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27. นางสาวพัชรินทร ถิตยกุล  หน.ฝายสังคมสงเคราะห 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปด
การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 7/2562 ประจำป 2562 วันที ่2 เมษายน  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    ประกาศเทศบาลเรื่องการแตงกายในชวงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ประกาศเทศบาลเรื่องการแตงกาย
ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562  ในวันจันทรใหแตงชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี และใน
วันอังคารถึงวันศุกรใหใสเสื้อสีเหลืองสามารถใสเสื้อตัวเดิมที่เรามีอยูก็ไดไมจำเปนตองซื้อใหมเพราะในป 2559 
น้ันเราก็เคยมีประกาศใหใสเสื้อสีเหลืองตลอดทั้งปมาแลว  

เรื่องท่ี  2    ปฏิทินงานในเดือนเมษายน 2562   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปฏิทินงานในเดือนเมษายน 2562  
เราจะฉีดรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนงานประจำของสำนักการสาธารณสุขซึ่งก็ไดมีปฏิทินงานออกมาแลว  
และการประชุมวิชาการ อสม. วันน้ีไดเริ่มประชุมแลว  การประชุมหอกระจายขาวในวันพรุงน้ี และกิจกรรม
สวดมนตในวันพระ เดือนเมษายน วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 และวันศุกรที่ 19 เมษายน 2562 การ 
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จายเบ้ียยังชีพเราจายในวันที่ 5 เมษายน 2562  และกอนชวงเทศกาลสงกรานตเราจะมีการรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุเหมือนเชนทุกป  คณะกรรมการเครือขายปองกันอุบัติเหตุของจาเอกภราดรไปประชุมกันและตกลงกัน
วาจะจัดในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สี่แยกไฟแดงทางไปเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ  และงานเทศกาล
สงกรานตเริ่มวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 เราคอยมาลงรายละเอียดกันอีกครั้ง  และจะมีโครงการรณรงค
โรคติดตอทางเพศสัมพันธของสำนักการสาธารณสุข ในวันที่ 13 เมษายน 2562  โครงการน้ีคืออะไร        

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม     ผอ.สำนักการสาธารณสุข    เปนกิจกรรมที่เราจะนำเขาไปรวมในขบวนแห
สงกรานต  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขบวนแหวันสงกรานตของเราเริ่ม 
เวลา 15.00 น. แตในกำหนดการของทานผอ.สำนักการสาธารณสุขลงไว เวลา 13.00 น. ฝากใหแกไขเวลา
ใหถูกตองดวย  และปฏิทินงานตอไปคือโครงการถนนสายบุญในเดือนเมษายนจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 17 
เมษายน 2562  มีการประชุมช้ีแจงมหกรรมการจัดการศึกษาเชิญประชุมผูที่จะสงผลงานเขาจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดประชุมที่โรงแรมริมปาว วันที่ 19 เมษายน 2562 และเขา
วัดฟงธรรม ณ วัดชัยสุนทร  ในวันที่ 21 เมษายน 2562  และกิจกรรมวันเทศบาล ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
และชวงบายเราจะไปปลูกตนไม ณ แกงดอนกลาง   ในวันที่ 24 เมษายน 2562  และการอบรมกาฬสินธุ
เมืองจักรยานของสำนักการสาธารณสุข  ในวันที่ 27 เมษายน 2562    

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม     ผอ.สำนักการสาธารณสุข    ตอนน้ีตองขอหยุดการอบรมไวกอนเน่ืองจากวา
การนำเสนอตัวลักษณะของโครงการยังมีเรื่องที่จะตองปรึกษาทานนายกกอน  เพราะตัวที่เขาทำโปรแกรมมา
น้ันนอกเหนือจากตัวโครงการ  คือลักษณะของตัวโครงการเปนโครงการที่ใชอบรมเด็กช้ันประถมเกี่ยวกับเรื่อง
การใชจักรยานการจราจรแตในสวนที่ทางมหาวิทยาลัยสงมาน้ันเปนลักษณะการอบรมทั่วไปมีทั้งเด็กและชุมชน 
มีกิจกรรมการทาสีกำแพงใน 4 ชุมชน และการตีเสนจราจร จริงๆแลวควรแบงออกเปน 2 สวน เพราะวาในตัว
แผน ในตัวโครงการและในเทศบัญญัติฯมันระบุใหดำเนินการเฉพาะในสวนของประชุมอบรมเด็กช้ันประถม 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประชุมอบรมแลวปฏิบัติไดหรือไม
เปนการสาธิตในการอบรม ทดลองทาสีสัญญาณจราจร การอบรมวาสัญญาณจราจรเปนอยางไร ขีดสีตีเสนเปน
อยางไรแลวลงปฏิบัติพ้ืนที่จริงผิดโครงการตามเทศบัญญัติเหรอ 
นายวิทยา  ภูโยสาร    ปลัดเทศบาล      คือถาดูจากตัวโครงการเดิมที่มีอยูก็จะเปนวาอบรมเด็ก
ประถมใหเขาใจระเบียบวินัยการจราจร  เน้ืองานยังเขากันไมไดเพราะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะ
สถาปตยกรรมเขียนมาน้ันเปนกลุมคนทั่วไปกลุมเยาวชน 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวเราไดนำเทศบัญญัติใหเขาดู
หรือไม แตความจริงเราสามารถแกโครงการหรือปรับเปลี่ยนคำช้ีแจงไดหรือไม เปลี่ยนจากวัตถุประสงคเด็ก
ประถมมาเปนประชาชนทั่วไปและเด็กช้ันประถมดวย  

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม     ผอ.สำนักการสาธารณสุข    ตัวหน่ึงไปเกี่ยวของกับตัวงบประมาณที่ใช
เน่ืองจากวาในตัวงบประมาณจัดอบรมไว จำนวน  30,000 บาท แตในตัวที่ทางมหาวิทยาลัยสงมาน้ันมี
เพ่ิมเติมขึ้นมาคือเรื่องสี จำนวน 70,000 บาท    

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาเรื่องสีจราจรผมจะเบิกกับงาน
จราจรซึ่งสามารถเบิกซื้อสีได 

นายวิทยา  ภูโยสาร    ปลัดเทศบาล      ผมจะไปคุยรายละเอียดกับทางอาจารยและทางผอ.สำนัก
การสาธารณสุขและเสนอวิธีการดำเนินงานใหทานนายกทราบอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไมอยากให เลื่อนเพราะวา
กำหนดการเขามาแลวและชวงเวลาอาจารยเขาจัดนักศึกษามาแลว 
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นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตร ี    วันศุกรที่ผมไดไปรวมงาน “มาหา
สารคาม มาหาคราฟท” เลยไดเจอกับคณะอาจารยเขาพยายามจะมาดำเนินโครงการที่นายกตองการคือชุมชน
สุขสบายใจปที่แลวที่เราอบรมเปนตนแบบแลวปน้ี  เขาอยากจะใหชุมชนสุขสบายใจชวยขยายไปที่ชุมชนอ่ืน 
อยากใหสำนักการสาธารณสุขดำเนินการมากอนหนาน้ีและทางมหาวิทยาลัยจะมาชวยขับเคลื่อนทางชุมชนสุข
สบายใจเพ่ือใหเกิดชุมชนติดตามอีกประมาณ 3 – 4 ชุมชน  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่เราคุยกันไวก็จะประมาณน้ีและเรา
มีหนาที่มาแปลใหมันกลมกลืนและไปได   

เรื่องท่ี  3    เกิดอุบัติเหตุก่ิงไมของตนยางใหญหักลงมาทับมีผูเสียชีวิต 2 ราย  บริเวณ 
                         ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ชวงอาทิตยที่ผานมาไดเกิดพายุเกิดขึ้นที่
จังหวัดกาฬสินธุและไดเกิดอุบัติเหตุตนยางใหญสูงประมาณตึก 4 ช้ัน แถวบริเวณชุมชนวัดปาทุงศรีเมืองกิ่งไม
ของตนยางใหญไดหักตกลงมาทับคนที่อยูดานลางใตตนไมทำใหเสียชีวิต 2 คน หลังจากที่พายุสงบลงผมก็ไดรีบ
ออกไปดูพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุทันทีแตพอไปถึงครอบครัวของผูเสียชีวิตก็ไดมาตอวาและโทษเทศบาลเมือง
กาฬสินธุวาไดขอความอนุเคราะหใหเทศบาลไปตัดตนไมตนน้ีใหแลวแตเราไมไปดำเนินการใหสักที  ที่ดินแปลง
น้ีประมาณ 200 ตารางวา เปนที่ดินของราชพัสดุ  ผมมีโอกาสไดไปคุยกับคนที่เปนเจาของบานที่พักอาศัยอยู
ตอนน้ีวาผมเห็นบานหลังน้ีสรางไมแลวเสร็จมา 5 – 6 ปแลวเปนเพราะอะไรเขาเลยบอกวาธนารักษยังไมไดตก
ลงใหเชาเพราะมีปญหาเรื่องสีของผังเมือง ผมเลยจำไดวามีปญหาครั้งหน่ึงตอนที่ผมแพการเลือกต้ังที่ดินที่หนา
วัดปาทุงศรีเมืองทางทิศตะวันตกเปนที่ดินวางเปลาแตพอผมกลับมาอีกครั้งมีการจัดผังใหคนไปเชาอยูและพอ
เราไปทำผังเมืองมีราชพัสดุทำหนังสือเขามาขอแกสีของผังเมือง  ปกติที่ดินของราชการจะเปนสีน้ำเงินและที่ดิน
ตรงน้ีก็เปนสีน้ำเงินซึ่งผมก็บอกวาถูกตองแลวแตธนารักษบอกผมวาถาเปนพ้ืนที่สีน้ำเงินตามผังเมืองเอาออกเชา
ไมไดผมจึงแปลกใจวาโรงฆาสัตวเทศบาลฯที่ต้ังอยูทุกวันน้ีเปนสีน้ำเงินหลังจากเราทำโรงฆาสัตวเสร็จเราก็ขอ
อนุญาตเปดเปนโรงฆาสัตวและมีคณะกรรมการระดับจังหวัดลงไปตรวจแลวก็อนุญาตโดยมีทานปลัดฯจังหวัด
เปนประธาน  ทางอุตสาหกรรมพูดขึ้นมาวาพ้ืนที่บริเวณน้ีเปนสีอะไรผมจึงตอบวาเปนสีน้ำเงินทางอุตสาหกรรม
จึงบอกวาสถานที่สีน้ำเงินหามอนุญาตต้ังโรงงาน  เราขออนุญาตต้ังโรงงานเพราะโรงฆาสัตวของเราใชเครื่องมือ
มากกวา 2 แรงมาขึ้นไปจะตองเปนโรงงานประเภทที่จะตองไปขออนุญาต  เราก็ขออนุญาตแตอุตสาหกรรม
บอกวาตามระเบียบแลวการอนุญาตใหต้ังโรงงานในพ้ืนที่สีน้ำเงินไมไดผมเลยบอกวาต้ังไดไมไดไมเปนไรผมทำ
มาแลวและที่ดินบริเวณน้ันเปนของเทศบาลฯเราเอาเงินมาสรางโรงฆาสัตวในที่ดินของเราเองถาหากยังไม
อนุญาตก็ไมเปนไรผมจะรับผิดชอบเอง  หลังจากน้ันไมนานผูวาชัยรัตน มาประณีตก็ไดไปพูดคุยกับทาง
อุตสาหกรรมผมไมรูวาเกิดอะไรขึ้นหลังจากน้ันทางตัวอุตสาหกรรมที่มาคุยกับเราน้ันก็ลาออกไป  สวนในกรณี 
ธนารักษที่วาพ้ืนที่เปนสีน้ำเงินแลวใหคนไปอยูแลวผมไมรูวาไดชำระคาเชากันตลอดหรือไม  แตคนที่เปน
เจาของบานถาหากเราจายคาเชาถูกตองเราจะปลอยใหบานเราไมมีประตูและหนาตางหรือไม  แตที่ผมไปเห็น
คือไมมีทั้งหนาตางและประตูปลอยโลงมีแคหลังคาและกออิฐขึ้นไปแคน้ัน  แลวก็พากันมาอาศัยอยูดานนอกโดย
สรางกระทอมอาศัยใตตนไมพอเกิดพายุก่ิงของตนยางใหญเลยหักมาทับคนเสียชีวิต 2 คน ดังกลาวไปแลวน้ัน  
สรุปคือตอวาเทศบาลวาขอใหไปตัดตนไมแลวแตเราไมยอมไปตัดให  ผมเลยอธิบายไปวาตนไมตนน้ีเปนตนยาง
นาซึ่งเปนไมหวงหามประเภท ก. (ไมยางนาและไมสัก) ต้ังอยูในที่ดินเอกชนที่ดินของเราเองเราก็ตัดไมไดหามตัด
เด็ดขาด  ถาหากจะตัดไดตองขออนุญาตจากสำนักงานปาไมและผูที่จะขออนุญาตใหตัดไดน้ันตองเปนเจาของ
ที่ดิน  ตนยางนาเกิดในที่ราชพัสดุอยูในที่ดินของคนเชาหรือไมเชาเราก็ไมรู  แลวเจาของบานที่พักอาศัยอยู
ตอนน้ีมาขอใหเราไปตัดตนยางนาใหเราไมสามารถไปดำเนินการตัดใหไดครับหรือทานปลัดเห็นวาอยางไร    
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นายวิทยา  ภูโยสาร    ปลัดเทศบาล      ตามหลักแลวผูที่จะไดรับความคุมครองจากกฎหมายจะตอง
มีความชอบดวยกฎหมายกอนไมใชวาเขากระทำความผิดเสียเองแลวก็มาเรียกรองความคุมครองแบบกฎหมาย
แบบน้ีเปนการใชสิทธ์ิโดยไมสุจริตครับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนน้ีกฎหมายออกมาแลววาใครปลูกไม
ประเภท ก. ตอนน้ีสามารถตัดไดแลวแตคนที่จะตัดตนไมหวงหามน้ีไดตองเปนเจาของที่ดิน ในกรณีบานหลังน้ี
น้ันคือที่ ดินของธนารักษ  เพราะฉะน้ันไมวาเขาจะแจงมาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุไปตัดใหกี่ครั้งเราก็
ดำเนินการใหไมได  กระบวนการทุกอยางน้ันทางธนารักษตองดำเนินการมาขอความอนุเคราะหทางเทศบาล
แลวใหเราไปดำเนินการใหและตนไมยางนาน้ันสูงประมาณ 20 เมตร การดำเนินการตองใชรถเครนขนาดใหญ
แตมีคาใชจายเพราะเทศบาลของเราไมมีรถเครน  สวนเทศบาลของเราเขาไปตัดตนไมในบานเรือนของ
ประชาชนไมไดเพราะจะเปนการเอ้ือประโยชนกับพวกพองเพราะฉะน้ันเลยตองมีระเบียบวาถาหากวาใคร
อยากจะขอตัดตนไมก็ย่ืนคำรองเขามาและเราก็ออกระเบียบวาตนไมขนาดไหนที่จะไปตัดและเสียคาธรรมเนียม
เทาไหร  เพราะฉะน้ันใครที่มีบานอยูในเขตเทศบาลฯแลวจะปลูกตนไมที่เปนตนไมยืนตนขนาดใหญน้ันตองคิด
ใหดี  

เรื่องท่ี  4    อาคารพิพธิภัณฑ ศาลากลางหลังเกา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องอาคารพิพิธภัณฑหลังเกาพอ
มอบใหทานปลัดไปดำเนินการเพ่ือวาเราจะไดรับมอบจากทานผูวามาปรากฏวามีปญหาโฉนดเปนโฉนดแปลง
เดียวกันกับที่วาการอำเภอเปนที่ราชพัสดุที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูขอใชจากธนารักษแลวเรา
จะไปรับมาทั้งแปลงไมได  เราจะตองใหทานหัวหนาสำนักงานจังหวัดแจงธนารักษเพ่ือแบงที่ดินใหชัดเจนแลว
ถึงมอบใหเราเพราะวาที่วาการอำเภอเมืองเกาทางทานนายอำเภอเมืองทานยังใชอยูเปนที่ต้ังของสำนักงาน
ทะเบียน  ปญหาอีกเรื่องคือหลังคาที่ทะลุเราจะซอมแซมอยางไร   

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     ถาหากแกไขไมไดมูลคาหองที่
กำลังดำเนินการอยูโดยใชงบประมาณ 2 ลานบาท  ก็จะเสียหายแทบทั้งหมดถาหากเราไมปองกัน  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทานเลขาฯไปคุยกับทานรองสน่ัน
ใหเขาใจดวย  วาถาหากมอบใหเทศบาลแลวเราก็จะไดหาเงินงบประมาณไปซอมแซมใหเรียบรอยก็จะไมเกิด
ความเสียหายขึ้น 

เรื่องท่ี  5    เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเช้ือ HIV 
เราจะไดรับเงินอุดหนุนจากกรมฯสงมาใหเราแลวใหเราจายแตเมื่อประมาณ 2 ป ที่ผานมาขอมูลที่เราแจงไปกับ
ผูสูงอายุที่ เกิดขึ้นจริงของเราไมตรงกัน  โดยกรมฯเปนคนจัดสรรแลวก็โอนมาให  กรมฯไดรับเงินจาก
คณะกรรมการกระจายอำนาจและพอจัดสรรมาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุโดยสำนักงานทองถิ่นเปนคนแจงไปวา
มีผูสูงอายุ คนพิการ และติดเช้ือ HIV ในจังหวัดเทาไหร  ตอนหลังมามีการโอนเงินใหเราโดยตรงโดยที่กรมฯ
ไมไดโอนผานสำนักงานทองถิ่นฯ แตยอดเงินน้ันไมตรงกับเลขผูสูงอายุของเราโดยผูสูงอายุของเรามีเยอะกวาเงิน
งบประมาณที่จายมาแลวเราทำยังไงเมื่อพ่ีนองประชาชนไมไดเงินเราก็ตองยืมเงินสะสม หลังจากเรายืมเงิน
สะสมไดเราก็นำมาจายใหผูสูงอายุ  พอเวลาผานไปหลายปยอดติดคางที่กรมฯติดคางเราทั้งหมดประมาณ 7 
ลานบาท   พอเราติดตอไปที่กรมฯก็บอกวาจะรอเงินสงคืนจากอบต.และเทศบาลที่เอาเงินงบประมาณไปเยอะ
กวายอดของผูสูงอายุผมอยากใหกองสวัสดิการฯติดตามและสอบถามเรื่อยๆพรอมทั้งฝากผูที่ดูแลกองสวัสดิการ
สังคมกำกับดูแลตรวจติดตามรอดูวาเงินมาหรือไมมาถาหากเงินยังไมเขามาใหติดตามสอบถามไปยังกรมฯดวย 

เรื่องท่ี  6    ภารกิจถูกตองโปรงใสรอบรูวินัยการเงินการคลัง    
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผอ.สำนักการคลังไปสัมมนาของ 
สตง.เปนอยางไรภารกิจถูกตองโปรงใสรอบรูวินัยการเงินการคลัง    
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นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง     โดยสรุปเน้ือหาน้ีจะเกี่ยวของกับทานนายกคือ
ระเบียบวินัยการเงินการคลังใหม การเอาผิดน้ีจะเอาผิดที่หัวหนาหนวยงานผูรับตรวจแลวโทษผิดก็จะมี 3 อยาง 
1.วากลาวตักเตือน 2.ประจานตอที่สาธารณะ 3.ปรับเงินเดือนไมเกิน 12 เดือน  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    หัวหนาที่วาคือใคร 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง     หัวหนาหนวยงานที่รับตรวจกรณีของเราก็คือทาน
นายกฯ ถาหาก สตง. ตรวจเจอความผิดตรวจแบบประชุมหาทางออกรวมกันหรือเรียกอีกแบบวาตรวจแบบ
กัลยาณมิตร คือนำปญหาที่ตรวจเจอมาพูดและนำคนที่เกี่ยวของมาน่ังฟงและถกกันเรื่องวิธีการแกไขปญหาแลว
ทำการช้ีแจง  

เรื่องท่ี  7    วันอนุรักษมรดกไทย 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันน้ีเปนวันอนุรักษมรดกไทยจะมีพิธี
เปดตอนเย็นเวลา 17.30 น.   ณ  ลานหนาศาลากลางหลังเกา จะมีศิลปวัฒนธรรมของอีสานโดยเฉพาะหมอ
ลำ  การแสดงโขน ดนตรีโปงลางที่ชนะเลิศการประกวด และการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ แจงให
ทุกทานไดทราบถาหากใครวางก็สามารถไปรวมงานและรับชมการแสดงได 

เรื่องท่ี  8    เชิญประชุมชี้แจงผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาราชการจังหวัดเชิญประชุม
ช้ีแจงผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 2562 ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 1  พัสดุของสำนักการคลัง
ไปประชุมแลวแตครั้งน้ีเปนการเชิญประชุมครั้งที่ 2   ของเทศบาลเราก็คงจะเปนงบเฉพาะกิจของโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา  ในการซื้อคอมพิวเตอร  ผลการเบิกจายรายจายลงทุนหนวยงานทานไมเปนไปตาม
เปาหมายที่รัฐบาลกำหนดในการน้ีจึงขอเชิญทานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนประจำปงบประมาณ 2562 และผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเลื่อมปถามีพรอมทั้ง
จัดเตรียมขอมูลรายงานปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามระเบียบวาระที่ 4 เพ่ือพิจารณาดวย  มอบสำนัก
การศึกษาและสำนักการคลังไปประชุม วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.   

เรื่องท่ี  9    Big Cleaning Day จิตอาสาลงพื้นท่ีบำเพ็ญประโยชนท่ีสวนสาธารณะ 
                          กุดน้ำกิน 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่  3 เมษายน 2562 เวลา 
07.00 น. จะมีจิตอาสามาบำเพ็ญประโยชนที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินและบำเพ็ญประโยชนเน่ืองในวัน
ขาราชการพลเรือนดวย  และยังเปนวันที่เราจะเตรียมพ้ืนที่เพ่ือที่จะเคลียรความสะอาดรอวันซอมใหญในพิธีตัก
น้ำศักด์ิสิทธ์ิ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 มอบผอ.สำนักการสาธารณสุขเตรียมรถและไมกวาด มอบสำนักการ
ชางจัดเตรียมเวทีและสถานที่ เพ่ือใหการดำเนินงานของศูนยอำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุเปนไปดวย
ความเรียบรอยอำเภอเมืองจึงขอความอนุเคราะหหนวยงานของทานอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียม
สถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ รถบรรทุกน้ำ รถขนขยะ พรอมสนับสนุนน้ำด่ืมใหแกผูรวมกิจกรรมในวันเวลา
ดังกลาว  ฝากจาเอกภราดรรับขอมูลจากผอ.สำนักการสาธารณสุขและผอ.สำนักการชางแลวไปประสานงานกับ
ปลัดเบนซเพ่ือแบงหนาที่ในการทำงาน  ใหแบงเจาหนาที่ไปเก็บเศษใบไมและขยะช้ินเล็กๆทั้งบริเวณรอบใน
และรอบนอกของสวนสาธารณะกุดน้ำกินใหสะอาดและสวยงามใหไดมากที่สุด 

เรื่องท่ี  10    พิธีพลีกรรมเตรียมน้ำอภิเษก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 10.00 
น.  การซักซอมเสมือนจริงพิธีทำน้ำอภิเษก เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10  ณ 
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน แตงกายในชุดขาราชการสีกากีแขนยาวแลวรวมเดินขบวนจากสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
ไปวัดกลางพระอารามหลวงหลังจากน้ันจะมีการซักซอมใหญพิธีปลุกเสกน้ำและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  
สวนพิธีพลีกรรมตักน้ำจะจัดขึ้นจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 และพิธีปลุกเสกน้ำอภิเษกที่วัดกลางในวันที่ 8  
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เมษายน 2562  และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกที่วัดกลาง ในวันที่ 9 เมษายน 2562 สวนวันที่ 10 
เมษายน 2562 การแตงกายเต็มยศและปกติขาว  การจัดสถานที่ เตนทสีขาวและเกาอ้ี  ฝากสำนักการชาง
ดูแลและดำเนินการ 

เรื่องท่ี  11    งานรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.  ณ บริเวณสี่แยกไฟแดงทางไปเรือนจำ
จังหวัดกาฬสินธุ  การแตงกายในโทนสีเหลืองมอบจาเอกภราดรประสานงานกับทุกสำนัก/กองใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  12    งานวันเทศบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กิจกรรมงานวันเทศบาลในวันที่ 24 
เมษายน 2562 ฝากหัวหนาพงษธรรับผิดชอบดำเนินการใหเรียบรอย  และอยากจะสงมอบถวายศาลาวัดปา
ทุงศรีเมืองในกิจกรรมวันเทศบาลของเราดวย  มอบสุนิสาเขียนความเปนมาของการกอสรางศาลาแหงน้ีขึ้น
เพราะอะไร เชน เพราะตนไมลมทับเราเลยตองกอสรางศาลาใหมและรวบรวมรายละเอียดตางๆ การประมาณ
ราคา การหาเงินมากอสรางหาเงินงบประมาณจากไหน รายช่ือผูบริจาค ใหเรียบเรียงลำดับเหตุการณ หลังจาก
น้ันใหมาเอารายช่ือผูที่บริจาคที่สำนักการคลัง  ใหพิมพใสกระดาษ A4 แลวพับครึ่งเตรียมไวแจกจายใหกับพ่ี
นองประชาชนที่จะเขาไปรวมงานสงมอบถวายศาลาในกิจกรรมงานวันเทศบาลของเราเมื่อเราถวายศาลา
เรียบรอยแลวชวงบายเราก็ไปทำกิจกรรมปลูกตนไมที่แกงดอนกลางตอไป  

เรื่องท่ี  13   ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืน วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ที่
โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ ขอเชิญทานและเจาหนาที่รวม 2 คน มอบสำนักการสาธารณสุขจัด
เจาหนาที่ไปรวมประชุม  

เรื่องท่ี  14    เดินทางไปรับมอบรถดูดฝุนท่ีเทศบาลนครนนทบุรี 
นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม     ผอ.สำนักการสาธารณสุข    ผมไดรับการประสานงานจากเทศบาลนคร
นนทบุรีวาในวันที่ 22 เมษายน 2562  เขาจะมอบรถดูดฝุนใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราและเขาจะมี
หนังสืออยางเปนทางการมาอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบหัวหนาพงษธรเตรียมการทำ
หนังสือขออนุญาตเดินทางใหนายกและขอใชรถตูของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในการเดินทางดวย 

เรื่องท่ี  15    เปลี่ยนรูปในหลวงรัชกาลท่ี 10 ใหเปนรูปพระราชทานทุกแหง 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดไปประชุมคณะกรรมการระดับ
จังหวัดทานผูวาฯกำชับมาวาใหเราเปลี่ยนรูปในหลวงรัชกาลที่ 10 ทุกแหงที่ เรามีอยูใหเปลี่ยนเปนรูป
พระราชทาน  มอบสำนักการชางไปเปลี่ยนบริเวณวงเวียนน้ำพุ  ดานหนาหมูบาน S&P และหนาวงเวียน 7 
แยกหนองแซง 

เรื่องท่ี  16    โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
                            พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผอ.สำนักพระพุทธเชิญชวนขาราชการ
เขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยไม
ถือเปนวันลา  ทานผูวาฯมอบใหสวนราชการวาอยางนอยใหสงนาคเขาไปบวชรวมฝากทุกสำนัก/กองไป
ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่พนักงานทุกคนไดรับทราบดวย   
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เรื่องท่ี  17    งานวิ่งวิสาขะและเตรียมงานเททอง   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทาน
ผอ.สำนักพระพุทธจะจัดงานว่ิงวิสาขะ  และมีเสื้อขายดวยตัวละ 200 บาท  ตนทุนเสื้อตัวละประมาณ 120 
บาท หักจากคาใชจายที่เหลือจะรวมทำบุญพระใหญและทานยังแจงใหทราบวาตอนน้ีมีเงินงบประมาณที่เก็บมา
จากการจำหนายแผนทองแลวประมาณ 11 ลานบาท  จะตองหาเงินอีกประมาณ 1 ลานบาท รวมเปน 12 
ลานบาท  พระใหญจะเสร็จเรียบรอยและทานจะเตรียมงานเททอง วันที่ 25 – 26พฤษภาคม 2562    

เรื่องท่ี  18    การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาฯกำชับเรื่องการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ขอใหทุกสำนัก/กอง รวมทั้งโรงเรียนดวยใหความรวมมือดำเนินการโดยตลอด
ลด ละ เลิกโฬม และถุงพลาสติก ขยะอินทรียจะตองมีที่กำจัด  และตอนน้ีผมรอดูผลการประเมินวาหลังจากที่
เรารณรงคเรื่องขยะอินทรียไปแลวน้ันขยะของเราลดลงบางหรือไม 

เรื่องท่ี  19    พยากรณอากาศรอนจัดในชวงเดือนเมษายน 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีรายงานจากพยากรณอากาศแจงวา
อากาศจะรอนจัด  ในวันที่ 27 เมษายน 2559 อากาศเคยรอนที่สุด 41 องศาฯ แตปน้ีอากาศรอนจัดในเดือน
เมษายน 2562 จะประมาณ 40 – 42 องศาฯ  สวนในชวงเทศกาลสงกรานตจะมีอุณหภูมิประมาณ 39 – 
41 องศาฯ  

เรื่องท่ี  20   ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงปอ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีเรื่องคางอยูคือเรื่องศูนยดงปอที่ทำ
เรื่องมาขอใชเงินงบประมาณ ที่ผมขอถอดเรื่องสภาเน่ืองจากวาเขามีการกอสรางที่จอดรถอยูในน้ันดวย  ผม
อยากใหนายธนวัฒนลงไปดูและอยากใหปรับปรุงทางลาดของศูนยดงปอที่ขึ้นไมได  สวนเรือ่งหองน้ำที่อยากจะ
ทำก็ใหทำไดตามเดิมแตตัดเรื่องการทำโรงรถออกและปรับภูมิทัศนใหดูดีใชคำจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอเติมก็
ใหใชคำใหถูกตองเตรียมเพ่ือเอาเขาที่ประชุมสภาในการประชุมครั้งตอไป   

เรื่องท่ี  21    ขาวประชาสัมพันธของโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอแจงขาวประชาสัมพันธของ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ เขาเชิญนายกไปรับฟงเรื่องการแถลงขาวที่ไดรณรงคขอรับบริจาคผมมอบใหทาน
ปลัดเทศบาลไปแทน  โครงการเดิน-ว่ิงไดรับเงินบริจาค จำนวน 25,211,210 บาท  ทอดผาปาไดเงิน จำนวน 
8,967,054 บาท รวม 2 รายการน้ีเปนเงิน จำนวน 34,178,264 บาท  และอีกรายการหน่ึงเขาชวนทำ
โครงการบริจาคตอลมหายใจใหพยาบาลมาขอรับบริจาคผูที่ ใจบุญแตละรายๆ ยอดบริจาค จำนวน 
3,100,427 บาท ผมเองก็ไดบริจาคใหทั้ ง 3 รายการ และมี เงินบริจาคของโรงพยาบาล จำนวน 
13,700,000 บาท  รวม 2 รายการน้ี จำนวน 16,800,427 บาท และมีรายการครุภัณฑที่รับการสนับสนุน  
ครุภัณฑจากหลวงพอปรีดา  ปาดานวิเวก อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ บริจาคเครื่องมือแพทยมา จำนวน 
9,075,000 บาท และมีเครื่องมือแพทยซึ่งไดรับบริจาคจากพระครูไพศาล ปญญาคุณ เจาอาวาสวัดประชา
พินิจ บานทาลำดวน ตำบลหนองกรุง จังหวัดกาฬสินธุ  จำนวน 2.3 ลานบาท และมีเตียงผูปวยซึ่งไดรับ
สนับสนุนจากพระอาจารยณรงค ภูคาว  จำนวน  235,000 บาท  สรุปยอดรวมการบริจาคทั้งหมดทั้งเงินสด
และครุภัณฑทางการแพทยรวมเปนเงิน 62,624,704 บาท  

เรื่องท่ี  22    เทศกาลสงกรานต 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สงกรานตปน้ีเปนปที่เราไดรับความ
รวมมือกับทาง ททท. จะมาจัดงานชวยและปที่ผานมาทาง ททท.ก็ไดมาจัดงานชวยเราแลวแตปน้ีเขาบอกเราวา
เขาไมมีงบประมาณ  เพราะฉะน้ันใหเราดำเนินการดวยตัวเราเองแตพอเราจะดำเนินการดวยตัวเองน้ันก็ไปเกิด
เหตุการณวาทางทานผูวาเชิญ ททท. มารวมจัดกิจกรรมวันปลาราโลกของประมงพอประมงคิดงานออกมาแลว 
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ทานประมงไดยายทานเลยบอกเราวาประสานงานแลวไมมีใครมาแตตอนที่คุยกันก็ไดแบงหนาที่กันในสวนที่
แบงหนาที่ใหกับ ททท. ไปทำ ททท. ก็ไปขายทัวรติดตอรานขายปลารามาโชวแลวถาหากยกเลิกก็คงจะมีปญหา
เพราะฉะน้ันเลยจะเอางานปลาราโลกที่ ททท. ประสานงานไวน้ันมารวมกับงานสงกรานตดวยคือเปนงานดีโน
สินธุถิ่นคนนารักเหมือนปที่ผานมา เราเลยตองปรุงวิธีการทำงานและก็ไดมอบหมายภารกิจไปเรียบรอยแลว
บริเวณการจัดงานก็คือดานหนาของวัดสวางคงคา สวนรายละเอียดตางๆมอบทานเลขาฯอธิบายใหทุกทานได
ฟงและจะขอความรวมมือเตรียมงานอะไรบาง  มอบงานประชาสัมพันธไปโปรโมทงานเนนอีสานแซบนัว 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี    ตอนน้ีไดเอาเรื่องของพญานาคไม
ไผที่ไปจัดงานที่จังหวัดนครพนมเอามาบวกกับจังหวัดกาฬสินธุเปนไดโนเสารกาฬสินธุชวนพญานาคมาพนน้ำ
เลนน้ำที่จังหวัดกาฬสินธุ  ทาง ททท. ไดเชิญรานอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑปลาราที่มีการแปรรูปแลวเกี่ยวของ
กับปลารา 20 จังหวัดทั่วภาคอีสานมารวมงานกับเรา โซนของ ททท. จะอยูดานกำแพงของวัดสวางคงคา 20 
ราน และบูธของ ททท. อีก 5 บูธ เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ฝงตรงขามกันบริเวณรานรับซื้อของเกาจะเปนบูธราน
อาหารของดีกาฬสินธุ 25 ราน โซนทั้ง 2 ฝงประมาณ 200 เมตร  จะมีวงดนตรีมารวมแสดงบนเวทีดวยซึ่งก็
ไดติดตอไวแลว  ในโซนหนาวัดสวางคงคาของเราจะมีกิจกรรมตลอดต้ังแตเวลา 16.00 – 22.00 น.  เรื่อง
เวทีมอบสำนักการชางดำเนินการให  สวนในคืนวันที่ 15 เมษายน 2562 สำนักการศึกษาจะรับหนาที่รื้อเวที
จัดเก็บใหเราเพ่ือตอนเชาการจราจรจะไดเปนไปไดปกติ  เราอาจจะตองมีการยืมเตนทจากชุมชนเขามารวมดวย
เพราะเราตองใชเตนทอยางนอยฝงละ 15 หลัง ในสวนปายบูธตางๆในเตนททางออแกไนทจะเปนคนทำให
รานคาทั้งหมด เวทีเปดงานที่ศาลากลางหลังเกาและเวทีหนาวัดสวางคงคาทาง ททท. จะตกแตงเพ่ิมให  ขบวน
แหสงกรานต วันที่ 13 เมษายน 2562 มีทั้งหมด 13 ขบวน  ขบวนแรกจะเปนหลวงพอองคดำ ตามดวยพระ
อีก 8 คุมวัด  ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติรวมเดินตอขบวนพระ และขบวนตอไปคือขบวนหรรษานานาชาติผม
ไดเชิญนักทองเที่ยวชาวตางชาติมารวมอยางนอย 50 คน  ขบวนตอไปจะเปนขบวน 9 คุมวัด ปดทายขบวน
ปลาราหอมและขบวนไดโนเสารของเรา  ในวันที่ 4 เมษายน 2562  รองผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยจะเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือหารือกับผมถาทานนายกวางในชวงบายก็ขอเชิญไปรวมปรึกษาหารือ
ดวยกันครับ  วันที่ 5 เมษายน 2562 ทานผอ.ภาคฯสมชาติก็ลงดูพ้ืนที่จริง  ในวันเปดงานทานผูวาการการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยก็จะมาเปดงานดวยตัวเองและจะนำสื่อจากกรุงเทพฯมาดวย  อยากใหชวยกัน
ประชาสัมพันธทุกชองทางและฝากสำนักการชางเรื่องการกางเตนทและจัดสถานที่เวที ติดไฟฟาสองสวางครับ  

เรื่องท่ี  23    แอพพลิเคชั่นของ TOT 
นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ขออนุญาตรายงานเรื่องที่ทานนายกใหไป
ติดตอกับ TOT เรื่องเปดแอพพลิเคช่ัน ซึ่งผมไดไปประสานโดยมีรายละเอียดตางๆ ดังน้ี การเปดแอพพลิเคช่ัน
ของเฮลแครเซ็นเตอรเปนศูนยกลางธุรกิจบริการดานสุขภาพคาเปดติดต้ังประมาณ 20,000 บาท คารายเดือน
ประมาณ  3,200 บาท และซื้อโทรศัพท 2 เครื่อง ประมาณ 4,000 บาท และคาบริการโทรศัพทรายเดือน
นาทีละ 1 บาท นอกเครือขาย คารักษาเบอร 200 บาท  คาอินเตอรเน็ตบริการรายเดือนขั้นต่ำ 300 – 
1,000 บาท ถาหากเราติดต้ังเรียบรอยแลวเราเสียคารายเดือนประมาณเดือนละ 4,500 บาท ทั้งน้ีทาง TOT 
จะเสนอราคามาใหพิจารณาอีกครั้ง 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอบคุณมากสำหรับรายละเอียดแตไม
เปนไรถึงตอนน้ีเราจะไมมีแอพพลิเคช่ันของ TOT เราก็สามารถบริการพ่ีนองประชาชนได  
 
 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี  19 มีนาคม  2562 ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  19 มีนาคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2562  ขอใหเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไปรายงานในการ
ประชุมครั้งตอไป 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.20  น. 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
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