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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 9/2563 ประจําป 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 มาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในเดือนเมษายน 2563 เราไดลง
พื้นทีล่ งไปตามบานพี่นองประชาชนแตละหลังเพื่อแจกหนากากผาและแอลกอฮอลนั้น และทุกสํานัก/กองที่ลง
พื้นที่ไปแจกนั้นนายกอยากไดขอมูลจํานวนที่เราลงไปแจกแอลกอออลและหนากากผาที่แนนอนและชัดเจน
และถาขาดเหลือเทาไหรใหมาเบิกเพิ่มไดโดยประสานไปที่กองสวัสดิการสังคม และในเดือนพฤษภาคม 2563
ผมอยากจะซื้อขาวสารมาแจกใหกับพี่นองประชาชนคนละ 5 กิโลกรัม ประมาณถุงละ 130 บาท นําไปคูณ
10,000 ซึ่งเปนตัวเลขที่เราคิดคราวๆไว งบประมาณในการซื้อขาวสารก็จะประมาณ 1,300,000 บาท ซึ่ง
เปนวิสัยที่เราดําเนินการไดนาจะดีกวาที่เราจะนําเงินไปแจกครัวเรือนละ 1,000 – 2,000 บาท แลวจากนั้น
เราก็นํามาแยกจัดทําเปนคลายๆเหมือนถุงยังชีพ และผมอยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับพี่นองประชาชน

- 3 ดวยโดยการไปซื้อขาวกลองตามรานคาทั่วไปในตลาดโตรุงเพื่อมาแจกจายเปนการชวยเหลือพอคาแมคาอีกทาง
จํานวน 500 กลอง โดยเปดโอเพนใหกับพี่นองประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนมาลงทะเบียนแลวรอรับ
อาหารกลางวันพรอมขาวสารและอาหารอื่นๆ ทุกวันอังคารและวันศุกร บริเวณขางหองประชุมพวงพะยอม
ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. และเริ่มแจกอาหารในเวลา 11.00-12.00 น. การปฏิบัติในการมารับสิ่งของคือ
ตองมีบัตรประจําตัวประชาชนและสวมหนากากอนามัยมาดวย เราจะเบิกเงินงบประมาณในสวนของงบดํารง
ชีพฉุกเฉินผูประสบภัยฯ โดยเบิกงบประมาณเพื่อนําไปซื้อขาวกลองเรากําหนดใหประมาณ 35 บาท/กลอง
เรื่องอาหารมอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ ฝากงานประชาสัมพันธแจงใหพี่นองประชาชนไดรับรูรับทราบ
และถาหากใครตองการจะมีสวนรวมในการบริจาคอาหารก็สามารถแจงความประสงคเขามาได และมอบสํานัก
การคลังประสานขอรับบริจาคน้ําดื่มจากธนาคาร ฯลฯ เพื่อมามอบใหพี่นองประชาชนในวันดังกลาว และมอบ
สํานั กปลัด ทําปายผ าชื่อโครงการอาหารกลางวั นเพื่อพี่น องประชาชนฯ ให เรี ยบรอยนี้คือกิจกรรมในเดือน
พฤษภาคม 2563 ที่เราจะดําเนินการ และทางรัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน และ
วันนี้ก็มีการประชุม ครม.เราจะรอฟงวาทาง ครม.จะผอนผันอะไรเปดไดหรือไมไดเพื่อเปนการกระตุนสภาวะ
ทางเศรษฐกิจใหพอขับเคลื่อนได ตอนนี้ปญหาการล็อคดาวนทําใหประชาชนประสบปญหาดานเศรษฐกิจ
สวนเรื่องผูที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาจากกทม.ไมมีงานทําและตกงานมีความประสงคจะ
เขาทํางาน เรายังไมไดมีการประกาศใหคนมาแตตอนนี้สํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือไปวาสํานัก/กองไหนมี
งานเพิ่มใหแจงเขามาไดที่สํานักปลัดเทศบาลคือการจางเหมาในการทํางาน และมีหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน
2563 สงใหสวนราชการฯ กําหนดใหการบริหารจัดการสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เปนวาระ
แหงชาติคือเปนเรื่องที่ทางรัฐบาลกําหนดวาทุกสวนราชการจะตองดําเนินการทั้งหมด แจงใหทุกสํานัก/กองได
รับทราบ สิ่งที่ผมไปประชุมมาเมื่อวันอังคารที่ผานมามีงานที่ทานรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนประธาน
ในการประชุมคอนเฟอเรนซแจงในที่ประชุมที่เกี่ยวของกับ อสม.คือ ใหสํารวจรายชื่อกลุมเสี่ยงคือผูสูงอายุ 70
ปขึ้นไปและเด็กต่ํากวา 13 ป และสงขอมูลใหโรงพยาบาลหรือ อสม.เพื่อจัดกลุมเสี่ยงดูเปนรายบุคคลวาบุคคล
เหลานี้นั้นจะติดเชื้อโควิด-19 ไมได และเมื่อไดขอมูลแลวให อสม.ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง มอบ
สํานักการสาธารณสุขดําเนินการในเรื่องนี้ ประชาสัมพันธทุกสื่อไมวาจะเปนผูสูงอายุหรือเด็กเนนวาเปนกลุม
เสี่ยงซึ่งจะตองระมัดระวังเปนพิเศษไปไหนจะตองใสหนากากอนามัยและลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตลอดและ
ตองรักษาระยะหาง เรื่องตอไปเพื่อใหการปฏิบัติสถานการณฉุกเฉินเปนมาตรฐานเดียวกันใหปฏิบัติถึงวันที่ 30
เมษายน 2563 นั้นคือการล็อคดาวน แตการประชุมของทานนายกเมื่อวานบอกใหเลื่อนสถานการณฉุกเฉิน
(การล็อคดาวน) ไปอีก 1 เดือน คือไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ให
จังหวัด ทองถิ่น อําเภอ อัญเชิญพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทานออกมาพูดตอนที่ทางรัฐบาลไป
รายงานสถานการณการแกไขปญหาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แลวในหลวงมีพระราชดํารัสอยางไร เนนให
ประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับรูรับทราบมอบกองวิชาการรับผิดชอบ จังหวัดที่ไมพบผูปวยรายใหมมี
37 จังหวัด หนึ่งในนั้นมีจังหวัดกาฬสินธุดวยอาจจะเปนจังหวัดที่ไดรับการปลดล็อคจังหวัดแรกๆ แตในชวงนี้มี
ขาวมั่วเยอะ การสื่อสาร และการใหขาว เพราะเฉพาะขอใหฟงศูนยใหญอยางเดียวและสวนราชการอื่นๆให
หลีกเลี่ยงการใหขาวในพื้นที่และขอขอบคุณเรื่องหนากากอนามัยที่ทานผูวาฯไดดําเนินการใหประชาชนทุกคน
ตอนนี้ไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนหนากากเพราะไดแจกจายใหทั่วถึงทุกบาน

เรื่องที่ 2 การปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล 6
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ งานที่เราจะทิ้งไมไดคือการปรับปรุง
ภูมิทัศน โรงเรีย นเทศบาล 6 (โรงเรี ยนทุงศรี เมืองประชาวิทย) ใหดํ าเนิน การดู แลและปรับ ปรุ งใหส วยงาม
เหมือนเดิมและอยาลืมดูแลเรื่องความสะอาด และพี่ที่ศูนยเด็กออทิสติกที่เคยอยูหองบริเวณหนาโรงเรียนทุงศรี
เมืองประชาวิทยอยากจะขอหองนั้นเพราะเห็นวาเราจะรื้อทํารั้วใหมโดยอางสิทธิ์ความเปนเจาของที่เคยอยู แต
ผมก็แจงไปวาใหยายไปอยูที่อาคารวัดใตชั้น 3 เพราะดานบนวางอยูถาจะทําเปนศูนยเพราะที่วัดใตนั้นเราเองก็
มีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการควรหรือไมที่จะไปอยูรวมกัน มันจะไดแยกเปนสัดสวนจาก

- 4 โรงเรียนเพราะเราจะปรับปรุงโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทยเปนโรงเรียนเทศบาล 6 ถาหากมีนักเรียนเพิ่มขึ้น
สถานที่จะไมเพียงพอ ผมเลยแนะนําเขาไปดูสถานที่
นางกิ่งเพชร ธารพร ผอ.โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย เรียนทานนายกเทศมนตรีกรณีที่
เขาเปนชมรมผูปกครองเด็กออทิสติกเขาเปดศูนยบริการเด็กออทิสติกอยู 2 ที่ แตสํานักงานของเขานั้นจะอยูที่
บานแตดานหนาของโรงเรียนเดิมนั้นเขาใชเปนชมรมผูปกครองและใหอยูอาศัยนานแลวพอเราจะมีการปรับปรุง
โรงเรียนเลยแจงใหเขาทราบวาใหเขาหาสถานที่ใหม แตเขาแจงมาวาอยากจะอยูที่เดิมโดยเราแจงตอวาเรา
อยากใหโรงเรียนอยูเปนสัดสวนเพราะชมรมเขาเปนสวนของเอกชน
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมเขาใจแตเราจะมีการปรับปรุง
ภูมิทัศนใหมเพราะฉะนั้นคงจะใหอยูที่เดิมไมได ผมจะคอยเปนคอยไปในการดําเนินการเรื่องนี้ครับ

เรื่องที่ 3 การดําเนินงานประจําของทุกสํานัก/กอง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องงานประจําของทุกสํานัก/กองให
ดําเนินการเหมือนเดิมและเขมงวดมากขึ้น โดยเฉพาะงานสวนสาธารณะที่มีประชาชนไปใชทํากิจกรรมบอยๆ
เชน สวนสาธารณะกุดน้ํากินที่มีประชาชนเขาไปใชบริการจํานวนมาก สนามกีฬาฯไดยินมาวามีคนไปใชบริการ
โดยไมไดรับอนุญาต ฯลฯ และอยากใหดูเรื่องความสมบูรณของปานิเวศใหติดปายชื่อตนไมใหเรียบรอยและ
ระบบน้ําในปานิเวศดําเนินการใหเสร็จสมบูรณพรอมที่จะเปนสถานที่ศึกษาดูงาน และเรื่องขยะรีไซเคิลที่บาน
ของนายกมีเยอะฝากใหเจาหนาที่ของสํานักการสาธารณสุขไปขนเอาในชวงเชามีแบตเตอรี่เกา 2 ลูก และการ
เก็บเงินของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหยังคงอยากใหเรงติดตามเรื่องนี้เหมือนเดิมเพราะตามที่อานรายงาน
นับวันยิ่งจะเก็บเงินไมไดเพิ่มมากขึ้นๆ อยากใหเรงติดตามใหนายกดวย และการดําเนินการซอมแซมหองน้ํา
หองประชุมของงานปองกันฯไปถึงไหนแลว
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จะหาทางซื้อปมน้ําใหมครับ แตปมน้ํา
เปนครุภัณฑ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทําไมถึงไมตอปมน้ําเลย ซื้อปมน้ํา
ราคาประมาณไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เงินรางวัลเราก็เหลือใหใชเงินรางวัลได
ถาหากเงินรางวัลเหลือผมอยากจะขอ
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ติดตั้ง GPS ของรถสิบลอดับเพลิงครับ ประมาณ 7,500 บาท เพราะถาไมมีระบบ GPS เราจะตอทะเบียนรถ
ไมไดเลย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาหากเปนงานที่จําเปนก็ตองให

เรื่องที่ 4 หลวงปูเมืองจะมอบถุงยังชีพ จํานวน 500 ถุง
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อวานผมไดรับการประสานจาก
ทานผูอํานวยสํานักพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุทานบอกวาหลวงปูเมืองจะมอบถุงยังชีพขาวสารอาหารแหง
ใหกับพี่นองประชาชน จํานวน 500 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษา
ลงทะเบียนพรอมกัน เวลา 09.00 น. และทานผูวาฯจะมาเปนประธานมอบ เวลา 11.00 น. ใหเทศบาลฯ
จัดเตรียมสถานที่และจัดทําแผนผังการเขา-ออก คัดกรองประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบความเดือดรอน
จํานวน 500 ราย เขารับสิ่งของ มอบกองสวัสดิการสังคม จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการมอบ
สิ่งของ มอบเทศกิจและอปพร.รับผิดชอบ ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม มอบงานประชาสัมพันธขอมูลให
สอบถามทานรองปลัดรณยุทธ

เรื่องที่ 5 ศูนยดํารงธรรม
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ศูนยดํารงธรรมทําหนังสือมาทวงถาม
เรื่องชุมชนสงเปลือยในของประธานฆารสินและมีผูลงรายมือชื่อรวม 45 คน ทําหนังสือมาทวงถามเรื่องที่เคย
รองเรียนและอางวาไดรับความเดือดรอนจากการปดเสนทางน้ําที่ไหลจากตัวเมืองกาฬสินธุและหางโลตัสไหลลง

- 5 สูสวนสาธารณะกุดโงง ลําปาว มอบสํานักการชางรับผิดชอบตอบเรื่องนี้ใหเรียบรอย และอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่อง
อาคารตรวจสภาพรถของเอกชนบริเวณถนนบายพาสอางวาสถานที่นั้นใกลกับโรงเรียนเทศบาล 6 ไมอยากใหมี
การเปด มอบสํานักการชางทําหนังสือตอบเรื่องนี้ใหเรียบรอยดวยเชนกันครับ

เรื่องที่ 6 การทําหนังสือขอผอนผันยกเวนคาเชา
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เรื่องของธนารักษจากที่เราประชุม
กันเพื่อผอนผันไมยกเวนคาเชา ไดเผยแพรไปถึงผูเชาแลวหรือไม แลวการที่เราผอนผันผูเชาอาคารเราที่ไมตอง
มาจายเงินแตตองรองขอนั้น มีคนมาทําการรองขอแลวหรือไมอยางไร มอบสํานักการคลังทําหนังสือเหมือนกับ
ทางธนารักษถึงแตละบุคคลวาถาหากทานไมทําหนังสือเขามาแปลวาทานยินดีจะจายคาเชาเราตอไป

เรื่องที่ 7 การประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 29 เมษายน 2563 จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯภาคเชานายกจะเขาประชุมเอง สวนการประชุมเรื่องยาเสพติดมอบผอ.วรวิทย
และการประชุมความมั่นคงมอบจาเอกภราดรไปประชุมแทนนายก

เรื่องที่ 8 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงในวันแมแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญูกตเวที
อยางสูงในวันแมแหงชาติ ใหเผยแพรไปวาใครสามารถมารับขอมูลและสามารถสงไปกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นประเมินเปนผูมีคุณสมบัติเปนลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแมเขารับการพิจารณาคัดเลือกรับ
รางวัลโลเกียรติคุณในโอกาสวันแมแหงชาติป 2563

เรื่องที่ 9 งานวันตนไมแหงชาติ
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

งานวันตนไมแหงชาติ รวมใจปลูก
ตนไมเพื่อแผนดินสืบสานสู 100 ลานตน สถานที่ที่เราจะปลูกตนไมคือบริเวณปานิเวศสวนสาธารณะแกงดอน
กลาง มอบสํานักการชางรับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่และเตรียมตนไมใหเรียบรอย และเขายังขอใหผูรวม
กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติรวมลงทะเบียนการปลูกตนไมในเว็บไซตกรมปาไม เรื่องการลงทะเบียนและ
ประชาสัมพันธมอบกองวิชาการฯ สวนการบริหารจัดการในงานนั้นมอบสํานักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ 10 การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หลักเกณฑการกําหนดใหสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเปนสถานศึกษา
ที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบีย บของกระทรวงมหาดไทยวาด วยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นป 2562 เรียนนายกและอางถึงระเบียบมหาดไทยวาดวยรายได
การจายเงินของสถานศึกษาและบอกวาตามระเบียบกําหนดใหสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ
หมายความสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเปน
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนแตละบุคคลใหมีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนโดย
รายวิ ชาเพิ่มเติ มมีลั กษณะตอเนื่องกันเป นหลั กสูตรหรือแผนการเรียนรูประกอบกับขอ 21 การกําหนดให
สถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ผมนําเรื่องนี้มาสอบถามสํานักการศึกษาวาของเรามีใครสนใจและไดประกาศรึยัง แลวรูเรื่องนี้กันแลวหรือไม
มอบสํานักการศึกษาและทุกโรงเรียนสังกัดพิจารณาและดําเนินการในเรื่องนี้
ดร.พงษพิมล คําลอย ผอ.สํานักการศึกษา เห็นแลวครับรายละเอียดตางๆมีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอนทั้งระดับสถานศึกษา ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระดับสวนกลางมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ให
แลวเสร็จภายในเดือนเมษายน ซึ่งหลักสูตรหลายๆหลักสูตรที่เราทํามาก็ทํามาหลายปแลว เชน MEP IEP เขาจะ
มี ทั้ ง การอยู ป ระจํ า และทั้ ง การไป-กลั บ ซึ่ ง สามารถนํ า เงิ น รายได ส ถานศึ ก ษามาจ า ย เขามากํ า หนดเป น
หลักเกณฑที่มีการเรียนเปนลักษณะพิเศษแบบนี้เพื่อใหโรงเรียนกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

- 6 เบิกจายอาหารตางๆไดตามระเบียบ พอมีหนังสือหลักเกณฑตัวนี้มาโรงเรียนเทศบาล 2 ก็จะเบิกอาหารเชา
กลางวัน และเย็นได หลักสูตรนี้จะเริ่มในปนี้ครับผมกําลังจะใหทุกโรงเรียนรวบรวมหลักสูตรที่ตัวเองทํามาแลว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ฝากทุกโรงเรียนในเรื่องนี้ดวย อยาให
เสียโอกาสครับ

เรื่องที่ 11 มีมติเลื่อนการแขงขันมหกรรมทางวิชาการ
ดร.พงษพิมล คํ า ลอย
ผอ.สํ า นั ก การศึ ก ษา เมื่ อ เช า ได ป ระชุ ม ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับภาคอีสาน ซึ่งไดมีมติเลื่อนการแขงขันมหกรรมทางวิชาการออกไปในเดือนสิงหาคม
2563 ที่จังหวัดสุรินทร ระดับประเทศประมาณปลายเดือนกันยายนและจะมีหนังสือแจงมาอีกครั้งครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ประจําป 2563
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน
2563 ประจําป 2563 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี –
ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง

อื่นๆ มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 14.45 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวกานตพชิ ชา ฉายจรุง)
นักการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

