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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 21/2562 ประจำป 2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

เรื่องท่ี  1    สรุปยอดเงินสถานะการเงินการคลัง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สรุปยอดเงินสถานะการเงินการคลัง 3 ป 
คือ  ป 2560 ป 2561 และป 2562 ในป 2560 เราต้ังงบประมาณเอาไว 365 ลานบาท เทศบัญญัติก็
ผาน จำนวน 365 ลานบาท แตเงินเขา 352 ลานบาท  เงินไมเขาประมาณ 12 ลานบาท เวลาเราใชจายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ  ในป 2560  ถาใครจำไดผมบอกใหใชจายตามงบประมาณไดเลยเงินมาแนนอนแตไม
มีใครกลาใชจายและก็นัดผมประชุมตลอดใหตัดงบประมาณเพราะกลัวเงินไมเขามาแตผมก็บอกแลววามา
แนนอนเพราะทุกปก็จะเปนแบบน้ีตลอดเพราะเวลาที่เราปดบัญชีเงินก็จะลนมาตลอดซึ่งเงินที่ลนมาน้ันมาจาก 
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ไหน  ซึ่งผมก็ไดบอกไปวาใหใชจายเงินเลยตามที่ฎีกาวางเอาไวไมมีการตกคาง  เราต้ังงบประมาณเอาไว 365 
ลานบาท  แตเงินเขา 352 ลานบาท  เงินไมเขาประมาณ 12 ลานบาท ทุกทานก็ใชเงินอยางมีวินัยจากเงินเขา 
352 ลานบาท  โดยเราใชเงินไป 347 ลานบาท  ใชแบบไมมีอะไรคางคาเลยผลสุดทายสรุปเงินเหลือตกเปน
เงินสะสม จำนวน 5 ลานบาท  ผมก็สอบถามสำนักการคลังวายอดเงินน้ีมาจากไหนทำไมตกเปนเงินสะสมลน
มา 5 ลานบาท  และป 2561 เราต้ังงบประมาณเอาไว 386 ลานบาท ต้ังงบประมาณมากกวาป 2560 
ประมาณ 21 ลานบาท  เรามีประสบการณมาแลวในป 2560 ที่เงินไมเขามาประมาณ 12 ลานบาท 
เพราะฉะน้ันก็นาจะต้ังเทาเดิมหรือใหใกลเคียงกันกับป 2560 แตป 2561 มาต้ังงบประมาณที่มากกวาถึง 21 
ลานบาท  คือต้ังงบประมาณ 386 ลานบาท  ผลสุดทายเงินเขามาในป 2561 จำนวน 366 ลานบาท เงินไม
เขาประมาณ 20 ลานบาท  แตก็ไมใชปญหาเพราะเงินงบประมาณมาเทาไหรเราก็ใชไปเทาน้ันแตก็ไมมีฎีกา
ตกคางหรือเอาฎีกาไปใชในปตอไปไมมีเลย  เมื่อเงินเงินเขามาในป 2561 จำนวน 366 ลานบาท เราใชไป 
จำนวน 361 ลานบาท  ใชไมหมดเงินก็ตกเปนเงินสะสมประมาณ 4.4 ลานบาท  สวนในป 2562 ผมก็เอา
ปญหาเกาๆที่พอปลายปมาสำนักการคลังก็บอกตลอดวาไมอยากใหใชเงินและปลายป 2561 ผอ.บุษบาทานก็
ไมยอมจายเงินสมทบตัวน้ีเพราะทานบอกวาเงินจะไมเขาแตสุดทายสรุปก็มีเงินตกเปนเงินสะสม 4.4 ลานบาท 
ในป 2561 และในป 2562 ต้ังงบประมาณเอาไว 419 ลานบาท ถูกฝายคานตัดไปประมาณ 7 ลานบาท 
เลยเหลือตราเปนเทศบัญญัติ จำนวน 412 ลานบาท เงินเขามาประมาณ 374 ลานบาท เงินไมเขาตาม
ประมาณการ 37 ลานบาท  การต้ังงบประมาณรายจายแตละปๆ มีเหตุและผลในการต้ังจายทุกครั้งแตเหตุผล
ที่ต้ังจายเราจะตองประมาณการรายรับกอนเสมอแตทำไมประมาณการรายรับของเรากับเงินเขาจริงมันแตกตาง
กันไปมาก  และถึงเงินงบประมาณจะไมเขาตามที่เราต้ังไวแตโครงการที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณน้ัน
เราดำเนินการเกือบ 100 % ทุกป เหลือแค 2 – 3 โครงการเทาน้ันที่เราไมไดทำและโครงสรางพ้ืนฐานเราก็ทำ
ครบเรียบรอย  ปน้ีตองขอขอบคุณทานผอ.สำนักการคลังเปนอยางมากเพราะทานบริหารแบบมีเงินตกเปนเงิน
สะสมขนาดเงินไมเขา จำนวน 37 ลานบาท เงินตกเปนเงินสะสมในป 2562 จำนวน 63,000 บาท ซึ่งถือวา
ทานมีฝมือในการบริหารจัดการเงินมากๆ คำถามเงินตกเปนเงินสะสมประมาณการรายรับสูงกวาเงินเขาจริงทุก
ปโดยมีเหตุมีผลวาควรจะต้ังหนังสือแนะนำและต้ังตามขอหารือแตเงินก็ยังตกเปนเงินสะสมอยู  โครงการทำ
ครบเกือบ 100% ทุกป แลวถามวาเงินที่เกินมาแลวตกเปนเงินสะสมมาจากไหนผมก็ยังคงต้ังคำถามน้ีมาโดย
ตลอด เชน ตองเริ่มมาจากทานประมาณการ , เงินไมเขา , ทานไมรูวาเงินเขาหรือไมเขาแลวตกเปนเงินสะสม 
เขาใจคำถามหรือไมตอบผมมาหนอยวาเงินที่เกินมาแลวตกเปนเงินสะสมน้ันมาจากไหน  
นายอภิวัฒน ปะกิทัง    รองปลัดเทศบาล     มาจากบริหารจัดการที่เปนเงินวัสดุคาใชสอยบางทีเขา
ประมาณการวาจะจายแตเขาจายไมหมด 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมใหเช็คทุกปและใหใชหมดกอนจะสิ้น
ปงบประมาณผมจะใหนำมาซื้อของเอาไวใหหมด เชน หิน ดิน ทราย กระดาษ ฯลฯ เพราะเราจะไดนำมาใชชวง
ตนปงบประมาณซึ่งเงินยังไมเขา  ผมถามวาเงินป 2560 และป 2561 เงินเหลือตกมาเปนเงินสะสมไดอยางไร
เงินมาจากไหนประมาณการอะไรไวถึงไดเหลือขนาดน้ัน 

นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม     ผอ.สำนักการสาธารณสุข     ตัวที่เราต้ังงบประมาณเก่ียวกับเรื่องโครงการ
พอเวลามีการจัดซื้อจัดจางคือเราจัดซื้อจัดจางตามตัวโครงการเลยมีลักษณะของเงินเหลือจายคอนขางเยอะ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    คำตอบของทานผอ.ก็ไมผิดแตขอเท็จจริง
น้ันไมใช  คำตอบที่ทานผอ.วามาน้ันผมเอาไวตอบในการประชุมสภาฯ เพราะตอบแบบไมลงรายละเอียดไมได
ลงลึกตามโครงการเพราะถามมาในวาระอ่ืนๆไมไดถามมาแบบกระทูถึงจะตองมีเอกสารยืนยัน  แตที่ผมถามคือ
อยากขอแบบขอเท็จจริงวาเงินเหลือไดอยางไรเริ่มตนวาทำไมถึงตองประมาณการรายรับสูงและเวลาทำงาน
ตลอดทั้งปทำกันเกือบ 100% ทุกโครงการถึงแมจะมีเงินเหลือบาง เชน เงินคาใชสอยและคาวัสดุเหลือบางมัน
ก็ไมเยอะจนถึง 4 – 5 ลานบาท  ถามวาเหลือเปนเงินสะสมดีหรือไมก็ดีครับแตผมอยากถามเอาไวเพ่ือเปน
บทเรียนในการต้ังเทศบัญญัติป 2564  
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นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน     รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ที่เห็นเยอะผมคิดวาต้ังตาม
เงินเดือนที่ตำแหนงวาง  เราต้ังรายรับไวและถึงเราจะไมไดจายแตเงินอุดหนุนน้ันเขาโอนมา  เชน สำนัก
การศึกษาปลายปน้ันจะเหลือเยอะเน่ืองจากอัตราครูที่ยังไมมาบรรจุ  สมมุติวาเราทำงานไป 6 เดือน แลวครูยัง
ไมมาบรรจุแตตำแหนงหรือเงินเดือนยังคงคางอยูผมคิดวาตัวน้ีดวย   

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมกำลังจะพูดใหคิดวามีตัวเลขตัว
ไหนที่เราไมไดประมาณการรายรับเอาไวในเทศบัญญัติเราจะตองยอนดูตัวน้ี  เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุน
เฉพาะเจาะจงใชหรือไม  ผมไมเคยไดเขาไปยุงเพราะวาเปนเงินถายโอนเงินมาจากกรมฯ แตเงินงบประมาณ
รายจายที่นายกเขาไปยุงดวยเราไดทำกันเกือบ 100% แลว แตเงินที่ผมไมไดยุงคือเงินประมาณการรับเอาไวต้ัง
เผื่อเอาไวคือเงินของสำนักการศึกษา  

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     เงินอุดหนุนดานการศึกษาเรา
ต้ังรับไวเทาไหรจะเขามามากกวาที่เราต้ังรับไวดวยซ้ำ  สวนเงินที่จะแปรผันคือเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดเก็บ
ใหตัวน้ีจะต่ำกวาทุกป  เงินที่ลนคือเงินอุดหนุนดานการศึกษาครับ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เงินอุดหนุนดานการศึกษาเรามีหลัก
ในการประมาณการรายรับอยางไร 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     คือภารกิจที่ถายโอนดาน
การศึกษาที่เขาโอนมาใหกับทองถิ่น , เงินเดือนครู และเงินรายหัวเด็กนักเรียน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เพราะฉะน้ันรอบหนาเราตองเฝาระวัง
วาเงินที่เราจะประมาณการรายรับคือเงินอุดหนุนทางดานการศึกษาตองมีตัวเลขที่ไมสูงจนเกินไป  ฝากสำนัก
การคลัง  กองวิชาการฯ และสำนักการศึกษาผูที่จะทำเทศบัญญัติในการที่จะทำปตอๆไป 

เรื่องท่ี  2    ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุคนใหม 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อาทิตยที่ผานมาทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุคนใหมทานก็ไดมาเย่ียมเรา  และแผนงานของทานเองทานก็แจงวาทานจะตองออกไปตรวจ
เยี่ยมและแนะนำตัวทั้ง 18 อำเภอ  เชน อบจ. เทศบาลเมืองฯ  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ  เปนตน  และทานก็
พูดมาวาพวกเราทำงานไมไดคิดจะคอรัปช่ันทุจริตอะไรหรอกแตบางครั้งก็ตองมีผิดพลาดกันไดบางผมก็คิดแบบ
ทานเพราะฉะน้ันกำชับทุกคนวาทำงานอะไรใหดูใหดีกอนจะเสนออะไรผานผอ.มาแตละระดับมาใหนายกเซ็นต
หรือลงนามใหตรวจสอบขอระเบียบกฎหมายใหชัดเจนแลวคอยเสนอใหนายกตามลำดับตอไป ไมใชผานขึ้นมา
ใหนายกพิจารณาดูเองทุกขั้นตอนเพราะฉะน้ันอยากใหแสดงความคิดเห็นขึ้นมาใหชัดเจนกอน  สวนเรื่องความ
คิดเห็นจะตรงกันหรือไมก็เปนอีกเรื่องหน่ึงถาหากผมตัดสินใจไมไดผมก็จะนำเรื่องน้ันเขามาหารือในการประชุม
ผูบริหารตอไป  และทานผูวาฯทานก็ใหหัวหนาสำนักงานจังหวัดทำ LINE กลุมของหัวหนาสวนราชการช่ือกลุม
วา วีอารกาฬสินธุฉับพลันทันทีมีประสิทธิภาพ , ขอสั่งการของจังหวัด และ กลุมนายกฯ ทั้งหมดมี LINE  3 
กลุม  มอบหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบจัดเจาหนาที่เฝาระวังในกลุม LINE และเขาไปตรวจสอบตลอด
และถาหากมีเรื่องอะไรที่เก่ียวของกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหแจงเวียนเขามาในกลุม LINE ของเทศบาลฯ
เพ่ือที่จะไดรับรูงานกันทุกคน 

เรื่องท่ี  3    ทบทวนงานของเทศบาลฯ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานผูวาฯไดมีโอกาสไปดูพุทธมณฑล
ฯและสวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง และที่เราไปทำคลองขุดผันน้ำลงลำน้ำปาวทานเห็นดวยทุกสิ่งที่เรา
นำเสนอ  เชน ขุดลอกหนองเบนเปนแกมลิง  ทำถนนสาธารณะเขามาเช่ือมบริเวณสะพาน ออกแบบทางออก
คลองใหเปนสะพาน ทานผูวาเห็นดวยทุกเรื่องแตทานอยากใหโยธาเปนผูรับผิดชอบ  แตผมอยากใหผอ.ภานุเดช
ขึ้นรูปทำเปนโครงการแลวนำเขาเสนอทำ MOU 3 ฝายที่เราเสนอดวยกันแลวหลังจากน้ันก็เสนอทานผูวาฯถา 
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ทานยังยืนยันที่จะใหโยธาฯดำเนินการก็คงแลวแตทานฝากผอ.ภานุเดชดวย  ในเรื่องการปลูกปานิเวศผมเองก็ได
พาทานผูวาฯไปดูทานก็บอกวาเปนแนวคิดที่ดีแตปานิเวศน้ันไมใชจะมีสาบเสือเยอะๆทานปลัดเห็นวาอยางไร 
นายวิทยา  ภูโยสาร      ปลัดเทศบาล     ปานิเวศแนวคิดที่ผมวางไวคือแหลงเรียนรูของเด็กเยาวชน
ทุกๆกลุมวัยและหนาจะมีชุดความรูและวิทยากรคอยบอกเหลาเรื่องราวสำหรับคนที่มาเรียนรูแลวอาจจะใชตัวน้ี
ขนายผลไปสูแหลงอ่ืนไดดวย 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมเองก็เห็นดวยกับทานปลัดฯแตที่
ผมพูดคือจะนำคำพูดของทานผูวามาสอนใหฟงวาระบบปานิเวศคือไมใชปลอยสภาพใหเหมือนทุกวันน้ีคือปลอย
ใหมันรกมีแตสาบเสือ  ผมฝากทานปลัดเทศบาลรีบดำเนินการจัดการประชุมลงพ้ืนที่กำจัดสาบเสือ เปดพ้ืนที่ให
โลงโปรง ทำความสะอาด จัดสวนใหสวยงามไมตองรอทำพุทธมณฑลใหเสร็จกอนใหรีบดำเนินการกอนไดเลย
และลองออกแบบใหหนาสนใจและหนาเรียนรู 

เรื่องท่ี  4    สำรวจจำนวนนักเรียนท่ีมีภูมิลำเนาอยูบริเวณโรงเรียนทุงศรีเมือง 
     ประชาวทิย 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากทุกโรงเรียนในสังกัดเช็คสำรวจ
นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยูแถวชุมชนหนาโรงซอม รพช. ชุมชนทุงศรีเมือง ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง ชุมชนวัดปาทุง
ศรีเมือง ชุมชนทุงมน ชุมชนสงเปลือย ผมอยากใหเช็คจำนวนนักเรียนถาหากวาเราจะเปดโรงเรียนทุงศรีเมือง
ประชาวิทยเปนโรงเรียนเทศบาล 6 จะมีเด็กนักเรียนมาเรียนหรือไม จำนวนนักเรียนประมาณเทาไหร   

เรื่องท่ี  5    ทำตาขายลอมรอบสนามฟุตซอลบริเวณสนามกีฬากลางฯ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากสำนักการศึกษาเรื่องนำตาขายมา
ลอมรอบอาคารเอนกประสงคที่เปนทรงโดมที่อยูสนามกีฬากลางฯ  เพ่ือที่เวลาเตะฟุตซอลลูกฟุตซอลจะไดไม
กระเด็นออกมาดานนอกสนาม  ใหใชงบประมาณของสำนักการศึกษา 

เรื่องท่ี  6    สถาบันพระปกเกลาเชิญจัดนิทรรศการ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อาจารยจากสถาบันพระปกเกลาฯสง
ขอความมาหานายกบอกวาอยากใหเราไปจัดนิทรรศการอยูตึก UN แตยังไมไดมีการประกาศผลรางวัล
พระปกเกลา ดานสมานฉันทปรองดองแตบอกใหเราไปจัดนิทรรศการน้ันก็แปลวาเราไดรับรางวัลแลวแนนอน  
ฝากกองวิชาการติดตอประสานงานกับอาจารยจากสถาบันพระปกเกลาเรื่องการจัดนิทรรศการครั้งน้ีดวย  และ
ในการจัดนิทรรศการครั้งน้ีอยากใหพาเจาหนาที่ไปรอบรรยายเวลาที่ประชาชนมาดูงานวาจุติสุขาวดีคืออะไร 
ลดตนทุนอยางไรและคาดวาจะสื่อแลวเกิดประโยชนใหคนเขาใจ  วิธีการจัดทำอยางไร  

นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัด เทศบาล     การจัดประชุม วิชาการครั้ ง น้ี เริ่ม วันที่  1  – 3 
พฤศจิกายน 2562    

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ฝากรองปลัดอภิวัฒนและผอ.กอง
วิชาการ  จัดเจาหนาที่ พลังมวลชนที่มีสวนรวม  ทีมงานจุติสุขาวดี และผูสูงอายุ  แตงกายในชุดภูไท  และผม
อยากใหจัดไปศึกษาดูงานที่สวางคนิวาส สมุทรปราการ ศึกษาดูงานเรื่องผูสูงอายุ  การดูแลผูสูงอายุเพ่ือที่เราจะ
ไดมาเพ่ิมเติมในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 

เรื่องท่ี  7    การรักษาความปลอดภัยในหวงการจัดงานพระราชพิธีวันหยุดราชการ 
  ตอเนื่องและเทศกาลสำคัญ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การรักษาความปลอดภัยในหวงการ
จัดงานพระราชพิธีวันหยุดราชการตอเน่ืองและเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมในชวงเดือนน้ี
จะมีการราชพิธีสำคัญที่ประชาชนเขารวมเปนจำนวนมากและมีวันหยุดราชการตอเน่ืองในเทศกาลสำคัญ
ประชาชนก็อาจจะมีการเดินทาง นักทองเที่ยวเดินทางทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไปทองเที่ยว ณ แหลง 
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สำคัญตางๆ เริ่มตนจากวันหยุดที่สำคัญคือ วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 เปนวันคลายวันสวรรคตของ ร.9 
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปยมหาราช  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระ
นครฯ   วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 มีการประชุมอาเซียนฯ ครั้งที่ 35  วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2562 ประเพณีลอยกระทง วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือน
ประเทศไทย  วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เปนวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  วันที่ 10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วันคริสตมาส  วันที่ 28 
ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 เทศกาลปใหม  ดังน้ันเพ่ือเปนการสงเสริมดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
ใหเกิดบรรยากาศที่ดีของบานเมืองจึงใหดำเนินการปรับเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยและปองกันอัคคีภัย
รวมถึงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญๆ อยางรอบคอบและรัดกุม อาทิเชน สถานที่จัด
กิจกรรมสำคัญ สถานที่ราชการ แหลงทองเที่ยว ศูนยการคา จุดที่มีประชาชนนักทองเที่ยวรวมตัวเปนจำนวน
มาก  หากปรากฏสถานการณฉุกเฉินหรือเหตุการณสำคัญใหรายงานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุหรือผูปฏิบัติ
ราชการแทนจังหวัดกาฬสินธุในวันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ  ทราบทางโทรศัพทโดยทันทีควบคูกับการ
รายงานทางกลุม LINE ของจังหวัดในกลุมกาฬสินธุดำเนินงานแลวรายงานทางเอกสารในโอกาสตอไปมอบ
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบในเรื่องน้ี   

เรื่องท่ี  8    กฐิน 
นายกันติพงษ    เบาจังหาร   หน.ฝายสงเสริมประเพณี     กฐินเทศบาล วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
แหกฐินรอบเมือง เวลา 10.00 น. หลังจากน้ัน เวลา 12.00 น. ก็มาต้ังกฐินที่เทศบาลและ  เวลา 18.00 น. 
มีพิธีสวดมนตเย็นที่หนาสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เคลื่อนขบวนกฐินออกจาก
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุไปยังวัดเหนือ เวลา 09.00 น.  

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กฐินที่ วัดเหนือ วันที่  18 -19 
ตุลาคม 2562  กฐินที่วัดกลาง วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562  กฐินที่วัดสวางคงคา วันที่  3 พฤศจิกายน 
2562   

นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล    สวนงานกฐินพระราชทานที่วัดกลางฯ เราไดรับผิดชอบ
เรื่องการจัดสถานที่เหมือนทุกปเชนเคยคือสำนักการชางรับผิดชอบเรื่องการจัดสถานที่ สำนักการสาธารณสุข
ดูแลเรื่องความสะอาด  อปพร.และงานปองกันดูแลเรื่องการจัดระเบียบรถ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบกองวิชาการทำบันทึกพรอมกับ
เสนอคำสั่งมาที่สำนักปลัดเทศบาลเพ่ือออกเปนหนังสือคำสั่งเลย     

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สวนกฐินของแมผมจัดขึ้นที่บานของ
ผม  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 สวดมนตเย็น   วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ตักบาตรเชาแลวไปทอดกฐินที่
อำเภอยางตลาด 

เรื่องท่ี  9    เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุขอบริจาคงบเลี้ยงอาหารกลางวันผูตองขัง 
นายอภิวัฒน ปะกิทัง      รองปลัดเทศบาล     เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุขอความอนุเคราะห อปท.ทุก
แหงขอบริจาคงบเลี้ยงอาหารกลางวันผูตองขัง  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ  
จำนวนเงินไมต่ำกวา 1,000 บาท   
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบทานปลัดเทศบาลดูแลและ
ประสานงานกับทานทองถิ่นจังหวัดในเรื่องน้ีครับ 

เรื่องท่ี  10    วันปยมหาราช   
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปยมหาราช  
มีกิจกรรมดังน้ี ชวงเชา เวลา 06.30 น.  ทำบุญตักบาตร ณ ลานหนาศาลากลางหลังเกา  เวลา 08.30 น. พิธี
ลงนาม ณ หอประชุม 80 พรรษา  และเวลา 18.00 น.  จุดเทียนนอมรำลึกฯ ณ บริเวณลานหนาศาลากลาง 
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หลังเกา  ฝากงานประชาสัมพันธใหนำรถไปประชาสัมพันธเชิญชวนใหพ่ีนองประชาชนมารวมตักบาตรดวยกันที่
ลานหนาศาลากลางหลังเกา เวลา 06.30 น. ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปยมหาราช  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย      เลขานุการนายกเทศมนตรี     ขออนุญาตทานนายกพรุงน้ีทาง
สำนักงานจังหวัดโดยทานหัวหนาสำนักงานจะเชิญไปประชุมเตรียมงานเรื่องจิตอาสาฯ แลวผมก็ขอแจงเรื่อง
เปลี่ยนพ้ืนที่ที่เราจะลงดำเนินการจากถนนอรรฆนาคมาเปนถนนสุขสบายใจ (มาประณีต) มีการจัดระเบียบ
สายไฟฟา จัดระเบียบตนไมตามแนวถนน  และขุดลอกทอระบายน้ำ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562  
 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประสานประธานชุมชนใหพาชุมชนออกมา
รวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งน้ีดวย  และฝากหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลดำเนินการเก่ียวกับเรื่องระดมจิต
อาสาเพ่ือพัฒนาทำความดีดวยหัวใจ  

เรื่องท่ี  11    พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณรัชกาลท่ี 10 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสิน ธุ      กระทรวงมหาดไทยได รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 10 พรอมราชินี จัดพิมพเปนแผนภาพ
ขนาด 8  x 12 น้ิว จำนวน 23.3 ลานแผน  สำหรับมอบแกประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมอบเมื่อไหรน้ันเรายังไมทราบแตหนาที่เราคือจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณใหพ่ีนอง
ประชาชน  ในการน้ีเพ่ือใหการสงมอบพระบรมฉายาลักษณใหกับประชาชนเปนไปดวยความเรียบรอยและสม
พระเกียรติจึงใหจังหวัดดำเนินการดังน้ี  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณเน่ืองในโอกาสมหามงคล
บรมราชาภิเษก 62 ตามสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาเหมาะสมโดยมีนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนประธานทั้งน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาจัดพิธีไดตามความพรอมและ
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งน้ีกระทรวงมหาดไทยไดจัดสรรจำนวนพระบรมฉายาลักษณใหแตละจังหวัดเรียบรอยแลว  
มอบทานปลัดเทศบาลและสำนักปลัดเทศบาลดูแลและรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  12    การขอใชเงินรางวัล 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การขอใชเงินรางวัลผมอยากจะใหทำ
รายการใหญๆและจำเปนกอน  คือรถบรรทุก 6 ลอ และรถยนตกระบะ 4 ลอ  สำนักการสาธารณสุข   โดรน 
ของสำนักการชาง   คอมพิวเตอรของกองสวัสดิการฯ 1 เครื่อง  และใหซื้อเครื่องตัดหญาของเลขาอดิศักด์ิ  
โครงการอบรมใหความรูชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของสำนักการคลังจะจัดในเดือนพฤศจิกายน 2562 
ขอใหไปดูราคามาใหมอีกครั้งวาจะสามารถใชงบประมาณไมเกิน 50,000 บาท ไดหรือไมโดยใชหอประชุมธรร
มาภิบาลของเราในการจัดอบรม   ทั้งหมดน้ันใหดำเนินการไดเลย  สวนไมโครโฟน และเครื่องสูบน้ำของสำนัก
ปลัดเทศบาลรอไปกอนเพราะหมดชวงฤดูฝนแลว  และที่กองสวัสดิการขอเกาอ้ีผูบริหาร 1 ชุด  น้ันผมจะ
พิจารณาอีกครั้ง 

เรื่องท่ี  13    เงินชวยเหลือบรรเทาผูประสบภัยน้ำทวม  
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เงินชวยเหลือบรรเทาผูประสบภัยน้ำ
ทวมครัวเรือนละ 5,000 บาท  เขาบอกใหเราทำการประชุมประชาคมโดยทางกองสวัสดิการสังคม  เงินยังไม
มาในตอนน้ีแตไดรับมาแนนอน  ผมฝากรองปลัดรณยุทธดูแลและติดตามงานน้ีใหผมดวย 

นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สำนักการคลัง    ตอนน้ีเรารอทางสำนักปลัดเทศบาลสงเลขบัญชีมา
ใหทางสำนักการคลังเพ่ือดำเนินการตอไป 

นายพงษธร   โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    ตอนน้ีเรากำลังเรงดำเนินการใหเรียบรอย
เพ่ือสงตอไปที่สำนักการคลังเพ่ือใหโอนเงินเขาบัญชี  การมอบเงินของเราคือนำสลิปยอดเงินใสในซองใหเขารู
จำนวนเงินเทาน้ัน 
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เรื่องท่ี  14    การขับเคลื่อนพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเมืองและชุมชนเพื่อมุงสูเมือง 
      สิ่งแวดลอมยั่งยืน   

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความอนุเคราะหลงนามความ
รวมมือของคณะวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพ่ือมุงสูเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืน  
และเลือกพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนที่ศึกษาวิจัยเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืนเราจะทำอยางไรเราจะเอาอะไรไป
โชวเขาเรื่องสิ่งแวดลอมย่ังยืน  ฝากทานปลัดเทศบาลดูแลรับผิดชอบให ต้ังคณะกรรมการโดยมีทาน
ปลัดเทศบาลเปนประธานใหเรียกประชุมและบันทึกรายงานการประชุมลงรายละเอียดวาทำอะไรบางมีแผนการ
ทำงานอยางไร   

เรื่องท่ี  15    รายงานผลการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รายงานผลการตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นของเราลงมาตรวจสอบการเงินการคลังการบัญชี
และพัสดุ เปนทำนองวาพบขอบกพรองและการไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทุกดานเกี่ยวกับเรื่องการเงินการ
คลัง เชน ดานการจัดเก็บรายได การรายงานการใชใบเสร็จรับเงินวางภาษีบำรุงทองที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รายงานการใชใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงทองที่ไมปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง  ลงวันที่ 28 กันยายน 
2562 ขอเสนอแนะใหดำเนินการทำ  ดานการเบิกจายเงินการเบิกจายในการจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการ  
การสุมตรวจฎีกาการยืมเงินคาใชจายเขาก็ติติงมา  ขอเสนอแนะดานบัญชีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส การใชและรักษารถยนตไมไดจัดทำบัญชีแยกประเภท ไมไดสำรวจกำหนดการเปนการแกไขเรื่องน้ี
เปนงานของสำนักการคลังที่จะตองรับผิดชอบดูแลเรื่องไหนที่เขาติติงมาใหสำนักการคลังทำหนังสือแจงเวียนให
ดำเนินการ  ที่ผมพูดมาทั้งหมดน้ันไมมีเรื่องในการทุจริตคอรัปช่ันแตอยางใดแตเปนเพียงการทำงานที่เราตองทำ
การแกไขปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น  

เรื่องท่ี  16    ผลการประกวดอำเภอสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผลการประกวดอำเภอสะอาดจังหวัด
กาฬสินธุ อำเภอที่ชนะเลิศในการประกวดอำเภอสะอาดคือ อำเภอกมลาไสย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ 
อำเภอนามน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 อำเภอสมเด็จ รางวัลชมเชยคืออำเภอคำมวง และอำเภอยางตลาด  

เรื่องท่ี  17   รณรงคเรื่อง PM 2.5   
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอนน้ีทานผูวากำลังรณรงคเรื่อง 
PM 2.5  ตอนน้ีผูวาเปดโครงการปองกันโดยเอารถยนตของสวนราชการทุกคันที่เปนรถที่ใชเครื่องดีเซลไป
ตรวจเขมาวาจะไมสรางมลภาวะสรางฝุนละอองใหนำรถไปตรวจวัดคาควันดำที่บริษัทขนสงจังหวัดกาฬสินธุ 
สำนัก/กอง/ฝายไหนที่มีรถยนตดีเซลตอนน้ีจังหวัดเรารณรงคเรื่อง PM 2.5 ผมแจงในที่ประชุมวาใหไป
ดำเนินการตรวจวัดถาหากพบวามีคาควันดำเกินกวามาตรฐานใหนำรถไปปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย  

เรื่องท่ี  18    ปายโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรต ิ
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือแจงประมาณราคาคา
กอสรางปายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 233,000 บาท  รายละเอียดของโยธาฯแจงมา

นายภาณุเดช    เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง     น้ันเปนราคาของโยธาฯ แตเรามีสิ่งที่เพ่ิมเติม
เขามาในรายละเอียดของเราไมเกิน 500,000 บาท   

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาหากเงินเหลือเราก็ไปปรับปรุงภูมิ
ทัศนตางๆได  
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นายอดิศักดิ์   อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     เมื่อเชาทานรองสน่ันประชุมกับ
กองทัพฯอยูที่จังหวัดนครราชสีมาเลยโทรมาหาผมวาถารูปแบบของหนองเบนถามีรูปแบบใหทำไวเพราะถาหาก
ขอเครื่องจักรจากทหารไดจะนำมาลงที่หนองเบน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบผอ.สำนักการชางดูแลและรีบ
สำรวจดำเนินการ 

เรื่องท่ี  19    ถุงยังชีพ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถุงยังชีพที่เหลืออยูตอนน้ี 227 ถุง 
และมีผาถุงกับหมอนรวมกันแลวประมาณ 227 ถุง และมีขาวสารถุงละ 5 กิโลกรัม ประมาณ 307 ถุง  ถา
หากมานับลูกจางเราทุกสำนัก/กองจะพอหรือไม  ผมวามีเพียงพอเพราะสำนักการชางไดขาวสารไปแลว
เพราะฉะน้ันเราก็ตัดสำนักการชางออกและผมอยากใหนำถุงยังชีพที่เหลือ 227 ถุง น้ันแจกจายใหกับพนักงาน
และลูกจางของเราเพราะชวงที่เกิดวิกฤตน้ำทวมจังหวัดกาฬสินธุที่ผานมาพนักงานลูกจางของเราตองทำงาน
หนักในการไปชวยพ่ีนองประชาชนเชนกันผมจึงเห็นวาเราควรมีน้ำใจตอบแทนพนักงานและลูกจางของเราดวย  
ฝากผอ.และหน.ทุกสำนัก/กองใหเช็คจำนวนพนักงานและลูกจางของทานที่ทานจะนำถุงยังชีพน้ันใหมาใหผม
แลวผมจะจัดสรรใหครับ 

เรื่องท่ี  20    ทุกสำนัก/กองใหสงรายชื่อพนักงานจางเหมา 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอใหทุกสำนัก/กองรวมทั้งโรงเรียน
ในสังกัดดวยสงรายช่ือพนักงานจางเหมาใหสำนักปลัดเทศบาล  ขอรายช่ือ ที่อยู สังกัด และชวยงานดานไหน  
หลังจากน้ันใหสำนักปลัดเทศบาลรวบรวมมาใหนายก 
  

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                 ครั้งท่ี 18-20/2562 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม  2562 ประจำป 

2562 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 18-20/2562 เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 
2562  ประจำป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      - ไมมี – 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
เรื่องท่ี   2   รายงานการประเมินการปฏิบัติ งานของเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ   

                           ประจำป 2562 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ใหผอ.กองวิชากรสรุปใหผมฟงเลย
เพราะเราจะไปสรุป ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อีกครั้ง 

จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    การประเมินผลการปฏิบัติของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในป 2562 ที่ผานมาที่เราจางใหมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนผูประเมินซึ่งในปน้ีเรา
ประเมิน 15 ภารกิจ  ในภาพรวมของ 15 ภารกิจ  เรามีผลการประเมินอยูที่รอยละ 81.44 ในสวนของ
ภาพรวมของการประเมินภารกิจทั้ง 15 ภารกิจ ซึ่งเราประเมินผลสัมฤทธ์ิความคุมคาและคุณภาพภารกิจทั้ง  
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15 ภารกิจน้ีและเรามีการประเมินความพ่ึงพอใจเก่ียวกับกระบวนงานการอำนวยความสะดวกก่ีประเมิน
เจาหนาที่ที่ใหบริการและชองทางการใหบริการตรงน้ีในภาพรวมจะอยูที่ 79.80 น้ีคือภาพรวมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2562  ซึ่งจะไดรวบรวมรายละเอียดใหทานนายกไดพูดกับพวกเรา
ทุกคนในการประชุมมอบนโยบาย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
อีกครั้งหน่ึงครับ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   กำหนดการในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มี
อยางไรบาง 

นายพงษธร     โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล     ชวงเชาเราจะมีพิธีการลงนามในบันทึก
ขอตกลง MOU และการมอบนโยบายของทานนายก  หลังจากน้ันเราจะรับประทานอาหารกลางวัน  และชวง
บายจะเปนการบรรยายธรรมจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
อ่ืนๆ  มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   

เรื่องท่ี  1     แกไขเรื่องนกหนาโรงเรยีนเทศบาล 1 และหนาโรงพยาบาล 
นายจารุวัฒน     บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากสำนักการสาธารณสุขเรื่องตนไม
ที่อยูหนาโรงเรียนเทศบาล 1 และหนาโรงพยาบาลอยากใหสำนักการสาธารณสุขไปสำรวจและแกไขเพราะ
ตนไมบริเวณถนนเสนน้ันทั้งเสนทำใหนกไปอาศัยอยูเปนจำนวนมากสรางความเดือดรอนใหพ่ีนองประชาชน
บริเวณน้ันทั้งสงเสียงรบกวน กลิ่นเหม็น และเมื่อพ่ีนองประชาชนนำรถไปจอดไวใตตนไมตามแนวถนนก็มีนก
จำนวนมากไปอุจจาระใสรถที่จอดอยู  ฝากสำนักการสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการแกไข   
  เรื่องท่ี  2     ตัดเสื้อใหกับพนักงานเทศบาล 
นางสาวสุนิสา     บุญศิลป  ผอ.สวนบริหารการศึกษา     เมื่อวันอังคารที่ผานมาไดรับมอบหมาย
ใหไปตรวจสอบราคาเสื้อสีเหลืองที่จะสั่งตัดใหกับพนักงานใหมน้ันตรวจสอบราคาแลวตัวละ 250 บาท  

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอใหงานบุคคลเสนอจำนวนที่แนนอน
และชัดเจนขึ้นมาใหผมพิจารณาอีกครั้ง   มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  16.00  น. 
 

(ลงช่ือ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  

(ลงช่ือ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงช่ือ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

