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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่  1/2563 ประจําป 2563 วันที ่ 7 มกราคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง   ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

เร่ืองที่  1    แนวทางการจัดทํางบประมาณ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   แนวทางการจัดทํางบประมาณ
กระทรวงมหาดไทยทํากรอบระยะเวลาจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 กรณีหนวยงาน
รับงบประมาณจะขอจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบและใหดําเนินการตามกรอบระยะเวลา
สอดคลองระยะเวลาจัดทํางบประมาณป 2564 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองฯ และนคร 
ดําเนินการจัดทําแบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจายป 2564 พรอมทั้งรายงานใหกรมสงเสริมทราบภายใน
วันที่ 10 มกราคม 2563  ใหทุกคนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายใหมของทุก
สํานัก/กอง     
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท    ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     เมื่อเชาเราคุยกันแลววาใน
รายการที่กรมสงเสริมใหเราสงภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้จะมีแบบรายการเงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
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การศึกษา ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม เงินอุดหนุนทั่วไปที่เราเคยไดรับและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกระจายอํานาจที่จะโอนภารกิจมาใหกับทองถิ่นมีท้ังหมด 51 รายการ  นี่เปนในภาคสวนของเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่อยูในแผนสงเสริมการกระจายอํานาจใหกับ อปท. คือกอนหนึ่ง ในป 2563 ผมใสใหหมดแลว
วาในแตละรายการมีงบประมาณเทาไหรใหทุกสํานัก/กองไปดูของตัวเองวาที่ใสไปนั้นเรียบรอยหรือไม  และใน
ป 2564 ก็ดูวาจะเพ่ิมขึ้นเทาไหรโดยดานการศึกษาตองยึดจํานวนคนเปนหลัก เชน บุคลากรครูในโรงเรียนจะ
มีเงินเดือนเทาไหรในป 2564 นักเรียนจะมีนักเรียนเทาไหร นักเรียนรับใหมทานตองประมาณการ ผมเคยแจง
โรงเรียนไปวาเราประมาณการไวเกินดีกวาขาด  และในสวนของโครงสรางพื้นฐานของสํานักการชางใหยึดใน
แผนใหเอาโครงการของถนนหนทางในป 2563  ที่ยังไมไดทําและในป 2564 นํามารวมใสใหหมดกอนทุกตัว 
สวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนอกเหนือจากที่เราเคยไดรับใหแตละสํานักโดยเฉพาะโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย
ที่จะพัฒนานั้นจะสรางอาคารกี่หลัง งบประมาณเทาไหร ถนนหนทางของสํานักการชางที่ตองมีงบประมาณ
เยอะใหนํามาใสในรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี่คือแผนสงเสริมการกระจายอํานาจให อปท. อีก 1 แผน คือ
แผนบูรณการระดับภาคตัวนี้ เราจะตองลงเฉพาะโครงการที่เราขอไปในเดือนพฤษภาคม 7 โครงการ 
นอกเหนือจากนั้นระบบจะไมรับ รวมงบประมาณ 232 ลานบาท  สวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ใหแตละสํานัก/
กองโดยเฉพาะสํานักการศึกษา สํานักการสาธารณสุขและสํานักการชางที่จะนํามาใสในรายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจนั้นใหใสมาในระบบใหเต็มท่ีสวนเราจะไดหรือไมไดนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งครับ    
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ศูนยเครื่องจักรกลของสํานักการ
สาธารณสุขก็ใหใสเขาไปในระบบ  อาคารของโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทยที่เราอยากจะทําก็ใหใสเขาไปใน
ระบบ และผมอยากใหทําลูวิ่งยางสงเคราะหใสลงไปดวยเราจะไดหรือไมไดนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง 
  เรื่องที่  2     โครงการพม.หวงใยดูแลทุกขสุขปนปนน้ําใจใหผูดอยโอกาสเฉลิม 
                            พระเกียรติ ครั้งที่ 1 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการพม.หวงใยดูแลทุกขสุขปน
ปนน้ําใจใหผูดอยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1   พิธีเปดวันที่ 8 ม.ค.632.1  โครงการของสนง.พม.ที่จะไป
ปนจักรยานเพื่อลงไปเยี่ยมผูดอยโอกาส ประมาณ 10 ราย และใหเราเชิญ อสม.ไปรวมพิธีเปด จํานวน 50 คน  
มอบกองสวัสดิการสังคมดูแลและรับผิดชอบมอบหมายเจาหนาที่ของเราลงไปประจําเตรียมความพรอมทั้ง 10 
จุด และรวมตอนรับ  และจะตองมีของเยี่ยมเพื่อไปมอบใหผูดอยโอกาสจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ฝากจาเอก
ภราดรหาจักรยานใหทานปลัดเทศบาลไปรวมปนกับนายกดวยและฝากกองสวัสดิการสังคมแจงกําหนดการ
รายละเอียดตางๆใหนายกและทานปลัดเทศบาลทราบ 

เร่ืองที่  3    ใหตรวจสอบการวางทอระบายน้ําโดยไมมีการเทลีน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ประธานชุมชนดอยกลอยขึ้นมาพบ
นายกและแจงใหทราบวาสํานักงานโยธาไดจางผูรับเหมาขุดทอระบายน้ําบริเวณถนนรอบแกงดอนกลางแลวนํา
ทอลงแลวทําการถมดินเลยไมมีการเทลีนกอน  ใชหรือไมทานผอ.สํานักการชาง 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สํานักการชาง      ใชครับตั้งแตชวงหลวงพอองคดํา 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาหากไมมีพี่นองประชาชนมาแจงให
ผมทราบจะเกิดอะไรขึ้น  ถาหากถนนทรุดแนนอนวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุตองโดนดากอนที่จะมีใครมา
สอบถามแนๆ  แลวที่ถนนพรอมพรรณอุทิศไดมีการวางทอแลวเทลีนกอนหรือไม  ฝากทานผอ.สํานักการชาง
ติดตามตรวจสอบและดําเนินการตามข้ันตอนใหนายกดวย 

เร่ืองที่  4   ทางระบายน้ําลนกุดน้ํากิน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทางระบายน้ําลนกุดน้ํากิน มอบผอ.
สํานักการสาธารณสุขลงพื้นที่ไปดูวาทางระบายน้ําตัวนี้จะเสร็จเรียบรอยเมื่อไหรและใหมาวางแผนในการบําบัด
น้ํา เอาน้ําใหมมาไลสาหรายสีเขียวและไลน้ําเกาออก ฝากติดตามดูแลเรื่องน้ําในสวนสาธารณะกุดน้ํากินดวย 
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เร่ืองที่  5   การประเมินรางวัลพระปกเกลาหรือรางวัลบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ไตรมาสที่ 2 กําลังจะมาถึงผมอยาก
ถามจ.ส.อ.สมชายวาการประเมินรางวัลพระปกเกลาหรือรางวัลบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่เราเคยสงประเมิน
ปนี้เรามีโครงการอะไรที่จะเปนนวัตกรรม  
จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     ที่มองกันไวคือ 1132 เอามา
เปนนวัตกรรมไดแตเจาของงานและโครงการจะตองไปทําสตอรี่ใหเขากับตัวแบบประเมินที่จะประเมินรางวัล
ธรรมาภิบาลใหเปนนวัตกรรม ซึ่งป 2563 ประเภทดีเลิศก็จะไมมีเกณฑชี้วัดพื้นฐานอะไรทั้งสิ้นสูกันดวย
นวัตกรรมลวนๆ และในนวัตกรรมจะตองมีการวิเคราะหปญหาเพื่อที่จะนํามาสูการสรางนวัตกรรมและนําเสนอ
ใหไดวานวัตกรรมตัวนี้แตกตางจากกระบวนการขั้นตอนที่จะตองปฏิบัติตามปกติอยางไร  เมื่อเราวิเคราะห
ปญหาเสร็จนําเอาปญหาเหลานั้นมาจัดเรียงเพื่อแกไขปญหาเหลานี้และมีการถอดบทเรียนมีการประเมิน
โครงการประเมินนวัตกรรม  เพราะฉะนั้นโครงการของงานปองกันโครงการกูชีพกูภัยตัวนี้ใหเปนโครงการหลัก
และใหนํางาน 1132  เขามาผนวกรอยเรียงใหเปนเรื่องเปนราวเปนเชิงวิชาการ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมวาเฉพาะงาน 1132 มันจะดูเล็ก
เกินไปผมมอบใหหัวหนาพงษธรผูที่รับผิดชอบงานนี้ใหนําเสนอเรื่อง อปพร. เพราะงาน 1132 เปนสวนหนึ่ง
ของงานอปพร.อยูแลว  เพราะฉะนั้นใหดูงาน อปพร.ทั้งระบบแบบสมบูรณเปนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนซึ่งเรียกวาอาสาสมัคร  มาสมัครเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเปน อปพร. นอกจากจะปองกันเราก็มี
เรื่องสายตรวจจักรยานเปนงานปองกัน เรื่องบรรเทาก็คืองาน 1132 สาธารณภัยเราก็มีเจาหนาที่ดับเพลิงเพื่อ
ลุยงานเพื่อฉะนั้นเรื่องปองกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีครบหมดแตจะตองมีกระบวนการแบบที่จ.ส.อ.สมชาย
พูด  ใชวาเรื่อง 1132 เราสามารถนําไปสงชิงรางวัลธรรมาภิบาลไดแตรางวัลพระปกเกลาดานสมานฉันทปอง
ดรองลดความขัดแยงเราจะเอาอะไรและเรื่องนี้จะไปลดความขัดแยงและสรางเสริมสันติสุขอยางไรเราจะตองตี
เนื้อเรื่องใหเขากันใหได  ฝากหัวหนาพงษธรเตรียมความพรอมและรีบดําเนินการ   
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล      กําหนดสงรางวัลธรรมาภิบาล  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2563  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบทานปลัดเทศบาลติดตามกํากับ
ดูแลงานนี้รวมกับสํานักปลัดเทศบาลดวยครับ  ใหสงทันระยะเวลาที่กําหนด  และอยากฝากเรื่องศูนยเดยแคร
กับผอ.สวนฯจีรนันทดวยใหเตรียมการไวใหเรียบรอยและถาหากปนี้เราทําไมทันใหทําในงบประมาณป 2564  
ฝากผอ.สวนฯจีรนันทติดตามและดําเนินการในเรื่องนีด้วย  

เร่ืองที่  6   โครงการวัฒนธรรมฟนฟูเขตเศรษฐกิจ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      ผมอยากเรียกประชุมกลุมยอย
เพราะฉะนั้นฝากทานปลัดเทศบาลตั้งคณะทํางาน  โครงการวัฒนธรรมฟนฟูเขตเศรษฐกิจของอาจารยธนพลให
ทุกสํานัก/กองละ 2 คน เขามารวมในคณะทํางานกลุมนี้ดวยใหสํานักการศึกษาเปนเลขาฯและดูแลเรื่องนี้  และ
สัปดาหหนาผมจะเชิญประชุมและมอบนโยบาย  สํานักการสาธารณสุขใหนําคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่อง
สุขาภิบาลอาหารสวนสํานักการชางใหนําคนที่ทํางานเกี่ยวกับออกแบบและกองสวัสดิการสังคมก็เกี่ยวกับชุมชน
และรานคา  สํานักปลัดเทศบาลใหนําคนที่ทํางานเกี่ยวกับอํานวยความสะดวกและการจัดการจราจร  สํานัก
การคลังเกี่ยวกับการเก็บขอมูลสถิติ  และทางโรงเรียนใหเชิญดานวัฒนธรรมมาโรงเรียนละ 1 คน เพื่อเปน
คณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน 

เร่ืองที่  7   การประเมิน o net 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การประเมิน o net เราวางแผนไว
ยังไงเราจะทําอยางไรในการเตรียมตัวในป 2563 คาดหวังวาจะพัฒนาขึ้นอีกอยางไรและแบบไหน 
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ดร.พงษพิมล   คําลอย     ผอ.สํานักการศึกษา    หลังจากผานมา 1 ป ทางสํานักการศึกษาเองก็ไมได
นิ่งนอนใจผมก็ไดเชิญผูบริหารโรงเรียนมาปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไร เลยไดเปนแนวทางเบื้องตนรวมกัน
ในชวงเทอมที่แลวคือเราดําเนินการรับสอนพิเศษเด็กป.6 , ม.3 และม.6 ในชวงเชาโดยที่ไมตองเขาแถวใน
เบื้องตนมาแลวและทางโรงเรียนเองก็ไดดําเนินการมาแลวแตชวงนี้เราทําเขมขึ้นมาอีกคือเอาขอสอบเกา 3 – 4 
ป ยอนหลังมาดําเนินการติวใหกับเด็กสวนการเรียนการสอนปกติก็สอนแบบปกต ิ
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่ทานผอ.สํานักการศึกษาพูดมาคือ
วิธีการเพื่อที่จะไปสูเปาหมายแตผมยังไมรูเปาหมายเลยวาจะไปถึงเทาไหรในการประเมิน  เพราะวิธีการที่ทาน
พูดมานั้นเราเองก็เคยทํามาแลวเราจะตองตั้งเปาหมายวาเราจะเพิ่มกี่เปอรเซ็นตจากเดิมและตองมีวิธีการใหมๆ
เพิ่มเขามา  ฝากทานรองนพสิทธิ์และรองปลัดประเสริฐเชิญทางโรงเรียนมาประชุมปรึกษาหารือกันและ
ดําเนินการในเรื่องนี้ครับ 

เร่ืองที่  8   การเบิกจายเบี้ยยังชีพ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การเบิกจายเบี้ยยังชีพเปนอยางไร
บางทานรองปลัดรณยุทธ 
นายรณยุทธ   หอมหวล     รองปลัดเทศบาล    ขอคุยและปรึกษาหารือกันในวันพรุงนี้กอนแลวจะตั้ง
กรรมการเพื่อขับเคลื่อนในการแกไขปญหาและเพื่อดําเนินการกับฌาปนกิจสงเคราะหได 

เร่ืองที่  9   งานกีฬาชุมชน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานกีฬาชุมชน วันที่ 10 มกราคม 
2563  ตอนนี้เตรียมงานไปถึงไหนแลวเชิญใครมาเปนประธาน 
นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ทานบุญรื่น ศรีธเรศ เปนประธานและทาน
นายกเปนผูกลาวรายงาน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รูหรือไมวาวันนั้นทานบุญรื่นมีประชุม
ไมสามารถมาเปนประธานได 
นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ถาอยางนั้นขอเรียนเชิญทานนายกเปนประธาน
และทานปลัดเทศบาลเปนผูกลาวรายงานครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สวนเรื่องอื่นเรียบรอยดีหรือไม การ
จัดสถานที่  ขบวนพาเหรด ความสะอาด  การประสานงานกับตํารวจเรื่องถนนหนทางการจราจร ดําเนินการให
เรียบรอยดวยครับ  

เร่ืองที่  10    กิจกรรมวันเด็ก 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม 
2563  ณ ลานศาลากลางหลังเกา  เตรียมความพรอมไปถึงไหนอยางไรแลวและเรื่องรถที่ไมใหนําไปจอด
บริเวณลานศาลากลางหลังเกาตองหามนําไปจอดกอนวันจัดกิจกรรม 1 วัน  ติดปายประชาสัมพันธใหพี่นอง
ประชาชนไดรับทราบดวยเราจะตองใชพื้นที่ในวันที่เทาไหรและขอความรวมมือใหเคลื่อนยายรถออกฝากทาง
สํานักการศึกษากําชับดูแลเรื่องนี ้ 
ดร.พงษพิมล   คําลอย     ผอ.สํานักการศึกษา    สําหรับงานวันเด็กตอนนี้ความพรอมของเรา
ประมาณ 50 เปอรเซ็นต สวนการจัดสถานที่ไดคุยกับทางสํานักการชางแลวเขาจะดําเนินการใหทั้ง 2 เวที 
รวมทั้งเตนทดวยและในวันศุกรนี้จะลงไปประดับตกแตง  สวนเรื่องของขวัญสําหรับเด็กนั้นอยูในขั้นตอนของ
การจัดเตรียมและเบิกจายเงินครับ   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทานไดรับหนังสือตอบรับจากรานคา
หรือยังที่จะมารวมงานและขอใชเตนทเพื่อแจกของขวัญสําหรับเด็กกับเรามีกี่รานคาหรือมีสวนราชการไหนบาง  
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ดร.พงษพิมล   คําลอย     ผอ.สํานักการศึกษา    ตอนนี้กําลังเริ่มมาติดตอและในวันพฤหัสบดีจะสรุป
และรายงานใหทานนายกทราบอีกครั้ง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหรายงานทานรองนพสิทธิ์ไดเลย
ครับ 

เร่ืองที่  11   โครงการพ้ืนที่สรางสรรคเยาวชน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 9 มกราคม 2563 ขอเชิญ
นายกประชุมเกี่ยวกับโครงการพื้นที่สรางสรรคเยาวชน และรวมในการประเมินคัดเลือกโครงการเฉลิมพระ
เกียรติมีทั้งหมด 7 ทองถ่ิน เขาใหเตรียมเอกสารเพื่อไปพรีเซนตไปนําเสนอ  กองสวัสดิการสังคมเตรียมเอกสาร
เรียบรอยรึยัง    
นายวรวิทย     ภูอวด      ผอ.กองสวัสดิการสังคม    มอบใหเจาหนาที่เตรียมเอกสารและพาวเวอร
พอยงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเรียบรอยแลวครับ  และเขาไดเลื่อนเวลาการประชุมจากชวงบายของ
วันที่ 9 มกราคม 2563 มาเปนชวงเชาแทนครับ 

เร่ืองที่  12   โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 14 ม.ค.63 โรงเรียนทุงศรี
เมืองประชาวิทย  มอบสํานักการศึกษาเตรียมขอมูลของโรงเรียนเทศบาล 5  และศูนยเด็กเล็ก1 , 2 ของเราให
นายกดวยเพราะผมอยากจะไปพูดถึงวาเราจัดสรางโรงเรียนสําเร็จเมื่อไหรปพ.ศอะไรและใชงบประมาณไป
เทาไหร 

เร่ืองที่  13   การรณรงคลดการใชถุงพลาสติก 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การรณรงคลดการใชถุงพลาสติกทาน
ผอ.กฤษฎาเตรียมขั้นตอนและแผนการทํางานไวอยางไรแลวครับ 
นายกฤษฎา    ชื่นอิ่ม    ผอ.สํานักการสาธารณสุข    เราไดประชุมในกลุมกันแลวเรียบรอยซึ่งเราจะ
เริ่มดําเนินการในงานวันเด็ก  และอีกหนึ่งสถานที่คือในตลาดทุงนาทองเชนทํากิจกรรมวนตลาดทุงนาทอง ถุงผา
เดิมเราเหลือประมาณ 250 ถุง ตอนนี้เรากําลังดําเนินการทําเรื่องจัดซื้อถุงผาเพิ่มเติมในกิจกรรมที่ทุงนาทอง
เราจะใหพอคาแมคาเขามารวมในการจัดทํากิจกรรมดวย   
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมอยากใหจัดกิจกรรมในตลาดของ
เทศบาลดวยไมใชแคทําที่ตลาดทุงนาทองเทานั้นแตใหทําที่ตลาดสดเทศบาลของเราดวย  เพราะฉะนั้น
มอบหมายใหสํานักการสาธารณสุขทํากิจกรรมรณรงคการลดใชถุงพลาสติกในตลาดทุงนาทองเราสามารถทํา
ชวงเชาได  แตตลาดสดเทศบาลนั้นเราก็จัดกิจกรรมในชวงเย็นฝากโครงการนี้ดวยครับ 

เร่ืองที่  14   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนบายพาสรอบเมืองกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนของเรา
กําหนดวันไหนอยางไรหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ผมกําหนดวันศุกรที่ 17 มกราคม 2563 
เวลา 14.30 น.  บริเวณถนนบายพาสรอบเมืองตั้งแตสามแยกโนนตาลจนถึงสี่แยกไฟแดงชุมชนสงเปลือย 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    อยากใหมีแผนการทํางานมอบหมาย
งานและหนาที่ใหชัดเจนวาสํานัก/กองไหนมีหนาที่อะไรบาง เชน รถบริการน้ําดื่ม อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
และรายละเอียดตางๆ 

เร่ืองที่  15   รูปพระราชทาน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เรื่องรูปพระราชทานเราเหลือ
เทาไหรและดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว 
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นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    เรารับกลับคืนมาประมาณ 7,000 รูป ผม
จะสํารวจดูวาครัวเรือนไหนตกหลนจะเช็ครายละเอียดและหลังจากนั้นจะใหเจาหนาที่นําไปแจกจายใหและ
เหลือเทาไหรจะนํามาเก็บใสกลองไวครับ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      เพราะพนักงานของเราประมาณ 
600 – 700 คน ไดครบกันแลวรึยังอยากใหแจกจายใหครบทุกคนและถาหากวายังคงเหลือเยอะใหนําไป
ใหกับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนของเราทั้งหมดฝากหัวหนาพงษธรพิจารณา 

เร่ืองที่  16   โครงการสัมมนาการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
มีหนังสือมาแจงสํานักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณเกี่ยวกับเรื่องโครงการสัมมนาการจัดทํางบประมาณเงิน
อุดหนุนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณป 
2561 จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563  รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 9 – 11 มกราคม 
2563 รุนละ 288 คน  รวมแลว 576 คน  มอบกองวิชาการนําเรื่องที่ไปอบรมมาเผยแพรและอบรมใหกับ
พนักงานของเรา พนักงานครู ไดรับรูรับทราบตอดวยเพราะเปนเรื่องที่สํานัก/กองจะตองทําตอๆไป  
เพราะฉะนั้นใหจัดอบรมโดยมีทานปลัดเทศบาลและผอ.กงวิชาการเปนวิทยากรในการบรรยายในการอบรมครั้ง
นี้ 

เร่ืองที่  17   กิจกรรมเดินวิ่งรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุโรคไขเลือดออก 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    กิจกรรมวิ่งไลยุงที่สวนสาธารณะกุด
น้ํากินเปนกิจกรรมเดินวิ่งรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุโรคไขเลือดออกและไขปวดขอยุงลาย ระยะทาง 5  
กิโลเมตร กลุมเปาหมายไดแกเจาหนาที่ อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน  โดยจะมีการดําเนินกิจกรรม
พรอมกันในวันที่ 10 มกราคม 2563  ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน เวลา 15.00 น.   

เรื่องที่  18   ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทุงศรีเมืองและ 
     ปรับปรุงทางเดินวิ่งรอบสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราไดรับงบประมาณมาในป 2563 
มาทั้งหมด 2 ตัว  1.ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทุงศรีเมืองในพื้นที่ไมนอยกวา 1,600 
ตารางเมตร และทอระบายน้ํา จํานวน 997,000 บาท  2.ปรับปรุงทางเดินวิ่งรอบสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
ประกอบดวยกอสรางทางเดินวิ่งบล็อกคอนกรีต ปรับปรุงไฟฟาสองสวาง กอสรางคันหินและติดตั้งน้ําพุ จํานวน 
890,000 บาท  มอบสํานักการชางขึ้นปายใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบวาเทศบาลของเราไดรับงบประมาณ
ตัวนีม้า  

เร่ืองที่  19   วันรวมน้ําใจสูกาชาด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 เวลา 
09.00 – 12.00 น.  ณ จวนผูวาฯ เชิญชวนทุกทานแตงกายดวยเสื้อสีเหลืองไปรวมมอบสิ่งของในงานรวม
น้ําใจสูกาชาดดวยกันกับนายกครับ  มอบสํานักปลัดเทศบาลเตรียมความพรอมใหเรียบรอย 

เร่ืองที่  20   โครงการ 1 จังหวัด 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    โครงการ 1 จังหวัด 1 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโครงการตนแบบเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งเลื่อน
จากชวงบายมาเปนชวงเชาทั้งนี้เตรียมเอกสารใหกับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา จํานวน 40 ชุด 
ฝากกองสวัสดิการสังคมเตรียมเอกสารใหเรียบรอย  
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เร่ืองที่  21   โครงการ zero waste 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีหนังสือเชิญชวนใหเขารวมโครงการ 
zero waste ทานผอ.กฤษฎาอยางนอยผมวาเตรียมไวสัก 2 ชุมชน ชุมชนไหนที่เขาใหคุยกับผอ.สวนฯสมชาย  
เราเคยขับเคลื่อนชุมชนหนองไชยวานไดรับรางวัลระดับภาคแตไปแพระดับประเทศยังไงลองหาชุมชนที่เขาขาย
ในการทํากิจกรรมนี้ครับ 

เรื่องที่  22   การจัดทําเกณฑมาตรฐานประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของ 
    ผังเมือง ครั้งที่ 2 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ที่
โรงแรมอเวนิว ขอนแกน  ประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นการจัดทําเกณฑมาตรฐานประเมินการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมของผังเมือง ครั้งที่ 2 จํานวน 2 โครงการ มอบสํานักการชางจัดเจาหนาที่ไปประชุม 

เร่ืองที่  23   การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนที่ลุมน้ําชี 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ปจฉิมนิเทศโครงการเวทีที่  2 
เกี่ยวกับเรื่องการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ําชี  มอบสํานักการสาธารณสุขจัดเจาหนาที่ไป
ประชุม  ในวันที่ 14 มกราคม 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัตน จังหวัดรอยเอ็ด  

เรื่องที่  24   โครงการ พม.หวงใยดูแลทุกขสุขปนปนน้ําใจใหผูดอยโอกาสเฉลิม 
      พระเกียรติ ครั้งที่ 1   

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันพุธที่  8 มกราคม 2563  
โครงการ พม.หวงใยดูแลทุกขสุขปนปนน้ําใจใหผูดอยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1  ในพื้นที่อําเภอเมืองฯ ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางหลังเกา  เวลา 07.00 น.  โครงการของสนง.พม.ที่จะไปปน
จักรยานเพื่อลงไปเยี่ยมผูดอยโอกาส ประมาณ 10 ราย  มอบกองสวัสดิการสังคมดูแลและรับผิดชอบ
มอบหมายเจาหนาที่ของเราลงไปประจําเตรียมความพรอมและรวมตอนรับทั้ง 10 ราย (10จุด) และเทศบาล
เมืองกาฬสินธุของเราตองเตรียมความพรอมไวในสวนของเยี่ยมที่ใหทานผูวาฯไดมอบใหกับผูดอยโอกาส  และ
ฝากจาเอกภราดรเตรียมจักรยานใหกับทานปลัดเทศบาลเพื่อไปรวมปนกับนายกในครั้งนี้ดวย  การแตงกายชวง
พิธีเปดชุดปกติขาวและชวงปนจักรยานคือเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณหรือเสื้อสีเหลือง  และมอบกองสวัสดิการ
แจงกําหนดการรายละเอียดตางๆและเสนทางใหนายกและทานปลัดทราบ   

เร่ืองที่  25   ขอเชิญรวมเปนเจาภาพประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ 
      ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 4 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอเชิญรวมเปนเจาภาพประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 4 วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563 
ใครขอเชิญเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหเกียรติรวมเปนเจาภาพและขออนุญาตใชตราสัญลักษณเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเพื่อใชในโลรางวัลและใบประกาศ  มอบผอ.สํานักการศึกษาประสานกับทางวิทยาลัยนาฏศิลป 
กาฬสินธุในการรวมนั้นเราจะชวยแบบไหนอยางไรฝากดวยครับ 

เร่ืองที่  26   กรมควบคุมมลพิษจะมาดูบอขยะ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันที่ 14 มกราคม 2563 เจาหนาที่
จากกรมควบคุมมลพิษจะมาดูบอขยะฝากทานผอ.สํานักการสาธารณสุขใหเตรียมตัวใหเรียบรอยครับ 

เร่ืองที่  27   พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ภาษีที่จะเก็บใหมคือภาษีทรัพยสินแต
ชื่อ พ.ร.บ.วา พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ดินก็ตองประเมินราคาที่ดิน สิ่งปลูกสรางก็คือสิ่งที่ปลูกสรางบน
ที่ดินรวมกันแลวเปนราคาทรัพยเอามาประเมินภาษี  ยกเลิกภาษีโรงเรือนและภาษีบํารุงทองที่ ฝายจัดเก็บของ 
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ทางสํานักการคลังก็ออกไปสํารวจเต็มพื้นที่ก็มีหนังสือฉบับหนึ่งแจงเชนถาสํารวจบานรองศิรินันทแลวก็สงไปให
รองศิรินันทดูวาเปนไปตามนั้นหรือไมมีอะไรบางและคิดภาษีของทานเปนประเภทอื่นๆ หรือเปนประเภทที่อยู
อาศัย ถามวาทานรองศิรินันทจะรูเรื่องหรือไม ไมรูครับเราจะตองมีคําอธิบายในหนังสือดวยวาคําวาอื่นๆนั้น
หมายถึงอะไรและที่อยูอาศัยคืออะไร ตามหลักเกณฑแลวนั้นการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจะมีอยู 3 
เงื่อนไขในการอัตราภาษี 1.ยกเวนไมตองเสีย 2.ถาเสียคือ 1 ลานบาทเสีย 200 บาท 3.ถาเขาอื่นๆ 3 ลาน
บาทจะเสีย 3,000 บาท จะมีทั้งหมด 3 เกณฑ  สํานักงานทนายของผมที่เปนอาคารไมนั้นมีทั้งหมด 3 หอง 
และผมไดจางคนมานอนเฝาให 1 คน แตทางสํานักการคลังตีภาษีใหผมเปนแบบที่อยูอาศัย 1 หองและอีก 2 
หอง ทําภาษีแบบอื่นๆใหผมถาแบบนี้เปนธรรมหรือไมเพราะทั้ง 3 หองนั้นก็ทําแบบทะลุหากันและคนที่นอน
เฝาใหผมก็ทําความสะอาดและดูแลทั้ง 3 หอง  ถาหากภาษีสํานักงานทนายของผม 1 หองนั้น เปนแบบอื่นๆ
แลวตองจาย 3,000 บาท และอีก 2 หองนั้นเปนแบบที่อยูอาศัย จาย 200 บาท  ผมไมมีปญหา  แตเมื่อคิด
ภาษีมาแบบที่ผมนําเรียนขางตนนี่ผมคิดวาไมเปนธรรม  
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง     สําหรับเรื่องนี้จะเชิญผอ.สวนฯและหัวหนาฝายมา
ประชุมกันอยูคะและถาหากประชุมกันไดผลสรุปอยางไรจะนําเรียนใหทานนายกไดรับทราบอีกครั้งคะ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ที่ผมพูดใหฟงกรณีของผมคือผม
ยกตัวอยางใหไดทราบ  แตตอนนี้ก็ยังไมไดใชเพราะเขาขยายเวลาจัดเก็บไปอีกประมาณ 4 เดือน แตผมอยาก
ทําใหเคลียรและชัดเจนฝากดวยครับ 

เรื่องที่  28   การประเมินศักยภาพของพื้นที่ตนแบบที่ไดรับรางวัลเมืองสิ่งแวดลอม 
    ยั่งยืน 

นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา     หน.ฝายชางสุขาภิบาล    กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขาสง
กําหนดการที่เขาจะลงมาประเมินศักยภาพของพื้นที่ตนแบบที่ไดรับรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน วันที่ 19 – 
20 กุมภาพันธ 2563 ผมไดเอากําหนดการวางไวที่โตะทานนายกแลวที่เขาสงมาใหดูคือพื้นที่ตนแบบ 6 
สถานที่นี้เราจะมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือไม 1.สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย 2.โรงบําบัดน้ําเสีย 3.สวนสาธารณะ
แกงดอนกลาง 4.กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 5.ศูนยพัฒนาชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 6.สถานพยาบาล
สัตว เขาถามเราวาเราพอใจกับ 6 สถานที่นี้หรือไมแตเขาก็ไมอยากใหเกิน 6 สถานที ่  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   มันจะตองมีการรักษาสภาพของเดิมที่
เขามาประเมินเอาไวอยางนอย และถาหากเปนไปไดจะตองมีความกาวหนาเมื่อเขามาประเมินหลังจากนั้น  
ยกตัวอยางเชน 1.โรงกําจัดขยะมูลฝอยเราไมเคยพาเขาไปดูเกี่ยวกับเรื่องโรงคัดแยกเราปรับปรุงใหดีดวยไดหรือ
ไมใหเปนสวนหนึ่งของการไปดูงานที่บอขยะ 
นายธนัญชัย   ชูเดชวัฒนา     หน.ฝายชางสุขาภิบาล    ที่เขามาประเมินคือเขาอยากใหเราจําลอง
วาเขาเปนผูมาศึกษาดูงานและเขาขอใหมวีิทยากรแตละจุด 2 คน และมานําเสนอหลังจากนั้นเขาจะเช็ควาผาน
เกณฑเขาหรือไมถาไมผานเขาก็จะตัดออกแตถาหากผานเขาจะใหเปนพื้นที่ตนแบบและจัดพิธีเปดงานและเชิญ
ทองถิ่นอ่ืนๆมาศึกษาดูงานของเรา  
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    2.บอบําบัดน้ําเสียชุมชนคุมหวยฝาก
ผอ.สํานักการสาธารณสุขกําชับผูจัดการนอยใหดูแลสถานที่ใหดีเครื่องไมเครื่องมือขอสําคัญผมไดรับการ
รองเรียนจากพี่นองประชาชนวาผูจัดการนอยปลอยใหพี่นองประชาชนไปเอาปลาในบอบําบัดน้ําเสียไปจํานวน
มาก ชวงนั้นผมไดลงไปสอบถามแตผูจัดการนอยไมอยูกลับบานชวงนี้นาจะมาแลวฝากทานผอ.สํานักการ
สาธารณสุขไปกําชับดวยเพราะพี่นองประชาชนที่มาแจงขาวนั้นกลัววาคนที่มาเอาปลาไปกินนั้นจะตายใหคนที่
ดูแลบอบําบัดน้ําเสียหามใหใครมาเอาปลาในบอบําบัดน้ําเสียอีกครับเพราะยังไมผานการตรวจพิสูจนวามันมี
สารปนเปอนหรือไม 3.สวนสาธารณะแกงดอนกลางผมกําชับในเรื่องปานิเวศอยากใหอธิบายหรือบรรยาย
เพิ่มเติมเขาไปในสวนของแกงดอนกลางวาเราทําระบบปานิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณไหนและปลูกตนไม 
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เพิ่มเติมบริเวณไหนบาง 4.กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 5.ศูนยพัฒนาชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ  6.
สถานพยาบาลสัตว  ผมวาทุกสถานที่คอนขางดีแลวครับ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563  ชวงเชาเราจะ
นําเสนอวาเตรียมอะไรเพิ่มเติมไวบางที่หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุและหลังจากนั้นเราจะไปดูพื้นที่
จริง  สวนวิทยากรประจําจุดตางๆนั้นก็ชัยพิจารณาดูวาแตละสถานที่แตละงานเกี่ยวของกับสํานัก/กองไหนก็
มอบหมายใหมาบรรยายตามจุดนั้นๆ  

เร่ืองที่  29   รายงานสถานะการเงิน 
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง     รายรับจริงเดือน ต.ค.-พ.ย.62  จํานวน 
75,186,584.23 บาท  รายรับจริงเดือน ธ.ค.62 จํานวน 11,961,437.01  บาท  รวมรายรับจริงตั้งแต
ต .ค. - ธ .ค.62 จํานวน  87,148,021.24  บาท   รายจ ายจริ ง เดือน ต.ค. -พ.ย .62 จํ านวน 
62,579,234.00  บาท  รายจายจริงเดือน ธ.ค.62  จํานวน 24,515,859.38 บาท   รายจายจริงเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.62 จํานวน 87,095,093.38 บาท   ยอดเงินคงเหลือยกไป  ม.ค.62  จํานวน  52,927.86 บาท 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ยอดเงินคงเหลือยกไป  ม.ค.62  
จํานวน  52,927.86 บาท  ถาเงินไมเขาเราจะเอาเงินที่ไหนจายเงินเดือน 
นางสังวาลย สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง     เงินสะสมคะ 

นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เงินสะสมจายไดแคเดือนเดียว
เพราะฉะนั้นอันตรายมากฝากติดตามสถานะการเงินดวยครับ 
    

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                    ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2562 ประจําป 

2562 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  
2562  ประจําป  2562  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    - ไมมี –  

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2562 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 เรื่อง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2562  ขอใหเลื่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานไปรายงานในการ
ประชุมครั้งตอไป 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่นๆ 
นายจารุวัฒน     บุญเพิม่   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อื่นๆ  มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  ถาไมมีขอปดประชุม 
 
 

ปดประชุม  15.40  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 

(ลงชื่อ)                                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


