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หน.ฝายอำนวยการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
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รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
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12. นางสาววารัตน
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18. นายวุฒิไกร
19. นางณัฐนันท
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- 2 หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
ผอ.สวนพัฒนารายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
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หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 22/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การลงนาม MOU
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันนี้เรามีการลงนาม MOU เพื่อที่จะรับ
ขอเสนอไปปฏิบัติฝากหัวหนาสวนการงานทุกทานดำเนินการเต็มที่ คนที่มาวาง KPI ใหเราคืออาจารยดร.ชาญ
ชัย จารุภาชน ทานวางยุทธศาสตรใหเราตั้งแตป 2549 จนถึงตอนนี้ป 2561 เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารยมาวาง
ยุทธศาสตรใหเราการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลของเราโดยตัวชี้วัดที่อาจารยเขาทำก็ทำใหองคกรของ
เราเปนองคกรแหงการเรียนรูไดทุกๆงานก็มีผลงานออกมาใหเห็นเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไมไดวาอาจารยแค
วางยุทธศาสตรเพราะการวางยุทธศาสตรนั้นสำคัญ ใน 1 ป อาจจะมาแคประมาณ 3 ครั้ง แลวตอนนี้

- 2 ทานผูวาไกรสร กองฉลาดทานเคยใชบริการทานอาจารยดร.ชาญชัย จารุภาชน ตั้งแตอยูที่อำเภอหนองสูงใน
การวางยุทธศาสตรเรื่องผักปลอดสารเกษตรอินทรียและวางตำแหนงในการที่จะเอายุทธศาตรตไปขายไหน
อยางไรจนติดตลาดทุกวันนี้ผักปลอดสารพิษของหนองสูงเขาสูตลาดบนของผูที่จะมีอันจะกินทั้งนั้น พอมาอยู
กาฬสินธุในการแกไขปญหาความยากจนไมรูจะทำอยางไรจะเริ่มตนอยางไรเลยเชิญทานอาจารยดร.ชาญชัย
จารุภาชน มาวางยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจนและเกิดโครงการกาฬสินธุแฮปปเนตโมเดลและมองไป
จนถึงกระทั่งวายาเสพติดก็ทำใหพี่นองประชาชนยากจนดวยเพราะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดรายไดที่ไดก็ไมพอเลย
เกิดยุทธการฟาแดดสงยางขึ้นมา

เรื่องที่ 2 มอบหมายงานชวงนายกเดินทางไปราชการ
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561

นายกจะเดินทางไปราชการเพราะฉะนั้นถาใครมีงานอะไรที่เรงดวนและตองการเสนอหนังสือใหเสนอไปยังทาน
รองปลัดรณยุทธแลวเสนอตอไปที่ทานรองนพสิทธิ์ไดเลยผมขอมอบใหทานทั้ง 2 ดูแลแทนนายก และมีงาน
หลายงานที่ผมจะมามอบภารกิจใหทุกทานคือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 – 12.30 น. จะมี
การแถลงขาวที่เฮือนลาวหรือเฮือนภูไทบานนายกใชเปนสถานที่เพื่อจัดงานแถลงขาวเปดตัวและสงมอบสินคา
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อสรางความเขมแข็งสูชุมชนก็คือจะแถลงขาววาที่สนง. ททท. เขามาสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวในเมืองรองคือจังหวัดกาฬสินธุนั้นไดรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการสราง
การมี ส วนรวมออกแบบกิจ กรรมมี อะไรบ าง สรางครอบครัวและกลุ ม ครอบครัวและคนรุน ใหม จำนวน 2
เสนทาง รวมทั้งผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึกเขาทำอะไรบางในจังหวัดกาฬสินธุเขาก็จะมานำเสนอรวมทั้งการ
ไปพัฒนาการไปตอยอดที่อำเภอสหัสขันธเรื่องไดโนเสาร ภูกุมขาวดวย ผมมอบใหทานรองนพสิทธิ์และเลขาฯ
อดิศักดิ์ไปรวมงานแถลงขาวในครั้งนี้แทนนายก สวนชวงบาย เวลา 13.30 น. หลังจากงานแถลงขาวแลวนั้น
เขาเชิญประชุมที่หองประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัด จะเปนการวางแผนป 2562 ของการทองเที่ยววาจะ
มาทำอะไรในจังหวัดกาฬสินธุรวมกับผูวาราชการจังหวัดก็จะมีชวงที่มาเกี่ยวของกับเทศบาลที่จะถูกวางในแผน
ป 2562 มี 2 งาน คือ 1.งานประเพณีสงกรานต มอบทานรองนพสิทธิ์และเลขาอดิศักดิ์ตัดสินใจและพิจารณา
ตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมเลยโดยที่ไมตองรอถามนายกใหรับนโยบายมาไดเลยถาเปนเรื่องที่ทำแลวพี่นองพี่
นองประชาชนเราจะดี ขึ้นเป นการพัฒ นาทองถิ่นของเราใหดีขึ้น ถาสรางสีสันและมีสิ่งๆดีดีเขามาให พี่นอง
ประชาชนของเรา 2.งานที่จัดอยูบริเวณชุมชนยานเมืองเกาที่เราเพิ่งจัดผานมา

เรื่องที่ 3 ธนาคารออมสินเชิญไปศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ธนาคารออมสินเชิญไปศึกษาดูงานที่

คุนหมิง ประเทศจีน วันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เขาใหเราแจงและสงรายชื่อในวันนี้มอบ
สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการแจงรายชื่อและสงรายละเอียด ผมมอบใหทานรองนพสิทธิ์ไปรวมศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้แทนนายก

เรื่องที่ 4 กิจกรรมคุณหมอชวนวิ่ง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เดินวิ่งปนในงานคุณหมอชวนวิ่ง วันที่

17 พฤศจิกายน 2561 ทานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบอกผมวาอยากจะขอใชเวทีกลางที่ลานหนาศาลา
กลางหลังเกา ฝากผอ.สำนักการชางอยาพึ่งไปรื้อเวทีที่เราทำไวอยูบริเวณนั้นออกใหกิจกรรมนี้ผานพนไปกอน
คอยทำการรื้อถอน เพราะเราตองไปทำเวทีตอที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินเปนเวทีของงานลอยกระทง ในวันที่
22 พฤศจิกายน 2561

เรื่องที่ 5 OTOP นวัตวิถีของดีบานฉัน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตำบลภูดินไดเปดตัวชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถีของดีบานฉัน ผมเลยแวะไปดูเปนการนำเสนอผลงานผลผลิตของชุมชนในตำบลภูดินเอาไปนำ
หนายและมีกิจกรรมบนเวทีโดยมีทานนายอำเภอเมืองเปนประธานและเชิญนายกไปรวมดวย และจะมีแหลง

- 3 ทองเที่ยวที่จะเปดตัวในอำเภอภูดินดวยเรื่องนวัตวิถีผมอยากใหทางกองสวัสดิการจำเอาไวตอไปจะไดยินคำวา
นวัตวิถีเหมือนกับนวัตกรรมคือวิถีใหมของชุมชนที่จะเอามาพัฒนาตอยอดไปในทางธุรกิจหรือเชิงสรางสรรค
อะไรก็ไดและงานของกองสวัสดิการฯถาหากไปตั้งโครงการอะไรที่เกี่ยวของกับนวัตวิถีก็ถือวาคุณเปนคนทันสมัย
ในยุค 4.0 ฝากเปนนโยบายใหกับกองสวัสดิการที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นพูดคืออยากใหใชคำวานวัตวิถีในการทำงาน
เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเริ่มตนของวิถีชุมชน วิถีเมือง วิถีการทองเที่ยว

เรื่องที่ 6 การจัดงานค้ำบานคูณเมือง 225 ป
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาฯทานอยากจะจัดงานเพื่อรำลึก

ถึ งบุ ญ คุ ณ ของเจ าเมื อ งผู ที่ ตั้ ง เมื อ งกาฬสิ น ธุ เราจะครบ 225 ป ในป นี้ เพราะฉะนั้ น ในช ว งปลายป เดื อ น
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเมือง 225 ป แลวถาหากมีการเฉลิมฉลองจะตองมี
การรำบวงสรวง อยากใหมีคนรำบวงสรวงประมาณ 1 แสนคน เครื่องแตงกาย เสื้อผา ไมไดจัดหาใหและมอบ
วัฒนธรรมไปออกแบบทารำไมมีการซอมแตพอถึงวันนัดหมายกันมารำพรอมกันในวันจัดงานบริเวณอนุสาวรีย
พระยาชันสุนทร มอบเทศบาลฯดูแลเรื่องการจัดสถานที่และความสะอาดบริเวณการจัดงาน การแตงกายใหใช
ชุดภูไทหรือภูลาว เพราะนั้นจะมีการประชุมเพื่อจัดงานนี้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่
หองผาเสวย ชั้น 2 ถนนเลี่ยงเมือง ศูนยราชการจังหวดกาฬสินธุ

เรื่องที่ 7 ขอความอนุเคราะหรถตู
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ดวยจังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมได

กำหนดจัดกิจกรรมถายภาพทางวัฒนธรรมรวมกับนางแบบระหวาง วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 โดย
ชางภาพผูไดรับรางวัลจากการประกวดภาพถายดานวัฒนธรรม ชางภาพกิตติมศักดิ์ ชางภาพรับเชิญ 40 คน
เพื่อมาเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดกาฬสินธุเพื่อสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมี
ความหลากหลายสร า งรายได ให กั บ จั ง หวั ด เพิ่ ม ขึ้ น ในการนี้ ข อความอนุ เคราะห ร ถตู เรื่ อ งนี้ ม อบสำนั ก
ปลัดเทศบาลรับผิดชอบ

เรื่องที่ 8 กิจกรรมงานวันตอตานคอรัปชั่นสากล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักงาน ป.ป.ช.แจงวาจะจัดกิจกรรม

งานวันตอตานคอรัปชั่นสากลในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็เปนหนึ่งในพันธมิตรในการ
จัดงานวันตอตานคอรัปชั่นสากลทุกป โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 ของเราก็มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวัน
ตอตานคอรัปชั่นมาโดยตลอดเพราะองคกรของเราเปนองคกรเครือขายของสำนักงาน ป.ป.ช. และทานจะยาย
สำนักงานของทานไปที่ศูนยราชการฯ หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ

เรื่องที่ 9 ดูแลและแกไขปญหากลิ่นเหม็นของน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานประเพณีลอยกระทงของเราฝาก

สำนักการสาธารณสุขเรื่องน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกินอยากใหดูแลความสะอาดและเรื่องกลิ่นเหม็นวาถาหาก
มีกลิ่นเหม็นเราจะตองแกไขอยางไรไมใชเฉพาะชวงจัดงานแตอยากใหดูแลไปตลอด

เรื่องที่ 10 ฝนตกน้ำทวมบริเวณตลาดทุงนาทอง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหนังสือรองเรียนมาถึงนายกเรื่องฝน

ตกน้ำทวมบริเวณตลาดทุงนาทองที่เคยมาโวยวายในการประชุมสภา ฝากฝายนิติการไปดูแลและดำเนินการไป
ตามกฎหมายในเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 11 การปฏิบัติการสื่อสารกระทรวงมหาดไทยผานแอพพิเคชั่นแอดไลน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม
น ายกเท ศ ม น ต รี เ มื องกาฬ สิ น ธุ การป ฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สาร

กระทรวงมหาดไทยผานแอพพิเคชั่นแอดไลนมอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบในเรื่องนี้และถาหากมีเรื่องอะไร
ที่เกี่ยวของกับนายกและเรงดวนสำคัญใหแจงใหนายกทราบดวย
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เรื่องที่ 12 นำเสนอผลงานวิจัยโครงการสมารทซิตี้
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเขาพบและนำเสนอผลงานวิจัย
โครงการสมารทซิตี้ฝากทานรองปลัดอภิวัฒนดูรายและเอียดขอมูลเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 13 เชิญรวมงานมุทิตาจิตทานปลัดเทศบาลฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เย็นวันนี้ขอเชิญชวนทุกทานรวมงาน

มุทิตาจิตปลัดเทศบาลทานฉลอง ฆารเลิศ ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เวลา 17.00 น. และตอนนี้ไดมีการสง
มอบหมายงานของท านปลัดเฉลองใหกับ ท านรองปลั ดรณยุท ธเรียบรอยแลวและท านรองปลัดรณยุท ธยัง
รักษาการในตำแหนงปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เรื่องที่ 14 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบริหารขอมูลเพื่อลดอุบัติเหตุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรม

ริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบริหารขอมูลเพื่อลดอุบัติเหตุมอบจาเอกภราดรไป
รวมอบรม

เรื่องที่ 15 กิจกรรมหิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุทานมี

นโยบายอยากจะรักษาสิ่งแวดลอมทานเลยคิดโครงการขึ้นมาและขอความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการวา
ตอไปอยาไปขอถุงพลาสติกถาหากจะซื้อของหรืออะไรใหนำถุงผาหรือตะกราไปใสงดการใชถุงพลาสติกและโฟม
ถาหากจะกินอะไรใหนำปนโตไปใส ชื่อกิจกรรมนี้คือ หิ้วตะกรา นุงซิ่น ถือปนโต เราจะสนองนโยบายนี้ของ
ทานผูวาฯเมื่อไหรมอบงานประชาสัมพันธเลือกกำหนดวันจัดกิจกรรมนัดรวมตัวกันแตงกายและถายรูปลงสื่อ
ตางๆเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมนี้ และฝากไววาสำนักงานไหนที่ติดอยูกับถนนสายหลักจะตองจัดสวนหยอม
หนาสำนักงานพรอมกับดูแลตัดหญาใหสะอาดสวยงามดวยก็คงจะหมายถึงถนนบายพาสที่ไมดูแลปลอยใหหญา
รกแลวใหทางหลวงหรือเทศบาลไปตัดหญา

เรื่องที่ 16 องคการจัดการกาซเรือนกระจก
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

องคการจัดการกาซเรือนกระจกเขา
ชวนเราสงประกวดเรื่องนี้ฝากทานผอ.สำนักการสาธารณสุขดูและพิจารณาดวย

เรื่องที่ 17 จัดกิจกรรมเททองหลอพระ
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ทางสำนักพระพุท ธศาสนาจังหวัด
กาฬสินธุจะมีการจัดกิจกรรมทอดผาปาทอดกฐินหรือหาเงินสรางพระนั้น ทานเลยคิดจะจัดกิจกรรมเททอง
หลอพระ ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 เปนการคุยกันคราวๆแตยังไมไดนำเสนอทานผูวาฯ แตเอาเปน
วากอนปใหมนาจะมีการเททองหลอพระ และมีเงินงบประมาณเทาไหรก็ทำเทานั้นไปเรื่อยๆและทำทุกปๆ
เพราะถาเราหาเงินจากการทอดผาปาทอดกฐินแลวไมดำเนินการอะไรตอก็จะทำใหพี่นองประชาชนสงสัยและ
อาจเกิดการไมเขาใจไดวาไมมีการดำเนินการอะไรเลย

เรื่องที่ 18 โครงการจุติสุขาวดี
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ โครงการจุ ติ สุ ข าวดี ที่ ถู ก สท.ตั ด

โครงการนี้ออกไปที่เขาตั้งไว 1 แสนบาท กิจกรรมนี้ไดติดตอวิทยากรเอาไวแลวและเขาอยากจะขับเคลื่อนผม
คุยกับดารุณีเจาของโครงการบอกวาไปเจอวิทยากรทานหนึ่งที่มีความสามารถในการบรรยาย การดูแลผูที่อยู
ในภาวะวิกฤตระยะสุดทายทุกคนจะตองเจอความตายแตการที่จะตายอยางไรใหสุขาวดีจะตองมีการปฏิบัติกอน
ตายอยางไรนั้นก็คือการดูแลผูปวยระยะวิกฤต เพราะฉะนั้นดารุณีเลยไปประสานงานติดตอวิทยากรเอาไวและ
เราจะเอาอสม. อพส. เขาอบรมเบื้องตนจะอบรมประมาณ 40 คน หลังจากนั้นก็จะมาขยายผลตอและสรางทีม
อีก 200 คน ตั้งงบประมาณ 1 แสนบาท แตถูกตัดผมอยากถามวาเทศบาลอยากจะสรางนวัตกรรมการดูแล

- 5 ผูปวยในระยะสุดทายและวิกฤตหรือไม ผมเลยมาคิดวาโครงการแบบนี้ไมเคยเกิดขึ้นในทองถิ่นไหนถาหากวา
เราทำไดเราอบรมเตรียมความพรอมเตรียมคนใหรูจักวิธีการดูแล ใหดารุณีทำโครงการและเสนอโครงการเขา
มาเพื่อขอใชเงินรางวัลในการทำโครงการนี้

เรื่องที่ 19 ผูตรวจการแผนดินมีโครงการสัญจรมาที่จังหวัดกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผูตรวจการแผนดินมีโครงการสัญจรมา
ที่จังหวัดกาฬสินธุและจะมาทำโครงการรวมกันกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพื่อเผยแพรผลงานและกิจกรรมของ
สำนักผูตรวจราชการแผนดินใหพี่นองประชาชนไดรูจักเนื่องจากวาสถาบันพระปกเกลาลงมาประเมินและพบวา
คนในจังหวัดกาฬสินธุไมรูจักสำนักงานตรวจการแผนดินจะลงมาทำโครงการชวงปใหม

เรื่องที่ 20 การสรางสื่อโดยใชสมารทโฟน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สภาเด็กและเยาวชนที่เราหากรรมการ

มาโอกาสตอไปผมจะเอาวิทยากรมาสอนการสรางสื่อโดยใชสมารทโฟนจะสรางใหเขาเปนผูสื่อขาวผูรายงานขาว
ตัดตอสรางขาวอยูในสมารทโฟนแลวลง Facebook ถาหากสำนัก/กองไหนสนใจสามารถติดตามมาเรียนรูได
ผมจะสรางผูสื่อขาวที่เปนเยาวชนใหเขารายงานกิจกรรมของเทศบาลใหเขาดำเนินการกันเองแบงกลุมเราเรียก
มาอบรมประมาณ 30 คน เปนเปน 3 กลุม ใหเวลา 1 เดือน สรางผลงานใหไดแลวนำมาเผยแพร

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม
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ปดประชุม 15.30 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

