
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 

ครั้งที่  20/๒๕๕8  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕8 
วันอังคารที่  14 กรกฎาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๓. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๔. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๕. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

๖. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๗. นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 

๘. นายวรวิทย์             ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๙. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

๑๐. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๑. จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 

๑๒. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑๓. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝ่ายเทศกิจ 

๑๔. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 

๑๕. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

๑๖. นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร หน.ฝ่ายส่งเสริมประเพณี 
๑๗. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 

๑๘. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 

๑๙. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒๑. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
๒๒. นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายนัญชัย  พลพิมพ์  นายช่างโยธา 
๒๔. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๕. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๖. นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๒๗. นางสายัณฑ์  จิตต์ธรรม รอง  ผอ.โรงเร ียนเทศบาล 2 
๒๘. นางจริยา  พงษ์พันธ์ุนา รอง  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3 
๒๙. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๐. นางแม้นรัตนา  กาญจันดา ประธานสภาพนักงาน 
๓๑. นางรัศมี  พลเทียน นวก.ศึกษา รก.หน. ศพด.2 
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ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

2. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

3. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

5. นายอดิศักด์ิ   อนันตริยะทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  รองปลัดเทศบาล 

7. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

8. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
9. นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 
10. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 
11. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
14. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
15. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
16. นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
17. นางณัฐนันท์ เหล่านุกูล หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
18. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
19. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
20. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
21. นายสนธยา  สีหานนท ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
22. นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
23. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
24. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน์ หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ 
25. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
26. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
27. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
29. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
30. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
31. นางสาวณัฐภาส์ การรินทร ์ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
32. นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล  หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 20/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันอังคารที่ 
14 กรกฎาคม 2558 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   การประเมินโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต้องเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็น
เบ้ืองต้นว่าเมื่อวานเราได้มีการรองรับการประเมินโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือรางวัลธรรมาภิบาล
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มาประเมินของเราในรอบที่ 3 รอบแรกจะตรวจดูเอกสารของเราที่
ส่งไปว่ามีความสมบูรณ์แบบหรือไม่และรอบ 2 จะดูคะแนนคอร์ทีมว่าเราผ่านหรือไม่ คะแนนคอร์ทีมของเราถ้า
นายกจําไม่ผิดได้ประมาณ 95 คะแนน หรือไม่จ.ส.อ.สมชาย 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    คะแนนคอร์ทีมปี 2557 เราได้ 
93 คะแนน แต่ปี 2558 คาดว่าจะได้เพ่ิมขึ้นอีก  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วต้องได้คะแนนคอร์ทีมเท่าไรถึงได้เข้า
ประเมิน 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    ต้องได้ 90 คะแนน ขึ้นไป 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พอเราผ่านคอร์ทีมอาจารย์ก็ลงมา
ประเมินและประทับใจนวัตกรรมที่เรานําเสนอ 2 นวัตกรรมน้ันคือ 1.นวัตกรรมโครงการเทศบาลต้านทุจริต 2.
โครงการระบบดูแลผู้สูงอายุทั้งระบบ เราเริ่มดูแลต้ังแต่อายุ 60 ปี จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเรามีระบบดูแลแยก
ผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคมหรือไปไหนมาไหนได้ 2.กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง 3.กลุ่ม
ผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมเข้าไปดูแลทั้ง 3 กลุ่ม จนกระท่ังถึงผู้สูงอายุ
ถึงแก่ความตายเราก็มีโครงการเข้าไปดูแลผู้สูงอายุตอนน้ีสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุของเรามีประมาณ 
1,600 – 1,700 คน  อาจารย์ที่มาประเมินท่านประทับใจและบอกว่าโครงการระบบดูแลผู้สูงอายุของเราเป็น
นวัตกรรมโดดเด่นกว่าที่อ่ืน  มีอีกโครงการหนึ่งถ้าหากว่าเราเป็นเทศบาลที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วและมาส่งอีก
เขาจะคัดเลือกเราให้ไปแข่งขันกับประเภทเดียวกันก็คือพวกที่ได้รับรางวัลมาเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นประเภท
โดดเด่นและต้องส่งนวัตกรรมอย่างน้อย 2 นวัตกรรม แต่ในระบบดูแลผู้สูงอายุของเราผมว่ามากกว่า 2 
นวัตกรรม เพียงแต่ว่าเรานํามารวมกันให้เป็นแค่ 1 นวัตกรรม เท่าน้ันเพราะฉะน้ันเราจึงต้องเพ่ิมเข้ามาอีกคือ
โครงการต้านทุจริตเท่าที่ผมสังเกตดูคณะกรรมการเมื่อวานท่านไม่ค่อยประทับใจเท่าไรและพอท่านเห็น
โครงการ CCTV ท่านก็ถามว่าทําไมเราไม่ย่ืนโครงการ CCTV น้ันก็แสดงว่าโครงการต้านทุจริตของเราดูแล้วไม่
ค่อยเข้าท่า  คําถามที่ท่านถามคือปีที่ผ่านมาคุณทําอะไรใหม่ๆในนวัตกรรมของโครงการต้านทุจริตและที่พวก
เราตอบท่านมีแต่ของเก่าทั้งน้ันไม่มีอะไรใหม่ๆเลยแล้วถ้าหากว่าคณะกรรมการชุดใหญ่มาประเมินแล้วเราจะ
นําเสนออะไรที่ถือว่าในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเราทําในส่วนของเทศบาลต้านทุจริตไม่ต้องคิดตอนน้ีแต่ให้จ.ส.อ.
สมชายเตรียมคําตอบและเตรียมโปรเจคเอาไว้อ้างอิงถ้าหากคณะกรรมการชุดใหญ่มา  ขอบคุณหัวหน้าส่วนการ
งานทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องที่มาช่วยกันตอบคําถามของอาจารย์ที่มาประเมิน     

เรื่องที่ 2   โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าจะมีการ
เปิดงาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. สถานที่แยกไฟแดงเรือนจําโดยมีท่านผู้ว่าเป็นประธาน
ในการเปิดงานนายกจะเป็นคนกล่าวรายงานและเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบว่า
เราจะมีการเราจะจัดระเบียบสายไฟฟ้าบริเวณถนนอนรรฆนาคและถนนธนะผล   

เรื่องที่ 3   วัดขอความอนุเคราะห์ในการจัดสถานท่ี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่องขอความช่วยเหลือของวัดสว่างคงคา
ผมได้คุยกับผอ.ส่วนฯสมชายและช้ีแจงให้ฟังพร้อมกับนายนัญฐชัยแล้วไปกางเต้นท์กันรึยัง 15 หลัง งานจะมี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558  
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นายนัญฐชัย  พลพิมพ์   นายช่างโยธา    จะเริ่มดําเนินการวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พรุ่งน้ีต้องเร่ิมทุกอย่างทั้งความสะอาด 
ต้นไม้และเรื่องสถานที่ กางเต้นท์  งานของวัดสว่างคงคาเราได้รับผิดชอบเรื่องเต้นท์และเร่ืองประชาสัมพันธ์
เพ่ือที่จะขอรับป่ินโตคนละ 1 สาย และงานวัดใต้จะวางศิลาฤกษ์ท่านมอบหมายงานที่ผมรับมาคือเรื่องห้องนํ้า
และความสะอาดบริเวณวัดพร้อมกับเก็บเศษวัสดุและทําที่จอดรถในบริเวณวัด  ให้ท่านผอ.สุมิตรามอบเด็ก
นักเรียนเดินเก็บขยะรอบๆแล้วหลังจากน้ันนายกจะมอบผอ.ส่วนฯสมชายลงไปดําเนินการอีกครั้ง งานจะมีขึ้น
ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2558   

 
 
เรื่องที่ 4   ขออนุญาตใช้พื้นที่ถนนกาฬสินธ์ุเพื่อจัดงานมหกรรมสินค้า OTOP ราคาถูก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2558 รวม 
8 วัน 8 คืน มหกรรมสินค้า OTOP ราคาถูกบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุมีท่านผู้บังคับกลางทํา
หนังสือมาขออนุญาตใช้พ้ืนที่ถนนกาฬสินธ์ุแล้วบอกว่าจะนํารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
ชมรมแม่บ้านตํารวจภูธร   

เรื่องที่ 5   สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบสํานักการช่างประสานผู้รับเหมาทํา
ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตในบริเวณริมแก่งดอนกลางเร่งดําเนินการซ่อมแซมถนนถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตที่
ชํารุดเพราะเดือนสิงหาคมน้ีเราจะมีการจัดงานใหญ่ขอให้ดําเนินการให้เรียบร้อยสวยงาม  ท่านเลขาฯไปเห็น
สํานักการช่างเอาท่อระบายนํ้าไปลงและนําดินไปถมไปพังรถยนต์เวลาที่จะเข้าไปทํางานตอนน้ีประชาชนก็นํารถ
เข้าไปแต่เราไม่อยากให้รถเข้าไปอยากจะให้เอาป้ายห้ามผ่านไปปักกันไม่ให้รถเข้าไปได้แต่ถ้าเราจะนํารถเข้าไป
เพ่ือดําเนินงานก็ดึงออกแล้วปักไว้ใหม่เมื่อรถเราเข้าไปเรียบร้อยแล้ว  อปพร.ที่เฝ้าสวนสาธารณะริมแก่งดอน
กลางบอกว่าสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางน้ันไม่มีห้องนํ้ามีแค่ห้องนํ้าของศูนย์ อปพร. และทุกวันนี้มี
ประชาชนเข้าไปใช้ห้องนํ้าจํานวนเยอะขึ้นเมื่อเป็นอย่างน้ีเขาก็อยากให้เราทําห้องนํ้าที่สวนสาธารณะริมแก่ง
ดอนกลางเพ่ือความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสวนสาธารณะ  มอบผอ.เพ็ญพรเรื่องรถสุขา
ที่เราจะนําไปต้ังไว้ในสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 

เรื่องที่ 6    ต้นไม้ไปพาดสายไฟฟ้าทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเขตพื้นที่การศึกษา 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ได้รับเรื่องจากอาจารย์เขตพ้ืนที่
การศึกษา  มอบสํานักการศึกษาเรื่องต้นไม้อยู่รอยต่อระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สนามกีฬาฯต้นไม้ไปพาดสายไฟฟ้าทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอยากให้เจ้าหน้าที่สนามกีฬาไปดูแลและตัดต้นไม้เพ่ือ
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอีก   

เรื่องที่ 7   จัดระเบียบจัดการจราจรในสนามกีฬากลางฯ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรียกนายพิชิตให้เข้ามาประชุมตอนน้ี
เพราะผมอยากหารือเก่ียวกับเรื่องมีคนร้องทุกข์เข้ามาว่าที่เทศบาลไปจัดการจราจรในสนามกีฬาทําให้เขา
เดือดร้อน   
จ่าเอกภราดร   เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ      ขออนุญาตนําเรียนแทนนาย
พิชิต  สืบเน่ืองจากที่มีรถเฉี่ยวทําให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณสนามกีฬาเลยได้เข้าไปจัดระเบียบรถ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ปรากฏว่ารถที่มาออกกําลังกายไม่นําไป
จอดด้านในสนามกีฬาแต่มาจอดบริเวณข้างถนนแทน  ถ้าอย่างน้ันทําไมเราไม่จัดที่จอดรถด้านในที่เป็นพ้ืนที่ว่าง
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เช่นข้างโรงยิมหรือข้างร่องนํ้าและต้องมีคนยืนกํากับดูแลผมฝากจ่าเอกภราดรไปคุยกับนายพิชิตและแก้ไขด้วย 

เรื่องที่ 8    กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันที่ 16 สิงหาคม 2558 กิจกรรมป่ัน
เพ่ือแม่ท่านผู้ว่าก็คาดหวังว่าเราจะจัดสถานที่ได้ดี มอบงานดับเพลิงไปฉีดล้างถนนทางเข้าสวนสาธารณะแก่ง
ดอนกลางให้ดีอย่าให้มีดินหรือสิ่งสกปรกต่างๆหลงเหลือ   

เรื่องที่ 9    ถนนสายบุญ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    วันพรุ่งน้ีกิจกรรมถนนสายบุญเชิญชวน
ทุกท่านที่อยากจะทําบุญมาร่วมตักบาตรถนนสายบุญด้วยกันที่ถนนภิรมย์ เวลา 06.30 น.  

 
 
เรื่องที่ 10   พ.ร.บ. หอพัก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พ.ร.บ. หอพักเดือนหน้าจะเริ่มใช้กอง
สวัสดิการสังคมได้ไปอบรมที่จังหวัดอุดรธานีเก่ียวกับเรื่อง พ.ร.บ. หอพัก เราคงจะได้มาหารือกันอีกครั้งเรื่องน้ี
เป็นเรื่องใหญ่เพราะต่อไปเทศบาลต้องเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ี   

เรื่องที่ 11   ประชุมนโยบายสาธารณะส่งเสริมการใช้จักรยานตามบริบทพื้นที่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พรุ่งน้ีท่านเลขาฯจะต้องไปประชุม
นโยบายสาธารณะส่งเสริมการใช้จักรยานตามบริบทพ้ืนที่ที่จังหวัดระยองฝากความระลึกถึงไปยังท่านผู้ว่า
สมศักด์ิ สุวรรณสุจริตด้วยนะท่านเลขาฯ  

เรื่องที่ 12   เซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องขยะ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     เรื่องขยะจะให้เซ็นสัญญาเมื่อไร 
นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง   ตามท่ีเราส่งหนังสือให้ สผ. พิจารณาหลักเกณฑ์

และเอกสารเง่ือนไขเก่ียวกับวงเงินที่เราจ้างและทาง สผ. ก็ส่งเร่ืองไปที่สํานักงบประมาณและพิจารณาแล้ว
อนุมัติให้เราดําเนินการและทางงานพัสดุกําลังร่างสัญญาอยู่คาดว่าจะได้เซ็นภายในสัปดาห์น้ี 

เรื่องที่ 13   สํานักงานอัยการคุมครองสิทธ์ิจะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทางกฎหมาย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีหนังสือจากสํานักงานอัยการคุมครอง
สิทธ์ิพร้อมคณะจะเข้าตรวจเย่ียมศูนย์บริการทางกฎหมาย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 
12.00 น. มอบภารกิจให้กับกองวิชาการเตรียมต้อนรับและประสานงาน 

เรื่องที่ 14   โครงการ CCTV  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการ CCTV พรุ่งน้ีทําอะไรบ้าง 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์    เลขานุการนายกเทศมนตรี    รวมตัวกันประมาณเวลา 10.00 น. 
ที่ร้านยงไทยจักรยานเป็นร้านแรกท่ีเราจะเปิดโครงการในการมอบเงินเป็นจุดแรกขอเชิญท่านนายกไปร่วมด้วย
ครับ   

เรื่องที่ 15   ชมรมเรารักกาฬสินธ์ุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    พรุ่งน้ีชมรมเรารักกาฬสินธ์ุ สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยเป็นเจ้าภาพ  เชิญชวนหัวหน้าส่วนการงานท่านไหนที่ว่างหลังจากที่
เราร่วมทําบุญถนนสายบุญแล้วเราค่อยเดินทางไปด้วยกัน 

เรื่องที่ 16   ประชุมเก่ียวกับเรื่องป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยก 
       และรีไซเคิลขยะ 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
จังหวัดขอนแก่นขอเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะไปประชุม
เก่ียวกับเรื่องป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องประชุมแพรวา มอบสํานักการสาธารณสุขไปประชุม 

เรื่องที่ 17   ขอคาวมอนุเคราะห์ใช้ถนนรอบสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอความอนุเคราะห์ใช้ถนนรอบสนาม
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุขอมาโดยนายปัญญาผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน และขอใช้ถนน
รอบสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุเพ่ือแข่งขันสนามไทยแลนด์เซอร์กิต  ในการน้ีเพ่ือให้นักศึกษาซึ่งเป็นทีม
เข้าร่วมแข่งขันใช้ในการฝึกซ้อมจึงขอความอนุเคราะห์ใช้ถนนรอบสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ทุกท่านใน
ที่ประชุมเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะอาจจะส่งเสียงดังรบกวนบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้ 

 
เรื่องที่ 18   ซ้ือเตาเผาศพปลอดควันให้กับวัดสว่างคงคา   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผอ.ส่วนฯจําลองเห็นหนังสือใบจัดสรร
เงินรางวัลธรรมาภิบาลปี 2557 มารึยัง 
นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง   ยังครับ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่นายกเห็นแล้วและตอนน้ีเราตกลงกัน
ว่าเราจะนําเงินส่วนหน่ึงไปซื้อเตาเผาศพปลอดควันให้กับวัดสว่างคงคา  และท่านผอ.เพ็ญพรก็ได้ไปดูงานของ
วัดประชานิยมและคนที่มาติดต่อขายเตาให้เราคือคนที่ขายเตาให้กับวัดประชานิยมวันน้ันผมได้เจอกับท่าน
หลวงพ่อวัดประชานิยมเตาท่านที่เขาจะขายให้ท่านคือราคา 1.8 ล้านบาท แต่ตัวที่เราจะซื้อคือราคา 1.2 ล้าน
บาท มีข้อแตกต่างกันคือเตาที่วัดประชานิยมเผา 10 ศพรวด ไม่เป็นไรแต่เตาที่เราจะซื้อน้ันเผาได้ 3 ศพ ทุก
ท่านคิดว่าพอหรือไม่นายกคิดว่าน่าจะพอเพราะไม่เคยได้เผาศพเยอะขนาดน้ันและเป็นการประหยัดเงินด้วย
จํานวน 6 แสนบาท   
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    อยากขอให้ท่านปลัดลงไปคุยกับท่านปลัดอาทิตย์

ที่นครอุบลฯอีกคร้ังเพ่ือความม่ันใจเพราะที่อุบลราชธานีเขาทําเพราะท่านปลัดทั้ง 2 ท่านรู้จักกันดี 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมบันทึกว่าที่ประชุมเห็นชอบที่จะ
สนับสนุนซื้อเตาเผาศพให้กับทางวัดสว่างคงคา  และมอบนิติกรศึกษาระเบียบและแนะนําเสนอสํานักการ
สาธารณสุขเพ่ือไปดําเนินการต่อไป 

เรื่องที่ 19   ขอลดหย่อนภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอลดหย่อนภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน
และที่ดินของฟาร์มมาร์ท เทรดด้ิง  เราพิจารณาดูแล้วว่าไม่เข้าเง่ือนไขในการลดหย่อน 

เรื่องที่ 20   โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้รองสุนิสามอบให้ใครไปเป็นกรรมการ 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     มอบให้หัวหน้าฝ่ายคงเดช หรบรรณ์ 

เรื่องที่ 21   เสื้อของผู้สูงอายุ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากท่านผอ.เพ็ญพรเสื้อของผู้สูงอายุอยู่
กับท่านใช่หรือไม่   
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ใช่ค่ะ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     มีหนังสือขอเสื้อของประธานชุมชนนาง
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เลื่อน จิตพิพิธขอให้กลุ่มอีก 50 ตัว แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มที่ซ้ําซ้อนกันกับที่เหลือหรือไม่  แต่วัตถุประสงค์ผมคือ
เสื้อผมซื้อมาทั้งหมด 300 ตัว แล้วให้ผู้สูงอายุที่เดินทางพร้อมกับพวกเราและส่วนที่เหลือจะมอบให้กับผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้เดินทางแต่เข้าโรงเรียนยังไงก็คงไม่เกิน 200 ตัว แต่เสื้อผมมี 300 ตัว มอบจีรนันท์ไปประสานกับ
ประธานชุมชนนางเลื่อนมอบให้จํานวน 50 ตัว ตามท่ีขอมา 

เรื่องที่ 22   การชี้แจงและสาธิตการใช้งานระบบสนเทศในการจัดทําคู่มือสําหรับ 
          ประชาชน 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การช้ีแจงและสาธิตการใช้งานระบบ
สนเทศในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
อํานวยความสะดวก  ให้ไปฟังระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ผ่านมาแล้วได้ไป
หรือไม่ จ.ส.อ.สมชาย  
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     ท่านรองปลัดอภิวัฒน์และ 
นิติกรไปครับ   

เรื่องที่ 23   การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนร่วมปรึกษาหารือกําหนดแผนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มอบจ่าเอกภราดรไปประชุม 

เรื่องที่ 24   LA 21 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เรื่อง LA 21 ในระหว่างวันที่ 5 – 7  
สิงหาคม 2558 ที่จอมเทียนเป็นอย่างไรบ้างท่านผอ.เพ็ญพร 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    เขาเชิญท่านนายกและเจ้าหน้าที่รวมแล้วจํานวน 

2 ท่าน  เน้ือหาภายในเป็นเชิงนโยบาย  เลยอยากสอบถามท่านนายกว่าสนใจจะเดินทางไปหรือไม่เพราะเป็น
ระดับนโยบาย  ผอ.ส่วนฯสมชายและนายธนันชัยเสนอขึ้นมาว่าจะเดินทางไปดิฉันเลยบอกว่าขอสอบถามท่าน
นายกก่อนว่าท่านจะส่งให้ใครไปหรือไม่ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่เป็นไรมอบให้ผอ.ส่วนฯสมชายและ
นายธนันชัยไปได้เลย 

เรื่องที่ 25   การเร่งรัดติดตามก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    การเร่งรัดติดตามก่อหน้ีผูกพันและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ผอ.ส่วนฯจําลองเห็นหนังสือรึยัง 
นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    เห็นแล้วครับ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่

จังหวัดนัดประชุมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติทางจังหวัดโดยท่านท้องถิ่นจังหวัดก็ได้ติดตามแต่ละ อบต. ว่าขณะน้ี
เงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้มีการก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายไปบ้างรึยัง  ซึ่งท่านท้องถิ่นเองท่านก็สรุปเป็น
ภาพรวมของทั้งจังหวัดว่าขณะน้ีมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 45% ในส่วนของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเราส่วนใหญ่
จะเป็นโครงการพวกค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลของเราขณะนี้ก็ได้มีการทําสัญญาและมีการก่อ
หน้ีผูกพันไปครบทุกโครงการแล้วก็จะเหลือขั้นตอนการเบิกจ่ายไม่มีปัญหาครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ถ้าหากจ่ายไม่ทันและทําสัญญาไม่ทัน 
วันที่ 30 กรกฎาคม  2558 ต้องขอ ครม.  
นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    ครับต้องขอขยายเวลา ในกรณีที่ต้องเข้า ครม. 

เป็นงบของปี 2557 แต่ของเราเป็นงบของปี 2558 ไม่เก่ียวข้องกัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มอบจําลองเฝ้าติดตามอย่าให้เกิดความ
เสียหายแล้วเงินเหลือจ่ายที่ฟันงานกันของกรมส่งเสริมฯ 
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นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    ทางสํานักการศึกษาเองก็ทําเรื่องขอใช้ไป

เรียบร้อย 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   แล้วนอกเหนือจากน้ันมีอีกหรือไม่ 
นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    เรื่องกุดโง้ง จํานวน 1.8 ล้านบาท ตอนน้ีทาง

งานพัสดุกําลังทําสัญญาวงเงินค่าก่อสร้างของกุดโง้งอยู่เพราะว่าการขอใช้เงินเหลือจ่ายตัวน้ีจะต้องแนบสําเนา
สัญญาตัวโครงการเดิมเข้าไปด้วย ก็จะเร่งเพราะคุยกับเขาบอกว่าให้ส่งภายในเดือนกรกฎาคมน้ีคิดว่าคงจะเสร็จ
ทัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ใครเป็นคนทําเรื่องน้ี 
นายจําลอง    ศรีนามล    ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง    เรื่องกุดโง้ง 1.8 ล้านบาท น้ีสํานักการช่างเป็น

คนทําเรื่องขอใช้เงินไปที่จังหวัด 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   มอบสํานักการช่างให้ไปดูและรายงานให้
นายกทราบในการประชุมครั้งต่อไปว่าจะดําเนินการเรียบร้อยวันไหน  

 
เรื่องที่ 26   พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก 

จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     เก่ียวกับเรื่องพรบ.อํานวย
ความสะดวก  เมื่อวานเพ่ิงได้password  เป็นของท่านนายกเทศมนตรีที่จะอนุมัติกระบวนการงาน  ในส่วนของ
คู่มือกลางไปแก้เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบในกระบวนการงานน้ันๆ  เป็นไปตามกฎหมายที่เป็นคู่มือกลางท่ี
จะต้องดําเนินการให้ทันภายในวันที่  21  กรกฎาคม  2558  นอกเหนือจากคู่มือกลางต้องนํากระบวนงานที่
อํานวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตต่างๆ  งานบริการต่างๆ  ที่ได้มีเทศบัญญัติหรือนอกเหนือจาก
เทศบัญญัติจะต้องมาทําเป็นกฎหมายของเทศบาลอีก 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     เป็นทั้งแบบคู่มือกลางด้วย  

และเป็นเทศบัญญัติที่ประกาศใช้  ณ  ปัจจุบันน้ีที่เก่ียวข้องกับการอนุญาต 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วที่เคยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มาแล้วยังจะต้องนําเข้าอีกหรือไม่ 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ต้องนํามาเข้าสภาใหม่        

ซึ่งกําหนดไว้ว่าจะต้องดําเนินการภายในวันที่  21  กรกฎาคม  2558  ถ้าไม่ทันต้องรายงานความล่าช้า  เหตุผล
ที่ล่าช้าทุก  7  วัน  คู่มือกลางคงไม่มีปัญหาเพราะจะไปแก้เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่ละกองฝ่ายที่มีระยะเวลาที่จะต้อง
ประกาศใช้รู้หรือยังว่าของส่วนกลางกําหนดไว้อย่างไร 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     ส่วนการงานต่างๆรับรู้ว่า

จะต้องดําเนินการภายในวันที่  21  กรกฎาคม  2558  แต่ตัวที่จะนํามาทําใหม่ที่จะเป็นเทศบัญญัติของเทศบาล
เป็นเรื่องใหม่ที่เพ่ิงรู้จึงได้ประสานกับกพร.ว่าจะต้องดําเนินการภายในวันที่  21  กรกฎาคม  2558  แต่ถ้าทํา
ไม่ทันจะต้องรายงานให้ทราบทุก  7  วัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ไม่ทันไม่เป็นไร  ไม่ได้เปิดสภาในเดือน
กรกฎาคม  เปิดสภาในเดือนสิงหาคมจะมาเปิดหลายครั้งทําไม  ในเดือนสิงหาคมจะต้องเปิดทั้งวาระที่  1 , 2  
3  ถ้ามีเงินเหลือจ่ายต้องเปิดอีกครั้งบางทีในเดือนสิงหาคมเปิดสภา  2  ครั้ง  เพราะฉะนั้นเลือกเอาเมื่อไรก็ได้  
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จะให้เสร็จภายในวันที่  21  กรกฎาคม  2558  ยังไม่ได้เป็นห้วงที่เปิดสภา  จะมาเปิดพิจารณาเรื่องน้ีเรื่อง
เดียวคงไม่ได้  ให้รายงานขอเลื่อนไปก่อนเพ่ือที่จะได้ไปรวมกัน อ แต่ขอสําคัญคืออยากได้ระเบียบกลางที่ออก
จากกพร.ส่งให้กับทางแต่ละสํานักกองฝ่ายที่เก่ียวข้องจะได้รับรู้ว่าส่วนกลางกําหนดมาอย่างไร  จะได้ดูว่า
ส่วนกลางกําหนดมาถูกต้องหรือไม่  แต่ตอนนี้มีวิชาการบอกว่าทุกส่วนการงานส่งมาที่กองวิชาการเรียบร้อย
แล้ว  และได้รายละเอียดจากส่วนกลางมาเรียบร้อยแล้ว  และกองวิชาการจะดูระหว่างของเทศบาลท่ีส่งไปกับ
ของส่วนกลางหรือไม่ 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     ในคู่มือส่วนกลางเราแตะต้อง
ไม่ได้ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เข้าใจแต่คนจะทําต้องรู้หรือไม่ 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     ถ้าเราคีย์ข้อมูลเสร็จภายใน
วันที่  21  กรกฎาคม  2558  จะปริ้นออกมาว่าแต่ละส่วนการงานที่มีงานอนุญาตในคู่มือกลางมีอะไรบ้าง     
ซึ่งต้องไปพิจารณาและดําเนินการให้ได้ตามระยะเวลา 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เอาเป็นว่าหลังจากน้ีวิชาการจะทําเอง
ทั้งหมดเลยแล้วรอวันที่  21  กรกฎาคม  2558  แจ้งให้ทุกสํานักกองฝ่ายได้รู้ว่าภารกิจของตนเองที่จะต้องทํา
ตามระยะเวลาเท่าไร  รับผิดชอบเลยนะกองวิชาการ  

 
เรื่องที่ 27  ประชุมเรื่องการจัดทําฎีกา    

นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล    ในวันพรุ่งน้ีวันที่  15  กรกาคม  2558   เวลา  
10.00  น.  ขอเรียนเชิญนักบริหารงานทั่วไปทุกกองฝ่ายเพ่ือที่จะมารวมกันและพูดในเรื่องการจัดทําฎีกา       
ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วบางกองฝ่ายยังมีการทํามายังไม่ถูกต้อง  อยากให้มาพูดคุยในเรื่องของระเบียบโดยจะมี
ตรวจสอบภายใน  หน่วยงานการเงินมาร่วมคุยกันเรียนเชิญนักบริหารที่รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องการจัดทําฎีกา  
โดยเฉพาะเร่ืองของการจัดทําโครงการได้มาประชุมกันในวันพรุ่งน้ี  ณ  ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  เวลา  
10.00  น.  ขอเรียนเชิญทุกกองฝ่าย 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เป็นเร่ืองที่สําคัญสําหรับตนเองนะถ้าไม่
ไปช่วยเหลือไม่ได้นะ  
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ค รั้ ง ที่  19/ 2 5 5 8  เ ม่ื อ วั น ที่  30 มิ ถุ น า ย น   ๒๕๕ 8  
                                   ประจําปีงบประมาณ  2558 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  19/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  
2558  ประจําปีงบประมาณ  2558  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    จากการที่เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดกาฬสินธ์ุ



- ๑๐ - 
 

ประจําเดือนกรกฎาคม  2558  ยังไม่ปรากฎว่ามีข่าวสาร  
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   จะมีการตรวจฉี่ได้ดําเนินการไปถึงไหน 
เริ่มตรวจหรือยังอย่าให้รู้ตัวนะ ยกตัวอย่างนายอําเภอรณชิตตอนน้ีเป็นนายอําเภอที่กุจฉินารายณ์ท่านตรวจฉี่
สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีในที่ประชุมท้องถิ่น  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี        
ใครตรวจพบฉี่สีม่วงไล่ออกเลย  มาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับเร่ืองยาเสพติดในยุคคสช.  ของเทศบาลเราตรวจฉี่
เฉพาะพนักงานของเทศบาลใครกลุ่มเสี่ยงให้ตรวจฉี่ก่อนอย่าให้รู้ล่วงหน้า  
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน  2558 
สถานธนานุบาล 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมิถุนายน  2558  เชิญสถานธนานุบาล 
นายโพธิวัฒน์   บุญกอบ    ผจก.สถานธนานุบาล     ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2558   

รายงานทรัพย์คงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม  2558  จํานวน   4,300 รายการ  จํานวนเงิน  
69,564,900.00  บาท  เงินสดคงเหลือ   จํานวน  342,808.17 บาท (ธนาคารหยุดในวันที่ 1            
ก.ค. 2558)  เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ออมทรัพย์    5,409.02   บาท  เงินกู้ธนาคารกรุงไทย กระแส
รายวัน  จํานวนที่ใช้ไป    -10,828,866.85  บาท  เงินกู้ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน  จํานวนที่ใช้ไป    -
37,698,414.74บาท  ทรัพย์หลุดจํานําเดือนมกราคม 58  จํานวน  44  ราย  จํานวน   500,400.00  
บาท  กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดเดือนมิถุนายน  2558  จํานวน  108,665.00  บาท กําไรจําหน่ายทรัพย์
หลุด  1 ต.ค.57 – 30 มิ.ย.58  จํานวน  552,085.00  บาท  รับจํานํา  จํานวน  1,507  ราย  จํานวน
เงิน  23,050,800.00  บาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือนพ.ค. 115 ราย  จํานวนเงิน  526,200.00  บาท  ไถ่ถอน  
จํานวน  1,272  ราย  จํานวนเงิน  20,141,500.00  บาท  ลดลงจากเดือนพ.ค.  17  ราย  จํานวนเงิน   
1,358,700.00  บาท  ดอกเบ้ียรับจํานํา  651,721.75.00  บาท  ลดลงจากเดือนพ.ค.  51,901.25  
บาท  ดอกเบ้ียรับจํานํา 1 ต.ค.57 – 30 มิ.ย.58 จํานวน 5,515,323.00 บาท  

สํานักปลดัเทศบาล 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

มิถุนายน 2558  ของสํานักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอํานวยการ  มีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  รวม
ทั้งหมด  611 คน  การดําเนินการในด้านการบริหารงานบุคคล (1.) ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาลราย  นางสาวนวพร   ภูงามทอง  ตําแหน่ ง  นัก วิชาการเ งินและบัญชี  ระดับ  3                 
เป็น  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4  (2.)  ออกคําสั่งตามมติ ก.ท.จ. กาฬสินธ์ุ ในการประชุมครั้งที่ 6 / 
2558  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 กรณีมีมติเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งรายงาน บัตรประวัติพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย ดังน้ี  2.1 นางสาวปริยาภรณ์  
ศิริพานิช ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4  เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5             
2.2 นางสาวสุวิภา  นาทันตรึก ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4  เป็น   นักวิชาการพัสดุระดับ 5           
2.3  นายพัฒพงษ์  พัฒนลักษณ์    ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  5  เป็น  นักพัฒนาชุมชน  6ว  (3.) จัดทํา
ประกาศคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหารของ
เทศบาล ในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7)       
1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2558  (4.)จัดทําประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารง  ตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 2 อัตรา ดังน้ี   4.1 หัวหน้า



- ๑๑ - 
 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ระดับ 6 (นักบริหารงานการคลัง 6)   จํานวน 1 อัตรา 4.2 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
และผังเมือง ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง 6)  จํานวน 1 อัตรา  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 
11 สิงหาคม 2558  (5.)   เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท .
(CoreTeam)  โดยผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน  (6.)  ดําเนินการจัดทําโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 
19 - 21 มิถุนายน  2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น  (7.)  โครงการคุณธรรมนําการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ข้อมูล
การใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม  ประจําเดือนมิถุนายน 2558  หอประชุมธรรมา      
ภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  รวมเป็นเงิน  17,000 บาท  ห้องประชุมพวงพะยอม  รวมเป็นเงิน  -  บาท  
รวม 17,000 บาท  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  3  ครั้ง       
ครั้งที่  17/2558  เมื่อวันที่  2 มิ.ย 58  ครั้งที่  18/2558  เมื่อวันที่  16 มิ.ย 58  ครั้งที่  19/2558     
เมื่อวันที่  30  มิ.ย  58  มีการประชุมกาแฟยามเช้าที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เวลา 08.00 
น. 2 ครั้ง วันที่ 9 มิ.ย 58  วันที่  23 มิ.ย 58  งานธุรการ  ซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณหน้าห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวข้างสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ก่อสร้าง
ปรับปรุงที่จอดรถสํานักทะเบียนท้องถิ่น  ฝ่ายเทศกิจและรักษาความสงบ  โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืน
ถนนให้กับสังคม วันที่ 24 มิ.ย 58  เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการทาสีตีเส้นปรับ
สัญญาณจราจรถนนกาฬสินธ์ุ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการทาสีตีเส้นปรับปรุง
ลานกีฬาบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.ด้านการเตรียมความ
พร้อม(ก่อนเกิดภัย)  1.1  เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  1.2  ตรวจเช็คเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่างๆก่อนออกปฎิบัติงาน  2. การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ขณะเกิดภัย) 
2.1 ระงับเหตุเพลิงไหม้  ) เมื่อวันที่  11 มิถุนายน  2558  เวลา 15.22-16.30 น.  ออกระงับเหตุเพลิง
ไหม้ร้านสุพจน์การยาง บริเวณถนนเกษตรสมบูรณ์  ทางไปมอดินแดง  ต.โพนทอง  2) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2558  เวลา 03.50 - 04.15 น. ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณส่ีแยกศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  3) เมื่อ
วันที่  12 มิถุนายน 2558  เวลา 11.55-12.10 น.   ออกระงับเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด  บริเวณหลัง
ศูนย์ฮอนด้า คาร์   4) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558  เวลา 15.30 -16.00 น.  ออกระงับเหตุเพลิงไหม้
หญ้า   บริเวณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ บ้านหามแห  ต.โพนทอง  2.2 การออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเหตุ
วาตภัย  1) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558  เวลา 19.25-21.00 น. ปฏิบัติหน้าที่รื้อถอนเสาเสียงตามสายล้ม
ทับสายไฟฟ้าชุมชนดอนสวรรค์  2) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558   เวลา 19.15-19.45 น. ปฎิบัติหน้าที่ตัด
ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าที่ บังกะโลกาฬสินธ์ุ  3) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เวลา 17.20-18.10 น. ปฎบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.   4) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  
เวลา 08.00-09.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย  ชุมชนวัดเหนือ       
5) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 19.50-20.35 น.  ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ล้มทับรถจักรยานยนต์
บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  2.3  การออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออุทกภัย1) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2558  เวลา  12.50-14.00 น.  ปฏิบัติหน้าที่ระบายนํ้าท่วมขัง  บริเวณถนนอรรถเปศล  หน้าโรงเรียนเมือง
กาฬสินธ์ุ2.4 การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  1) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558   เวลา 10.30 น. ออก
ปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสํานักทะเบียน นําส่งใบมรณะบัตรแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่ชุมชนสงเปลือย      
2.5 อ่ืนๆ  1) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558   เวลา 19.30 น. ออกปฎิบัติหน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบ้าน      
เรือนประชาชน ที่บ้านเลขที่ 254/4 ถนนกุดยางสามัคคี ชุมชนกุดยางสามัคคี  2) ) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2558   เวลา 09.30 น. ออกปฎิบัติหน้าที่จับงูที่เลื้อยเข้าบ้าน  เรือนประชาชน ที่บ้านเลขที่ 6/11 ซอยอุดม
ชัย ชุมชนกุดยางสามัคคี งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1)  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
เริ่มเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง  2) เมื่อ
วันที่  24 มิถุนายน 2558  เวลา 16.30 น. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน   ได้ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารฝ่ายปกครอง  จัดระเบียบทางเท้าและพ้ืนที่ขอบถนนภายในเขตเทศบาลฯ  3) เมื่อ
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วันที่  26 มิถุนายน 2558  เวลา 17.00 น. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ได้ร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือและมอบหมายงาน ที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานทะเบียน  จํานวนประชากร
เดือนมิ.ย. 58  จํานวน 34,382 คน  งานทะเบียนมีผู้มารับบริการ 1,968 ราย งานบัตรประชาชนมีผู้มารับ
บริการ 1,167 ราย จํานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต 14 ราย โครงการบริการเชิงรุก  จํานวนผู้รับบริการ  2 ราย  
ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหา  ออกตรวจเย่ียมติดตามพยานบุคคลและประชาคมเพ่ือขอเพ่ิมช่ือ            
ให้ประชาชนที่ตกหล่น  5  ราย  

สํานักการสาธารณสุขฯ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการสาธารณสุขฯ 
นางเพ็ญพร ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ไฟฟ้า 

นํ้าประปา และค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 30 มิ.ย 2558  โครงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใช้ไฟฟ้า  
จํานวน  373.00 หน่วย  ลดลง  38.50  หน่วย โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในเดือน  มิถุนายน 58   
ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  6,534.50 หน่วย  เพ่ิมขึ้น  520  หน่วย โรงคัดแยกขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในเดือน  
มิถุนายน 58   ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  546.60  หน่วย  ลดลง  52.50  หน่วย    โครงการประหยัดค่า
นํ้าประปาอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โรงคัดแยกขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในเดือน 
มิถุนายน 58  ใช้นํ้าประปา  จํานวน  188 หน่วย  เพ่ิมขึ้น  11  หน่วย โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ     
ในเดือน มิถุนายน 58  ใช้นํ้าประปา  จํานวน  1,667 หน่วย  ลดลง  16  หน่วย สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ในเดือน มิถุนายน 58  ใช้นํ้าประปา  จํานวน  69 หน่วย  เพ่ิมขึ้น  22  หน่วย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แห่งที่ 1  ในเดือน มิถุนายน 58  ใช้ประปา  จํานวน  16 หน่วย  ลดลง  
12  หน่วย  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แห่งที่ 2 (ดงปอ)  ในเดือน มิถุนายน 58            
ใช้นํ้าประปา  จํานวน  12 หน่วย  ลดลง  1  หน่วย   สรุปค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 
2558  เบนซิน  จํานวนที่ใช้ 761 ลิตร  เพ่ิมขึ้น  171  ลิตร  ดีเซล  จํานวนที่ใช้ 18,285 ลิตร เพ่ิมการใช้
พลังงาน  5,285 ลิตร  LPG จํานวนที่ใช้ 244.16  ลิตร เพ่ิมการใช้พลังงาน  91.66  ลิตร ด้านความสะอาด 
ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  9  ครั้ง ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  1 ครั้ง  ล้างทําความ
สะอาดตลาดลาน 1,2,3 2 ครั้ง  ทําความสะอาดถนนชุมชน  ที่หรือทางสาธารณะ  46  ครั้ง  ลอกท่อระบาย
นํ้า/แก้ปัญหาท่อระบายนํ้าอุดตัน  95 จุด  ซ่อมบํารุงรถบรรทุกมูลฝอย/เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง 7 คัน/7 ครั้ง  
เปลี่ยนถังขยะเพ่ิม 5 ใบ  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้า/เปลี่ยน 36  ฝา  ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบริการ
สาธารณะ  3.1 เตรียมดินปลูกทานตะวัน  จัดเจ้าหน้าที่เตรียมดินปลูกทานตะวัน ต้ังแต่วันที่ 21 มิ.ย.58 เป็น
ต้นมา๔. ด้านสิ่งแวดล้อม๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ระหว่าง 
23 พ.ค.58 - 21 มิ.ย.58  - ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 8.54 ตัน   - จําหน่ายขยะที่คัดแยกได้รวม  ๑  ครั้ง 
เป็นเงิน  21,935 บาท ๔.๒ นําขยะอินทรีย์มาผลิตปุ๋ยหมัก  จํานวนขยะอินทรีย์ที่นํามาผลิตปุ๋ยหมักในเดือน 
มิถุนายน  รวม 5.5 ตัน  รวมจากเดือน ตุลาคม เป็น 60.53 ตัน  ๔.๓ กําจัดมูลฝอยกําจัดมูลฝอยในเดือน
มิถุนายน รวม ๒,893.68 ตัน เป็นมูลฝอยจาก  - เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  1,111.13 ตัน  - ท้องถิ่นอ่ืน ๆ      
( 31 แห่ง) 1,782.55 ตัน 4.๔ การตรวจวัดคุณภาพนํ้า (ตรวจ 11 มิ.ย. ๕8)  วันที่ 17 มิ.ย. 58 ทสจ.
กาฬสินธ์ุ นําคณะ ทสม.น้อย จากซึ่งเป็นนักเรียนจากอําเภอ ร่องคํา  กมลาไสย เข้าศึกษาดูงานที่กองทุนจิต
อาสาฯ และโรงล้างถุงพลาสติก  วันที่ 17 มิ.ย. 58 ช่วงบ่ายร่วมงานเปิดโครงการไร้ถังขยะ  และรับซื้อขยะ      
รีไซเคิลที่ เทศบาลตําบลบัวบาน  วันที่ 23 มิ.ย. 58 เทศบาลตําบล  หนองกุงศรี พาคณะดูงานเข้า                 
ทัศนศึกษาที่กองทุนจิตอาสาฯและโรงล้างถุงพลาสติก  วันที่ 30 มิ.ย. 58 นําคณะวิทยากรจากกองทุนจิตอาสา
ฯ ให้ความรู้นอกสถานท่ีแก่ ทสม.น้อย ณ โรงเรียนโคกศรีเมือง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย  5. ด้านสุขาภิบาล 27 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2558 5.1 ต่อใบอนุญาต  
ใบอนุญาตโฆษณา 8 ราย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  5 ราย ใบอนุญาตสะสมอาหาร 
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23 ราย จ่ายถังดักไขมัน 5 ราย  ชมรมตลาดทุ่งนาทองรับรางวัลชมรมตลาดดีเด่นชมรมตลาดทุ่งนาทองเข้ารับ
รางวัลชมรมตลาดดีเด่น จากอธิบดีกรมอนามัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต
กรุงเทพ ในงาน “ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 6. ด้านป้องกันและควบคุมโรค  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI,CI) 
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า ๑๐ มี 3๔ชุมชนมีความ
เสี่ยงน้อย  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ ไม่มี
ชุมชนใด  - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI)  มากว่า ๓๐ มี ๒ ชุมชน ที่มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อย
ละ ๕.๕๕ คือ ชุมชนโพธ์ิไทร และชุมชนตลาดเก่า  ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (CI) ของสถานศึกษา
ทั้ง ๒๓ แห่ง  - ไม่มีสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก ผลสํารวจค่าดัชนีความชุกลูกนํ้า
ยุงลาย (CI) ของวัดทั้ง ๑๐ วัด  - ไม่มีวัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกต้ังแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้ว ๕ ราย  นับจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๕๘ ดังน้ี ๑. นายประดุง  เจริญราช อายุ 
๒๔ ปี บ้านเลขที่ ๓๒๒/๙  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ ป่วยวันที่ ๔ เม.ย.๕๘  ๒. นายวุฒิพงษ์   ช่างไม้ อายุ ๒๒ ปี  
บ้านเลขที่ ๓๖  ชุมชนหนองลิ้นจี่ ป่วย ๑๐ เม.ย. ๕๘  ซึ่งได้รายงานและทําการควบคุมโรคแล้วเรียบร้อย 
ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว  เดือนน้ีมีผู้ป่วยทั้งสิ้น  ๓ ราย คือ ๑. นายณัฐพงษ์   นาภรณ์  อายุ ๑๙ ปี  
บ้านเลขที่ ๘/๑ ชุมชนโพธ์ิไทร  ป่วยวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘  ๒. ด.ญ. เบญญาภา  บุษบารัตน์ อายุ ๗ ปี บ้านเลขท่ี  
๘๓๖ ชุมชนบุญกว้าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ ป่วยวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๘ พบผู้ป่วย ๑ มิ.ย.๕๘  ๓. ด.ญ. 
ณัฐฎธิดา  เหล่าพักสาร  อายุ ๙ ปี บ้านเลขที่ ๘/๑ ชุมชนกสส. โรงเรียนเทศบาล ๑  ป่วยวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘ พบ
ผู้ป่วย ๓ มิ.ย.๕๘  ได้ทําการควบคุมโรคแล้วเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว 7. ด้านส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบเดือนระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน ๒๕๕8  ๖.๑ โครงการเย่ียม
บ้านมารดาและบุตรหลังคลอด  (ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน ๒๕๕8)  มารดาหลังคลอด    
16  ราย  ได้รับการเยี่ยม  16  ราย  - บุตร เพศชาย  8  ราย  - บุตร เพศหญิง   8  ราย  มารดาอายุน้อย
กว่า 20 ปี  4  ราย  บุตรนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม   1  ราย  รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม  
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558  มีผู้มารับการตรวจทั้งหมด 59 ราย  8. ด้านรักษาพยาบาล  งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข  ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  ระหว่าง 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558            
8.1 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  9. ด้านสัตวแพทย์  ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2558      
9.1 ให้บริการในคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  1. จํานวนผู้นําสัตว์มารับบริการ  245 ราย          
2. จํานวนสัตว์ 375 ตัว แยกเป็น  - สุนัข  319  ตัว  - แมว  56  ตัว  รับ ค่าธรรมเนียมในการรักษาสัตว์     
ในคลินิก  17,650  บาท   แยกประเภทการให้บริการ ดังน้ี  - รักษาสัตว์ป่วย  56  ตัว  - ฉีดยาคุมกําเนิด  
63  ตัว  ถ่ายพยาธิ  194  ตัว  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   47  ตัว  - ฉีดวัคซีนรวม  32  ตัว  - ทํา
แผล   6  ตัว  - ผ่าตัดช่องท้อง  2  ตัว  - ตัดหาง  6  ตัว  - ทําหมันเพศผู้  20 ตัว  9.2 ให้บริการฆ่าชําแหละ
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ฯ  มีผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์  23  ราย  จํานวนสัตว์ฆ่าชําแหละ  3,071  ตัว แยกเป็น 
- สุกร  3,041  ตัว  - โค  30  ตัว  รับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในโรงฆ่าสัตว์  308,330 บาท 9.3 
โครงการควบคุมสุนัข – แมวจรจัด ประจําปี 2558  เริ่มดําเนินโครงการวันที่ 11 พ.ค. 58 – 31 ก.ค. 58  
ต้ังแต่เริ่มโครงการถึงวันที่ 30 มิ.ย. 58 ได้ทําหมันสุนัข-แมวจรจัด  จํานวน 30 ตัว แบ่งเป็น - สุนัข  12  ตัว 
(เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย   8 ตัว  - แมว  18  ตัว (เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 11 ตัว)   10. การให้บริการตามคําร้อง
ระหว่าง 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2558  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง  
และคนพิการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเมื่อวันที่ ๑๐,๑๑ ๑๘,๑๙ , ๒๕  และ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยท่านรองนายกเทศมนตรี น.ส. ศิรินันท์  หล่อตระกูล  นําทีมเจ้าหน้าที่จากสํานักการ
สาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ            
และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้ลงเย่ียมบ้านดูแลและให้กําลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง และคนพิการในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  
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สํานักการศึกษา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ต่อไปสํานักการศึกษา 

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์    รอง ผอ.สํานักการศึกษา     งานประเพณี  พิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง  
หอเจ้าบ้าน  ศาลปู่แฮ่  ปู่หาญ  ปู่กุลาบุญโฮมและศาลปู่บุญตากุดโง้ง  ประจําปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณหอเจ้าบ้าน
และศาลหลักศาลหลักเมือง  ในวันที่ ๑0- ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยมีนาย ภุชงค์  โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประธานในพิธีพร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า  ประชาชนร่วมในพิธี  หน่วยศึกษานิเทศก์  
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวัดออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๓ ประจําปี ๒๕๕๘   วันที่ ๒๔ – 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ. จังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนเทศบาล  1  ร่วมกิจกรรม TO BE BRMBER ONE นักเรียน 
ป.4-6 ร่วมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันวิสาขบูชา ร่วมงานประเพณีบุญซําฮะ  ร่วมทําบุญตักบาตรถนนสาย
บุญ ณ ถนนภิรมย์ จ .กาฬสินธ์ุ กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  พนักงานครู            
และนักเรียนร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดสว่างคงคา  เน่ืองในวันวิสาฃบูชา วันที่  ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน พนักงานครู
และนักเรียนร่วมอบรมโครงการคุณธรรม – จริยธรรม ณ วัดป่าหนองโมง  จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่  ๑๐ – ๑๒ 
มิถุนายน พนักงานครูและนักเรียน  ร่วมอบรมโครงการคุณธรรม – จริยธรรม ณ วัดป่าหนองโมง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด วันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นักเรียน  ร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองประจําปี ๒๕๕๘                
ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา วันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจําปี 
๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
กิจกรรมวันด่ืมนมโลก  วันที่ 5 มิถุนายน 2558โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
วันที่ 5  มิถุนายน 2558  โครงการประชุมผู้ปกครอง  วันที่ 17  มิถุนายน 2558โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 18 มิถุนายน 2558ครูทหารมอบนโยบาย ค่านิยม 12 ประการวันที่ ๒๒  
 
มิถุนายน 255๘  โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ตักบาตรทุกวันพุธ  โครงการประชุมผู้ปกครองวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม 255๘  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา กิจกรรมวันไหว้ครูวันที่ ๑๘ มิถุนายน 255๘  
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา บวงสรวงพระยาชัยสุนทรวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน 255๘  ที่ศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียนวันที่ ๑๙ มิถุนายน 255๘  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔     
วัดใต้โพธ์ิค้ํา บวงสรวงพระยาชัยสุนทรวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน 255๘  ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรถนนสายบุญ ในวันที่  3, 17  มิถุนายน ๕8  และเข้า
วัดวันอาทิตย์ (วัดกลาง) ในวันที่  21 มิถุนายน 58  ร่วมอบรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของครู และผู้ดูแลเด็กแบบย่ังยืน  ในวันที่  6  มิถุนายน ๕8 
โครงการวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวิสาขบูชา)   ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (กิจกรรมวันไหว้ครู)  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558โครงการอบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  กิจกรรมการพัฒนา IQ, EQ เด็กวัย 0 – 5 ปีในวันที่ 20 – 21  มิถุนายน 2558อบรม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่ายและการจัดเอกสารประกอบฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2558ร่วมฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558งานประเพณี   งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี  ๒๕๕๘  ในวัน ๒๙  กรกฎาคม 
๒๕๕๘   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
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สํานักการคลัง 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ด้านรายรับหมวดภาษีอากรต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2557 –  มิถุนายน 2558  (ไตรมาส 3)  1.หมวดภาษีอากร  รับจริงต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 –  
มิถุนายน 2558   เข้ามาทั้งหมด 19,538,083.88 บาท 2. หมวดค่าธรรมเนียม จากเดือนตุลาคม 2557 –  
มิถุนายน 2558   เข้ามาทั้งหมด 8,047,730.00 บาท 3.รายได้จากทรัพย์สิน จากเดือนตุลาคม 2557 –  
มิถุนายน 2558  เข้ามาทั้งหมด 6,313,953.84 บาท 4.หมวดรายได้จากทุน 11,910 บาท   5.รายได้
จากสาธารณูปโภคฯ ยังไม่มีเข้ามา  6.รายได้เบ็ดเตล็ด จากเดือนตุลาคม 2557 –  มิถุนายน 2558  เข้ามา
ทั้งหมด 4,883,468.48  บาท  รวมรายรับที่จัดเก็บเอง ทั้ง  6  รายการ  จากเดือนตุลาคม 2557 –  
มิถุนายน 2558  จํานวน 38,795,146.20 บาท  7.หมวดภาษีจัดสรร  จากเดือนตุลาคม 2557 –  
มิถุนายน 2558  เข้ามาทั้งหมด  90,709,534.01 บาท 8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เข้ามาทั้งหมด  
66,738,080 บาท ด้านการศึกษา   เข้ามาทั้งหมด  39,508,104  บาท รวมเงินอุดหนุน  จํานวน 
106,246,184 บาท รวมรายรับทั้งสิ้นที่รับจริง จํานวน 235,750,864.21 บาท  9.หมวดเงินเฉพาะกิจ
ด้านการศึกษา รับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 –  มิถุนายน  2558    จํานวน 18,561,054.10  บาท   
10. อุดหนุนเฉพาะบางประเภท  รายรับรับจริงจากเดือนตุลาคม 2557 – มิถุนายน  2558  จํานวน 
23,032,919  บาท  รายรับ  (งบ 58)  เดือนมิถุนายน  2558  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  พ.ร.บ.ฯ  จํานวน  
6,409,971.77  บาท  เงินอุดหนุนด้านการศึกษา  จํานวน  1,414,560.00  บาท  ภาษีรถยนต์และ
ล้อเลื่อน  ภาคหลวงปิโตรเลียม  ภาคหลวงแร่  จํานวน  91,053,374  บาท  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  
1,234,064.26  บาท  มูลค่าเพ่ิม 1  ใน  9  จํานวน  118,830,320  บาท  นิติกรรมที่ดิน  จํานวน  
923,887.00  บาท  รวมท้ังหมด  จํานวน  15,671,875.91  บาท  รายรับจริงเดือนต.ค 57 – 27 มิ.ย 
58  จํานวน 235,750,864.21 บาท  รายจ่ายจริงเดือนต.ค 57 – มิ.ย 58 จํานวน  189,211,317.84  
บาท รายจ่ายจริงเดือนก.ค 58  (ณ  7  ก.ค. 58)  จํานวน 2,343,777.36 บาท ยอดเงินคงเหลือยกไป
เดือนก.ค 58  จํานวน 44,195,769.01 บาท 
 
 
นายจําลอง ศรีนามล     ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง     รายละเอียด  รายรับ –  รายจ่าย  ประจําปี  

2558  รายรับจริงรายรับจริงจาก ต.ค.57 - มิ.ย.58    235,750,864.21   บาท   รายรับจากภาษีจัดสรร ก.ค.
58  10,579,401.98 ประมาณการรายรับ(จัดเก็บเอง) ก.ค.58 - ก.ย.58  3,000,000.00  บาท  ประมาณการ
รายรับจากหมวดภาษีจัดสรร (ก.ค.58 - ก.ย.58)  22,000,000.00  บาท  อุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา (ก.ค.58 - ก.ย.58)  1,820,000.00   บาท  อุดหนุนทั่วไป เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43,500.00 บาท  
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา(ครู) ไตรมาสที่4 (เงินเดือนครู)      15,764,920.00  บาท  รวมทั้งหมด  จํานวน  
288,958,686.19   บาท  รายจ่ายจริง  รายจ่ายจริง ต.ค.57 - 7 ก.ค.58  191,555,095.20  บาท  รายจ่าย
ประจําเดือน ก.ค. - ก.ย.58  42,618,406.62  บาท รายจ่ายอ่ืน (ทุกประเภท)   23,381,593.38  บาท  ลูกหน้ี
เงินยืมเงินงบประมาณ (อาจเพ่ิมขึ้นเมื่อถึงเดือน ก.ย.58)  2,000,000.00  บาท  ชําระหน้ีเงินกู้ (ก.ส.ท.) 
ทั้งหมด จ่าย ณ ก.ย.58  7,668,296.00  บาท   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จ่าย (อาจมีบางส่วนทําสัญญา
แล้ว)  30,000,000.00  บาท  รวมทั้งหมด      297,223,391.20  บาท เงินคงเหลือสุทธิ รายรับ – รายจ่าย - 
8,264,705.01  บาทรายรับจริง    288,958,686.19   บาท  รายจ่ายจริง 297,223,391.20  บาท  คงเหลือ  -
8,264,705.01 บาทประมาณการรายรับ 304,800,685.00 บาท  รายรับจริง 288,958,686.19 ผลต่าง  
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15,841,998.81  บาท  ประมาณการรายจ่าย 304,800,685.00 บาท  รายจ่ายจริง    297,223,391.20  บาท  
ผลต่าง  7,577,293.80   บาท 

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

และผังเมืองฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 45 โครงการ  ประชุมคณะกรรมการ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 งาน
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ศาลาอเนกประสงค์ กุดโง้ง งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
ปรับปรุงห้องผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา ถนนประดิษฐ์ งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
ปรับปรุงห้องนํ้าชาย-หญิง สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ งานควบคุมการก่อสร้างก่อสร้างเสาธง โรงเรียน
เทศบาล 4 ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดต้ังและจัดเก็บสถานที่งานพิธีการต่างๆ 
ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน  จํานวน  17  งาน  ปฏิบัติตามภารกิจ  จํานวน  16  งาน  ซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล  ไฟฟ้าส่องสว่าง  จํานวน   93  งาน  สัญญาณไฟจราจร  จํานวน  28  งาน     
ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติตามคําร้องของประชาชน   จํานวน  4  งาน   ปฏิบัติตาม
ภารกิจ  จํานวน    17    งาน  จัดเวที เตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจําปีของชาติ สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  ปรับปรุงผิวจราจร สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุ่งศรีเมือง  ปรับปรุงผิว
จราจรถนนพิมพ์พะนิตย์ โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในเดือนพฤษภาคม 58 ใช้ไฟฟ้า เพ่ิมขึ้น 9,478  หน่วย  สถานีดับเพลิงใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 171 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 4,490  หน่วย  โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  1,324  หน่วย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  
434 หน่วย  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ิค้ํา ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 404  หน่วย  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบ
จราจร   สรุปรายการเบิก–จ่าย นํ้ามันดีเซล เดือนพฤษภาคม –  มิถุนายน  2558  สํานักปลัดเทศบาล ใช้
เพ่ิมขึ้น  667  ลิตร สํานักการช่าง  ใช้เพ่ิมขึ้น 1,990 ลิตร สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ิมขึ้น 
5,325 ลิตร  สํานักการศึกษา  ใช้เพ่ิมขึ้น 51 ลิตร  สํานักการคลัง ใช้เพ่ิมขึ้น 80 ลิตร  กองวิชาการ ใช้
เพ่ิมขึ้น 70 ลิตร  กองสวัสดิการสังคม ใช้ลงลง 22  ลิตร 

 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปกองวิชาการและแผนงาน 
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.สรุป
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนมิถุนายน   2558 งบประมาณต้ังไว้ 1,735,000 บาท  รวมค่าใช้จ่าย  159,323.48 
บาท  ยอดเงินคงเหลือ  454,340.98  บาท  2.หนังสือเข้า 69  เรื่อง  3.บันทึกข้อความ 45 เรื่อง 4.บันทึก
จัดซื้อ – จัดจ้าง 16  เรื่อง  5.ฎีกาเบิกเงิน 35  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2558       
สรุปรายงานการใช้นํ้ามันประจําเดือนมิถุนายน  2558  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง  (ดีเซล)  ประจําเดือนมิถุนายน  
2558  ใช้นํ้ามันทั้งหมด  35  ลิตร  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  1. โครงการถนนสายบุญ  2. โครงการ”
ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ  3.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
1.  ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวงานประกาศเสียงตามสาย  จํานวน  35  ข่าว  2. เชิญสื่อมวลชน
สาขาหนังสือพิมพ์ – โทรทัศน์  จํานวน   2  งาน  3. งานภาพน่ิง    จํานวน   30  งาน4. วิดีโอและ
ภาพเคลื่อนไหว  จํานวน  25  งาน5. งานพิธีกร   จํานวน  3 งาน  6. รถประชาสัมพันธ์  จํานวน  3  งาน     
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7. ป้ายประชาสัมพันธ์คัทเอาท์  จํานวน 3 งานงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  1.เขียนบทรายการ
กาฬสินธ์ุเมืองน่าอยู่   จํานวน 7 ตอน  2. งานตัดต่อภาพรายการ “กาฬสินธ์ุเมืองน่าอยู่” จํานวน  8  งาน  3. 
ตัดต่อเสียง    จํานวน   8   ตอน  4. ข่าวประชาสัมพันธ์ลง WEBSITE   จํานวน   6   ตอน  4. Facebook  
จํานวน  30  งาน ฝ่ายนิติการ ปฏิบัติงาน  ฝ่ายนิติการ  ประจําเดือนมิถุนายน 2558 มีทั้งหมด 12 เรื่อง 16 
สัญญา ที่มากที่สุดคือตรวจร่างสัญญาจ้าง   ตรวจร่างข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทํางาน  

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

เช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม 2558  การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจําเดือนมิถุนายน
2558 ใช้นํ้ามันทั้งหมด 136 ลิตร เพ่ิมขึ้น 22 ลิตร ฝ่ายพัฒนาชุมชน โครงการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการ และผู้นําชุมชนประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการ
สังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นําชุมชน ครั้งที่ 10/๒๕๕๘ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล        
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  โครงการถนนสายบุญ   เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม ได้
ทาํบุญตักบาตร ต้ังแต่เวลา๐๗.๐๐ น ณ ถนนภิรมย์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ    ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โครงการกิจกรรม
เพ่ือป้องกันความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
ได้ไปร่วมโครงการกิจกรรมเพ่ือป้องกันความรุนแรงในครอบครัว (ศพค.ท่าสินค้า ณ วัดหอไตรฯ โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ติดเช้ือHIV เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ   โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจําเดือน
มิถุนายน)  ณ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยเบิกจ่ายแบบข้ันบันได  แยกเป็นรายละเอียด
ดังน้ี  ๑.  ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน ๒,๙๓๖  ราย  เป็นเงิน 
๑,๙๑๑,๖๐๐  บาท เสียชีวิต  ๕  ราย  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์)   ๒.  ผู้พิการตามโครงการจัดสรร
สวัสดิการคนพิการ จํานวน ๕๔๔ ราย เป็นเงิน  ๑,๑๐๙,๕๐๐ บาท  ๓.  ผู้ติดเช้ือ HIV  จํานวน  ๒๐  ราย  
เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ในช่วงเดือนต่อไป –โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและ         
ผู้ติดเช้ือ HIV จะดําเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ณ กองสวัสดิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น. 
 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องที่ 1  ขอต่ออายุสัญญาเช่าตลาดร่วมใจการเกษตร    
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    เน่ืองจากว่าสัญญาหลักกับผู้ที่ประเมินได้คือ

นางพะเยาว์   จําเริญควร  ที่จะสิ้นสุดปี  2560  เป็นสัญญาที่จะสิ้นสุดวันที่  31  สิงหาคม  2558  จึงนํา
เรียนต่อที่ประชุมเพ่ือที่ต่อสัญญาให้  ตลาดร่วมใจการเกษตรสัญญามีทั้งหมด  376  ล็อค  ที่มาทําสัญญากับ
เทศบาล  จํานวน  294  ล็อค   ทั้งหมดจํานวน  141  ราย  และมีล็อคว่างอีก  82  ล็อค  สัญญา  1 ปี       
จะมี  12  ราย  จํานวน  38  ล็อค  สัญญา  3  ปี  จํานวน  129  ราย  จํานวน  165  ล็อค   

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขออะไร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ขอต่อสัญญาค่ะ 
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นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ทั้งหมดเลยเหรอ  แล้วคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ว่าอย่างไร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ที่สรุปของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์

สรุปไว้เมื่อเดือนกันยายนปี  2555  และนําหลักเกณฑ์น้ันมาขออนุญาตต่อสัญญาให้เขาต่อ  หมายถึงว่าเขาจะ
ทําสัญญาเพื่อจะไปกู้เงินธนาคารสัญญาหลักของเราคือนางพะเยาว์  จําเริญควร  ตัวน้ีทําให้ในกรณีที่ว่าตลาด
การเกษตรไปกู้เงินธนาคาร 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ียังกู้เงินอยู่หรือไม่ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    กู้ค่ะ  คนที่กู้จะมาย่ืนขอต่อสัญญา  คือปกติ

ต่อสัญญากับนางพะเยาว์  จําเริญควรคนเดียวจบ  แต่เขามีความต้องการท่ีจะไปกู้ธนาคารทางธนาคารต้องการ
สัญญาคู่กับทางเทศบาล  เราจึงทําให้ต้ังแต่ปี  2555  เป็นต้นมา 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ีครบสัญญาแล้ว 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    จะครบสัญญาเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  

2558  ทั้งต่อสัญญา  3  ปี  และ  1  ปี       
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สัญญาปี  2555  จะครบสัญญา
หมดแล้ว  แล้วนํามาเข้าหารือว่าอย่างไร 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ขอหารือว่าอนุญาตต่อสัญญาหรือไม่  หรือ

ต้องเข้าคณะกรรมการจัดหาประโยชน์หรือไม่   ตามระเบียบคือต้ังแต่นางพะเยาว์คนเดียวเท่าน้ัน 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แม่ค้าที่ไปขอกู้มีหรือไม่ 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    มีค่ะคนที่มาขอต่อสัญญาที่เป็นคนกู้ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แล้วจะขอกู้อีกหรือไม่  หรือจะขอกู้ต่อ  
สัญญา  3  ปีใช้ไม่หมดเป็นไปไม่ได้ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    10  รายน้ีเป็นสัญญา  1  ปี  หรือ
สัญญา  3  ปี 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    ตอนที่มาย่ืนคําร้องที่สรุปมามีทั้งหมด  10  

ราย   
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    สัญญา  1  ปีค่ะ 

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอาไว้คุยรอบนอกดูระเบียบก่อนฝากรอง
อุบลรัตน์ไปดูอย่าเพ่ิงรีบเพราะจะหมดสัญญา  3  ปี  แล้ว 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญ
ครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  ๑6.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


