
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่ 4 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  10  มีนาคม  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

1.  นายพลากร      พิมพะนิตย  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 1 

2.  นายเกรียงศักดิ์    พันโกฏ ิ     ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 2 

3.  นางจารุวรรณ    พันเดช   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2              

4.  นายวรากรณ               ภูอาภรณ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 3 

5.  นายชุมพล        หลักคํา   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 

6.  นายบุญสง   โชติไสว   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2 

7.  นายสุรพงษ     พลซ่ือ   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 3 

8.  นายประสิทธิ์      อาจบรรจง  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 

9.  นายคงเดช   เฉิดสถิตย  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 2 

10.  นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 1 

11.  นายวุฒิศักดิ์   พลเสนา   ตําแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 

12. นายดนุพล   ผือโย   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.หนองกุงศรี  เขต 2   

13.  นายพูนศักดิ์    โพธิ์แทน   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 

14.  นายราเมศร   เลิศล้ํา   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง                           

15.  ด.ต.นิคม   ประดับการ  ตําแหนง   ส.อบจ. อ. คํามวง 

16.  นายบดินทร   พยุงแสนกุล  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท                                                 

17.  นายอนันต   จิตพันธ   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 

18.  นางสุชาดา   แตงประกอบ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.รองคํา               

19.  ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นาคู                            

20.  นายอุทัย   แกวกลา   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ฆองชัย               

21.  นางวิสาขา      ภารประดิษฐ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน               

22.  นายมงคล   คานส ี   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย                         

 

ผูลาประชุม 

1.  นางเนาวรัตน    คูสกุลรัตน  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 

2.  นางจารุณี    พิมพะนิตย   ณ นครพนม   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมืองกาฬสินธุ  เขต 4  

3.  นายสันติ   ภูลายขาว  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 

4.  นายเสนีย   เอกบุตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 1 
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5.  นายอนันต   อรรคเศรษฐัง  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 

6.  นายวิรัตน                   ภูตองใจ                     ตําแหนง  ส.อบจ.  อ.สมเด็จ                  เขต       2 

7.  นายบุญชวย   นอยเสนา  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 

8.  นางปยะมาศ               ถวิลการ                     ตําแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผึ้ง                                                                  

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

4.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  ท่ีปรึกษา นายก อบจ.กส. 

5. นายยศศรัณยู  ณ กาฬสินธุ  ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

9. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

11.  นายบุญสง  ถ่ินจําลอง  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

12.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส./รกท.หัวหนาสํานักปลัด 

13.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

14.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

15.  นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

16.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

17.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

21.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

22.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

23.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

24.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

25.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

26.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

27.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 
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28.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

29. นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

30.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

31.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

35.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางสาวชวัลนุช สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

38.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

40.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

41.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

42.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 

43.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตําแหนง  ผช.จนท.บันทึกขอมูล 

44.  น.ส.วิจิตรา  มีนารัตน  ตําแหนง  ผช.จนท.ธุรการ 

45.  น.ส.สุดารัตน  สุดาทิพย  ตําแหนง  ผช.จนท.ธุรการ 

46.  นายอนุชิต เมืองโคตร  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

47.  นางสาวอุบลรัตน กุลชณงค  ตําแหนง  ประชาชน 

48.  นางสาวอรนิต ดวยโชต ิ  ตําแหนง  ประชาชน 

49.  นางจาน จรัญวรรณ  ตําแหนง  ประชาชน 

50.  นางวิภา  แสงตรี ตําแหนง  ประชาชน   

51.  นางบังอร นันอําไพ   ตําแหนง  ประชาชน 

52.  นางประไพ นันอําไพ   ตําแหนง  ประชาชน 

53.  นางชุติมนต ฮงเดรส   ตําแหนง  ประชาชน 

54.   นางลุนนี   บุตรวงศ   ตําแหนง  ประชาชน 

55.  นายสมประสงค ชาภูมี   ตําแหนง  ประชาชน 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียน ทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุม

    ทุกทานคะ ขณะนี้ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มาครบ 

    องคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา   
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    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําท่ีบัลลังกและดําเนินการ

    ประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบ 

    องคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 4 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

      

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1  เรื่องแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหดํารง

ตําแหนงสายบริหารคือ นายจักรี  แสงสุริยินทร ตําแหนง รองปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ คนท่ี 2  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 5  มีนาคม  2558  และมีคําสั่งให

รักษาราชการแทนในตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ นะครับ ขอเชิญทานแนะนําตัวครับ 

 

นายจักรี  แสงสุริยินทร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานผูบริหารทุกทาน 

กระผมนายจักรี  แสงสุริยินทร  เปนคนกาฬสินธุ โดยกําเนิด เกิดท่ีบานโคกศรี 

บรรจุครั้งแรก 5 มกราคม 2537 ท่ีสวนอําเภอยางตลาด สมัยนั้นถาอยูอําเภอเขา

จะเรียกวาสวนอําเภอ หนึ่งปตอมามาบรรจุในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ท่ีสํานักงานเลขานุการจังหวัด สํานักงานก็ตั้งอยู ปจจุบันก็คือ กกต. จังหวัด

กาฬสินธุ ในปจจุบัน นะครับ หลังจากนั้นยายมาอยูตอนนี้เขาเรียกวาสวน

อํานวยการจากสวนอํานวยการก็เลยมาเปนสํานักปลัดในปจจุบัน อดีตก็คือ

หัวหนาสํานักปลัดก็ขอปฏิญาณตนวาจะทําหนาท่ีตรงนี้ใหดีท่ีสุด จะทําหนาท่ีตรง

นี้อยางตั้งใจและเต็มท่ีในการทํางานก็ขอความเมตตาปราณีดวยนะครับ ขอบคุณ

ครับ  

 

ประธานสภาฯ ครับทางสภาอบจ.กาฬสินธุ นะครับตองขอแสดงความยินดีกับทานรองปลัดคน

ใหมดวยนะครับ ตอไป 

  1.2  เรื่องแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูสอบคัดเลือกได

เพ่ือเปลี่ยนสายงานเปนผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  2 รายคือ  

นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนทรัพยสินและพัฒนารายได 

สังกัดกองพัสดุและทรัพยสินและนางสาวนงพงา  จําเริญสรรพ  ตําแหนง  หัวหนา

ฝายติดตามและประเมินผล  สังกัดกองแผนและงบประมาณ เชิญแนะนําตัวครับ  
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นางนงนุช  ภูชางทอง กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางนงนุช ภู

ชางทอง เปนคนอุบลราชธานีคะ มาบรรจุครั้งแรกท่ีจังหวัดกาฬสินธุ แลวก็อยู

จังหวัดกาฬสินธุ มาตลอดเลยคะ ตอนนี้ทํางานอยูท่ีนี่ 15 ปแลวคะ เปนนักบริหาร

การคลังก็มีความดีใจแลวก็ขอขอบคุณทุกทานคะ 

 

ประธานสภาฯ ครับเชิญทานท่ี 2 ครับ 

 

นางสาวนงพงา  จําเริญสรรพ เรียนทานประธาน และทานผูบริหาร ทานผูทรงเกียรติในท่ีประชุมทุกทานคะ 

ดิฉัน นางสาวนงพงา  จําเริญสรรพ คะ ตําแหนงเดิมตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะห

นโยบายและแผนคะ บรรจุรับราชการครั้งแรกท่ีจังหวัดจันทบุรีคะ และก็ไดยาย

กลับมาดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีนโยบายและแผนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ป 2549 คะ จนถึงป 2557 ปจจุบันก็ดํารงตําแหนง หัวหนาฝายติดตาม

และประเมินผล พรอมท่ีจะปฏิบัติงาน และรับใชทานสมาชิกทุกทาน ทาน

ผูบริหารคะขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ ครับพวกเราชาว อบจ.ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทานนะครับ ท่ีมีโอกาสไดเลื่อน

ตําแหนงนะครับ ตอไปนะครับ 

  1.3  เรื่อง  การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ 

ตางประเทศ  ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2558  

คณะรัฐมนตรีเห็นวาเพ่ือเปนการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไป

ศึกษาดูงาน  การจัดประชุม  อบรม  สัมมนา ในตางประเทศ  และสามารถนําเงิน

งบประมาณดังกลาวไปใชในแผนงาน  โครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาทุกทานแลว  

  1.4  เรื่อง  ขอเชิญรวมศึกษาดูงาน 

   ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ไดจัดโครงการรวมกับ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ศึกษาดูงานผูบริหาร  สมาชิกสภา  

ผูอํานวยการกองตาง ๆ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน      

40  ทาน  เรื่อง  สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทยข้ึน ระหวางวันท่ี      

19-22  มีนาคม  2558  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาแลว 

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  24  กุมภาพันธ  2558 
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    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

    เชิญทานวุฒิศักดิ์  ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา          

    ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ผมนายวุฒิศักดิ์  พลเสนา สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ จากอําเภอหนองกุงศรี นะครับ ในฐานะกรรมการตรวจ 

    รายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  

    ประจําป  2558 เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2558 คณะกรรมการไดมาประชุมกัน

    เพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม  2558  เรียบรอยแลว และได

    จัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว ท่ีจะมีการ

    ประชุมสภา เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา ทานสมาชิกทานใดคง

    ไดตรวจดูแลว สวนการแกไขถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ี

    ประชุม ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ถาม 3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2558   

 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 3.1  เรื่อง การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สืบเนื่องจากการ

ประชุมครั้งกอน) 

 นายชุมพล  หลักคํา   ผูตั้งกระทู 

 เชิญทานชุมพล  ครับ  

 

นายชุมพล  หลักคํา  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานผูบริหาร  

    หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ ผมชุมพล  หลักคํา 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 4 อําเภอยางตลาด สืบเนื่องจากการ

    ประชุมคราวท่ีแลวนะครับผมไดมีกระทูถามเนื่องจากวาผูตอบกระทูไมไดอยูในท่ี

    ประชุมทานรองนายกไดขอเลื่อนมาเปนวันนี้นะครับ เนื่องจากวาทางองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนั้นไดตอบเปนเอกสารแลวแตผมยังมีขอของใจในขอท่ี 

    25 นะครับ เก่ียวกับการเบิกจายคาใชจายในการไปอบรมราชการนะครับ ไป 
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    ราชการ ซ่ึงในการขออนุญาตนะครับ การไปราชการนอกสถานท่ีนั้น ทานผูบริหาร

    แลวก็ทานนายกไดเซ็นเอกสารอนุมัติไปเรียบรอยแลว ผมขออนุญาตสืบเนื่องมา 

    เพ่ือท่ีผูเขาประชุมจะไดเขาใจนะครับ ผมไปอบรมเม่ือวันท่ี 5 เดือนกุมภาพันธ   

    นะครับ ซ่ึงถึงวันท่ี 8 นะครับ ท่ีจังหวัดระยองซ่ึงข้ันตอนในการทําเอกสารในการ

    ขออนุมัติในการท่ีจะใชเงินเพ่ือท่ีจะไปเปนคาเดินทางคาอบรมและตลอดจน 

    คาลงทะเบียนและตลอดจนคาท่ีพักอะไรตาง ๆ นะครับก็ ก็ผานทางนายกมาถึงยัง

    กองกิจการสภานะครับ ก็ปรากฏวามีการอนุมัติใหเบิกคาใชจายในการใช 

    ยานพาหนะสวนตัวนะครับ ซ่ึงเม่ือวันท่ี 5 วันท่ีเดินทางนะครับ มีการยกเลิก     

    ใหไปเปน คาใชจายในการเดินทางนั้นใหใชรถประจําทางนะครับ ตรงนี้ผมก็ไม       

    ติดใจตามท่ีทานผอ. ไดนําเรียนใหทราบไปแลว แตผมนําเรียนทางฝายบริหาร ทาง

    ฝายบริหารยังไมทราบวามีการเปลี่ยนแปลงนะครับซ่ึงหนังสืออนุมัตินั้น ยังมี          

    อยูนะครับ ทานผูบริหารนะครับ แลวผมก็อยากเรียนถามตอไปวามาตรฐานในการ

    เบิกจายนั้นท่ีกอนหนานี้มีสมาชิกไปราชการท่ีจังหวัดเชียงใหมก็มีการเบิกจายคา

    เดินทางเปนคารถยนตเปนพาหนะสวนตัวไปนะครับ แลวก็เบิกจายแลวดวยสวน

    ผมไปนั้นเอาระเบียบขอไหนมากําหนดวาไมตองไปใชมาตรฐานอะไร ไมตองใช 

    เหมือนกับสามทานท่ีไปเชียงใหมนั้นนะครับ ผมอยากจะทราบในตรงนี้ อันนี้ขอ 

    หนึ่งนะครับ อีกขอหนึ่งอํานาจในการตัดสินใจ อํานาจในการอนุมัติอยูท่ีทานนายก

    หรือวาอยูท่ีไหนนะครับผมอยากจะทราบผมอยากจะยึดเปนระเบียบในการปฏิบัติ

    ตอไป นะครับคงเหลืออีกประมาณปกวาในการท่ีจะเปนสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นี้ก็คงจะมีการแปรในสถานท่ีตาง ๆ มี 2 ขอนะครับ

    ทานประธานคือหนึ่งอํานาจเด็ดขาดตัดสินใจคาใชจายตรงนี้อยูท่ีใคร แลวก็ขอ 2 

    มาตรฐานอะไรท่ีมาใชจายในการเดินทางไปใชรถสวนตัว ซ่ึงมีสมาชิกทานอ่ืนไป 

    นั้นก็ยังใชไดอยู ทานนายกทําข้ันตอนอะไรตาง ๆ อนุมัติ ตามข้ันตอนทุกอยาง แต

    ของผมเม่ือวันท่ีเดินทางวันท่ี 5 ถูกยกเลิก ยกเลิกแตผมก็ยัง ผมไดลงทะเบียนไป

    อบรมแลวผมก็ตองไป นะครับผมก็ตองไปแตสวนนี้ยังคาใจอยูนะครับ ผมก็เลยนํา

    เรียนตอทานประธานนะครับ ขอทานประธานใหทานผูมีสวนเก่ียวของไดตอบ 

    คําถามตรงนี้ดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานนายกครับ     

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานสมาชิกผู 

    ทรงเกียรติ ทานผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กรณีท่ีทานชุมพล หลักคํา ได 

    สอบถามวาในการท่ีทานชุมพล หลักคําไดไปอบรมดูงานอยูท่ีจังหวัดหนึ่ง แลวก็มี

    เพ่ือนสมาชิกกลุมหนึ่งท่ีไปอบรมดูงานอยูท่ีเชียงใหม ตรงนี้ทานชุมพล  หลักคํา 



 8 

    ถามวาอํานาจการเบิกจายอยูท่ีไหน ก็ตอบวาอยูท่ีคณะฝายบริหารครับทาน 

    ครับ ก็ดังนั้นการท่ีทานไมไดรับวาใหนั่งรถโดยสารหรือวาใหนั่งรถสวนตัวไปในสวน

    นั้นก็เปนดุลพินิจทางเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของ เพราะฉะนั้นผมจึงขอกราบเรียน

    เชิญเจาหนาท่ีผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดตอบกระทูของทานชุมพล  หลักคํา คือทาง 

    ฝายการคลังไดหรือไมครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ 

     

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เชิญฝายคลังตอบใหหนอยครับ  

 

นางทุเรียน  ศรีสงคราม  กราบเรียนทานประธาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีเคารพทุกทาน

    ดิฉันนางทุเรียน  ศรีสงคราม ผูอํานายการกองคลัง นะคะ ขอเรียนตอท่ีประชุม 

    เก่ียวกับกระทูของทานชุมพลหลักคํานะคะ สืบเนื่องจากวาทานขออนุญาตใชรถ 

    สวนตัวในการเดินทางไปราชการ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

    วาดวยการคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน ปฏิบัติตามขอ 

    22 25 และ 26 นะคะ ซ่ึงขอ 22 เขาจะกําหนดไววาการเดินทางไปราชการโดย 

    ปกตินั้นนะคะ ใหใชยานพาหนะประจําทางยกเวนกรณีท่ีไมมีพาหนะประจําทาง 

    หรือกรณีเรงดวนจําเปนนะคะ ก็ใหรายงานขอเสนออนุมัติตอผูบริหารก็คือขอ 25 

    นะคะ เม่ือผูบริหารอนุมัติแลวก็ถึงไปใชสวนตัวได ในกรณีท่ีทานถามวาในกรณี 

    คณะผูท่ีเดินทางไปเชียงใหมสามารถใชรถสวนบุคคลไดนะคะ ซ่ึงการเบิกจายเงิน

    หรือวาอะไรก็แลวแต นอกจากจะใชระเบียบของคาใชจายในการเดินทางไป 

    ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ินแลว สิ่งท่ีจะใชอีกอยางหนึ่งก็คือวินัยการเงินการคลัง

    นะคะ ซ่ึงเปนระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินนะคะ หรือผูท่ีมีหนาท่ี 

    เบิกจายนะคะ เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาไมเหมาะสมเปนการประหยัดและไม 

    เปนไปตามขอเท็จจริงนะคะ ก็สามารถเสนอใหยกเวนการเบิกจายในสวนนั้นไดนะ

    คะเพราะวาสิ่งท่ีแลวมาดิฉันก็ขอยอมรับวาเม่ือเรายังไมไดรับการตรวจสอบท่ีมีการ

    เขมงวดนะคะ ก็จะมีการผิดพลาดเกิดข้ึนได และดิฉันก็ไดรับการตรวจสอบแลวก็

    ไมไดใหเกิดแบบนั้นข้ึนอีกเพราะวาการเดินทางไปราชการของทานชุมพล เปนการ

    เดินทางไปราชการคนเดียวนะคะ แลวก็ระยะเวลาท่ีเดินทางนั้นกําหนดไวแนนอน 

    ซ่ึงสามารถเดินทางเปนปกติไดก็คือการใชรถยนตโดยสารประจําทางไดนะคะ ดิฉัน

    ก็ขอเรียนเบื้องตน แคนี้คะขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานชุมพล มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 

 



 9 

นายชุมพล  หลักคํา  ครับขออนุญาตทานประธานนะครับ ตามท่ีทางฝายบริหารบอกวาไปศึกษาดูงาน

    นั้นไมใชนะครับ แกดวยนะครับ ไดชี้แจงในรายงานการประชุมเปนการไปอบรม 

    สัมมนานะครับเปนการไปอบรมสัมมนาตามมีหนังสือแจงมาทางองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดนะครับ เปนหลักสูตรของ ทางหนวยงานท่ีเขาจัดหลักสูตรนั้นเขาแจง

    มานะครับไมใชไปศึกษาดูงานนะครับ และในสวนหนึ่งท่ีผมยังของใจอยูวาตามท่ี 

    ทานสมาชิกสามทานท่ีไปอบรมเหมือนกัน หลักสูตรคลาย ๆ กัน สามทานไมไดไป

    คันเดียวนะครับท้ังสามทานคนละคันนะครับ ผมมาแปลกใจตรงนี้ ท้ังสามทานคน

    ละคันนะครับ ไมใชวาไปดวยกัน ผมเขาใจในสวนหนึ่งท่ีผมลงทะเบียนไปกับ        

    ทานคงเดช เฉิดสถิตยนะครับ แตทานคงเดช ไดขอยกเลิกในการเดินทางไป  

    เนื่องจากติดภารกิจนะครับ แลวก็มีการเรงดวนเม่ือวันท่ี 5 แลวผมสอบถามไปยัง

    ผูบริหารแลวไมมีหนังสือแยงหรือวาบันทึกกลับมาหาผูบริหารเลยนะครับ วาปกติ

    นั้นการบริหารงานเม่ือทางกองไหนก็ตามท่ีไมเห็นขัดแยงกับทางฝายบริหารมันก็

    ตองทําหนังสือบันทึกกลับมาหาผูบริหารเนื่องจากขัดระเบียบตรงนั้นเนื่องจากผิด

    ตรงนี้ แตผมสอบถามฝายบริหารปรากฏวาไมมี ผมก็เลยของใจวาตรงนี้มันจะ 

    ตัดสินใจอยูตรงไหนนะครับ แลวหนังสืออนุมัติของทานนายก ผมก็มีอยูนะครับ 

    จนถึงวันท่ีผมเดินทางนะครับ ตรงนี้ผมก็ยังของใจอยูนะครับทานประธาน  

    ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับทานผูบริหารไดตอบทานชุมพลเปนเอกสารแลวทานชุมพลก็ไดชี้แจงเพ่ิมเติม

    นะครับทานผูบริหารมีอะไรหรือไมครับ ไมมีก็ถือวาทางฝายกองคลังในฐานะ 

    ผูรับผิดชอบ ก็ไดชี้แจงตอท่ีประชุมนะครับ ผมขออนุญาต ผานกระทูทานชุมพล 

    นะครับ  

 

 3.2  เรื่อง โครงการผาหมตานภัยหนาวขององคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานดนุพล  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายก  ทานหัวหนาสวนราชการ  ทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายดนุพล  ผือโย  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอหนองกุงศรี ไดตั้งกระทูถามในกรณีหลังจากท่ีมี

การเสนอขาวของสื่อมวลชน เสนอขาวในเรื่องการแกไขปญหาภัยหนาวของ

จังหวัดกาฬสินธุ ในป 2558 ทานประธานครับตองกราบขอบพระคุณทางฝาย

บริหารนะครับวาไดจัดทําเอกสารรายละเอียดใหดูแลว แตสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากกราบ
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เรียนประเด็นท่ียังเปนหวงวากาฬสินธุของเราโดนตอตานทุก ๆ หนวยงานของ

ทองถ่ิน อบต. ก็ดี เทศบาลก็ดี แมแต อบจ.ก็ยังโดนสื่อมวลชนเขามาเลนเรื่อง

ประเด็นภัยหนาวนี้ ซ่ึงขออนุญาตทานประธานนะครับวาผมเขาใจนะครับวาใน

การจัดซ้ือจัดจางผมเชื่อม่ันในองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของเราวาคง

ถูกตองตามระเบียบไมวาจะเปนขนาด ท่ีทางกรมกําหนดไวเพราะวาท่ีผมอยาก

สอบถามทานประธานครับหลายอบต. หลายเทศบาลท่ีจะโทรศัพทมาหาผมวา

ทาน ส.อบจ.ครับ ทาน ส.อบจ. คะ วันนี้หนวยงาน สตง. จะเขาหนวยงานของ

ดิฉันแลวนะคะ เรื่องผาหม อบจ. คะ ก็กลับมา วนมาหาเราเหมือนเดิม ผมก็ไมรู

จะพูดอยางไร มอบก็มอบไปแลว ซ้ือก็ซ้ือไปแลวแตรายงานวาวันนี้ สตง. จะเขา

แลวนะคะ มันทําใหผมคิดอยูวาเรื่องใหญโตขนาดนี้เราทําไมตองมาโดนคิดวาใน

เรื่องขนาดนะครับ บางคนก็ตอบผมกลับมาดวยดีนะครับทานประธานบอกวาผาน

ไปดวยดีคะ ขนาดถูกตอง เขาจะใหแตละทองถ่ินครับทานประธานครับ อยางเชน

เทศบาลหนองสรวงเขาเอามา 5 ราย เอาผาหมมาใหดูดวย แตเราก็ดูผาหมท่ีมัน

มัดไวอยางดีครับทานประธานครับ ก็ดูสวย ผมก็ไมไดไปตรวจดูหรอกครับวามัน

เปนอยางไร ในสวนท่ีผมเปนหวงเปนใยก็เพราะวาหลายองคกรในทองถ่ินของเรา

ในกาฬสินธุครับ ทานประธานครับ อยากใหทานนายกไดตระหนักยิ่งวา เขาเกิด

ปญหาเหมือนกันผมยกตัวอยางนะครับอยูท่ีพ้ืนท่ีผมเทศบาลตําบล เขาเรียกเงิน

คืนประมาณแสนกวาบาทผมก็เลยงงวาคุณซ้ือถูกตองไหม ขนาดคุณไดไหม 

น้ําหนักเทาไหร ไดหมดเลย แต สตง. บอกวาใหเรียกเงินคืน ผมเลยงงวา สตง. นี้

คือใครทําไมตองมาเรียกคืนในเม่ือคุณทําถูกของเราผมยังไมรูวาจะอะไรยังไง แต

ทราบขาวลอย ๆ วาเรียกเงินคืนแน แตถาเราทําถูกแลว ถาเรียกเงินคืนเราจะทํา

อยางไรครับทานประธานครับ ฉะนั้นในประเด็นนี้ผมอยากกราบเรียนทาน

ประธานนะครับ ผานไปยังผูบริหารนิดหนึ่งวาในสวนเรื่องรายละเอียดนั้น ผมได

อานแลว ผมพอเขาใจพอสังเขปแลวสิ่งท่ีผมเปนหวงเปนใยก็คือหนวยงานอ่ืน 

เทศบาล อบต. ท่ีเขา โดนไปกับพวกเราดวยนะครับตรงนี้ กอนอ่ืนนะครับทาน

ประธานครับตองมีการจัดซ้ือ ซ่ึงระเบียบเขียนไวชัดเจนวาใหซ้ือในองคกรหรือเปน

กลุม กลุมทอผา กลุมอาชีพ แตพอ สตง. ไปตรวจสอบครับทานประธานครับ ไป

สอบถามในทองตลาด ผาหมงาม ๆ ราคาผืนละ 230 บาท อันนี้มันทองตลาด แต

ในองคกรในกลุมเขาอาจขยับข้ึน ตรงนี้ผมเขาใจ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไดยื่นกระทู

ถาม แลวก็มีรายละเอียดออกมาแลว ผมไมทราบวาทานสมาชิกทานใดไดเอกสาร

หรือไมครับอยากใหไดทุกคนเพราะวาเราจะไดตอบพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัด

กาฬสินธุของเราไดความถูกตองแมนยํา ทุกคน ขออนุญาตท่ีเอยนาม ทานวุฒิศักดิ์

ตอบไปอีกอยางหนึ่ง ผมตอบไปอีกอยางหนึ่ง จะไดเปนเอกสารท่ีถูกตองพูดให
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ตรงกันมันจะเปนสิ่งท่ีมีมาตรฐาน ก็ตองกราบขอบพระคุณทานประธานอีกครั้ง

หนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับทานดนุพล  ผือโยนะครับ เปนหวงเปนใยเก่ียวกับเรื่องภัยหนาว ซ่ึงทางกอง

กิจการสภาไดถายเอกสารใหกับทุกคนแลวนะครับ ทานผูบริหารก็ไดตอบทานเปน

หนังสือลายลักษณอักษรแลวนะครับ ไมติดใจแลวนะครับ ตอไป 

 3.3  เรื่อง การบริหารงานระบบการจราจรภายในองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ 

 นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    ผูตั้งกระทู 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏ ิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ตามท่ีผมไดยื่นกระทูถามทานนายก 

    ทานก็ตอบเปนลายลักษณอักษรแตวาผมก็ยังมีเรื่องติดใจอยู และก็ทําความเขาใจ

    กับสวนราชการท่ีตอบผมมาอยางเชนทานบอกวาผมเปนสมาชิกอําเภอเมือง 

    กาฬสินธุ เขต 1 แตท่ีผมอยูนะ มันเขต 2 แลวก็มีท่ีผมไดยื่นกระทูถามตรงนี้  

    เพราะวาทางฝายบริหารไดใชงบประมาณไปทําการปรับปรุงระบบจราจรภายใน 

    องคการบริหารสวนจังหวัด มาแลวหลายปแตก็ยังแกปญหาไมไดสมบูรณเทาท่ีควร 

    อยางท่ีผมกราบเรียนทานประธานสภาไวคือยังใชระบบนาทีทองอยู จึงจะไดจอด

    รถ ผมก็เลยตองถามทานประธานสภาวาท่ีใชเงินงบประมาณในการทําการบริหาร

    จัดการตรงนี้ทานไดเบ็ดเสร็จสมบูรณแลวหรือยังทานก็ตอบมาวารถสวนบุคคล  

    ฝายสภา ฝายบริหาร ฝายขาราชการ รวมกันแลวนาจะเกาสิบครับ ทานก็บอกวา

    ถาถึงวันนั้น วันนั้นคือวันท่ีกองชางไดทําการยายเครื่องมือ เครื่องจักร ตาง ๆ  

    ออกไปยังสถานท่ีสํานักงานใหม ท่ีอยูหลังวิทยาลัยนาฎศิลป ก็คงจะเพียงพอทาน

    บอกวาอยางนี้ แตวันนี้ยังไมไดไปก็เลยยังใชระบบนาทีทองอยู ทานประธานครับ 

    นาทีทองถึงกับวาท่ีจอดรถทานนายกก็มีรถอ่ืน ๆ  เขาไปจอด 3-4 คัน ของทาน 

    ประธานสภา ถาทานไมมาหรือทานมาชาทานตองจอดดานขางของทานรองนายก 

    ทานมาชาทานไมไดจอด ผมถามวาจะเปนไปไดไหม จะมีระบบการอํานวยการ 

    สะดวกในการชี้เปา การจอดและการเคลื่อนยายรถอะไรทํานองและบริหารกันเอง 

    ใครจอดก็จอดไป จอดตามประสาครับทานประธาน แลวอันท่ี 2 นอกจากระบบ 

    จราจรแลว ทานบอกวาจะปรับปรุงกลองวงจรปด ใหมันไดท่ัวถึงเพ่ิมเติม  

    ครอบคลุมท้ัง อบจ. เผื่อมีเหตุการณเหมือนท่ีอยูกรุงเทพมหานครครับทาน 

    ประธาน ท่ีมีภาพ มีอะไรท่ีเปนหลักฐานได อันนี้ก็จะดีครับทานประธาน ทาน 



 12 

    ประธานครับ สิ่งหนึ่งท่ีผมอยากขออนุญาตทานประธานสภานําภาพเพ่ือ 

    เปรียบเทียบวาทานจะไดปรับปรุง ทานจะไดเปลี่ยนแปลง ของภาพถาย ขอ 

    อนุญาตทานประธานสภาข้ึนบนจอนะครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ครับขออนุญาตเจาหนาท่ีครับ ทานประธานพอเห็นไหมครับ ศาลา 2 หลังอยูใกล

    กัน ศาลาหกเหลี่ยม ผมเขาใจไดนะครับทําไมตองเปนศาลาหกเหลี่ยม เพราะวา 

    เรามีเหลี่ยมหรือเปลาครับ เรามีเหลี่ยมมีชั้นมีเชิงหรือเปลาครับ อีกหลังหนึ่งครับ

    เจาหนาท่ีครับ ศาลาไมครับ อันนี้ศาลาสําหรับดูดาวครับทานประธาน ผมก็เลย 

    เอาเรื่องนี้ข้ึนมา เอาหลังนี้ข้ึนมา เพราะวาใครผานไปผานมามันดูแลวไมคอย 

    เรียบรอยครับทานประธานมันเหมือน  ถาเราจะซอมก็ซอมซะ ไมฝาเฌอราก็ได 

    ครับทานประธานถาเราจะซอม บันไดก็พังลงแลวครับทานประธาน เอาใหกองชาง

    ดีไหมครับ ศาลาตรงนี้ ใหกองชางไปใชซะหรือเราจะทําเปนหกเหลี่ยมอีกหลังหนึ่ง

    ก็ไดนะครับทานประธาน ไมตองใหเอาไวก็ได แตวาผมดูแลว มันไมคอยสงางาม 

    เหมือนภาพโชวหนา โชวตัวเองทานประธานผมเลยบอกวาขอความกรุณาทาน 

    ประธานถึงผูบริหารวาศาลาท่ีมันเปนไม ทานก็ปรับปรุง แลวก็ซอมแซม ไมง้ันก็ 

    ยกออกครับ ทานประธานนาจะเห็นดวยนะครับ ทานประธานสังเกตไหมครับท่ีมือ

    ผมครับ ทานเห็นไหมครับ งาชางครับ ผมสวมใสนิ้วชี้ ทําไมเหรอครับทานประธาน 

    ขอใหผมใสคนเดียวไดไหมครับ ผมขอสวมใสคนเดียว แหวนงาชาง ผมไมอยากให

    สวนราชการอ่ืนสวมใสเหมือนผม ผมไมอยากใหผูบริหารสวมเหมือนผม ถาสวม 

    แหวนเหมือนผมมันก็จะเกิดการประสานงา ไมอยากใหเกิดครับทานประธาน เรา

    อยูกันเหมือนพ่ีเหมือนนอง เราตักเตือนกันได ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางพ่ีอยาง

    นองครับทานประธาน ในสวนนี้ผมก็ขออนุญาตทานประธานสภาใหฝายบริหารวา

    สิ่งท่ีผมถามไป สิ่งท่ีผมใหขอมูลไปทานจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไร ใน 

    ปงบประมาณท่ีจะมาถึงนี้นะครับ แลวสวนท่ีผมทักทวง ทานจะวาอยางไรขอให 

    ทางฝายบริหารไดชี้แจงสักหนอยครับทานประธาน ผมไดรับหนังสือแลวครับ  

    เพียงแตวาทานตอบผมคนเดียว เขาใจวาทานสมาชิกก็ไดรับผลกระทบเหมือนกัน

    กับผมนะครับ เพ่ือเปดหนาเปดตาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานประธานชวยให

    ฝายบริหารไดตอบดวยครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์  นะครับ ครับทางฝายบริหารก็ไดตอบทาน           

    เกรียงศักดิ์เปนเอกสารเรียบรอยแลว แตทานเกรียงศักดิ์ ก็ยังติดใจและมีขอเสนอ

    จากท่ีทานพบเห็นแลวก็ชี้แจงตอสภาฝายบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถา
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    ไมมีอะไรนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ เอาไวโอกาสหนานะครับ ทานจะไดฟงทาน 

    ผูบริหารตอบเรื่องท่ีทานสอบถามครับ ทานเกรียงศักดิ์ ครับเชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับ ขอถามเรื่องเดียวก็ไดครับ ผมถามหลายขอ ผมถามแควาศาลา

    ท่ีผุพังทานจะยกออกหรือไมครับขอเดียวก็พอ หรือจะเอาไวอยางนี้ตลอดไป เอา

    ขอเดียวพอครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตทานนายกครับเชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกผู 

    ทรงเกียรติ ทานผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รอง

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทานนายกไดมอบหมายใหตอบกระทูของ           

    ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ การจราจรในองคการบริหารสวนจังหวัดนะครับขอนํา 

    เรียนวาจากท่ีมีทานหนึ่งไดแนะนําเราบอกวาตอนนี้ เม่ือปท่ีแลวครับตั้งแตทาน 

    ปลัดวีระศักดิ์ ภูครองหิน เราก็ไดปรับปรุงเก่ียวกับการจราจรใหเราตีเสนแลวก็ให

    รถวิ่งทางเดียว ตรงนี้เราก็ไดปรับปรุงข้ึนมาแลว แลวเราก็ทําชองจราจรทุกชองนะ

    ครับในกรณีท่ีทานบอกวารถจอดตรงนั้นตรงนี้ ท่ีท่ีนายเราจอดนะครับ  

    เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนวาเราจะตองมีวินัยในการใชรถ มีวินัยในการจอดรถ ตรงนี้ก็

    ขอนําเรียนทานนะครับ สวนทานถามวาเรื่องศาลานะครับ ปกติศาลาหลังท่ีทาน 

    บอกวาจะเอาออกหรือไมนั้น คือเราก็มีศาลาหลังใหมอยูนะครับ แตท่ีเอาไวตรง 

    นั้นเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนเอาไวกันรมเทานั้นครับ ท่ีทานถามวาจะยกออกหรือไม

    นั้น เราจะพิจารณากันอีกตอไปในอนาคตขางหนาครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ทานก็ไดฟง ทานไมติดใจแลวนะครับ ก็ถือวาได 

    ตอบท้ังเอกสารทานไดรับทราบแลวนะครับ ตอบดวยวาจาดวยนะครับ ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานสุรพงษครับ     

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอกุฉินารายณครับทานครับ ท่ีผมอภิปรายไม

    ตองการคําตอบ แตเปนเรื่องเลาใหฝายผูบริหารฟงนะครับทานจะตอบไมตอบไม

    เปนไรนะครับ แตดวยความเปนสมาชิกสามสมัยและเปดประชุมสภามารวมเดือน

    แลวนะครับก็อยากจะตั้งขอสังเกตใหกับผูบริหาร หลายเรื่อง หลายประเด็น เพ่ือ
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    จะนําไปในแผนงบประมาณในการบริหารงานในปถัดไปฝากทานประธานถึงฝาย

    บริหารนะครับ ทานประธานครับเรื่องแรกสืบเนื่องมาจากวาระท่ีเพ่ือนสมาชิกได

    ตั้งกระทูถามแลวฝายบริหารก็ไดตอบมาเปนหนังสือ แตถึงอยางไรนะครับ ตอบ 

    เปนหนังสืออยางไรก็ยังมีขอกังขา ในฐานะท่ีผมไมไดเปนคนตั้งกระทู แตก็อยาก 

    ถามฝายบริหารนั้นหลายเรื่อง เรื่องแรกทานประธานท่ีเคารพครับเก่ียวกับเรื่องผา

    หมอันดับแรกกอนนะครับ ความจริงผาหมนั้นมันไมใชแตเฉพาะ อบจ. เราซ้ือผมก็

    ไปรวมเปนตัวแทนในการรวมแจกผาหมกับผูบริหารหลายทองท่ี หลายพ้ืนท่ีท่ัว 

    จังหวัดกาฬสินธุ ทานประธานครับประเด็นนั้นมันไมไดอยูท่ีวาเราจะไปแจกทุก 

    พ้ืนท่ี แตเขารองเรียนท่ีออกโทรทัศน ท่ีเปนขาวนั้นก็คือเรื่องราคา ทานประธาน 

    ครับความจริงนั้นระเบียบในการจัดซ้ือจัดจางเขาระบุไวชัดเจน วาราคากลางไม 

    เกินเทาไหร เพราะฉะนั้นเม่ือเราปฏิบัติในราคากลางนั้นเราไมตองสนใจเพราะเรา

    ไมไดทุจริต ผมไมไดเปนคนจัดซ้ือนะครับแตผมทราบวาฝายบริหารของเราจัดซ้ือ

    ในราคากลางอยู ถามวา อบจ. เราซ้ือเกินกวามาตรฐานราคากลางท่ีอ่ืนไหม ผมก็

    ไปตรวจเช็คไมไดเกินครับทานประธานท่ีเคารพครับ เทศบาลกุดหวาก็ซ้ือในราคา

    เดียวกัน หลาย ๆ ท่ีซ้ือราคาเดียวกัน แลวทําไม ประเด็นอยูท่ีวาฝายรองเรียนวา 

    ผมไมไดโทษนะครับ เปนสิทธิของเขาเรามีหนาท่ีแกก็แกไป แตมันข้ึนอยูกับ 

    สถานท่ีการจัดสง ถาซ้ือท่ียางตลาด ผมเชื่อวายางตลาดฆองชัยเปนท่ีผลิตผาหมจะ

    ไปเทียบกับกุฉินารายณ เขาวงไมไดแลวการนําสงไมไดสงแคผืนสองผืน ไมไดแจก

    แปบเดียว เราแจกเปนหม่ืนผืน เพราะฉะนั้นเนื้อผายอมมีความแตกตางกันท่ี 

    สําคัญท่ีแตละท่ีผลิต ชี้แจงไดครับทานประธาน ตรงนี้ไมตองคัดคาน ตรงนี้ผมจะ

    รวมชี้แจงดวย เพราะผมเชื่อวา อบจ. เราโปรงใส ซ่ือสัตย นี้คือเรื่องหนึ่งครับทาน

    ประธานทานครับ เรื่องท่ี 2 เรื่องมาตรการความปลอดภันใน อบจ. ผมเชื่อม่ันวา 

    เพ่ือนสมาชิกหลายทานเคยดูรายการโทรทัศน ขาวตาง ๆ สมาชิกสภาก็พกปนมา

    บาง ยิงกันในอบจ.บาง เทศบาลบาง หลาย ๆ ท่ีนะครับไมใชของเรา เพราะฉะนั้น

    ไมวาจะเปนของหาย รถ ของอบจ. หรือวาทานสมาชิกหรือวาหนวยงานตาง ๆ  

    นาจะติดกลองวงจรปดใหครบบริเวณท่ีสําคัญดวย ไมตองไปติดหองทํางานหรอก

    นะครับ เพราะวาผมเชื่อวาพนักงานของเราทํางานตรงเวลาอยูแลว ติดทางเขา- 

    ทางออกหรือหลาย ๆ ท่ี หรืออยางนอย ๆ มีตูเอทีเอ็มก็จะดีนะครับผมเคยคุยกับ

    ฝายบริหารอยูขาราชการมาติดตองานเราก็เยอะ ราชการ อบจ.เราก็เยอะถา 

    นําเสนอขอตูเอทีเอ็มผมเคยนําเสนอกับทางธนาคารแลวนะครับ เขายินดี ขอใหมี

    สถานท่ีแลวมีความปลอดภัย ตําแหนงของเราเหมาะนะครับ ฝากผูบริหารนะครับ 

    ตูเอทีเอ็มนะครับ เรื่องท่ี 3 ในการเบิกจายคาใชจาย  การเดินทางขออนุญาตนะ 

    ครับบังเอิญวาผมมีประเด็นเก่ียวกับเรื่องนี้ ระเบียบระบุชัดครับทานประธานครับ 

    วากรณีไหนตองใหฝายผูบริหารอนุมัติ กรณีไหน ถานอกพ้ืนท่ีทําอยางไร เขียนไว
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    ชัด เพราะฉะนั้นผมถึงฝากทานประธานถึงฝายบริหารวาอนุมัติใหชัดเจน  

    ขาราชการเราอยาไปโทษขาราชการฝายท่ีรับผิดชอบ บางครั้งฝายบริหารอนุมัติ 

    ขาราชการสวนไหนท่ีขัดคําสั่งก็วากันไป ตามระเบียบ ฉะนั้นฝายบริหารฝากดวย

    นะครับระบุใหชัดถาคุณเคยอนุมัติ โยงไปโยงมาแตเบิกอยู 3 อาทิตย เสียเวลาครับ

    ทานประธาน พอดีเปนคนในองคกร ตรงนี้นะครับถาเขามาติดตองานตรงนี้ โครง

    การ Stop Service เปนเงินโบนัส เงินรางวัลของ อบจ.เรา เงินสวนนี้จะตกไปเลย

    ครับทานประธานครับ ฝากไวดวยครับเรื่องนี้ ผมขออนุญาตเบิกนิดหนึ่ง ผมขอ 

    อนุญาตทําเรื่องเบิก ผมข้ึนนครพนม ระเบียบบอกใหผมไปข้ึนขอนแกนจะใหผม 

    ทําอยางไร ผมอยูบานประชุมวันจันทร ตองขอนายกยกเวนระเบียบ ระเบียบบอก

    วาถาอยูนอกพ้ืนท่ีใหเปนอํานาจของผูบริหารอนุมัติ ฝายบริหารฟงเหตุผลอนุมัติก็

    จบ ถาผมข้ึนตรงนั้นผมไดกําไร ผมเสียมากกวานี้อีกแตวาเพ่ือใหเปนทิศทาง 

    เดียวกันสมาชิกแตละทานแตละเขตจะไดถูกตอง ถาถามบอกวาถามเม่ือไหรก็  

    สตง. ถามวา สตง. ไมไดระบุคอมเมนทเรื่องเดียว ไปคอมเมนทไปใหความสําคัญ

    กับคาใชจายปหนึ่งไมเกินสองครั้ง แตถาขาราชการนะครับรถอบจ. ตองเอามา 

    จอด ทานเกรียงศักดิ์บอกวา รถ อบจ. เปนทรัพยสินของ อบจ. ท้ังนั้น ระเบียบคือ

    ตองมาตรวจถานอกเวลาราชการฝายผูบริหารคือนายกอนุมัติ สรุปวาอยางนั้น แต

    ผมถามวามีใครมาตรวจบาง เอาตาม สตง. จริง ๆ ถาจะยึด สตง. จริง ๆ เอาซิครับ 

    เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอยางฝายขาราชการขออนุญาตท่ีเอยนาม ก็ตองใหเกียรติ

    ฝายบริหารบาง ตรงนั้นก็ไมได ผมไมแนใจวาใครเปนนายกกันแน นี้นะครับนายก

    มีคนเดียว กับรองนายกสองทาน ปลัดมีคนเดียว อยาทําตัวเปนนายกหลายคน  

    ระเบียบนิติกร ใชซิครับ สิ่งเหลานี้ตองปรับปรุง รัฐบาลปฏิรูป อบจ. ปฏิรูปใหม       

    ไดไหม ในสิ่งเหลานี้ เพราะฉะนั้นฝากดวยอีกครั้งหนึ่งครับสุดทายครับ ขออนุญาต

    นะครับปนี้จะเขาป 58 จะเขา 59 การของบประมาณในสวนกลางเราโชคดี            

    นะครับ เงินของเรา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนท่ัวไป รายไดของเราในสวนท่ี

    ผมจะพูดนี้คือรายไดท่ีผมพูดนี้คือสวนงบประมาณขององคกรของเราของ 

    สํานักงานสวนกลางผมฝากผูบริหารวาในการขอโครงการไปนะครับใหกระจาย 

    งบประมาณตามความตองการของพ่ีนองประชาชนดวยถาพูดอยางนี้ฝายบริหารก็

    จะตอบก็ฟงเสียงประชาชนนั้นแหละ ถามวาประชาชนเสียงมาจากไหนครับ  

    ตัวแทน 30 ทานท้ังนั้นท่ีเรียกมา รับไมไดถาฟงทางตรง ก็ฟงทางออมครับ รับฟง

    ปญหาของสมาชิกท้ัง 30 ทานหนอย เอาลาดยางตรงไหน คอนกรีต เอาตรงไหน 

    อันนี้ฝากดวยนะครับ ไมไดอภิปรายนานแลว เพราะวาหนึ่งเดือนท่ีผานมาไมมีการ

    สรางสรรคในเชิงการพัฒนาเลย ถึงแมจะพัฒนาอยางขับเคลื่อนก็จริงแตสมาชิก 

    หลายทานไมรูเรื่องเลยครับ ถาไมประชุมกันในสภา ก็นอกสภา หาโอกาสพบปะใน

    การหารือเรื่องงบประมาณหนอยก็ฝากไวแคนี้ครับขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ในวาระอ่ืน ๆ นี้ผมยกมือไมทันทานสุรพงษ 

    วันนี้ผมแปลกใจครับ วันนี้ทําไมทานประธานสภาไมเชิญทานรองประธานสภา 

    ประจําท่ี เพราะวาทานทําหนาท่ีสมาชิกไดดีมากครับทานประธานในวาระอ่ืน ๆ 

    ผมเห็นดวยกับทานสุรพงษ คือสถานท่ีของเรามีสวนราชการ มาใชบริการ 

    มากมาย ไมวาจะเปนประชาชน  ฝายบริหาร ฝายสมาชิกสภา สวนราชการอ่ืนเอง

    ก็ตองมาใช มารวมติดตอราชการมากมาย ผมก็เห็นดวยตามทานสุรพงษ เสนอไว 

    ก็ขอความกรุณาฝายบริหารวาถาเปนไปไดก็มาทางฝายประธานท่ีเก่ียวกับสภา 

    อบจ. ท่ีมาใชประโยชนรวมกันก็นาจะมีมาไว อันท่ี 2 ครับทานประธานผมเปน 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาปนี้ก็ 11-12 ปแลว ผมมีเรื่องหนึ่งเรา 

    เปนสวนราชการใหญแลวก็มีบุคคลมาใชประโยชน ใชติดตอราชการมากมาย แต

    วา อบจ. ทําไมไมมีรานอาหารครับทานประธาน รานอาหารไมมีเลยครับทาน 

    ประธานสภา แปลกใจมากผมก็ไมทราบวาเกิดอะไรข้ึนหรือไมเหมาะในการตั้ง 

    รานอาหารใน อบจ. เขาบอกวาปมน้ํามันยังเซ็นน้ํามันไมไดเลย หรือวาเปนอะไร 

    ทานประธาน ขนาดปมน้ํามันยังไมใหเซ็นเลยเขาบอกมา ไมเขาใจเหมือนกันทาน

    ประธาน รานอาหารครับทานประธาน ใน อบจ. ของเราสามารถทําอาหารมาขาย

    ไดหรือไมครับ เรื่องท่ีสามครับทานประธานครับ ตามเรื่องท่ีทานประธานจะแจงให

    ทราบวา เขาใจไดวาการไปศึกษาของทานสมาชิก ผูบริหาร ของการไฟฟาฝายผลิต 

    แลวทีนี้สวนราชการจะไปดวย ทานประธาน ผมมีความคิดวามันยังไมสมบูรณก็คือ 

    ทานประธานก็นาจะแจงใหขาราชการใหทราบดวย แลวก็ผูท่ีจะรวมศึกษาดูงานใน

    ครั้งนี้ก็อยากจะใหทานประธานสภาขออนุญาตทางฝายบริหารดวยมันจะดูดีข้ึน 

    ครับทานประธานในขอกฎหมายวาไว ถาทําไวมันก็จะดีสอดคลองกับหนาท่ีของ 

    เรากอนท่ีจะไป ถึงแมวาเราจะใชงบประมาณของการไฟฟาฝายผลิตก็ตาม แตวา

    ดวยระเบียบดวยกฎหมาย ผมก็อยากจะใหทานประธานแจงถึงผูวาราชการจังหวัด

    ทราบดวยนะครับทานประธาน อยางนอย ๆ  ก็อยูในบัตรประจําทุกทาน  

    เพราะวาเราเปนเจาหนาท่ีของรัฐ นะครับ ฝากทานประธานไวแคนี้นะครับ  

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์นะครับ เรื่องการไปศึกษาดูงานผมตองขออนุญาต               

    ทานเกรียงศักดิ์ หารือกับทางฝายบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของนะครับ                

    เชิญทานดนุพล ครับ 
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นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมดนุพล  ผือโย จากหนองกุงศรีครับ ในเรื่อง 

    อ่ืน ๆ นั้นผมมีอยู 2-3 เรื่องอยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารวาใน

    เรื่องท่ีทานสมาชิกพูดท้ัง 30 เขต 18 อําเภอ ท่ีทานสมาชิกใหเกียรติถามทาน 

    ประธานผานไปยังผูบริหาร ผมอยากกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ          

    จริง ๆ นะครับวามันเปนคําถามท่ีคางคาใจบางครั้งเองในการท่ีจะ ติดตอ 

    ประสานงานเรื่องงานแลว คอนขางลาชา สองไมไดรับการตอบสนองในทางท่ีดี  

    ตรงนี้นะครับท่ีอยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารก็คือเม่ือตอบแลว

    ไมอยากใหแลว ๆ ไป อยากใหเก็บเอาคําถามเหลานี้ไปพิจารณาวาเปนจริง 

    ประการใดนาจะไดรับการชวยเหลือหรือเยียวยาหรือไมตรงนี้นะครับทานประธาน

    ครับ ดวยความเคารพนะครับเรื่องนี้อยากใหผูบริหารเองไดตระหนักวาท่ีทาน 

    สมาชิกใหเกียรติถามไปแลวขอคําถามใดท่ีเปนประโยชนตอพ่ีนองชาวจังหวัด 

    กาฬสินธุของเราก็นาจะนําไปพิจารณาและก็ไดรับการเยียวยาและแกไขในโอกาส

    ตอไป ประเด็นท่ีสองครับทานประธานครับ เรื่องการศึกษาดูงานนั้น ผมเปนหวง

    นะครับวาในปนี้ 2558 อยากใหทานประธานและสมาชิกไดปรึกษาหารือทาน 

    ผูบริหาร ควรจะวางแผนไวแตเนิ่น ๆ ไมอยากใหเหมือนหลาย ๆ ครั้ง ท่ีผานมา 

    คอนขางจะเกิดปญหาคือหนึ่งเรื่องเวลากระชั้นชิด สองก็ไมไดท่ีประทับใจ สามก็ไม

    เปนแบบนั้น ๆ สี่ก็คือใหแลว ๆ ไป ไมอยากใหเห็นปญหาเหลานี้มันจําเจครับทาน

    ประธานเราพยายามปรับปรุงใหมันดีข้ึนกวาเดิม ผมคงตองกราบขอบพระคุณ 

    ลวงหนา ทานนายกทานใหคําตอบผมประทับใจทานมากเลยวา จะไปไหนท่ีไหน

    นั้นข้ึนอยูกับทานสมาชิกผมยังจําไดอยูฉะนั้นอยากใหมีโอกาสไดคุยกันในเรื่องการ

    วางแผน ประเด็นสุดทายก็คือในการท่ีจะไปศึกษาดูงานกับการไฟฟา ฝายผลิตกับ

    ทานประธานอุทัย  ขออนุญาตท่ีเอยนาม ตรงนี้วาทานไดกรุณาไปของบประมาณ 

    ทานก็เลยจัดให พอจัดใหแลวทานก็เลยใหทานมีสวนรวมทางเจาหนาท่ีทางทาน 

    สมาชิกแลวก็ไปกับไฟฟา แลวก็ไปกับ อบจ. จะไดรับการตอนรับเปนอยางไร เขา

    ดูแลอยางไรจะไดเปรียบเทียบ ไมใชวาจะไปกินอาหารแบบเดิม ๆ แคนี้ครับ  

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานดนุพล  ครับ เชิญทานชุมพลครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  

    ผมชุมพล  หลักคํา เขต 4 ยางตลาดนะครับ ครับทานประธานครับผมอยากหารือ

    ทานประธานเก่ียวกับเรื่อง ระเบียบในการท่ีประชุมนะครับ วันนี้ใจจดใจจอวาจะ

    ไดประชุมไหม ผมอยากใหทานประธานหามาตรการในการท่ีจะใหทานสมาชิกมา
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    ตรงตามเวลา ทานไหนไมมาก็ลาก็คงจะทราบนะครับ เพราะวาลาลวงหนานะครับ 

    ไมใจตองมานั่งใจจดใจจอวาจะไดประชุมหรือไมนะครับ จะไดประชุมไหม สมาชิก

    จะครบองคประชุมหรือเปลา ผมฝากทานประธานนะครับวาการประชุมครั้งตอไป

    ไมอยากจะเห็นภาพแบบนี้นะครับ ไมอยากใหมีภาพแบบนี้ ทานคงจะทราบในใจ

    แลวนะครับวาใครจะประชุมไดหรือไมได ใครเขาประชุมไมไดกอนท่ีทานจะกด 

    ออดนะครับกดกริ่งท่ีจะเตือนเขาประชุมนะครับ วันนี้ก็มานั่งลุนอยูนะครับวาจะได

    ประชุมไหมนะครับ ดูแลวภาพมันไมสวยนะครับ ฉะนั้นอยากใหทานประธานหา

    มาตรการดวยนะครับ วาจะทําอยางไรทานสมาชิกจะเขาครบองคประชุมแลวก็ 

    ตรงเวลา ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานชุมพล  หลักคํานะครับ ก็ถือวาวันนี้ก็คงจะขอความรวมมือกับ 

    ทานสมาชิกทุกทานนะครับใหความสําคัญในการมาประชุมนะครับ ก็คงจะไดคุย

    กันหลังจากประชุมแลวเสร็จนะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับ เชิญทานวิรมณศักดิ์  วงศธิเบศรครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร  ครับทานประธานสภาครับ ผมวิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร จากนาคูครับ ทานครับการ

    มาประชุม ผมเหมือนกันนะครับบางคนก็ชาบาง แตเม่ือผมสอบถามหลาย ๆ  

    ทาน เขาบอกวามาก็อยางนั้นแหละ ถามก็อยางนั้น ประชุมก็อยางนั้น มันอยางไร

    ไมรูครับมันจืด ๆ ยังไงไมรูนะครับ เขาวาอยางนั้น เหมือนกับทานสุรพงษวานะ 

    ครับนาจะตอบใหชัดเจน อยางท่ีมาก็คุยกันแคนี้นะครับ ในระเบียบนั้นทําได ไมมี

    อะไรเลยครับ ไมรูจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบนะครับผมวามันติดไปหมดนะครับ 

    ถาภาษาชาวบานบอกวา เอาไวก็ตั้งเฉย ๆ นะครับ พูดไมไดตอบอะไรก็ไมรูนะครับ 

    เหมือนกับขนมจีนไมมีน้ําพริกนะครับ ผมวาหาทางแกหนอยนะครับทานประธาน

    ครับ ผมวานะครับ มีอะไรก็คุยกัน คุยกันบางนะครับ บางทานพูดก็พูดไป พูดยังไง

    ทานก็ไมตอบมานะครับ มาก็อยางนี้นะครับ ประชาชนจะคิดเหมือนผมนะครับ  

    ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ นะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม

    ครับ ถาไมมีนะครับผมขออนุญาตแจงทานสมาชิกสภานะครับวาตามระเบียบการ

    ประชุมนะครับขอท่ี 23 การนัดประชุมในระหวางสมัยการประชุมนะครับ ใหทํา 

    เปนหนังสือ  หรือบอกนัดในท่ีประชุมนะครับท่ีประชุมสภาทองถ่ิน แตถา 

    บอกนัดในท่ีประชุมใหสงหนังสือนัดประชุม  สําหรับเฉพาะคนท่ีไมไดมานะ 

    ครับ คนท่ีมาประชุมในคราวนั้นก็ถือวาทานไดรับทราบก็ถือวาทานไดนัดหมายการ
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    ประชุม ลวงหนาแลวนะครับ ทางกองกิจการสภาก็จะปฏิบัติตามขอ 23 ใน 

    ระเบียบการประชุมก็จะแจงเฉพาะทําหนังสือเฉพาะคนท่ีไมมารวมประชุมคนท่ี 

    มารวมประชุมก็ถือวาทานไดรับทราบแลวนะครับ  ทานสุรพงษครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  นิดเดียวครับทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ความจริงความจริงแลวเรามีแท็บ

    เล็ตไลนอยูแลวนะครับใชใหเปนประโยชนหนอยนะครับ ถึงแมระเบียบตองแจงให

    ท่ีประชุมทราบ ใครไมมาก็คือสงหนังสือนั้นคือระเบียบแตวิธีปฏิบัติเรามี 

    วัตถุประสงคซ้ือแท็บเล็ตมาเพ่ือจะลดคาใชจายในการประชุมไมไดซ้ือมาเพ่ือให 

    ทานสมาชิดหลาย ๆ ทานไปใหลูกชายหรือลูกสาวเลนใชใหเปนประโยชนครับทาน

    ประธานครับ สิ่งเหลานี้อยากใหฝายกิจการสภาโพสตขอความบนวาระชุมวา 

    ประชุมเรื่องอะไร ถึงแมวาจะไมถูกระเบียบ ระเบียบบอกวาแจงใหท่ีประชุมทราบ

    สําหรับผูท่ีไมมาสงหนังสือใหทราบนะครับ แตวัตถุประสงคเจตนารมณท่ีเราซ้ือ 

    เครื่องแท็บเล็ตนี้คือลดคาใชจายสิ่งไหนท่ีเปนคาใชจายพอลดไดบางผมก็อยากให

    ทานประธานสภาใหกองกิจการสภาสงไลนหนอยบางทีทานไหนอยากรูวาหัวขอ 

    อะไรใครตั้งกระทูถามบางทีแตละทานออกพ้ืนท่ีอานไมทัน มีไลนใหดู เกิด 

    ประโยชนไมมากก็นอยฝากกิจการสภาโพสตวาระประชุมใสในแท็บเล็ตดวย                

    นะครับ รหัสเบอรโทรผมสงใหแลวครับนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ทานวุฒิศักดิ์ครับ เชิญครับมีอะไรจะเพ่ิมเติมครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานนะครับ คือการสงหนังสือนะครับ ตามระเบียบหรือขอบังคับ 

    ตามท่ีทานประธานวาผมดูแลวประเพณีครั้งกอน ๆ ถึงแมวาทานสมาชิกไมเขา 

    ประชุมนะครับหรือเขาประชุมตองสงใหทานสมาชิกท้ังหมดนะครับเอกสารบาง 

    เรื่องนะครับ โดยเฉพาะนะครับ ถาเปนกระทูถามผูวาหรือแมแตท่ีถาม  

    ของทานนายกบางเรื่องหนาอยู 3-5 แผน นะครับจะสงไลนไมไดจะสงไลนหรือ 

    ท่ีวาท่ีคุณบอกวาสงอะไรตาง ๆ จะตองศึกษาดูกอนนะครับ คนท่ีมาประชุมครั้ง 

    ตอไปจะตองศึกษาดูกอนวาในเรื่องนั้น ๆ มีอะไรบาง นะครับถาจะสงคนท่ีไมมา 

    ประชุมผมวามันไมถูกตอง ตองสงหมดทุกคน ตองดูรายละเอียดกอนนะครับ ถึง 

    ถูกตองครับ ผมหารือทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์ นะครับ ผมฟงทานวุฒิศักดิ์แลว ผมวาทานพูดมีเหตุผล 

    ก็คงอยากใหทางเลขาทางสภาไดดําเนินการเชนเดิมนะครับ การสงเอกสารในการ

    ประกอบการประชุมใหทุกทานเหมือนเดิมนะครับ ใหทานเลขาปฏิบัติตามเดิมท่ี 
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    เคยปฏิบัติสวนในท่ีทานสุรพงษไดเสนอตอสภาเก่ียวกับเรื่องการใชแท็บเล็ตแลวก็

    สงอีเมลนั้นใหทราบผมคิดวาผมไมแนใจวาทางกองกิจจะทําหรือเปลาถาไมทําก็ 

    ขอใหทานสงวาระประชุมผานทางเว็บไซตดวยนะครับ เพราะชวงหลัง ๆ ไมคอย

    ขยันสงเทาไหรนะครับ ใครเห็นดวยกับทานสุรพงษนั้นซ้ือแท็บเล็ต ใชในการ 

    ประชุม ไดรายงานการประชุมผูทีรับแท็บเล็ตไปก็อยากใหดําเนินการอยาง 

    ตอเนื่องนะครับใหเราไดรับขอมูลขาวสารอยางพรอมเพียงนะครับ ก็ถือโอกาสวา

    ใหปฏิบัติตามท่ีเคยปฏิบัตินะครับ ใหสงทุกทานเหมือนเดิมนะครับ  สําหรับ วันนี้

    ประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  

    ครั้งท่ี 5  เปนวันอังคารท่ี  17  มีนาคม  2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หอง 

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา                     16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึก/พิมพ       (ลงชื่อ) .................................ผูตรวจทาน 

         (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)               (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

           ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................ผูจัดทํา 

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


