
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  2/๒๕๕8  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

วันอังคารที่  28  ตุลาคม  ๒๕๕7  เวลา  13.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

....................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๒. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

๓. นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

๔. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล       

๕. นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

๖. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 

๗. นายอภิวัฒน์            ปะกิทงั  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

๘. นายวรวิทย์             ภูอวด           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๙. นายพงษ์ธร            โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.  นายนิกร             แต้มแก้ว          หน.ฝ่ายอํานวยการ 

๑๑.  จ่าเอกภราดร         เนตวงษ์  หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 
๑๒.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป์  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๓.  นายคงเดช  หรบรรณ์ หน.ฝ่ายศึกษานิเทศก์ 
๑๔.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๕.  นายจําลอง  ศรีนามล  หน.ฝ่ายพัสดุฯ 
๑๖.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๗.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๑๘.  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๑๙.  นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
๒๐.  นางวิภาวดี  ชุมกาแสง ครู รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๑.  นายมานิต  เหลื่อมกุมาร รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๒๒.  นางวัชรี  คําเดช  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1  
๒๓.  นางแม้นรัตนา กาญจันดา ตัวแทนสภาพนักงาน 
๒๔.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา นักวิชาการสุขาภิบาล 
 

ผู้ไม่มาประชมุ  
1. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   (ไปราชการ) 
2. นายเข็มชาติ  ฆารไสว  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

3. นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

4. นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

5. นายนิติธรรม           รัตนานิคม            ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี



๒ 

 
6. นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี   

7. นายลิขิต              ไชยภู  หน.ฝ่ายปกครอง 

8. นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

9. นายโพธิวัฒน์  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 
10. นางสาววารัตน์ วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
11. นางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
12. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางสาคร  แต้มแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นายวันชัย  จันทร์สว่าง หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
15. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
16. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
17. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
19. นายพงษ์ฤทธ์ิ ธารสวิง  หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง 
20. นางสุดารัตน์  ศรีโยธา  หน.ฝ่ายผลประโยชน์ 
21. นายสนธยา  สีหานนท ์ หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
22. นายปัญญา  หมั่นผดุง หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
23. นายชาติชาย คําก้อน  หน.ฝ่ายนิติการ 
24. นางดวงใจ  พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
26. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
27. นางมนธิดา  คําก้อน  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นายประโยชน์ ฆารไสว  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ 
29. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น.  
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     วันน้ีท่านนายกฯมีภารกิจด่วน

จึงได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานในการประชุมครั้งน้ีแทน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน   ครั้งที่ 2/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 28  ตุลาคม  
2557   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่ 1   เอกสารงานต่างๆ 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการขอเช่า

พ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุน้ันผมขอยกไปในการประชุมครั้งต่อไปท่ีท่านนายกเข้าร่วมประชุมด้วย
เพราะเป็นเรื่องหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ต่างๆของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และเอกสารอีก 2 ฉบับ ของ
โรงเรียนเทศบาล 4 เป็นแบบสํารวจเชิญท่านรองผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 อธิบาย   



๓ 

 

นายมานิต   เหลื่อมกุมาร    รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4    เอกสารฉบับน้ีคือแบบสํารวจการขอ
พระราชทานนามของโรงเรียนเทศบาล 4 ถนนประดิษฐ์ ที่สร้างใหม่คือในเบ้ืองต้นว่าจะขอพระราชทานผมเลย
ได้มีเอกสารรายช่ือมาให้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอและร่วมพิจารณา เป็นการสํารวจรายช่ือที่กําหนดมาแล้ว
จะมีอยู่ 9 รายชื่อ แต่ถ้าท่านอยากที่จะเสนอช่ือที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนเทศบาล 4 เสนออยู่ในเอกสารน้ัน
ท่านก็สามารถเสนอเพิ่มเข้ามาได้เช่นกัน  เป็นการสํารวจก่อนที่จะนําเสนอไปยังการประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุโรงเรียนเลยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    สํารวจเฉพาะพนักงานเทศบาล

เราหรือพ่ีน้องประชาชนด้วย 
นายมานิต   เหลื่อมกุมาร    รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4    พ่ีน้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุด้วยครับ 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากทุกท่านร่วมพิจารณาร่วมกัน

ว่าช่ือไหนเหมาะสมที่เราจะขอพระราชทานเป็นนามของโรงเรียนเทศบาล 4 แห่งใหม่ที่เรากําลังดําเนินการ
ก่อสร้าง   
นายมานิต   เหลื่อมกุมาร    รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4    และอีกส่วนหน่ึงเป็นผังในการที่จะ
ก่อสร้างอาคารเรียนและที่ได้ในเทศบัญญัติปีน้ีก็จะมีการก่อสร้างเสาธงและหอพระรวมทั้งป้ายพร้อมรั้ว  ในแผ่น
ที่ 2 จะเป็นผังเดิมที่ทางสํานักการช่างได้วางไว้คือด้านหน้าจะเป็นป้ายต่อด้วยหอพระและเสาธง มีประตูทางเข้า
ทางทิศตะวันออกและจากที่ไปดูในสถานที่จริงถ้าต้ังตามเดิมพ้ืนที่จากประตูมาถึงอาคารเรียนเหลือประมาณ 20 
เมตร และถ้ามาถึงเสาธงจะเหลือพ้ืนที่หลังเสาธงแค่ประมาณ 10 เมตร เพราะฉะน้ันจะเหลือพ้ืนที่ในการเข้า
แถวไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  และมาดูในส่วนของหอพระเข้าไปจะวางทางด้านขวามือของประตูซึ่ง
โดยทั่วไปตามหลักแล้วน้ันต้องต้ังทางด้านซ้ายมือของประตูและหันหน้าทางด้านทิศเหนือ  ผมเลยอยากขอ
ปรับเปล่ียนตําแหน่งการต้ังของหอพระและเสาธง  ในส่วนของเสาธงอยากให้วางด้านหลังป้ายตรงกึ่งกลาง
พ้ืนที่ๆเหลือและในส่วนของหอพระให้ย้ายไปทางด้านซ้ายมือจะมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ฝากท่านผอ.สํานักการช่างช่วยดู

และพิจารณาว่าแบบไหนที่จะใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  ท่านปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นอย่างไรครับ  
นายฉลอง    ฆารเลิศ   ปลัดเทศบาล    ผมยังไม่เห็นรูปแบบแต่อยากให้ทางสํานักการช่างออกไปดู
สถานที่ก่อสร้างจริง   
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    เปลี่ยนแปลงเรื่องของหอพระกับเสาธงแต่ไม่
เก่ียวกับตัวอาคารเรียนผมว่าคงสามารถเปลีย่นแปลงได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมว่าถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตามที่ท่านรองผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 เสนอก็ดูเหมาะสมดี  เพราะจะได้มีพ้ืนที่ที่กว้างขึ้นแต่ยังไงก็คงต้องฝาก
ทางสํานักการช่างลงพ้ืนที่ไปดูอีกคร้ัง 
 ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   - รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  
                                   ครั้งที่  1/2558  ประจําปีงบประมาณ 2558            
                                   เม่ือวันที่  14  ตุลาคม  ๒๕๕7   
 

นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  1/2558  ประจําปี



๔ 

 

งบประมาณ  2558  เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม 2557  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมรับรอง 

มติทีป่ระชุม    - รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 1   รายงานความก้าวหน้าเรื่องยาเสพติด 

นายวรวิทย์   ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม   สําหรับในรอบเดือนน้ีไม่มีการรายงานการจับกุมเรื่อง
ยาเสพติด  แต่มีเรื่องของทางกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยฝากมาคือเรื่องของแก็งค์ปล่อยเงินกู้ที่ตอนน้ี
เขารณรงค์ว่าถ้าพบเห็นกระบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบให้สามารถแจ้งไปยังหมายเลข 1386 เพราะตอนน้ี
กําลังมีการปราบปรามที่ปล่อยเงินกู้และมีการค้ายาเสพติดแฝงมาด้วย    
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเราพบ

เห็นบุคคลที่มาปล่อยเงินกู้และมาทําร้ายผู้ที่กู้เงินให้แจ้งสายด่วนตามท่ีท่านผอ.วรวิทย์แจ้งมานั้น 
มติทีป่ระชุม     - รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

เรื่อง อ่ืน ๆ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   
เรื่องที่ 1   หารือกําหนดวันแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์   

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    ขอหารือเรื่องการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์  

ปีน้ีเราเป็นเจ้าภาพเราควรจะกําหนดวันไว้ก่อนและจะได้เชิญ อปท.ต่างๆ มาประชุมกันอีกครั้ง  ปีที่แล้ว
เทศบาลตําบลหลุบเป็นเจ้าภาพเขาจัดในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2556  สําหรับปีน้ีที่ผมเช็คดูวันใกล้เคียงกัน
ก็น่าจะเป็นวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2557 เลยอยากนําเสนอหารือว่า 2 วันน้ีเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเราจะ
ได้เตรียมตัวและเชิญประชุม   
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ผมเห็นว่าตามที่หัวหน้าพงษ์ธร

เสนอคือวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2557  เหมาะสมเพราะเป็นช่วงปลายปีที่เราจะดําเนินการอะไรให้จบจะได้
ไม่มีอะไรค้างคาแล้วเราจะได้ทํางานอ่ืนกันต่อไป  ฝากสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการต่อในเรื่องของการแข่งขัน
กีฬา อปท. สัมพันธ์ซึ่งปีน้ีทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและสํานักปลัดเทศบาลมี
หน้าที่รับผิดชอบในคร้ังน้ี  

เรื่องที่ 2   การสูบน้ําเข้าในกุดน้ํากินในช่วงงานประเพณีลอยกระทง 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์    ผอ.สํานักการช่าง    ขออนุญาตปรึกษาเรื่องงานประเพณีลอย
กระทงกรณีเรื่องสูบนํ้าเข้ากุดนํ้ากิน  เราได้ขอความอนุเคราะห์นําเคร่ืองสูบนํ้าจากชลประทานและเคร่ืองเราที่มี
อยู่ที่กุดยางสามัคคีมาสูบนํ้าเข้ากุดนํ้ากินได้ประมาณ 2 วัน ทางสํานักการสาธารณสุขเลยได้มาบอกว่านํ้าในลํา
นํ้าปาวคุณภาพนํ้าไม่ค่อยดีอาจจะทําให้ปลาในกุดนํ้ากินน้ันตายได้  ผมเลยได้นําเครื่องสูบนํ้าส่งคืนชลประทาน
และตอนน้ีใช้แค่เครื่องสูบนํ้าของเราตัวเดียวในการสูบนํ้าเข้าในกุดนํ้ากิน  ตอนน้ีนํ้ายังขาดถึงระดับที่เราจะลอย
กระทงปกติของทุกปีนน้ันขาดอยู่ประมาณ 60 เซนติเมตร เราเหลือเวลาในการสูบนํ้าเข้าอีก 8 วัน ผมคาดว่าจะ
ไม่ทันเพราะบ่อนํ้ากุดนํ้ากินมีการรั่วซึมแต่ตอนน้ีกําลังเร่งดําเนินการอุดรอยรั่วเพ่ือให้ทําการสูบนํ้าเข้าให้ทัน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ผมว่าปริมาณนํ้าได้เท่าไรก็เอา
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เท่าน้ันเพราะไม่อยากให้มีผลกระทบต่อปลาในกุดนํ้ากินถ้าเราไปสูบนํ้าที่ไม่ได้คุณภาพเข้ามาแล้วทําให้ปลาตาย
หรือนํ้าส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนพ่ีน้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่มาออกกําลังกาย ขอให้นํ้าดีมีคุณภาพ
ส่วนปริมาณนํ้าได้เท่าไรก็เท่าน้ันและให้สํานักการช่างเร่งไปดําเนินการอุดรอยรั่วซึมในกุดนํ้ากินให้เรียบร้อยแล้ว
รายงานให้ผมทราบ 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     ถึงแม้ในปีน้ีนํ้าจะน้อยแต่อยากจะขอให้ทาง

งานป้องกันนําเรือชูชีพเข้าไปไว้ในกุดนํ้ากินเหมือนเช่นทุกปีค่ะ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ถึงยังไงเราก็ต้องมีเรือชูชีพ

เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วและฝากจ่าเอกภราดรให้เตรียม อปพร. และการจัดระเบียบเรื่องรถ ความปลอดภัยต่างๆ
ในบริเวณงาน 

เรื่องที่ 3   สรุปยอดเงินกฐินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ยอดเงินกฐินเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุได้เท่าไรสํานักการคลัง 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา    ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้   จํานวน 138,545.25 บาท  

นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุทุกคนถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันและอานิสงส์ผลบุญที่ทํามาทั้งหมดจะส่งผลให้ทุกคนมีความ
สบายใจ ความสุขและความเจริญ 

เรื่องที่ 4   กําหนดการเดินทางไปรับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    อยากถามท่านรองอุบลรัตน์เรื่อง

รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําได้วางแผนกันไว้อย่างไรบ้าง   
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล    เรื่องไปรับรางวัลพระปกเกล้าตามกําหนดการที่
จะทําคือจะมีการอบรมท่ีหอประชุมธรรมาภิบาล  ส่วนเรื่องการเดินทางเราจะเดินทางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2557 เวลา 05.00 น.  และไหว้หลวงพ่อปากแดงก่อนเข้าจังหวัดนครนายก  เดินทางไปเข่ือนด่านขุนทด  ต่อ
ด้วยไปเดินตลาดโรงเกลือ และเดินทางกลับเข้ามาพักที่กรุงเทพฯ  ส่วนกําหนดการช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นยังไม่
แน่นอนเพราะเรามีเวลาเท่ียวพักผ่อนก่อนที่จะเข้าไปรายงานตัวเพ่ือรับรับรางวัลประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงแต่
เราจะได้รับรางวัลจริงๆน้ันประมาณเวลา 15.00 – 16.00 น.    
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    เราพักที่ไหน 

นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล    โรงแรมพาร์คอิน รังสิต มีอาหารเช้าให้คิด 700 
บาท    
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    จํานวนคนที่จะเดินทางไปรับ

รางวัลกับเรามีประมาณเท่าไร 
นางอุบลรัตน์   กิตติยุทธโยธิน    รองปลัดเทศบาล    ชุมชน 25 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน  และมีคณะ
ผู้บริหารรวมๆแล้วประมาณ 50 คน  
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน

เก่ียวข้องและพนักงานทุกคนที่ทําให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําในครั้งน้ีเป็น
ความภาคภูมิใจอีกหน่ึงรางวัลและเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาการทํางานต่อไป 
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เรื่องที่ 5   กีฬาไทคัพ 
นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     วันน้ีมีพิธีเปิดกีฬาไทคัพที่บ๊ิกซี กาฬสินธ์ุ

กําหนดการเปิดงานประธานจะมาถึงเวลา 19.30 น. แต่เราจะไปพร้อมกันที่ลานบ๊ิกซีเวลา 19.00 น.  
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ   ใครเป็นคนอ่านรายงาน   

นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     ผอ.สํานักท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นคนอ่าน

รายงาน 
เรื่องที่ 6   สรุปงานของกองวิชาการฯ 

นายอภิวัฒน์    ปะกิทัง    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     พรุ่งน้ีเป็นวันพระทุกท่านอย่าลืมใส่ชุด
ขาวมาสวดมนต์ตอนเช้าที่สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและถนนสายบุญเริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ในส่วนการติดตามประมวลผลตัวช้ีวัดได้ประสานกับท่านอาจารย์ชาญชัยว่างวันที่ 
8 – 9 ธันวาคม 2557  ขอประสานทุกสํานัก/กองเตรียมประเมินตัวช้ีวัดเพ่ือที่ท่านอาจารย์ชาญชัยจะได้มา
สอบถามซักถามเพ่ือปรับปรุงตัวช้ีวัด   
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ยังไงท่านนายกก็คงจะเรียก

ประชุมเพ่ือหารือเรื่องน้ีอีกคร้ัง 
เรื่องที่ 7    แจ้งให้ทุกสํานัก/กองส่งนวัตกรรมการบริการ 

นายพงษ์ธร   โพธิแท่น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล     ฝากทุกสํานัก/กองที่ยังไม่ส่งนวัตกรรมการ

บริการ 1 นวัตกรรม  ขอให้ส่งสํานักปลัดเทศบาลเพ่ือที่จะรวบรวมส่งให้ท่านอาจารย์ชาญชัย 
เรื่องที่ 8   กําหนดวันจัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 

นายฉลอง    ฆารเลิศ   ปลัดเทศบาล    กีฬาชุมชนสัมพันธ์ปีน้ีเราจะจัดเลี้ยงให้ทางชุมชนมาสนุกกันให้
เต็มที่และทางชุมชนได้เสนอมาว่าอยากจะจัดเลี้ยงส่งให้ทางคณะผู้บริหารด้วยตัวเองแต่เราไม่อยากรบกวน 
ชุมชนเลยใช้เวทีของงานกีฬาสัมพันธ์ปีน้ีให้ทางชุมชนและคณะผู้บริหารได้ร่วมสนุกกันให้เต็มที่  มอบให้ท่าน
ผอ.วรวิทย์กําหนดวันที่เหมาะสม 
นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  เมื่อวานประชุมแผนพัฒนาในเร่ืองของคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนทางประชาคมก็ได้พูดถึงเรื่องกีฬาและคุยกันว่าอยากมีกิจกรรมสู่ขวัญเลยคิดว่าเราจะจัดกีฬา
สัมพันธ์กันในวันที่  5 – 6 มกราคม 2558  เป็นการแข่งขันกีฬาและวันที่ 7 มกราคม 2558 เป็นการจัดงาน
เลี้ยงให้กับทางชุมชนและถือเป็นการเลี้ยงส่งให้กับคณะผู้บริหารด้วย   
นายฉลอง    ฆารเลิศ   ปลัดเทศบาล    มอบให้ผอ.วรวิทย์ทําโครงการ  กําหนดเป็นวันที่ 5 – 7 
มกราคม 2558  ถือว่าเป็นงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกคนด้วย  

เรื่องที่  9   รายงานผลการซ่อมแซมทาสีอาคารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 
นางสาวสุภาพ   บุญเพิ่ม    ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓     ขออนุญาตรายงานผลการซ่อมแซมทาสีอาคาร
ตอนน้ีโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้วขอนําเรียนให้ทางท่านคณะผู้บริหารรับทราบว่าโครงการ
ทาสีอาคารอนุบาลและทาสีรั้วตอนน้ีช่างได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยต้ังแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วตอนน้ีเหลือแค่
ตรวจรับ 

เรื่องที่ 10   รายงานผลเรื่องกีฬาที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   รอง ผอ.สํานักการศึกษา     รายงานผลเร่ืองกีฬาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนน้ี

ประเภทเด่ียวได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงแต่ประเภททีมยังไม่ทราบผล ประเภทเด่ียวที่ได้รับรางวัล
ก็คือเหรียญทองว่ิง 300 เมตร ชาย อายุ 16 ปี เหรียญทองว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง อายุ 16 ปี เหรียญ
ทองแดง 800 เมตร ชาย อายุ 18 ปี และเหรียญทองแดงมินิมาราธอนชาย 18 ปี ตอนน้ีเราได้รับเหรียญ
รางวัลรวมแล้วจํานวน 4 เหรียญ   
นายมานิต   ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ     ถ้ามีโอกาสก็นําเด็กนักเรียนของ

เราที่ไปร่วมแข่งขันกีฬาในคร้ังน้ีมาแสดงความยินดีที่ทําช่ือเสียงให้กับสถาบัน   มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอ
เรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
 
 

ปิดประชุม  ๑4.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


