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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 26/2561 ประจำป 2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เทศกาลปใหม 2562
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เทศกาลปใหมปที่แลวเราทำการดอวย
พรทานผูวาฯเปนรูปพุทธมณฑลแกงดอนกลางเพราะฉะนั้นปนี้ผมก็อยากใหทำการดอวยพรอีกเหมือนเดิมแต
อยากใหทำใหญหนอยคือครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 และทำรูปแบบเดิมคือรูปของพุทธมณฑลฯและพระพุทธรูป
ที่เราจะไปประดิษฐานที่พุทธมณฑลและใหมีคำอวยพร มอบงานประชาสัมพันธในการทำการดทำประมาณ
15 การด เทากับผูหลักผูใหญที่เราจะนำไปสวัสดีปใหม สวนวันที่เราจะไปสวัสดีปใหมทานผูวาฯคงจะเปนชวง
หลังปใหมคือวันที่ 3 มกราคม 2562 ฝากหัวหนาพงษธรติดตอประสานงานเรื่องวันเวลาที่แนนอนในการไป
อวยพรและสวัสดีปใหมทานผูวาฯฝากดวย

เรื่องที่ 2 งานปฏิบัติธรรมที่แกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดชวยงานตางๆที่
ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งงานพระราชทานเพลิงศพของเจาอาวาสวัดใตโพธิ์ค้ำรองเจาคณะจังหวัด และฝาก

- 3 งานปฏิบัติธรรมที่แกงดอนกลางขณะนี้คือ 1.คนไปรวมงานนอย 2.เปนหวงเรื่องตอนเชาจะไมมีคนไปใสบาตร
และอาหารที่อยากเชิญชวนใหคนไปใสบาตรก็อยากใหเปนอาหารสดเพื่อใหพระไดประกอบอาหารไดเลย มอบ
ภารกิจใหหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลออกหนังสือวันนี้ในชวงเย็นจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 วามอบให
สำนัก/กองไหนไปรวมปฏิบัติธรรมตอนเย็นและตักบาตรตอนเชา ใหเริ่มในเย็นวันนี้ เวลา 17.00 น. ในสวน
การไปปฏิบัติธรรมมอบสำนักปลัดเทศบาลและตักบาตรเชาของวันพรุงนี้ เวลา 08.00 น. มอบสำนักการ
สาธารณสุขสวนวันตอไปมอบสำนักปลัดเทศบาลออกหนังสือจัดสำนัก/กองเขาไปปฏิบัติหนาที่ตอไปครับ

เรื่องที่ 3 การดูแลน้ำในกุดน้ำกินเพื่อเตรียมเปนบอน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องสำคัญที่อยากจะพูดคือเรื่องใน

หลวงจะขึ้นบรมราชาภิเษกเปนกษัตริยเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจึงใหจังหวัดตางๆเตรียมบอน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือ
แหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเอาน้ำไปทำพิธีที่กรุงเทพฯทั่วประเทศ เกี่ยวกับแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์จำไดวาผมมาเปน
นายกประมาณป 2549 – 2550 มีการทำพิธีตักน้ำที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินสงไปตอนนั้นเขาใจวาเปนการ
ครองราชยครอบ 60 ป ครั้งนี้มีหนังสือมาแตไมไดบอกวาจะใหตักน้ำเมื่อไหรแตมีหนังสือมาใหเราสำรวจและ
บำรุงรักษาแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเปนหนังสือจากอำเภอเมือง ผมเลยไดสั่งใหดารุณีใหเตรียมคนหา
ประวัติกุดน้ำกิ นและผมอยากจะให ท ำสตอรี่ที่ ม าให ชัดเจน สำนักการคลังเป น คนถือโฉนดที่ ดิน กุดน้ำกิน
แบงเปน 2 สวน คือสวนที่เปนน้ำเทาไหรและสวนที่เปนดินเทาไหรถายเอกสารสำเนานำมาประกอบใหดารุณี
เปนผูรวบรวมและเขียนสตอรี่วา (กุด) ตามพจนานุกรมแปลวาอะไร เนื้อที่เทาไหรมีน้ำอยูเทาไหรมอบสำนัก
การชางหาขอมูลใหกับสำนักการศึกษาดวนเลยใหเรียบรอยภายในสัปดาหนี้สวนที่เราไดรายงานไปแลวก็ไม
เปนไร สำหรับเรื่องกุดน้ำกินผมพูดกับทุกทานตลอดวามันสกปรกสำนักการสาธารณสุขดูบริเวณรอบนอกและ
ในสวนดานในเกาะกุดน้ำกินสำนักการชางจะเปนผูดูแลซึ่งเราก็ไดแบงงานกันดูแลเรียบรอย ผมเลยอยาก
สอบถามวาน้ำในกุดน้ำกินยังเหม็นเหมือนเดิมหรือไม
นายสมชาย ไชยเดช ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ที่เหม็นคือทอระบายน้ำ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมผานไปดูก็ยังคงเหม็นอยูไมใชแค
เหม็นทอระบายน้ำแตเหม็นน้ำดวยเพราะทอระบายน้ำนั้นก็อยูใกลกับแหลงน้ำกุดน้ำกินเราทั้งสีของน้ำและขยะ
ที่อยูในน้ำเพราะเวลาที่ประชาชนกินอะไรก็ทิ้งลงในแหลงน้ำกุดน้ำกินผมอยากใหสำนักการสาธารณสุขดูแล
เรื่องความสะอาดในน้ำและบริเวณโดยรอบกุดน้ำกินทั้งเชาและเย็น คราวนี้มีรองทหารโทรมาใหเทศบาลเปน
เจาภาพเชิญทุกฝายมารวมประชุมเพื่อที่จะแกไขปญหาตัวนี้โดยอางถึงเรื่องการสำรวจและบำรุงรักษาแหลงน้ำ
ศักดิ์สิ ท ธิ์เพราะฉะนั้นในการทำหนังสือเชิญ ประชุมผมมอบสำนักการสาธารณสุขเปนเจาภาพเพราะจะได
สัมพันธกันกับสิ่งแวดลอมสำนักการสาธารณสุขเปนเจาภาพรับออกหนังสือเชิญมาประชุมรวมกันเรื่องสำรวจ
และบำรุงรักษาแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเตรียมงานที่จะตักน้ำขึ้นไปประกอบพิธีกรรมที่กรุงเทพฯ เราจะมา
ประชุมที่หองนี้และเชิญทานผูวามาเปนประธานเชิญรองทหารและเชิญสวนราชการที่สวนเกี่ยวของ ทั้งทหาร
ทสจ. วัฒนธรรม สำนักพุทธฯและเชิญกรรมการชุมชนที่อยูแถบนั้นมาดวย ผมจะไมใหประชุมเฉยๆแตจะใหมี
เอกสารนำเสนอมอบสำนักการสาธารณสุขทำพรีเซนเทชั่น มอบสำนักการศึกษาทำประวัติความเปนมาของกุด
น้ำกินประกอบภาพถายเทาที่มีลองไปดูของเกาที่เคยมีรวมทั้งภาพพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่กุดน้ำกินตั้งแตป 2550
ดวย และการดูแลรักษากุดน้ำกินทำอยางไร เราตรวจน้ำอยางไรนำกราฟมาโชวและเราลงไปทำความสะอาด
อยางไรและนำน้ำที่ไหนมาเติมแลวเติมปริมาณเทาไหร น้ำในกุดน้ำกินมีกี่ลูกบาศกและเวลาที่เราสูบน้ำสูบวัน
ละกี่ชั่วโมงสูบไดกี่ลูกบาศก แลวเราจะทำอยางไรเพื่อที่ใหสภาพน้ำในกุดน้ำกินดีขึ้นเราจะรื้อกุดน้ำกินหรือดูด
โคลนขึ้นมาหรือทำอยางไรแตถาจะดูดโคลนผมอยากใหเราปลอยน้ำออกกอนเราจะตองใชระยะเวลาในการ
ปลอยน้ำและสูบน้ำใหมเขามาแทนกี่วันและวันละกี่ชั่วโมงเอาเปนวาเราจะประชุมปรึกษาหารือกันกอน สวน
วันประชุมยังไมกำหนดเพราะเราตองประสานงานกับทานผูวาฯกอนวาจะสามารถมาเปนประธานใหเราไดวัน
ไหนแตคาดวาจะเปนชวงหลังปใหมเพราะฉะนั้นเตรียมเอกสารและพาวเวอรพอยเตรียมนำเสนอไวใหเรียบรอย
และสิ่งที่จะยืนยันไดวาเราดูแลและเฝาระวังมาโดยตลอดคือคาของน้ำที่เรานำเสนอในที่ประชุมทุกครั้งและ

- 4 นายธนัญชัยตอบนายกวาคาของน้ำที่สูงทุกวันนี้เพราะเขื่อนไมไดปลอยน้ำมาแลวเราไมมีน้ำมาเติม ฝากกอง
วิชาการคนรูปภาพเกาๆป 2550 ที่เคยถายไวเกี่ยวกับงานที่ผมพูดไปเมื่อขางตนนั้นแลวนำใหสำนักการศึกษา
หลังจากปดปใหมเราจะเปดทำงานวันแรกคือวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 จะมีการประชุมกาแฟยามบายเราจะ
นำเรื่องนี้มาคุยกันอีกครั้งและขอใหมีพาวเวอรพอยมานำเสนอใหนายกทราบดวยฝากทุกสำนัก/กองที่ไดรับ
มอบหมายงานไปดำเนินงานของตัวเองใหเรียบรอย

เรื่องที่ 4 ติดไฟฟาสองสวางเพิ่มเติม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องไฟฟาในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
เปนอยางไรบาง

นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานทั่วไป ตอนนี้มีปญหากันอยูระหวาง 3 กลุม กลุม

เตนเตนแอโรบิค กลุมลีลาศ และกลุมเตนออกกำลังกายอยูฟตเนส เรื่องของไฟฟาสองสวางดานในเพราะกลุม
เตนแอโรบิคที่เคยเตนดานในออกมาเตนดานนอกทำใหคนเยอะเสียงดังกลุมลีลาศเลยเสนอวาถากลุมเตนแอ
โรบิคไมเขาไปดานในเหมือนเดิมกลุมลีลาศจะไมมีมาเตนอีก
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ถาปญหาเกิดจากไฟฟาสองสวางไม
เพียงพอผมก็อยากฝากใหสำนักการชางไปติดไฟฟาสองสวางบริเวณลานกลางดานในสวนสาธารระกุดน้ำกินให
พี่นองประชาชนจะไดไมเกิดปญหาการแยงที่เตนกันและฝากใหไปติดไฟฟาสองสวางบริเวณลานเตะตระกรอที่
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคีดวย

เรื่องที่ 5 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 งานแถลงขาวแถลงผลงาน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 พรอมใน
การนำเสนอแคไหนงานแถลงขาวนำเสนอใหนายกทราบดวย

จ.ส.อ.สมชาย

โสมนัสนานนท

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2561

เวลา 13.00 น. กอนงานเริ่มจะมีการแสดงของโรงเรียนหลังจากนั้นจะเปนการนำเสนอวีดีทัศนตัวนำเสนอ
แบบฉบับเต็มในป 2561 เรากำลังดำเนินการทำอยูยังไมเรียบรอยดี และหลังจากวีดีทัศนจบก็จะเปนทาน
นายกขึ้นไปเวทีเพื่อแถลงขาวและนำเสนอแบบพาวเวอรพอยก็จะเปนผลงานเดนๆที่นวัตกรรม หลักๆจะมี
ประมาณ 5 – 6 เรื่อง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เชิญใครมารวมงานบาง
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ที่เราเชิญมาก็จะเปนสื่อมวลชน
และผูประกาศขาวชุมชนหลังจากเรียบรอยจากงานแถลงขาวก็จะพาผูประกาศขาวและคณะกรรมการหอ
กระจายขาวไปบำเพ็ญประโยชนที่สวนสาธารณะแกงดอนกลางและหลังจากนั้นก็จะพามางานเลี้ยงที่หอประชุม
ธรรมาภิบาล

เรื่องที่ 6 สวดมนตขามป
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ

สวดมนต ข า มป ในคื น วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 สำนักพระพุท ธศาสนาจัดที่วัดกลาง สำนักงานวัฒ นธรรมจังหวัดจัดที่วัดประชานิยมสวน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราถูกเชิญไปรวมที่วัดกลาง มอบใหสำนักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่ไปรวมสวด
มนตขามปที่วัดกลางดวย

เรื่องที่ 7 งานรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ งานรณรงค ป องกัน อุ บั ติเหตุ ชวง
เทศกาลปใหมเปนอยางไรบางจาเอกภราดร

จาเอกภราดร เนตวงษ

หน.ฝายรักษาความสงบฯ

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เราจะมี
ทั้งหมด 4 งานที่จัดรวมกันคือ งานรณรงคอุบัติเหตุ , วันอุบัติภัยแหงชาติ , เปดศูนยปฏิบัติการรวม , ปลอย

- 5 ขบวนกำลังพลยุทโธปกรณ 4 งานที่รวมกัน โดยภาคเชาจะมีการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักแนว
ทางการปองกันอุบัติเหตุตามที่ทานนายกบอกไววาดานครอบครัว รั้วชุมชน ถนนปลอดภัย ใหกับประชาชนโดย
กลุมเปาหมายคือตัวแทนของชุมชน ชุมชนละ 3 คน และตัวแทนของสพฐ.อำเภอทั้ง 18 อำเภอ และผูถูกคุม
ประพฤติจะเขารับการอบรมใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แลวออกจากประมาณเวลา 10.30 น. ไปรอรับทาน
ประธานในพิธีที่บริเวณลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ ในพิธีการคือทานนายกกลาวรายงานในเรื่องของการรณรงค
อุบัติเหตุและปภ.กลาวในเรื่องวันอุบัติภัย จะมีการอานสาร มีการมอบใบประกาศ มอบสติ๊กเกอรและยืนไว
อาลัย ผูรวมงานการแตงกายในชุดสุภาพสวนทานนายกแตงกายในชุดผูอำนวยการทองถิ่นฯ และในวันนั้นจะ
มีนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคและนักเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนำรถจักรยานยนตมารวมดวยประมาณ
200 คน เมื่อประธานในพิธีไดกลาวเปดงานเรียบรอยแลวก็จะมีการปลอยขบวนคือรถจักรยานยนตประมาณ
200 คัน และรถทหาร ตามดวยรถตำรวจ และจะมียมทูตมาเตนเริงรา ทานประธานก็จะใหยมทูตไปขังลืมโดย
ตำรวจจะมาจับไปขึ้นรถ หลังจากนั้นขบวนรถก็จะเคลื่อนไปตอเมื่อหมดแลวทางทานประธานคือทานรองผูวาฯ
จะนำหัวหนาสวนราชการเดินลงจากเวทีแลวกองยาวจะขยับตามเดินตามทานประธานและทานนายกโดยมีการ
นำจากประธานชุมชนสุขสบายใจที่จะนำเคาะประตูบานเสนทางคือเดินตรงไปทางชุมชนสุขสบายใจแลวเลี้ยว
ซายและเลี้ยวซายบริเวณบานทานผอ.วรวิทยหลังจากนั้นเดินตรงและเลี้ยวซายมาอีกจนเดินกลับมาถึงลานกีฬา
ชุมชนสุขสบายใจบริเวณดานชุมชนก็เปนอันเสร็จพิธี
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มอบจาเอกภราดรประสานงานและ
รับผิดชอบดำเนินการงานนี้

เรื่องที่ 8 งานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 1
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

วันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2561 งานกีฬาสี
ของโรงเรียนเทศบาล 1 มอบรองนพสิทธิ์ไปรวมงานกีฬาสีแทนนายกเพราะในวันนั้นผมมีประชุมชุมชน

เรื่องที่ 9 ประชุมอบรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเชิญ

ประชุมอบรมสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขอเชิญทานและเจาหนาที่รวม 3 ทาน เขารวมประชุมอบรมระหวาง
วันที่ 15 – 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมกาญมณีพาเลซ กรุงเทพมหานคร มอบสำนักการชางจัดเจาหนาที่
จำนวน 1 คน ไปรวมประชุม

เรื่องที่ 10 การสวดเจริญพระพุทธมนตที่แกงดอนกลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา
15.00 น. เจริญพระพุทธมนตในหลวงเหมือนทุกปมอบหัวหนานิกรรับผิดชอบงานนี้เชนเดิมครับ

เรื่องที่ 11 องคการจัดการน้ำเสีย
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ องคการจัดการน้ำเสียอยากทำความ

เข าใจกั บ ประชาชน 200 คน ในวั น ที่ 16 มกราคม 2562 มอบสำนั ก การสาธารณสุ ข ดำเนิ น การและ
รับผิดชอบงานนี้

เรื่องที่ 12 การจัดงานมหกรรมโปงลาง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดงานมหกรรมโปงลางเขาแบง
คณะออกมาหลายๆคณะ วันรวมน้ำใจก็จะเปนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เหมือนเชนเดิมและทานผูวาไม
เนนเรื่องเงินสมทบแตเนนเรื่องของที่จะนำไปเปนรางวัลของสลากกาชาดเราเคยดำเนินการอยางไรในทุกๆปก็ให
ดำเนินการเหมือนเดิมครับ และจะมีกิจกรรมการแขงขันของผูสูงอายุดวยเพราะฉะนั้นฝากจีรนันทในเรื่องนี้
สวนการแขงขันเซปกตระกรอมอบใหพิชิตไปปรึกษาหารือและคุยกับตัวทานนายกสมาคมฯ(ดาบสมหมาย)ให
เรียบรอย
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เรื่องที่ 13 บัตรสวัสดิการของรัฐ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ บัตรสวัสดิการของรัฐเปนอยางไร
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทั้งหมดในเขตเทศบาลของเราไดรับมา 818 บัตร

เมื่อวานเราจายไปประมาณ 400 บัตร วันนี้เราจายไปประมาณ 100 - 200 บัตร จังหวัดใหรวบรวมสงคืนถา
ไมมีผุมารับบัตรสงคืนภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เพื่อจะไดโอนเงินเขามา ในวันที่ 1 มกราคม 2562
เราแจงทางชุมชนใหรับทราบเรียบรอยแลวก็ยังจะมีทยอยมารับตลอดเราจะเช็คยอดที่แนชัดอีกครั้งในวันพรุงนี้
ครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 เขาใหเราชวยแจกจายใหรอบแรกนั้นประชาชนมีบัตรอยูแลวแตในกรณีรอบ 2 นี้ คือสำหรับ
ประชาชนที่ตกหลนยังไมไดรับบัตร จำนวน 818 คน เขาเลยขอความรวมมือใหเทศบาลของเราไดมาแจกจาย
ชวยครับ สวนรอบที่ 3 นั้นยังไมกำหนดวันที่แนนอนแตคาดวานาจะประมาณเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม
2562

เรื่องที่ 14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากรณีองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น จั ด กิ จ กรรมรำวงย อ นยุ ค งานประเพณี ส งกรานต ถื อ ได ว า เป น กิ จ กรรมส ง เสริ ม ให ป ระชาชนเห็ น
ความสำคัญ และบำรุงศิล ปะจารีตประเพณี ภูมิ ปญ ญาทองถิ่นและวัฒ นธรรมอันดีของทองถิ่นซึ่งคำวินิจฉัย
ดังกลาวกิจกรรมรำวงยอนยุคจึงเปนมหรสพตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีกฎหมายรองรับใหจัดกิจกรรมดังกลาว
ไดกรมฯไดสงมาใหเรารูวาเราสามารถจัดกิจกรรมนี้ได

เรื่องที่ 15 รณรงคลดการใชธูป
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ ดวยอำเภอไดรับแจงจากจังหวัดวา

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองไดเชิญผูแทนของกรมการปกครองเขารวม
ประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาลดการใชธูปในการบูชาพระ
เพื่อลดมลพิษโรคระบบทางเดินหายใจปองกันลดแกไขปญหามลพิษทางอากาศสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
ประชาชนและใหอำเภอแจงศาลเจาที่ขึ้นทะเบียนและไมไดขึ้นทะเบียนไวตามกฎหมายเสนาบดีวาดวยกุศล
สถานชนิดศาลเจาป 2463 ทราบนั้น เนื่องจากศาลเจาที่ไดขึ้นทะเบียนตามที่นายทะเบียนจังหวัดตั้งอยูในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อำเภอจึงขอความรวมมือจากทานใหแจงผูดูแลศาลเจาทราบและรณรงคลดการใชธูป
และใหเลือกธูปจากรานคาที่ใชธูปไมมีสารพิษเจือปนซื้อธูปที่มีสวนของเนื้อธูปสั้นและมีขนาดเล็ก อาคารศาล
เจาควรติดตั้งระบบดูดควันและมีระบายอากาศเพียงพอและจัดสถานที่จุดธูปใหอยูนอกศาลเจามอบสำนัก
ปลัดเทศบาลแจงไปที่สมาคมพอคา มูลนิธิจีสิ่งเกาะหรือกาฬสินธุคุณธรรมสงเคราะห สวนของเราก็แจงใหทุก
คนที่จะซื้อธูปหรือใชธูปไดทราบวาใหเลือกธูปที่ไมมีสารพิษเจือปนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เรื่องที่ 16 เกณฑกำหนดคาธรรมเนียมในการใชหอประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เกณฑในการกำหนดคาธรรมเนียมในการ

ใชโรงยิมของสนามกีฬากลางฯและการขอใชหอประชุมตางๆ มอบสำนักปลัดเทศบาลนำเรื่องนี้เขามาหารือใน
การประชุมครั้งตอไปและใหนำระเบียบการใชหอประชุมมาปรับปรุงพรอมกัน ใหนำรายละเอียดการขอใช
หอประชุมและเสียคาธรรมเนียมในการใชทั้งหมดเลยวามีอะไรบางทั้งหอประชุมและการใชสนามกีฬาทั้งหมด
มอบสำนักการคลังและสำนักการศึกษารวบรวมสงเรื่องนี้ใหสำนักปลัดรวบรวมสงเขามาในรายงานการประชุม
เพื่อนำเขามาหารือกันครั้งตอไป

เรื่องที่ 17 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิน ธุ วันที่ 8 มกราคม 2562 โรงเรียน
เทศบาล 1 จะมีการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ฝากใหสำนักการชางไปทาสีใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 ดวย

- 7 ครับใชงบประมาณของสำนักการศึกษาลองพิจารณาดูวาจะสามารถทาสีอยางไรใหเพียงพอกับงบประมาณที่เรา
มีอยูและรีบดำเนินการใหเรียบรอยกอนที่จะถึงวันที่เขาจะมาประเมิน

เรื่องที่ 18 โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ จัดประชุมผูปกครอง
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิ น ธุ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา
13.00 น. โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ จัดการประชุมผูปกครองมอบรองนพสิทธิ์ไปประชุมแทนนายกแตถาผม
วางไมติดอะไรผมจะเดินทางไปดวยตัวเองครับ

ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 24-25/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประจำป
2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับ รองรายงานการประชุ ม คณะผู บ ริห ารและหั วหน าส วนการงาน ครั้งที่ 24-25/2561 เมื่ อ วัน ที่ 11
ธันวาคม 2561 ประจำป 2561 มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - รับรอง –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพติด
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ - ไมมี ที่ประชุม - รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ ถาไมมีขอปดประชุม

ปดประชุม 16.00 น.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นางสาวกานตพิชชา ฉายจรุง)
พนักงานจาง
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

