รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 4/๒๕61 ประจำป ๒๕61
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูมาประชุม

1. นายจารุวัฒน
2. ดร.ศิรินันท
3. นายอดิศักดิ์
4. นายประเสริฐ
5. นายอภิวัฒน
6. นายพงษธร
7. นายภาณุเดช
8. นายวรวิทย
9. จาเอกภราดร
10. นางสาวจันทรตรี
11. นางจีรนันท
12. นายวุฒิไกร
13. นายกันติพงษ
14. นางสาวนันทนา
15. นายจำลอง
16. นางมยุรา
17. นายสนธยา
18. นายนัญธชัย
19. นางเพ็ญประภา
20. นางศศิญา
21. จ.ส.อ.สมชาย
22. นายสังวาล
23. นางศศิพรรณ
24. นายมานิต
25. นางพัชรินทร
26. นางอรัญญา
27. นางลักขณา
28. นายปวิช
29. นางพิสมัย

ผูไมมาประชุม

1. นายมานิต
2. นายนพสิทธิ์
3. นายสมศักดิ์
4. นายนิติธรรม
5. นายฉลอง

.......................................................

บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี
ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
ปะกิทัง
รองปลัดเทศบาล
โพธิแทน
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง
ภูอวด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เนตวงษ
หน.ฝายรักษาความสงบฯ
กอสัตย
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ธารไชย
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขฯ
ภูนาโท
หน.ฝายการเจาหนาที่
เบาจังหาร
หน.ฝายสงเสริมประเพณี
สุเพ็งคำภา
ผอ.สวนพัฒนารายได
ศรีนามล
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ภูจริต
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
สีหานนท
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
พลพิมพ
หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกลฯ
ภูนิลามัย
หน.ฝายงบประมาณ
กิตติธรรม
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โสมนัสนานนท หน.ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
เมืองโคตร
หน.ฝายพัฒนาชุมชน
โพธิแทน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
เหลื่อมกุมมาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
พิมพะจันทร รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
พุฒทรา
รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
คันธสม
รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ภูทองโปรง
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แสงชำนิ
นักทรัพยากรบุคคล
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
รมไทรทอง
รัตนานิคม
ฆารเลิศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

6. นายสมบัติ
7. นายนิกร
8. นายลิขิต
9. นายกฤษณะ
10. นางสาววารัตน
11. นายสมชาย
12. นางสาคร
13. นายวันชัย
14. นางสาวสุนิสา
15. นางสาวดารุณี
16. นายคงเดช
17. นางณัฐนันท
18. นางมยุรี
19. นายพงษฤทธิ์
20. นางสุดารัตน
21. นางรัศมี
22. นายธนวัฒน
23. นายปญญา
24. นายอิงควัต
25. นายธนัญชัย
26. นายชาติชาย
27. นางดวงใจ
28. นางสาวณัฐภาส
29. นางสาวพัชรินทร
30. นางมนธิดา
31. นางวัชรี
32. นายสถิตพงษ

สันคำ
แตมแกว
ไชยภู
จีนซื่อ
วิวัฒนการ
ไชยเดช
แตมแกว
จันทรสวาง
บุญศิลป
สุดาอิ้ง
หรบรรณ
บงศรีดา
ไชยบัง
ธารสวิง
ศรีโยธา
แสนอุบล
สิทธิกานต
หมั่นผดุง
คงคุณาวัฒน
ชูเดชวัฒนา
คำกอน
พิมพบุตร
การรินทร
ถิตยกุล
คำกอน
คำเดช
บงศรีดา

- 2 ผจก.สถานธนานุบาล
หน.ฝายอำนวยการ
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานบัญชี
ผอ.สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หน.ฝายสงเสริมสุขภาพ
หน.หนวยศึกษานิเทศก
หน.ฝายการศึกษานอกระบบฯ
หน.ฝายการเงินและบัญชี
หน.ฝายระเบียบการคลัง
หน.ฝายผลประโยชน
หน.ฝายพัฒนารายได
ผอ.สวนควบคุมการกอสรางฯ
หน.ฝายสาธารณูปโภค
หน.ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝายชางสุขาภิบาล
หน.ฝายนิติการ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห
หน.ฝายแผนงานและโครงการ
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริห ารและหั วหน าสวนการงาน ครั้งที่ 4/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 20 กุม ภาพันธ
2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 โครงการไทยนิยม
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ตามที่ไดเขารวมประชุมโครงการไทยนิยมเมื่อวาน

นี้เปนนโยบายของระดับจังหวัดเขาเชิญนายอำเภอทุกอำเภอและสวนราชการที่เกี่ยวของ และวันนี้ประชุมอยูใน
สวนของอำเภอเมืองกาฬสินธุตามคำสั่งระดับอำเภอมีทานนายอำเภอเปนประธานและทานนายกเทศมนตรีเปน
คณะกรรมการในสวนนี้ดวย และมีพัฒนาการอำเภอเปนกรรมการและเลขานุการ สวนคณะกรรมการตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลมีทานนายกเทศมนตรีเปนประธาน ทานปลัดอำเภอประจำตำบลเปนรองฯ
และปลัดเทศบาลเปนกรรมการ หนวยงานอื่นก็จะมีทหาร ธนาคาร นักวิชาการ พัฒนาชุมชน กศน. ปราชญ
ชาวบาน และผอ.กองสวัสดิการสังคมเปนเลขาฯและนักพัฒนาชุมชนนี่คือในสวนของตำบล สำหรับการ

- 3 สรางความเข าใจกรอบหลั ก การดำเนิ นงาน 10 เรื่อง ตามแนวทางการขับ เคลื่อนการพั ฒ นาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือ 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเปนหนึ่ง 2. คนไทยไมทิ้งกัน 3. ชุมชนอยูดีมีสุข 4.
วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รูสิทธิรูหนาที่รูกฎหมาย 6. รูกลไกการบริหาร 7. รูรักประชาธิปไตยไทยนิยม 8. รูเทา
ทันเทคโนโลยี 9.รวมแกปญ หายาเสพติด 10. งานตามภารกิจของทุกหนวยงาน ซึ่งแตละหนวยงานจะมี
เจาภาพหลักและจะเปนวิทยากรรวมในทีมซึ่ง 1 ทีม นี้ทานนายอำเภอแตงตั้งไวแลวชุดละ 12 คน แตที่สำคัญ
ที่จะลงพื้นที่แรกคือชุมชนเกษตรสมบูรณซึ่งนายอำเภอก็กำชับวาครั้งแรกอยากใหทานนายกฯไปเปดงานและ
รวมพิธีหรือถาเปนไปไดอยากใหไปรวมทุกครั้งเพราะทานนายกฯเปนประธาน ที่ดำเนินการก็จะเปน 2.เรื่องคน
ไทยไมทิ้ งกัน เป น การดู แลผู ที่ มี รายได นอย และ3. ชุม ชนอยูดีมีสุขเปน การพั ฒ นาความเปน อยูและอาชีพ
กิจกรรมนี้จะมีเงินงบประมาณถายโอนมากองทุนเงินลานจะถายโอนมาประมาณหมูบานละ 3 แสนบาท ซึ่งใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามี 25 กองทุน และ 38 ชุมชน ซึ่งไดเรียนในที่ประชุมแลวจะลงมาประมาณ
2 แสนบาท ท านนายอำเภอบอกว าเป น เงิน ของโครงการประชารั ฐ เข ามาเพื่ อ ให ต รงตามความต อ งของ
ประชาชนเปนผูเสนอเอง พรุงนี้เริ่มที่ชุมชนเกษตรสมบูรณ เปนการประชุมประชาคมเสนอโครงการ เวลา
17.30 น. ขอเชิญทานนายกเปนประธานในการเปดงานในวันพรุงนี้ โครงการไทยนิยมเปนโครงการตอเนื่อง
แปลงออกมาจากโครงการประชารัฐเพื่อลงพื้นที่ไปทำตามความตองการของประชาชนวาอยากทำโครงการหรือ
กิจกรรมอะไร
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เมื อ งกาฬสิ น ธุ ให แ จ งไป 38 ชุ ม ชนและปรั บ
ฐานขอมูลใหมเปน 38 ชุมชน กลุมเปาหมายคือประชาชนครั้งแรกคือพรุงนี้เริ่มที่ชุมชนเกษตรสมบูรณ ให
นายกไปพูดเปดงานวาอยางไรบางทานผอ.วรวิทย
นายวรวิทย ภูอวด ผอ.กองสวั ส ดิ ก ารสั งคม พู ด ตามโครงการประชารัฐตามนโยบายของ
รัฐบาลครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตองสรุปเนื้อหารายละเอียดมาใหนายก
ไดทราบดวยมอบกองสวัสดิการสังคม

เรื่องที่ 2

งานแถลงขาวเกี่ ยวกั บ เรื่องการจั ดงานโปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป
เมืองกาฬสินธุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ วันนี้เวลา 16.00 น. ผมตองไปแถลง
ขาวเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานโปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุ มอบสำนักการศึกษาสรุปเอกสาร
แถลงขาวใหนายกใหมใหพูดถึงการทำกิจกรรมขอมูลขอเท็จจริงและลงรายละเอียดลำดับการจัดกิจกรรมให
ชัดเจน

เรื่องที่ 3 เฝาระวังสื่อโซเซียล
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทีมงานเฝาระวังสื่อโซเซียลมอบหัวหนา
ศศิญารับผิดชอบในเรื่องนี้

เรื่องที่ 4 เทศบาลเมืองดอกคำใตมาขอศึกษาดูงานเรื่องขยะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองดอกคำใต อำเภอดอก
คำใต จังหวัดพะเยา จะมาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะและอยากใหนายกบรรยายเอง วันที่ 7 มีนาคม
2561 ฝากสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบเรื่องนี้และมอบสำนักปลัดเทศบาลประสานเรื่องการรับรอง

เรื่องที่ 5 การประชุมสภา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การประชุมสภาผมอยากใหเชิญชวนพี่

นองประชาชนใหมารวมประชุมและรับฟงกันเยอะๆเพราะจะไดพูดถึงเรื่องที่กำลังเปนประเด็นกันอยูตอนนี้ดวย
และเรื่องศาลา SML ของชุมชนหัวคูเปนอยางไรที่วามีปญหากัน
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นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง เบื้องตนลงพื้นที่ไปประสานงานในกระทูถาม

ในคราวที่แลววาเราไดดำเนินการใหเขาหรือไม ผมก็ตอบกระทูถามไปวาดำเนินการไปแลว 1 หลัง ทางชุมชนก็
ตองการเพิ่มอีก 1 หลัง ตอนนี้สำนักการชางก็กำลังเตรียมพื้นที่และวางผังอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แจงรายละเอียดนี้ในการประชุมสภา
ดวยเพราะทางชุมชนจะตองเขารวมประชุมและรับฟง เรื่องเมตตาธรรมขอใชพื้นที่แกงดอนกลางเปนอยางไร
นายพงษธร โพธิแทน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เราก็จะตอบตามเอกสาร ไดรับหนังสือจาก
สมาคมเมตตาธรรมในป 2558 ในเรื่องก็ขอใชสถานที่เรามี MOU กันอยูแลวครับ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ หน.ศศิญาเตรียมเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนายกเปนอยางไรเรียบรอยแลวหรือไม
นางศศิญา กิตติธรรม หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ เรียบรอยแลวคะ

เรื่องที่ 6 เปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ทานเพ็ญพรอยากจะใหเปลี่ยนชื่อศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่เราตั้งยังไมทำปายใชหรือไม เพราะฉะนั้นอยากจะใหเปลี่ยนเปนศูนยเรียนรูภูมิ
ปญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ จะเรียบรอยเปนศูนยเดียวเพราะเราจะเปนศูนยเรียนรูเพราะ
จะไดคะแนนเมืองนาอยูมอบสำนักการสาธารณสุข

เรื่องที่ 7 การประเมินความเสียหายและการชวยเหลือประชาชนชวงน้ำทวม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ บานมั่นคงของเรามีทั้งหมด 3 แหง 1.

บานมั่นคงคุมหวย 2.บานมั่นคงเมืองใหม 3.บานมั่นคงหนองไผ ทั้ง 3 แหง มีการเก็บเงินเรียกวากองทุนดิน
และน้ำหมายถึงถาหากเกิดดินถลม น้ำทวม บานพังเขาจะนำเงินกองทุนนี้มาชดเชยใหกับสมาชิก และในคราว
ที่น้ำทวมชุมชนบานมั่นคงเมืองใหมมีงบประมาณน้ำทวมที่รัฐบาลตั้งเอาไวไปชวยเหลือบานมั่นคงที่อยูภาคใตใช
ไมหมดเลยมีเงินงบประมาณในสวนนี้เหลือ หลังจากนั้นก็ไดแจงไปวาบานมั่นคงที่อยูในจังหวัดกาฬสินธุน้ำทวม
และไดรับความเสียหายและผลกระทบจากน้ำทวม จำนวน 40 หลังคาเรือน เลยอนุมัติเงินมาใหบานละ
10,000 บาท รวมเปนเงิน 4 แสนบาท และนำมาจายตามความเสียหายของบานแตละหลังเพราะบานแตละ
หลังความเสียหายไมเทากัน เกิดปญหาคือรายการความเสียหายที่เราลงพื้นที่ไปสำรวจและเก็บขอมูลมานั้นเรา
ก็ไปเบิกจายใหไปตามระเบียบของเราเรียบรอยไปแลวและเบิกไดเฉพาะตัวอาคารสวนเครื่องใชตางๆเบิกไมได
เพราะระเบียบไมใหเบิก เพราะฉะนั้นเราก็มาประเมินกันและตอนประเมินแตละหลังก็ไมเทากันมีการเหลื่อม
ล้ำกันทำใหเกิดการไมยอมรับกันและพอประชุมกันก็หาขอสรุปไมได แตผลสุดทายวันนี้ก็สรุปไดแลววาจะชดใช
คาเสียหายตามที่ไดแจงกับเทศบาลตั้งแตเบื้องตนจะจายตามนั้นอีก 1 เทา และไมเกิน 5,000 บาท วันนี้เลย
ไดเอายอดเงินที่สำนักการชางประเมินบานแตละหลังกับทาง พอช.ประเมินใหแตละบานมาดูดวยกันและถาหาก
เกินกวา 5,000 บาท ก็ไมจายเราจะจายไดแค 5,000 บาท ไมเกินนี้ ยอดของเทศบาลหรือยอดของ พอช.
ยอดไหนสูงก็เลือกเอายอดนั้น

เรื่องที่ 8 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเชิญประชุม
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเชิญประชุม

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 มอบทานเลขาอดิศักดิ์ไปประชุมแทนเปนอยางไรบางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามนโยบายของจังหวัดที่กาฬสินธุ
แฮปปเนสโมเดลเตรียมเรื่องกำลังพลดานการทองเที่ยววาหนวยงานตางๆหรือองคกรตางๆตองการที่จะใหทาง
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานไดเตรียมการอบรมเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในงานดานใดๆใหเสนอเขาไป เชน
เทศบาลอยากใหมีการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นหรืออะไรใหเราเสนอเขาไปแลวเขาจะสงวิทยากรมา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แลวเราไดระบุหรือขออะไรหรือไม

นายอดิศักดิ์ อนั น ตริย ะทรั พ ย
รายละเอียดภายในกอนวันศุกรนี้

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
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เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี

เบื้ อ งต น ผมบอกว าจะขอส ง

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรามีสภาเด็กและเยาวชนเราก็ขอให

เขามาอบรมมัคคุเทศกนอยเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ ประวัติ หรือเรื่องการทองเที่ยว

เรื่องที่ 9 ประชุมจัดทำโครงการขอมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่เกี่ยวกับขยะ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดทำขอมูลสถิติ วันพฤหัสบดีที่
22 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.00 น. มอบใหสำนักการสาธารณสุขไปประชุมจัดทำโครงการขอมูลสถิติ
สารสนเทศระดับพื้นที่เกี่ยวกับขยะ

เรื่องที่ 10 โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร รศ. ดร.วิสาขา ภูจินดา ทำโครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชนโดยการมีสวนรวมของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศ จำเปนจะตองใชขอมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของผูสูงอายุในพื้นที่เพื่อนำขอมูล
ดังกลาวในโครงการวิจัย จะเดินทางมาวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มอบสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบ

เรื่องที่ 11 ดำเนินการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาสังคม social map
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอความรวมมือดำเนินการจัดเก็บขอมูล

ผูประสบปญหาสังคม social map ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เพื่อใหดำเนินการไปโดย
ความเรียบรอยจึงขอความรวมมือดำเนินการดังนี้ ใหกำนัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ชุมชนเครือขายรวม
ลงพื้นที่ ใหเทศบาลฯและองคการบริหารสวนตำบลรวมลงพื้นที่ผูประสบปญหาทางสังคมในพื้นที่รายละเอียด
และการกำหนดลงพื้นที่เจาหนาที่จะประสานงานในพื้นที่ตอไปเพราะฉะนั้นใหประสานงานไปที่อำเภอเพราะ
เขามีขอมูลและตารางใหกรอกมอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ

เรื่องที่ 12 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตของเดือน
นี้ ตรงกับวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ อาคารธรรมะศาลา พุทธมณฑลแกงดอนกลาง เพราะฉะนั้นการ
ประชุมสภาเทศบาลควรจะตองใหแลวเสร็จไมเกินเที่ยงเพราะไมมีวาระอะไรมาก

เรื่องที่ 13 ปายชุมชน
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เรื่องปายชุมชนของทานผอ.วรวิทยให
นำเขาเทศบัญญัติป 2562

เรื่องที่ 14 ขอเรียนเชิญประชุมชี้แจงแนวทางประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ขอเรียนเชิญประชุมชี้แจงแนวทาง

ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ชวงบาย เรานัดประชุมทุกสำนัก/กอง
มาปรึกษาหารือกันอีกครั้งเพื่อที่จะมอบหมายงานตามหนาที่ของแตละสำนัก/กองที่เราขาดตอนนี้คือเราไมมี
ศูนยการเรียนรูเลยจะตองมาปรึกษากันวาเราจะไปทำศูนยการเรียนรูที่ไหนอยางไร เชน ศูนยการเรียนรูขยะ
ของโรงเรียน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เปนตน

เรื่องที่ 15 ยุวชนประชาธิปไตย ป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเยาวชนเปนตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุเพื่อไปเขารวมยุวชนประชาธิปไตย ป 2561 มอบสำนัก
การศึกษารับผิดชอบ
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เรื่องที่ 16 งานสรางสรรคศิลปะไมไผ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

งานสรางสรรคศิลปะไมไผ วันที่ 23
กุมภาพันธ 2561 ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง มอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบพื้นที่ดูแลรดน้ำตนไม
ความสะอาด หองน้ำ ที่จอดรถและอำนวยความสะดวก

เรื่องที่ 17 ขอใชศูนยอาคารเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
นายจารุวัฒน บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรีเมื อ งกาฬสิน ธุ เรื่องการขอใชศูนยอาคารเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชมรมจิตอาสาเมืองน้ำดำ มอบหัวหนาพงษธรทำ MOU และขอตกลง

เรื่องที่ 18 การดูแลอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา 2 ชั้น และลานหนาศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุห ลังเกา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ในสื่อโซเซียลมีการบิดเบือนความจริง

ในเรื่องของการดูแลอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา 2 ชั้น และลานหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกา ผมจะมา
เล าถึ งความเปน ไปเป น มาให ทุ กท านได ฟ งเพราะตอนนี้ กำลังมีประเด็น กัน อยูและทานผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุทานก็จะใหทำการประชาพิจารณคือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแตยังไมกำหนดประเด็น คำ
วารับฟงความคิดเห็นของประชาชนคือเราตองไปสรางความเขาใจกับชาวบานและหลังจากนั้นถาจะออกประชา
พิจารณตองแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม ถาคัดคานจะตองคัดคานอยางไรไมใชไปแบบไมรูเรื่องขอ
สำคัญคือเราตองทำความเขาใจใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกอนประเด็นปญหาเริ่มจากมีนักการเมืองไมหวังดี
พิมพขอความลงโซเซียลวาประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุจะเลือกมอบใหโรงพยาบาลฯใชพื้นที่ศาลากลางหลังเกา
หรือมอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดทำสวนสาธารณะเพิ่มการตั้งคำถามหรือกระทูแบบนี้ขึ้นมาก็เหมือนการตั้ง
คำถามที่ไมเปนธรรม เพราะเหมือนกับการใหเราเลือกระหวางสีขาวหรือสีดำเพราะการตั้งคำถามที่วาจะให
เลือกโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคดูแลคนปวยรักษาพยาบาลที่มีแตประโยชนหรือจะเลือกจัดทำสวนสาธารณะซึ่ง
ในเมืองกาฬสินธุนั้นมีอยูแลวหลายแหงแตไมไดรับการดูแลคำถามแบบนี้เปนคำถามที่ชัดเจนที่วาจะชี้นำที่ไม
สุจริตและมีประชาชนมากมายที่แสดงความคิดเห็นในทางลบใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา ซึ่งขอมูลที่
นักการเมืองกลุมนั้นลงเปนขอมูลที่บิดเบือนทั้งสิ้นเรื่องของเรื่องคือเกิดจาก วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทานผูวา
ราชการจังหวัดนัดประชุมประจำเดือนปกติธรรมดาซึ่งผมก็เขาประชุมเพราะเราเปนผูนำของเทศบาล หลังจาก
ที่ทานผูวาฯประชุมเรียบรอยทานก็ยกวาระอื่นๆวามีเรื่องหารือและหยิบยกเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเขามาในการ
ประชุมวาระอื่นๆดังนี้ พอศาลากลางยายมาอยูที่ศาลากลางหลังใหมศาลากลางหลังเกานั้นทานผอ.โรงพยาบาล
กาฬสินธุก็ทำเรื่องมาขอใชพื้นที่โดยจะขอใชพื้นที่ทั้งหมดของศาลากลางหลังเกา ผมเลยไดใหเจาหนาที่ของเรา
ไปคนดูวาเรื่องเกามีมาอยางไรและพอศึกษาดูก็เห็นในเอกสารวาไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช
พื้นที่ศาลากลางหลังเกาเมื่อยายไปอยูที่แหงใหมแลว ในเอกสารคณะกรรมการเปนรายงานการประชุมสรุปวา
อาคาร 7 ชั้น มอบใหโรงพยาบาลกาฬสินธุดูแล อาคาร 2 ชั้น ใหจัดเปนพิพิธภัณฑเมืองกาฬสินธุและลานหนา
ศาลากลางใหทำเปนสวนสาธารณะและเปนที่พักผอนหยอนใจมอบใหสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลนั้น
คือรายงานการปะชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ประธานในที่ประชุมคือทานรองสุรพจน รัตนชุศิริ สมัย
ของทานผูวาภุชงค โพธิกุฏสัย ตอนที่โรงพยาบาลทำหนังสือไปขอใชพื้นที่นั้นทางสำนักงานจังหวัดไมมีเอกสาร
ของทางโรงพยาบาลแตโรงพยาบาลเอาคูฉบับหนังสือที่เคยสงขอใชพื้นที่ของศาลากลางหลังเกาทั้งหมดซึ่งยื่นตอ
ทานผูวาฯวินัย วิทยานุกูล ในตนเดือนตุลาคม 2558 เชนกัน และ 30 กันยายน 2558 ก็เปลี่ยนผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุเพราะทานผูวาฯภุชงค โพธิกุฏสัย ทานเกษียณ และหลังจากนั้นเดือนตุลาคม 2558 ทานผูวา
ฯวินัย วิทยานุกูล ก็เขามารับตำแหนงและหลังจากนั้นก็มีหนังสือจากโรงพยาบาลไปขอใชพื้นที่ซึ่งก็ไมมีใครเห็น
รวมทั้งตัวผมเองก็ไมเคยเห็นเอกสารฉบับนั้นแลวไปคนหาในสำนักงานจังหวัดก็ไมมี แตที่เห็นกันเพราะในชวง
เดือนธันวาคมโรงพยาบาลกาฬสินธุทำหนังสือไปขอรับอาคารศาลากลางหลังเกาทั้งหมดโดยอางสิ่งที่สงมาดวย
คือหนังสือซึ่งเคยยื่นเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ในหนังสือที่ขอยื่นโรงพยาบาลกาฬสินธุขอคือ 1.อาคาร 7 ชั้น จะ

- 7 ทำเปนศูนยนักศึกษาแพทย ,นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาสาธารณสุข สวนอาคารพิพิธภัณฑอาคาร 2 ชั้น
โรงพยาบาลก็จะนำไปทำพิพิธภัณ ฑ เมือง (ของเดิมมีอยูแลว) สวนสนามหนาศาลากลางจะทำเปนสถานที่
พั กผอนหยอนใจ ลานจอดรถและเปนที่ ออกกำลังกายและเป นศูน ยสุข ภาพของพี่ นองประชาชนชาวเมือง
กาฬสินธุ เรื่องเกามีอยูแลวอยางนี้ทานผูวาฯคนปจจุบันทานผูวาฯไกรสร กองฉลาด ทานบอกวาทรัพยสินเปน
ของพี่นองชาวจังหวัดกาฬสินธุผมขอไมตัดสินใจทานผูวาเปนตัวแทนของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยของ
จังหวัดกาฬสินธุพื้นที่ของศาลากลางหลังเกาเปนที่ดินธนารักษคือที่ดินราชพัสดุซึ่งอยูในความดูแลของสำนัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย คราวนี้วิธีการในการทำตามระเบียบนั้นก็คือแคทานผูวาราชการจังหวัดเซ็นตวาตรงนี้
จะมอบใหใครและคืนพื้นที่ใหกับธนารักษและสำนักงานธนารักษก็จะเอาเอกสารของทานผูวาฯที่บอกวาจะมอบ
ใหใครนั้นใหไปขอรับตามเอกสารถาหากที่ดินตรงไหนมีเงื่อนไขกับสำนักการธนารักษก็จะสรางเงื่อนไขตอเอง
อยางเช น พื้ น ที่ โล งข างตลาดโต รุงเทศบาลขอรั บ จากสำนั ก งานสรรพากรจั งหวัดกาฬสิ น ธุ ตรงหั วมุ ม ราน
ประมวลไทรฝงขวาที่ติดกับตลาดโตรุงเดิมเปนบานพักสรรพากรอำเภอแลวเทศบาลฯก็คุยกับสรรพากรขอ
ชดเชยสรางอาคารสรรพากรอำเภอใหอยูขางเทศบาลหลังเกาแลกกับที่ดินบริเวณนั้น พอสำนักงานสรรพากร
คืนพื้นที่บริเวณนั้นใหกับสำนักงานธนารักษเราก็ทำเรื่องไปขอรับกับธนารักษ และธนารักษเขียนหนังสือตอบ
กลับมาวาถาเทศบาลรับเงื่อนไขที่ธนารักษตั้งไวไดถึงจะมอบให 1.จะตองชดเชยสรางสำนักงานสรรพากรอำเภอ
2.ธนารักษไดมีการสงทีมมาสำรวจพื้นที่แลวพบวาที่ดินตรงนี้เปนที่ดินทำเลเกรดเอที่จะตองสรางอาคารพาณิชย
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ถาหากเทศบาลจะรับตองทำทั้ง 2 เงื่อนไขนี้ ขนาดเราขอพื้นที่เพื่อที่จะทำ
เปนที่จอดรถ เพราะฉะนั้นการที่มีคนไปพูดวาเทศบาลเรามีผลประโยชนทับซอนและสรางอาคารเพื่อเอาไป
ขายแทนที่จะสรางเปนที่จอดรถนั้นเปนเท็จทั้งสิ้น ขอเท็จจริงคือเราทำเพราะสำนักงานธนารักษสั่งเพราะ
สำนักงานธนารักษเปนเจาของที่ดินนี้คือขอเท็จจริงทั้งหมด ทานผูวาฯไกรสร กองฉลาด ทานบอกวาทรัพยสิน
เปนของพี่นองชาวจังหวัดกาฬสินธุผมอยากจะใหคนจังหวัดกาฬสินธุพิจารณากันวาจะใหใครถึงจะเหมาะสมผม
ก็บอกวาทานวามีมติมาแลวตั้งแตเดือนกันยายน 2558 วาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลอยูแลวทานผูวาทานก็
บอกวาเอามติใหมในการประชุมครั้งนี้และทานก็ถามวาทานนายกจะเอาพื้นที่บริเวณนี้ไปทำอะไรผมก็เลาให
ทานฟงวาทานผูวาผุชงคมอบเอาไววาใหจัดเปนที่จอดรถรวมกับ อบจ.เพื่อใหนักทองเที่ยวมาดูพิพิธภัณฑเมือง
กาฬสิ น ธุ แ ละมาซื้ อ ของที่ ศู น ย OTOP เพื่ อ อำนวยความสะดวกการจอดรถให กั บ พี่ น อ งประชาชนที่ ม า
โรงพยาบาลกาฬสินธุดวย และปรับปรุงใหเปนที่พักผอนหยอนใจ และลานหนาศาลากลางนั้นผมก็ใหเปน
ปลอดของเมืองกาฬสินธุไมวาจะเปนการพัฒนาตามหลักของเมืองนาอยูหรือตามหลักของวิชาการผังเมืองก็ตอง
มีพื้นที่ที่เปนพื้นที่โลงใหกับคนเมืองไดมานันทนาการไดมาใชรวมกัน ผมก็บอกวาผมเตรียมการและเขียนแบบ
บรรจุในแผนไวเรียบรอยแลวในเทศบาลและเขาเลยใหหมอพูดโดยทานรองผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุทานอุดร
ผิวขาวเปนผูเขาประชุมทานพูดวาถาโรงพยาบาลไดดูแลตึก 7 ชั้นเพื่อทำเปนตึกนักศึกษาแพทย แลวเทศบาลได
ดูแลตึกดานหนา 2 ชั้น ถาเทศบาลเมืองกาฬสินธุปดตึก 2 ชั้นดานหนาจะใหนักศึกษาแพทยเขาออกดานไหน
และถาหากติดปายคณะแพทยจะใหไปติดบริเวณไหนระหวางตึก 7 ชั้น และตึก 2 ชั้น ผมเลยตอบทานวา
เทศบาลมีหนาที่ในการบริการสาธารณะคงจะไมไปปดประตูเพราะรูวานักศึกษาแพทยตองเขา-ออก แลวเรื่อง
ปายนั้นทานอยากจะติดสวนไหนทานก็สามารถติดไดเลยและทั้งนี้ที่เทศบาลหลังเกาเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็อยู
และรวมใชตึกกับสำนักงาน ป.ป.ช.ก็ไมเคยมีปญหาอะไรรวมทั้งการติดปายดวยก็ติดดวยกันได หลังจากนั้นก็จะ
มีสวนราชการพูดสนับสนุนและคนสุดทายที่พูดคือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุทานพูดวาขอบคุณที่ทุก
คนอยากให ม หาวิท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ ก าฬสิ น ธุมี ค ณะแพทย แ ต ก็ อ ยากจะให ข อ มู ล ประกอบการพิ จารณาวา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุยังไมพรอมที่จะเปดคณะแพทยและแตจะเปดคณะพยาบาลและคณะสาธารณสุขและไมรู
วาเมื่อไหรจะเปดคณะแพทยได และทานผูวาฯทานก็ถามตอไปอีกวามีใครอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมหรือไมเมื่อ
ไมมีใครจะเสนออะไรก็ขอใหยกมือทานบอกวาใครเห็นวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีความเหมาะสมที่จะมาดูแล
ตรงนี้ที่ประชุมไดยกมือเปนเอกฉันทใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลตึก 2 ชั้นและลานหนาศาลากลางหลังเกา
หลังจากนั้นตอมาทางสำนักงานจังหวัดก็แจงมาวาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุทำหนังสือไปขอรับและสำนักงาน

- 8 จังหวัดยังสงเอกสารมาใหเซ็นตรับแตทานผูวายังไมเซ็นตมอบแตใหเราเซ็นตรับไปกอนขอความในการเซ็นตรับ
คือ 1.เทศบาลจะตองรับไปซึ่งอาคารพิพิธภัณฑและลานดานหนาเพื่อทำอะไรก็มีรายละเอียดในเอกสารนั้น
ฯลฯ 2.ถาหากเทศบาลไมทำหรือทำผิดวัตถุประสงคจังหวัดกาฬสินธุจะขอคืนไดทันทีทุกเมื่อและเทศบาลจะไม
เรียกรองคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น การทำกิจกรรมทุกอยางเทศบาลจะตองใชงบประมาณของตัวเองในการทำและ
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาเทศบาลจะตองเปนผูรับผิดชอบ สรุปแลวพื้นที่ที่เทศบาลรับมานี้จะตองทำตาม
วัตถุประสงคที่ใหทำก็คือลานดานหนาจะตองรักษาไวอยางนั้นไมไปสรางอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่นักการเมือง
ใหขาววานายกฯจะนำลานหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกาไปสรางตึกเพื่อขายนั้นไมมีความจริงเลยเปนการ
บิดเบื อนความจริงทั้งสิ้น ขอเท็จจริงไมมีและก็ทำไมไดผมก็ไดเซ็นตรับไปแตทางสำนักงานจังหวัดยังไมได
ส งกลั บ มาเพราะฉะนั้ น ก็ แ ปลวาเทศบาลยั งไม ได เข าไปครอบครองครับ สิ ท ธิในพื้ น ที่ ก็ ยั งคงอยู ที่ จังหวัด
เหมือนเดิมแตถามวาระหวางเทศบาลกับโรงพยาบาลใครเปนผูมีสิทธิ์ดีกวากัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีสิทธิ์
ดีก วาเพราะเรามี ค วามพรอ มในการดู แ ลสาธารณะมากกวาสิ่ งต างๆที่ ผ มพู ด มาทุ กท านคงพอจะเขาใจแต
ประชาชนที่เขาไดรับขาวสารเพียงดานเดียวที่เขาไมรูเรื่องเขาไมเขาใจมีกระแสมาโจมตีนายกในดานลบในสื่อ
โซเซียลวาเทศบาลเราจะไปแยงสถานที่นี้กับโรงพยาบาลซึ่งในความเปนจริงแลวไมใช ผมเองก็อยากจะไปตอบ
โตเหมือนกันครับแตถาเราไปตอบโตก็เหมือนกับยิ่งเขาทางของทางนักการเมืองที่ตองการใหขาวในทางลบกับ
เราผมเลยเลือกที่จะเงียบ แลวที่เขาโจมตีวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะนำลานดานหนาศาลากลางหลังเกามาทำ
สวนสาธารณะก็ไมใชขอเท็จจริงเพราะทานผูวาทานมอบใหเราทำความสะอาด ซอมแซมพื้นผิว รดน้ำตนไม
ปลูกตนไมเสริม ตกแตงใหดูสวยงามและยังคงไวเปนลานจอดรถเชนเดิม ซึ่งการดูแลสาธารณะพวกนี้ก็เปน
หนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่จะรับผิดชอบไดดีเพราะมีอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือและบุคคลากรเหมาะสม
ที่จะมารับผิดชอบเราถึงไดรับเลือกใหมาดูแลในสวนนี้ แมกระทั่งหัวหนาสวนราชการในที่ประชุม วันที่ 28
ธันวาคม 2560 ที่มีมติเปนเอกฉันทนั้นเปนเพราะที่ประชุมไวใจวาจะมอบสิ่งตางๆเหลานี้ใหเทศบาลดูแล ไม
ปรากฏวาเอกสารฉบับใดไมปรากฏวารายงานการประชุมฉบับใดที่บอกวาใหเอาลานหนาศาลากลางมาทำเปน
โรงพยาบาลจนกระทั่ งบั ด นี้ โรงพยาบาลก็ ยั งไม ได ท ำหนั งสื อ ไปขอลานหน าศาลากลางหลั งเก าไปทำเป น
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ผมถามในที่ประชุมหลังจากมีการลงสื่อโซเซียลและมีการแถลงขาวที่เปนประเด็นอยู ณ
ตอนนี้ทานผูวาเลยมอบใหทานรองสนั่นเรียกผมและผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุมาคุยกันวาจะทำอยางไรทานผอ.
โรงพยาบาลก็เลยพูดวาทานนายกผมขอดูแลพื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมดไดหรือไม ผมเลยบอกวาพื้นที่บริเวณนั้นยัง
ไมไดรับมอบและยังไมไดเปนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยและอีกอยางคือผมไดนำเรื่องนี้มาแจงใหพนักงาน
เทศบาลและที่ ป ระชุ ม กรรมการชุ ม ชนทราบแล ว ว า อนาคตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ จ ะเข า ไปทำไปดู แ ล
เพราะฉะนั้นผมจะไปยกใหใครโดยที่ไมสอบถามความคิดเห็นของพี่นองประชาชนและพนักงานเทศบาลทุกทาน
ไดหรือไม ทุกทานจำไดหรือไมตอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาขอพื้นแกงดอนทำเปน มมร. ผม
ตองนำเขาที่ประชุมถามที่ประชุมชุมชนวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบนั้นคือการทำประชาพิจารณเพราะมีทั้ง
ประชาชนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย และเมื่อพระคุณเจาทานนั่งฟงอยูดวยทานเห็นวามีการโตเถียงกันทานเลย
บอกวาทานไมเอาแลวเพราะเปนการสรางความแตกแยกทานเลยขอถอนเรื่องนี้ออกไป และเมื่อครั้งที่มาหา
ที่ดินเพื่อที่จะสรางเปนศาลากลางแหงใหมที่ดินที่เหมาะสมคือหนองซัมหมูผมก็นำเรื่องนี้ไปทำประชาคมกับพี่
นองประชาชนที่หอประชุม 80 พรรษา ในที่ประชุมไดยกมือเห็นดวย 100 เปอรเซ็นต ที่จะเลือกเอาที่ดิน
บริเวณหนองซัมหมูเพื่อสรางเปนศูนยราชการและศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุแหงใหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็
ตองสอบถามประชาชนเมืองกาฬสินธุเพราะเปนสถานที่ของคนเมืองกาฬสินธุ ผมถามหนอยวาประเด็นที่หยิบ
ยกมาถามวาจะใหเลือกระหวางโรงพยาบาลกับสวนสาธารณะหรือโรงพยาบาลกับสวนสาธารณะอันไหนดีกวา
กันมันเหมาะสมหรือไมผมอยากใหถามคนในเมืองกาฬสินธุซึ่งเขามีวิถีชีวิตอยูที่นี่คนในเมืองกาฬสินธุคือผูที่มี
สวนไดและสวนเสีย สวนไดคือไดโรงพยาบาลที่ลานหนาศาลากลางหลังเกาสวนเสียคือเสียพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรม
เมืองและกิจกรรมของตัวเองแตทำไมไมคิดจะถามคนกลุมที่มีสวนไดเสียนี้ แทนที่จะไปถามกลุมที่อยูตางอำเภอ
ซึ่งกลุมนั้นมีแตสวนไดอยูแลวครับเพราะเขาไมไดมาอยูอาศัยหรือมีวิถีชีวิตอยูในตัวเมืองกาฬสินธุแลวแบบนี้จะ

- 9 เปนธรรมหรือไมถาตองใหสอบถามคน จำนวน 9.8 แสนคน เปนเรื่องที่ไมเปนธรรมครับและนี้คือเรื่องจริงเรื่อง
ที่ผมพูดเปนเรื่องที่มีเอกสารอางอิงถูกตองที่สุดแตกลุมที่นำเรื่องนำประเด็นนี้ไปลงสื่อโซเซียลนั้นมันเหมือนที่
นายกเลาใหฟงหรือไม ที่นำเรื่องนี้ไปลงนั้นบิดเบือนขอเท็จจริงทั้งสิ้นแตผมไมไดออกไปตอบโตเพราะถาออกไป
ตอบโตจะเปนเหมือนการขัดแยงกัน ผมเลยอยากฝากทุกทานใหทำความเขาใจกับพี่นองประชาชนใหรับรู
รับทราบวาที่เราไดมีการประชุมกับทางจังหวัดและมีมติในที่ประชุมใหเราดูแลอาคาร 2 ชั้น และลานหนาศาลา
กลางหลังเกานั้นเพราะวาเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมมากกวาคนอื่นแตถึงเทศบาลจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมแตเราก็
ตองสอบถามพี่นองประชาชนถาเราจะตองยกสิทธิ์นั้นใหใครดูแล แตผลสุดทายเมื่อวานฝงทางลงเรื่องนี้ผานสื่อ
โซเซียลใหเปนประเด็นก็ไดไปกดดันทานผูวาราชการจังหวัดทานเลยบอกวาใหทำการประชาพิจารณ นั้นคือ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผมขอมอบใหทุกคนไปคิดและเขียนเหตุผลที่วาลานหนาศาลากลางหลัง
เกาควรจะเปนอะไรไมจำเปนตองเลือกระหวางสวนสาธารณะหรือโรงพยาบาลใหเขียนสิ่งที่ทานเห็นควรและ
อยากจะใหเปนหรือไมอยากจะใหเปนอะไรถึงจะเหมาะสมกับคนเมืองกาฬสินธุไปถามคณะครูและพนักงานทุก
ทานแลวเรียบเรียงวาควรจะนำลานหนาศาลากลางนั้นมาทำอะไร ผมไมไดชี้นำและชี้แนะและผมก็ไมไดผูกวา
จะตองเปนเฉพาะสวนสาธารณะกับโรงพยาบาลเปนอะไรก็ไดที่ทุกทานเห็นวาเราเปนคนเมืองกาฬสินธุเรามี
ความผูกพันกับบริเวณตรงนี้เราเลยอยากใหเปนอะไรหรือถาไมตองการทำอะไรตองการใหเปนแบบเดิมเหมือน
ตอนนี้ก็ได แตที่เขาหยิบยกขึ้นมาตอนนี้คือสวนสาธารณะกับโรงพยาบาลอะไรดีกวากันประชาชนตองการอะไร
ผมเลยบอกคุณหมอไปวาหนาที่ของผมคือสรางสุขภาพ คือทำสวนสาธารณะนั้นคือหนาที่ของผมสวนทานมี
หนาที่ซอมสุขภาพเมื่อสุขภาพทรุดโทรมก็ตองเขาโรงพยาบาลเพื่อไปซอมนั้นก็คือหนาที่ของทานไมใชหนาที่ของ
ผมเพราะผมมีหนาที่สรางสุขภาพที่ดีใหพี่นองประชาชนเพราะผมซอมไมไดผมทำตามหนาที่ของเทศบาลฯ
ทานมีหนาที่ซอมทานก็ซอมไปผมไมไดวาอะไรแตอยาเอาซอมกับสรางมาเปรียบเทียบกันวาสิ่งไหนจะดีกวากัน
เพราะถ าเราสรางสุ ข ภาพที่ ดี แ ข็ งแรงแล วเราจะต อ งเข าโรงพยาบาลไหมเมื่ อ ไม ได เข าโรงพยาบาลจะเสี ย
งบประมาณของหลวงหรื อ ไม ในเมื่ อ บอกว า สร า งสุ ข ภาพไม ดี ส ร า งสวนสาธารณะไม ดี ท ำไมกระทรวง
สาธารณสุขจึงไปกำหนดยุทธศาสตรสราง นำ ซอม ถามีคนมาถามผมวาทำไมผมไมออกไปตอบโตกับขาวนี้และ
ประเด็นนี้ผมก็จะบอกไปวามันไมเปนความจริงเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมไมจำเปนตองไปตอบโต ตอนนี้ผม
แคสรางความเขาใจใหพี่นองประชาชนไดรับทราบวาความจริงและขอเท็จจริงเปนอยางไร ถาหากมีการทำ
ประชาพิจารณเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะสามารถสูไดหรือไมผมอยากจะฝากทุกทานในที่ประชุมใหทำความ
เขาใจและขยายความถู ก ต องให เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และมี เรื่องที่ ผ มไดยิน มาจากพี่ นองประชาชนวา
โรงพยาบาลกาฬสินธุไดพื้นที่ไปมากแลวทั้งตึกอุบัติเหตุและที่ดินของสำนักงานที่ดินและสำนักงานสหกรณ
จังหวัด ตอนนี้สโมสรและสนามเทนนิสก็ไดไปเรียบรอยแลวนำไปทำเปนแฟลตของพนักงาน สวนโรงจอดรถ
อางวาประชาชนนำรถมาจอดที่หนาศาลากลางหลังเกาไมมีที่จอดรถก็ไดสรางอาคารจอดรถ 4 ชั้น แตถามวาพี่
นองประชาชนนำรถไปจอดไดหรือไมทำไมพี่นองประชาชนที่มาโรงพยาบาลยังตองไปจอดโรงเรียนเทศบาล 1
และลานศาลากลางเหมือนเดิมเพราะอาคารจอดนั้นมีปายหามบุคคลภายนอกจอดนอกจากหมอ บุคลากรและ
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลฯ เลยมีคำถามที่วาโรงพยาบาลทำเพื่อบุคลากรหรือพี่นองประชาชน อาคารภาวนา
พุทโธมีใครรูจักบางตอนภาวนาพุทโธดังก็ไปขอใหมาระดมทุนสรางเปนอาคาร 2 ชั้น เปนอาคารพักคนไขแต
ตอนนี้ถูกทุบทิ้งและทำตึกสูง 9 ชั้น มีคนอยู 30 คน เปนนักศึกษาแพทยถามวาคุมคาหรือไม และถาหากไป
สรางโรงพยาบาลที่ลานหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกาไวรัส ขยะติดเชื้อ ขยะมีพิษ เข็มฉีดยา ถาทานบริหาร
จัดการไมดีมีสิทธิรั่วไหลไดหรือไมแลวใกลนักเรียนใกลประชาชนหรือไม ผมรบกวนทุกทานและพนักงานทุกคน
ใหเขียนถึงความเหมาะสมหรือไมอยางไรในการที่จะนำลานศาลากลางหลังเกาไปสรางเปนโรงพยาบาลไมตอง
ลงชื่อเขียนใสแผนกระดาษมอบใหหัวหนาจันทรตรีเปนผูรวบรวมแลวนำมาเสนอนายกผมตองการเตรียมการไว
เวลาที่เราทำการประชาพิจารณจะไดมีขอมูลฝากทุกทานดวย

- 10 -

เรื่องที่ 19 เทศกาลสงกรานต
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี

เมื่อสักครูผอ.การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยรอยแกนสารสินโทรมาวาเทศกาลสงกรานตของเราอาจจะเพิ่มกิจกรรมอีก 1 อยาง คือที่ดินหัวมุม
ของคุณอองถาเราประสานไดศิลปนระดับโลกที่จะทำหุนฟางไดโนเสารเขาจะเอามาที่จังหวัดกาฬสินธุดวย

เรื่องที่ 20 ประชุมหารือกับคณะสื่อมวลชนและรองผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
นายอดิศักดิ์ อนัน ตริยะทรัพ ย เลขานุ การนายกเทศมนตรี ในวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ

2561 คณะสื่อมวลชนและรองผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่จะเขามาเตรียมเปดงานมหกรรมโปงลาง
แพรวาจะเขามาหารือกับทานนายกโดยใชหองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เวลา 15.00 น. และ เวลา
17.00 น. จะไปทัวรยานเมืองเกาของเรากอนที่ทำเวิรคช็อปกันในพื้นที่
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ผมกำชับเอาไวเมื่อคราวที่แลววารอบๆ
วัดกลางแถวบานของผมและรอบเสนทางยานเมืองเกาที่เราคุยกันไวใหทำความสะอาดทั้งเรื่องการตัดหญา ตัด
ตนไม ขยะ ดิน ถังขยะ เสาไมที่วางไมเปนระเบียบ และปายขอใหไปเก็บใหสะอาดมอบสำนักการสาธารณสุข
เคลียรพื้นที่ดวย

เรื่องที่ 21 การแกไขปญหาน้ำทวมขัง
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ผอ.สำนักการชาง ขออนุญาตรายงานเรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม

คราวที่แลว เรื่องนางยุรินทร อายุ 77 ป ที่รองเรียนใหเราเขาไปดูแลเรื่องน้ำทวมทำใหขายของหรือประกอบ
อาชีพไมไดนั้นผมไดลงพื้นที่ไปตรวจสอบแลวอยูบริเวณถนนกุดยางสามัคคีซอย 1 สุดเสนทางที่เราทำถนน
คอนกรีต ไป ที่ คุ ณ ยุ ริน ทรแ จ งมานั้ น เป น ทุ งนาที่ ดิ น ของคุ ณ ยุ ริน ทร จะมี น้ ำท วมขังตลอดป อ ยากให เราไป
ดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ใหผมลงพื้นที่สำรวจดูแลวทำยากเพราะวาพื้นที่ถนนกับพื้นที่ทุงนาตางกัน 2
เมตร ไมสามารถนำน้ำออกไดเลย
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ มีหลายแหงที่มีสภาพพื้นที่เหมือนกับที่
ทานผอ.ภานุเดชพูดผมอยากจะทำโครงการใหตั้งศูนยสูบน้ำและซื้อไดโวใหกับเขาเปนซื้อประจำและทำบอสูบ
น้ำโดยถาเกิดปญหาน้ำทวมเมื่อไหรก็ใหเขาใชเครื่องนั้นสูบน้ำออกเองไดเลย โดยทำขอตกลงกันวาคุณจะตอง
ชำระคาไฟฟาและกำกับเองแตเครื่องไดโวเราจะซื้อใหอาจจะทำเปนโครงการแกไขปญหาน้ำทวมจัดซื้อเครื่องได
โว ราคา 2,000 – 3,000 บาท เปนครุภัณฑใหเขา เราจะสามารถทำไดหรือไม ถาทำอยางนี้ผมวาจะแกไข
ปญหาน้ำทวมขังไดในกรณีที่มีพื้นที่บานแบบนี้อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มอบสำนักการชางกำกับดูแล
และใหหัวหนาสำนักปลัดตั้งงบประมาณซื้อเครื่องสูบน้ำหรือไดโวใหประมาณกี่ตัวก็ไปปรึกษาหารือกัน
นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย เลขานุการนายกเทศมนตรี ในกรณีเหมือนกันนี้ที่รองผานเฟส
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเขามากรณีหมูบานหมอสมอาจน้ำครึ่งถนนทวมจนลูกน้ำเต็มหมูบานตองรีบแกไขแตทาน
ผอ.สวนฯสนธยาลงไปสำรวจพื้นที่แลววาการถายเทน้ำออกมานั้นเปนเรื่องที่ทำไดยากและไมมีพื้นที่ไหนที่
อยากจะใหปลอยน้ำลงดวย
นายสนธยา สีหานนท ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ขออนุญาตครับผมจับระดับดู
แลวทอ 30 เมตร แลวเขาก็ทำออกไปดานหลังของหมอสมอาจมันไมสามารถที่จะเอาขึ้นมาไดผมเดินดูรอบ
บริเวณแลวถาน้ำเต็มทอประมาณครึ่งหมูบานยาวไปประมาณ 200 เมตร น้ำมันถึงขึ้นมาผมก็วาจะทำบอรวม
และจุดสูบบริเวณนั้น
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตั้งสถานีสูบตั้งเครื่องสูบและบอกวาจะ
มอบใหใครดูแลรีบดำเนินการไดเลยไมเชนนั้นเรื่องนี้จะไมจบ นี้และเปนวิธีการแกไขปญหาวามีที่ดินที่ต่ำกวา
ถนนแลวจะทำอยางไร เรามีเงินรางวัลที่พอจะแกไขปญหาเรื่องนี้ไดมอบสำนักการชางดำเนินการครับ และ
สำหรับทานทั้งหลายที่ของบประมาณมาผมก็จะประชุมอีกครั้งถาโครงการไหนที่พอจะบรรจุในเทศบัญญัติได

- 11 อยากจะให บ รรจุ เทศบั ญ ญั ติ ใ นป ต อ ไป แต ถ า ในส ว นไหนที่ เบิ ก ไม ได ห รื อ เป น เรื่ อ งเร ง ด ว นก็ จ ะนำมา
ปรึกษาหารือและหาทางออกไปดวยกันแบบนี้ครับ

เรื่องที่ 22 การจัดล็อคงานกาชาด
นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา ผอ.สวนพัฒนารายได เมื่อวานนี้ที่มีการจัดล็อคงานกาชาดขอ
สรุปยอดเงินเขามาทั้งหมด 1,035,960 บาท

นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ ม
เทาไหร

นายกเทศมนตรีเมื องกาฬสิ น ธุ ทุกๆปไดประมาณการไวประมาณ

นางสาวนันทนา สุเพ็งคำภา

ผอ.สวนพัฒนารายได ไมถึงลาน ประมาณ 9 แสนบาท
ที่ประชุม - รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ประจำป 2561
นายจารุวัฒน บุญ เพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ
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 15.30 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

ผูถอดเทปรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

