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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 17/2560  ประจําป 2560 ในวันท่ี  22 สิงหาคม 
2560 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
เร่ืองที่  1    รายงานการเงิน 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      สํานักการคลังรายงานนายกฯเรื่อง
คาดการณประมาณการรายรับ รับจริงและคาดวาจะไดรับจนกระท่ังถึงสิ้นปงบประมาณประมาณ 342 ลาน
บาท  คาดวาจะไดในหมวดภาษีจัดสรรในเดือนกันยายน ประมาณ 17 ลานบาท  และรวมเบ็ดเสร็จแลวจะมี
รายรับประมาณ 342 ลานบาท แตมีรายจายซ่ึงเตรียมเอาไวแลววาจะตองจายแนนอน ประมาณ 346 ลาน
บาท  ซ่ึงเราประมาณการรายจายเอาไวมากกวารายรับ ประมาณ 4 – 5 ลานบาท  เพราะฉะนั้นหลังจากท่ีเรา
ประชุมสภาเรียบรอยแลวเราคอยมาประชุมกันอีกครั้งวาโครงการของสํานัก/กองไหนท่ียังไมไดทําหรือจะชะลอ
ก็คอยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง  แตทุกปท่ีผานมาพอปดยอดทุกอยางทําทุกอยางเรียบรอยแลวเงินรายรับจะ
มากกวาเงินรายจายทุกปเพราะฉะนั้นปนี้เงินรายจายท่ีรายงานวามากกวารายรับของเราอยูประมาณ 4 – 5 
ลานบาท นั้นผมไมหนักใจแตเราก็จะไมประมาทจะตองมีการมาประชุมปรึกษาหารือกัน   
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เร่ืองที่  2    แกไขปญหาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เราทําหนังสือตอนท่ีเราไดรับรายงาน
เก่ียวกับเรื่องเงินผูสูงอายุเพราะเงินขาดตลอดเวลาเราทวงไปก็ไมจายจนผลสุดทายเราทวงไปท่ีกรมแตก็ไมมีการ
ตอบกลับมา  ผมจึงตัดสินใจไปคุยกับผอ.ของสํานักงานกระจายอํานาจเขาเลยบอกใหเราทําหนังสือมา
สํานักงานกระจายอํานาจเลยและเขาก็ทําหนังสือไปกรมฯตอและมีการเอาเรื่องนี้เขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
กระจายอํานาจในวาระการประชุมมีเรื่องการพิจารณาเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับทองถ่ินแตยังขาด  ผมเลย
โทรไปถามเจาหนาท่ีท่ีอยูสํานักงานกระจายอํานาจแลวไดมีสวนในการประชุมเปนวาระการประชุมเรื่อง 4.2 
แนวทางการแกไขปญหาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ มติท่ีประชุมคือเห็นชอบตามท่ี
คณะอนุกรรมการดานการเงินการคลังและงบประมาณเสนอโดยใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรับไป
พิจารณาแกไขปญหาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอโดยใชเงินอุดหนุนเหลือจายท่ี
จัดสรรใหแก อปท. หรือเสนอของบกลางมาดําเนินการสนับสนุนตอไป  ถามติท่ีประชุมเปนแบบนี้เงิน 7 ลาน
บาท  เราก็อาจจะไดรับแตผมก็อยากจะฝากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหประมาณการใหสูงและเวลาท่ีผูสูงอายุหรือ
ผูพิการมาใหดูเงินเราดวยวามีพอจายหรือไม  ตองตรวจเช็คดวยฝากทานผอ.วรวิทย 

เร่ืองที่  3    เคร่ืองวัดปริมาณน้ําฝน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เนื่องจากผลพวงของการประชุมสภาท่ี
ผานมาสมาชิกสภาเทศบาลฯบอกวาเรื่องน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนความผิดพลาดของนายก  ผม
เลยมอบหมายภารกิจใหสํานักการชางไปทําเรื่องการศึกษาออกแบบและการศึกษาเก่ียวกับปริมาณน้ําฝนและ
แนวทางการแกไข   พายุเซินกาทําใหฝนตก 3 วัน 3 คืน ไมหยุดเลยตกตลอดจึงทําใหน้ําทวมผมเลยอยากถาม
เรื่องเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนวาสํานักการชางจะดําเนินการใหผมตอนไหนและผมอยากจะทําเปนคลิปนําเสนอ
ชี้แจงถึงเรื่องน้ําฝนใหชัดเจนเพราะเขากลาวหาเราวาเพราะเทศบาลฯทําไบรทซิเค้ิลเลนทําใหเกิดน้ําทวม  

เร่ืองที่  4    รับรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน ป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แจงใหทุกทานไดรับทราบวาเม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ีผมไดเขากรุงเทพฯไปรับรางวัลงานนี้จัดโดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมจัดในโครงการ
ครบกําหนด 25 ป ของกองทุนสิ่งแวดลอมเนื่องจากวามีการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมแตเงินงบประมาณมี
ขอจํากัดคณะทํางานเลยขอคณะ ครม. จัดตั้งเปนกองทุนแลวขอรับเงินงบประมาณมาในกองทุนและมีระเบียบ
ในการเบิกจายถาใครมาขอเงินกองทุนไปแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีตนเองเง่ือนไขก็คือจะตองสงรายได 
3.5 เปอรเซ็นต ของท่ีเอาไปกลับคืนมา  เขาเปดมาครบ 25 ปแลวเลยไดมาฉลองและมีการจัดกิจกรรมมอบ
รางวัลใหกับทองถ่ินท่ีมีโครงการลดปริมาณขยะโดยใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคแตละภาคท่ัวประเทศไทยสง
มาภาคละ 2 แหง และข้ึนรับรางวัล  อีก 1 รางวัลคือเปนรางวัลของทองถ่ินท่ีเขารอบไปคัดเลือกรอบสุดทายวา
จะไดทองถ่ินไหนท่ีจะไปชิงรางวัลอาเซียนมีทองถ่ิน 10 แหง ท่ีเขารอบชิงแลวคัดเลือกเหลือ 4 แหง  แตยัง
ไมไดประกาศวา 4 แหงท่ีไดรับคัดเลือกมีท่ีไหนบางเพราะยังไมถึงเวลาแตเราก็รูมาวาเราติด 1 ใน 4 แหงนั้น  
เพราะฉะนั้นการเผยแพรขอมูลขาวสารเราเปน 1 ใน 10 แหง ท่ีเขารับการคัดเลือกเพ่ือท่ีจะไปชิงรางวัล
อาเซียนแลวเราไดเปนตัวแทนไปแขงขันระดับอาเซียน  ตอนนี้มีหนังสือจากประเทศบรูไนมาแลววาพิธีมอบ
รางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน ป 2560 อาเซียน EFC อวอรค 2017  ไดคัดเลือกเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและสํานักงานนโยบายและแผนไดนําเสนอในท่ีประชุมคณะทํางานอาเซียนดานสิ่งแวดลอมครั้งท่ี 15 
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ความละเอียดแจงแลวนั้นสํานักงานนโยบายและแผนไดรับการประสานจากสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียนแจงผลการตัดสินรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน ป 2560 และกระทรวงการ
พัฒนาบรูไนดารุสลามขอเชิญเขารวมพิธีมอบรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน ป 2560 ในวัน
อังคารท่ี 12 กันยายน 2560 เวลา 19.00 – 21.00 น.   กําหนดผูแทนเขารวมไดไมเกิน 3 คน/เมือง และ 
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ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมพิธีมอบรางวัลรายละเอียดดังสิ่งท่ีสงมาดวย  สรุปวาเราไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะ
ในการแขงขันรางวัลอาเซียน อวอรค 2017 

เร่ืองที่  5   พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตใหกับ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต  วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น.  ณ วัดประชานิยม การแตงกาย
ขาราชการปกติขาวไวทุกข  มอบสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่งใหแตละสํานัก/กองสงตัวแทนไปรวมพิธีสวด
เจริญพระพุทธมนตสํานัก/กองละ 5 คน   

เร่ืองที่  6    การประชุมกาแฟเชาจังหวัด ชมรมเรารักกาฬสินธุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    วันท่ี 23 สิงหาคม 2560  เวลา 
07.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การประชุมกาแฟเชาจังหวัด มอบสํานัก
ปลัดเทศบาลดูแลเรื่องงานปฏิคม  บริการอาหาร เครื่องดื่มและอํานวยความสะดวกเรื่องการจอดรถ  งาน
ประชาสัมพันธมอบใหหน.ศศิญานําเสนอวีดีทัศน  การแตงกายในชุดภูไทหรือชุดสุภาพไวทุกข   

เร่ืองที่  7    เชิญประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เชิญประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม 
หัวขอไมท้ิงใครไวขางหลังทําอยางไรใหเปนจริงและการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการคุมครองทางสังคมเพ่ือ
รองรับผูสูงอายุและเวทีประชาคม  วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 มอบอภิญญาไปประชุมแลวกลับมารายงานให
นายกทราบ 

เร่ืองที่  8     โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาแบบเคเบิ้ลใตดิน   
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ผมไดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาแบบเคเบิ้ลใตดิน  ผมตั้งคณะกรรมการข้ึนมามีทานรองนพสิทธิ์
เปนประธาน ทานท่ีปรึกษานิติธรรมเปนรองประธาน รองปลัดอภิวัฒน ผอ.สวนฯธนวัฒน ผอ.สวนฯจําลอง จา
สิบเอกสมชายเปนกรรมการ  ผอ.ภานุเดชเปนกรรมการและเลขานุการ ผอ.สวนฯสนธยาเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ เพ่ือใหเรียกประชุมปรึกษาหารือและใหพิจารณาวาเคเบิ้ลประสานกับการไฟฟาตองใช
งบประมาณเทาไหรอยางไร  ตองมีการกระตุนและเรียกประชุมเพ่ือใหเห็นความชัดเจนเราจะไดเตรียมเงิน
งบประมาณไดถูก   

เร่ืองที่  9    โครงการประชารัฐรวมใจปลูกตนไมใหแผนดิน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     โครงการประชารัฐรวมใจปลูกตนไมให
แผนดิน ใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุและเทศบาลเมืองบัวขาวดําเนินการรณรงคและสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมกัน
ปลูกตนไมตั้งแตบัดนี้ไปจนถึง  วันท่ี 30 กันยายน 2560  ทานเลขาอดิศักดิ์ก็ปลูกอยูแลวเพราะฉะนั้นก็
ดําเนินการปลูกตอไปเอาปายผาไวนิลไปติดทําเปนโครงการนี้ และมอบใหสํานักการชางเปนผูรับผิดชอบดูแล
โครงการนี้  

เร่ืองที่  10    ระเบียบสํานักนายกวาดวยการใช การชักและการแสดงธงชาต ิ
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ระเบียบสํานักนายกวาดวยการใชการ
ชักและการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศ ฝากสํานักปลัดเทศบาลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบไปศึกษาระเบียบ
และปฏิบัติตามใหถูกตอง  

เร่ืองที่  11    การปลูกดอกดาวเรือง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    รายงานเรื่องการปลูกดอกดาวเรืองของ
สํานักการชางรายงานวาดอกดาวเรือง จํานวน 50,000 ตน  ปลูกใกลครบตามกําหนดแลวสวนของทานเลขา
อดิศักดิ์ยังปลูกไมถึงครึ่งเลยเราจะทําอยางไรถึงจะมีคนไปกรอกดินใสถุงให  
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นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี    มีนักเรียนตามโรงเรียนเขาไปชวย
แตผมก็ยังไมคอยม่ันใจวาจะไดเทาไหร เพราะตอนนี้ยังขายอยู จํานวน 28,000 ถุง เพราะปริมาณคนท่ีเขาไป
ชวยทําไมชัดเจนเลยทําใหไมไดตามเปาหมายท่ีวางไวและถาเกินวันอาทิตยนี้กลาท่ีเราเตรียมไวปลูกก็คงเสียหาย
ถาเราลงกลาไมทันก็คงจะเกิดความเสียหายเพราะกลามีขนาดโตข้ึนเรื่อยๆ  ผมไดคุยกับทานผอ.โรงเรียนทุก
โรงเรียนแลววาขอใหมาชวยกันเตรียมดินเอากลาลงถุงท่ีเตรียมไวภายใน 5 วันนี้   

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ก็ลองดูถาปลูกไมทันท่ีเหลือก็
ดําเนินการซ้ือเลย 

นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ   ผอ.สํานักการชาง     ตอนนี้สํานักการชางกําลังเรงดําเนินการลงกลา
ใหแลวเสร็จแลวจะรีบมาชวยทางดานของทานเลขาอดิศักดิ์ครับ 

เร่ืองที่  12    ขนยายตนผือเขาฝง 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องท่ีขนยายตนผือเขาฝงจาเอก
ภราดรไดไปดูกับเจาหนาท่ีหรือไมแลวจะเรียบรอยเม่ือไหร 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ    ไปดูครับแตระยะเวลาตองใชเวลา
พอสมควร 

นายพงษธร     โพธิแทน     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     ผมก็ไดไปดูครับแตตนผือมันคอนขาง
เยอะและตายผุดข้ึนมาเรื่อยๆ 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ฝากใหหัวหนาพงษธรหาวิธี  ติดตาม
และเรงดําเนินการใหเรียบรอยและตนผือมีประโยชนมากฝากทานผอ.เพ็ญพรใหเจาหนาท่ีนําไปทําปุยอินทรีย
ตอไป 

เร่ืองที่  13    เก็บขอมูลของประชาชนชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องเก็บขอมูลของประชาชนชาวบาน
ท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม  ผมอยากได 1.สํารวจมาเรียบรอยแลว 2.ใหสํานักการชางลงไปประเมินความ
เสียหายประตูพัง หนาตางพัง หลังคาเปด ฯลฯ ท่ีเราสามารถเบิกไดตามระเบียบท่ีถูกตอง  ใหงานปองกันรีบเรง
เก็บขอมูลไดประมาณ 50 ครอบครัวหรือไดเทาไหรก็รายงานไปยังสํานักการชางกอนแลวใหสํานักการชางรีบ
ลงพ้ืนท่ีดําเนินการตอไปไมจําเปนตองรอรวบรวมขอมูลใหครบถึงรายงานเพราะจะทําใหงานลาชา  รายงานไป
ครั้งละ 50 – 100 ครอบครัว รายงานไปเรื่อยๆจะทําใหการทํางานรวดเร็วมากข้ึนเราจะไดเยี่ยวยา
ผูประสบภัยไดทันทวงที  แตถาเราจะมารอใหครบ 200 – 300 ครอบครัว แลวคอยรายงานสํานักการชางไป
กวาท่ีสํานักการชางจะลงพ้ืนท่ีก็คงใชระยะเวลาเปนเดือนฝากเรงติดตามดําเนินการเรื่องนี้ดวย  

เร่ืองที่  14   อบรมเกี่ยวกับแผนและงบประมาณแบบมีสวนรวม  
นายอภิวัฒน ปะกิทัง     รองปลัดเทศบาล     วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 สถาบันพระปกเกลาเชิญทาน
นายกไปกลาวพบปะจะมีอบรมเก่ียวกับแผนและงบประมาณแบบมีสวนรวม ท่ีหองประชุมเบญจพร โรงแรมริม
ปาว จังหวัดกาฬสินธุ เวลา 09.00 น.  

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มอบรองปลัดอภิวัฒนเอาขอมูลให
นายกจะไดไปศึกษาเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด   การอบรมในครั้งนี้เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณแบบความ
เสมอภาค 

เร่ืองที่  15    ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกทานท่ี
ไดไปชวยงานบําเพ็ญกุศลคุณแมระพิพรรณ บุญเพ่ิม ดวยใจผมไมรูจะตอบแทนอยางไรเลยมาคิดไดวาทุกคนจะ
ไดมีโอกาสใสเสื้อสีดําอีกนานพอสมควรเลยไดสั่งทําเสื้อสีดําเพ่ือตอบแทนน้ําใจของทุกทานท่ีไดไปชวยงานใน 
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ครั้งนี้  เสื้อสีดําสกรีนตรงหนาอกเสื้อเปนหยดน้ําและสกรีนคําวาอาลัยคุณแมระพิพรรณ บุญเพ่ิมและดานหลัง
เสื้อก็สกรีนคําวา “คนชาติไทยจะรักษาความเปนไทยอยูไดดวยมีสติสํานึกอยูในความสามัคคี”  เปนถอยคําท่ีดี
ในฐานพระพุทธรูปผมเลยนํามาสกรีนใสดานหลังตอนนี้เสื้อเสร็จเรียบรอยแลวผมสั่งมาท้ังหมด จํานวน 710 
ตัว  รวมพนักงาน ลูกจาง พนักงานจางเหมาและพนักงานครท้ัูงหมดแลวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                  คร้ังที่ 16/2560 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2560 ประจําป 2560 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งท่ี 16/2560 เม่ือวันท่ี  8 สิงหาคม  
2560  ประจําป  2560  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

เร่ืองที่  1   รายงานความกาวหนาเร่ืองยาเสพติด 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เร่ืองที่  1   ขอเชาพ้ืนที่จอดรถเข็น 
นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะทําการ
ปรับปรุงโครงสรางหลังคาตลาดเทศบาลลาน 1 ใหสามารถใชการไดดีในปงบประมาณ 2560 เพราะฉะนั้นเรา
จะตองจัดสถานท่ีหนาสํานักงานเทศบาลหลังเกาใหพอคาแมคาไดขายของ  สวนเรื่องขอเชาพ้ืนท่ีจอดรถเข็นคือ
อะไรดารุณี   

นางสาวดารุณี    สดุาอ้ิง หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ    ขออนุญาตชี้แจงพอคาแมคาท่ีขายสินคา
บริเวณถนนเทศบาล 24 ไดรับความเดือนรอนเนื่องจากเดิมไดเชาพ้ืนท่ีจอดรถเข็นบริเวณซอยนานาชาติแต
ปจจุบันเจาของท่ีไมอนุญาตใหจอดรถเข็นตอไปอีกท้ังบางสวนไดนํารถเข็นข้ึนไปจอดบริเวณตลอดลาน 1  
ระยะเวลา 09.00 – 18.00 น.  คือพอคาแมคาท่ีจําหนายสินคาบริเวณถนนเทศบาล 24  ในชวงเวลาเชา 
เวลา 05.00 -  08.00 น. จํานวน 16 ราย มีความประสงคขอใชพ้ืนท่ีจอดรถเข็นเก็บไวบริเวณลานจอดรถ
เทศบาลหนาสํานักงานทะเบียน ตั้งแตเวลา 08.30 – 05.00 น. และยินดีจายคาเชาตามอัตราท่ีเทศบาล
เห็นสมควรโดยยินดีเหมาจายเปนรายเดือน 

นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมฟงดูแลวไมใชปญหาหรือผลกระทบ
จากการทําหลังคาไมใชแมคาท่ีอยูในตลาดลาน 1  ถาเราอนุญาตใหเชาจอดรถเข็นก็จะจอดไปตลอดจะทําให
พ้ืนท่ีจอดรถหนาสํานักงานทะเบียนเราไมเปนระเบียบและไมสวยงามเพราะจะมีรถเข็นจอดคางไวท้ังวัน
เพราะฉะนั้นฝากหัวหนาพงษธรไปดูพ้ืนท่ีวางดานหลังหองน้ําขางสํานักงานทะเบียนวาพอท่ีจะใชจอดรถเข็นได
หรือไมพรอมเคลียรและทําความสะอาดใหเรียบรอย  หลังจากนั้นก็ใหสํานักการสาธารณสุขไปสอบถามพอคา
แมคาวาจะใชสถานท่ีบริเวณนั้นหรือไมถาเขายินยอมท่ีจะใชเราก็คอยใหสํานักการคลังกําหนดราคาและ
พิจารณาดูวาเราจะเก็บอัตราคาบริการเปนรายเดือนท่ีเหมาะสมอยางไร  แลวคอยนําเรื่องนี้เขาหารือกันในการ
ประชุมครั้งตอไปฝากผูท่ีมีสวนเก่ียวของดําเนินการ     
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มติที่ประชุม    - ฝากหัวหนาพงษธรลงพ้ืนที่ตรวจสอบดูดานหลังสํานักงานทะเบียนวาจะ 
                       สามารถใชเปนที่จอดรถเข็นไดหรือไมและฝากสํานักการคลังกําหนดราคา  

                         และพิจารณาคาบริการรายเดือนที่เหมาะสมแลวนําเขาหารือในการ 
                         ประชุมคร้ังตอไป – 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ือง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
มีทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ   ถาไมมีขอปดประชุม  
 

ปดประชุม  15.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวกานตพิชชา  ฉายจรุง) 
                                                     พนักงานจาง  
 
 
 

(ลงชื่อ)             ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ  ศิริพานิช) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                 หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพงษธร  โพธิแทน) 

             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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