
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
ครั้งที่  10/๒๕๕9  ประจําป  ๒๕๕9 

วันอังคารที่  17 พฤษภาคม ๒๕๕9  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายนพสิทธิ ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางอุบลรัตน   กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาล 

6. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 

7. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

8.  นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

9.  นางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผอ.สํานักการสาธารณสุข 

10.  นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา 
11.  นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

12.  นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
13.  จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

14.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

15.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
16.  นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

17.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
18.  นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
19.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
20.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
21.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
22.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
23.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
24.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
25.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
26.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
27.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
28.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
29.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
30.  นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
31.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
32.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
33. นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
34.  นายพัฒพงษ  พัฒนลักษณ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
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ผูไมมาประชุม  
1. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 

5. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 
6. นายโพธิวัฒน  บุญกอบ  ผจก.สถานธนานุบาล 

7. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
8. นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
10.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
11. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
12. นางสาวดารุณ ี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
13. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที่ 
14.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
15.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
16.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
17.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
18. นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
19.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
20. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
21.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
22.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
23. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
24. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
25. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
26. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
27.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
28.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
วันนี้ทานนายกไมอยูเดินทางไปราชการผมเลยไดรับมอบหมายใหมาเปนประธานในการประชุมครั้งนี้แทน  
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 10/2559  
ประจําป 2559 ในวันที่  17 พฤษภาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เรื่องที่ 1   ประชุมเรื่องเงินกองทุน 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
เมื่อวานไดเขาประชุมกับทานผูวาฯเกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนทานฝากมาเกี่ยวกับเรื่องศาลเจาพอโสมพะมิตรทาน
อยากทราบวาแบบสมบูรณหรือไมและถามความคืบหนาวาไปถึงไหนอยางไรแลว  
ผมก็ตอบทานไปวาไดประชุมหารือกันแลวเรื่อง 
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หารายไดที่จะไปสรางศาลเจาพอโสมพะมิตรแลวก็มีคนแจงความประสงคจะจองเสาของศาลฯที่เราจะสรางประ
มาณ 7 ราย เสาละ 30,000 บาท  และเมื่อวานทานผูวาฯมีเงินอยูประมาณ 160,000 บาท 
เปนรายไดตั้งแตงานพุทธชยันตรีสวดมนตขามปที่ทางวัฒนธรรมเก็บไวเขาบัญชีเปนกองทุนวันวิสาขบูชาตั้งแตส
มัยทานผูวาสุวิทยแลวคณะกรรมการที่ดูแลเงินตัวนี้ก็ไดยายไปหมดแลว 5 ทาน 
ผมเลยถามวาถาจะไปถอนเงินปดบัญชีทางธนาคารจะยอมหรือไมแจงใหทุกทานไดทราบเลยวาถามีอะไรที่เกี่ยว
ของกับทางศาสนาถาหากเราจะจัดงานหรืออะไรที่มีคาใชจายเกี่ยวกับทางดานพุทธศาสนาสามารถไปขอใชเงิน
ตัวนี้ไดจากทางจังหวัด  
และอีกเรื่องที่ทานถามมาคือการหลอพระประธานของพุทธมณฑลก็อยากใหทานนายกไปติดตอประสานโรงหล
อที่ดีที่สุดและประมาณราคา   

 เรื่องที่  2   โรงเรียนเทศบาล 4  
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
พอดีผมไปเจอผูรับเหมาอยูขางลางเขาบอกวาไดรับงานเทพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 4  
ผมเลยถามเขาวาทําไมไมเทพื้นสักทีเพราะผมอยากใหมันเสร็จเรียบรอยปรากฏวาคําตอบที่ผูรับเหมาตอบผมคือ
ทางสํานักการชางและทางกรรมการควบคุมงานบอกวาอยาเพิ่งเทใหรอทําอาคารเสร็จกอน  
ผมเลยถามวางานอาคารเหลืออะไรเหลือเดินไฟฟาและขัดหินออนจะเกี่ยวอะไรกับงานเทพื้นทําไมทําพรอมกันไ
มไดนายธนวัฒนตอบดวย  

นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ     
ดวยหลักการคือชางกลัววาพื้นที่เพิ่งเทพื้นจะมีปญหาเพราะวาผูรับเหมาที่สรางตึกจะตองทําการขนยายสิ่งของอ
อก  แตผมก็ไดชี้แจงอยูวาดานหลังสามารถทําไดก็ใหดําเนินการทําไปกอน 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
เรื่องนี้ฝากนายธนวัฒนคือสวนไหนที่ไมกระทบกับงานอาคารและสามารถดําเนินการไดก็อยากใหรีบเรงทําไปก
อน และเรื่องไฟฟาที่เขาจะไปขยายเขตติดหมอแปลงฝากทานผอ.สํานักชางตามใหผมหนอยเพราะอาจจะลืม 

นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ     
ไฟฟาเองก็มีปญหาภายในคือคนสํารวจและคนทําคนละคน  แลวก็โยนกันไปมา 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
สรุปแลวจุดที่ติดตั้งจะกลับมาที่เดิมที่เราตั้งไวแตแรก 

นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ     
เปลี่ยนจุดติดตั้งใหหางจากที่เด็กอยูเพราะถาเกิดอุบัติเหตุหมอแปลงระเบิดเด็กจะตองไมไดรับอันตรายเราจึงเลื
อกจุดที่หางจากจุดที่เด็กอยูมากที่สุด   

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
แลวมันจะทําใหยอดเงินคาใชจายของเราเปลี่ยนไหม 

นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ   ไมเปลี่ยนครับเทาเดิม 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ผมกลัววาจะเกิดปญหาเพราะเรายายจุดอาจมีคาใชจายในการใชสายไฟเพิ่มขึ้น 

นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ   ไมครับ  
ถึงเขาจะขอเราก็ไมใหเพราะสายเมนมีอยูตลอดแนวถนนอยูแลวเพียงแตวาจะเขาฝงซายหรือฝงขวา  
ผมอยากใหอยูฝงซายแตเขาเอาไปฝงขวาผมจึงบอกวาทางขวามันอยูใกลตึกถาระเบิดมาเด็กๆจะเสี่ยงไดรับอันต
ราย   



 เรื่องที่  3  ประชุมประเมินติดตามผล 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      
พรุงนี้จะมีการประชุมประเมินติดตามผล  
ขอแจงใหที่ประชุมทราบวาทานใดที่เปนคณะกรรมการใหเขารวมประชุมในวันพรุงนี้ดวยครับ 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที ่3 พฤษภาคม 
2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายวรวิทย  ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม    
จากการเขาประชุมรวมและขาวการจับกุมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุในรอบเดือนที่ผานมาไมมีการจับกุมยาเ
สพติด  ในเรื่องยาตรวจกองสวัสดิการสังคมเตรียมพรอมแลวจํานวน  600  ชุด  
และจะมอบใหสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ 

เรื่องที่  1    ถนนสายบุญ 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  
ขออนุญาตแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องการตักบาตรถนนสายบุญในวันพรุงนี้  
สํานักปลัดเทศบาลเปนเจาภาพขอเชิญทุกสํานัก/กองรวมทําบุญตักบาตร  และในวันที่  22  พฤษภาคม  
2559  จะมีกิจกรรมเขาวัดวันอาทิตยที่วัดหอไตร  โรงเรียนเทศบาล  4  
เปนเจาภาพเชิญทุกสํานัก/กองไปรวมกิจกรรมดังกลาวครับ 

เรื่องที่  2    ประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ขอแจงใหทราบวาตอนนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรามีนักเรียนจํานวน  127  คน  
ขนาดเรายายไปที่ศูนยดงปอแลวก็ยังมีนักเรียนจํานวนมากเชนเดิม  
เรื่องการตรวจรับอาคารเรียนสํานักการชางวาอยางไรบางครับ 

นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ     ยังไมไดตรวจรับครับ  
ตองรอเคลียรริ่งกอน  



นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
หองน้ํามีน้ําซึมฝากสํานักการชางตรวจสอบดวย  ใหสํานักการศึกษาชวยตรวจสอบดูแลรวมกัน  
ตรวจเช็คหองน้ํา  ไฟฟา  ฯลฯ  ฝากนายธนวัฒนดูแลเรื่องตนปลีบขางอาคารเรียนดวยครับ 

เรื่องที่  3    ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ    
นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ    วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559  
จะไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล 2 
ประชานุเคราะหที่จังหวัดหนองคายในเรื่องการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ     จะมีคณะที่ไปรวมทั้งหมด 17 
คน เชน คณะผูบริหารเทศบาลและคณะบริหารสถานศึกษาทั้งหมด  

เรื่องที่  4    ขอความอนุเคราะหใหสํานักการชางไปเทฟุตบาทหนาโรงรับจํานํา 
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   
อยากใหสํานักการชางไปเทฟุตบาทหนาโรงรับจํานําใหครับ 
เฉพาะดานหนาฝนตกมาน้ําขังเพราะพื้นที่บริเวณนั้นต่ํากวารานชิ้ง 
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นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
ใหโรงรับจํานําทําบันทึกมาจะไดเปนลายลักษณอักษร  

เรื่องที่  5    ออกเยี่ยมผูยากไรในหมูบานจารุพัฒนา 
นางสาวศิรินันท   หลอตระกูล     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
ทราบวาวันนี้ออกเยี่ยมผูยากไรในหมูบานจารุพัฒนาเปนอยางไรบาง 

นายพัฒพงษ   พัฒนลักษณ      นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ     
เริ่มตนเขาไมมีบัตรประจําตัวประชาชน  เลยไดประสานกับหัวหนาลิขิต  ก็จะมีการสืบหาตนตระกูลและตรวจ 
DNA 
แตที่เราไดชวยเหลือเบื้องตนคือติดตอคณะทีมหมอของเราที่อยูศูนยซอยน้ําทิพยไปตรวจรางกายเพราะเขาลื่นล
มในหองน้ํา  

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
นายพัฒพงษตองถามหัวหนาลิขิตเพราะหัวหนาและสท.จินตนาทําบัตรประชาชนใหหมูบานจารุพัฒนา   

นายพัฒพงษ   พัฒนลักษณ      นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ     
ผมมีขอสงสัยอยางหนึ่งวาเขาเคยไดรับบัตรประจําตัวประชาชนแลวแตผมหาฐานขอมูลเขาไมเจอ 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ถาเคยไดรับบัตรประจําตัวประชาชนแลวจะหายไดอยางไรฐานขอมูลผมวาไมใชหรอก   

นายพัฒพงษ   พัฒนลักษณ      นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ     
แตตอนนี้ผมก็ทําเรื่องใหลูกชายของเขาเปนผูดอยโอกาสไปกอนจะไดรับเงิน 2,000 บาท 
และขอรายงานเรื่องชวยเด็กดอยโอกาสจํานวน 2 ราย  1.คือนองปงปอนดที่เรียนอยูโรงเรียนเทศบาล 4 
ที่มีผูปกครองคือยายแหมมที่ไมมีที่อยูไปอาศัยหอพักอยูทาง พมจ.ไดใหเงินสงเคราะหจากกองทุนเด็กมา 
12,000 บาท 6 เดือนแรก และอีก 12,000 บาท คือ 6 เดือนหลัง ซึ่งยังไมไดรับยอดนี้ จํานวน 12,000 
บาท แรกทาน 
พมจ.ไดใหนโยบายกับทางตัวผมวาใหเจาหนาที่ของเทศบาลซึ่งก็คือตัวผมไปทําการเปดบัญชีรวมกับยายแหมมเ
พราะเวลาไปเบิกเงินตองไปเซ็นรวมกันจึงจะสามารถเบิกเงินออกมาไดผมเลยไดไปเปดบัญชีรวมเรียบรอยแลว 
เบิกออกมาแลว 4,000 บาท หักไปซอมจักรยานใหนองปงปอนด 1,500 บาท ที่เหลือ 500 บาท 
ผมใหยายแหมมเอาไวใชเหลืออีก 2,000 บาท เปนคาชุดลูกเสือ รองเทา สมุด หนังสือ รวม  1,900 บาท  
และเหลืออีก 100 บาท ใหนองปงปอนดเก็บไว  แตในสวนนี้เราจะไดเงินคืนจากทางโรงเรียนอยูเชนคาสมุด 



หนังสือ ก็จะไดคืนใหนองปงปอนดอีกประมาณ 600 บาท เงินเหลือในบัญชีธนาคารตอนนี้ จํานวน 8,000 
บาท และผมจะเบิกออกมาใหเดือนละ 2,000 บาท จนกวาเงินในบัญชีหมด จํานวน 8,000 บาท  
2.ชุมชนสุขสบายใจ มี 2 คน 
พี่นองผมพาไปเขาโรงเรียนประจําที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรีพอแมหยารางกันมีฐานะยากจนทั้ง 2 
พี่นองอาศัยอยูกับพอแลวไมมีความสามารถที่จะสงใหลูกเรียนได พี่สาวคนโตอายุ 13 ป นองชายคนเล็กอายุ 7 
ป ผมพาไปมอบตัวเรียบรอยทุกอยางแลวเมื่อวานนี้มีคาใชจายคือคาประกันชีวิตใหเด็กคนละ 100/ป เทานั้น 
ทั้ง 2 เคสนี้ผมดําเนินการเรียบรอยแลวครับ 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน    รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
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ปดประชุม  14.20 น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายพงษธร  โพธิแทน) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


