระงับเหตุไฟ
ไหม้หญ้าบริเวณซอยอรุณีฟาร์มกุ้ง ถนนกาฬสินธ์ุ-สหัสขันธ์   6.)เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 
18.55-19.40 น.  ระงับเพลิงไหม้หญ้าบริเวณผ่ังตรงข้ามโรงเรียนมิตรภาพที่ 32 2.2 การบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  1.)เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 12.10-13.00 น. ออกปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับสํานัก
ทะเบียนราษฏร ส่งมอบใบมรณบัตรให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตที่ชุมชนกุดยางสามัคคี  2.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2558 เวลา 12.30-13.10 น. ออกปฎิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยช่ือนายสมมัคร  ฆารสินธ์ุ จากโรงพยาบาล
กาฬสินธ์ุ ไปส่งที่บ้านเลขที่42/1  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  2.3 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ
วาตภัยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  1.)เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ออกปฎิบัติ
หน้าที่ตัดต้นไม้ที่หักล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่ชุมชน กสส. ,หนองผักแว่น ,หนองไชยวาน , สงเปลือย , ซอย
กมลชัยพัฒนา 2  ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย 28 เม.ย.58  2.)วันที่ 24 
เมษายน 2558 เวลา 13.30-14.00 น. ออกปฎิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้าบ้านเรือนประชาชนท่ี
ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย  ร่วมซ้อมแผนฯ รับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ วันที่ 7 เมษายน 2558  ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จํากัด  งาน
ทะเบียน  จํานวนประชากรเดือนเม.ย 58  จํานวน 34,445 คน  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 898 ราย งาน
บัตรประชาชนมีผู้มารับบริการ 1,223 ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 11 ราย โครงการบริการเชิงรุก  จํานวน
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ผู้รับบริการ  15 ราย  ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา จัดทําบัญชีรายการคนและบ้านในชุมชน จํานวน 8 
ชุมชน  มอบให้สํานักการสาธารณสุข ประสานงานกับบ้านพักเด็กกาฬสินธ์ุเพ่ือให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก
ถูกทอดทิ้ง  

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ด้านธุรการงานไฟฟ้า โครงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เดือนเมษายน 2558  ใช้ไฟฟ้า 398.30 หน่วย  
ลดลง 45.81 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ ใช้ไฟฟ้า 6,374.61 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 300.16 หน่วย  โรงคัดแยกขยะ ใช้
ไฟฟ้า 641.40 หน่วย  ลดลง .60 หน่วย  โครงการประหยัดค่านํ้าประปา โรงคัดแยกขยะ เดือนเมษายน 
2558  ใช้น้ําประปา 87 หน่วย  ลดลง 161 หน่วย  โรงฆ่าสัตว์ ใช้นํ้าประปา 1,934 หน่วย เพ่ิมขึ้น 297 
หน่วย  สํานักการสาธารณสุขฯ  ใช้นํ้าประปา 50 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 10  หน่วย   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป งาน
ธุรการ สรุปค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน 2558  เบนซิน  จํานวนที่ใช้ 673 ลิตร ลดการใช้
พลังงาน  316 ลิตร  ดีเซล  จํานวนที่ใช้ 14,069 ลิตร ลดการใช้พลังงาน  3,147 ลิตร  LPG จํานวนที่ใช้ 
68.56  ลิตร ลดการใช้พลังงาน  28.08  ลิตร ด้านความสะอาด ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  8  ครั้ง ล้าง
ทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ล้างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาด
ถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  42  ครั้ง  ลอกท่อระบายนํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน  64 จุด  ซ่อม
บํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 3คัน/3 ครั้ง  เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 11 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายนํ้า/เปลี่ยน 21  ฝา  ด้านส่งเสริมสิ่งแวดลอ้มและบริการสาธารณะ  3.1 ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ 
จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่จัดงาน
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.58 3.2 ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
จัดงานสงกรานต์ 58 - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีจัดงานสงกรานต์ 58 ระหว่างวันที่ 11-16 
เม.ย.58 ด้านสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกขยะได้  7.87  ตัน  ซึ่ง
จําหน่ายได้ รวม  1 ครั้ง เป็นเงิน  22,012 บาท นําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก รวม 13.51 ตัน กําจัด
มูลฝอยที่ไซน์ขยะมีขยะจํานวน 2,349.32 ตัน ขยะเทศบาล จํานวน 940.63  ตัน ขยะ อปท.อ่ืนๆ  (27 
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
ดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ 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 
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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 2,754ตัว ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 276,343 บาท  
ให้บริการตามคําร้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งในรอบเดือนมีผู้มาเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์  9 เรื่อง 

สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา   งานประเพณี  งานปฏิบัติธรรมเฉลิมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558  ณ  พุทธ
มณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุ (แก่งดอนกลาง) อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  วันพุธที่ 1 เมษายน 2558   เวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป  ประธานในพิธี นายภุชงค์  โพธิกุฎสัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  งานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2558  วันที่ 12 – 13 เมษายน 2558  12 เมษายน 2558 (เช้า)  ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) รด
นํ้าดําหัวผู้สูงอายุ  12 เมษายน 2558 (เย็น)  กิจกรรมตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงกาฬสินธ์ุ  การประกวด
เต้นคัฟเวอร์แดนซ์ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงดนตรีสดจากชมรมจิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเคร่ือง  13 เมษายน 2558 (บ่าย) การประกวดขบวนแห่  กิจกรรม 
ของโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   อบรมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พิธีรดนํ้าดําหัวผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ร่วมพิธีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ ณ วัดกลาง จ.
กาฬสินธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  พนักงานครู  ร่วมกันทอดต้นเงินและฟังเทศน์มหาชาติ ในบุญ
เดือน ๔  ณ  วัดสว่างคงคา  วันที่ ๔ -๕ เมษายน  ๒๕๕๘  วันที่ ๑ – ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ พนักงานครูและ
นักเรียนร่วมปฏิบัติธรรม เทิดพระเกียรติพระเทพราชสุดาฯ  ณ สวนสาธารณแก่งดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
วันที่ ๑๒  เมษายน ๒๕๕๘ พนักงานครูร่วมรดนํ้าดําหัวขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดกลาง กาฬสินธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 
3 วัดเหนือ  พิธีรดนํ้าขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ วันที่ 10  เมษายน  2558  พิธีรดนํ้าขอพร 
นายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน วันที่ 10  เมษายน  2558  วันนํ้าทิพย์กตัญญู รดนํ้าผู้สูงอายุ วันที่ 
12  เมษายน  2558  ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์  วันที่ 13  เมษายน  2558  การประเมิน
ไตรภาคี  23 มีนาคม 2558  ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้พธ์ิค้ํา  อบรมแผนการจัดการเรียนรู้
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 26-27  มีนาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิและโรงแรม
ปฎิบัติวิปัสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี  เดินเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี  ร่วมงานวันจักรี  ประจําปี 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ ๑  ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์  ในวันที่ 10 เมษายน 2558 รับอุปกรณ์การเรียน และแจกนม 
ประจําปีการศึกษา 2557  งานที่จะดําเนินการต่อไป  หน่วยศึกษานิเทศก์      คัดเลือกกิจกรรมวิชาการเพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันนิทรรศการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    28-29  พฤษาคม 2558 ณ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 
 

สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการคลัง 



๙ 

 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2557 –  เมษายน 2558  (ไตรมาส 3)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 –  
เมษายน 2558   เข้ามาทั้งหมด 18,115,637.33 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557 –  
เมษายน 2558   เข้ามาทั้งหมด 5,791,661.80 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557 –  
เมษายน 2558  เข้ามาทั้งหมด 4,770,869.70 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน 11,910 บาท   5.รายได้จาก
สาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 –  เมษายน 2558  เข้ามา
ทั้งหมด 3,637,762 บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2557 –  เมษายน 
2558  จํานวน 32,327,840.83 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2557 –  เมษายน 2558  
เข้ามาทั้งหมด  70,586,240.76 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เข้ามาทั้งหมด  66,738,080 บาท ด้าน
การศึกษา   เข้ามาทั้งหมด  38,050,044  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 104,788,124 บาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 207,702,205.59 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจด้านการศึกษา รับจริงจากเดือน
ตุลาคม 2557 –  เมษายน 2558    จํานวน 17,551,966  บาท   10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รับ
จริงจากเดือนตุลาคม 2557 – เมษายน 2558  จํานวน 19,873,619  บาท   รายงานรายจ่าย 
ประจําเดือนเมษายน 2558  รายรับภาษีจัดสรรที่เข้ามาในเดือนเมษายน 2558  (งบ 58)  ภาษีมูลค่าตาม 
พ.ร.บ.ฯ 7,059,370.68 บาท เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 12,463,130 บาท ภาคหลวงปิโตเลียม 
84,222.66 ภาษีสุรา 667,998.88 บาท  ภาษีสรรพสามิต 929,340.16 บาท  มูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 
1,083,194.84 บาท  นิติกรรมที่ดิน 989,280 บาท รวม 23,276,537.22 บาท  รายรับจริงเดือนต.ค 
57 – เม.ย 58 58 จํานวน 207,702,205.59 บาท  รายจ่ายจริงเดือนต.ค 57 – มี.ค 58 จํานวน  
123,612,894.41  บาท รายจ่ายจริงเดือนเม.ย 58 จํานวน 15,336,969.82 บาท ยอดเงินคงเหลือยก
ไปเดือนพ.ค 58  จํานวน 68,752,341.36 บาท  
 

สํานักการช่าง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการช่าง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    สํานักการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร

และผังเมืองฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ  งานควบคุมก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  งานออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ  งานควบคุม
การก่อสร้าง  อาคารจําหน่ายสินค้า  ข้างโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  อาคารเอนกประสงค์ 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งดอนกลาง  เส้นทางจักรยานรอบแก่งดอนกลาง งานควบคุมการก่อสร้าง  
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล รร.ท.3 สาขาดงปอ  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดงปอ  งานสถาปัตยกรรม  
“ฝ่ายศิลป์” เขียนป้ายผ้า ป้ายโฟม, ป้ายช่ือติดโต๊ะทํางาน ให้กับ สํานัก, กอง, ฝ่าย  ขอความอนุเคราะห์  เขียน
ป้ายโค้ง ป้ายฉากเวที ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 17 ราย 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 17 ราย  ใบรับรองอาคารเพ่ือออกเลขหมายประจําอาคาร 5 ราย  
คําสั่งสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  5 ราย   ผลการดําเนินการติดต้ังถังดักไขมันตามเทศ
บัญญัติ  บ้านพักอาศัย 4 พักอาศัยรวม 1 ตึกแถว - ห้อง - คูหา  อาคารพาณิชย์  - บ้านไม้ยกพ้ืนสูง 1 อาคาร
จอดรถ - อาคารเอนกประสงค์  - อ่ืนๆ (โรงแรม)  1  แสดงงานระวังช้ีแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์  ขอ
รังวัดแบ่งแยกที่ดิน 1 ขอรังวัดสอบเขต  1 ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธ์ิ 1 ขอรังวัดออกโฉนด - ขอรังวัดรวมโฉนด 3  
ฝ่ายสาธารณูปโภค  ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  11 งาน  
ปฏิบัติตามภารกิจ 27 งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  
81 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 23 งาน  ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของ
ประชาชน 1 งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ 12 งาน  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของ



๑๐ 

 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในเดือนเมษายน 58 ใช้ไฟฟ้า จํานวน  14,806 
หน่วย ลดลง 3,457  หน่วย  สถานีดับเพลิงในเดือนเมษายน 58  ใช้ไฟฟ้า   จํานวน  2,113  หน่วย ลดลง 
357 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  ในเดือนเมษายน 58 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  8,819   
หน่วย  เพ่ิมขึ้น 130  หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  ในเดือนเมษายน 58 ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  
3,783  หน่วย  ลดลง  88  หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ในเดือนเมษายน 58 ใช้ไฟฟ้า   จํานวน 
1,965 หน่วย  เพ่ิมขึ้น 341 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ในเดือนเมษายน 58  ใช้ไฟฟ้า  
จํานวน  1,440 หน่วย เพ่ิมขึ้น 180  หน่วย  สรุปผลงาน งานสวนสาธารณะ  ประจําเดือนเมษายน 58   1. 
ตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ  - บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์  - บริเวณเกาะกลางถนนอรรถเปศล  - 
บริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธ์ุ  - บริเวณสวนหย่อมวงเวียนโปงลาง  - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา  - สวนหย่อมหน้าวัดใต้โพธ์ิค้ํา  - สวนหย่อมหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกลและระบบจราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนเมษายน 58  สํานักปลัดเทศบาล ใช้
เพ่ิมขึ้น  808  ลิตร สํานักการช่าง ใช้เพ่ิมขึ้น 340 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้ - ลิตร  
สํานักการศึกษา  ใช้ลดลง 58 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้เพ่ิมขึ้น 40 ลิตร  กองวิชาการ ใช้เพ่ิมขึ้น 27 ลิตร  กอง
สวัสดิการสังคม ใช้เพ่ิมขึ้น 6 ลิตร 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนเมษายน 2558 งบประมาณต้ังไว้ 1,754,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  172,885.90  
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  629,321.56  บาท  2.หนังสือเข้า 49  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 41 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจ้าง 10 เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 25 เรื่อง 6.ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2558 รวม 19191 หน่วย 
ใช้ลดลง 8 หน่วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2558 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  1. 
โครงการถนนสายบุญ  2. โครงการ”ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ  3.ประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2557 และการประเมินตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจําปี 2557  4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประจําปี 2558  1.งานประกาศเสียงตามสาย จํานวน 37 งาน 2.เชิญผู้ประกาศข่าวชุมชน จํานวน 6 งาน 3.
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ - 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 งานบริการข้อมูลข่าวสารทาง
ท้องถิ่น 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  ประจําเดือนเมษายน 2558 มีทั้งหมด 9 เรื่อง 48 สัญญา ที่มากท่ีสุดคือตรวจ
ร่างสัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 35 สัญญา  

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

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนเมษายน 2558  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนเมษายน 
2558   ใช้นํ้ามันทั้งหมด 156 ลิตร ไฟฟ้า ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ และ
ผู้นําชุมชน  ประจําเดือนเมษายน 2558 เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุม
คณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ต้อนรับคณะกรรมการ



๑๑ 

 

องค์กรชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี   เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๘  กองสวัสดิการสังคมได้ต้อนรับคณะกรรมการองค์กรชุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  โครงการค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เมื่อวันที่ ๒๐ -  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘  กองสวัสดิการสังคมได้จัดอบรม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและผู้ที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือลําปาว บ้านป่า
กล้วย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  และผู้ติดเช้ือ HIV เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการ
จ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ   โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจําเดือนเมษายน)  ณ  กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเบิกจ่ายแบบขั้นบันได  แยกเป็นรายละเอียดดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๙๔๑  ราย  เป็นเงิน ๑,๙๒๒,๗๐๐  บาท เสียชีวิต  ๘  ราย  (จาก
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์)  ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรรสวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๕๐ ราย เป็นเงิน  
๑,๑๐๙,๕๐๐ บาท  ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๒๐  ราย  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธ์ุสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  เมื่อวันที่ ๑ -  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้มีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม นํามาปรับใช้กับชีวิต 
ครอบครัวและชุมชน ณ พุทธมณฑล ริมแก่งดอนกลาง  กิจกรรม/โครงการท่ีกองสวัสดิการฯจะดําเนินการ 
ในช่วงเดือนต่อไป  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ 
จ่ายเบ้ียยังชีพฯ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐- 
๑๖.๓๐ น. 
 

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

เรื่องที่ 1   การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
นายฉลอง   ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล   อยากนําเรียนจากที่ได้ไปประชุมที่กรุงเทพฯมาเก่ียวกับการปฏิรูป

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอยากนําเรียนคร่าวๆว่าเมื่อไปประชุมและได้เห็นว่าในระบบท้องถิ่นของเราน้ันซึ่ง
เป็นร่างที่นําเสนอนั้นค่อนข้างที่เราจะมีจุดเปลี่ยนอย่างมากมายโดยเฉพาะเทศบาลของเราน้ันมีคนพูดหลายครั้ง
ว่าจะเป็นอย่างไรที่เราได้นําเสนอข่าวแต่พอผมไปจริงๆแล้วจุดที่สําคัญตอนน้ีมันยังเป็นร่างยังไม่มีความชัดเจน
ว่าจะไปในทิศทางไหนร่างฉบับน้ีมีหลายมาตรตราถ้าใครอยากได้ให้มาสําเนาเอกสารกับผมได้  และถ้าเราอยาก
เปลี่ยนแปลงอะไรให้ไปศึกษาคือภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เราสามารถที่จะเสนอเปลี่ยนแปลงได้
จากน้ันก็จะถึง สนช.ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 และร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะต้องประกาศใช้ภายในวันที่ 
9 กันยายน 2558 ซึ่งถ้าประกาศใช้แล้วจุดประเด็นสําคัญก็คือท้องถิ่นของเราจะเป็นรูปแบบไหนแน่นอนคน
ที่ว่าจะยุบ อบจ. ไม่ยุบ 100% เขาประกาศชัดเจนแต่รูปแบบของ อบจ.น้ันคงจะกําหนดโครงสร้างและภารกิจ
ของงานขึ้นมาใหม่ว่าเหมาะสมกับ อบจ. ขนาดไหนเพียงไรก็คงเป็นร่างฉบับใหม่ขึ้นมา  ซึ่งในมาตรตรา 285 
น้ัน ฉบับน้ีเป็นเร่ืองที่สําคัญว่าระยะเวลาของเราจะมีการเลือกต้ังประมาณเท่าไร  เรียนคร่าวๆว่าท่านใดสนใจ
เก่ียวกับกฎหมายต่างๆ  ผมมีตัวร่างซึ่งมีไม่ก่ีมาตรตราก็สามารถนําไปสําเนาเพ่ือไปอ่านและศึกษาได้   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาไม่เขียน
เยอะหรอกมีเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 เท่าน้ันที่เขาเขียนเกี่ยวกับเร่ืองท้องถิ่นเอาไว้เยอะและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็จะไปว่าเก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วประเทศเป็นกฎหมายหลักจะไม่ลง
รายละเอียดแต่ที่จะลงรายละเอียดคือกฎหมายเฉพาะของเราจะยึดถือตามพระราชบัญญัติเทศบาลแต่ถ้าไม่มี



๑๒ 

 

การแก้ไขมันก็จะเหมือนเดิม  ตอนน้ีกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไปว่า อบต. ไม่มีแต่จะเป็นเทศบาลแต่จะเปลี่ยน
ได้เมื่อไหร่ก็คือต้องมีกฎหมายรองรับเป็นกฎหมายลูก ในความเห็นของผมคือหลังจากที่มีการเลือกต้ัง สส.
เมื่อไหร่ผมว่าไม่เกิน 6 เดือน เทศบาลก็ได้เลือกผมไม่เช่ือว่าเขาจะให้เราน่ังอยู่ในตําแหน่งจนถึงปี 2562 
เพราะฉะน้ันการทําเทศบัญญัติปี 2559 ผมว่าจะต้องใส่งบประมาณในการเลือกต้ังเอาไว้ 
 

เรื่องที่ 2   การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
นายจําลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    จากการได้เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

กับทางจังหวัดเขาก็ได้กําชับมาว่าในการดําเนินการตามโครงการของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างอาคารของโรงเรียนอยากให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินซึ่งก็ได้ฝากไปถึงช่างคุมงานผ่านทางสํานักการช่างว่า
ในการดําเนินการก่อสร้างให้เบิกและส่งมอบงานเป็นงวดๆโดยที่ไม่ต้องรอให้งานเสร็จ 2 – 3 งวดแล้วค่อยส่ง
งานซึ่งลักษณะน้ีจะถือว่าเป็นการไม่เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามนโยบายของทางรัฐบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ท่านต้องเร่งรัดให้ผอ.สํานักการช่างส่ง
พ้ืนที่ให้ผู้รับเหมาได้รีบดําเนินการก่อนและเมื่อผู้รับเหมาได้ลงมือดําเนินการแล้วถึงจะได้เร่งรัดเบิกเงิน  ตอนน้ี
พ้ืนที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับเหมาได้ดําเนินการเลย   มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอ
ปิดประช ุม 

 
 

 

ปิดประชุม  ๑5.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


