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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  11  พฤศจกิายน  ๒๕๕7  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายต่อชาติ    ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0.นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑2. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑4. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑5. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑6. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายสรรเพชญ     ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑8.  นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายกานต์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒.  นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
๓.  นายเข็มชาติ   ฆารไสว   รองนายกเทศมนตรี 
๔.  นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
5.  นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7.  นายประเสริฐ ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
8.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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9.  นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
10.นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง 
11.นางสาวสุนิสา บุญศิลป์   รองผอ.สํานักการศึกษา 
12.นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
13.นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14.จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์   หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
15.นายโพธ์ิวัฒน์  บุญกอบ   ผจก.สถานธนานุบาล 
16.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  1 
17.นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2 
18.นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑9.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4 
20.นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  ครู  รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
21.นางแม้นรัตนา กาญจันดา  ครู โรงเรียนเทศบาล  1 
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๒.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.  นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดฯ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓0  น. 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภา
เทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจําปี  
2557  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน  ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อ
สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี   2557   จะดําเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญ
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขอเรียนเชิญครับ 
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นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจําปี  2557  ตามมติที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่  1   
เมื่อวันที่   27  กุมภาพันธ์  2557  ที่ประชุมได้กําหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี  2557  ต้ังแต่วันที่  
1  พฤศจิกายน  2557 เป็นต้นไป   มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน  น้ัน  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  22   จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ประจําปี  2557   
ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  
2557   ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2557  ลงช่ือ         
นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่
ประชุม  เรื่องที่  1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส 
52001/สภ.89 ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2557   เรื่อง   
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล  เป็นผู้อภิปราย 
ช้ีแจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  2557  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  
2557    ผมพิจารณาอนุญาตครับ  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที ่ 1  ประจาํป ี 2557 

   เม่ือวันที่  14  สิงหาคม  2557  

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที ่ 2  ประจาํป ี 2557 

   เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2557  
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-  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที ่ 3  ประจาํป ี 2557 

   เม่ือวันที่  12  กันยายน  2557  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  
2557  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2557  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   
ครั้งที่  2  ประจําปี  2557 เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2557       
สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  3  ประจําปี  2557  เมื่อวันที่  12  
กันยายน  2557 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล  ที่ทําหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่าน      
สุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน   สมาชิกสภาเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอรายงาน
การตรวจรายงานการประชุม  ดังน้ี  คณะกรรมการฯ  นายสุรศักด์ิ 
เ รื อ งศรี มั่ น   เ ป็นประธานกรรมการ  นายกานต์   ฆาร ไสว             
เป็นกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท์ เป็นกรรมการ  นายกฤษฏา  
เวียงวะลัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  14  
สิงหาคม  ๒๕๕7  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  26  
สิงหาคม  2557    สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่  12    
กันยายน  2557  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทําไว้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ   ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็น
ข้อความท่ีถูกต้อง ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นควรนําเสนอสภา
เทศบาลรับรองต่อไป   ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียน
เชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ระเบียบวาระที่  2  การรับรองรายงานการประชุม       
ขอแก้ไขการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  
ประจํ า ปี   2557  ใน วันศุ ก ร์ ที่   12   กันยายน   2557            
เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
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หน้าที่  18  ข้อความจาก  3  บรรทัดล่างขึ้นมา  ขอแก้ช่ือจาก      
นายฤษฎา   เ วี ย งวะลั ย   เ ป็น   นาย บุญ เส็ ง   วิ โ รจ น์ รั ต น์             
ทั้ง  2  ที่  เพราะว่าถ้อยคําเป็นของนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  
ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอแก้ไขหน้า  10  ข้อความจาก  5  บรรทัดล่างขึ้นมา  
เพ่ิมเป็นวัดป่าพัฒนา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธ์ุ   ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่   23  คือต่อ
เน่ืองมาจากหน้า  21  อภิปรายเกี่ยวกับกระทู้อภิปรายจากหน้าที่  
21  ไปจบที่หน้าที่  23  เน้ือหาเก่ียวกับเรื่องการนําโครงการลงสู่
ชุมชน  เมื่อได้อภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านประธานสภาได้ขอ
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีขึ้นตอบ  แต่คําตอบของท่านที่นํามาลง
ในรายงานการประชุมสภาน้ีไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีได้สอบถาม     
มีความเข้าใจว่าอาจจะนําคําตอบส่วนน้ีมาจากคําตอบอ่ืน  เวลาอ่าน
และสื่อความหมายทําให้เปลี่ยนไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ให้ฝ่ายเลขานุการทําการตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง จะขอความ
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมก่อน  เน้ือหาในส่วนน้ีให้
ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขเพ่ิมเติม  มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไข
รายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า   ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจํานวน  16  
ท่าน)  16  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   กระทู้ถามคณะผู้บรหิาร 

- ท่านบุญเสง็   วิโรจนร์ตัน ์

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรือ่ง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 

ขอเรียนเชิญทา่นบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 
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นายบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์    สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการบริหารงาน
ของคณะบริหาร  ดังต่อไปน้ี  1.  เรื่องงบประมาณปี  2557  ที่ผ่าน
มาขอสอบถามว่า  1.1  ยอดงบประมาณปี  2557  ตามเทศบัญญัติ  
ไ ด้ ใ ช้ ไปรวม ท้ังสิ้ น เท่ า ไร   และเ งิน อุดหนุนไ ด้ เข้ ามา เท่ า ไร  
งบประมาณเข้าเป้าหรือไม่  1.2  หากงบประมาณไม่เข้าเป้า  ใช้เงิน
ส่วนใดมาบริหาร  1.3  เห็นว่าสภาข้าราชการเทศบาล  จะจัด
งบประมาณทัศนศึกษาเดือนพฤศจิกายน  2557  ขอสอบถามว่าใช้
งบประมาณปี  2557  หรืองบจากส่วนใด  2. เรื่องการปรับปรุง
สนามกีฬา  2  ที่  ทางสภาผ่านงบประมาณแล้ว  ห.จ.ก วรัญญา    
ได้เป็นผู้รับเหมา  ดําเนินการเสร็จแล้ว  ขอสอบถามว่า  2.1  สัญญา
ระบุการจ้างงานอย่างไร  2.2  มีการถมดินแล้วใช้รถไถเกลี่ยดินไม่มี
การบดอัด  จะเป็นการปรับปรุงสนาม  2  ได้อย่างไร  2.3  ถนนมี
รถบรรทุกเข้าออกถมดิน  มีการชํารุดเสียหาย  ใช้เงินงบประมาณ
ซ่อมมากพอ  มีรถผู้รับเหมาว่ิงเข้าออก  ต้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบ
ด้วยหรืออย่างไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ       
ในส่วนของกระทู้เป็นเรื่องที่เปิดเผยทั้งสิ้น  ข้อ  1   เรื่องงบประมาณ
ปี  2557  รอไม่นานรายงานกิจการสภาก็จะเสร็จและมีรายละเอียด
ทุกอย่างในเบื้องต้นขออนุญาตท่านประธานสภาให้ทางเจ้าหน้าที่
สํ า นักการคลั งที่ ทํ าห น้าที่ ด้ าน น้ี เ ป็นผู้ ดํ า เ นินการตอบแทน             
ข้อ 1.3 เห็นว่าสภาข้าราชการเทศบาล   จะจัดงบประมาณ        
ทัศนศึกษาเดือนพฤศจิกายน  2557  ขอสอบถามว่าใช้งบประมาณ
ปี   2 5 5 7   ห รื อ ง บ จ า ก ส่ ว น ใ ด ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ คื อ             
ทางหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบแทน ข้อ  2  เรื่องการ
ปรับปรุงสนามกีฬา  2   ยังไม่เสร็จไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไร            
ว่าดําเนินการเสร็จแล้ว  ขออนุญาตให้ท่านผอ .สํานักการช่าง        
เป็นผู้ดําเนินการตอบ  ข้อ  2.3  เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการกระทํา     
ตาม   พรบ.ว่าด้วยการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบ 
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 เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  2535  ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบจากสํานักการสาธารณสุขฯเป็นผู้ ดําเ นินการตอบ     
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญสํานักการคลัง 

นางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติ   ทุกท่าน  ดิฉันนางนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วน
พัฒนารายได้ขออนุญาตตอบกระทู้ถามท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  
ตามข้อ  1  แยกตอบข้อ 1.1  ยอดงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2557  ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น  272,251,344.35  บาท  เงินอุดหนุนต้ัง
ไว้ที่  122,368,000  บาท  ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั้งสิ้น  
121,352,573  บาท   ส่วนงบประมาณรายรับที่ ไ ด้ ต้ั ง ไ ว้  
293,265,000  บาท  เข้ามาทั้งสิ้น  283,532,873  บาท      
ซึ่งตํ่ากว่าประมาณการรายรับที่ไม่เข้าเป้า  7,281,528.65  บาท     
ข้อ 1.2  เน่ืองจากว่ามีการบริหารการเงินการคลังอย่างระมัดระวัง
และประหยัดจึงไม่ได้นําเงินจากส่วนอ่ืนๆมาใช้จ่ายประการใดทั้งสิ้น  
ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายพงษ์ธร  โพธิแท่น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ขอตอบกระทู้  ข้อ  1.3  เห็นว่าสภาข้าราชการเทศบาล  จะจัด
งบประมาณทัศนศึกษาเดือนพฤศจิกายน  2557  ขอสอบถามว่าใช้
งบประมาณปี   2557  หรืองบจากส่วนใด   ขอเรียนว่าใ ช้
งบประมาณปี  2558  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ผอ.สํานักการช่าง 

นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผู้อํานวยการสํานัก
การช่าง  ขออนุญาตตอบกระทู้  2.1  สัญญาระบุการจ้างงานอย่างไร   
ขอเรียนตอบว่า  ช่ือโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล  2  สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผู้รับจ้าง  หจก.วรัญญา  กรุ๊ป 2007  วัน
เริ่มต้นสัญญา  13  กันยายน  2557  วันสิ้นสุดสัญญา  21  
พฤศจิกายน  2557 ข้อ  2.2  มีการถมดินแล้วใช้รถไถเกลี่ยดินไม่มี 
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 การบดอัด  จะเป็นการปรับปรุงสนาม  2  ได้อย่างไร  ขอเรียนตอบ
ว่า  ขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและผู้รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการตามงวดงานจํานวน  2  งวด  ดังน้ี  งวดที่  1  ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติงานดังน้ี  เจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบการให้นํ้าของบ่อ
แล้วเสร็จ  ติดต้ังถังนํ้าไฟเบอร์ก๊าซและวางท่อพีวีซีแล้วเสร็จปรับพ้ืนที่
สนามพร้อมถมดินบดอัดแน่นได้ไม่น้อยกว่า  80  เปอร์เซ็นต์  งวดที่  
2  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานดังน้ี  ติดต้ังซัมเมอร์ซีเมอร์ป้ัมเพรสเชอร์
ป้ัมตู้ควบคุมไฟฟ้าแล้วเสร็จ  ก่อสร้างเอาท์ซิ่งสําหรับเพรสเชอร์ป้ัม  
พร้อมเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ  ถมดินพร้อมบดแน่นแล้วเสร็จ
ทั้งหมด  ปลูกหญ้าแล้วเสร็จทั้งหมด  ทดสอบระบบสูบนํ้าและระบบ
ส่งนํ้าแล้วเสร็จทําความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ  และทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุยังไม่ได้ทําการเบิกจ่ายค่า
ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างทั้ง  2  งวดงานแต่อย่างใด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 

นางเพ็ญพร  ศุภสุข ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน ดิฉันนางเพ็ญพร  ศุภสุข  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข  
ขอตอบกระทู้ข้อ  2.3  ถนนมีรถบรรทุกเข้าออกถมดิน  มีการชํารุด
เสียหาย  ใช้เงินงบประมาณซ่อมมากพอ  มีรถผู้รับเหมาว่ิงเข้าออก  
ต้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบด้วยหรืออย่างไร  ในกรณีที่มีรถขนดินเข้า
ออก  บรรทุกดินไปถมที่สมมุติว่าเกิดความชํารุดเสียหายทางเทศบาล
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
แล้วแต่กรณี  ถ้าหน่วยงานไหนที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่เกิดความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ในส่วนน้ันจะไปตรวจสอบว่าเสียหายจริงหรือไม่  และทาง
เทศบาลจะแจ้งให้ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซ่อมแซมให้อยู่     
ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมแล้วแต่กรณี  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์    สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก             
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิก     

สภา เทศบาล เมื อ งกาฬสิ น ธ์ุ   กระ ทู้ที่ ไ ด้ ส อบถาม ไปทา ง        
เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องได้ช้ีแจงรายละเอียด  อาทิ ข้อ  1  ตอบ      
ชั ด เจน   และสภาพนั ก งานไ ด้ ใ ช้ เ งิน งบประมาณ   2558             
ไ ป ทั ศ น ศึ ก ษ า เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี   แ ล ะ ไ ด้ ท ร า บ ว่ า เ งิ น ส่ ว น             
น้ีได้มาจากไหน  และใช้จ่ายอย่างไร  ข้อ  2  เรื่องการปรับปรุงสนาม 
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 กีฬา  วันที่  24  ที่ผ่านมาได้ออกไปดูปรากฏว่าในการถมดินเสร็จ
แล้วมีแค่การเกลี่ยดินไม่มีการบดอัด  จึงย่ืนกระทู้เข้ามา  แต่ว่าเมื่อวัน
เสาร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ลงไปดูปรากฏว่ามีรถเกลี่ยดินและมีการบด
อัดแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเพราะว่าดูแล้วการปรับปรุงสนามยังไม่
เรียบร้อยอยากฝากผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยในแบบแปลน  แต่ไปดูเมื่อสักครู่ท่านผอ.สํานัก
การช่างบอกว่าสัญญาจะสิ้นสุดวันที่  20  แต่ได้ไปดูสัญญาใน
ประกาศแผ่นที่ ติดไ ว้ที่สนามกีฬาจะหมดสัญญาในวันที่   17  
พฤศจิกายน  ไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนที่แน่นอน  วันที่  17  หรือ  
20  พฤศจิกายน  2557  เป็นเรื่องบรรทุกดินเวลารถเข้า-ออกทําให้
ถนนคอนกรีตได้รับความเสียหาย  วันน้ีไม่ได้นํารูปถ่ายมาให้ดู  ฝาก
ว่าเวลาตรวจรับงานเสร็จแล้วควรจะดูว่าถนนเราเสียหายบริเวณไหน
ถ้าเกิดเสียหายจะได้แจ้งให้ผู้รับเหมามาซ่อมให้เราด้วย  และอีกส่วน
หนึ่งจะเก่ียวข้องถึงตลาดการเกษตรมีรถถมดินเมื่อคร้ังที่แล้วตรง
ทางเข้าหน้าบริเวณหน้าร้านตกเซ้งถนนคอนกรีตเสียหายช่วงหน่ึงฝาก
สํานักการสาธารณสุขฯได้ดูแลส่วนน้ีถ้ามีให้แจ้งผู้ รับเหมามา
ดําเนินการให้เรียบร้อย  การตอบกระทู้เรียบร้อยต้องขอขอบคุณใน
การท่ีเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เอาใจใส่ในการควบคุมงานของเทศบาลไป
ด้วยความเรียบร้อย  ขอบคุณครับ 

 นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอขอบคุณท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ที่ได้ทําหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งขึ้น  พิจารณาแล้วเสร็จ  (4.1)  เรื่อง  
การติดตามการตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2558 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา
ท้องถิ่นต้ังขึ้น  พิจารณาแล้วเสร็จ  (4.1)  เรื่อง  การติดตามการ       
ต้ังงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ซึ่ง
หลังจากที่เรารับหลักการในวาระท่ี  1  มีการแปรญัตติก่อนที่จะแปร
ญัตติเรียนเชิญผู้อํานวยการกองฝ่ายต่างๆมาให้รายละเอียดข้อมูล
โครงการต่างๆ  ซึ่งคณะกรรมการประจํากองฝ่ายต่างที่ต้ังขึ้นโดยสภา
เทศบาลได้ทําหน้าที่ตรวจสอบ  สอบถามและให้ข้อเสนอแนะในการ           
ต้ังงบประมาณ  ต้ังโครงการต่างๆ  ซึ่งได้นําเสนอให้ท่านสมาชิกได้
ทราบในระเบียบวาระดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

 5.1  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียน
สาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  เรื่อง  
ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3  
วัดเหนือ   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ัง
โรงเรียนสาขา โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบจัดต้ังโรงเรียนสาขา
โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ณ  ชุมชนดงปอ  หลักการและ
เหตุผล  ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
หลักสูตร  2  ปี  รับเด็กอายุระหว่าง  4 – 5 ปี  เข้าเรียนในโรงเรียน
เทศบาล  3  วัดเหนือ  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา  มีผู้สมัครเข้าเรียน
เป็นจํานวนมาก  แต่สามารถรับนักเรียนได้จํานวนจํากัด  เน่ืองจาก
ข้อจํากัดของอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ  ประกอบกับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือ
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  1  หลัง  และอาคารอเนกประสงค์  1  
หลัง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ซึ่งเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุมีที่ดิน  น.ส.ล.  เลขท่ี  449  ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่ชุมชนดงปอ  ซึ่งเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่และแบบสอบถามประชาชนในชุมชนภายในเขตเทศบาลทั้ง  
36  ชุมชน  ร้อยละ  99.5  เห็นด้วยกับการต้ังโรงเรียนสาขา
โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ณ  ชุมชนดงปอ  เพ่ือขยายโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  1  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  2  ได้
เข้าเรียนในช้ันเรียนที่สูงขึ้น  อีกทั้งเป็นการสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ตาม
ความประสงค์  การเสนอญัตติในครั้งน้ีได้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท0312.1/ว1642  ลงวันที่  31  
พฤษภาคม  2537  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดต้ัง        
การรวม  และการล้มเลิก  โรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา        
และหนังสือจังหวัดกาฬสินธ์ุที่  กส 0037.3/ว 4744  ลงวันที่  25  
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 ตุลาคม  2555  เรื่อง  การจัดต้ัง  การรวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น   โ ด ย ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  โดยอนุโลม  ทั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีสํานัก/กอง/ส่วนการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดโดยตรง  โดยให้อํานาจของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น  และอํานาจของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอํานาจของสํานัก/กอง/ส่วน
การศึกษา  และให้ปฏิบัติเพ่ิมเติม  ดังน้ี  1.  หลักจากที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบจัดต้ัง  รวมหรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  หรือการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว  ให้
จัดทําประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เรื่อง  การจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณี  2.  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ  1  แล้ว  ให้รายงานกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศ
จัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการขยายช้ันเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการ
จัดต้ังโรงเรียนสาขา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ชุมชนดงปอ เพ่ือ
พิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท ์  

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอสอบถามในญัตติขอความเห็นชอบใน การจัดต้ังโรงเรียน
สาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  เอกสารที่ได้รับมามีจํานวน  2  
แผ่น  ดูจากหลักการและเหตุผลประมาณว่าได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจได้เป็นอาคารเรียน  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  
เหตุผลเพ่ือรองรับเด็กที่มาสมัครเรียนอยากสอบถามเพราะว่า
รายละเอียดให้มาน้อยจึงไม่รู้ จะพิจารณาอย่างไร   ฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้อธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองจํานวน
นักเรียนที่มาสมัครมากจนไม่เพียงพอ  ปัจจุบันที่เรารับเด็กนักเรียนได้
ปีละเท่าไร  และไม่ได้รับเด็กนักเรียนปีละเท่าไร  จะได้รู้จํานวนที่
แน่นอนว่าเกินเท่าไร  อีกกรณีหน่ึงเด็กนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะ
เข้ามาเรียนในปีต่อไปที่ได้ประมาณการไว้จากศูนย์ดงปอมีจริง
ประมาณก่ีคนแล้วอัตราการเกิดในเขตท้องที่น้ันมีจริงเท่าไร  เพ่ือจะ
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ได้ทราบว่าเมื่อวันที่เด็กนักเรียนเกิดใหม่มารองรับในแต่ละปีเพียงพอ
หรือไม่ไม่อยากให้เกิดปัญหาห้องเรียนขาดช่วง  เมื่อท่านอภิปรายแล้ว
ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องอะไรขออนุญาตสอบถามอีกคร้ัง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านกระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระการประชุมที่  5  (5.1)  ญัตติเรื่อง       
ขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัด
เหนือ  ตามหลักการและเหตุผล  แจ้งว่าปี  พ.ศ.  2558  จะได้รับ
เงินจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอาคาร  2  หลัง  ซึ่งรายละเอียดใน
หลักการที่  1 แจ้งไว้ว่าจะได้  2  หลัง  ขอสนับสนุนในญัตติน้ีแต่สิ่งที่
สงสัยและต้ังข้อสังเกตุคือมีบางประการท่ีจะให้ทางคณะผู้บริหารใน
การเสนอนั้น  ขอสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
ว่าท่านได้วางแผนว่าจะทําในที่ดินบริเวณไหนไม่ได้บอกไว้  และการ
จัดสร้างอาคารอยู่บนที่ดินแปลงไหนมีเน้ือที่เท่าไรจะจัดแผนผังการลง
อาคารอย่างไร  เมื่อมีที่ดินและอาคารมีการวางแผนงานอย่างไรบ้าง  
การจัดการบริหารบุคลากรเมื่อมีโรงเรียนสาขาออกไปจะมีปัญหา
หรือไม่ อาคารสถานท่ีจะเพียงพอหรือไม่  เช่น  เสาธง  โรงอาคาร  
ห้องนํ้า  ห้องส้วม  หรือลานจอดรถ  รั้วรอบขอบชิด  เพราะว่าเรา
จะต้องนําเด็กนักเรียนก่อนเกณฑ์ไปอยู่ที่น้ัน  ความปลอดภัยต้องมา
วางแผน  เห็นว่าการบริหารงานของเรียนเทศบาล  4  ที่ผ่านมาเรา
ไม่ได้วางแผนไว้ทําให้เกิดปัญหาขึ้นหลายประการ  ซึ่งต้องมีการแก้ไข
ไปแต่ว่าอยากจะให้วางแผนไว้ก่อนเพราะว่าโรงเรียนเทศบาล  4      
ที่ผ่านมามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุรออาคารมาลงก่อนแล้วมาแก้ปัญหา
ทีละจุดไป  การบริหารงานเราไม่ได้วางแผนไม่รู้ ว่าสถานท่ีจะลง
บริเวณไหนบุคลากรเพียงพอหรือไม่เราเพียงแต่เอามาเป็นสาขาก่อน
และมาดําเนินการไปทีละขั้นตอน  ไม่ทราบเหมือนกันว่ารายละเอียด
ที่ได้สอบถามน้ันทางคณะผู้บริหารได้วางแผนไว้หรือไม่  แต่ถามว่า
เห็นชอบหรือไม่ในโครงการน้ีเห็นชอบเพราะว่าลูกหลานชาวบ้านอยู่
ใกล้ชุมชนดงปอและบริเวณใกล้เคียงจะได้มาใช้ศูนย์บริการของเรา
แห่งน้ีเป็นโรงเรียนสาขาเป็นโครงการที่ดีและบุตรหลานของเรา        
จะได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  มีหลายสิ่งหลายอย่างขอให้อธิบายที่ได้
สอบถาม  ยินดีและสนับสนุนในญัตติดังกล่าวข้างต้น  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ตามญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนสาขา
เทศบาล  3  วัดเหนือที่ชุมชนดงปอ  อันดับแรกขอกล่าวว่าสนับสนุน  
เพราะว่าเด็กชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเหล่าน้ันจะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา
โรงเรียนที่ได้มาตรฐานคือโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ทําช่ือเสียง
ให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอต้ังข้อสังเกตเล็กน้อยคือได้รับเงินในการ
สร้างอาคารของโรงเรียนเทศบาล  3  แต่สถานที่ ไม่ เพียงพอ  
จําเป็นต้องต้ังสาขาเพ่ิมขึ้นแต่เป็นเรื่องที่เหมาะสม  สิ่งที่เป็นห่วงคือ
ขออนุญาตเอ่ยนามอย่างที่ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  ได้กล่าวถึง
โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ไม่อยากให้เหมือนโรงเรียน
เทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  คือ  ถ้าท่านประธานสังเกตไปโรงยิม
เอนกประสงค์ทิ้งไว้  ตอนน้ีทรุดโทรมด้วยการวางแผน  งบประมาณ
ล่าช้า  สร้างไม่ทัน  ตรงน้ีไม่ทราบ  แต่น้ีคือพูดตามที่ได้ไปเจอมา     
ถ้าจําไม่ผิดหมดสัญญาแล้วในการก่อสร้างตึก  4  ช้ัน  คิดว่าจะเลย
สัญญาการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล  4  เกือบปี  น่าจะหมดเดือน
มีนาคม  2557  ตอนน้ีเข้าเดือนพฤศจิกายน  สิ่งที่เป็นห่วงคือว่าถ้า
ลักษณะที่ไปสร้างศูนย์ใหม่ที่ดงปอมีปัญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น
อีกได้โรงเอนกประสงค์เหมือนกัน  และได้อาคารมาเหมือนกันทุก
อย่างมีความเป็นห่วงเร่ิมต้นสัญญา  23  มีนาคม   2556  สิ้นสุด
สัญญา  17  มีนาคม  2557  อาคารเรียน  4  ช้ัน  12  ห้องเรียน  
ที่ก่อสร้างอาคาร  4  ช้ัน  ล่าช้ามาเกือบปีไม่ทราบว่ามีการปรับ
หรือไม่  ถ้าจะทําที่ศูนย์ดงปอได้อาคารเอนกประสงค์  อาคารเรียน
เหมือนกันหมดทุกอย่าง  จึงไม่อยากให้เหมือนกันในการก่อสร้าง  
สร้างทิ้งไว้แล้วไม่รู้จะเดินอย่างไร  ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไร  จะย้ายโรงเรียน
เทศบาล  4  เมื่อไร  ถ้าสร้างที่ศูนย์ดงปอเสร็จถ้าไม่รู้อนาคตว่าจะได้
ย้ายโรงเ รียนเมื่อไร  จะได้อะไรประกอบอย่างที่ท่านบุญเส็ง          
วิโรจน์รัตน์อภิปรายไว้  เป็นห่วงฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารอยากให้ท่านมีการวางแผนไว้เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ไม่
อยากให้มีลักษณะซ้ํากันกับในการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล  4  และ
ได้เลยสัญญามาแลว้  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรยีนเชิญท่านอาคม  สําราญเนตร 

นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก             
ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น   ก ร ะผมน ายอ าคม   สํ า ร าญ เนต ร             
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  
การจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ถ้าจําไม่ผิด
โครงการน้ีได้มีการสํารวจจํานวนเด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงจํานวน  4  
ชุมชน  คือ  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  ชุมชนดงปอ  ชุมชนหาดลําดวน  
ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา  ถ้าจําไม่ผิดจะมีเด็กนักเรียนอายุใน
เกณฑ์ 3 – 5  ปี  ประมาณ  70 -  80  คน  ซึ่งเพียงพอในการเปิด
ศูนย์  ในความเข้าใจคือเป็นศูนย์ที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยที่จะเข้าประถม
เหมือนที่ศูนย์กุดยางสามัคคี  ซึ่งจริงๆเป็นความต้องการของชุมชน
ใกล้เคียงมาโดยตลอดเพราะว่าในการเดินทางเข้ามาในตัวเมืองการ
สัญจรไปมา  และเด็กยังมีโอกาสเข้ามาเรียน  ปกติชุมชนทางเขต  3  
เคยอยากจะมาขอฝากเด็กนักเรียนที่มาอยู่ที่ศูนย์กุดยางแต่เน่ืองจาก
ไม่สามารถรองรับจํานวนเด็กนักเรียนเพราะมีมากเกินไปมีเกณฑ์รับ  
มองว่ามีความจําเป็นที่จะเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กอีก
สักศูนย์หน่ึงอยู่ที่ไหนจะเป็นการดี  แต่ที่ดงปอน่าจะเป็นสถานที่
เหมาะสมเพราะว่ามีสนามกีฬาสนามกีฬาชุมชนดงปออยู่แล้ว  
ประมาณ  6  ไร่เศษ  มีความกังวลในการจัดผังอาคาร  จัดผังอาคาร
เอนกประสงค์ว่าจะอยู่บริเวณไหนและยังคงมีพ้ืนที่เหลือในส่วนของ
สนามกีฬาชุมชนดงปอให้ชุมชนได้ใช้ในการออกกําลังกายคือไม่อยาก
ให้ทําเป็นพ้ืนที่แออัดเปิดกว้างให้เด็กๆว่ิงเล่นในสนามได้คืออยากให้
คงเหลือไว้ในส่วนที่สามารถใช้ได้  เช่น  การจัดงานส่วนมากจะใช้
พ้ืนที่ส่วนน้ีในการจัดงานทุกปีไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์  ปีใหม่  
ประเพณีต่างๆ  ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าในการที่
จะออกแบบวางผังต่างๆอยากจะให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องได้ช่วยไป
ประชาคมหรือพูดช้ีแจงให้ทางชุมชนเข้าใจยอมรับอีกคร้ังหน่ึงบางคน
ที่ไปประชาคมครั้งที่แล้วอาจจะไม่ได้มา  ในการก่อสร้างอาคาร
อยากจะให้ตรงตามระยะเวลาในการสร้างหรือสิ้นสุดระยะในการ
สร้างให้มีความชัดเจน  ขอบคณุครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ญัตติของเทศบาลท่ีทางท่านนายกเทศมนตรีเสนอขอ
จัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ขอสนับสนุน   
และเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงเพราะที่ผ่านมาพอที่ทราบมาว่าในแต่ละปีมี
พ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนําบุตรหลานมาฝากเข้า
เรียนโรงเรียนแห่งน้ีและมาฝากที่ผมด้วย  อาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมด  
ส่วนที่เหลือไปเข้าที่โรงเรียนเอกชนได้ยินผู้ปกครองหลายท่านบ่นว่า
ค่าใช้จ่ายค่าเทอมแพงมาก  บางคนถึงกับต้องให้บุตรหลานออกจาก
โรงเรียนกลางเทอมเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมน้ีคือเรื่องจริงที่
ชุมชนผมเอง  น่าสงสารและน่าเห็นใจ  กรุณารีบสร้างให้เสร็จเถอะ  
โครงการดีๆอย่างน้ีเป็นจุดที่ดีจุดเด่นทําให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ    
เช่ือว่าจะต้องได้ผลและประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอน  ขอให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่   ฝากเสนอทางเทศบาลกรุณาพิจารณาขยายไป
สร้างที่สงเปลือยอีกแห่งเพราะจุดน้ีมีประชาชนและเด็กเป็น      
จํานวนมาก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านจําลอง  ภูเต้านาค   

นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน  ดิฉันนางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระที่  5  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ัง
โรงเรียนสาขาเทศบาล  3  วัดเหนือ  เป็นความโชคดีของชุมชนเขต 
3  โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบๆบริเวณน้ัน  มีความเดือดร้อนมากใน
การท่ีจะนําบุตรหลานของแต่ละท่านเข้าโรงเรียนด้วยระยะทางที่
ห่างไกลประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นช่วงที่
เศรษฐกิจไม่ค่อยดีน้ีคือปัญหาในหลายปีที่ผ่านมาทราบปัญหามา
ตลอดว่าเมื่อไรจะขยายศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าระยะทางห่างไกล
เหลือเกินประกอบกับที่กุดยางหรือว่าเทศบาล  3  จํากัดด้วยเนื้อที่
และจํานวนคน  ได้ตอบไปว่าตอนน้ีคณะผู้บริหารไม่ได้น่ิงนอนใจ
พยายามเต็มที่ที่จะหางบประมาณมาลงให้กับศูนย์ดงปอเพราะว่าดู 
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 แล้วมีพ้ืนที่เหมาะสม  มีพ้ืนที่กว้างใหญ่พอสมควรท่ีจะสร้างศูนย์เด็ก
เล็ก  ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารแทนประชาชนที่อยู่รอบบริเวณน้ัน
รวมถึงผู้มีความต้องการท่ีจะนําบุตรหลานเข้าไปเรียนแห่งน้ัน ดีใจ
แทนพ่ีน้องที่จะได้เห็นศูนย์เด็กเล็กแห่งน้ีเกิดขึ้น  ขอสนับสนุน  
ขอบคุณค่ะ                

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรยีนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นที่
น่าช่ืนชมเพราะว่าท่านสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบที่จะต้ังโรงเรียนสาขา
เทศบาล  3  ที่ชุมชนดงปอ  ที่ดินต้ังอยู่บริเวณในชุมชน  จํานวนเนื้อ
ที่  6  ไร่  เศษตามที่ท่านอาคม  ได้กล่าว  และที่เป็นห่วงในเร่ืองของ
การวางแผนและเปรียบเทียบกับการเตรียมการของโรงเรียนเทศบาล  
4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ซึ่งไม่เหมือนกัน  ขอพูดเก่ียวกับเรื่องการที่จะต้ัง
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนเทศบาล  3  ก่อน  สืบเน่ืองมาต้ังแต่ปี  
2548  ตอนท่ีเป็นนายกเทศมนตรีครั้งที่แล้วได้มีภารกิจถ่ายโอน
เก่ียวกับเรื่องโรงเรียนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่า
ให้ท้องถิ่นไปคุยกับโรงเรียนเพ่ือให้มาสังกัดกับเทศบาลในการถ่ายโอน
ภารกิจการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา  ได้ลงไปสํารวจพ้ืนที่และ
สอบถามพ่ีน้องประชาชน  กรรมการสถานศึกษา  เพ่ือที่จะขอรับโอน
โรงเรียนมิตรภาพ  32  จากเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้ามาสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุได้รับทราบว่าเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนท่ี
อยากจะมอบความไว้วางใจนําบุตรหลานเข้ามาเรียนกับโรงเรียนกับ
เทศบาลเพราะว่าการที่เอาไปเรียนกับโรงเรียนมิตรภาพ  32  จํานวน
นักเรียนน้อยมากอยู่ไกลถึงดงปอยังมาฝากเรียนที่โรงเรียนเทศบาล  
3  โรงเรียนเทศบาล  4  โรงเรียนเทศบาล  1  น้ันคือความไว้วางใจ
ที่พ่ีน้องประชาชนมอบให้กับทางเทศบาลในการจัดการศึกษาให้กับ
บุตรหลานของพ่ีน้องประชาชน  แต่พอมีการสอบถามความคิดเห็นลง
มติเพ่ือที่จะเข้ามาร่วมกับเทศบาลหรือไม่  มีเพียงคณะเดียวให้
ส อ บ ถ า ม ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก   1  . พ่ี น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น             
2.  คณะกรรมการสถานศึกษา  3.  จํานวนครูอาจารย์ที่สอนใน
โรงเรียนมิตรภาพ  32  ผลปรากฏว่าพ่ีน้องประชาชนตกลงเห็นชอบ  
คณะกรรมการศึกษาตกลงเห็นชอบ  แต่ครูไม่เห็นชอบ  เมื่อครูไม่
เห็นชอบแม้  1  เสียง  ถือว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ในการถ่ายโอน
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โรงเรียน  เราจึงไม่ได้โรงเรียนมิตรภาพ  32  เข้ามาอยู่ในความดูแล  
จึงมาคิดว่าเมื่อพ่ีน้องประชาชนต้องการให้เทศบาลจัดการศึกษาให้กับ
พ่ีน้องในชุมชนแถบน้ันเราจะทําอย่างไร  แต่เผอิญว่าหมดวาระไม่ได้
ดําเนินการต่อแต่พอมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้บริหารเป็นนายกเทศมนตรี
เตรียมการต้ังแต่  2554  2555  โดยเร่ิมต้นจากการขอก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาลใหม่  คือเราซ่อมแซมของอาคารโรงเรียนเทศบาล  
4  มาหลายครั้ง  ไม่เรียบร้อยจึงขอก่อสร้างใหม่ จึงทําเรื่องไปขอรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเก่ียวกับการก่อสร้างอาคาร 4 /12  ของ
โรงเรียนเทศบาล  4 ปรากฎว่าได้รับอนุมัติมาแต่เบ้ืองต้นได้สอบถาม
ทางวัดไม่ขัดข้องแต่พอได้อาคารมาเกิดมีปัญหาว่าทางวัดขัดข้องไม่
อยากให้ดําเนินการรื้อของเก่าแล้วสร้างใหม่  เมื่อเป็นดังน้ันจึงขอ
แก้ไขปัญหาแต่เป็นเรื่องจริงเป็นการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนเทศบาล  
4  เน่ืองจากว่าฟังดูแล้วทางวัดไม่อยากให้โรงเรียนเทศบาล  4  
ต้ังอยู่ในวัดใต้  จึงไปหาพ้ืนที่ใหม่ได้ที่ดินบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลมี
พ้ืนที่  4  ไร่  ซึ่งมากกว่าที่ต้ังอยู่ในบริเวณวัดซึ่งไม่เกิน  2  ไร่  เมื่อ
เห็นดีเห็นงามจึงได้ก่อสร้างแต่เน่ืองจากว่าราคาที่ได้รับอนุมัติมาใน
ราคาน้ันเราเปิดประมูลเก่ียวกับเรื่องอาคาร  4 / 12  3  ครั้ง  ไม่มี
ผู้รับเหมามายื่น  มีผู้รับเหมามาย่ืน  1  ราย  ซึ่งผิดหลักและผิด
เง่ือนไขของพัสดุจึงล้มเลิกและเปิดการประมูลใหม่ผลสุดท้ายเปิดการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 4  เราจึงได้ผู้รับจ้างมาดําเนินการและเมื่อมา
ดําเนินการมีปัญหาเก่ียวกับเรื่องสถานที่ที่จะไปลงเพราะศูนย์
เครื่องจักรกลยังไม่ได้ย้ายไปเข้าใจว่ามีการขอขยายระยะการก่อสร้าง
ให้เราย้ายศูนย์เครื่องจักรกลออกมาเรียบร้อยก่อนเราจึงย้ายมาไว้ที่
หน้าเทศบาลเป็นการช่ัวคราวเพื่อที่จะรอเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่
ทําให้การก่อสร้างยืดยาวออกไปส่วนอาคารเอนกประสงค์ได้รับความ
เห็นชอบมาพร้อมกันมาก่อสร้างและได้ผู้รับจ้างแต่ยังเปิดโรงเรียน
เทศบาล  4  ไม่ได้  เน่ืองจากว่าจํานวนห้องที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนเราจึงต้องการอาคารเรียน 4 / 12  อีก  1  หลัง  
เพ่ือที่จะมาก่อสร้างและพร้อมที่จะทําการเปิดในปี 2555 2556  
ขอไปไม่ได้  เพ่ิงมาได้ปีน้ี  เราได้รับอาคารเรียน  4 /12  ของ
เทศบาล  4  ที่ขาด  เมื่อดําเนินการก่อสร้างใช้เวลาหลายเดือนในช่วง
ที่ดําเนินการก่อสร้างจะได้เตรียมการย้ายโรงเรียน  เตรียมการเรียน
การสอนเตรียมแผนการทุกสิ่งทุกอย่าง  เตรียมความพร้อมในการที่
จะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล  4  น้ีคือตอบคําถามท่านสมาชิก      
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ผู้ทรงเกียรติที่ท่านรู้สึกเป็นห่วงเก่ียวกับวางแผนจัดการศึกษาใน
สถานที่แห่งใหม่  ส่วนที่เทศบาล  3  วัดเหนือ  เตรียมการเช่นกันจึง
ลองขอไปถ้าหากไม่มีอาคารจะย้ายโรงเรียนได้อย่างไรจะไปเปิดสาขา
ได้อย่างไร  ถ้าหากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านจําได้เคยทําเรื่องขอ
ความเห็นชอบจากสภาแห่งน้ีในการขอเปิดศูนย์เด็กเล็กของชุมชน    
ดงปอ  ซึ่งพวกท่านสมาชิกทรงเกียรติทั้งหลายได้ให้ความเห็นชอบใน
การก่อต้ังศูนย์เด็กเล็ก  ตอนน้ีได้รับความเห็นชอบในการที่จะได้
อาคารศูนย์เด็กเล็กเหมือนกับชุมชนกุดยางสามัคคีมา  1  หลัง  
ประกอบกับที่เราเตรียมโครงการอยากจะขยายโรงเรียนเทศบาล  3  
มาเปิดสาขา  ซึ่งเตรียมไว้ต้ังแต่ปี  2555  ได้บรรจุในแผน  3  ปี  
ได้ดําเนินการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาก่อสร้างอาคารแต่ปรากฎ
ว่าไม่ได้สักที  เพ่ิงมาได้ในปี  2558  เป็นงบประมาณที่จะได้ในปี  
2558  แต่ทําเรื่องขอไปต้ังแต่ปี  2555  ปี  2556  ไม่ได้รับการ
ตอบรับจากกรมส่งเสริมเพ่ิงมาได้ตอนที่คสช.มายึดอํานาจ  ท่านคสช.
เข้าไปดูพบว่ามีการเลือกที่จะให้โรงเรียนกับท้องถิ่นที่ทางกรม
อยากจะให้สําหรับท้องถิ่นที่ไม่มีอะไรไปประสานติดต่อเขาจึงไม่ให้มา  
แต่ทางคสช.เห็นว่ามีความจําเป็นและต้องการทางคสช.ให้หมด  ใครที่
ขอโรงเรียนไปต้ังแต่ปี  2555  ปี  2556 เป็นขออาคารเรียนมา 
ทางคสช.ให้หมด  เป็นไปตามที่คิดไว้ถ้าหากชุมชนเขต  3  ชุมชน    
ดงปอ  ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา  ชุมชนหาดลําดวน  แถบนั้นได้
นําบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กชุมชนดงปอของเทศบาล  เมื่อ
เรียน  2  ปี  จบจากศูนย์เด็กเล็กไปเรียนต่อที่เทศบาล  3  วัดเหนือ         
ได้อาคารมา  2  หลัง  เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็กขนาดใหญ่แต่เรา
นํามาใช้กับโรงเรียนในช้ันอนุบาล  และมีอาคารเอนกประสงค์ซึ่งเป็น
อาคารเหมือนกับโรงเรียนเทศบาล  2  ที่ได้รับมาในการจัดกิจกรรม  
ในการเล่นกีฬา  เหมือนกับเทศบาล  3  มีโรงเรือนมุ่งหลังคาที่ได้ให้
ความเห็นชอบในการก่อสร้างจะประสานกันเมื่อจบจากศูนย์เด็กเล็ก
ของดงปอมาต่อโรงเรียนอนุบาล  3  ที่ดงปอมีสถานที่เรียบร้อย  ใน
ส่วนในการวางผังเบ้ืองต้นทางสํานักการช่างได้วางไว้เรียบร้อยแล้ว  
ฝากว่าถ้าหากได้รับความเห็นชอบในสภาแห่งน้ีจะให้ทางเจ้าที่ที่ได้
รับผิดชอบนําผังลงไปและขอรับฟังความคิดเห็นของพ่ีน้องในชุมชน
ด้วยว่าเราจะวางผังบริเวณไหนให้เหลือพ้ืนที่ใช้สอยให้ได้มากที่สุด  ให้
มีที่จอดรถ  ที่เล่นกีฬา  ให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  เพราะว่า
พ้ืนที่ของชุมชนมีเน้ือที่  6  ไร่  มากกว่าโรงเรียนเทศบาล  4  ซึ่งมีแค่  



                                                    - 19 - 
 

4  ไร่  ณ  บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลของเดิม  ในการก่อสร้างคงใช้
เวลาหลายเดือน  8 – 10  เดือน  ในช่วงน้ีเราจะได้เตรียมการในการ
ที่จะเปิดเอาเป็นว่างบประมาณได้แล้ว  ถ้าหากก่อสร้างเสร็จใน
ระหว่างการก่อสร้างเตรียมการที่จะเปิดศูนย์เด็กเล็กได้เลย  ในปี
การศึกษา  2559  เราพร้อมที่จะเปิดถ้าหากว่าอาคารไม่มีปัญหา
อุปสรรคในการก่อสร้าง  แต่เมื่อเงินมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและ
ราคาที่ทางคสช.กําหนดให้ในการก่อสร้างอาคารแต่ละคร้ังสูงมากกว่า
ราคาที่เคยได้มาตอนที่ได้รับการจัดสรรมาสร้างโรงเรียนเทศบาล  4  
ซึ่งน่าเช่ือว่าเมื่อเปิดประกวดราคาแล้วน่าจะมีผู้รับจ้างมาเสนอราคา
เพ่ือประมูลรับการก่อสร้างไป  สําหรับคําถามที่ท่านธนัท  จิตรลดา
นนท์  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสอบถามมารายละเอียดจริงๆจะให้ทาง
ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  3  ตอบ  เท่าที่ทราบมาล้นทุกปี  
ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ยังโชคดีท่านฝากได้ต้ัง  1  คน  ผมยัง
ฝากไม่ได้เลย  มีชาวบ้านที่อยากจะเข้าโรงเรียนเทศบาล  3  ท่านผอ.
พิจารณารับได้หรือไม่  ท่านผอ.ได้ตอบว่าไม่สามารถรับได้เพราะมี
จํานวนจํากัดเพียงเท่าน้ี  และจํานวนสถิติที่เรารับมีจํานวนมาก 200  
กว่าคน  แต่เราได้รับได้แค่  180  คน  อัตราการเกิดของพ่ีน้อง
ประชาชนเกิดวันหน่ึง 3 – 5 คน  น้ีเป็นข้อมูลจากสํานักงานทะเบียน
ที่ให้มาเมื่อสักครู่เดือนหน่ึงประมาณ  120  คน  น้ีคือทารกที่เกิดใน
แต่ละเดือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อเกิดแล้วเทศบาล  3  
ยังไม่ ก่อสร้างถามว่าจะเรียนที่ ไหน  ท่านสังเกตจะมีโรงเรียน       
เนอสเซอรี่  มีโรงเรียนอนุบาลเอกชนหลายแห่งที่ดําเนินการเก่ียวกับ
เยาวชนเด็กก่อนวัยเรียน  ทําไมทําได้เพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาเน่ืองจาก
ความต้องการมากโรงเรียนที่อยู่เรามีอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะ
รองรับกับเยาวชนหรือทารกที่เกิดใหม่เป็นเรื่องที่เราควรจะเตรียมการ
และเตรียมความพร้อมข้อสําคัญคือถ้าหากพ่ีน้องประชาชนไว้ใจและ
มอบบุตรหลานให้เรียนกับโรงเรียนเทศบาล  ตัวน้ีเป็นสิ่งสําคัญว่าเรา
ควรท่ีจะดําเนินการก่อสร้างและดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันก่อนวัยเรียนและอนุบาล  แต่ไม่ใช่โรงเรียนมิตรภาพ  32  
เป็นโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาตอนน้ีกลายเป็นสาขาโรงเรียนอนุบาล
กาฬสินธ์ุหรือกาฬสินธ์ุพิทยาสัยเน่ืองจากว่ามีเด็กนักเรียนเกินกว่าที่
จะรับได้จึงถ่ายโอนนักเรียนที่รับมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนมิตรภาพ  32  
เหลืออีกโรงเรียนหน่ึงที่ได้ขอรับการถ่ายโอนการศึกษาจากเขต     
พ้ืนที่การศึกษาคือโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ปรากฎว่าครูไม่ให้ 
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 ความเห็นชอบและไม่มาเราจึงไม่ได้จึงเป็นเป้าหมายต่อไป ว่าในพ้ืนที่
ของเขต  3  ต้องหาพ้ืนที่ว่ามีสถาน ที่ไหนเป็นอย่างไรเบ้ืองต้นลอง
ประสานดูว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาก่อสร้าง
อาคารเรียน  มาก่อสร้างหอประชุม  เพ่ือที่จะให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
ประโยชน์หรือไม่  เมื่อได้มาเราจะพิจารณาพ้ืนที่อาจจะเป็นพ้ืนที่
หนองซําหมู  พ้ืนที่สนามกีฬา  ซึ่งเรามีพ้ืนที่เตรียมไว้ถ้าหากพ่ีน้อง
ประชาชนคิดว่าไม่ไกลเกิน  คงจะไม่สามารถทําได้มากกว่าน้ี 
เพราะว่าวาระที่เหลืออยู่เหลือเพียง  2  เดือน  วันที่  8  มกราคม  
2558  ต้องลงจากตําแหน่งเท่าที่มีโอกาสท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองใน
ขณะน้ีทําได้ เ พียงเท่า น้ีถือว่าได้ตามท่ี ต้ังเป้าหมายต้ังแต่เป็น
นายกเทศมนตรี  แผนบริหารฝากท่านผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  
3  อธิบายเพ่ิมเติมรายละเอียด  เทศบาล  4  ทําไมถึงล่วงเลยสัญญา
ขอให้ทางผู้อํานวยการสํานักการช่างหรือทางฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างสํานัก
การคลังรู้เรื่องหรือไม่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้ตอบว่าทําไมถึง
ล่วงเวลาและล่าช้า  คาดว่าปี  2558  อาคารที่ได้รับมาอีกหลังหน่ึง
สําหรับเทศบาล  4  เมื่อสร้างเสร็จพร้อมที่จะเปิดตอนน้ีพร้อมที่จะต้ัง
ช่ือโรงเรียนว่าในปี  2558  เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ  60  พรรษา  และทางกรม
ส่งเสริมมีหนังสือมาว่าให้ท้องถิ่นของเรามีโครงการที่จะเฉลิม       
พระเกียรติสมเด็จพระเทพในวาระที่พระองค์ท่านเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  60  พรรษา  เราเตรียมว่าจะเสนอโครงการที่จะจัดต้ัง
โรงเรียนเทศบาล  4  ซึ่งเป็นการย้ายโรงเรียนมาสถานที่แห่งใหม่เป็น
โรงเรียนที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯในวาระดังกล่าว  
คําถามที่ท่านอาคม  สําราญเนตร  ตอบไปแล้วในการวางผังจะให้ทาง
เจ้าหน้าที่ลงไปขอรับความเห็นชอบและร่วมกันกับพ่ีน้องประชาชน  
ของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะไม่มีอะไร  ท่านจําลอง  ภูเต้านาคไม่มี
อะไร  คิดว่าที่ท่านต้ังข้อสังเกตุและสอบถามคงจะได้อธิบายไปท่ี
เรียบร้อยในฐานะของผู้บริหาร  ซึ่งกําหนดควบคุมเก่ียวกับนโยบาย
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขออนุญาตท่านประธานให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้อธิบาย  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษติ  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญผอ.โรงเรียนเทศบาล  3 

นางสาวสุภาพ  บุญเพิ่ม  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  3  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุภาพ  บุญเพ่ิม  ผู้อํานวยการ
โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ขอเพ่ิมเติมข้อมูลจากที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้นําเรียนแล้ว  โดยเทศบาล  3  วัดเหนือ  เมื่อปีที่
แล้วมีแผนงานที่จะขยายหลักสูตรอนุบาลหลักสูตรปฐมวัยน้ันจริงแล้ว
มี  3  ปี  คือ  อนุบาล  1  คือเด็กอายุ 2 – 3  ปีครึ่ง  แต่เทศบาล  
3  ได้ดําเนินการมาหลักสูตร  2  ปี  ทางเราจะรับเด็กอายุ 4 ขวบ  
5  ขวบ  เข้าเรียนคือหลักสูตร  2  ปี  ได้วางแผนไว้ต้ังแต่ที่แล้วว่าจะ
ขยายเนื่องจากว่ามีเด็กที่จะเข้าเรียนมากและทางศูนย์เด็กเล็กจะรับ
เด็ก  2 – 3  ปีครึ่ง  เพ่ือเป็นการรองรับเราถึงจะมาเปิดอนุบาล  1  
เด็กอายุ  3  ปี  11  เดือน  อนุบาล  2  เด็กอายุ  4  ปี  อนุบาล  3  
เด็กอายุ  5  ปี  คือแผนการขายหลักสูตร  ในเมื่อที่จะรับเด็กต้องมี
อาคารสถานที่ของบประมาณไปส่วนอ่ืนๆดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
พอได้สถานที่มาประชุมกันได้พ้ืนที่ดงปอ  ท่านไม่ต้องห่วงว่าจะสร้าง
ห้องนํ้าห้องส้วมที่ไหนอาคารอนุบาลจะมีส้วมภายในอาคารน้ัน
เพียงพอกับเด็ก อาคารฐาน  8  จะมีส้วมอยู่  4  ด้านของอาคาร
เรียน  และส่วนอาคารเอนกประสงค์เป็นเรื่อจําเป็นเน่ืองจากว่าเด็ก
ต้องได้รับการพัฒนาร่างกาย  เด็กจะได้ใช้ประโยชน์  ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ไม่รกร้างแน่นอนในการใช้สถานที่  แผนงานเบ้ืองต้นเลือก
ได้วางแผนกับหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กซึ่งตอนน้ีศูนย์เด็กเล็กดงปอฝาก
เรียนอยู่ที่ศูนย์กุดยางสามัคคีมีจํานวนมากพอสมควร  จึงวางแผนไว้
เรียบร้อยแล้วว่าสําหรับปีน้ีถ้าอาคารเสร็จจะรับเด็กอนุบาล  1  ไป
พร้อม  ตอนน้ีจะเอา  2  ห้องก่อนทําไมถึงเอา  2  ห้องก่อน
เน่ืองจากว่าถ้าหากว่าอาคารเรียนสร้างไม่เสร็จสามารถท่ีจะหา
ช่องทางเอาห้องพิเศษในห้องเรียนน้ันจัดการเรียนการสอนไว้ก่อน  
ยังไงเราจะรับเด็กไว้ให้ได้มีเป้าหมายของการรับเด็ก  แผนในการรับ
เด็กในปีที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล  3  รับได้แค่  150  คน  
เพราะว่ามาตรฐานข้ันเรียนน้ันจัดได้  25 -  30  คน  เต็มที่ไม่เกิน  
180  คน  เพราะฉะน้ันอาคารเรียนฐาน  8  เป็นห้องแคบๆสําหรับ 

 เด็กเล็กเพ่ือการดูแลได้อย่างทั่วถึง  ทางโรงเรียนได้วางแผนรองรับไว้
เรียบร้อยท่านไม่ต้องเป็นห่วงถ้าหากว่าอาคารสถานที่เสร็จคงจะไม่   
รกร้างแน่นอน  ขอบคุณค่ะ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตร ี

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาเน่ืองจากวาระญัตติเป็นเรื่องเก่ียวกับเรื่อง
ขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3     
แต่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถามเกี่ยวกับเร่ืองการก่อสร้างของ
อาคารเรียนเทศบาล  4  ขอเวลานําเสนอข้อมูลแต่ถ้าท่านไม่ติดใจ
แล้วแต่ท่านประธานสภา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ตอบคือไม่ต้องการคําตอบในตรงน้ัน
เพียงแค่ยกขึ้นมาเปรียบเปรยคงไม่จําเป็นต้องรอคําตอบ  ขอบคุณ
ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่านกระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสิน ธ์ุ   ยั ง ไ ด้ข้อมูล ไม่ ชัด เจนอยากทราบจํานวนที่ รับ ไ ด้          
อยากทราบว่าอัตราการเกิดเฉล่ียเดือนละ  120  คน  ทั้งเขต       
หรือว่าทั้ง  30  ชุมชน  เพราะค่อนข้างที่จะไกล  หลักการที่เรา     
ขอเมื่อเรารับศูนย์เด็กเล็กศูนย์  1  ที่กุดยางสามัคคี  แต่ขอขยาย      
ไปที่ดงปอแต่มานึกถึงเรื่องที่เราพิจารณาเรื่องโรงเรียนเทศบาล  4  
อาคารทําไมไม่นํามาลงท่ีดงปอทําไมไม่ลงที่ กุดยางด้วยทั้ง  2         
จุดที่ เคยพูดไปเหตุผลที่ ไ ด้รับมาคือไกล  แต่ในกรณีขยายใน           
ตึกเด็กอนุบาลขนาดประถมยังไกล  แต่เด็กเล็กขนาดน้ันจะไม่ลําบาก      
ก ว่าและ เห็ น ว่ าคํ า ช้ี แจงขั ดแ ย้ ง กัน   มีประ เ ด็นที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ             
คือว่าถ้าเกิดเทศบาล  3  จํานวนนักเรียนที่รับมาจํานวนเกิน      
ทําไมไม่ขยายไปที่โรงเรียนเทศบาล  4  เพราะนักเรียนจํานวนน้อย
มากแค่สงสัยจึงถามว่าเพราะว่าเป็นเขตในตัวเมือง  ถ้าจะขยายไปท่ี
ดงปอเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ไม่ดี  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล  3  มขี้อมลูจะช้ีแจงเพ่ิมเติมหรือไม่
ว่าเรารับได้  150  คน  ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผู้มาสมัครเท่าไร  
ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวสุภาพ  บุญเพิ่ม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านดิฉันนางสาวสุภาพ  บุญเพ่ิม  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  
3  วัดเหนือ  ผู้ที่มาสมัครเราไม่สามารถท่ีจะบอกได้เน่ืองจากว่าเมื่อ
จํานวนที่สามารถรับได้เต็มไม่สามารถที่จะรับเพ่ิมได้เราได้แนะนําไปที่
โรงเรียนเอกชนที่ท่านธนัท  กล่าวว่าทําไมไม่ผลักไปให้โรงเรียน
เทศบาล  4  เน่ืองจากว่าเป็นการศึกษาคนละระดับช้ัน  โรงเรียน
เทศบาล  3  จัดเฉพาะระดับปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลระดับ
ประถมศึกษาปีที่  1 – 6  เราไม่สามารถผลักไปให้ได้เราจะผลักให้
เอกชน  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสักครู่ ได้ยินทางท่านผอ .สุภาพช้ีแจงว่าศูนย์เด็ก             
กุดยางสามัคคีได้รับประชาชนในเขตพ้ืนที่ดงปอบางส่วน 

นางสาวสุภาพ  บญุเพิ่ม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3  ตอนน้ีศูนย์เด็กเล็กของดงปอไปฝากเด็กเรียนที่ศูนย์
กุดยางสามัคคีให้ผอ.ศูนย์เด็กเล็กกุดยางสามัคคีเป็นผู้ตอบ 

นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  ครู รก.หน.ศูนย์เด็กเล็กกุดยางสามัคคี   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล       
ศูนย์  1  มีเด็กจํานวน  102  คน  ศูนย์  2  ฝากเด็กไว้  55  คน    

นางสาวสุภาพ  บุญเพิ่ม  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3  ที่เด็กไม่มากเน่ืองจากเรายังไม่มีสถานที่และบุคลากร
ยังไม่เพียงพอรับได้  2 – 3  ห้อง  ถ้าหากว่าอาคารสถานที่เรามี
เต็มที่เราคงจะบริหารได้เต็มที่  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ         
เมื่อไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด
เห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
จํานวน  16  ท่าน)  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง         
1  เสียง  เป็นเอกฉันท์    
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 เรื่อง   อ่ืนๆ ขอเรียนเชิญท่าน
อุทิศ  จําเริญสรรพ์ 

นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใคร่
ขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  2  ข้อ  ข้อ  1  ตามที่
กระผมได้กระทู้ถามและได้เสนอคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเมื่อครั้งการ
ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ปี  2557  ในกรณีการท่ี
แก้ไขปัญหานํ้าท่วมชุมชนวัดสว่างพัฒนาอย่างถาวรตอนที่นําเสนอให้คณะ
ผู้บริหารพิจารณาคืออยากจะให้คณะผู้บริหารขอเจ้าของที่เพ่ือขุดลอกวางท่อ
ระบายนํ้าออกจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรอยากจะทราบความก้าวหน้า
หรือทางคณะผู้บริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ีอย่างไร  ข้อ  2  ในฐานะ
กรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานพัฒนาเทศบาลอยากจะทราบ
ความหมายของคําว่าเมืองน่าอยู่และเมืองน่าอยู่มีลักษณะอย่างไรเพ่ือที่จะ
นําไปใช้เป็นข้อมูลนําเสนอคณะกรรมการบริหารในการกําหนดเป็นแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์   

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ขอพูดถึงเก่ียวกับเรื่องการที่ย่ืนญัตติในครั้งต่อไปเก่ียวกับโครงการต่างๆอยาก
ให้มีเอกสารประกอบมากกว่าน้ี  เช่น  กรณีที่จะพิจารณาในการจัดต้ังสาขา
ของโรงเรียนเทศบาล  3  การจะทําอะไรต้องมีแผน  เสนอแผนมาให้ดูว่าแผน
ที่ดําเนินการอย่างไร  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารหลายเร่ืองที่ได้ถามในวาระอ่ืนๆที่ผ่านมาและ
กระทู้บางเรื่อง  บางเรื่องได้รับการตอบสนองและได้ไปดําเนินการตามที่ได้
รับปากไว้  บางเรื่องเหมือนไม่ใส่ใจดูแล  เช่น  ที่พูดถึงเรื่องป้ายจราจรที่ติดที่
วัดใต้ปัจจุบันน้ีสีลอกออกหมดแล้วไม่รู้ ว่าเคร่ืองหมายห้ามเลี้ยวไม่มีมีแต่
เครื่องหมายลูกศร  ป้ายเครื่องหมายจราจรเก่าและทรุดโทรมหมดแล้วถ้าไม่ทํา
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ใหม่ก็ไปเอาออกมา  เรื่องไฟจราจรหลายแห่งเคยย่ืนกระทู้ถามและนําเรียนใน
วาระอ่ืนๆบางแห่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขบางแห่งไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
เช่น  สี่แยกถนนพรรณนาตัดกับถนนโสมพะมิตรตรงอีสมายช็อป  มีแต่ไฟ
เหลืองกระพริบ  แต่ดูที่เสามีทั้งสีเขียว  สีแดง  เคยนําเรียนว่าถ้าจะย้าย
บริเวณน้ีไปตอนแรกย่ืนกระทู้และมาถามในวาระอื่นๆด้วยไม่ได้รับการดูแล
ปรับปรุงแก้ไข  อยากจะนําเรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารขอ
ยกย่องชมเชยตลอดระยะเวลาที่ท่านบริหารงานมาดูแลเอาใจใส่พ่ีน้องดีแต่
บางอย่างยังไม่ได้การแก้ไขเท่าที่ควรยังเป็นปัญหาเหมือนกับท่านอุทิศกล่าวว่า
เมืองน่าอยู่มีตัวช้ีวัดอย่างไรทางสมาชิกอยากจะทราบเพราะว่าหลายอย่างยัง
เป็นปัญหา  อุปสรรคต่อพ่ีน้องประชาชนเรา  ในฐานะที่พวกเราได้เข้ามาเป็น
ฝ่ายกํากับดูแลตรวจสอบในการบริหารงานของคณะผู้บริหารหลายอย่างที่
เสนอไปเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนด้วยกันทั้งสิ่น  ท่าน
นายกเทศมนตรีก็อยากจะพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่สมาชิกนําเรียนไป
น่าจะได้รับการแก้ไขทั้งที่เป็นปัญหาไม่มากแต่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการ
ดํารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชนถึงแม้ว่าท่านใกล้จะหมดวาระแต่ท่านน่าจะนํา
เรียนพนักงาน  เจ้าหน้าที่ไว้เพ่ือให้ติดตามในเรื่องน้ี  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  สําหรับท่าน
อุทิศที่ท่านเสนอจําได้ต้องไปขอที่ชาวบ้านซึ่งจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตไม่
แน่ใจและข้อสําคัญที่ท่านเสนอมาเลยงบประมาณการทําเทศบัญญัติปี 57
มาแล้ว  ถ้าหากเราขอท่ีได้เราไม่รู้ ว่าจะเอางบประมาณส่วนไหนที่จะไป
ดําเนินการตามท่ีเราขอถ้าหากว่าขอไม่ได้จะเป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนเดิมแต่
เจ้าของที่ที่ได้ลงไปพูดคุยสอบถามและไปช่วยเหลือท่านก็เพ่ิงพอใจกับการที่จะ
อยู่และแก้ไขปัญหาแบบนี้  สิ่งที่ท่านต้องการคืออยากจะเอารถถมดินเข้าไปถม
ดินข้างในบ้านของท่านซึ่งเราไม่สามารถดําเนินการให้ได้  ถ้าหากขอที่ได้จะ
พยายามดําเนินการให้ต่อไป  ส่วนคําว่าเมืองน่าอยู่เป็นอย่างไรขอตอบได้แต่
เพียงสั้นๆว่าคําว่าขอบเขตของเมืองน่าอยู่เขาไปเรียนเป็นสัปดาห์  แต่โดย
หลักการแล้วตามหลักองค์การสหประชาชาติที่กําหนดเอาไว้น้ันคือการพัฒนา
เมืองไปพร้อมๆกันเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับการบริการใน  3  ด้าน  คือ  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาด้านสังคม  การ
พัฒนาทั้ง  3  ด้าน  ขอให้อยู่ในพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล  เป้าหมายสูงสุดคือ
ความพึงพอใจของพ่ีน้องประชาชนคงจะอธิบายได้เพียงเท่าน้ีเป็นเบ้ืองต้นถ้า
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หากท่านอยากจะศึกษาเรียนรู้ต้องรบกวนท่านมีหนังสือให้อ่านมากมาย  
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพอมี  เรื่องญัตติของท่านธนัททําตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดว่าการเสนอญัตติให้เสนอข้อความแบบไหนอย่างไรให้
เพียงพอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อ่านและเข้าใจในการเสนอหลักการและ
เหตุผลส่วนรายละเอียดค่อยเพ่ิมเติมทีหลัง  แต่เคยทําญัตติเรื่องเก่ียวกับความ
เห็นชอบขอต้ังศูนย์เด็กเล็กที่ชุมชนดงปอมาก่อนหน้าน้ีแล้วไม่ได้เห็นท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติล่วงลึกเก่ียวกับรายละเอียดคร้ังน้ีอาจจะบกพร่องไปคร้ัง
ต่อไปฝากว่าที่ท่านนายกเทศมตรีดําเนินการให้ถูกต้องเสนอทั้งรายละเอียด
และแผนงานให้ครบถ้วน  คําถามของท่านนพดลขออนุญาตเอ่ยนามเก่ียวกับ
เรื่องป้ายละเอียดพนักงานอาจจะเข้าใจว่าในปี  2558  เราจัดงบประมาณไว้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาไว้แล้วจึงคิดว่าเมื่อ ทําไปจะเสียเงินซ้ําซ้อนแต่ถ้าหาก
ว่าจะทําแค่ป้ายจะฝากทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขอให้ดําเนินการแก้ไขด้วย  
ไฟจราจรเรียนมาหลายคร้ังคืออยากจะได้ไฟจราจรมามากแต่ไม่มีเงินจุดหน่ึง
ประมาณล้านกว่าบาทกับความต้องการถนนซอกซอยหรือท่อระบายนํ้าที่พ่ี
น้องประชาชนต้องการมีมากมายกว่าเทศบาลไม่มีเงินจึงไปทําเรื่องขอรับเงิน
จากกองทุนป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนที่มาประมูลป้ายทะเบียนไปขอ
ได้มา 4,900,000  บาท  ได้มาต้ังแต่เดือนธันวาคม  2556  เอามาในนาม
สํานักงานที่รับผิดชอบคือสํานักงานขนส่งจังหวัด  โครงการน้ีมีการกําหนด
คุณสมบัติ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าทางสํานักงานขนส่งไม่มีความ
เช่ียวชาญเก่ียวกับเร่ืองงานพัสดุ  จึงได้ต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมา
เพ่ือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องงานพัสดุจึงได้ต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด
ขึ้นมาเพ่ือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องพัสดุใช้เวลาล่วงเลยมาท่านทราบ
หรือไม่ว่าเป้าหมายของผมคืออยากจะปรับเปลี่ยนไฟจราจรท่ีได้เงินมา  4  จุด  
แล้วจะรื้อถอนเสาไฟจราจรท่ีใช้ได้ใน  4  จุด  ไปเพ่ิมเติมในจุดต่างๆและ
ปรับปรุงทั้งหมดพร้อมกันน้ีคือเตรียมการไว้เตรียมเงินค่าวัสดุไฟฟ้าเพ่ือที่จะ
เบิกแล้วไปชี้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  แต่ถ้าของใหม่ไม่มาของเก่าก็เลยไม่ได้
และท่านทราบหรือไม่ว่าท่านอ่านในรายงานการประชุมท่านจะเห็นว่าวันที่
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ  วันที่พิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมยังไม่ได้
ทําสัญญากับผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญากับผู้รับจ้างวันที่  30  กันยายน  เงินมา
ต้ังแต่เดือนธันวาคม  2556  มาได้ผู้รับจ้างวันที่  30  กันยายน  ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ  2557  ต้องรอมาเปลี่ยน  4  จุดที่ต้องการและเคลื่อนย้ายไฟ
จราจรทั้ง  4  จุด  ลงไปแยกต่างๆท่ีสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ดําเนินการ  ความ
ล่าช้ามาอยู่ที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่มาทําในพ้ืนที่ของเรานายกเทศมนตรีเป็นคนขอแต่เงิน 
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 ไม่ได้ตกมาที่น้ีแต่ไปตกที่กองทุนป้องกันอุบัติภัยทางถนนของสํานักงานขนส่ง
จังหวัดต้องเรียนว่าการแก้ไขปัญหาบางเรื่องบางอย่างอาจจะล่าช้าเพราะมี
เหตุขัดข้องแต่ดําเนินการได้ตามท่ีต้องการแน่นอน  แต่ขอเวลาในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ที่ดําเนินการ  คิดว่าคงจะเข้าใจ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ             
ในเบ้ืองต้นเคยบอกพนักงานเก่ียวกับป้ายหน้าวัดสว่างที่ถนนอนรรฆนาคแต่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการหรืออาจจะรอผู้บริหารสั่ง  มีป้ายหน่ึงเขียนไว้ว่าห้าม
รถบรรทุกผ่านแต่ยังมีรถบรรทุกว่ิงผ่านเหมือนเดิม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ช่วงน้ีเป็นช่วงที่ผ่านหน้าฝนแล้ว  ถนนหลายสายต้องได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่  บังเอิญผ่านไปทางสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุมีถนนจาก
ข้าง  กศน.ลงไปศูนย์เครื่องจักรกลใหม่ยังไม่ได้รับการดูแล  2   ข้างทาง     
รถดินที่บรรทุกดินและดินตกเกลื่อนถนน  อยากให้ไปดูแลแก้ไข  เมื่อวาน
ได้รับการร้องเรียนว่าถนนข้างสํานักงานที่ดินมีรถบรรทุกดินว่ิงผ่านและดินตก
เกลื่อนบริเวณสนามยิงปืนของตํารวจ  ส่วนใหญ่อยากจะฝากเร่ืองฟุตบาทริม  
2  ข้างทางบางที่มีแต่ชํารุดทรุดโทรมเสียหายอยากให้ฝ่ายช่างหรือสํานักการ
สาธารณสุขฯไปสํารวจและซ่อมแซม  โดยเฉพาะถนนทุ่งศรีเมืองแถวหน้าร้าน
ลักก้ีถนนทรุดได้นําแผงไปก้ันไว้ยังไม่มีการซ่อมแซมเป็นห่วงถ้าเกิดมีรถเบียด
เข้ามาจะเกิดอันตรายได้  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าช่วย
ดูแลและการตัดหญ้าริมถนนอยากให้เน้น  เมื่อเดือนที่แล้วผ่านไปถนนอรรถ
เปศลมีการไฟฟ้ามาตัดต้นไม้มาตัดเฉพาะที่พันสายไฟเท่าน้ันและดูต้นไม้ไม่
สวยงามจะแว่งไปด้านหน่ึงฝากไว้ว่าควรจะตกแต่งด้วยหลายจุดจะได้ดูสวยงาม
หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งเล็กน้อยๆฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วย
ดูแลด้วย  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานและท่านสมาขิกผู้ทรงเกียรติ        
ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  การประชุมสภาคร้ังน้ีอาจจะเป็นการประชุมสภาครั้งสุดท้ายของ
คณะผู้บริหารเพราะท่านจะหมดวาระลงในอีกไม่ก่ีวันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้ทําหน้าที่ร่วมกับท่านผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกๆท่าน  สุขบ้างทุกข์
บ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์  มีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์เดียวกันคือทําเพ่ือ
บ้านเมือง  เพ่ือพ่ีน้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขที่ผ่านมาการทําหน้าที่ของกระผม
บางครั้งอาจจะทําให้พวกท่านพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสิ่งที่ทําให้พวกท่านไม่
พอใจกระผมต้องขอโทษ  ขออภัยเป็นอย่างย่ิงเพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิก
สภาที่จะต้องทําหน้าที่เพ่ือบ้านเมืองเพ่ือพ่ีน้องประชาชนให้ดีที่สุดให้สมกับที่พ่ี
น้องประชาชนได้เลือกเข้ามาทําหน้าที่ในสภาทรงเกียรติแห่งน้ี  ท่านประธาน
เช่ือ  100  เปอร์เซ็นต์  พ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความรัก  ความสุข  
ความสามัคคี  ความเจริญก้าวหน้า  และที่สําคัญคือการปรองดองการอภัยซึ่ง
กันและกันไม่โกรธไม่โลภ  ไม่หลง  สิ่งเหล่าน้ีคือจิตวิญญาณของคนดีที่แท้จริง  
หวังว่าคณะผู้บริหารคณะน้ีคงจะได้มีโอกาสกลับมาพัฒนาบริหารบ้านเมืองอีก  
ที่ผ่านต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้โอกาส
ทําหน้าที่เพ่ือบ้านเมืองเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดีและได้ทําอย่างเต็มที่  
ส่วนเร่ืองที่มีหลายท่านเป็นห่วงการทุจริตคอรัปช่ัน  แต่ไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะ
นรกสวรรค์ท่านดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ    ในส่วนของ
ปัญหาต่างๆเป็นเรื่องแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั่วไปเป็นงาน
ประจําให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งได้อยู่ในห้องประชุมแห่งน้ีให้ไปดําเนินการ
แก้ไข  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล      ในระเบียบวาระน้ี  มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว      
ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน   
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 เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ตลอดจนประชาชนในเขต
เทศบาลที่รับฟังการประชุมสภาในครั้งน้ีทุกท่าน  ที่ได้ทําให้การประชุมใน
วันน้ีเป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 

 

(ลงช่ือ)                       ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
         ( นางสาวสาวิตรี  ยานสาร ) 
          พนักงานจ้าง 
           

(ลงช่ือ)                       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
      ( นางสาวปริยาภรณ์  ศิริพานิช ) 
                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
             (ลงช่ือ)                 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
                    (นางสาวจันทร์ตรี  กอสัตย์) 
                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
    (ลงช่ือ)              ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                    (นายพงษ์ธร   โพธิแท่น)   
                   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   
 
  
              (ลงช่ือ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                              (นายฉลอง   ฆารเลิศ)   
                                 เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   เมื่อวันที่           เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗     
รับรองถูกต้อง 
 
     
    (ลงช่ือ)              
       (นายสุรศักด์ิ    เรืองศรีมั่น) 
             ประธานกรรมการ 
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       (ลงช่ือ)             
       (นายกานต์     ฆารไสว) 
                        กรรมการ 
 
 

 
 
 
(ลงช่ือ)             

       (นายธนัท     จิตรลดานนท์) 
                           กรรมการ 
 

 
 (ลงช่ือ)              

      (นายกฤษฎา    เวียงวะลัย) 
                กรรมการและเลขานุการ 

 
 
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีมติรับรอง  เมื่อวันที่             เดือนกุมภาพันธ์     พ.ศ.๒๕๕8 
 
 

    (ลงช่ือ)               
                      (นายโฆษิต     ธีรกุล) 
                                           ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  (5.1)  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียน          
                                                               สาขาโรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ 
นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 (5.1)  ญัตติขอความเห็นชอบ

ในการจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ  ขอเรียนเชิญครับ 
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม   นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก             

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
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กาฬสินธ์ุ  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียน
สาขา โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีความ
ประสงค์จะขอความเห็นชอบจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัด
เหนือ  ณ  ชุมชนดงปอ  หลักการและเหตุผล  ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  หลักสูตร  2  ปี  รับเด็กอายุระหว่าง  4 – 5 ปี  
เข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาล       3  วัดเหนือ  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา  มี
ผู้สมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก  แต่สามารถรับนักเรียนได้จํานวนจํากัด  
เน่ืองจากข้อจํากัดของอาคารสถานท่ีไม่เพียงพอ  ประกอบกับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือ 
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  1  หลัง  และอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  
สําหรับโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีที่ดิน  
น.ส.ล.  เลขท่ี  449  ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุที่ชุมชนดงปอ  ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่และแบบสอบถามประชาชนใน
ชุมชนภายในเขตเทศบาลทั้ง  36  ชุมชน  ร้อยละ  99.5  เห็นด้วยกับการต้ัง
โรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ ณ  ชุมชนดงปอ  เพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  1  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  2  ได้เข้าเรียน
ในช้ันเรียนที่สูงขึ้น  อีกทั้งเป็นการสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ตามความประสงค์  การเสนอ
ญัตติในครั้งน้ีได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท
0312.1/ว1642  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2537  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดต้ัง  การรวม  และการล้มเลิก  โรงเรียนเทศบาลและเมือง
พัทยา  และหนังสือจังหวัดกาฬสินธ์ุที่  กส 0037.3/ว 4744  ลงวันที่  25 
ตุลาคม  2555  เรื่อง  การจัดต้ัง  การรวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง  
รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2550  โดยอนุโลม  ทั้งน้ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีสํานัก/กอง/ส่วนการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสั ง กัดโดยตรง   โดยให้ อํานาจของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น  และอํานาจของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอํานาจของสํานัก/กอง/ส่วนการศึกษา  และ
ให้ปฏิบัติเพ่ิมเติม  ดังน้ี  1.  หลักจากที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบจัดต้ัง  รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือการขยายช้ัน
เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว  ให้จัดทําประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง  การจัดต้ัง  รวม  หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  2.  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ  1  แล้ว  
ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน  30  วัน  นับแต่วัน
ประกาศจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการขยายช้ันเรียนใน
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการจัดต้ัง
โรงเรียนสาขา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  ชุมชนดงปอ เพ่ือพิจารณา
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ     
                                    ฯลฯ 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้จัดต้ังโรงเรียน
สาขาโรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณา
ยกมือ (สมาชิกอนุมัติจํานวน  16  ท่าน) 16 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
ลาป่วย 1 ท่าน  ถือว่าที่ประชุมอนุมัติ 

ฯลฯ 

 

   เลิกประชุมเวลา   11.30  น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


