
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน 
คร้ังที่  20/๒๕60  ประจําป  ๒๕60 

วันอังคารที่  3  ตุลาคม ๒๕60  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

....................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจารวุัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
3. ดร.ศิรินันท    หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
4. นายนิติธรรม   รัตนานิคม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายฉลอง    ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาล 
7. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
8. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายพงษธร            โพธิแทน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

10. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ผอ.สํานักการชาง 

11. นายวรวิทย             ภูอวด  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
12. นายนิกร            แตมแกว          หน.ฝายอํานวยการ 
13. จาเอกภราดร         เนตวงษ  หน.ฝายรักษาความสงบฯ 

14. นางสาวจันทรตรี   กอสัตย  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

15. นางจีรนันท  ธารไชย  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ 
16. นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
17. นางสาวดารุณี สุดาอ้ิง  หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ 
18. นางสาวสุนิสา บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
19. นายคงเดช  หรบรรณ หน.หนวยศึกษานิเทศก 
20. นายวุฒิไกร  ภูนาโท  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
21. นางณัฐนันท  บงศรีดา  หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ 
22. นายกันติพงษ เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี 
23. นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา ผอ.สวนพัฒนารายได 
24. นายจําลอง  ศรีนามล  ผอ.สวนบริหารงานคลัง 
25. นางมยุรา  ภูจริต  หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
26. นางมยุรี  ไชยบัง  หน.ฝายการเงินและบัญชี 
27. นายนัญธชัย  พลพิมพ  หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ 
28. นางศศิญา            กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
29. จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
30. นายสังวาล  เมืองโคตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
31. นายสถิตพงษ บงศรีดา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
32. นางศศิพรรณ โพธิแทน  ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 
33. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
34. นางพัชรินทร  พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
35. นางวัชรี  คําเดช  รก. ผอ.  โรงเรียนเทศบาล 1 
36. นายพัฒพงษ  พัฒนลกัษณ นักพัฒนาชุมชนชํานาญงาน 
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 ผูไมมาประชุม  
1. นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
2. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายสมบัติ  สันคํา  ผจก.สถานธนานุบาล 
4. นายลิขิต              ไชยภ ู  หน.ฝายปกครอง 
5. นายกฤษณะ  จีนซ่ือ  หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. นางสาววารัตน วิวัฒนการ พนักงานบัญชี 
7. นางสาคร  แตมแกว หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
8. นายวันชัย  จันทรสวาง หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
9. นางสาวรัชภรณ  โพธิวิเศษ  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 
10. นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง  หน.ฝายระเบียบการคลัง 
11. นางสุดารัตน  ศรีโยธา  หน.ฝายผลประโยชน 
12. นางรัศมี  แสนอุบล หน.ฝายพัฒนารายได 
13. นายสนธยา  สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  
14. นายธนวัฒน  สิทธิกานต ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ 
15. นายปญญา  หม่ันผดุง หน.ฝายสาธารณูปโภค 
16. นายอิงควัต  คงคุณาวัฒน หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
17. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
18. นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายงบประมาณ 
19. นายชาติชาย คํากอน  หน.ฝายนิติการ 
20. นางดวงใจ  พิมพบุตร หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
21. นางสาวณัฐภาส การรินทร หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
22. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
23. นางมนธิดา  คํากอน  หน.ฝายแผนงานและโครงการ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 20/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี 3  ตุลาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1   การใชเงินรางวัลบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมไดไปรับรางวัลบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีมาแลวยังไงก็ตองขอขอบคุณทานหัวหนาสวนการงานทุกสวนท่ีมีสวนรับผิดชอบในการท่ีทําให
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเรามีชื่อเสียงและไดรับรางวัลพรอมกับเงินรางวัล จํานวน 4 ลานบาท  ตอนนี้ไดจัดสรร
โอนมาใหเราเปนท่ีเรียบรอยแลวผมก็อยากใหทุกสํานัก/กองท่ีเสนอโครงการและงบประมาณเขามาแลวตกไป
ตอนท่ีเราพิจารณางบประมาณทําใหบางโครงการบางเรื่องไมไดรับการบรรจุเพราะอาจจะเสี่ยงเปนเหตุใหฝาย
คานเขายกข้ึนมาเพ่ือท่ีจะหาเรื่องไมผานเทศบัญญัติของเรา  ผมก็แจงใหทุกคนในท่ีประชุมไดรวมในความสุขท่ี
จะไดเพราะฉะนั้นก็มอบใหกองวิชาการทําหนังสือไปยังทุกสํานัก/กองวาถาแตละสํานัก/กองอยากจะชดเชย
ซอมแซมหรืออยากไดรับการสนับสนุนอะไรจากเงินรางวัลก็ใหทําเรื่องเขามาหลังจากนั้นเราจะมาประชุม
พิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง  คราวนี้เราไมจําเปนจะตองรีบรอนเพราะในหนังสือท่ีเขาแจงมาเรื่องงบประมาณตัวนี ้
เขาบอกวาใหนํามาใชมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนและไมตกเปนเงินสะสม  ใหสง
หนังสือรายละเอียดสิ่งท่ีอยากจะรับการสนับสนุนใหกองวิชาการ ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2560    
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นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     เรื่องคาใชจายในการจัดทําอาคารชั่วคราว
ของพอคาแมคาตลาดลาน 1 ใชเงินสวนนี้ใชหรือไมครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใชใชเงินรางวัลนี้ 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง    ตอนนี้แบบและประมาณอาคารเสร็จเรียบรอย
แลวเพียงแตวาจะตองสงใหทางสํานักการคลังจัดซ้ือจัดจางเลยตองใชเวลาอีก 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมวามันอยูท่ีผูรับเหมาเรายังไมสง
พ้ืนท่ีใหผูรับเหมาก็ลงมือทําไมไดอายุสัญญาก็ยังไมเริ่มนับ  ทานไดสงพ้ืนท่ีใหผูรับเหมาแลวรึยัง 

นายจําลอง ศรีนามล    ผอ.สวนบริหารงานคลัง      สัญญาลงนามกันเรียบรอยแลวในสัญญาระบุ
วาผูรับจางจะตองลงมือทํางานถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา  เราลงนามประมาณเดือนท่ีแลวครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรายังไมสงพ้ืนท่ีใหผูรับเหมาและ
พอคาแมคาก็ยังขายของอยูยังไมมีความพรอมในการเริ่มงานผูรับเหมาก็เสียเปรียบแบบนี้ก็ไมถูกตอง  ใหไป
ประสานผูรับเหมาใหทําหนังสือมาผมยังไมสงพ้ืนท่ีจนกวาจะเรียบรอย  และการใชเงินรางวัลจะตองมีในแผน
แลวเรามีในแผนรึยังเรื่องท่ีเราจะทําเตนทขายของชั่วคราวใหพอคาแมคาถาไมมีเราตองมาทําการปรับปรุงแผน
ถึงจะทําการจัดซ้ือจัดจางไดเราจะตองปฏิบัติตามแผน   

เร่ืองที่  2    อาคารโรงเรียนผูสูงอายุแหงใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องนี้ก็เก่ียวกับการใชเงินรางวัล
เหมือนกันคือเรื่องโรงเรียนผูสูงอายุของเราตอนนี้ปดแลวและจะไปเปด ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 
เพราะฉะนั้นเรามีเวลาในการปรับปรุงอาคารตกแตงหองในเดือนตุลาคมนี้เทานั้นผมอยากทราบวาใครจะเปน
ผูดูแลอาคารของโรงเรียนผูสูงอายุแหงใหมท่ีวัดใตนี้และวัสดุท่ีเราสั่งมาจะมาถึงวันไหนและใครจะเปนผูเปดหอง
เพ่ือเก็บของจะตองมีผูรับผิดชอบท้ังหมด  ตอนนี้เราเตรียมคนเอาไวทํางานเปนจางเหมาดูแลทําความสะอาด
อาคารโรงเรียนผูสูงอายุหลังนี้งานนี้อาจจะข้ึนกับสํานักการสาธารณสุขหรือกองสวัสดิการสังคมก็ไดและถาใคร
ไดรับผิดชอบก็ตองนําไปจางเหมาในสวนงานจางเหมาของสํานัก/กองตนเองหลังจากนั้นก็ตองดูแลรักษา  และ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและกองทุนจุติสุขาวดีของดารุณีก็จะยายไปอยูอาคารแหงนี้ดวยสรุปวาผมมอบ
อาคารแหงนี้ใหสํานักการสาธารณสุขเปนผูดูแลและใหไปทําความเขาใจกับพระใหดีเพราะอาคารแหงนี้ตั้งอยูใน
วัดใตโพธิ์คํ้า   ถาสํานักการชางปรับปรุงหองและอาคารเรียบรอยแลวใหนํากุญแจมาใหสํานักการสาธารณสุข
เพ่ือท่ีเขาจะไดไปจางเหมาคนเฝาอาคารและมอบหมายหนาท่ีดูแลทําความสะอาดตอไป  และมีงบประมาณท่ี
บรรจุอยูในเทศบัญญัติเก่ียวกับเรื่องการทําปายการเปลี่ยนปายของโรงเรียนเทศบาล 4 หรืออะไรก็ตามท่ี
เก่ียวของกับโรงเรียนผูสูงอายุฝากใหผอ.สวนจําลองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดเลย  

เร่ืองที่  3    การบุกรุกที่ดินของที่ทําการชุมชน รพช.   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการบุกรุกท่ีดินของท่ีทําการชุมชน 
รพช.  ประธานหมูไดเงิน จํานวน 5 แสนบาท มาทําโรงน้ําหยอดเหรียญแตไมไดขออนุญาตเราผมเลยไดแจง
ความดําเนินคดีแตสํานักการชางไมไดทําหนังสือไปสั่งรื้อถอนตั้งแตแรกและในขณะท่ีเรื่องยังไมจบก็ยังไป
ดําเนินการกอสรางเพ่ิมเติมอีกจนลุกล้ํามายังลานกีฬาท่ีดินบริเวณนี้เปนท่ีดินของราชพัสดุท่ีเทศบาลขอใชและ
เวลาขอใชท่ีราชพัสดุเราตองระบุวาเราจะขอใชเพ่ือทําอะไรถาเราทําผิดไปจากท่ีขอใชถาเกิดรายไดข้ึนมาก็จะมี
หนังสือมาขอใหเราเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชจากท่ีใชฟรีมาเปนขอเชาแทนเพราะวาเอาท่ีของราชพัสดุมาทํา
ประโยชนและก็ไดเงิน  เหมือนกับท่ีประธานหมูเอาท่ีราชพัสดุท่ีเราขอใชฟรีมาทําโรงน้ําหยอดเหรียญทําใหเกิด
มีรายไดแต 
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สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราไดทําหนังสือไปแจงราชพัสดุแลววาเปนการทําโดยพลการแลวเทศบาล
กําลังดําเนินการฟองขับไล  นี้คือความเสียหายท่ีเทศบาลไดรับเพราะมีบุคคลท่ีอยากจะทําอะไรแตไมมีการขอ
อนุญาต   

เร่ืองที่  4    เตรียมการปองกันน้ําทวมในอนาคต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เตรียมการปองกันน้ําทวมในอนาคตน้ํา
ท่ีทวมทุกครั้งจะมี 2 ประเด็น 1.น้ําทวมเนื่องจากรอการระบายเปนปริมาณน้ําฝนในทุกพ้ืนท่ี 2.น้ําทวมท่ีมา
จากอางหวยเก็บน้ําหวยสีทนลนออกมาไหลเขาท่ีบริเวณแกงดอนกลางและมีประมาณมากทําใหลนมาทวมยัง
บานพ่ีนองประชาชน  ผมก็ไดใหจาเอกภราดรไปซ้ือเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนมาแลวตัวชี้วัด KPI ของสํานักการ
ชางเก่ียวกับเรื่องการระบายน้ําทวมบอกวา 60 มิลลิเมตร จะระบายเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงตอนนี้เรามีปริมาณ
น้ําฝนแลวใหทานทําตัวชี้วัดใหมสงเจาหนาท่ีไปดําเนินการดูตัวชี้วัดและทําการปรับปรุงตัวชี้วัดใหม  ตอนท่ี
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเราน้ําทวมชวงท่ีโดนพายุเซินกาถลมปริมาณน้ําฝนอยูท่ี 170 มิลลิเมตร  ผมเตรียมการ
ปองกันไวคือในสวนของการระบายน้ําฝนท่ีไหลไมทันผมขอความรวมมือจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
ทําการศึกษาและออกแบบระบบแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขาลงมาประชุมประชาคม 2 
– 3 ครั้งแลว  งบประมาณท้ังหมด 250 ลานบาท ก็ถือวาโชคดีท่ีมีการประชุม ครม.สัญจรนายกรัฐมนตรีมา
ประชุม ครม.สัญจรท่ีจังหวัดนครราชสีมาผูวาฯท้ัง 20 จังหวัดก็ตองไปเสนอวาประชาชนของตนเองนั้น
เดือดรอนและตองการแกไขอยางไรจาก ครม.สัญจร และสิ่งท่ีผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานสุวิทย คําดี
จะตองเปนโครงการท่ีสมบูรณเรียบรอยมีผลอางอิงทางวิชาการมีการประชาคมเรียบรอยทานผูวาฯเลยไดนํา
โครงการใหญๆเขาไปเสนอขอ 4 โครงการ 1.โครงการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
งบประมาณ 250 ลานบาท 2.โครงการเสริมพนังก้ันน้ํา ท่ีอยูในเขตทางหลวงชนบทท่ีก้ันน้ําพาน 3.โครงการท่ี
ไปทําบริเวณอําเภอฆองชัย 4.โครงการท่ีไปทําอยูบริเวณอําเภอรองคํา  เม่ือโครงการปองกันแกไขปญหาน้ํา
ทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราเปนโครงการท่ีมีความพรอมก็เลยถูกบรรจุใหอยูในรายการอันดับ 1 
แผนป 2562 จํานวน 250 ลานบาท    

เร่ืองที่  5    พิธีถวายดอกไมจันทนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องการประดับและวางดอกดาวเรือง
ดานนอกรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดฯตามเสนทางและวงเวียนโปงลางเราจะตองจัดใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 
15 ตุลาคม 2560 สวนในบริเวณศาลากลางเปนงานของ อบจ. และงานของสวนราชการ  ทานเลขาอดิศักดิ์
แจงผมมาวาเราจะขนยายไมทันผมเลยคิดวาถาเราอยากขนยายและจัดเรียงใหทันตองแบงงานและมอบหมาย
หนาท่ีกันไปทุกสํานัก/กองทานผอ.ภานุเดชวาอยางไร  

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง     อยากขอความรวมมือใหทุกสํานัก/กองมา
ชวยกันขนยายและจัดเรียงดอกดาวเรืองชวยกัน  เพราะกําหนดการนั้นใหแลวเสร็จไมเกิน วันท่ี 15 ตุลาคม 
2560  เพราะสํานักการชางก็รับผิดชอบในเรื่องไฟฟาและเตนทในบริเวณศาลากลางดวยกลัววาจะดําเนินการ
ในเรื่องการขนยายและจัดเรียงดอกดาวเรืองไมทันตามกําหนด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความรวมมือทุกสํานัก/กองและคณะ
ครูทุกโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลฯใหชวยกันในงานนี้เพราะเปนงานสุดทายท่ีเราจะทําเพ่ือในหลวง รัชกาลท่ี 
9 ของเราได  ฝากทุกทานดวยและมอบใหสํานักการชางแบงพ้ืนท่ีจัดสรรรายการแลวมอบใหทานเลขาฯจากนั้น
ใหทานเลขาฯนําไปแจกจายและประสานทุกสํานัก/กองไดรับผิดชอบชวยกัน  

เร่ืองที่  6    ประชุมปรับปรุงเร่ืองงานบุคคล  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือมาเก่ียวกับเรื่องครูผูดูแลเด็ก
ใหจางเปนภารกิจไดถามีใบวิชาชีพและมีวุฒิการศึกษาตามท่ีเขาตองการผมเลยคิดวาเรานาจะมีการปรับปรุง 
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เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเรื่องงานบุคคลของเรา  ผมอยากฝากงานบุคคลของเราตนปงบประมาณเราควรจะมีการ
ปรับปรุงประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับเรื่องงานบุคคลของแตละสํานัก/กองใหมและเสนอข้ึนมาเปดโอกาสให
ทุกสํานัก/กองไดเสนอรวมพิจารณากันและเพ่ือจะชวยพนักงานจางเหมาท่ีดูแลเด็กฯและชวยพนักงานของเรา
ใหรีบดําเนินการตนปงบประมาณไดเลย  

เร่ืองที่  7    ทอดกฐินสามัคคี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานกฐินสามัคคีในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุของเรามี 3 วัด ท่ีไมมีตนกฐินไปปก คือ 1.วัดเหนือ 2.วัดชัยสุนทร 3.วัดปาทุงศรีเมือง  ประกาศให
ประชาชนทุกคนมารวมกันเพ่ือทอดกฐินเปนสามัคคีในวันนั้นเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกทานไปรวมแรงรวมใจ
ชวยกันไปทําบุญทอดกฐินสามัคคีของท้ัง 3 วัดดวย  สวนเรื่องงานทอดกฐินกรมฯ กฐินพระราชทานมอบทาน
ปลัดเทศบาลเปนผูดูแล 

เร่ืองที่  8    ปฏิบัติหนาที่รักษาการผอ.ของแตละสํานัก/กอง  
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอนนี้ทานผอ.ท้ังหลายเกษียณอายุ
ราชการผมกําลังพิจารณาในเบื้องตนผมจะใหแตละสวนท่ีไมมีผอ.รักษาการกันไปกอนแตถาสํานัก/กองไหน
ตองการตัวชวยผมจะแตงต้ังรองปลัดเทศบาลเขามาชวยดูแล  ในสวนของสํานักการคลัง  สํานักการศึกษา 
สถานธนานุบาลมอบทานรองปลัดประเสริฐเปนผูดูแล  และในสวนของสํานักการสาธารณสุข กองวิชาการฯ 
มอบใหทานรองปลัดอภิวัฒนเปนผูดูแล 

เร่ืองที่  9    แอพพิเคช่ันเทศบาลบริการประชาชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การใชแอพพิเคชั่นเทศบาลบริการ
ประชาชนเรียบรอยแลวหรือไมแลวมีคนใชแอพพิเคชั่นนี้แลวรึยัง  มอบใหแตละสวนการงานท่ีสามารถเขาไป
บริการประชาชนในแอพพิเคชั่นเตรียมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและลองโพสลองใชงานแอพพิเคชั่นดูและมอบให
กองวิชาการฯประชาสัมพันธใหประชาชนมาโหลดแอพพิเคชั่นเพ่ือใชงาน  จะทําอยางไรใหคนนิยมใช
แอพพิเคชั่นเทศบาลบริการประชาชนไปปรึกษาหารือกันในแตละสํานัก/กองตนเอง  ใหเวลา 1 เดือน ในการ
ทําแอพพิเคชั่นนี้ใหเกิดผลแลวเราจะมาคุยกันอีกครั้ง 

เร่ืองที่  10    แนะนําตัวพนักงานโอนยายมาใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แนะนําตัวพนักงานใหมท่ีโอนยายมา 

นายศักยภพ  กุลขลา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     สวัสดีครับผมนายศักยภพ  กุลขลา มาจาก
กองการเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีโอนยายมารับราชการเปนพนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุในตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปสังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เร่ืองที่  11    ปฏิทินงานเดือนตุลาคม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปฏิทินงานเดือนตุลาคมออกมาแลวจะมี
กิจกรรมสวดมนตทุกวันพระท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  กีฬาคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือแขงขัน
ท่ีจังหวัดอุดรธานีและมีการเขาคายเก็บตัว วันท่ี 5 ตุลาคม 2560  และเดินทางไปแขงขัน วันท่ี 10 ตุลาคม 
2560  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนดําเนินการ วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 และประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา วันท่ี 24 ตุลาคม 2560  

เร่ืองที่  12     การประเมินรางวัลพระปกเกลา 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอพูดถึงเรื่องรางวัลพระปกเกลาครั้ง
แรกผมไดรับการประสานงานแจงวาเขาลงพ้ืนท่ีเราแลวเก็บคะแนนไปประเมินในท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถาบันพระปกเกลาเห็นวาคะแนนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุตกไปประมาณ 1 – 2 คะแนน ไมมาก  ถาเราตก
ก็คือเราจะไดแคเกียรติบัตรทางคณะกรรมการชุดใหญจะไมลงมาประเมิน  แตอยูๆมีหนังสือมาวาสถาบัน
พระปกเกลาจะมา วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 คนท่ีจะมาเปนประธานครั้งนี้คือ ดร.โกวิทย พวงงาม  ซ่ึงทานจะ 
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เปนคนท่ีซักถามละเอียดมากเพราะฉะนั้นท้ังนายพัฒพงษ นางสาวพัชรินทร และนางสาวอภิญญาจะตองเตรียม
ตัวใหดีในการท่ีจะนําเสนอและวันนี้เห็นวาทานเพ็ญพรก็ไดมาชี้แนะและซักซอมใหเราตองทําการเตรียมการ
และซักซอมใหดีมีนิทรรศการโชวใหเห็นและมีผลงานท่ีมาเปนอยางไรท่ีจะทําใหเขาใจงายฝากทานผอ.วรวิทย
กําชับ    

นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     ไดมีการประชุมคณะทํางานแลว  และทราบขาววาคณะ
อาจารยจะมาพักท่ีโรงแรมริมปาว ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 และวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
จะเดินทางมาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในสวนของการเตรียมนิทรรศการผมประสานใหนางเพ็ญประภาและนาง
สาครเปนหลักในการจัดนิทรรศการโดยมีนิทรรศการ 3 เครือขายหลกั  สวนนิทรรศการเสริมขอใหทางโรงเรียน
เขามาชวยจัด 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ผมอยากนัด
ประชุมท้ัง 3 คน ท่ีมีหนาท่ีในการนําเสนอใหมาทําการเตรียมและซักซอมใหพรอมในการนําเสนอสวนเวลาผม
จะแจงอีกครั้งและถาไดวันและเวลาท่ีแนนอนแลวอยากใหเชิญทานเพ็ญพรมาอีกครั้ง 

เร่ืองที่  13    ขอมูลการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สรุปขอมูลการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรม  จังหวัดกาฬสินธุมีโรงแรมท่ีไดรับอนุญาตท้ังสิ้น 154 แหง ในป 2560 มีผูยื่นคําขอประกอบ
ธุรกิจโรงแรม จํานวน 25 แหง ผลการดําเนินงานมีดังนี้ 1.สงเรื่องคืนอําเภอเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม
ครบถวนพนกําหนด 1 แหง ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรแรมแลวเรียบรอยแลว 14 แหง อีก 10 อยู
ระหวางผูขออนุญาตปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองแนะนําและอยูในระหวางท่ีจังหวัดกําลัง
พิจารณาออกอนุญาตอีก 6 แหง ตอนท่ีประชุมผมไมไดเขาประชุมผมไดมอบใหเจาหนาท่ีเขาประชุมแทนและ
ตอนนี้มีหนังสือมาหานายกฯเรื่องการดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนท่ีใช
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุอางถึงหนังสือจังหวัดกาฬสินธุดวนท่ีสุด
เนื้อหาในหนังสือบอกวาตามท่ีจังหวัดแจงใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุศึกษากฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอ่ืนท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 เพ่ือเปนขอมูลในการใหคําแนะนําผูประกอบการ
ประชาสัมพันธกฎกระทรวงดังกลาวใหผูท่ีสนใจทราบและเชิญชวนผูประกอบการท่ียังไมไดรับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม ณ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงแรมนั้นตั้งอยูและขอใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุรายงานผลการเปลี่ยนการใช
อาคารและลักษณะการกําหนดอาคารประเภทอ่ืนท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรมใหจังหวัดทราบทุก 3 เดือน  โดย
ครั้งแรกรายงานภายในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560  และครั้งตอไปใหรายงานทุกวันท่ี 5 ของเดือนจนกวา
กฎกระทรวงดังกลาวสิ้นผลบังคับใชนั้นกระทรวงมหาดไทยแจงวาเพ่ือใหการดําเนินการตามกฎกระทรวง
ลักษณะอาคารประเภทอ่ืนท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรมเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
มากยิ่งข้ึนจึงขอใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดําเนินการดังนี้  ท่ีเขาบอกมาแบบนี้ไมทราบวาเราเคยรายงานใหเขา
ทราบหรือไมแตเทาท่ีนายกฯจําไดผมไมเคยไดเซ็นรายงานใหเขาเลยเขาบอกวาการทําหอพักเปนหนาท่ีเราแต
ถาใครทําหอพักแตเก็บรายวันก็ตองใหขออนุญาตโรงแรมและเรื่องนี้ข้ึนอยูกับสํานักการชางของเราท่ีไปประเมิน
ดวย 1.ใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได
เรงรัดติดตามและประชาสัมพันธเก่ียวกับการยื่นคําขอดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคารเปนอาคาร
โรงแรมตอเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังใหดําเนินการพิจารณาคําขอตามกฎกระทรวงท่ีกําหนดลักษณะอาคารอ่ืน
ท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรมตลอดจนดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของโดยเร็ว 1.2 ใหนําขอมูลอาคารท้ังหมดท่ีไดรับ
รายงานตามแบบ อค.1 มาประมวลผลแลวรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานผลการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรมใหจังหวัดทราบครั้งแรกภายในวันท่ี 
27 กันยายน 2560 และครั้งตอไปใหรายงานทุกวันท่ี 10 ของเดือน  1.3 แจงรายชื่อผูท่ีรับผิดชอบและ
หมายเลขโทรศัพทมือถือและสํานักงานใหจังหวัดทราบภายในวันท่ี 27 กันยายน 2560 วันนี้วันท่ีเทาไหรแลว 
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ผมก็ยังไมไดเซ็นหนังสือแจงไปเลยหรือวามีคนแจงไปแลว  หนังสือฉบับนี้ลงวันท่ี 26 กันยายน 2560  การท่ีมี
หนังสือมาถึงผมแบบนี้แปลวางานเราบกพรองจึงไดมีหนังสือสงมากําชับ  ผมวาเราหาเวลามาคุยปรึกษาหารือ
กันในสวนของสํานักการชางและกองสวัสดิการฯแลวใหนางสาวณัฐภาสถายทอดใหฟงวาท่ีไดไปประชุมมานั้น
เขาวาอยางไรพาดพิงอะไรถึงเราบาง 

เร่ืองที่  14   การดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนา
สตรีเพ่ือใหการขับเคลื่อนดําเนินงานพัฒนาสตรีเปนไปตามระเบียบแนวทางปฏิบัติจึงขอความรวมมือมายังทาน
พิจารณามอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบองคกรพัฒนาสตรีมอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบและดําเนินการ   

เร่ืองที่  15    สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเชิญ 
      พระราชกระแสทรงขอบใจ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญพระราชทานกระแสทรงขอบใจ
เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุตามท่ีสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุมชนตนแบบตอยอดความดี ณ พระ
ลานราชวังดุสิตริมทางเดินฝงสนามเสือปา ระหวางวันท่ี 8 – 31 กันยายน 2560 มีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมารวมนิทรรศการครั้งละ 12 แหง แหงละ 2 สัปดาห ในวันอาทิตยถึงวันศุกรระหวาง เวลา 10.00 – 
20.00 น.  วันเสาร เวลา 10.00 – 22.00 น. และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนท่ีของทองถ่ินในทุกวันเสาร
นั้น  ในการนี้การจัดนิทรรศการไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยประสบความสําเร็จมีผูสนใจชมจํานวนมากซ่ึง 
อปท.ของทานเปนสวนหนึ่งในการรวมมือท่ีใหเกิดความสําเร็จดังกลาว ท้ังนี้สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ สํานักปลัดสํานักนายกตลอดจนชุมชนตางๆท่ี
มารวมจัดนิทรรศการท่ีไดปฏิบัติงานเปนอยางดีและเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและ
สํานักปลัดสํานักนายกขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้  นําเอกสารฉบับนี้ไปติดไวท่ีโรงเรียนทุกโรงเรียนท้ัง 4 
โรงในสังกัดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

เร่ืองที่  16    ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปฏิบัติโครงการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปฏิบัติ
โครงการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  ผอ.สวนฯสมชายรีบดําเนินการใหทันและมอบทานผอ.ภานุเดชประสานเรื่อง
แบบ  แจงใหทุกทานทราบวาการขอรับงบประมาณท่ีเราจะมาดําเนินการเรื่องสิ่งแวดลอมเราเคยขอจาก 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นตอนนี้เราตองขอไปยังกระทรวงมหาดไทย
แทนเพราะกระทรวงมหาดไทยเปนผูนําเรื่องนี้มาดูแลแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแลว  

เร่ืองที่  17    การอบรมจัดซื้อจัดจางและระเบียบพัสดุใหม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผอ.สวนฯจําลองชวงนี้มีคนสนใจและ
กลัวในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและระเบียบพัสดุท่ีออกมาใหมพนักงานของเราไปอบรมบางหรือไม  หรือเราจะ
เชิญวิทยากรมาอบรมพนักงานของเราท่ีสนใจ 

นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง    เรียนทานนายกฯในชวงนี้จะมีการอบรมใน
เรื่องนี้คอนขางบอยเพราะฉะนั้นเราควรใหพนักงานของเราไปอบรมกับมหาวิทยาลัยตางๆ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     จริงครับเขาจัดอบรมเรื่องนี้บอย
เพราะฉะนั้นถาใครสนใจใหไปอบรมเพราะผมใหความสําคัญในเรื่องนี้ไมอยากใหเกิดขอผิดพลาด   

เร่ืองที่  18    รายงานการเงิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องเงินในการประชุมครั้งท่ีผานมาผอ.
สวนฯจําลองแจงผมวาเงินไมเขามาประมาณ 9 ลานบาท  และพอกลางสัปดาหบอกวาเงินยังไมเขาประมาณ 5  
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ลานบาท  และสัปดาหสุดทายแจงผมมาวายังไมเขาเลยเงินจํานวน 5 ลานบาท เราก็เลยเตรียมการกันไววาถา
เงินยังไมเขาเราจะไมจายหนี้ กสท. จํานวน 7 ลานบาท เราก็นาจะประคบประคองไปได  วันท่ี 28 กันยายน 
2560 ผอ.สวนฯจําลองโทรมาหานายกฯแจงวาเงินเขามาแลว จํานวน 7 ลานบาท  ก็แปลวาเกินเปาท่ีเราตั้ง
เอาไวประมาณ 1 – 2 ลานบาท  นั้นก็แปลวาเรื่องการเงินในปงบประมาณท่ีผานมาเราปลอดภัยใหรายงาน
เรื่องการเงินตอครับ 

นางสาวนันทนา   สุเพ็งคําภา     ผอ.สวนพัฒนารายได       เรารับมา 352,570,858.51 บาท 
รายจาย 347,100,000.00 บาท เหลือเงินประมาณ 5 ลานบาท  สรุป ณ วันท่ี 29 กันยายน 2560  
ยอดเงินเรายังไมนิ่งเพราะยังจายของเดือนกันยายนยังไมหมดคือเราเอาเฉพาะยอดท่ีจายแลวจริงๆมาใหด ู  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในการประชุมครั้งตอไปเรามาฟงกันอีก
วาเงินเราจะตกเปนเงินสะสมจํานวนเทาไหร  ผมไมอยากใหตกเปนเงินสะสม 5 – 6 ลานบาท  มันมากไปอยาง
นอยใหตกเปนเงินสะสมประมาณ 1 - 3 ลานบาท  ถึงจะเรียกวามืออาชีพในการบริหารจัดการเรื่องเงิน 

นายจําลอง ศรีนามล ผอ.สวนบริหารงานคลัง    เรียนทานนายกฯเงินเบี้ยยังชีพท่ีเรารอ  ท่ี
เรายืมเงินสะสมไป จํานวน 7 ลานบาท ในป พ.ศ.2558 – 2559 มาแลวแตยังมาไมหมด  ป พ.ศ.2558 มา
จํานวน  300,000 บาท  ป พ.ศ.2559  มาจํานวน 3,000,000 บาท  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ก็ยังดีท่ีมาครับเพราะปหนาก็อาจจะเขา
มาอีกเพราะในท่ีประชุมคณะกรรมการกระจายอํานาจเขามีวาระเรื่องเบี้ยยังชีพท่ีจายขาดใหกับทองถ่ินเขา
เสนอ  มอบทานผอ.วรวิทยแจงขอบคุณไปท่ีคณะกรรมการกระจายอํานาจวาตามท่ีเทศบาลฯขอใหทานได
ประสานบัดนี้กรมไดสงมอบเงินเบี้ยยังชีพใหเราแลวเปนจํานวนเงินเทานี้แตยังขาดอยูในหนังสือขอบคุณนั้นจะ
แฝงไปดวยการทวงถาม 

เร่ืองที่  19   การจัดงานประเพณีลอยกระทง 
นายกันติพงษ   เบาจังหาร หน.ฝายสงเสริมประเพณี     งานประเพณีลอยกระทงในปนี้จะจัดข้ึนใน
วันศุกรท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ปกติของทุกปงานประเพณีลอยกระทงของเราจะจัดประมาณ วันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2560 แตการประชุมชุมชนของเราจัดปลายเดือนเราจะไดขอสรุปอยางไรในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงกับทางชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราเรียกประชุมชุมชนกลางเดือนได  
เอาเปนวางานในหลวง รัชกาลท่ี 9 เราจะดูความชัดเจนและผมจะเรียกประชุมกรรมการชุมชนเพ่ือแถลงงาน
ของในหลวง รัชกาลท่ี 9 เพราะวาเราตองการมวลชนไปเพ่ือรวมพิธีวางดอกไมจันทนเปาหมายคือ 20,000 
คน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุเราจะไดรับผิดชอบจํานวนเทาไหรอยางไรจะมีการประชุมอีกครั้ง  และผมเองก็จะ
เรียกประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกับทางกองสวัสดิการอีกครั้งในเรื่องนี ้
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                คร้ังที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 19/2560 เม่ือวันท่ี  19 กันยายน  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนกันยายน 2560  ขอใหทุกสํานัก/กอง  เลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  16.10  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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