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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอ

เปิดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 16/2557 ประจําปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 
29 เมษายน 2557   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   วันเทศบาล 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอขอบคุณทุกส่วนการงานที่ทํา
ให้งานวันเทศบาลของเราที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส่วนหน่ึงที่ผมยังไม่ทราบคือใบเกียรติคุณที่เรา
มอบให้กับท่านผู้ทําคุณประโยชน์ต่างๆให้กับเทศบาลเราที่ไม่สามารถมารับได้ในวันเทศบาลน้ันมีประมาณกี่ท่าน 
นายพงษ์ธร   โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     มีประมาณ 10 ท่าน และได้มอบให้แต่ละ
สํานัก/กองนําไปมอบให้ท่านผู้ทําคุณประโยชน์ที่ไม่ได้มารับแล้วครับ 



๓ 

 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเรา
น่าจะรอให้ท่านนายกกลับมาจากไปราชการก่อนและให้ท่านพิจารณาว่าในการที่จะมอบโล่และเกียรติบัตรต่างๆ
ให้กับท่านผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุน้ันควรที่จะให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเทศบาลเรา
มอบให้ด้วยตัวเองจะดีหรือไม่  เพราะผมคิดว่าถ้าให้พนักงานเราไปแจกจะดูไม่เหมาะสมเหมือนไม่ให้เกียรติท่าน
หัวหน้าพงษ์ธรลองตรวจสอบดูอีกคร้ังถ้าสามารถยับย้ังได้ก็ให้ยับย้ังไว้ก่อนและรอท่านนายกกลับมา   

เรื่องที่ 2   บ่อบําบัดน้ําเสียและบ่อขยะ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     วันที่ 22 เมษายน 2557 มีคณะ
ติดตามเก่ียวกับเรื่องบําบัดนํ้าเสียและบ่อขยะเป็นอย่างไรบ้างท่านผอ.เพ็ญพรที่เขามาดูงานของเรา 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข    ช่วงเช้าบรรยายสรุปโดยท่านนายกก็ได้รับข้อมูล
ครบและช่วงบ่ายไปดูระบบและเก็บตัวอย่างนํ้าเป็นจุดบริเวณต้นท่อ , ปลายท่อ และพาไปดูจุดที่สวนสาธารณะ
กุดนํ้ากินอีก 1 จุด  และไปดูระบบกําจัดขยะเขาบอกว่าเราทําดีแล้วเขาก็ได้เก็บตัวอย่างนํ้าเสียที่ระบบกําจัด
ขยะไปตรวจ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ก็ถือว่าเป็นที่พอใจ 
นางเพ็ญพร   ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุข   แต่ผลการตรวจเขาจะส่งมาให้อีกคร้ัง 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    และวันเทศบาลของเราก็มีสาร
ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเป็นห่วงเก่ียวกับเรื่องบ่อขยะกลัวเกิดเพลิงไหม้ท่าน 
ผอ.เพ็ญพรก็ให้เจ้าหน้าที่เราออกตรวจสอบท้ัง 2 แห่ง อย่าให้เกิดปัญหาตามมาเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยท่านเน้นเรื่องน้ีในสารวันเทศบาลเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ ่
 

 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  15/2557  ประจําปีงบประมาณ 2557            
                                   เม่ือวันที่  17 เมษายน  ๒๕๕7   
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  15/2557  ประจําปี
งบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม   ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมรับรอง 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม     สําหรับข้อมูลในรอบเดือนที่ได้ไปประชุมมาในวันที่ 

24 เมษายน 2557 มีข้อมูลเดิมคือข้อมูลของการตรวจการจับตรวจค้นของเรือนจํา  ในส่วนของตู้แดงแจ้ง
เบาะแสยาเสพติดที่แจ้งเข้ามามีพ้ืนที่ของชุมชนซอยนํ้าทิพย์และชุมชนท่าสินค้าไม่ระบุช่ือ  เราได้ส่งรายละเอียด
และรายช่ือไปทางตู้ ปณ.1 คือส่งไปหาท่านผู้ว่าฯโดยตรงเลยเพราะกลัวข้อมูลจะสูญหายถ้าส่งไปเส้นทางอ่ืนๆ   
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    อยากให้ติดตามเรื่องน้ีต่อไปและ



๔ 

 

รายงานให้ผู้บริหารทราบด้วยเพราะเร่ืองยาเสพติดตอนน้ีชุกชุมมาก  และเรื่องผู้ที่แจ้งเบาะแสยาเสพติดขอให้
เป็นความลับให้มากที่สุด 

มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  

เรื่อง  อ่ืน ๆ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ   ขอเรียนเชิญครับ   
เรื่องที่ 1   รายงานการเงิน 

นางอุบลรัตน์  เปียจําปา   รองปลัดเทศบาล    ท่านนายกให้แจ้งในท่ีประชุมได้รับทราบเร่ืองเงิน
งบประมาณปี 2557 จะไม่เข้าและตํ่ากว่าปี 2556 ประมาณ 2% คิดแล้วประมาณ 74 ล้านบาท ก็จะส่งผล
กระทบเก่ียวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินของเทศบาลซึ่งทางสํานักการคลังได้ประชุมหารือกันและเรียนท่านนายก
แล้วว่าระหว่างที่ท่านไม่อยู่ขอจ่ายเฉพาะเงินเลื่อมปีเท่าน้ันจนกว่าที่ท่านนายกจะกลับมา  และท่านนายก
กลับมาก็จะมาประชุมกันอีกคร้ังหน่ึง    
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    แต่ละกอง/ฝ่ายให้รับทราบเร่ือง
การเงินก็ให้ชะลอไว้ก่อนเพราะเงินไม่เข้า  

เรื่องที่ 2   การตรวจประเมินรางวัลธรรมาภิบาลรอบท่ี 2 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     พรุ่งน้ีช่วงเช้าคณะตรวจประเมินรางวัล 
ธรรมาภิบาลรอบที่ 2  ซึ่งปีน้ีคณะกรรมการกระจายอํานาจได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ประเมินเราส่งแบบประเมินรอบที่ 2 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557  แบบประเมินก็
ได้แจ้งให้ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายได้ดูแล้วเผื่อว่าจะได้เตรียมตัวมาตอบข้อซักถาม  เจ้าหน้าที่เขามา 2 คนและลง
พ้ืนที่แล้ว  เขามาสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและพรุ่งน้ีก็จะเข้ามาสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพ่ือ
มารับฟังการนําเสนอของเรา  และเราได้เชิญหัวหน้าส่วนต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ผู้นํากลุ่ม
ต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  ในส่วนกอง/ฝ่ายต่างๆจะมีแบบประเมินที่เก่ียวข้องซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วจะมีด้านการ
ประเมินความโปร่งใส  ด้านการประเมินการจัดทําแผนชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ สถานะการเงินการคลัง การประชุม
สภา การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ ส่วนสําคัญก็จะเป็นนวัตกรรมซึ่งเราได้
สําเนาให้ทุกกอง/ฝ่ายก็มีเสนอไปทั้งหมด 11 โครงการ  ที่เป็นนวัตกรรมด้านริเริ่มสร้างสรรค์และการประยุกต์
ให้เข้ากับสภาพของพ้ืนที่  1.โครงการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหาการรับบริการทางทะเบียนราษฎร 2.
โครงการชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ โปร่งใสสุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ 3.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 4.
โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน 5.โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจการบริหารงานของ
เทศบาล 6.โครงการกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 7.โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน  8.
โครงการสร้างคุณธรรมเยาวชนสู่สังคม 9.โครงการค่ายผู้นําเยาวชนต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 10.โครงการเทศบาล
ต้านทุจริต 11.โครงการ อย.จิ๋ว  และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการนวัตกรรม  การต่อยอดนวัตกรรม
เพ่ือบริการประชาชนหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ส่วนมากจะเก่ียวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ประสาน
กับสํานักการสาธารณสุขแล้ว  ขอให้ทุกกอง/ฝ่ายเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้สําหรับตอบข้อซักถาม     



๕ 

 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเตรียมหา
ข้อมูลไว้ตอบข้อซักถามและใครจะเป็นคนนําเสนอ 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ผมจะเป็นคนนําเสนอ  ในส่วนของ
ประชาชนได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานประธานชุมชนท้ังหมดว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือเข้าไปสอบถามครับ 

เรื่องที่ 3   แบบสํารวจข้อมูลโครงการ “รางวัลพระปกเกล้าทองคํา 2557” 
นายอภิวัฒน์   ปะกิทัง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    การประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคํา
สถาบันพระปกเกล้าฯส่งแบบสํารวจข้อมูลโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 2557 เพ่ือให้ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลและจัดส่งเอกสารต่างๆ และเขากําหนดเกณฑ์ที่จะให้เราส่งซึ่งเป็นเกณฑ์นวัตกรรมให้ส่งภายในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2557  แต่ยังมีปัญหาเรื่องนวัตกรรมอยากให้แต่ละกอง/ฝ่ายสํารวจนวัตกรรมเขาให้ส่งได้มากกว่า 1 
นวัตกรรม และจะมีรายละเอียดของนวัตกรรมคือมีช่ือโครงการ  ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ ที่มาของ
โครงการ กิจกรรม หรือการดําเนินการ  วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ผล
ความสําเร็จ และรางวัลที่ได้รับ พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการ  และปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาระหว่าง
การดําเนินงาน  ขอให้แต่ละกอง/ฝ่ายส่งนวัตกรรมต่างๆเพ่ือมาพิจารณาคัดกรองอีกครั้งหน่ึง  ขอภายในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2557 เพ่ือจะได้มีเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาคัดกรอง 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ทุกท่านคงจะได้เอกสาร
รายละเอียดเรียบร้อยและให้ไปดูนวัตกรรมของแต่ละกอง/ฝ่ายของตัวเองด้วยที่จะเสริมอะไรเข้ามาอีก  ถ้าท่าน
นายกกลับมาคงจะได้ประชุมและช้ีแจงเรื่องน้ีให้ชัดเจนกันอีกคร้ัง 

เรื่องที่ 4   โครงการส่งเสริมนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 
นายฉลอง  ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล    สืบเน่ืองมาจากเมื่อเช้าผมได้ไปประชุมที่จังหวัดก็มีเรื่องที่เก่ียวกับ
โรงเรียน  มีรายการทีวี ช่อง 5 ได้ไปถ่ายทําข่าวเร่ืองนักเรียนอําเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธ์ุอ่านหนังสือไม่ออก  
ท่านผู้ว่าเลยได้นําเข้าที่ประชุม  และทั้ง สพฐ. ทั้งมัธยมและประถมเลยได้ช้ีแจงแนวทางที่จะแก้ไขต่อไป  ส่วน
ในเรื่องของเทศบาลเราเป็นเรื่องสําคัญตอนน้ีกําลังจะไปเรียนภาษาอังกฤษแต่ลืมไปว่าภาษาไทยของเรายังอ่าน
ไม่ค่อยออกอยากฝากโรงเรียนของเราทั้ง 4 โรง ว่าทําอย่างไรไปสํารวจตรวจสอบดูเด็กนักเรียนที่อยู่ช้ันประถม 
5 – 6 หรือช้ันมัธยมท่ีอ่านหนังสือไม่ออกของโรงเรียนเรามีหรือไม่ฝากสํานักการศึกษา  
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา    ขออนุญาตช้ีแจงท่านปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหารทุก
ท่านสําหรับโครงการน้ีสํานักการศึกษาไม่ได้น่ิงนอนใจแต่เราดูเฉพาะนักเรียนในสังกัดถ้าจะให้ดูนักเรียนในเขต
ทั้งหมดคงไม่สามารถทําได้  เราดูนักเรียนในสังกัดแล้วโครงการน้ีเป็นโครงการที่ทํามาได้ประมาณ 14 ปีแล้วจน 
ณ ปัจจุบันตัวช้ีวัดของเทศบาลท่านนายกก็มาเพ่ิมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  แต่ในส่วนของภาษาไทยนั้นเรา
ทํามาโดยตลอดและข้ันตอนเรามีกระบวนการก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษาที่จะรับนักเรียนใหม่จะต้องมีการ
ตรวจสอบและทดสอบเด็กนักเรียนตามข้ันตอนหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลว่าด้วยการอ่านออกเขียนได้  
ซึ่งมีอยู่ในหลักของวิชาภาษาไทยว่าแต่ละช้ันเด็กนักเรียนจะต้องอ่านได้ก่ีคํา เขียนได้ก่ีคํา จึงจะถือว่าผ่าน   



๖ 

 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    โรงเรียนในสังกัดเทศบาลของเรา
ผมคิดว่าคณะครูดูแลและเข้มงวดในเรื่องน้ีพอสมควร  แต่ที่ท่านปลัดว่าเก่ียวกับเรื่องภาษาอังกฤษน้ันก็คงเป็น
การส่งเสริมและเป็นการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  แต่ยังไงก็คงต้องเน้นภาษาไทยให้อ่านออกและเขียนได้ 
นายวิเชียร   สมภาร  ผอ.สํานักการศึกษา    แต่เรื่องภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  
มีปัญหาจริงเพราะผลทดสอบออกมาว่าภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาไทยร่วมถึงเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัด
ใต้โพธ์ิค้ําด้วยภาษาอังกฤษคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศของ O-NET ซึ่งกรรมการสอบไม่ใช่ครูโรงเรียน
เทศบาล 4 มีการสลับและผู้สังเกตการณ์  ปรากฏว่าคะแนนวิชาหลักที่ได้สูงเกินเฉลี่ยของจังหวัด เขต และต้น
สังกัด รวมทั้งระดับประเทศด้วยมีภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมฯ 4 วิชา จากทั้งหมด 8 วิชา 

เรื่องที่ 5   โครงการต่างๆที่รอดําเนินการ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    หัวหน้าจําลองเก่ียวกับเรื่อง
โครงการต่างๆท่ีจะให้เขาประมูลงานและดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 
นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ    ตอนน้ีอยู่ในระหว่างประกาศครับ 9 โครงการหลังที่ดําเนินการ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ตอนน้ีเหลืออีกก่ีโครงการ 
นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ    ตอนน้ีเกือบจะหมดแล้วครับ 
นายฉลอง  ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล    มีปัญหาครับท่านรองมานิตเพราะตอนแรกน้ันคิดว่าเหลือ 9 
โครงการ  แต่สํานักการช่างมารายงานให้ทราบว่ามีถนนอยู่ประมาณ 3 – 4 สาย ตอนนี้ไม่ได้เป็นถนนแต่เป็น
ที่ดินที่ยังไม่ได้บริจาค  เลยได้ให้สํานักการช่างไปสํารวจมาอยู่ในแผนแล้วมาทํางบประมาณเรียบร้อยแต่เจ้าของ
ที่ดินเวลาจะไปดําเนินการจริงยังไม่เป็นถนนหลวงของเทศบาลยังไม่ได้ยกให้เทศบาลและประมูลไม่ได้   
นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์   ผอ.สํานักการช่าง    มีปัญหาประมาณ 3 สาย คือ ซอยอนรรฆนาค 40  
ซอยพงษ์ปลัด  และซอยข้างโรงสีดุลสมบูรณ์   
นายฉลอง  ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล    เราจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินถึงจะไปดําเนินการ
ได้เพราะไม่เช่นน้ันเขาจะหาว่าเราไปบุกรุกจะเป็นเรื่องขึ้นได้  ตอนน้ีผมให้สํานักการช่างเชิญสมาชิกผู้เก่ียวข้อง
ที่อยู่ใกล้หาเจ้าของที่ดินทั้งหมดให้เขายินยอมเราถึงจะดําเนินการประมูลได้ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   เร่งดําเนินการเพ่ือพ่ีน้องประชาชน  

มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประช 
 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑4.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 


