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16.  นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

17.  นายกฤษณะ จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18.  นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 

19.  นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 

20.  นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
21.  นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาที ่
22.  นางณัฐนันท บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
23.  นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
24.  นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
25.  นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
26.  นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
27.  นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
28.  นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
29.  นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
30.  นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
31.  นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
32.  นางนฐอร             อภัยโส   หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
33.  นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
34.  จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
35.  นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
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36.  นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
37.  นางสาวเบญจวรรณ เสนหด ี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
38.  นางสายัณห  จิตตธรรม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
39.  นางสุมิตรา           ภูผาลา            ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
40.  นางจริยา  พงษพันธุนา รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3  
41.  นางพรทิพย  บุญเลิศ  ครู 
 

ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายวรวิทย            ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

4. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
5. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
6. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
7. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
8.  นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
9.  นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
10. นายคงเดช  หรบรรณ หน.ฝายศึกษานิเทศก 
11.  นางสาวทัศนีย  ไรเกื้อ  หน.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
12.  นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
13.  นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
14. นายปญญา  หมั่นผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
15.  นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
16.  นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
17.  นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
18. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
19. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
20.  นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
21.  นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
22.  นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
23.  นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18/2559  ประจําป 2559 ในวันที่  6 
กันยายน 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เรื่องที่  1  งานเวทีทองถิ่นไทย 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 
ไดรับเชิญจากสถาบันพระปกเกลาใหไปรวมงานเวทีทองถิ่นไทยผมเลยอยากใหทุกทานไปรวมงานนี้ดวยกันเขาจ



ะจัดนิทรรศการทั้ง 2 วัน ใครสนใจในเรื่องใดใหเขาไปดูตามหองนั้นๆได  
สวนผมทางสถาบันพระปกเกลาเชิญใหไป 
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บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและวิทยากรที่จะรวมบรรยายคูกับผมคือทานอ
าจารย ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ  ผมไดรับเชิญใหไปบรรยายวันที่ 9 กันยายน 2559 ชวงบาย  
แตผมจะไปรวมงานตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2559 พรอมกับทุกทาน  
สวนการจัดนิทรรศการไดมอบหมายใหนายธนัญชัยเปนผูดําเนินการและเมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 
ผมไมอยูขอมอบหมายใหทานรองนพสิทธิ์รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   

เรื่องที่  2    การไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
จะมีการไปอบรมศึกษาดูงานตางประเทศและผมเขาใจวาจะเบิกเงินราชการไมได   
มีหนังสือมาถึงผมวาหลักสูตรจะใหเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุน วันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2559  คาใชจาย 
70,000 บาท ถาหากเราใชงบประมาณของเราไปเองทานผูวาฯจะอนุญาตหรือไม  
เราจะทําเรื่องไปราชการแตไมเบิกเงินราชการหรือตองทําเรื่องลาไปฝากหัวหนาพงษธรไปศึกษาดูระเบียบวาตอ
งทําอยางไรถึงจะเดินทางไปไดครับ 

เรื่องที่  3    สถาบันพระปกเกลาจัดอบรมการจัดบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เปนการจัดบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
คนที่สอนคืออาจารยไพบูลยทานสอนสนุกมาก  แผนยุทธศาสตรของเรา อาจารยดร.ชาญชัย  
ทานมาทําใหเฉพาะเรื่องขยะถนนปลอดถังตอนนี้ทานลงไปที่จังหวัดยะลา  ปตตานี  นราธิวาส  
ของเราอาจารยจะเนนเรื่องนักเรียน  จะมีการเขาไปบรรยายใหกับนักเรียนทั้ง 4 โรง    

เรื่องที่  4  
รวมกิจกรรมเปดงานวันคอรัปชั่นและรวมบรรยายสถานการณเก่ียวกับการจั
ดการขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ตองขอบคุณหัวหนาสวนการงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  คนมาเยอะมาก  
ทานเลขาฯอดิศักดิ์บอกกับผมวามีผูมารวมงานประมาณ  3,000  คน  มีการเดินรณรงค  
เมื่อเชาผมอยูเปดงานเฉยๆไมไดอยูรวมงานเพราะตองรีบไปบรรยายสถาณการณเกี่ยวกับการจัดการขยะของเท
ศบาลเมืองกาฬสินธุตอสํานักผูตรวจราชการจากสํานักนายกฯ  ทานผอ.สมชายก็ไปตองรับกอนผมก็รับไป  
ผมนั่งไดไมถึง 2 นาที  ทานรองผูวาฯทานก็ใหผมบรรยาย  เขามีผูทรงคุณวุฒิของผูตรวจราชการ  3  คน  
เบื้องตนเขาให ทสจ. 
พูดเรื่องขยะภาพรวมของจังหวัดหลังจากนั้นก็ใหทองถิ่นพูดเกี่ยวกับสถานการณของขยะในทองถิ่นและใหเทศบ
าลเมืองกาฬสินธุพูด  ผมพูดทุกสิ่งทุกอยางและพูดเรื่องบอขยะแหงที่ 2 ของเราดวย  
ผมลงไปดูบอขยะของเราและพบวา  1.  ผูรับเหมาบอขยะหมดกําหนดเวลาในการทําตั้งแตวันที่  24  สิงหาคม  
2559  ถูกปรับวันละ  40,000  บาท  2.  ไมเกินสัปดาหนี้บอขยะจะเรียบรอยทุกอยาง  
คาดวาสิ้นเดือนนี้นาจะมีการตรวจรับไดในสวนของบอขยะแตครุภัณฑประเภทเครื่องจักรยังไมเห็นและตอนนี้ป
รับเปนรายวันอยูแลวมันจะเกิน  10  
เปอรเซ็นตและตองแจงบอกเลิกสัญญาตองทําใหดีเพราะตอนนี้หมดสัญญาแลวแตเราปลอยใหเขาทําแสดงวาสั
ญญายังตอโดยไมมีกําหนดระยะเวลา  ถาจะใหเขาออกเราตองมีหนังสือแจงกําหนดวันออกใหเขา  
ถาจะฟองโดยเอาสัญญาเกาไปบอกวาหมดสัญญาเขาสามารถตอสูไดวาฉันอยูมาคุณไมไดไลฉันแสดงวาคุณตอสั
ญญาโดยอัตโนมัติและเปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลา  
ฝากฝายพัสดุเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจางตรวจสอบเรื่องนี้ใหดี  และอีกเรื่องหนึ่งที่ทานมาดูงานคือเงินตําบลละ  



5,000,000  บาท  ผมไดยินวาหลายแหงมีปญหาประมาณ  4 -5 โครงการที่ยกเลิก  และ 2 – 3 
โครงการที่ผูรับเหมาประเมินไดแตไมดําเนินการ  และ  2 – 3 
โครงการที่ประเมินไดและแจงบอกเลิกในภายหลัง  
ทานผูตรวจราชการฯจึงใหสรุปเรื่องตางๆเปนปญหารายงานเขาไปและตองใหผูปฏิบัติเตรียมแผนรองรับไมใหป
หนาเกิดปญหาเชนนี้อีก  แสดงวาจะตองมีเงินกระตุนเศรษฐกิจมาแบบนี้อีก  
ของเราทานนายอําเภอเมืองฯทานบอกวาใน  36  ชุมชน  จะไดงบประมาณชุมชนละ  300,000  บาท  
ใหเอาไปทําอะไรก็ไดแตหามเอามาแบงกันหรือปลอยกูและขอหามอื่นๆที่ตองปฏิบัติ  
เพราะฉะนั้นตองลงไปทําประชาคมและเอาความตองการของพี่นองประชาชน  
บางแหงเชิญประชาชนมาประชุมแตมานอยจึงเอาตามความตองการของกรรมการเมื่อลงไปทําแต 
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ประชาชนไมใหทํา  เสนอโครงการใหมไปก็ไมผานรองเรียนกันไปมา  
ขอกําชับกองสวัสดิการฯดวยวาใหศึกษากฎระเบียบนี้ใหชัดเจน 

เรื่องที่  5  ปฏิทินงานประจําเดือนกันยายน  2559 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   กิจกรรมของเราคือ  สวดมนตวันพระ  ณ  
ลานชั้น 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในวันที่  1  กันยายน  2559 ,  วันที่  9  กันยายน  2559  และวันที่  
16  กันยายน  2559  2.  ประชุมกรรมการประสานงานวิชาการของสํานักการศึกษา  วันที่  2  กันยายน  
2559  จายเบี้ยยังชีพ  วันที่  5  กันยายน  2559  อบรมความรูดานการปองกันอัคคีภัย  วันที่  5  กันยายน  
2559  จัดที่ไหน 

นายกฤษณะ  จีนซื่อ  หน.ฝายปองกันฯ   จัดที่ศูนย อปพร.  วันที่  6  กันยายน  2559  เวลา  17.00 
น. – 19.00 น.  กลุมเปาหมายที่เขาอบรมคือชุมชนในเขต 2   

นายพงษธร  โพธิแทน  หน.สํานักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตครับ  
งานนี้เปนการใหความรูดานอัคคีภัยและสาธิตใหกับประชาชนแยกเปนเขต  ไมมีพิธีเปดงานครับ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ผมไปอบรมมาจึงอยากรวมเปนวิทยากรและเปนผูสอนในงานนี้  
ผมอยากใหทุกทานเอาถุงพลาสติกพกติดตัวสามารถใสขยะหรือของตางๆได  
และเมื่อเวลาเกิดเพลิงไหมทานสามารถเอาถุงพลาสติกนี้เปดปากถุงเอาอากาศเขาไปคลุมหัวแลวทานจะไมสําลั
กควัน  หลังจากนั้นก็ยอตัวลงใหมากที่สุดและจะสามารถเอาตัวรอดได  ตอไปประชุมหัวหนาสวนการงาน  วันที่  
6  กันยายน  2559  โครงการถนนสายบุญ  วันที่  7  กันยายน  2559  และวันที่  21  กันยายน  2559  
เวลา  06.30  ณ  บริเวณถนนภิรมย  
ฝากสํานักการชางดูแลเรื่องเตนทใหตั้งหนาธนาคารกสิกรไทยอยาใหพระตองตากแดด  
ตรวจติดตามโครงการจริยธรรม  อปท.เยาวชน  วันที่  9  กันยายน  2559    
ทานผูวาราชการฯจะมีการทําบุญศาลากลางฯหลังเกาทุกชั้น  
จัดทําโรงอาหารโรงทานเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหารตั้งแตเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  และในวันที่  
9  กันยายน  2559  ทางสํานักผูตรวจการแผนดินรวมกับ  ปปช.  
มาประเมินโครงการสงเสริมจริยธรรมของโรงเรียนเทศบาล 2  
มอบรองนายกฯนพสิทธิ์และรองปลัดอภิวัฒนเขารวมงานนี้  วันที่  13  กันยายน  2559  
งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  แตงกายชุดภูไทพื้นเมือง  
การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  วันที่  13  กันยายน  
2559  เปนการตรวจเยี่ยมอยางไรบาง 

นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา  
เปนการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่กําหนดแยกออกมาจาก  100  



คะแนนเพื่อประเมินการเตรียมความพรอมในดานการจัดการเรียนรูของครูแตละคนวาไดจัดทําหรือไม  จํานวน  
30  คะแนน   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่  13  กันยายน  2559  เวลา  
13.00 น.  เชิญประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการที่หองประชุมนายกฯ  
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซื่อตรงเขาวัดวันอาทิตย  วันที่  18  กันยายน  2559  ณ  วัดสวางคงคา  
เชิญชวนทุกทานรวมทําบุญดวยกัน  พิธีเปดศาลเจาพอโสมพะมิตร  วันที่  19  กันยายน  2559  
ฝากผูที่รับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย   

เรื่องที่  6  สรุปผลดําเนินการเรื่องรองทุกขเสนอความคิดเห็นของประชาชน  ไตรมาสที่ 
2 ปงบประมาณ  2559   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
จังหวัดฯขอใหทานเรงรัดดําเนินการเรื่องรองทุกขที่มีอยูในความรับผิดชอบใหไดขอยุติโดยเร็ว  
ฝากทุกสํานัก/กองในสวนการงานของใครที่พี่นองประชาชนรองทุกขมาใหดําเนินการแกไขโดยเร็ว 
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เรื่องที่  7  
ประชุมพิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรสวัสดิการสั
งคมที่ผลการดําเนินงานที่ดีเดน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรสวัสดิการสังคม  
54  แหง  
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรสวัสดิการสังคมที่ผลการดําเนินงานที่ดีเดนใ
หกับทองถิ่น  10  แหง  
จะไดรับโลเชิดชูเกียรติและรวมแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมตําบลสวัสดิการสังคมสรางสุขและงานวันเยาวช
นแหงชาติจังหวัดกาฬสินธุ  ระหวางวันที่  10 – 11  กันยายน  2559  ณ  โรงแรมริมปาว  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับโลลําดับที่  1  มอบทานรองศิรินันท  เขารับโลรางวัลนี้ 

เรื่องที่  8  กําหนดการพิธีทําบุญศาลากลางจังหวัด  9  
ชั้นและพิธีสวดถอดถอนและวางศิลาฤกษศาลากลางจังหวัดหลังใหม  วันที่  
9  กันยายน  2559 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ศิลาฤกษที่ทํามาใหสมเด็จพระเทพฯเจิมของศาลากลางจังหวัดหลังใหมนั้น  ทํามา  2  อัน  
แผนหนึ่งอยูในหลุมและอีกแผนหนึ่งทํามาไวเพื่อทําเปนที่ติด  ศาลเจาพอโสมพะมิตรของเราก็ทําเชนกัน  
ฝากรองนพสิทธิ์  ประสานกับสํานักการชางใหทําที่ติดแผนศิลาฤกษดวย  เวลา  08.10  น.  
หัวหนาสวนราชการอยูที่ศาลากลางหลังใหม  09.00 น.  ผูวาถึงภายในงาน  และเวลา  09.09  น.  
ทําพิธีสงฆ  ณ  บริเวณหลุมวางศิลาฤกษเดิม  เจาหนาที่นําแทงศิลาฤกษไปยังหลุมศิลาฤกษหลังใหม  
ผูมีเกียรติโปรยขาวตอก  ดอกไม  และปลูกตนไม  ตนมะหาด  เปนอันเสร็จพิธี  หลังจากนั้นเวลา  10.00 น.  
มาที่ศาลากลางหลังเกา  9  ชั้น  เวลา  10.30 น.  ทานผูวาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
เจาหนาที่อาราธนาศีล  ประธานสงฆใหศีล  พระสงฆ  9  รูปเจริญพระพุทธมนต  
การแตงกายชุดขาวหรือชุดโทนสีขาว  ผาไทยหรือชุดสุภาพ  
มีโรงทานตอนรับผูที่ไปรวมงานตลอดเชิญชวนทุกสํานัก/กอง   



เรื่องที่  9  
เชิญรับโลประกาศเกียรติคุณพ้ืนที่ตนแบบจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอั
นตรายโครงการเมืองสวยใสไรมลพิษ  ป  2559   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมไดมอบใหรองมานิตเขารวม  
และไดถามทานวามีกี่แหงที่ไปรับ  ทานบอกวามี  10  แหง  เพราะมีสิ่งแวดลอมภาค  10  ภาค  เราคือ  10  
ทองถิ่นดีเดนทั่วประเทศ 

เรื่องที่  10  
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการปฏิบั
ติงานของ  อปท.  รวมกับหนวยตรวจสอบ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่  21  กันยายน  2559  ณ  
โรงแรมรามาการเดนท  เปนการอภิปรายโดย  ปปช.  ผูแทนสํานัก  ผูตรวจการแผนดิน  กรมสงเสริมฯ  
นายกฯอบจ. สงขลา  จะมีการอภิปราย  3  ฝาย  เปดงานโดยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ  เครืองาม 

เรื่องที่  11  ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  10  
ประสานงานกับ อปท.เครือขาย LA 21  
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อดําเนินการพัฒนาทองถิ่นสูสังคมสีเขียวระดับภาค  
โดยขอเชิญทานหรือตัวแทนเขาประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดําเนินงานดานการพัฒนาทองถิ่นสูสังคม
สีเขียวป  2559  ในวันที่  20  กันยายน  2559  ณ หองประชุมสิ่งแวดลอมภาค  10  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  
มอบผอ.สมชายเขารวม 

เรื่องที่  12   สถาบันพระปกเกลาทอดกฐินพระราชทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
สถาบันพระปกเกลาจัดงานทอดกฐินพระราชทาน  ในวันที่  21  ตุลาคม  2559  
มอบทานปลัดเทศบาลดูแลเรื่องนี้ 
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เรื่องที่  13  แนวทางปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
    จังหวัดสะอาด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   กรมสงเสริมฯรับนโยบายของ  มท.1 
และมาขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด  ทุก  อปท.จะตองลดปริมาณขยะใหไดรอยละ  5  เปอรเซ็นต  
เมื่อเทียบกับขยะมูลฝอยป 2559  รอยละ  100  เปอรเซ็นต  ของสวนราชการและสถานศึกษา  ศาสนสถาน  
ภาคเอกชนและสถานประกอบการจะตองมีการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและนําขยะมูลฝอยไ
ปใชประโยชน  รอยละ  40  เปอรเซ็นต  
ของชุมชนและหมูบานในพื้นที่สามารถเปนตนแบบในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  รอยละ  100  
เปอรเซ็นต  ของหมูบานชุมชนตองมีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน  
ผมพูดกับผอ.สมชายเกี่ยวกับเรื่องขยะพิษเรายังไมไดทําอะไรเลย  เรานาจะมีตูหรือสถานที่ในการจัดเก็บ  
ทางผอ.สมชายเขาก็บอกวาไดเตรียมไวแลว  ทานผูตรวจเขาถามผมวามีแผนอยางไรเกี่ยวกับการจัดการขยะ  
ผมจึงบอกวาอยากจัดเปนขยะแลกสิ่งของตางๆ  จะสามารถทําไดหรือไมเพื่อเปนการจูงใจ  
อาจทํากระเปาหรือถุงลดโลกรอนไปแจกฝากผอ.เพ็ญพรดูแลเรื่องนี้ดวย  
ในสวนเรื่องขยะพิษหรือขยะอันตรายฝากสํานักการสาธารณสุขฯใหดําเนินการ  
และจะมีการจัดประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเพื่อขยายผลสูทองถิ่นแ



ละชุมชน  ทานผูตรวจกําชับวาทุกทองถิ่นเขาจะดูเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยและทานไดพูดถึงเรื่องขยะติดเชื้อ  
ทางโรงพยาบาลบอกวากฎหมายเขียนไววาใหเปนหนาที่ของทองถิ่น  
ฝากผอ.เพ็ญพรศึกษาแนวทางที่จะขอกอสรางโรงเตาเผาขยะติดเชื้อตองดําเนินการอยางไร  
สถานที่เรามีแลวจะใชบอขยะเกาหรือใหมก็ได     

เรื่องที่  14  ประชาสัมพันธการจองซื้อหุนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   จะมีเงินจากภาคเอกชน  
รัฐบาลและจากพอคาสวนกลางเอามารวมกันเพื่อจัดทําเปนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ จํากัด  
และจะขยายผลสงเสริมวิสาหกิจในดานของผาไหมแพรวาและขาวเหนียวเขาวง   
จึงเชิญชวนใหคนมารวมซื้อหุน  หุนละ  1,000  บาท  ซื้อแลวไมมีเงินปนผลแตเหมือนกับเงินบริจาค  
ผมบอกใหเขามาหาทานปลัดเทศบาล  มอบทานปลัดเทศบาลจองใหเทศบาลเรา  5  หุน  5,000  บาท 

เรื่องที่  15  การจัดพิธีลงนามใหสัตยาบรรณรวมกันสรางจังหวัดใสสะอาด  
อําเภอใสสะอาดและทองถิ่นใสสะอาด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
การจัดพิธีลงนามใหสัตยาบรรณรวมกันสรางจังหวัดใสสะอาด  
อําเภอใสสะอาดและทองถิ่นใสสะอาดดวยกลไกประชารัฐและการและงานวันตอตานคอรัปชั่นแหงชาติป  
2559  จัดในวันอาทิตยที่  11  กันยายน  2559  เวลา  16.30  น. – 20.00 น.  ณ  
มณฑลพิธีทองสนามหลวงและใหจังหวัดเราจัดลอกันโดยดูทีวีไปดวย   

เรื่องที่  16  เทศบาลตําบลทาพระพาผูสูงอายุมาศึกษาดูงาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เทศบาลตําบลทาพระจะพาผูสูงอายุมาศึกษาดูงาน  จํานวน  130  คน  ในวันที่  21  กันยายน  2559  
เวลา  13.00 น.  ฝากทานผอ.เพ็ญพรดูแลเรื่องนี้ 

เรื่องที่  17  ขออนุญาตเปล่ียนชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ถาไมเปนการยุงยากใหเอาแคชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติไมไดเสียหายครับ 

เรื่องที่  18  การกําจัดผักตบชวา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
การแกไขปญหาผักตบชวาดําเนินการถึงไหนแลว 
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จาเอกภราดร  เนตรวงษ  หน.ฝายเทศกิจ  ตอนนี้เรืออยูที่ อ.กันทรวิชัย  
จะเขาพื้นที่เราประมาณตนเดือนตุลาคมครับ   

เรื่องที่  19  
จํานวนผูมีสิทธ์ิออกเสียงประชามติจังหวัดกาฬสินธุระดับอําเภอและระดับ
ตําบลเขารับโลเกียรติคุณ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติจังหวัดกาฬสินธุระดับอําเภอและระดับตําบลเขารับโลเกียรติคุณที่ทานนาย
อําเภอพูดเมือ่วาน  ระดับอําเภอที่มีคะแนนสูงสุดคือ  อําเภอสามชัย  ผูมีสิทธิ  19,000  คน  มีผูมาใชสิทธิ  
12,000  คน  อําเภอเขาวง ผูมีสิทธิ  27,000  คน  มีผูมาใชสิทธิ  16,060  คน  อําเภอกมลาไสยผูมีสิทธิ  
55  คน  มีผูมาใชสิทธิ  33  คน คิดเปน 59 %  อําเภอเมืองกาฬสินธุผูมีสิทธิ  113,000  คน  มีผูมาใชสิทธิ  
66,000  คน  คิดเปน 59 %  อําเภอดอนจานผูมีสิทธิ  20,000  คน  มีผูมาใชสิทธิ  11,000  คน  คิดเปน 



58 %  ทั้งหมดคือพวกที่ไดรับรางวัล  5  แหง  ระดับตําบลมีตําบลนาโก  66 %   ตําบลโพนคํามวง  65 % 
ตําบลโพนทองกาฬสินธุ 65 %    แจงใหทุกทานไดรับทราบจากผลการประชามติที่ผานมา 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งที ่17/2559 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม ๒๕๕9 ประจําป 2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที ่23 
สิงหาคม 2559  ประจําป  2559  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เรื่องที่  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   - ไมมี - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม  2559 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนสิงหาคม  2559  ขอใหเลื่อนไปรายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง   อื่น  ๆ   
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง 
อื่นๆ   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  

เรื่องที่  1  รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
เมื่อวานไดคุยกับสํานักการคลังเขาสงสัญญาณวารายไดและรายจายในเดือนกันยายน  2559  จะไมพอใชจาย  
รายงานใหทราบดวยครับ 
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นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  ขออนุญาตสรุปถึงเดือนสิงหาคม  2559  
รายรับทั้งหมด  289,449,224.81  บาท  รายจายถึงเดือนสิงหาคม  2559  จํานวน  252,266,525.68  
บาท  ยกมาเดือนกันยายน  37,000,000  บาท  แตรายจายเดือนกันยายนรวมฎีกาที่คางจาย ณ  
ปจจุบันและคาตอบแทนที่จายประจําในเดือนกันยายน  54,000,000  บาท 
สรุปแลวเราจะติดลบในเดือนกันยายนและไมมีรายไดเขามาในชวงนี้ 

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  ตอนนี้ฎีกาที่คงคางและยังไมไดจายเช็คจํานาน  2  
ลานเกือบ  3  ลานบาท  
ยังชะลอไวกอนเพราะเงินยังไมเขาอยากใหทานตัดสินใจวาเราจะใชกฎเกณฑใดเพราะบางอยางก็จําเปน 



นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
รองประเสริฐบอกวาเงินโรงรับจํานําจะเขาประมาณ  1  ลาน  2  แสนกวาบาท  เอามาลบจาก  1,600,000  
บาท  เหลือ  15,000,000  บาท  ไดหรือไม 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  ขออนุญาตเพิ่มเติม  
เมื่อเชาคียตัวเลขเขาไปแลวเราจะมีรายไดเขามารวมทั้งของโรงรับจํานําประมาณ  4,500,000  บาท  
จะติดลบประมาณ  12,000,000  บาท 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผอ.จําลอง  ภาษี  1  ใน  9  
และภาษี  Vat  จะมาอีกหรือไมในเดือนนี้ 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนการบริหารงานคลัง  ภาษี  1  ใน  9  จะไดประมาณ  1  
ลานกวาบาทและภาษี  Vat  ยังไมมีเชนเดียวกันแตจะมาประมาณ  9  แสนถึง  1  ลานบาท   

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  เมื่อเชาคียตัวเลขเขาไปแลว  วันที่  1  กันยายน  
จะมีภาษี  1  ใน  9  เขามา  1,100,000  บาท  ภาษีสุรา  400,000  บาท  ภาษีสรรพสามิต  
1,200,000  บาท  ภาคหลวงแร  70,000  บาท  รวมภาษีจัดสรรเขามาทั้งสิ้น  4,200,000  
เราจะติดลบประมาณ  12,000,000  บาท  ณ  ปจจุบัน 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   จะไมมีเงินเขามาอีกแลวหรือครับ 
นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนการบริหารงานคลัง  
เทาที่ดูรายรับแตละประเภทมันเขามาเกือบหมดแลว  เหลือประมาณ  7  ลานบาทที่จะเขามาในเดือนกันยายน  
ถาคํานวณเต็มเดือนกันยายนจะเขามาประมาณ  11 – 12  ลานบาท  แต ณ  ปจจุบัน  มาแลว  4  
ลานบาทเหลืออีก  7  ลานบาทที่ยังไมมา 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง  
เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินครู  เงินอาหารกลางวันเราเอามาหมุนจายไดหรือไม 

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนการบริหารงานคลัง  
งบประมาณที่ตั้งกับงบประมาณที่จะจายตามตัวเลขเปนจํานวนเงินทุกหมวดที่คาดวาจะรับและคาดวาจะจาย  
โครงสรางพื้นฐานที่ยังไมไดจายและยังไมไดทําสัญญาประมาณ  20,000,000  บาท  ซึ่งจะรวมอยูใน  
54,000,000  บาท 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ใหเราเตรียมเงินและฎีกาที่จะใชหนี้ประมาณ  7  ลานบาท  ถาหาก  1.  เงินไมมีเราจะไมจายหนี้  
ใหเราเลือกจายเฉพาะสวนที่มีเงินมา  2.  เรามาประชุมกันและตัดโครงการและไลเงินเหลือ     

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  
อีกทางเลือกหนึ่งคือคาชําระหนี้เงินกูเราเอาไวปลายเดือน  สวนการลงนามสัญญากอสรางตางๆประมาณ  
14,000,000  บาท  ขอปลายเดือนไดหรือไม  ตอนนี้หยุดเรื่องการจัดซื้อจัดจางหมดแลว 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
การซื้อของหมดแลวอยากใหทุกกองฝายไปดู  โดยเฉพาะสํานักการศึกษาวาเงินที่ถายโอนมา  
รับอุดหนุนมาแลวเอามาจายมันเหลือหรือไม 
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นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา  ขออนุญาตคะ  สําหรับเงินเดือนครูตลอดทั้งปจะมา  4  ครั้ง  
เราตั้งรับไว  58,883,451  บาท  แตเงินมาทั้งหมด  59,668,360  บาท  จายจริง  ณ  เดือนกันยายน  
55,409,092  บาท  คงเหลือ  3,474,359  บาท  โอนลด  1,885,000  บาท  คงเหลือ  2,274,268  
บาท  และมีเงินทวมของเงินเดือน  684,909  บาท  เงินอาหารกลางวัน  ตั้งไว  23,441,200  บาท  



รับจริง  24,939,920  บาท  จายจริง  23,440,600  บาท  คงเหลือ  1,528,520  บาท  
จะจายตามจํานวนนักเรียน  อาหารเสริมนมทวมมา  81,653  บาท  รวมเงินโอนทวมสํานักการศึกษา  
3,029,482  บาท  

นางอุบลรัตน  กิตติยุทธโยธิน  รองปลัดเทศบาล  
ขอความรวมมือสํานัก/กองฝายที่มีหนี้ที่จะตองสงใชเงินยืมขอใหชวยกันสงคืนเพราะเงินหมุนเวียนเราไมมี  
สวนฎีกาที่คางใหมาดูชวยกันวาอันไหนจําเปนหรือไมจําเปน   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   1.  
มีเงินจากสํานักการศึกษาประมาณ  3,000,000  บาท  2.  
เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจางปนี้พอดูตัวเลขออกไหมวาเหลือเทาไหร   

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนการบริหารงานคลัง  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2559  
รายรับทั้งหมดเขามา  289  ลานบาทเทานั้น  
ถาบวกประมาณการรายรับที่จะไดรับเดือนกันยายนไมนาจะเกิน  15  ลานบาท  รวมแลวประมาณ  303 – 
304  ลานบาท  ยังขาดอยูประมาณ  30  ลานบาท  แยกเปนภาษีจัดสรรขาด  19  ลานบาท  
เงินอุดหนุนทั่วไปรวมสํานักการศึกษา  8  ลานบาท  ผมจะนํารายละเอียดเงิน  54  
ลานบาทใหนายกฯพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เปนแบบนี้ทุกป  ประมาณวันที่ 4 – 
5 ตุลาคม  เงินเหลือเยอะ  ผมเสียดายโครงการที่ตัดแลวเราไมไดทํา  ผมจะดูวาจายจริง  54  ลานบาท  
ในเดือนกันยายน  และเหลืออีก  16  ลานบาท   บวกลบแลวจะเหลือประมาณ  5 – 6 ลานบาท  
ซึ่งไดรับจากสํานักการศึกษาประมาณ  3  ลานบาท  
ผมจึงถามผอ.จําลองวาเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางเหลือสัก  2   - 3  
ลานบาทหรือไมจะไดมาดุลกับสิ่งที่ขาด   

นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนการบริหารงานคลัง  เงินที่ผอ.สํานักการศึกษาพูดมันก็อยูในเงิน  289  
ลานบาท  พอมาดูรายจาย  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  เราจายทั้งหมด  226  ลานบาท 
บวกรายจายของเดือนสิงหาคม อีก  25  ลานบาท  รวม  251  ลานบาท  และบวกจายเดือนกันยายน  54  
ลานบาท  รวมจายจริงที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น  305  ลานบาท   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ฉะนัน้จะติดลบ  16  ลานบาท   
เทาที่ดูตอนนี้เงินจะเขาในเดือนกันยายนเทาไหร 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.สวนพัฒนารายได  ที่รายงานคือ  ณ  31  สิงหาคม  เราติดลบ  16  
ลานบาทโดยยังไมรวมรายรับเดือนกันยายน  เขามาในวันที่  5  กันยายนแลว  4,500,000  บาท  เหลือ  
12  ลานบาท   

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   
ผมอยากใหไปไลเงินจะเขาในเดือนกันยายนอีกเทาไหร และตีไววาจะเขามาอีก  7  ลานบาท  
ซึ่งก็จะเหลือประมาณ  5 – 6  ลานบาท  และโรงเรียนเงินเขาก็เหลืออีก  3  ลานบาท  จะเหลือประมาณ  2 
– 3  ลานบาท 

นางจิตตา  เสาวกุล  ผอ.สํานักการศึกษา  ขออนุญาตคะ  
ในสวนของสํานักการศึกษาที่ตั้งไวและยังไมเขาคือเงินโครงการ  SBMLD  ที่ตั้งไวโรงเรียนละ  750,000  บาท  
รวมประมาณ  3,000,000  บาท  จะเขาประมาณ  15  กันยายน      
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นายจารวัุฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   รายจายเราตั้งไวสูงแตเราจายไมถึง  
ฉะนั้น  ถาเราจะไปดูตัวเลข  319  ลานบาทคือรายจายเราไมได  
ถาจัดประชุมเพื่อตัดงบประมาณโครงการที่ยังไมทํานาจะไดอีกประมาณ  1 – 2  ลานบาท   
มอบฝายการเงินและฝายพัสดุระมัดระวังในเรื่องการเบิกจายแตอยากใหทําทุกโครงการ  
สําหรับสํานักการชางใหพอไวแคนี้  เงินคาวัสดุของทุกสํานักกองใหเบิกเดือนหนา 
ใหใชของที่มีอยาไปกอหนี้มาเพิ่ม  
ถาวางฎีกาแลวสํานักการคลังจะจายใหแตถาเปนคาวัสดุสํานักการคลังจะไมจายให  
สวนผอ.จําลองใหเอาเอกสารมาคุยกับผมอีกครั้งหนึ่งผมจะตัดสินใจเองครับ 

เรื่องที่  2  ผลการประกวดในโครงการรณรงคตอตานคอรัปชั่น 
นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  ผลการประกวดในโครงการรณรงคตอตานคอรัปชั่น  
ภาพวาดระดับประถมศึกษาตอนตน  โรงเรียนเทศบาล  1  ไดรับรางวัลที่  1 – 3  รางวัลชมเชย 
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล  1  ไดรับรางวัลที่  1 – 3  
เชนเดียวกัน  และรางวัลชมเชยอีกประมาณ  4 – 5 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ลําดับที่ 1 -2  
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  ลําดับที่  3  โรงเรียนอนุกูลนารี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ลําดับที่ 1 – 2  
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  ลําดับที่  3  
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุและรางวังชมเชยคือโรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ   
ประกวดโครงงานลําดับที่  1  โรงเรียนอนุกูลนารี  ลําดับที่  2  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  ลําดับที่  3  
วิทยาลัยสารพัดชาง  ประกวดขบวนแหลําดับที่  1  โรงเรียนอนุกูลนารี  ลําดับที่  2  โรงเรียนเทศบาล 4  
รางวัล  3,000  บาท  ลําดับที่  3  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ  นอกจากนั้นเปนรางวัลชมเชยทั้งหมดที่เขารวม 

นายอดิศักด์ิ  อนันตริยะทัรพย  เลขาฯนายกเทศมนตรี  ขอชมเชยโรงเรียนเทศบาล 4  
เปนอยางมากเพราะปริมาณนักเรียนที่เขารวมไมไดมากแตรูปแบบหรือแนวคิดที่นําเสนอโดนใจคณะกรรมการข
อบคุณครับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    
มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  

 
ปดประชุม  15.55 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 



        (นายพงษธร  โพธิแทน) 
                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


