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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   เทศกาลปใหม 2562 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เทศกาลปใหมปที่แลวเราทำการดอวย
พรทานผูวาฯเปนรูปพุทธมณฑลแกงดอนกลางเพราะฉะน้ันปน้ีผมก็อยากใหทำการดอวยพรอีกเหมือนเดิมแต
อยากใหทำใหญหนอยคือครึ่งหน่ึงของกระดาษ A4 และทำรูปแบบเดิมคือรูปของพุทธมณฑลฯและพระพุทธรูป
ที่เราจะไปประดิษฐานที่พุทธมณฑลและใหมีคำอวยพร  มอบงานประชาสัมพันธในการทำการดทำประมาณ 
15 การด  เทากับผูหลักผูใหญที่เราจะนำไปสวัสดีปใหม  สวนวันที่เราจะไปสวัสดีปใหมทานผูวาฯคงจะเปนชวง
หลังปใหมคือวันที่ 3 มกราคม 2562 ฝากหัวหนาพงษธรติดตอประสานงานเรื่องวันเวลาที่แนนอนในการไป
อวยพรและสวัสดีปใหมทานผูวาฯฝากดวย  

เรื่องท่ี  2    งานปฏิบัติธรรมท่ีแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอขอบคุณทุกทานที่ไดชวยงานตางๆที่
ผานมาโดยเฉพาะอยางย่ิงงานพระราชทานเพลิงศพของเจาอาวาสวัดใตโพธ์ิค้ำรองเจาคณะจังหวัด  และฝาก 
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งานปฏิบัติธรรมที่แกงดอนกลางขณะน้ีคือ 1.คนไปรวมงานนอย 2.เปนหวงเรื่องตอนเชาจะไมมีคนไปใสบาตร
และอาหารที่อยากเชิญชวนใหคนไปใสบาตรก็อยากใหเปนอาหารสดเพ่ือใหพระไดประกอบอาหารไดเลย  มอบ
ภารกิจใหหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลออกหนังสือวันน้ีในชวงเย็นจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 วามอบให
สำนัก/กองไหนไปรวมปฏิบัติธรรมตอนเย็นและตักบาตรตอนเชา  ใหเริ่มในเย็นวันน้ี เวลา 17.00 น. ในสวน
การไปปฏิบัติธรรมมอบสำนักปลัดเทศบาลและตักบาตรเชาของวันพรุงน้ี เวลา 08.00 น. มอบสำนักการ
สาธารณสุขสวนวันตอไปมอบสำนักปลัดเทศบาลออกหนังสือจัดสำนัก/กองเขาไปปฏิบัติหนาที่ตอไปครับ    

เรื่องท่ี  3   การดูแลน้ำในกุดน้ำกินเพื่อเตรียมเปนบอน้ำศักดิ์สิทธ์ิของจังหวัด 
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เรื่องสำคัญที่อยากจะพูดคือเรื่องใน
หลวงจะขึ้นบรมราชาภิเษกเปนกษัตริยเพราะฉะน้ันทางรัฐบาลจึงใหจังหวัดตางๆเตรียมบอน้ำศักด์ิสิทธ์ิหรือ
แหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือที่จะเอาน้ำไปทำพิธีที่กรุงเทพฯทั่วประเทศ  เก่ียวกับแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิจำไดวาผมมาเปน
นายกประมาณป 2549 – 2550 มีการทำพิธีตักน้ำที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินสงไปตอนน้ันเขาใจวาเปนการ
ครองราชยครอบ 60 ป ครั้งน้ีมีหนังสือมาแตไมไดบอกวาจะใหตักน้ำเมื่อไหรแตมีหนังสือมาใหเราสำรวจและ
บำรุงรักษาแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัดเปนหนังสือจากอำเภอเมือง  ผมเลยไดสั่งใหดารุณีใหเตรียมคนหา
ประวัติกุดน้ำกินและผมอยากจะใหทำสตอรี่ที่มาใหชัดเจน  สำนักการคลังเปนคนถือโฉนดที่ดินกุดน้ำกิน
แบงเปน 2 สวน คือสวนที่เปนน้ำเทาไหรและสวนที่เปนดินเทาไหรถายเอกสารสำเนานำมาประกอบใหดารุณี
เปนผูรวบรวมและเขียนสตอรี่วา (กุด) ตามพจนานุกรมแปลวาอะไร  เน้ือที่เทาไหรมีน้ำอยูเทาไหรมอบสำนัก
การชางหาขอมูลใหกับสำนักการศึกษาดวนเลยใหเรียบรอยภายในสัปดาหน้ีสวนที่เราไดรายงานไปแลวก็ไม
เปนไร  สำหรับเรื่องกุดน้ำกินผมพูดกับทุกทานตลอดวามันสกปรกสำนักการสาธารณสุขดูบริเวณรอบนอกและ
ในสวนดานในเกาะกุดน้ำกินสำนักการชางจะเปนผูดูแลซึ่งเราก็ไดแบงงานกันดูแลเรียบรอย  ผมเลยอยาก
สอบถามวาน้ำในกุดน้ำกินยังเหม็นเหมือนเดิมหรือไม 

นายสมชาย  ไชยเดช    ผอ.สวนสงเสรมิการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  ที่เหม็นคือทอระบายน้ำ  

นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ผมผานไปดูก็ยังคงเหม็นอยูไมใชแค
เหม็นทอระบายน้ำแตเหม็นน้ำดวยเพราะทอระบายน้ำน้ันก็อยูใกลกับแหลงน้ำกุดน้ำกินเราทั้งสีของน้ำและขยะ
ที่อยูในน้ำเพราะเวลาที่ประชาชนกินอะไรก็ทิ้งลงในแหลงน้ำกุดน้ำกินผมอยากใหสำนักการสาธารณสุขดูแล
เรื่องความสะอาดในน้ำและบริเวณโดยรอบกุดน้ำกินทั้งเชาและเย็น  คราวน้ีมีรองทหารโทรมาใหเทศบาลเปน
เจาภาพเชิญทุกฝายมารวมประชุมเพ่ือที่จะแกไขปญหาตัวน้ีโดยอางถึงเรื่องการสำรวจและบำรุงรักษาแหลงน้ำ
ศักด์ิสิทธ์ิเพราะฉะน้ันในการทำหนังสือเชิญประชุมผมมอบสำนักการสาธารณสุขเปนเจาภาพเพราะจะได
สัมพันธกันกับสิ่งแวดลอมสำนักการสาธารณสุขเปนเจาภาพรับออกหนังสือเชิญมาประชุมรวมกันเรื่องสำรวจ
และบำรุงรักษาแหลงน้ำศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัดเตรียมงานที่จะตักน้ำขึ้นไปประกอบพิธีกรรมที่กรุงเทพฯ  เราจะมา
ประชุมที่หองน้ีและเชิญทานผูวามาเปนประธานเชิญรองทหารและเชิญสวนราชการที่สวนเก่ียวของ ทั้งทหาร  
ทสจ. วัฒนธรรม สำนักพุทธฯและเชิญกรรมการชุมชนที่อยูแถบน้ันมาดวย  ผมจะไมใหประชุมเฉยๆแตจะใหมี
เอกสารนำเสนอมอบสำนักการสาธารณสุขทำพรีเซนเทช่ัน มอบสำนักการศึกษาทำประวัติความเปนมาของกุด
น้ำกินประกอบภาพถายเทาที่มีลองไปดูของเกาที่เคยมีรวมทั้งภาพพิธีตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิที่กุดน้ำกินต้ังแตป 2550 
ดวย  และการดูแลรักษากุดน้ำกินทำอยางไร  เราตรวจน้ำอยางไรนำกราฟมาโชวและเราลงไปทำความสะอาด
อยางไรและนำน้ำที่ไหนมาเติมแลวเติมปริมาณเทาไหร  น้ำในกุดน้ำกินมีก่ีลูกบาศกและเวลาที่เราสูบน้ำสูบวัน
ละก่ีช่ัวโมงสูบไดก่ีลูกบาศก  แลวเราจะทำอยางไรเพ่ือที่ใหสภาพน้ำในกุดน้ำกินดีขึ้นเราจะรื้อกุดน้ำกินหรือดูด
โคลนขึ้นมาหรือทำอยางไรแตถาจะดูดโคลนผมอยากใหเราปลอยน้ำออกกอนเราจะตองใชระยะเวลาในการ
ปลอยน้ำและสูบน้ำใหมเขามาแทนก่ีวันและวันละก่ีช่ัวโมงเอาเปนวาเราจะประชุมปรึกษาหารือกันกอน  สวน
วันประชุมยังไมกำหนดเพราะเราตองประสานงานกับทานผูวาฯกอนวาจะสามารถมาเปนประธานใหเราไดวัน
ไหนแตคาดวาจะเปนชวงหลังปใหมเพราะฉะน้ันเตรียมเอกสารและพาวเวอรพอยเตรียมนำเสนอไวใหเรียบรอย
และสิ่งที่จะยืนยันไดวาเราดูแลและเฝาระวังมาโดยตลอดคือคาของน้ำที่เรานำเสนอในที่ประชุมทุกครั้งและ 
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นายธนัญชัยตอบนายกวาคาของน้ำที่สูงทุกวันน้ีเพราะเขื่อนไมไดปลอยน้ำมาแลวเราไมมีน้ำมาเติม  ฝากกอง
วิชาการคนรูปภาพเกาๆป 2550 ที่เคยถายไวเก่ียวกับงานที่ผมพูดไปเมื่อขางตนน้ันแลวนำใหสำนักการศึกษา  
หลังจากปดปใหมเราจะเปดทำงานวันแรกคือวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 จะมีการประชุมกาแฟยามบายเราจะ
นำเรื่องน้ีมาคุยกันอีกครั้งและขอใหมีพาวเวอรพอยมานำเสนอใหนายกทราบดวยฝากทุกสำนัก/กองที่ไดรับ
มอบหมายงานไปดำเนินงานของตัวเองใหเรียบรอย       

เรื่องท่ี  4    ติดไฟฟาสองสวางเพิ่มเติม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรื่องไฟฟาในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
เปนอยางไรบาง 

นางเพ็ญประภา    ภูนิลามัย หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป    ตอนน้ีมีปญหากันอยูระหวาง 3 กลุม กลุม 
เตนเตนแอโรบิค กลุมลีลาศ และกลุมเตนออกกำลังกายอยูฟตเนส เรื่องของไฟฟาสองสวางดานในเพราะกลุม
เตนแอโรบิคที่เคยเตนดานในออกมาเตนดานนอกทำใหคนเยอะเสียงดังกลุมลีลาศเลยเสนอวาถากลุมเตนแอ
โรบิคไมเขาไปดานในเหมือนเดิมกลุมลีลาศจะไมมีมาเตนอีก 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ถาปญหาเกิดจากไฟฟาสองสวางไม
เพียงพอผมก็อยากฝากใหสำนักการชางไปติดไฟฟาสองสวางบริเวณลานกลางดานในสวนสาธารระกุดน้ำกินให
พ่ีนองประชาชนจะไดไมเกิดปญหาการแยงที่เตนกันและฝากใหไปติดไฟฟาสองสวางบริเวณลานเตะตระกรอที่
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคีดวย 

เรื่องท่ี  5    วันท่ี 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.  กอนงานเริ่มจะมีการแสดงของโรงเรียนหลังจากน้ันจะเปนการนำเสนอวีดีทัศนตัวนำเสนอ
แบบฉบับเต็มในป 2561 เรากำลังดำเนินการทำอยูยังไมเรียบรอยดี  และหลังจากวีดีทัศนจบก็จะเปนทาน
นายกขึ้นไปเวทีเพ่ือแถลงขาวและนำเสนอแบบพาวเวอรพอยก็จะเปนผลงานเดนๆที่นวัตกรรม หลักๆจะมี
ประมาณ 5 – 6 เรื่อง  

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เชิญใครมารวมงานบาง 

จ.ส.อ.สมชาย    โสมนัสนานนท   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  ที่เราเชิญมาก็จะเปนสื่อมวลชน
และผูประกาศขาวชุมชนหลังจากเรียบรอยจากงานแถลงขาวก็จะพาผูประกาศขาวและคณะกรรมการหอ
กระจายขาวไปบำเพ็ญประโยชนที่สวนสาธารณะแกงดอนกลางและหลังจากน้ันก็จะพามางานเลี้ยงที่หอประชุม
ธรรมาภิบาล 

เรื่องท่ี  6     สวดมนตขามป 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     สวดมนตขามปในคืนวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 สำนักพระพุทธศาสนาจัดที่วัดกลาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดที่วัดประชานิยมสวน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุของเราถูกเชิญไปรวมที่วัดกลาง   มอบใหสำนักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่ไปรวมสวด
มนตขามปที่วัดกลางดวย  

เรื่องท่ี  7   งานรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    งานรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหมเปนอยางไรบางจาเอกภราดร 

จาเอกภราดร    เนตวงษ     หน.ฝายรักษาความสงบฯ      ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เราจะมี
ทั้งหมด 4 งานที่จัดรวมกันคือ งานรณรงคอุบัติเหตุ , วันอุบัติภัยแหงชาติ , เปดศูนยปฏิบัติการรวม , ปลอย 
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ขบวนกำลังพลยุทโธปกรณ 4 งานที่รวมกัน โดยภาคเชาจะมีการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักแนว
ทางการปองกันอุบัติเหตุตามที่ทานนายกบอกไววาดานครอบครัว รั้วชุมชน ถนนปลอดภัย ใหกับประชาชนโดย
กลุมเปาหมายคือตัวแทนของชุมชน ชุมชนละ 3 คน และตัวแทนของสพฐ.อำเภอทั้ง 18 อำเภอ และผูถูกคุม
ประพฤติจะเขารับการอบรมใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง แลวออกจากประมาณเวลา 10.30 น. ไปรอรับทาน
ประธานในพิธีที่บริเวณลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ  ในพิธีการคือทานนายกกลาวรายงานในเรื่องของการรณรงค
อุบัติเหตุและปภ.กลาวในเรื่องวันอุบัติภัย  จะมีการอานสาร มีการมอบใบประกาศ มอบสต๊ิกเกอรและยืนไว
อาลัย  ผูรวมงานการแตงกายในชุดสุภาพสวนทานนายกแตงกายในชุดผูอำนวยการทองถิ่นฯ  และในวันน้ันจะ
มีนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคและนักเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนำรถจักรยานยนตมารวมดวยประมาณ 
200 คน เมื่อประธานในพิธีไดกลาวเปดงานเรียบรอยแลวก็จะมีการปลอยขบวนคือรถจักรยานยนตประมาณ 
200 คัน และรถทหาร ตามดวยรถตำรวจ  และจะมียมทูตมาเตนเริงรา ทานประธานก็จะใหยมทูตไปขังลืมโดย
ตำรวจจะมาจับไปขึ้นรถ  หลังจากน้ันขบวนรถก็จะเคลื่อนไปตอเมื่อหมดแลวทางทานประธานคือทานรองผูวาฯ
จะนำหัวหนาสวนราชการเดินลงจากเวทีแลวกองยาวจะขยับตามเดินตามทานประธานและทานนายกโดยมีการ
นำจากประธานชุมชนสุขสบายใจที่จะนำเคาะประตูบานเสนทางคือเดินตรงไปทางชุมชนสุขสบายใจแลวเลี้ยว
ซายและเลี้ยวซายบริเวณบานทานผอ.วรวิทยหลังจากน้ันเดินตรงและเลี้ยวซายมาอีกจนเดินกลับมาถึงลานกีฬา
ชุมชนสุขสบายใจบริเวณดานชุมชนก็เปนอันเสร็จพิธี 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    มอบจาเอกภราดรประสานงานและ
รับผิดชอบดำเนินการงานน้ี 

เรื่องท่ี  8   งานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 1  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      วันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2561 งานกีฬาสี
ของโรงเรียนเทศบาล 1 มอบรองนพสิทธ์ิไปรวมงานกีฬาสีแทนนายกเพราะในวันน้ันผมมีประชุมชุมชน  

เรื่องท่ี  9   ประชุมอบรมสงเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเชิญ
ประชุมอบรมสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ขอเชิญทานและเจาหนาที่รวม 3 ทาน เขารวมประชุมอบรมระหวาง
วันที่ 15 – 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมกาญมณีพาเลซ กรุงเทพมหานคร  มอบสำนักการชางจัดเจาหนาที่ 
จำนวน 1 คน ไปรวมประชุม  

เรื่องท่ี  10     การสวดเจริญพระพุทธมนตท่ีแกงดอนกลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2561  เวลา 
15.00 น. เจริญพระพุทธมนตในหลวงเหมือนทุกปมอบหัวหนานิกรรับผิดชอบงานน้ีเชนเดิมครับ 

เรื่องท่ี  11   องคการจัดการน้ำเสีย 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   องคการจัดการน้ำเสียอยากทำความ
เขาใจกับประชาชน 200 คน ในวันที่ 16 มกราคม 2562 มอบสำนักการสาธารณสุขดำเนินการและ
รับผิดชอบงานน้ี 

เรื่องท่ี  12   การจัดงานมหกรรมโปงลาง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดงานมหกรรมโปงลางเขาแบง
คณะออกมาหลายๆคณะ  วันรวมน้ำใจก็จะเปนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เหมือนเชนเดิมและทานผูวาไม
เนนเรื่องเงินสมทบแตเนนเรื่องของที่จะนำไปเปนรางวัลของสลากกาชาดเราเคยดำเนินการอยางไรในทุกๆปก็ให
ดำเนินการเหมือนเดิมครับ  และจะมีกิจกรรมการแขงขันของผูสูงอายุดวยเพราะฉะน้ันฝากจีรนันทในเรื่องน้ี  
สวนการแขงขันเซปกตระกรอมอบใหพิชิตไปปรึกษาหารือและคุยกับตัวทานนายกสมาคมฯ(ดาบสมหมาย)ให
เรียบรอย 
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เรื่องท่ี  13   บัตรสวัสดิการของรัฐ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    บัตรสวัสดิการของรัฐเปนอยางไร 

นายวรวิทย     ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม    ทั้งหมดในเขตเทศบาลของเราไดรับมา 818 บัตร  
เมื่อวานเราจายไปประมาณ 400 บัตร วันน้ีเราจายไปประมาณ 100 - 200 บัตร จังหวัดใหรวบรวมสงคืนถา
ไมมีผุมารับบัตรสงคืนภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เพ่ือจะไดโอนเงินเขามา ในวันที่ 1 มกราคม 2562  
เราแจงทางชุมชนใหรับทราบเรียบรอยแลวก็ยังจะมีทยอยมารับตลอดเราจะเช็คยอดที่แนชัดอีกครั้งในวันพรุงน้ี  
ครั้งน้ีเปนครั้งที่ 2 เขาใหเราชวยแจกจายใหรอบแรกน้ันประชาชนมีบัตรอยูแลวแตในกรณีรอบ 2 น้ี คือสำหรับ
ประชาชนที่ตกหลนยังไมไดรับบัตร จำนวน 818 คน  เขาเลยขอความรวมมือใหเทศบาลของเราไดมาแจกจาย
ชวยครับ  สวนรอบที่ 3 น้ันยังไมกำหนดวันที่แนนอนแตคาดวานาจะประมาณเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม 
2562  

เรื่องท่ี  14   แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกรปกครอง 
                           สวนทองถ่ิน   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดกิจกรรมรำวงยอนยุคงานประเพณีสงกรานตถือไดวาเปนกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนเห็น
ความสำคัญและบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นซึ่งคำวินิจฉัย
ดังกลาวกิจกรรมรำวงยอนยุคจึงเปนมหรสพตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีกฎหมายรองรับใหจัดกิจกรรมดังกลาว
ไดกรมฯไดสงมาใหเรารูวาเราสามารถจัดกิจกรรมน้ีได 

เรื่องท่ี  15   รณรงคลดการใชธูป   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ดวยอำเภอไดรับแจงจากจังหวัดวา
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองไดเชิญผูแทนของกรมการปกครองเขารวม
ประชุมเพ่ือช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาลดการใชธูปในการบูชาพระ  
เพ่ือลดมลพิษโรคระบบทางเดินหายใจปองกันลดแกไขปญหามลพิษทางอากาศสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
ประชาชนและใหอำเภอแจงศาลเจาที่ขึ้นทะเบียนและไมไดขึ้นทะเบียนไวตามกฎหมายเสนาบดีวาดวยกุศล
สถานชนิดศาลเจาป 2463 ทราบน้ัน  เน่ืองจากศาลเจาที่ไดขึ้นทะเบียนตามที่นายทะเบียนจังหวัดต้ังอยูในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อำเภอจึงขอความรวมมือจากทานใหแจงผูดูแลศาลเจาทราบและรณรงคลดการใชธูป
และใหเลือกธูปจากรานคาที่ใชธูปไมมีสารพิษเจือปนซื้อธูปที่มีสวนของเน้ือธูปสั้นและมีขนาดเล็ก  อาคารศาล
เจาควรติดต้ังระบบดูดควันและมีระบายอากาศเพียงพอและจัดสถานที่จุดธูปใหอยูนอกศาลเจามอบสำนัก
ปลัดเทศบาลแจงไปที่สมาคมพอคา  มูลนิธิจีสิ่งเกาะหรือกาฬสินธุคุณธรรมสงเคราะห สวนของเราก็แจงใหทุก
คนที่จะซื้อธูปหรือใชธูปไดทราบวาใหเลือกธูปที่ไมมีสารพิษเจือปนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เรื่องท่ี  16   เกณฑกำหนดคาธรรมเนียมในการใชหอประชุม  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เกณฑในการกำหนดคาธรรมเนียมในการ
ใชโรงยิมของสนามกีฬากลางฯและการขอใชหอประชุมตางๆ  มอบสำนักปลัดเทศบาลนำเรื่องน้ีเขามาหารือใน
การประชุมครั้งตอไปและใหนำระเบียบการใชหอประชุมมาปรับปรุงพรอมกัน  ใหนำรายละเอียดการขอใช
หอประชุมและเสียคาธรรมเนียมในการใชทั้งหมดเลยวามีอะไรบางทั้งหอประชุมและการใชสนามกีฬาทั้งหมด
มอบสำนักการคลังและสำนักการศึกษารวบรวมสงเรื่องน้ีใหสำนักปลัดรวบรวมสงเขามาในรายงานการประชุม
เพ่ือนำเขามาหารือกันครั้งตอไป 

เรื่องท่ี  17    การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   วันที่ 8 มกราคม 2562 โรงเรียน
เทศบาล 1 จะมีการประเมินโรงเรียนพระราชทาน  ฝากใหสำนักการชางไปทาสีใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 ดวย 
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ครับใชงบประมาณของสำนักการศึกษาลองพิจารณาดูวาจะสามารถทาสีอยางไรใหเพียงพอกับงบประมาณที่เรา
มีอยูและรีบดำเนินการใหเรียบรอยกอนที่จะถึงวันที่เขาจะมาประเมิน 

เรื่องท่ี  18    โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ จัดประชุมผูปกครอง 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 
13.00 น. โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ จัดการประชุมผูปกครองมอบรองนพสิทธ์ิไปประชุมแทนนายกแตถาผม
วางไมติดอะไรผมจะเดินทางไปดวยตัวเองครับ  
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 24-25/2561 เมื่อวันท่ี  11 ธันวาคม 2561 ประจำป 

2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 24-25/2561 เมื่อวันที่  11 
ธันวาคม  2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ท่ีประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    -  ไมมี  - 
 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  มี
ทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกขอเรียนเชิญครับ  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 
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