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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 16/2562 ประจำป 2562 วันที่ 6 สิงหาคม  2562 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    การประชุมสภา 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เราจะประชุมสภากันในวันที่ 15 
สิงหาคม 2562  กระทู 1. ของรองประธานสภาถามวางบลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานอยากทราบวาปจจุบัน
ดำเนินการแลวเสร็จก่ีโครงการก็เอาขอมูลงานพัสดุตอบ   2.โครงการขยายเขตไฟฟา มอบสำนักการชางตอบ 
3.วางทอระบายน้ำบริเวณถนนหลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุแลวทำใหน้ำทวม  คือเดิมน้ันเราไมไดทำทอแตเราทำ
รางเลยทำใหน้ำทวมขังเพราะเราทำรางแลวปลอยน้ำลงไปลงที่หนองซัมหมูแตปจจุบันเราถมหนองซัมหมูทำให
น้ำไมมีที่ไปเราเลยมาขอทำงบประมาณเพ่ือที่จะวางทอแตก็ถูกฝายคานตัดไปสำนักการชางรูจักวิธีการตอบขอน้ี 
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นะครับผมฝากดวย 4.ครูตางชาติที่มาสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลฯปจจุบันยังอยูหรือไม ประเมินแลว
ไดผลมากนอยแคไหน มอบสำนักการศึกษาตอบ และสังเกตเห็นวาปจจุบันขยะมีมากเปนหวงวาบอขยะจะเต็ม
เร็วเทศบาลมีแผนงานรองรับการจัดเก็บขยะอยางมีประสิทธิภาพหรือไมมอบสำนักการสาธารณะสุขตอบ   5. 
เดือนสิงหาคมโอนลดโอนเพ่ิมกี่โครงการ อุดหนุนไดมาเทาไหร จัดเก็บไดมาเทาไหร 6.เงินสำรองจายไดนำมาใช
หรือไมและใชในกิจการใดบาง  7.ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ชวงที่จัดมหกรรมจัดการศึกษาใช
งบประมาณไปเทาไหรใชชองทางใดในการประชาสัมพันธ การจัดงานครั้งน้ีมีปญหาและอุปสรรคหรือไมการ
ประเมินมอบกองวิชาการ  และในกระทูถามน้ีสำนัก/กองไหนเกี่ยวของในกระทูถามขอน้ันใหเตรียมคำตอบและ
นำไปใหสำนักปลัดเทศบาลรวบรวมมาใหนายกไดอานกอนวันประชุมสภาฯเพ่ือที่ถาหากมีอะไรแนะนำเพ่ิมเติม
ในคำตอบผมจะไดแนะนำไดฝากทุกทานดวย 

เรื่องท่ี  2    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่องวีดีทัศนการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการที่ดีเราก็สรุปไปตามที่กอง
วิชาการเสนอมาแตในสวนเรื่องนวัตกรรมถาหากเราไดฉายถึงภาพการดูแลผูสูงอายุของเรามันดีเปนวีดีทัศน
สั้นๆเพราะเราจะไมไดเสียเวลาพูดเก่ียวกับเรื่องการดูแลผูสูงอายุอยางเต็มระบบเราจะมาพูดถึงเรื่องนวัตกรรม
เพราะฉะน้ันเราทำมาดีน้ันดีแบบไหนมีวีดีทัศนแบบ สปสช.เขาทำมาหรือไม แบบลุกปลุกเปลี่ยน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   เราจะเปดคลิปลุกปลุกเปลี่ยน
ประมาณ 2 นาที ตอนที่ทานนายกบรรยายสรุปจะมีชวงหน่ึงที่พูดถึงผูสูงอายุ   ซึ่งเราจะมีบทใหทานนายก 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  พอเปดไปก็จะมีเสียงแทรกขึ้นมาเราก็
ตองหยุดพูดแลวถาหากเปนแบบน้ีไมมีการซักซอมกอนผมจะรูไดอยางไร 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   เราจะมีบทใหทานนายกไดศึกษา
และทีมงานของเราก็จะรอฟงทานนายกวาพูดถึงชวงไหนอยางไรจากน้ันเราก็จะเปดคลิปลุกปลุกเปลี่ยน 
หลังจากน้ันก็ใหทานนายกบรรยายในเรื่องตอไป  สำหรับกำหนดการพรุงน้ีคือพิธีกรแนะนำผูเขารวมรับตรวจ
คณะกรรมการแนะนำฝายของคณะกรรมการในการประเมินในครั้งน้ีหลังจากน้ันพิธีกรก็จะนำเขาสูใหชม
ภาพรวมการบริหารจัดการที่ดีซึ่งจะใชเวลาประมาณ 10 นาที และทานนายกจะกลาวสรุปภาพรวมการบริหาร
จัดการที่ดีซึ่งจะอยูในหวงการที่จะเปดคลิปลุกปลุกเปลี่ยน 2 นาท ี

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมจะไปกลาวสรุปอีกทำไมในเมื่อวีดีทัศน
น้ันสรุปหมดแลวทุกดานเพราะคลิปที่ทำมา 10 นาที น้ันสรุปไปหมดแลววาเราบริหารจัดการมาก่ีดานแตละ
ดานเปนแบบไหนอยางไร แลวที่จ.ส.อ.สมชายเขียนบทมาใหนายกก็เปนภาพรวมเหมือนการกลาวตอนรับไมได
เปนบทสรุป  ผมเลยถามวาคลิปลุกปลุกเปลี่ยนน้ีจะเปดชวงไหนอยางไรกันแน 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ถาหากทานนายกจะไมกลาวสรุป
ก็คงเปนการกลาวแนะนำและพูดถึงการทำงานปกติและเปดวีดีทัศนการบริหารจัดการที่ดีแลวหลังจากน้ันก็ตอ
ดวยเปด 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมอยากใหเปดวีดีทัศนยาวไปเลย 3 คลิป 
แลวคอยใหผมกลาวครั้งเดียว 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    ผมอยากใหเปดคลิป 2 คลิปแรก
จบแลวใหทานนายกกลาวสรุปพูดถึงวาเราไดดูแลผูสูงอายุในเขตเทศบาลต้ังแตการเปดโรงเรียนผูสูงอายุแลวมา
พัฒนาเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจนเกิดกระบวนการเรียนรูแลวก็จัดการองคความรูโดย สปสช. ที่มา
ถายทอดองคความรูและจัดการเรียนรูเพ่ือที่จะเผยแพรพอทานนายกพูดถึงตัวน้ีเราก็เปดคลิปลุกปลุกเปลี่ยนขึ้น
แลวทานายกก็หยุดพูดหลังจากคลิปจบแลว ทานนายกก็พูดตอในเรื่องมีกลุมจิตอาสาหลังจากน้ันก็ถือวา
เรียบรอยและเปนเวทีของคณะกรรมการที่จะซักถามตอไป 
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นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมจะสรุปอยางน้ีคือเปดวีดีทัศนแนะนำที่
เราทำมาภาพรวมเสร็จเรียบรอยผมจะกลาวตอนรับพรอมกับพูดถึงเรื่องวิสัยทัศนการบริหารและการ
ประเมินผลและมีผลแตละดานเปนอยางไร และพูดถึงเรื่องการบริหารในสวนของงานดานสังคมสงเคราะหการ
จัดการดานสังคมเพราะวาเมืองนาอยูเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ก็จะพูดในดานสังคมก็จะพูดต้ังแตอยูใน
ครรภมารดาและจะเลาใหฟงวาเราทำอะไรตอเน่ืองกันมาจนกระทั่งสุดทายก็เก่ียวกับเรื่องการดูแลผูสูงอายุของ
เรา สปสช.ก็ใหรางวัลชนะเลิศการบริหารดานผูสูงอายุสภาวะพ่ึงพิงจนกระทั่งจะไดไปรับรางวัล  ในวันที่  20 – 
21 สิงหาคม 2562 ที่จะถึงน้ี  แลวเก่ียวกับเรื่องวีดีทัศนทาง สปสช. เห็นวาของเราเปนผลงานที่ดีเลยขอไป
เผยแพรและเราเองเลยไดนำมาเปดใหคณะกรรมการไดดูน้ันคือคลิปลุกปลุกเปลี่ยนความยาวประมาณ 2 นาที 
หลังจาดน้ันเราก็โยงเรื่องผูสูงอายุมาเขาสูนวัตกรรมหลังจากน้ันเราก็มาเลาถึงเรื่องนวัตกรรมและเปดวีดีทัศน
ความยาวประมาณ 12 นาที ใหดูหลังจากจบวีดีทัศนนวัตกรรมแลวก็ใหคณะกรรมการไดซักถาม  พรุงน้ีเราคง
ตองวัดใจกับคณะกรรมการเพราะถาเรานำเสนอไมถูกใจเราก็ตกรอบเลยเพราะมีรางวัลแค 3 รางวัล คือ 1,2,3 
และมีเขาชิงทั้งหมด 8 เทศบาลฯ ไมมีรางวัลชมเชย ไมมีรางวัลเขารอบสุดทาย  ผมเลยคิดวาเราตองวัดดวงกัน
ดูแลวดารุณีเองก็ไดสอบถามผมวาเราจะนำโลงศพมาต้ังในหองประชุมจะเหมาะสมหรือไมในวันพรุงน้ีผมเลย
ตอบไปวาใหเอามาต้ังไดเลยเพราะเรานำเสนอโครงการจุติสุขาวดีผมเองก็อยากวัดดวงดูถาหากคณะกรรมการ
ไมพอใจจบก็จบ  แตถาหากวาโลงศพที่เราเอามานำเสนอน้ันถูกใจคณะกรรมการเราก็อาจจะไดรางวัลเราจึงตอง
วัดดวงดูในการประเมินครั้งน้ี 

นางสาวดารุณ ี   สุดาอ้ิง    หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ     โลงเย็นตัวน้ีคือโลงที่เราไปรับบริจาคจากพ่ี
นองชาวตลาด  และเน่ืองจากวาดิฉันไปขอดูรายช่ือคณะกรรมการทุกคนแลวที่จะมาประเมินจะมาในรูปแบบ
ของสถิติเปนตัวเลขทั้งน้ันอยากใหมองวาในเรื่องของคาเงิน ความคุมคาเงินโดยเฉพาะโครงการจุติสุขาวดีไมได
ใชงบประมาณของราชการอยูแลวและเราสามารถควบคุมคาใชจายในการจัดงานศพแตละรายไดไมเกิน รายละ 
4,000 บาท  เมื่อเทียบกับชาวบานทั่วไปที่จัดงานศพแบบถูกอยางต่ำรายหน่ึงก็ประมาณ 50,000 บาท และ
ในขณะเดียวกันที่โครงการสรางสุขที่ปลายทางชีวิตถากรณีที่ผูปวยระยะสุดทายยังด้ือที่จะอยูที่โรงพยาบาล
หมายถึงวาโดยเฉลี่ยแลวเราจะตองเพ่ิมคาใชจายในการดูแลผูปวยระยะสุดทายเพ่ิมขึ้น 1 เคส อยางต่ำ
ประมาณ 16,000/ราย 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เปนขอมูลที่เขาสรุปออกมาแลว  ผมอยาก
ใหลองวัดดวงดูเราเลนเรื่องจุติสุขาวดีอยูแลวเพราะฉะน้ันเราเอาโลงมาต้ังไวในหอประชุมใหคณะกรรมการไดดู
และเห็นถึงความเปนจริงเลย  เราจะไดรับรางวัลหรือตกรอบยังไงเราก็พรอมจะรับผลการประเมินในครั้งน้ี
ดวยกัน  และผมอยากใหเพ่ิมขาวดังทั่วประเทศเรื่องทำดอกไมจันดวยลอตเตอรี่ของเราที่ออกทุกชองน้ันให
นำมาตอทายและเปดใหคณะกรรมการไดดู 

จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  เราเตรียมพรอมไวเรียบรอยแลว
ครับ 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ทุกทานเห็นดวยหรือไมเรื่องจะนำโลงศพ
เขามาวางไวในหอประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการไดเห็นถึงสัจธรรมคนตายในการประเมินรางวัล  

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน   รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมคิดวาบางคนอาจจะไมไดคิด
แบบเดียวกับเราเขาอาจจะถือในเรื่องแบบน้ีก็ได  ถาหากเราตองการจะโชวทำไมเราไมเอาไปต้ังไวที่ศูนย
ชวยเหลือฉุกเฉินบริการ 1132 ของเรา 

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไมวาเราจะเอาไปต้ังที่ไหนก็เหมือนกัน
ไมไดแตกตางกันครับ  ที่ผมทำแบบน้ีเพ่ือที่จะใหเขาเห็นวาเราลงไปชวยในโครงการจุติสุขาวดีสภาพของการจัด
งานศพมันสมควรแกฐานานุรูปหรือสมศักด์ิศรีความเปนมนุษยมากนอยแคไหน  เอาเปนวาหลังจากที่เราประชุม
กันเรียบรอยแลวใหทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของลงไปที่หอประชุมธรรมาภิบาลเพ่ือซักซอมกันใหเรียบรอย  
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เรื่องท่ี  3    12 สิงหาวันแมแหงชาต ิ
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เรามี
กิจกรรมที่จะตองไปรวมคือกิจกรรมทำบุญตักบาตรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต  
พระบรมราชินีนาถ ที่ดานหนาหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ  เวลา 06.30 น. แตงกายเครื่องแบบปกติขาวหรือ
ชุดสุภาพโทนสีฟา  เวลา 08.30 น. รวมลงนามถวายพระพรฯ ณ หอประชุมจังหวัดฯ แตงกายเครื่องแบบปกติ
ขาวหรือชุดสุภาพโทนสีฟา  และ เวลา 17.00 น. รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคลฯ ณ หอประชุมจังหวัดฯ การแตงกายเครื่องแบบปกติขาวไมสวมหมวกหรือชุดสุภาพโทนสีฟา ฝาก
สำนักการชางและสำนักการสาธารณสุขเรื่องการจัดสถานที่ โตะ เตนท เกาอ้ี และดูแลเรื่องความสะอาด 

เรื่องท่ี  4   พัฒนาหนองบักเจ็ก 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุติดตอ
ประสานงานมาหาเราเพ่ือที่จะใหนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1,000 คน น้ันมาทำงานเฉลิมพระเกียรติฯรวมกับ
เรา  เลยเลือกที่จะไปพัฒนาหนองบักเจ็กบริเวณหนาศาลากลางคือชวยตัดหญาและทำความสะอาด ในวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 มอบสำนักการชางทำเวทีและพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชินีนาถฯ 

เรื่องท่ี  5     การประชุม กบจ. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประชุม กบจ.ติดตามเรื่อง
งบประมาณเพ่ือใหความเห็นชอบการใชงบประมาณเหลือจาย ที่จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
มอบเลขาอดิศักด์ิไปประชุม 

เรื่องท่ี  6     อบรมถายทอดมารยาทไทยและศาสนพิธี 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญอบรมถายทอดมารยาทไทย
และศาสนพิธี  วันที่ 8 สิงหาคม 2562  มอบสำนักการศึกษาจัดเจาหนาที่ไปอบรมประมาณ 4-5 คน ฝาก
ดำเนินการ 

เรื่องท่ี  7    โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส 
                          เด็กออกกลางคัน    
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนการเพ่ิม
โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาสเด็กออกกลางคัน   วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมชาลอง 
มอบสำนักการศึกษาไปประชุม 

  เรื่องท่ี  8      เยาวชนไทย หัวใจกตัญ ู
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   "เยาวชนไทย หัวใจกตัญู" มอบทาน
ปลัดเทศบาลไปแทนนายกเพ่ือไปกลาวแสดงความยินดีและสนับสนุนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วันที่ 9 
สิงหาคม 2562   

เรื่องท่ี  9    ซักซอมแผนภัยพิบัติสถานการณจำลอง  
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ซอมแผนภัย
พิบัติสถานการณจำลองที่โรงแรมริมปาว สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม  
ขอเชิญทานหรือตัวแทน จำนวน 10 คน เขารวมฝกอบรมดังกลาว  มอบหน.ศศิญารับผิดชอบและผมเห็นวามี
หนังสือเชิญหอกระจายขาวเรียบรอยแลว และฝากเชิญทานรองศิรินันทไปรวมดวย 

เรื่องท่ี  10   รับโลรางวัล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 15 สิงหาคม 2562 หลังจาก
ที่เราประชุมสภาฯกันเรียบรอยแลว ผมมีภารกิจเดินทางไปถอดรหัสและรับโลรางวัลเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ำ 
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เสียที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16  สิงหาคม  2562 ฝากสำนักปลัดเทศบาลจัดรถตูและชางภาพใหนายกดวย  ผม
จะตองเดินทาง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562  

เรื่องท่ี  11   เรงรัดหมูบานเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องเรงรัดหมูบานเขมแข็งเอาชนะยา
เสพติดมอบกองสวัสดิการตอบและรายงานจังหวัด และวันที่ 15 สิงหาคม  2562  ประชุมอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหจัดเจาหนาที่ไปประชุมแทนนายก 

เรื่องท่ี  12   ทำบอดักไขมันเพื่อรักษาลำน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องที่เราจะใหชาวบาน 2 ฝงลำน้ำ
ปาวทำบอดักไขมันเพ่ือรักษาลำน้ำใหสะอาด มอบสำนักการชางแนะนำวิธีการทำและพาชาวบานทำใหครบทุก
บานและฝากสำนักปลัดเทศบาลดูเรื่องผักตบชวาฝงลำน้ำปาวฝงสะพานทางไปโรงแรมริมปาวใหดำเนินการลอก
ผักตบชวาขึ้นจากน้ำใหเรียบรอย 

เรื่องท่ี  13   การเตรียมสถานท่ีในการประเมินและการปนอีเอ็มบอล 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากงานปองกันฯในวันพรุงน้ีเราจะ
พาคณะกรรมการไปดูงานฝากเตรียมเรื่องสถานที่  และเวลา 09.00 น. ทางกอ.รมน.เตรียมคนประมาณ 100 
คน  เพ่ือที่จะไปปนอีเอ็มบอลพรอมกับอปพร. สถานที่ โตะ เกาอ้ี จาเอกภราดรบอกวาเตรียมพรอมเรียบรอย   
ฝากหัวหนาพงษธรตรวจดูความเรียบรอยอีกครั้ง 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 15/2562 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม  2562 ประจำป 

2562 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม  2562  ขอใหทุกสำนัก/กองเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไป
รายงานในการประชุมครั้งตอไป 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม  
 
 

ปดประชุม  14.30  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

