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25. นายธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา หน.ฝายชางสุขาภิบาล 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 4/2561 ประจำป 2561 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 
2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี  1   โครงการไทยนิยม 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     ตามที่ไดเขารวมประชุมโครงการไทยนิยมเมื่อวาน
น้ีเปนนโยบายของระดับจังหวัดเขาเชิญนายอำเภอทุกอำเภอและสวนราชการที่เกี่ยวของ และวันน้ีประชุมอยูใน
สวนของอำเภอเมืองกาฬสินธุตามคำสั่งระดับอำเภอมีทานนายอำเภอเปนประธานและทานนายกเทศมนตรีเปน
คณะกรรมการในสวนน้ีดวย และมีพัฒนาการอำเภอเปนกรรมการและเลขานุการ  สวนคณะกรรมการตาม
โครงการไทยนิยมย่ังยืนระดับตำบลมีทานนายกเทศมนตรีเปนประธาน ทานปลัดอำเภอประจำตำบลเปนรองฯ 
และปลัดเทศบาลเปนกรรมการ หนวยงานอ่ืนก็จะมีทหาร ธนาคาร นักวิชาการ พัฒนาชุมชน กศน. ปราชญ
ชาวบาน และผอ.กองสวัสดิการสังคมเปนเลขาฯและนักพัฒนาชุมชนน่ีคือในสวนของตำบล  สำหรับการ 
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สรางความเขาใจกรอบหลักการดำเนินงาน 10 เรื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือ 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเปนหน่ึง 2. คนไทยไมทิ้งกัน 3. ชุมชนอยูดีมีสุข 4. 
วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รูสิทธิรูหนาที่รูกฎหมาย 6. รูกลไกการบริหาร 7. รูรักประชาธิปไตยไทยนิยม 8. รูเทา
ทันเทคโนโลยี 9.รวมแกปญหายาเสพติด 10. งานตามภารกิจของทุกหนวยงาน  ซึ่งแตละหนวยงานจะมี
เจาภาพหลักและจะเปนวิทยากรรวมในทีมซึ่ง 1 ทีม น้ีทานนายอำเภอแตงต้ังไวแลวชุดละ 12 คน แตที่สำคัญ
ที่จะลงพ้ืนที่แรกคือชุมชนเกษตรสมบูรณซึ่งนายอำเภอก็กำชับวาครั้งแรกอยากใหทานนายกฯไปเปดงานและ
รวมพิธีหรือถาเปนไปไดอยากใหไปรวมทุกครั้งเพราะทานนายกฯเปนประธาน  ที่ดำเนินการก็จะเปน 2.เรื่องคน
ไทยไมทิ้งกัน เปนการดูแลผูที่มีรายไดนอย และ3. ชุมชนอยูดีมีสุขเปนการพัฒนาความเปนอยูและอาชีพ 
กิจกรรมน้ีจะมีเงินงบประมาณถายโอนมากองทุนเงินลานจะถายโอนมาประมาณหมูบานละ 3 แสนบาท ซึ่งใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรามี 25 กองทุน และ 38 ชุมชน  ซึ่งไดเรียนในที่ประชุมแลวจะลงมาประมาณ 
2 แสนบาท ทานนายอำเภอบอกวาเปนเงินของโครงการประชารัฐเขามาเพ่ือใหตรงตามความตองของ
ประชาชนเปนผูเสนอเอง พรุงน้ีเริ่มที่ชุมชนเกษตรสมบูรณ เปนการประชุมประชาคมเสนอโครงการ เวลา 
17.30 น. ขอเชิญทานนายกเปนประธานในการเปดงานในวันพรุงน้ี  โครงการไทยนิยมเปนโครงการตอเน่ือง
แปลงออกมาจากโครงการประชารัฐเพ่ือลงพ้ืนที่ไปทำตามความตองการของประชาชนวาอยากทำโครงการหรือ
กิจกรรมอะไร   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ใหแจงไป 38 ชุมชนและปรับ
ฐานขอมูลใหมเปน 38 ชุมชน  กลุมเปาหมายคือประชาชนครั้งแรกคือพรุงน้ีเริ่มที่ชุมชนเกษตรสมบูรณ ให
นายกไปพูดเปดงานวาอยางไรบางทานผอ.วรวิทย 

นายวรวิทย    ภูอวด    ผอ.กองสวัสดิการสังคม     พูดตามโครงการประชารัฐตามนโยบายของ
รัฐบาลครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   ตองสรุปเน้ือหารายละเอียดมาใหนายก
ไดทราบดวยมอบกองสวัสดิการสังคม   

เรื่องท่ี  2    งานแถลงขาวเก่ียวกับเรื่องการจัดงานโปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป  
    เมืองกาฬสินธุ   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     วันน้ีเวลา 16.00 น. ผมตองไปแถลง
ขาวเก่ียวกับเรื่องการจัดงานโปงลางแพรวา ฉลอง 224 ป เมืองกาฬสินธุ  มอบสำนักการศึกษาสรุปเอกสาร
แถลงขาวใหนายกใหมใหพูดถึงการทำกิจกรรมขอมูลขอเท็จจริงและลงรายละเอียดลำดับการจัดกิจกรรมให
ชัดเจน 

เรื่องท่ี  3    เฝาระวังสื่อโซเซียล 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทีมงานเฝาระวังสื่อโซเซียลมอบหัวหนา
ศศิญารับผิดชอบในเรื่องน้ี 

เรื่องท่ี  4    เทศบาลเมืองดอกคำใตมาขอศึกษาดูงานเรื่องขยะ   
นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เทศบาลเมืองดอกคำใต  อำเภอดอก
คำใต จังหวัดพะเยา  จะมาดูงานเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะและอยากใหนายกบรรยายเอง วันที่ 7 มีนาคม 
2561  ฝากสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบเรื่องน้ีและมอบสำนักปลัดเทศบาลประสานเรื่องการรับรอง  

เรื่องท่ี  5    การประชุมสภา 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การประชุมสภาผมอยากใหเชิญชวนพ่ี
นองประชาชนใหมารวมประชุมและรับฟงกันเยอะๆเพราะจะไดพูดถึงเรื่องที่กำลังเปนประเด็นกันอยูตอนน้ีดวย  
และเรื่องศาลา SML ของชุมชนหัวคูเปนอยางไรที่วามีปญหากัน   
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นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ    ผอ.สำนักการชาง    เบ้ืองตนลงพ้ืนที่ไปประสานงานในกระทูถาม
ในคราวที่แลววาเราไดดำเนินการใหเขาหรือไม  ผมก็ตอบกระทูถามไปวาดำเนินการไปแลว 1 หลัง ทางชุมชนก็
ตองการเพ่ิมอีก 1 หลัง ตอนน้ีสำนักการชางก็กำลังเตรียมพ้ืนที่และวางผังอาคารเพ่ิมอีก 1 หลัง   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     แจงรายละเอียดน้ีในการประชุมสภา
ดวยเพราะทางชุมชนจะตองเขารวมประชุมและรับฟง  เรื่องเมตตาธรรมขอใชพ้ืนที่แกงดอนกลางเปนอยางไร 

นายพงษธร    โพธิแทน     หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    เราก็จะตอบตามเอกสาร  ไดรับหนังสือจาก
สมาคมเมตตาธรรมในป 2558 ในเรื่องก็ขอใชสถานที่เรามี MOU กันอยูแลวครับ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     หน.ศศิญาเตรียมเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนายกเปนอยางไรเรียบรอยแลวหรือไม 

นางศศิญา    กิตตธิรรม    หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ    เรียบรอยแลวคะ 

เรื่องท่ี  6    เปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ทานเพ็ญพรอยากจะใหเปลี่ยนช่ือศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่เราต้ังยังไมทำปายใชหรือไม  เพราะฉะน้ันอยากจะใหเปลี่ยนเปนศูนยเรียนรูภูมิ
ปญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ  จะเรียบรอยเปนศูนยเดียวเพราะเราจะเปนศูนยเรียนรูเพราะ
จะไดคะแนนเมืองนาอยูมอบสำนักการสาธารณสุข 

เรื่องท่ี  7    การประเมินความเสียหายและการชวยเหลือประชาชนชวงน้ำทวม 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    บานมั่นคงของเรามีทั้งหมด 3 แหง 1.
บานมั่นคงคุมหวย 2.บานมั่นคงเมืองใหม 3.บานมั่นคงหนองไผ  ทั้ง 3 แหง มีการเก็บเงินเรียกวากองทุนดิน
และน้ำหมายถึงถาหากเกิดดินถลม น้ำทวม บานพังเขาจะนำเงินกองทุนน้ีมาชดเชยใหกับสมาชิก  และในคราว
ที่น้ำทวมชุมชนบานมั่นคงเมืองใหมมีงบประมาณน้ำทวมที่รัฐบาลต้ังเอาไวไปชวยเหลือบานมั่นคงที่อยูภาคใตใช
ไมหมดเลยมีเงินงบประมาณในสวนน้ีเหลือ  หลังจากน้ันก็ไดแจงไปวาบานมั่นคงที่อยูในจังหวัดกาฬสินธุน้ำทวม
และไดรับความเสียหายและผลกระทบจากน้ำทวม  จำนวน 40 หลังคาเรือน  เลยอนุมัติเงินมาใหบานละ 
10,000 บาท รวมเปนเงิน 4 แสนบาท และนำมาจายตามความเสียหายของบานแตละหลังเพราะบานแตละ
หลังความเสียหายไมเทากัน  เกิดปญหาคือรายการความเสียหายที่เราลงพ้ืนที่ไปสำรวจและเก็บขอมูลมาน้ันเรา
ก็ไปเบิกจายใหไปตามระเบียบของเราเรียบรอยไปแลวและเบิกไดเฉพาะตัวอาคารสวนเครื่องใชตางๆเบิกไมได
เพราะระเบียบไมใหเบิก  เพราะฉะน้ันเราก็มาประเมินกันและตอนประเมินแตละหลังก็ไมเทากันมีการเหลื่อม
ล้ำกันทำใหเกิดการไมยอมรับกันและพอประชุมกันก็หาขอสรุปไมได  แตผลสุดทายวันน้ีก็สรุปไดแลววาจะชดใช
คาเสียหายตามที่ไดแจงกับเทศบาลต้ังแตเบ้ืองตนจะจายตามน้ันอีก 1 เทา และไมเกิน 5,000 บาท วันน้ีเลย
ไดเอายอดเงินที่สำนักการชางประเมินบานแตละหลังกับทาง พอช.ประเมินใหแตละบานมาดูดวยกันและถาหาก
เกินกวา 5,000 บาท ก็ไมจายเราจะจายไดแค 5,000 บาท ไมเกินน้ี  ยอดของเทศบาลหรือยอดของ พอช. 
ยอดไหนสูงก็เลือกเอายอดน้ัน  

เรื่องท่ี  8    สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเชิญประชุม 
นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเชิญประชุม 
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 มอบทานเลขาอดิศักด์ิไปประชุมแทนเปนอยางไรบางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ  

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี     ตามนโยบายของจังหวัดที่กาฬสินธุ
แฮปปเนสโมเดลเตรียมเรื่องกำลังพลดานการทองเที่ยววาหนวยงานตางๆหรือองคกรตางๆตองการที่จะใหทาง
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานไดเตรียมการอบรมเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลในงานดานใดๆใหเสนอเขาไป เชน 
เทศบาลอยากใหมีการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นหรืออะไรใหเราเสนอเขาไปแลวเขาจะสงวิทยากรมา 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    แลวเราไดระบุหรือขออะไรหรือไม 
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นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย    เลขานุการนายกเทศมนตรี     เบ้ืองตนผมบอกวาจะขอสง
รายละเอียดภายในกอนวันศุกรน้ี 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    เรามีสภาเด็กและเยาวชนเราก็ขอให
เขามาอบรมมัคคุเทศกนอยเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ ประวัติ หรือเรื่องการทองเที่ยว   

เรื่องท่ี  9   ประชุมจัดทำโครงการขอมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นท่ีเก่ียวกับขยะ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การจัดทำขอมูลสถิติ วันพฤหัสบดีที่ 
22 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.00 น. มอบใหสำนักการสาธารณสุขไปประชุมจัดทำโครงการขอมูลสถิติ
สารสนเทศระดับพ้ืนที่เกี่ยวกับขยะ 

เรื่องท่ี  10   โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การจัดการขยะชุมชน 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร รศ. ดร.วิสาขา ภูจินดา  ทำโครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชนโดยการมีสวนรวมของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทภาคกลางของประเทศ  จำเปนจะตองใชขอมูล
เก่ียวกับการพัฒนาเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของผูสูงอายุในพ้ืนที่เพ่ือนำขอมูล
ดังกลาวในโครงการวิจัย จะเดินทางมาวันที่  23 กุมภาพันธ 2561 มอบสำนักการสาธารณสุขรับผิดชอบ 

เรื่องท่ี  11    ดำเนินการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาสังคม social map 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ขอความรวมมือดำเนินการจัดเก็บขอมูล
ผูประสบปญหาสังคม social map  ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  เพ่ือใหดำเนินการไปโดย
ความเรียบรอยจึงขอความรวมมือดำเนินการดังน้ี ใหกำนัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ชุมชนเครือขายรวม
ลงพ้ืนที่  ใหเทศบาลฯและองคการบริหารสวนตำบลรวมลงพ้ืนที่ผูประสบปญหาทางสังคมในพ้ืนที่รายละเอียด
และการกำหนดลงพ้ืนที่เจาหนาที่จะประสานงานในพ้ืนที่ตอไปเพราะฉะน้ันใหประสานงานไปที่อำเภอเพราะ
เขามีขอมูลและตารางใหกรอกมอบกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ  

เรื่องท่ี  12     การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตของเดือน
น้ี ตรงกับวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561   ณ  อาคารธรรมะศาลา พุทธมณฑลแกงดอนกลาง เพราะฉะน้ันการ
ประชุมสภาเทศบาลควรจะตองใหแลวเสร็จไมเกินเที่ยงเพราะไมมีวาระอะไรมาก 

เรื่องท่ี  13     ปายชุมชน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องปายชุมชนของทานผอ.วรวิทยให
นำเขาเทศบัญญัติป 2562  

เรื่องท่ี  14   ขอเรียนเชิญประชุมชี้แจงแนวทางประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ขอเรียนเชิญประชุมช้ีแจงแนวทาง
ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมย่ังยืน  วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561  ชวงบาย  เรานัดประชุมทุกสำนัก/กอง
มาปรึกษาหารือกันอีกครั้งเพ่ือที่จะมอบหมายงานตามหนาที่ของแตละสำนัก/กองที่เราขาดตอนน้ีคือเราไมมี
ศูนยการเรียนรูเลยจะตองมาปรึกษากันวาเราจะไปทำศูนยการเรียนรูที่ไหนอยางไร เชน ศูนยการเรียนรูขยะ
ของโรงเรียน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เปนตน 

เรื่องท่ี  15    ยุวชนประชาธิปไตย ป 2561   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเยาวชนเปนตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือไปเขารวมยุวชนประชาธิปไตย ป 2561  มอบสำนัก
การศึกษารับผิดชอบ 
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เรื่องท่ี  16    งานสรางสรรคศิลปะไมไผ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     งานสรางสรรคศิลปะไมไผ วันที่ 23 
กุมภาพันธ 2561  ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง  มอบสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบพ้ืนที่ดูแลรดน้ำตนไม 
ความสะอาด หองน้ำ ที่จอดรถและอำนวยความสะดวก 

   เรื่องท่ี  17    ขอใชศูนยอาคารเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     เรื่องการขอใชศูนยอาคารเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชมรมจิตอาสาเมืองน้ำดำ มอบหัวหนาพงษธรทำ MOU และขอตกลง 

       เรื่องท่ี  18    การดูแลอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา 2 ชั้น และลานหนาศาลา 
                            กลางจังหวัดกาฬสินธุหลังเกา   
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ในสื่อโซเซียลมีการบิดเบือนความจริง
ในเรื่องของการดูแลอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา 2 ช้ัน และลานหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกา  ผมจะมา
เลาถึงความเปนไปเปนมาใหทุกทานไดฟงเพราะตอนน้ีกำลังมีประเด็นกันอยูและทานผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุทานก็จะใหทำการประชาพิจารณคือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแตยังไมกำหนดประเด็น  คำ
วารับฟงความคิดเห็นของประชาชนคือเราตองไปสรางความเขาใจกับชาวบานและหลังจากน้ันถาจะออกประชา
พิจารณตองแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม  ถาคัดคานจะตองคัดคานอยางไรไมใชไปแบบไมรูเรื่องขอ
สำคัญคือเราตองทำความเขาใจใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกอนประเด็นปญหาเริ่มจากมีนักการเมืองไมหวังดี
พิมพขอความลงโซเซียลวาประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุจะเลือกมอบใหโรงพยาบาลฯใชพ้ืนที่ศาลากลางหลังเกา
หรือมอบใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดทำสวนสาธารณะเพ่ิมการต้ังคำถามหรือกระทูแบบน้ีขึ้นมาก็เหมือนการต้ัง
คำถามที่ไมเปนธรรม  เพราะเหมือนกับการใหเราเลือกระหวางสีขาวหรือสีดำเพราะการต้ังคำถามที่วาจะให
เลือกโรงพยาบาลเพ่ือรักษาโรคดูแลคนปวยรักษาพยาบาลที่มีแตประโยชนหรือจะเลือกจัดทำสวนสาธารณะซึ่ง
ในเมืองกาฬสินธุน้ันมีอยูแลวหลายแหงแตไมไดรับการดูแลคำถามแบบน้ีเปนคำถามที่ชัดเจนที่วาจะช้ีนำที่ไม
สุจริตและมีประชาชนมากมายที่แสดงความคิดเห็นในทางลบใหกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุของเรา  ซึ่งขอมูลที่
นักการเมืองกลุมน้ันลงเปนขอมูลที่บิดเบือนทั้งสิ้นเรื่องของเรื่องคือเกิดจาก วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทานผูวา
ราชการจังหวัดนัดประชุมประจำเดือนปกติธรรมดาซึ่งผมก็เขาประชุมเพราะเราเปนผูนำของเทศบาล  หลังจาก
ที่ทานผูวาฯประชุมเรียบรอยทานก็ยกวาระอ่ืนๆวามีเรื่องหารือและหยิบยกเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเขามาในการ
ประชุมวาระอ่ืนๆดังน้ี  พอศาลากลางยายมาอยูที่ศาลากลางหลังใหมศาลากลางหลังเกาน้ันทานผอ.โรงพยาบาล
กาฬสินธุก็ทำเรื่องมาขอใชพ้ืนที่โดยจะขอใชพ้ืนที่ทั้งหมดของศาลากลางหลังเกา ผมเลยไดใหเจาหนาที่ของเรา
ไปคนดูวาเรื่องเกามีมาอยางไรและพอศึกษาดูก็เห็นในเอกสารวาไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช
พ้ืนที่ศาลากลางหลังเกาเมื่อยายไปอยูที่แหงใหมแลว  ในเอกสารคณะกรรมการเปนรายงานการประชุมสรุปวา
อาคาร 7 ช้ัน มอบใหโรงพยาบาลกาฬสินธุดูแล  อาคาร 2 ช้ัน ใหจัดเปนพิพิธภัณฑเมืองกาฬสินธุและลานหนา
ศาลากลางใหทำเปนสวนสาธารณะและเปนที่พักผอนหยอนใจมอบใหสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลน้ัน
คือรายงานการปะชุมในวันที่ 3 สิงหาคม  2558  ประธานในที่ประชุมคือทานรองสุรพจน รัตนชุศิริ   สมัย
ของทานผูวาภุชงค โพธิกุฏสัย  ตอนที่โรงพยาบาลทำหนังสือไปขอใชพ้ืนที่น้ันทางสำนักงานจังหวัดไมมีเอกสาร
ของทางโรงพยาบาลแตโรงพยาบาลเอาคูฉบับหนังสือที่เคยสงขอใชพ้ืนที่ของศาลากลางหลังเกาทั้งหมดซึ่งยื่นตอ
ทานผูวาฯวินัย วิทยานุกูล ในตนเดือนตุลาคม 2558 เชนกัน และ 30 กันยายน 2558 ก็เปลี่ยนผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุเพราะทานผูวาฯภุชงค โพธิกุฏสัย ทานเกษียณ และหลังจากน้ันเดือนตุลาคม 2558 ทานผูวา
ฯวินัย วิทยานุกูล ก็เขามารับตำแหนงและหลังจากน้ันก็มีหนังสือจากโรงพยาบาลไปขอใชพ้ืนที่ซึ่งก็ไมมีใครเห็น
รวมทั้งตัวผมเองก็ไมเคยเห็นเอกสารฉบับน้ันแลวไปคนหาในสำนักงานจังหวัดก็ไมมี  แตที่เห็นกันเพราะในชวง
เดือนธันวาคมโรงพยาบาลกาฬสินธุทำหนังสือไปขอรับอาคารศาลากลางหลังเกาทั้งหมดโดยอางสิ่งที่สงมาดวย
คือหนังสือซึ่งเคยยื่นเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ในหนังสือที่ขอยื่นโรงพยาบาลกาฬสินธุขอคือ 1.อาคาร 7 ช้ัน จะ 
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ทำเปนศูนยนักศึกษาแพทย ,นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาสาธารณสุข  สวนอาคารพิพิธภัณฑอาคาร 2 ช้ัน 
โรงพยาบาลก็จะนำไปทำพิพิธภัณฑเมือง (ของเดิมมีอยูแลว)  สวนสนามหนาศาลากลางจะทำเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ ลานจอดรถและเปนที่ออกกำลังกายและเปนศูนยสุขภาพของพ่ีนองประชาชนชาวเมือง
กาฬสินธุ  เรื่องเกามีอยูแลวอยางน้ีทานผูวาฯคนปจจุบันทานผูวาฯไกรสร กองฉลาด ทานบอกวาทรัพยสินเปน
ของพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุผมขอไมตัดสินใจทานผูวาเปนตัวแทนของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยของ
จังหวัดกาฬสินธุพ้ืนที่ของศาลากลางหลังเกาเปนที่ดินธนารักษคือที่ดินราชพัสดุซึ่งอยูในความดูแลของสำนัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  คราวน้ีวิธีการในการทำตามระเบียบน้ันก็คือแคทานผูวาราชการจังหวัดเซ็นตวาตรงน้ี
จะมอบใหใครและคืนพ้ืนที่ใหกับธนารักษและสำนักงานธนารักษก็จะเอาเอกสารของทานผูวาฯที่บอกวาจะมอบ
ใหใครน้ันใหไปขอรับตามเอกสารถาหากที่ดินตรงไหนมีเง่ือนไขกับสำนักการธนารักษก็จะสรางเง่ือนไขตอเอง 
อยางเชน พ้ืนที่โลงขางตลาดโตรุงเทศบาลขอรับจากสำนักงานสรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ ตรงหัวมุมราน
ประมวลไทรฝงขวาที่ติดกับตลาดโตรุงเดิมเปนบานพักสรรพากรอำเภอแลวเทศบาลฯก็คุยกับสรรพากรขอ
ชดเชยสรางอาคารสรรพากรอำเภอใหอยูขางเทศบาลหลังเกาแลกกับที่ดินบริเวณน้ัน  พอสำนักงานสรรพากร
คืนพ้ืนที่บริเวณน้ันใหกับสำนักงานธนารักษเราก็ทำเรื่องไปขอรับกับธนารักษ  และธนารักษเขียนหนังสือตอบ
กลับมาวาถาเทศบาลรับเง่ือนไขที่ธนารักษต้ังไวไดถึงจะมอบให 1.จะตองชดเชยสรางสำนักงานสรรพากรอำเภอ 
2.ธนารักษไดมีการสงทีมมาสำรวจพ้ืนที่แลวพบวาที่ดินตรงน้ีเปนที่ดินทำเลเกรดเอที่จะตองสรางอาคารพาณิชย
ยกกรรมสิทธ์ิใหกระทรวงการคลัง  ถาหากเทศบาลจะรับตองทำทั้ง 2 เง่ือนไขน้ี  ขนาดเราขอพ้ืนที่เพ่ือที่จะทำ
เปนที่จอดรถ  เพราะฉะน้ันการที่มีคนไปพูดวาเทศบาลเรามีผลประโยชนทับซอนและสรางอาคารเพ่ือเอาไป
ขายแทนที่จะสรางเปนที่จอดรถน้ันเปนเท็จทั้งสิ้น  ขอเท็จจริงคือเราทำเพราะสำนักงานธนารักษสั่งเพราะ
สำนักงานธนารักษเปนเจาของที่ดินน้ีคือขอเท็จจริงทั้งหมด  ทานผูวาฯไกรสร กองฉลาด ทานบอกวาทรัพยสิน
เปนของพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุผมอยากจะใหคนจังหวัดกาฬสินธุพิจารณากันวาจะใหใครถึงจะเหมาะสมผม
ก็บอกวาทานวามีมติมาแลวต้ังแตเดือนกันยายน 2558 วาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลอยูแลวทานผูวาทานก็
บอกวาเอามติใหมในการประชุมครั้งน้ีและทานก็ถามวาทานนายกจะเอาพ้ืนที่บริเวณน้ีไปทำอะไรผมก็เลาให
ทานฟงวาทานผูวาผุชงคมอบเอาไววาใหจัดเปนที่จอดรถรวมกับ อบจ.เพ่ือใหนักทองเที่ยวมาดูพิพิธภัณฑเมือง
กาฬสินธุและมาซื้อของที่ศูนย OTOP เพ่ืออำนวยความสะดวกการจอดรถใหกับพ่ีนองประชาชนที่มา
โรงพยาบาลกาฬสินธุดวย  และปรับปรุงใหเปนที่พักผอนหยอนใจ  และลานหนาศาลากลางน้ันผมก็ใหเปน
ปลอดของเมืองกาฬสินธุไมวาจะเปนการพัฒนาตามหลักของเมืองนาอยูหรือตามหลักของวิชาการผังเมืองก็ตอง
มีพ้ืนที่ที่เปนพ้ืนที่โลงใหกับคนเมืองไดมานันทนาการไดมาใชรวมกัน  ผมก็บอกวาผมเตรียมการและเขียนแบบ
บรรจุในแผนไวเรียบรอยแลวในเทศบาลและเขาเลยใหหมอพูดโดยทานรองผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุทานอุดร 
ผิวขาวเปนผูเขาประชุมทานพูดวาถาโรงพยาบาลไดดูแลตึก 7 ช้ันเพ่ือทำเปนตึกนักศึกษาแพทย แลวเทศบาลได
ดูแลตึกดานหนา 2 ช้ัน ถาเทศบาลเมืองกาฬสินธุปดตึก 2 ช้ันดานหนาจะใหนักศึกษาแพทยเขาออกดานไหน
และถาหากติดปายคณะแพทยจะใหไปติดบริเวณไหนระหวางตึก 7 ช้ัน และตึก 2 ช้ัน  ผมเลยตอบทานวา
เทศบาลมีหนาที่ในการบริการสาธารณะคงจะไมไปปดประตูเพราะรูวานักศึกษาแพทยตองเขา-ออก  แลวเรื่อง
ปายน้ันทานอยากจะติดสวนไหนทานก็สามารถติดไดเลยและทั้งน้ีที่เทศบาลหลังเกาเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็อยู
และรวมใชตึกกับสำนักงาน ป.ป.ช.ก็ไมเคยมีปญหาอะไรรวมทั้งการติดปายดวยก็ติดดวยกันได  หลังจากน้ันก็จะ
มีสวนราชการพูดสนับสนุนและคนสุดทายที่พูดคือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุทานพูดวาขอบคุณที่ทุก
คนอยากใหมหาวิทยาลัยกาฬสินธุกาฬสินธุมีคณะแพทยแตก็อยากจะใหขอมูลประกอบการพิจารณาวา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุยังไมพรอมที่จะเปดคณะแพทยและแตจะเปดคณะพยาบาลและคณะสาธารณสุขและไมรู
วาเมื่อไหรจะเปดคณะแพทยได  และทานผูวาฯทานก็ถามตอไปอีกวามีใครอยากจะพูดอะไรเพ่ิมเติมหรือไมเมื่อ
ไมมีใครจะเสนออะไรก็ขอใหยกมือทานบอกวาใครเห็นวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีความเหมาะสมที่จะมาดูแล
ตรงน้ีที่ประชุมไดยกมือเปนเอกฉันทใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุดูแลตึก 2 ช้ันและลานหนาศาลากลางหลังเกา  
หลังจากน้ันตอมาทางสำนักงานจังหวัดก็แจงมาวาใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุทำหนังสือไปขอรับและสำนักงาน 
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จังหวัดยังสงเอกสารมาใหเซ็นตรับแตทานผูวายังไมเซ็นตมอบแตใหเราเซ็นตรับไปกอนขอความในการเซ็นตรับ
คือ 1.เทศบาลจะตองรับไปซึ่งอาคารพิพิธภัณฑและลานดานหนาเพ่ือทำอะไรก็มีรายละเอียดในเอกสารน้ัน 
ฯลฯ 2.ถาหากเทศบาลไมทำหรือทำผิดวัตถุประสงคจังหวัดกาฬสินธุจะขอคืนไดทันทีทุกเมื่อและเทศบาลจะไม
เรียกรองคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น  การทำกิจกรรมทุกอยางเทศบาลจะตองใชงบประมาณของตัวเองในการทำและ
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาเทศบาลจะตองเปนผูรับผิดชอบ  สรุปแลวพ้ืนที่ที่เทศบาลรับมาน้ีจะตองทำตาม
วัตถุประสงคที่ใหทำก็คือลานดานหนาจะตองรักษาไวอยางน้ันไมไปสรางอะไรขึ้นมาเพราะฉะน้ันที่นักการเมือง
ใหขาววานายกฯจะนำลานหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกาไปสรางตึกเพ่ือขายน้ันไมมีความจริงเลยเปนการ
บิดเบือนความจริงทั้งสิ้น  ขอเท็จจริงไมมีและก็ทำไมไดผมก็ไดเซ็นตรับไปแตทางสำนักงานจังหวัดยังไมได
สงกลับมาเพราะฉะน้ันก็แปลวาเทศบาลยังไมไดเขาไปครอบครองครับ  สิทธิในพ้ืนที่ก็ยังคงอยูที่จังหวัด
เหมือนเดิมแตถามวาระหวางเทศบาลกับโรงพยาบาลใครเปนผูมีสิทธ์ิดีกวากัน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีสิทธ์ิ
ดีกวาเพราะเรามีความพรอมในการดูแลสาธารณะมากกวาสิ่งตางๆที่ผมพูดมาทุกทานคงพอจะเขาใจแต
ประชาชนที่เขาไดรับขาวสารเพียงดานเดียวที่เขาไมรูเรื่องเขาไมเขาใจมีกระแสมาโจมตีนายกในดานลบในสื่อ
โซเซียลวาเทศบาลเราจะไปแยงสถานที่น้ีกับโรงพยาบาลซึ่งในความเปนจริงแลวไมใช  ผมเองก็อยากจะไปตอบ
โตเหมือนกันครับแตถาเราไปตอบโตก็เหมือนกับย่ิงเขาทางของทางนักการเมืองที่ตองการใหขาวในทางลบกับ
เราผมเลยเลือกที่จะเงียบ  แลวที่เขาโจมตีวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะนำลานดานหนาศาลากลางหลังเกามาทำ
สวนสาธารณะก็ไมใชขอเท็จจริงเพราะทานผูวาทานมอบใหเราทำความสะอาด ซอมแซมพ้ืนผิว รดน้ำตนไม 
ปลูกตนไมเสริม ตกแตงใหดูสวยงามและยังคงไวเปนลานจอดรถเชนเดิม  ซึ่งการดูแลสาธารณะพวกน้ีก็เปน
หนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่จะรับผิดชอบไดดีเพราะมีอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือและบุคคลากรเหมาะสม
ที่จะมารับผิดชอบเราถึงไดรับเลือกใหมาดูแลในสวนน้ี  แมกระทั่งหัวหนาสวนราชการในที่ประชุม วันที่ 28 
ธันวาคม 2560 ที่มีมติเปนเอกฉันทน้ันเปนเพราะที่ประชุมไวใจวาจะมอบสิ่งตางๆเหลาน้ีใหเทศบาลดูแล  ไม
ปรากฏวาเอกสารฉบับใดไมปรากฏวารายงานการประชุมฉบับใดที่บอกวาใหเอาลานหนาศาลากลางมาทำเปน
โรงพยาบาลจนกระทั่งบัดน้ีโรงพยาบาลก็ยังไมไดทำหนังสือไปขอลานหนาศาลากลางหลังเกาไปทำเปน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ  ผมถามในที่ประชุมหลังจากมีการลงสื่อโซเซียลและมีการแถลงขาวที่เปนประเด็นอยู ณ 
ตอนน้ีทานผูวาเลยมอบใหทานรองสน่ันเรียกผมและผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุมาคุยกันวาจะทำอยางไรทานผอ.
โรงพยาบาลก็เลยพูดวาทานนายกผมขอดูแลพ้ืนที่บริเวณน้ันทั้งหมดไดหรือไม  ผมเลยบอกวาพ้ืนที่บริเวณน้ันยัง
ไมไดรับมอบและยังไมไดเปนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเลยและอีกอยางคือผมไดนำเรื่องน้ีมาแจงใหพนักงาน
เทศบาลและที่ประชุมกรรมการชุมชนทราบแลววาอนาคตเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะเขาไปทำไปดูแล
เพราะฉะน้ันผมจะไปยกใหใครโดยที่ไมสอบถามความคิดเห็นของพ่ีนองประชาชนและพนักงานเทศบาลทุกทาน
ไดหรือไม  ทุกทานจำไดหรือไมตอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาขอพ้ืนแกงดอนทำเปน มมร. ผม
ตองนำเขาที่ประชุมถามที่ประชุมชุมชนวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบน้ันคือการทำประชาพิจารณเพราะมีทั้ง
ประชาชนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย  และเมื่อพระคุณเจาทานน่ังฟงอยูดวยทานเห็นวามีการโตเถียงกันทานเลย
บอกวาทานไมเอาแลวเพราะเปนการสรางความแตกแยกทานเลยขอถอนเรื่องน้ีออกไป  และเมื่อครั้งที่มาหา
ที่ดินเพ่ือที่จะสรางเปนศาลากลางแหงใหมที่ดินที่เหมาะสมคือหนองซัมหมูผมก็นำเรื่องน้ีไปทำประชาคมกับพ่ี
นองประชาชนที่หอประชุม 80 พรรษา  ในที่ประชุมไดยกมือเห็นดวย 100 เปอรเซ็นต ที่จะเลือกเอาที่ดิน
บริเวณหนองซัมหมูเพ่ือสรางเปนศูนยราชการและศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุแหงใหมเพราะฉะน้ันเรื่องน้ีผมก็
ตองสอบถามประชาชนเมืองกาฬสินธุเพราะเปนสถานที่ของคนเมืองกาฬสินธุ  ผมถามหนอยวาประเด็นที่หยิบ
ยกมาถามวาจะใหเลือกระหวางโรงพยาบาลกับสวนสาธารณะหรือโรงพยาบาลกับสวนสาธารณะอันไหนดีกวา
กันมันเหมาะสมหรือไมผมอยากใหถามคนในเมืองกาฬสินธุซึ่งเขามีวิถีชีวิตอยูที่น่ีคนในเมืองกาฬสินธุคือผูที่มี
สวนไดและสวนเสีย สวนไดคือไดโรงพยาบาลที่ลานหนาศาลากลางหลังเกาสวนเสียคือเสียพ้ืนที่ที่จะจัดกิจกรรม
เมืองและกิจกรรมของตัวเองแตทำไมไมคิดจะถามคนกลุมที่มีสวนไดเสียน้ี  แทนที่จะไปถามกลุมที่อยูตางอำเภอ
ซึ่งกลุมน้ันมีแตสวนไดอยูแลวครับเพราะเขาไมไดมาอยูอาศัยหรือมีวิถีชีวิตอยูในตัวเมืองกาฬสินธุแลวแบบน้ีจะ 
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เปนธรรมหรือไมถาตองใหสอบถามคน จำนวน 9.8 แสนคน เปนเรื่องที่ไมเปนธรรมครับและน้ีคือเรื่องจริงเรื่อง
ที่ผมพูดเปนเรื่องที่มีเอกสารอางอิงถูกตองที่สุดแตกลุมที่นำเรื่องนำประเด็นน้ีไปลงสื่อโซเซียลน้ันมันเหมือนที่
นายกเลาใหฟงหรือไม  ที่นำเรื่องน้ีไปลงน้ันบิดเบือนขอเท็จจริงทั้งสิ้นแตผมไมไดออกไปตอบโตเพราะถาออกไป
ตอบโตจะเปนเหมือนการขัดแยงกัน  ผมเลยอยากฝากทุกทานใหทำความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนใหรับรู
รับทราบวาที่เราไดมีการประชุมกับทางจังหวัดและมีมติในที่ประชุมใหเราดูแลอาคาร 2 ช้ัน และลานหนาศาลา
กลางหลังเกาน้ันเพราะวาเรามีสิทธ์ิโดยชอบธรรมมากกวาคนอ่ืนแตถึงเทศบาลจะมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมแตเราก็
ตองสอบถามพ่ีนองประชาชนถาเราจะตองยกสิทธ์ิน้ันใหใครดูแล แตผลสุดทายเมื่อวานฝงทางลงเรื่องน้ีผานสื่อ
โซเซียลใหเปนประเด็นก็ไดไปกดดันทานผูวาราชการจังหวัดทานเลยบอกวาใหทำการประชาพิจารณ  น้ันคือ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ผมขอมอบใหทุกคนไปคิดและเขียนเหตุผลที่วาลานหนาศาลากลางหลัง
เกาควรจะเปนอะไรไมจำเปนตองเลือกระหวางสวนสาธารณะหรือโรงพยาบาลใหเขียนสิ่งที่ทานเห็นควรและ
อยากจะใหเปนหรือไมอยากจะใหเปนอะไรถึงจะเหมาะสมกับคนเมืองกาฬสินธุไปถามคณะครูและพนักงานทุก
ทานแลวเรียบเรียงวาควรจะนำลานหนาศาลากลางน้ันมาทำอะไร  ผมไมไดช้ีนำและช้ีแนะและผมก็ไมไดผูกวา
จะตองเปนเฉพาะสวนสาธารณะกับโรงพยาบาลเปนอะไรก็ไดที่ทุกทานเห็นวาเราเปนคนเมืองกาฬสินธุเรามี
ความผูกพันกับบริเวณตรงน้ีเราเลยอยากใหเปนอะไรหรือถาไมตองการทำอะไรตองการใหเปนแบบเดิมเหมือน
ตอนน้ีก็ได  แตที่เขาหยิบยกขึ้นมาตอนน้ีคือสวนสาธารณะกับโรงพยาบาลอะไรดีกวากันประชาชนตองการอะไร
ผมเลยบอกคุณหมอไปวาหนาที่ของผมคือสรางสุขภาพ คือทำสวนสาธารณะน้ันคือหนาที่ของผมสวนทานมี
หนาที่ซอมสุขภาพเมื่อสุขภาพทรุดโทรมก็ตองเขาโรงพยาบาลเพ่ือไปซอมน้ันก็คือหนาที่ของทานไมใชหนาที่ของ
ผมเพราะผมมีหนาที่สรางสุขภาพที่ดีใหพ่ีนองประชาชนเพราะผมซอมไมไดผมทำตามหนาที่ของเทศบาลฯ  
ทานมีหนาที่ซอมทานก็ซอมไปผมไมไดวาอะไรแตอยาเอาซอมกับสรางมาเปรียบเทียบกันวาสิ่งไหนจะดีกวากัน 
เพราะถาเราสรางสุขภาพที่ดีแข็งแรงแลวเราจะตองเขาโรงพยาบาลไหมเมื่อไมไดเขาโรงพยาบาลจะเสีย
งบประมาณของหลวงหรือไม  ในเมื่อบอกวาสรางสุขภาพไมดีสรางสวนสาธารณะไมดีทำไมกระทรวง
สาธารณสุขจึงไปกำหนดยุทธศาสตรสราง นำ ซอม  ถามีคนมาถามผมวาทำไมผมไมออกไปตอบโตกับขาวน้ีและ
ประเด็นน้ีผมก็จะบอกไปวามันไมเปนความจริงเกือบทั้งหมดเพราะฉะน้ันผมไมจำเปนตองไปตอบโต  ตอนน้ีผม
แคสรางความเขาใจใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบวาความจริงและขอเท็จจริงเปนอยางไร  ถาหากมีการทำ
ประชาพิจารณเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะสามารถสูไดหรือไมผมอยากจะฝากทุกทานในที่ประชุมใหทำความ
เขาใจและขยายความถูกตองใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   และมีเรื่องที่ผมไดยินมาจากพ่ีนองประชาชนวา
โรงพยาบาลกาฬสินธุไดพ้ืนที่ไปมากแลวทั้งตึกอุบัติเหตุและที่ดินของสำนักงานที่ดินและสำนักงานสหกรณ
จังหวัด  ตอนน้ีสโมสรและสนามเทนนิสก็ไดไปเรียบรอยแลวนำไปทำเปนแฟลตของพนักงาน  สวนโรงจอดรถ
อางวาประชาชนนำรถมาจอดที่หนาศาลากลางหลังเกาไมมีที่จอดรถก็ไดสรางอาคารจอดรถ 4 ช้ัน  แตถามวาพ่ี
นองประชาชนนำรถไปจอดไดหรือไมทำไมพ่ีนองประชาชนที่มาโรงพยาบาลยังตองไปจอดโรงเรียนเทศบาล 1 
และลานศาลากลางเหมือนเดิมเพราะอาคารจอดน้ันมีปายหามบุคคลภายนอกจอดนอกจากหมอ  บุคลากรและ
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลฯ  เลยมีคำถามที่วาโรงพยาบาลทำเพ่ือบุคลากรหรือพ่ีนองประชาชน   อาคารภาวนา
พุทโธมีใครรูจักบางตอนภาวนาพุทโธดังก็ไปขอใหมาระดมทุนสรางเปนอาคาร 2 ช้ัน เปนอาคารพักคนไขแต
ตอนน้ีถูกทุบทิ้งและทำตึกสูง 9 ช้ัน มีคนอยู 30 คน เปนนักศึกษาแพทยถามวาคุมคาหรือไม  และถาหากไป
สรางโรงพยาบาลที่ลานหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกาไวรัส ขยะติดเช้ือ ขยะมีพิษ เข็มฉีดยา  ถาทานบริหาร
จัดการไมดีมีสิทธิรั่วไหลไดหรือไมแลวใกลนักเรียนใกลประชาชนหรือไม  ผมรบกวนทุกทานและพนักงานทุกคน
ใหเขียนถึงความเหมาะสมหรือไมอยางไรในการที่จะนำลานศาลากลางหลังเกาไปสรางเปนโรงพยาบาลไมตอง
ลงช่ือเขียนใสแผนกระดาษมอบใหหัวหนาจันทรตรีเปนผูรวบรวมแลวนำมาเสนอนายกผมตองการเตรียมการไว
เวลาที่เราทำการประชาพิจารณจะไดมีขอมูลฝากทุกทานดวย 
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เรื่องท่ี  19    เทศกาลสงกรานต 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     เมื่อสักครูผอ.การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยรอยแกนสารสินโทรมาวาเทศกาลสงกรานตของเราอาจจะเพ่ิมกิจกรรมอีก 1 อยาง  คือที่ดินหัวมุม
ของคุณอองถาเราประสานไดศิลปนระดับโลกที่จะทำหุนฟางไดโนเสารเขาจะเอามาที่จังหวัดกาฬสินธุดวย   

เรื่องท่ี  20 ประชุมหารือกับคณะสื่อมวลชนและรองผูวาการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตรี     ในวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ 
2561  คณะสื่อมวลชนและรองผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่จะเขามาเตรียมเปดงานมหกรรมโปงลาง
แพรวาจะเขามาหารือกับทานนายกโดยใชหองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เวลา 15.00 น. และ เวลา 
17.00 น. จะไปทัวรยานเมืองเกาของเรากอนที่ทำเวิรคช็อปกันในพ้ืนที่ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ผมกำชับเอาไวเมื่อคราวที่แลววารอบๆ
วัดกลางแถวบานของผมและรอบเสนทางยานเมืองเกาที่เราคุยกันไวใหทำความสะอาดทั้งเรื่องการตัดหญา ตัด
ตนไม  ขยะ ดิน ถังขยะ  เสาไมที่วางไมเปนระเบียบ  และปายขอใหไปเก็บใหสะอาดมอบสำนักการสาธารณสุข
เคลียรพ้ืนที่ดวย 

เรื่องท่ี  21    การแกไขปญหาน้ำทวมขัง 
นายภาณุเดช   เจริญพันธุวงศ   ผอ.สำนักการชาง     ขออนุญาตรายงานเรื่องสืบเน่ืองจากที่ประชุม
คราวที่แลว เรื่องนางยุรินทร อายุ 77 ป ที่รองเรียนใหเราเขาไปดูแลเรื่องน้ำทวมทำใหขายของหรือประกอบ
อาชีพไมไดน้ันผมไดลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบแลวอยูบริเวณถนนกุดยางสามัคคีซอย 1 สุดเสนทางที่เราทำถนน
คอนกรีตไป  ที่คุณยุรินทรแจงมาน้ันเปนทุงนาที่ดินของคุณยุรินทรจะมีน้ำทวมขังตลอดปอยากใหเราไป
ดำเนินการระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ใหผมลงพ้ืนที่สำรวจดูแลวทำยากเพราะวาพ้ืนที่ถนนกับพ้ืนที่ทุงนาตางกัน 2 
เมตร   ไมสามารถนำน้ำออกไดเลย 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     มีหลายแหงที่มีสภาพพ้ืนที่เหมือนกับที่
ทานผอ.ภานุเดชพูดผมอยากจะทำโครงการใหต้ังศูนยสูบน้ำและซื้อไดโวใหกับเขาเปนซื้อประจำและทำบอสูบ
น้ำโดยถาเกิดปญหาน้ำทวมเมื่อไหรก็ใหเขาใชเครื่องน้ันสูบน้ำออกเองไดเลย  โดยทำขอตกลงกันวาคุณจะตอง
ชำระคาไฟฟาและกำกับเองแตเครื่องไดโวเราจะซื้อใหอาจจะทำเปนโครงการแกไขปญหาน้ำทวมจัดซื้อเครื่องได
โว ราคา 2,000 – 3,000 บาท เปนครุภัณฑใหเขา  เราจะสามารถทำไดหรือไม  ถาทำอยางน้ีผมวาจะแกไข
ปญหาน้ำทวมขังไดในกรณีที่มีพ้ืนที่บานแบบน้ีอยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มอบสำนักการชางกำกับดูแล
และใหหัวหนาสำนักปลัดต้ังงบประมาณซื้อเครื่องสูบน้ำหรือไดโวใหประมาณกี่ตัวก็ไปปรึกษาหารือกัน   

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย     เลขานุการนายกเทศมนตร ี    ในกรณีเหมือนกันน้ีที่รองผานเฟส
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเขามากรณีหมูบานหมอสมอาจน้ำครึ่งถนนทวมจนลูกน้ำเต็มหมูบานตองรีบแกไขแตทาน
ผอ.สวนฯสนธยาลงไปสำรวจพ้ืนที่แลววาการถายเทน้ำออกมาน้ันเปนเรื่องที่ทำไดยากและไมมีพ้ืนที่ไหนที่
อยากจะใหปลอยน้ำลงดวย 

นายสนธยา สีหานนท     ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง     ขออนุญาตครับผมจับระดับดู
แลวทอ 30 เมตร แลวเขาก็ทำออกไปดานหลังของหมอสมอาจมันไมสามารถที่จะเอาขึ้นมาไดผมเดินดูรอบ
บริเวณแลวถาน้ำเต็มทอประมาณครึ่งหมูบานยาวไปประมาณ 200 เมตร น้ำมันถึงขึ้นมาผมก็วาจะทำบอรวม
และจุดสูบบริเวณน้ัน  
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ     ต้ังสถานีสูบต้ังเครื่องสูบและบอกวาจะ
มอบใหใครดูแลรีบดำเนินการไดเลยไมเชนน้ันเรื่องน้ีจะไมจบ  น้ีและเปนวิธีการแกไขปญหาวามีที่ดินที่ต่ำกวา
ถนนแลวจะทำอยางไร  เรามีเงินรางวัลที่พอจะแกไขปญหาเรื่องน้ีไดมอบสำนักการชางดำเนินการครับ และ
สำหรับทานทั้งหลายที่ของบประมาณมาผมก็จะประชุมอีกครั้งถาโครงการไหนที่พอจะบรรจุในเทศบัญญัติได 
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อยากจะใหบรรจุเทศบัญญั ติในปตอไป  แตถาในสวนไหนที่ เบิกไมไดหรือเปนเรื่องเรงดวนก็จะนำมา
ปรึกษาหารือและหาทางออกไปดวยกันแบบน้ีครับ 

   เรื่องท่ี  22    การจัดล็อคงานกาชาด 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    เมื่อวานน้ีที่มีการจัดล็อคงานกาชาดขอ
สรุปยอดเงินเขามาทั้งหมด 1,035,960 บาท   

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ทุกๆปไดประมาณการไวประมาณ
เทาไหร 
นางสาวนันทนา   สุเพ็งคำภา     ผอ.สวนพัฒนารายได    ไมถึงลาน  ประมาณ 9 แสนบาท 
 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
                                   ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 ประจำป 2561 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม     นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ    ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ  
2561  ประจำป  2561  มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม   ถาไมมีถือวาที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม    -  รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  1   รายงานความกาวหนาเรื่องยาเสพตดิ 
นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ      -  ไมมี  - 

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ – 

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

ปดประชุม  15.30  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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