
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่ 3 ประจําป  2558 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  นายอนันต   อรรคเศรษฐัง  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

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

2.  นายเสนีย   เอกบุตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 1 
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3.  นายประสิทธิ์      อาจบรรจง  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 

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

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

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

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

4.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

5.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

6.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

7.  นายโชติ   ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

8.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

9.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

10.  นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาและวัฒนธรรม 

11.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

12.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

13.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

14.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

15.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

16.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

17.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

18.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

19.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

20.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

21.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

22. นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

23.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

24.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

25.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

26.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

27.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

28.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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29.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

30.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

31.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

32.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

33.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

35.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 

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

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

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

39.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตําแหนง  นักวิชาการประชาสัมพันธ 

40.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

41.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

42.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผูชวยบันทึกขอมูล 

43.  นางสุวภัทร บรรพกลม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

44.  นางสาวอุบลรัตน กุลชณงค  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

45.  นายเดชอรุณ พรมสอน  ตําแหนง  ประชาชน 

46.  นางอภิญญา สุวรรณเลิศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

47.  นายสิทธิไชย แวดไทยสงค  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

48.  นางสาววัชราภรณ  เสนามาตย  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

49.  นางนิภาพร สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

50.  นายประเคน สีเสน   ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

51.  นางสาวกิตยา แสงสีทอง  ตําแหนง  ประชาชน 

52.  นางสาวกาญจนา เพ็ญศิริ   ตําแหนง  ประชาชน 

53.  นายทองจันทร นวลโสภา  ตําแหนง  ประชาชน 

54.  นายฉลอง ภูแลขํา   ตําแหนง  ประชาชน 

55.  นางนารี ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

56. นางสาวจิราวรรณ ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

57.  นางสาวบุปผา   พินิจโชติ   ตําแหนง  ประชาชน 

58.  นางสาวนฤมล   พลสิทธ ิ   ตําแหนง  ประชาชน 

59.  นายพิพัฒน   ทานชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

60.  นายเกษม   สีหาวัตร   ตําแหนง  ประชาชน 

61.  นางเกศริน   ชาภูมี   ตําแหนง  ประชาชน 

62.  นางสาวขวัญดาว   อ่ิมประเสริฐ  ตําแหนง  ประชาชน 
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63.  นายปรีชา   นันอําไพ   ตําแหนง  ประชาชน 

64.  นายปยะพงษ   ศรีเพ็ญ   ตําแหนง  ประชาชน 

65.  นางบุญมี   นันทวี   ตําแหนง  ประชาชน 

66.  นางทนจวน   จรัสวัน   ตําแหนง  ประชาชน 

67.  นายณรงค   จรัสวัน   ตําแหนง  ประชาชน 

68.  นายนาย   ดวยโชต ิ  ตําแหนง  ประชาชน 

69.  นางจเด็จ   ดวยโชต ิ  ตําแหนง  ประชาชน 

70.  นางสาวอรนิต   ศรีบานโพน  ตําแหนง  ประชาชน  

71.  นางสดใจ   ใจดี   ตําแหนง  ประชาชน 

72.  นายปอง   ใจดี   ตําแหนง  ประชาชน 

73.  นายสุรสิทธิ์   นันอําไพ   ตําแหนง  ประชาชน 

74.  นายอาวุธ   นารอง   ตําแหนง  ประชาชน 

75.  นางสายทอง   นันวิชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

76.  นางหนูบาน   นันทวี   ตําแหนง  ประชาชน 

78.  นางสายยนต   สุขเฟองฟู  ตําแหนง  ประชาชน 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน ทานผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขณะนี้ท่ี 

    ประชุมสภาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไป  ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ   

    ทานอุทัย  แกวกลา  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจํา 

    ท่ีบัลลังกและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ  เชิญทานรองประธานท้ังสองทานประจําท่ีบัลลังกครับ  เม่ือทาน 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองคประชุมแลว  กระผม

    ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ              

    สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 3  ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

          

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
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ทองถ่ิน  พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสาร ท่ีแจกใหทานสมาชิกสภา ทุกทาน

แลว 

  1.2  เรื่อง  การเผยแพรประชาสัมพันธขอบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รายละเอียดตาม

เอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาแลว 

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2558 

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  17  กุมภาพันธ  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม เชิญคณะกรรมการ 

    ตรวจรายงานการประชุมครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์ ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานคณะเจาหนาท่ี  ทาน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   

    ดิฉันนางจารุวรรณ  พันเดช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต

    อําเภอยางตลาด   ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงาน

    การประชุม 

 

     สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  17  กุมภาพันธ  2558      

    คณะกรรมการไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1            

    ครั้งท่ี 1  วันท่ี 23  กุมภาพันธ  2558 คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุม

    เสร็จเรียบรอยแลวครั้งท่ีผานมา และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาฯ  ในวันนี้เพ่ือใหสภาฯ  

    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกสภาทานใดจะแกไขถอยคําใน

    รายงานการประชุมกระทําไดโดยมติของท่ีประชุม ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  

    เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง ครับเนื้อหาท่ีผมไดอภิปรายในสภาครั้งท่ีผาน

    มานั้น มีขอความอยูทอนหนึ่งนั้น ท่ีผมบอกวาในวันนี้ท่ีผมไดอภิปรายนั้นทานปลัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด ทอนหนึ่งนะครับ ไมใช ปลัด อบต. ครับ เปน ปลัด  

    อบจ. ครับ วันนั้นทานก็อยูนะ กรุณาแกไขถอยคําใหผมดวยวาเปนปลัดองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดครับ ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานเลขาฯ ดูรายงานการประชุมดวยนะครับ วาอยูตรงไหนนะครับ ทาน         

    เกรียงศักดิ์ ขอแกไขคือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. เปน ปลัด  

    อบจ. นะครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ ทานใดเห็นดวยใหแกไขคําวา  

    ปลัด อบต. เปน ปลัด อบจ. ตามท่ีทานเกรียงศักดิ์ ไดขอแกไขโปรดยกมือครับ  

 

เลขานุการสภาฯ   14  ทานคะ 

 

ประธานสภาฯ   14  ทาน นะครับ 

    มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยกับทานเกรียงศักดิ์ ขอแกไขถอยคําในรายงานการ 

    ประชุม ครับ 

    ไมมีนะครับ 

    นอกนั้นงดออกเสียง นะครับ 

    ในประเด็นอ่ืน ๆ นะครับ ถือวาสภาใหแกไขถอยคําตามท่ีทานเกรียงศักดิ์  

    เสนอนะครับ  

    มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2558   

    เม่ือวันท่ี  17  กุมภาพันธ  2558 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  3       กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 3.1  เรื่อง การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 -  นายชุมพล  หลักคํา   ผูตั้งกระทู 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานชุมพล  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 
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นายชุมพล  หลักคํา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานผูเขารวมประชุมทุกทาน

    นะครับ ผมชุมพล หลักคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 4 

    อําเภอยางตลาด ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดตอบกระทูถามท่ีผม 

    ถามนะครับเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ เก่ียวกับการเบิกจายคาใชจายซ่ึงในขอ 

    25 นั้นนะครับ ไดตอบกระทูถามมาวาการใชยานพาหนะสวนตัวของสวนราชการ

    ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารทองถ่ินซ่ึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปน

    คาพาหนะในลักษณะเหมาจายเปนคาใชจายกับเปนคาพาหนะสวนตัวได โดยผูลง

    นามคือ ขออภัยนะครับท่ีเอยนาม นางทุเรียน ศรีสงคราม ผูอํานวยการกองคลัง 

    นะครับ ซ่ึงในกระทูตรงนี้ผมยิ่งสงสัยมากนะครับ ยิ่งสงสัยมากเพราะมันเกิดจาก 

    ผมเอง เม่ือวันท่ี 5 ผมไดไปอบรมท่ีจังหวัดระยองแตมีหนังสือของทานนายกได 

    อนุมัติในการใชจายในการใชรถสวนตัวในการไปอบรม ในการเดินทางไปอบรม ซ่ึง

    ทานนายกก็อนุมัติมาแลวเรียบรอย แตวันท่ี 5 กองกิจการสภาไดแจงผมไปวา  

    วันท่ีผมเดินทางดวยนะครับ แจงไปวาไมสามารถท่ีจะเบิกจายคายานพาหนะไปใน

    การอบรมไดเปนการใหใชรถประจําทางในการไปอบรมในครั้งนี้ ผมก็ไมรูจะพูด 

    อยางไรนะครับเม่ือทางฝายการคลังแจงอยางนั้นนะครับ ผมก็เลยสงสัยนะครับ 

    ทานประธาน สงสัยวาหนังสือท่ีทานนายกอนุมัติ ถาหนวยไหนกองไหนเขาไมเห็น

    ดวย เขาทําบันทึกไปถึงนายกหรือยังครับ ถาไมเห็นดวยเนื่องจากวาขัดกับระเบียบ

    ขอนั้น ถาหากทานนายกยังยืนยันวาจะอนุมัติก็จะตองอนุมัติ แตนี้ผมถามผูบริหาร

    ไปแลวบอกวาไมเห็นบันทึกไป จากกองไหนไมเห็นบันทึกไปแตแจงผมบอกวาไม 

    สามารถท่ีจะไปใชรถสวนตัวไปได แตเม่ือผมลงทะเบียนแลว ผมแจงวาไปอบรม 

    แลว ผมก็ตองไป ผมก็ตองหาวิธีไปจนไดนะครับ เม่ือผมลงทะเบียนเพ่ือจะไป 

    อบรมแลวนะครับ ตกลงวันนั้นผมก็คิดอยูตลอดวา เอะ! องคการบริหารสวน 

    จังหวัดคําสั่งเด็ดขาดไมอยูกับผูบริหาร ผมเคยเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล

    นะครับ เม่ือผมมีคําสั่งอนุมัติอะไรไปก็ตรงไหนรูวาสวนไหนท่ีไมเห็นดวยก็ทํา 

    หนังสือบันทึกแยงมานะครับ เนื่องจากผิดระเบียบขอนั้น ถาผมยังยืนยันอยูบอก 

    วาอนุมัติ คนท่ีจะใชเงินชดเชยคือผมเพราะวาผมเปนคนอนุมัติแตนี้หนังสือไมเห็น

    ข้ึนมาหานายกไมมีบันทึกข้ึนมาหานายกแสดงวาคนท่ีทําหนังสือหรือวาคนท่ี 

    เอกสารนี้ทําโดยพลักการเลยครับไมผานนายกท่ีผมถามนี้ผมอยากจะใหเปน 

    บรรทัดฐานในการดําเนินการตอไปนะครับ เนื่องจากกอนท่ีผมจะไปอบรมนั้นมี 

    สมาชิกสามทานท่ีไปอบรมท่ีจังหวัดเชียงใหม ขออนุญาตท่ีเอยนาม มีทานรอง         

    สุรพงษ  พลซ่ือ แลวก็ทานบุญสง  โชติไสว ทานราเมศร  เลิศล้ํา ก็ทําแบบ 

    เดียวกันกับผมในการขออนุมัติใชรถสวนตัวไปในการไปราชการก็เบิกจายไดทุก 

    อยาง แตเม่ือผมทําไปคือ วันท่ี 5-8 เดือนกุมภาพันธท่ีผานมาปรากฎวาวันเดินทาง

    ไดมีการยกเลิกผมก็เลยอยากจะเรียนถามทานประธานวาเอาระเบียบ หรือวาเอา
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    บรรทัดฐาน หรือเอามาตรฐานไหนมาใช คนหนึ่งเบิกได อีกคนหนึ่งเบิกไมได  

    มาตรฐานมีหรือไม เม่ือกอนผมวามีมาตรฐาน แตตอนนี้ผมวาไมมีมาตรฐานแลว 

    ม้ังครับ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในการท่ีจะเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไป 

    ราชการนะครับอันนี้คือขอแรกนะครับ ขอ 2 นะครับ เก่ียวกับรถท่ีใชในราชการ 

    เอาไปใชสวนใดบาง ทางพัสดุก็ตอบมาก็ในสวนนั้นผมก็รับทราบ ผมเปนหวงนะ 

    ครับ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อปท. หลายแหง เรื่องตรงนี้โดยเฉพาะรถ 

    สวนกลางนะครับ ในกาฬสินธุนะครับมีการรองเรียนกัน มีสตง. ไดมีมูลความผิด 

    นะครับวาเอารถสวนกลางไปใชสวนตัวนะครับผมไมอยากใหองคการบริหารสวน

    จังหวัดของเราเปนอยางนั้นนะครับผมก็เลยเรียนถามวายังควบคุมอยูตามระเบียบ

    ไหม ระเบียบมีจริงนะครับ แตทําไหม ทําตามระเบียบไหมนะครับวาการใชรถ 

    สวนกลาง มีสิทธิในการเอารถสวนกลางไปใชอยางไร โดยเฉพาะท่ี อปท.กาฬสินธุ 

    ถูกรองเรียนเขาถายภาพ ถายวีดีโอไป ปรากฎวาเอารถสวนกลางไปเก่ียวหญาอยูท่ี

    นาตัวเองนะครับวันหยุดราชการ ก็เลยโดน ปปช. โดนชี้มูลความผิดวาอาจจะมีคดี

    เปนตัวอยางใหทาง อปท. กาฬสินธุ ใหทราบนะครับ ในการตรงนี้ตอไปนะครับ  

    ตอนนี้เขากําลังดําเนินการอยู ผมก็เลยอยากใหองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุนั้น ผมเขามาดูรถจอดใน อบจ. นี้ วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดอะไร ผมก็

    เขามาดูนะครับตอนเย็นเขามาดูนะครับ มีครบหรือไมครบนะครับ อยางไรก็ผม 

    อยากใหมันครบนะครับ การเปลี่ยนแปลงรักษาอยากใหเปนไปตามระเบียบอยาง

    เครงครัดดวยนะครับขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับทานชุมพล  หลักคําก็ไดนําเรียนตอสภาแหงนี้วาเก่ียวกับรายละเอียดการ 

    เบิกจายไปราชการซ่ึงเห็นวามีการดําเนินการไมเปนมาตรฐานเดียวกันนะครับ  

    ทานผูบริหารมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับนอกจากเอกสารแลวเชิญทานรองนายก 

    ครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ตามท่ีทานไดถามระเบียบการไปราชการตอนนี้

    มันมีเรื่องวา สองมาตรฐาน ขอนําเรียนวาองคการบริหารสวนจังหวัดของเราทํา 

    มาตรฐานเดียวกันแตการใชดุลพินิจของคนท่ีใชขอกฏหมายอาจจะแตกตางกัน 

    แลวก็อยากจะใหคนท่ีใชดุลพินิจนั้นไดตอบทานอาทิตยหนานะครับตอนนี้ทางผอ.

    ไมไดอยูในท่ีประชุมนะครับ ขอสองครับเก่ียวกับเรื่องการใชรถของสวนราชการ 

    ตรงนี้ผมก็กําชับเดือนท่ีแลวสวนราชการเราวาตอนนี้มีเรื่องรองเรียนเอารถสวน 

    ราชการไปใชในวันเสารอาทิตย เนื่องจากเปนวันหยุดราชการถาทานใดเอาไปใช 

    ถามีเรื่องมาทางผูบริหารก็จะพิจารณาลงโทษเปนข้ันตอนตอไปผมไดเรียนเบื้องตน

    ตอสวนราชการแลวครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับนอกจากการตอบดวยเอกสารแลวทานรองนายกตัวแทนทานนายกทานยังได

    ชี้แจงดวยวาจานะครับทานชุมพลมีอะไรติดใจหรือไมครับ ถาไมมีนะครับก็ถือวา

    ทางผูบริหารไดตอบใหทานชุมพลแลวนะครับ     

     

 3.2  เรื่อง ความกาวหนาในการจัดซ้ือจัดจางตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

 นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   ผูตั้งกระทู 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด ทานประธานครับตามท่ีผมถามเก่ียวกับความกาวหนาในการ

    จัดซ้ือจัดจาง ผมถามทานประธานหนอยวามีกองไหนท่ีไมใชเงินในขอบัญญัติมี 

    ไหมผมถามทานประธาน ผมถามทานประธานผานไปยังผูบริหารและ  

    ผูใตบังคับบัญชาของทานถาทานใชเงินในสวนนี้วันนี้การประชุมสภาทําไมมีผู 

    มารวมประชุมนอยจังหรือวาทานไมใชเงินตามขอบัญญัตินี้ นี้คือคําถามครับทาน

    ประธาน ผมถามเรื่องความกาวหนาในการจัดซ้ือจัดจาง เพราะวาถาทานจัดซ้ือจัด

    จางเสร็จเรียบรอยก็จะนําพาซ่ึงเปนขอบัญญัติในปตอไปไดเหมือนคราวท่ีแลวท่ีผม

    ถามเรื่องแผนพัฒนาก็นําพาซ่ึงเปนขอบัญญัติตอมาตรงนี้ผมก็ไมทราบวาเกิดอะไร

    ข้ึน ซ่ึงสภาก็มีการถามและก็มีการตอบเพ่ือเปนการละลายปญหาเหมือนเราเดิน 

    เขาหากันตรงนี้มันจะเหมือนคราวท่ีผานมาครับ จริงหรือเปลาครับท่ีผมวาทางใคร

    ทางมันครับ มันเปนอยางนั้นหรือเปลาครับเปนอยางนั้นหรือเปลาถาเปนอยางนั้น

    จริง ๆ นะครับทานประธานมันคงเปนทีใครทีมันนะครับทานประธาน อันท่ีจริงถา

    เราอยูดวยกันแบบพ่ีแบบนองไมตองถามหากระทูหรอกครับทานประธานในวาระ

    อ่ืน ๆ ก็ถามไดเดี๋ยวก็ถามหาระเบียบ ถามหาระเบียบทําไม ถามหากฎหมายทําไม 

    เราคุยกันแบบพ่ีแบบนองดีกวาคําถามของผมมีขอหนึ่ง วาโครงการและความ 

    รวมมือกําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดกาฬสินธุนะครับทานประธานผมถามถึง 

    ความกาวหนานะครับทานประธาน ถามถึงความกาวหนาเรื่องนี้ การท่ีผมติดตาม

    ยังไมมีความกาวหนาไดขาววาผูท่ีเห็นดวย ผูท่ีไมยอมรับฟงเหตุ ฟงผลในตรงนี้  

    หลายครั้ง ท้ัง ๆ ป 2560  ท่ีรัฐบาล คสช. รฐับาลตรงนี้แหละ เขาบอกวาใหเปนป

    ของการกําจัดขยะมูลฝอยใหเรียบรอย อีกปเดียวครับทานประธาน ผมพูดเรื่องนี้

    ข้ึนมาทําไมเพราะวาในข้ันตอนตรงนี้ เปนข้ันตอนท่ีทานไปถามประชาชน ถาม 

    ประชาชนครับทานประธานวาเขาเห็นดวยไหม เขามีสวนไดสวนเสีย ไดรับ 
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    ผลกระทบ มีมลพิษไหม อากาศเปนพิษไหม ทองไรทองนาเขาเสียหายไหม เขาอยู

    ไดไหม ผมก็กินขาวครับทานประธานแตวาผมจะพูดกับทานประธานนี่แหละ ผูท่ี

    เก่ียวของจริง ๆ ผูท่ีเห็นตาง ผูท่ีไมเห็นตาง ทานก็ไมไดมารับฟงผมก็ไมทราบวา 

    ผลประโยชนจะเกิดกับพ่ีนองประชาชนมากนอยเพียงไร แตวาผมจะเราตอนหลัง

    ใหทานประธานฟงวาจังหวัดลําปางทานประธานอําเภอท่ีเกาะคาไดเกิดเพลิงไหม

    บอขยะขององคการบริหารสวนตําบลหาหนวยรวมกันสรางแตเกิดเพลิงไหม เรา 

    จะจัดการอยางไรครับ เราจะอยูลําบากนะครับขยะเอาไปกองไวเฉย ๆ นะครับมัน

    มีปญหานะครับทานประธานและเก่ียวกับอะไรครับทานประธานอบจ. ของเรามัน

    เปนมูลเหตุ  

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตทานเกรียงศักดิ์ นะครับ ทานวิรมณศักดิ์ มีอะไรครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ครับทานประธานท่ีเคารพครับ ท่ีผูลุกข้ึนพูดตรงนี้ พูดคนละประเด็น ผมนั่งฟงนะ

    ครับท่ีกระทูถามเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง พูดไปถึงขยะแลวนะครับ ผมวาเขาเรื่อง

    ดีกวา ทานประธานก็นั่งฟงเฉยอยูครับ คนละเรื่องนะครับ ทานตั้งกระทูถาม 

    เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง องคการบริหารสวนจังหวัดนะครับ ขอตินิดหนึ่งครับ  

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตนะครับ ผมอานดูความกาวหนาในการจัดซ้ือจัดจางตามขอบัญญัติบอก

    วาโครงการกําจัดขยะซ่ึงอยูในหัวขอท่ีทานเกรียงศักดิ์ไดอภิปรายอยูนะครับผมก็ดู

    อยูวาทานกําลัง โครงการจัดซ้ือจัดจางนะครับอยูในสวนหนึ่งของการกําจัดขยะใน

    ปงบประมาณ 58 ดวยนะครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ ตอเลยครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ครับขอบคุณเพ่ือนสมาชิกครับท่ีใหความคิดเห็น แตวาผมก็ขออนุญาตกราบเรียน

    วาขอนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีอยูในขอบัญญัติท่ีไดตั้งงบประมาณไวแลวถาจําไมผิดก็ 

    ประมาณหนึ่งลานแปดแสนบาท เพ่ือจะไดไปสอบถามประชาชนเอาประชามติวา

    เขามีผลกระทบหรือไมเขาอยากทําไหมถาจะเอาขยะมาทําเปนพลังงานไฟฟาเอา

    ขยะมาทําเปนอิฐมวลเบา เอาขยะมาทําเปนกาซมีเทรน หรือวาจะเอาขยะมาทํา 

    เปนพวกรีไซเคิลครับทานประธาน เปนพวกพลาสติก ตามท่ีผมไดศึกษาขอมูลได

    รับทราบจากชวงท่ีรายการของคสช. รายการของนายกรัฐมนตรีทุกวันศุกร เขาจะ

    พูดอยูสองเรื่อง พลังงานและเรื่องขยะ ทํานองนี้นะครับทานประธาน ถาทาน 

    ประธานผานไปผานมาจังหวัดรอยเอ็ดถาทานเห็นกองขยะมากมายอยางนี้มันสง 

    กลิ่นเหม็นแตวาผมอยากกราบเรียนทานประธานวาขยะตรงนั้นเขาขายครับ แลว

    ยังมีท่ีเทศบาลบัวขาวตรงนั้นก็มีการคัดแยกขยะพลาสติก มารีไซเคิลใหม สวนท่ี 
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    ไมสามารถยอยสลายเขาก็ฝงกลบแตวาการบริหารจัดการยังไมสมบูรณนักนะครับ

    ทานประธานมีการปลิว เรี่ยราด ไปตามทาง ตามสวนพืชไรของเกษตรกร นะครับ

    ทานประธาน ตอนนี้ทานวาจะไมเปนปญหาอะไรมากมาย แตวาตอไป มันจะมี 

    ปญหาถามวาเหมือนท่ีเพ่ือนสมาชิกทานไดทักทวง ทานไดใหขอคิดเห็นก็ดีแตเชื่อ

    วา ผมมีตัวอยางครับทานประธานมีหลายจังหวัดอยากกราบเรียนทานประธาน  

    อยางเชน จังหวัดตรังทานประธานเขาเปดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

    ประชาชน รวมท้ังผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในจังหวัดตรังนะครับ จังหวัดตอมานะครับ

    ทานประธานจังหวัดพัทลุง ก็เปดประชุมระดมความคิดเห็นกับพ่ีนองและกํานัน 

    ผูใหญบาน เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดลําปางครับ ภาคเหนือ โดยเฉพาะ 

    จังหวัดลําปางเปนจังหวัดท่ีมีปญหา ภาคเหนือเขาบอกวาเขาจะสรางโรงงานผลิต

    ไฟฟาของภาคเหนือนะครับ เพ่ือจัดการกับขยะลนเมือง ทานประธานครับในเรื่อง

    นี้ผมขออนุญาตทานประธานถามผูบริหารกอนวาความกาวหนาจริง ๆ หรือวา 

    ขอบัญญัติทานก็ไดตอบผมมาแลวแตยังไมมีความสมบูรณเทาไหร ทานก็ไดชี้แจง

    มา ทานมีหนังสือจากกองพัสดุไปหากองชางเลยเปนประเด็นปญหาครับทานครับ 

    ปญหาอยางไรครับตามท่ีทานประธานแจงหนังสือมาจากรองปลัดกระทรวง 

    มหาดไทยทานประธาน มีอยูขอสามครับทานประธานประเภทงานกอสราง 

    ปรับปรุงสิ่งกอสรางทองถ่ินนั้นตองทําประมาณการคาใชจาย เม่ือกอนกอนท่ีจะให

    สภาพิจารณา ผมจําไดใหผูวาพิจารณาอีกหนึ่งอยาง เขาใจวาก็เลยเกิดความลาชา 

    หรือทานจะตอบก็ไดครับ หนังสือท่ีทานสมาชิกอานในท่ีประชุมนี้แหละแลวท่ี 

    สําคัญท่ีสุดมีขอคิดขอ 5 ท่ีทานจองนี้นะครับ ขอ 5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

    จัดใหประชาชนเขารับฟงการประชุมพิจารณาถึงประโยชนผลไดสวนเสียในสวนท่ี

    เก่ียวของกับพ่ีนองประชาชนคําถามครับทานประธานถามวาโครงการกําจัดขยะ 

    มูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ ถาทานประธาน ถาทานผูบริหาร ไมถามประชาชนกอน

    แลวทานไปทําเลย อะไรจะเกิดข้ึน ใครจะรับผิดชอบ มันอยูตรงนี้ ผมขอตอบทาน

    ประธานนะครับ อยางของเทศบาลเมือง ท่ีไปท้ิงบอบําบัดนะครับ ผมวานาจะเปน

    ตําบลกลางหม่ืนถาผมจําไมผิด เปนการฝงกลบแตก็มีกลิ่นเหม็นนะครับทาน 

    ประธานดีนะครับท่ีไมสงกลิ่นเหม็น แลวมีน้ําเหลือง ๆ ไหลเขาสูทองไรทองนา 

    เกษตรกรครับ วันนั้นผมฟงทานนายกประยุทธทานก็บอกวาพลาสติกสิบปนะครับ

    ถึงจะยอย กลองโฟมนะครับทานประธานเปนรอย ๆ ปเลยนะครับทานประธาน 

    ถาบริหารจัดการไมดีก็มีปญหาครับทานประธาน ผมฟงลาสุดจากกระทรวง 

    ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเขาบอกวาตอไปนี้ในการท้ิงขยะจะกําหนดเปนกฏหมาย

    ประชาชนท่ีไปท้ิงขยะตองคัดแยกขยะครับทานประธานอันไหนเนาเสีย อันไหน 

    เปนมลพิษ นะครับอันนี้ก็เปนกฏหมายครับทานประธานในชวงแรกผมขอถาม 

    เทานี้กอนแลวก็อยากฟงความคิดเห็นของผูบริหาร ตามท่ีผมถามทานวาจะให 
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    ขอมูลไดไหม เพราะวาทานเคยบอกวาถาถามตองมีกระทู กระทูแลวจะมีคําตอบ

    หรือไมครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ครับ  ความจริงแลวเปนคําถามท่ีไดตั้งกระทูตอสภาก็

    คือเรื่องความกาวหนาในการจัดซ้ือจัดจางตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 58 ซ่ึงเปนเรื่องท่ีทุกคนใหความสนใจและอยาก 

    ทราบวาจะกระทบตอพ่ีนองประชาชนจังหวัดกาฬสินธุนะครับ แตไมเห็นทาน 

    เกรียงศักดิ์ หรือทานเลขาไดถายเอกสารแจกใหทานสมาชิกทุกทานหรือเปลาครับ

    ในประเด็นท่ีเปนคําตอบของผูบริหาร 

 

เลขานุการสภาฯ   หลังประชุมเสร็จจะไดถายเอกสารใหทานสมาชิกคะ  

 

ประธานสภาฯ   ดูตามเอกสารขออนุญาตวาทานเกรียงศักดิ์ ถามแลวก็ไปขอท่ี 1 ก็คือเรื่อง 

    โครงการกําจัดขยะซ่ึงไมเห็นผูบริหารตอบในเอกสารเรา ทานผูบริหารเรามีอะไร 

    จะเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  กระผม                    

    นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทานนายกได 

    มอบหมายใหกระผมตอบกระทู ของทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ              

    ตามท่ีทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต  

    อําเภอเมือง ไดซักถามเก่ียวกับโครงการกําจัดขยะก็ขอขอบคุณทานท่ีเปนหวง   

    เปนใยพ่ีนองประชาชน ซ่ึงในจังหวัดเองก็มีมากมาย ขอกราบเรียนวาความคิด 

    ท้ังหมดก็เกิดข้ึนจากพ่ีนองท่ีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีให 

    ความคิดกับฝายบริหารวาตอไปนี้ดานสาธารณสุข สิ่งท่ีจะดีสิ่งท่ีจะเหมาะสมกับพ่ี

    กับนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ก็คือโรงงานเก่ียวกับการเผาขยะของจังหวัดกาฬสินธุ

    เราหลังจากนั้นปท่ีแลวทางทานสมาชิกคณะผูบริหารสวนหนึ่งก็ไปดูงานจังหวัด 

    ภูเก็ต ซ่ึงเราไดเขาไปในท่ีโรงงานของเตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ตเสร็จแลวเราก็มาตั้ง

    ขอบัญญัติกันพอเราตั้งขอบัญญัติ ทานสมาชิกก็บอกวาถาเราจะกาวเดินไปกับพ่ี 

    นองประชาชนโดยใหพ่ีนองประชาชนอยูดีมีสุข มีสาธารณสุขท่ีดีเราจะตองทํา 

    เก่ียวกับการหาขอมูล การท่ีเราจะสรางเตาเผาขยะในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ทาง 

    องคการบริหารสวนจังหวัดก็มีขอบัญญัติเก่ียวกับการทําวิจัยใหไปสอบถามพ่ีนอง

    ประชาชนแลวก็ไปหาขอมูล ท่ีเปนปจจุบันแทจริงวาตอนนี้ขยะเราวันหนึ่งก่ีตัน  

    ตอนนี้ขยะท่ีเปนพิษพวกขยะอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ พวกเข็มฉีดยาอะไรตาง ๆ  

    ตอนนี้โรงพยาบาลแตละโรงพยาบาลมีมากนอยเทาไหร เพราะหลังจากนั้นขอเลา
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    เรื่องวาทานแอด แพทริท ซ่ึงทานเปนผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 16 

    ทานก็มีความผูกพันกับทานสมาชิกของเราทุกทาน ตอนนี้ทานก็ไปเรียนดอกเตอร 

    ทานก็เลยแนะนําใหเอาสถาบันลาดกะบังมาทําเก่ียวกับงานวิจัยท้ังหมด ตอนนี้จะ

    เห็นไดวาจากกราฟ ท้ัง 77 จังหวัด ของเราจะอยูท่ีกําลังปรึกษาหารือแลวก็ถาม 

    กันวาเราจะทําอะไรกับโรงงานขยะหลังจากนั้นทานนายกผมเอง ก็ไดเซ็นตสัญญา

    กับทางลาดกะบังไปตอนนี้ยังไมเบิกจายเงินใหกับทางลาดกะบัง เพราะตอนนี้ทาง

    ขาราชการประจําเองคือทานอนันต  พิมพะสาลี  ทานก็บอกวาการท่ีเราจะทําการ

    วิจัยนั้นเราตองตอบคําถาม หาขอมูล ตั้งคณะกรรมการมาอีกชุดหนึ่งแลวเราก็มา

    ประชุมคณะกรรมการชุดหนึ่ง คือ ทาน ส.อบจ. จังหวัดกาฬสินธุ ก็เลย นัด 

    เปนวันท่ี 5 เปนเวลา 10 โมงก็จะประชุมกันเก่ียวกับสาธารณูปโภคตาง ๆ แลวเรา

    จะไดออกสํารวจ ออกหาพ่ีนองประชาชน ก็อยากจะบอกวาความคืบหนาท้ังหมด

    เรื่องท่ีทานมีเจตนาดีกับพ่ีนองจังหวัดกาฬสินธุ เก่ียวกับสุขภาพอนามัยความ 

    เปนอยูของพ่ีนองเราเองก็มีความเปนหวงเปนใยไมนอยกวาทานเลย ก็ตองขอ 

    กราบขอบพระคุณทานเกรียงศักดิ์ท่ีไดสอบถามเปนกระทูมาแลวก็ตอบใหรับทราบ

    แลวนะครับ อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เปนเก่ียวกับขอบัญญัติขององคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ก็ไดสอบถามการจัดซ้ือจัดจางของ 

    ขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผมขอนําเรียนเลยนะครับวาทางเราก็

    ไมไดนิ่งดูดาย เราก็มีความเปนหวงเปนใยพ่ีนองประชาชนเหมือนกับทานสมาชิก

    ทุกทานทีแรกเราวาจะเบิกตุลาคม- พฤศจิกายน ปรากฏวาทางสวนกลาง ก็มาเรง

    ตรวจสอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเราจึงไมไดทําในขอบัญญัติเราตอนนี้เราอุดหนุน 

    เฉพาะกิจ ประมาณ 98 เปอรเซ็นต แตสวนท่ีเหลือขอนําเรียนวาอีก 2 เปอรเซ็นต

    หนึ่งไมมีคนท่ีจะยื่นความจํานงตอเราไดประกาศไปแลว 2 ครั้ง  เพราะฉะนั้นตรง

    นี้ก็เลยขออํานาจจากผูวาราชการจังหวัดท่ีเราจะจัดซ้ือจัดจางจนแลวเสร็จ เราเอง

    ก็ไมนิ่งดูดายครับ ขอนําเรียนวาเม่ือเดือนธันวาคม เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม  2557 

    เราก็ไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางไปทางจังหวัดแลวก็ สตง. ไปแลวเรียบรอย เรา

    ก็อยากจะประกาศแตในขณะเดียวกันสถานการณคาน้ํามันผันผวนเม่ือวันท่ี 30  

    ธันวาคม  2557 มีมติของรัฐมนตรีบอกวามาตรการ การดําเนินการปรับราคา 

    กอสรางหนวยงานของรัฐ เพราะฉะนั้นตรงนี้จากท่ีคาน้ํามันผันผวนลงมาตรการ 

    ตรงนี้จึงมาถึงท่ีเราเราจึงไดทําหนังสือไปท่ีกองชางใหกองชางปรับราคาลงตาม 

    หนังสือทางสวนกลางท่ีสงมาใหเราตอนนี้ขอนําเรียนวาทางกองชางก็ไดปรับราคา

    โครงการท้ังหมด ไดสงใหกับกองพัสดุ เม่ือเดือนกุมภาพันธ เม่ือวันท่ี 22-23 นะ 

    ครับ ตรงนี้มันเปนกลไกลทางการตลาดเก่ียวกับสภาวะน้ํามัน ใหเราสรุปบางใน 

    การท่ีเราจะทําการจัดซ้ือจัดจางตามขอบัญญัติ จึงนําเรียนใหทานประธานไดทราบ 

    หลังจากนั้นอาทิตยหนาครับเราก็จะทําการจัดซ้ือจัดจางตามแผนแตวาแผนเราก็
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    จะปรับปรุงแผนไปใหม สงท้ัง สตง. สงท้ังทางจังหวัดกาฬสินธุ จึงนําเรียนใหทาน

    ไดทราบขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานรองนายกนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ยังติดใจมีอะไรอีกไหมครับ เชิญ 

    ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง ผมนั่งฟงโดยทานรองนายกไดลุกข้ึนใหขอมูล 

    ผมก็พอเขาใจไดแตวาผมติดตรงประเด็นเดียวทานหาเหตุผลวาทานปรับราคา 

    โดยเฉพาะตามราคาน้ํามันท่ีมันลง ท่ีรวม ผมขอกราบเรียนทานประธานวา ผม 

    ถามกลับไปวาเวลาน้ํามันข้ึนปรับไหม เดือนนี้ผมไดยินวาข้ึน 2-3 ครั้งแลว มีมาก

    วานั้นผมจําไมได มันจะสอดคลองใหความเปนจริงไหม ถาลงทานปรับ แตข้ึนทาน

    ปรับหรือเปลา ทานดูสภาพแวดลอมซิครับ ตอนนี้ประชาชนอยูลําบากมากทาน 

    ประธาน อยูลําบากมาก คนมีเงินไมใชเงินทานประธาน เราคนไมมีเงินอยากใชเงิน 

    นี้คือสถานการณของเมืองไทย ผมพูดตรงนี้ข้ึนมา ก็เก่ียวของกับขอบัญญัติเชนกัน 

    ถามันไมสอดคลองกับความเปนจริงผูรับจาง เหมือนทานรองทานบอกวาหาคนมา

    ซ้ือแบบก็ไมไดทานประธาน ใครเขาอยากขาดทุนครับทานประธาน ขาราชการ 

    ออกจากราชการ เอกชนเขาอยูไมได ใครเสียภาษีครับ ถามทานประธานหนอย  

    ใครเสียภาษีครับ ตองกลับไปคิดนะครับผมวาทานคิดดูนะ นาจะคิดใหดี ๆ        

    นะครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับท่ีตั้งกระทูถามนะครับ ผูบริหารคงไดตอบไป 

    ระดับหนึ่งแลวนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ ไมมีอะไรเพ่ิมเติมอีกนะครับ ไมมีนะครับ 

    ถือวาพวกเราไดเขาใจตามท่ีทานเกรียงศักดิ์  ไดตั้งกระทูนะครับ ตอไปนะครับ  

 

 3.3  เรื่อง การชวยเหลือวาตภัยขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 -  นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน    ผูตั้งกระทู 

 เชิญทานเนาวรัตน  ครับ 

 

นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธานคะสืบเนื่องมาจากวันท่ี 

23  กุมภาพันธ  2558 ท่ีผานมานะคะ ไดเกิดพายุฤดูรอน เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัด

กาฬสินธุ ทานประธานคะท่ีเสียหายมาก ก็คือเขตในพ้ืนท่ีของดิฉันคืออําเภอเมือง

รวมไปถึงเขตเทศบาลเมือง  เม่ือการประชุมสภาท่ีผานมาทานพลากร ซ่ึงอยูในเขต
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เทศบาลเมืองทานไดพูดไปครั้งหนึ่ง แตเม่ือวันนั้นดิฉันยังไมไดรับขอมูลจากพ่ีนอง

ประชาชนและผูนําในเขตพ้ืนท่ีแตมาวันนี้เปนการประชุมอีกครั้งหนึ่ง แลวก็ผานมา 

7 วันแลวคะในเรื่องของพายุฤดูรอนท่ีเกิดข้ึน ในเขตพ้ืนท่ีทานประธานคะในเขต

เทศบาลเมืองเสียหายไมใชนอย ในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง ในบานหามแห 

โพนทองเกือบสองรอยหลังคาเรือน และในเขตเทศบาลตําบลเหนืออีก 98  

หลังคาเรือน ทานประธานคะวันนี้โชคดีนะคะท่ีทานนายกอยูในหองประชุม และ

นาน ๆ ทีทานจะไดยินเสียงดิฉัน ส.อบจ. เนาวรัตน ท่ีไดลุกข้ึนแสดงความคิดเห็น

สักนิดหนึ่งคะวันนี้ เนื่องจากวาพายุท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีเสียหายหลายหลังคาเรือน

โชคดีท่ีไมมีคนเสียชีวิตคะ ไมวาจะเปนบานเรือน ไมวาจะเปนรถ เสาไฟฟา แตดีท่ี

มีหนวยงาน อ่ืน ๆ ท่ีเขาไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชน ดิฉันไดรับเรื่องจากพ่ีนองใน

เขตพ้ืนท่ี ซ่ึงถามหาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไมคิดท่ีอยากจะไป

เยียวยาหรืออยากจะไปดูแลพ่ีนองในเขตพ้ืนท่ีบางเลยหรืออยางไรคะ ทาน

ประธานคะดิฉันฟงพ่ีนองประชาชน ซ่ึงไดรับความเสียหายเกิดข้ึน ถามหาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โดยผานดิฉันซ่ึงในเขตอําเภอเมืองถือวาเปนอําเภอท่ี

ใหญในเขตเทศบาลเมือง ถามดิฉันวาทานนายกยงยุทธ ทานไมออกมาดูพ่ีนอง

ประชาชนบางเลยหรืออยางไรคะ ดิฉันก็ไดเรียนพ่ีนองประชาชนวาในเขตพ้ืนท่ี

ของเราซ่ึงมีจังหวัดดูแล มี อบจ. ดูแล แตเขาบอกมาวาอยากจะให องคการ

บริหารสวนจังหวัดของเราดวยนํางบประมาณ หรือวาสิ่งท่ีจะไปเยียวยากับพ่ีนอง

ประชาชนท่ีเสียหายเกิดข้ึนไดบาง  ทานคะทานคงไดเห็นขาวในวันท่ี 23 ท่ีผานมา

หลายหลังคาเรือนในเขตพ้ืนท่ีบานโพนทอง ถือวาไดรับผลกระทบกระเทือนอยาง

หนักมากเลยคะ ในบานหลังคา หลังคาบานท่ี ครัวเรือนท่ีทานท่ีพออันจะกินก็ถือ

วาเปนสวนหนึ่ง บางพ้ืนท่ีท่ีเขาเปนผูยากไรเรานาจะมีสวนหนึ่งท่ีเราพอท่ีจะ

เยียวยาเขาไดตรงนี้ดิฉันจึงถือโอกาสหารือทานประธานผานไปหาทานนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ วาวันนี้และอาทิตยนี้ในชวงนี้ยังไมสายเกินไป

หรอกคะ เพ่ือจะมีอะไรไปดูแลเพ่ือพ่ีนองประชาชน ไดบาง วันนี้ก็หลายหนวยงาน

แลวนะคะ ไมวาจะเปนของทหาร ไมวาจะเปนงานของจังหวัด ทางเทศบาลตําบล

เหนือท่ีประสบปญหา เกาสิบกวาครัวเรือนก็ไดถุงยังชีพ ถุงอะไรไป ชวยเหลือ 

เยียวยาพ่ีนองประชาชนแลวทานประธานคะในวันนี้ดิฉันก็ถือโอกาสหารือกับทาง

องคการบริหารสวนจังหวัดวาเรามีอะไรบางท่ีจะไปเยียวยา เพ่ือท่ีจะพาพ่ีนองท่ี

ประสบภัยในครั้งนี้ ขอบคุณคือท่ีใหโอกาสท่ีใหพูดแลวก็หารือไปยังทานนายก โชค

ดีคะท่ีทานนายกไดนั่งฟงขอบพระคุณเปนอยางยิ่งคะ ท่ีทําใหมีความหวังอยากให

อบจ.เราไปเยียวยาและก็พบปะกับพ่ีนองท่ีประสบภัยในครั้งนี้นะคะ ขอบคุณคะ  

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานเนาวรัตน นะครับ  เชิญทานนายกครับ  
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นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ครับกราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมในนามผูบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงไดรับมอบหมายจากทานนายกยงยุทธ ใหตอบ

กระทู ของทาน ส.อบจ. เนาวรัตน เรื่องวาตภัย นะครับ ผมขอนําเรียนวาท่ีผานมา

เราเอง ก็เปนผูหนึ่งท่ีไดรับเลือกตั้งจากพ่ีนองประชาชน เพราะฉะนั้นเราก็เปนหวง

เปนใยประชาชน ไมเฉพาะพ่ีนองเขตอําเภอเมืองนะครับ  ท้ังจังหวัดเราก็มีความ

เปนหวงเปนใย  เพราะฉะนั้นตรงนี้วันแรกท่ีเราไดมีการเปดประชุม โดยทานผูวา

ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ก็ไดมาเขาท่ีประชุมมาบอกกลาวกับเราวาผมจะไปท่ี

อําเภอนาคู เม่ือคืนนี้เกิดวาตภัย 125 หลัง ผมก็ยืนฟงอยูผมก็อ้ึงวา องคการ

บริหารสวนจังหวัดเราจะชวยเหลืออะไรเขาไดบาง เพราะตรงนี้ไมเกิดเฉพาะ

อําเภอเมืองครับ หลังจากนั้นระยะหนึ่งก็เกิดท่ีอําเภอกมลาไสยบานผมเสาไฟฟา

ลมทับบานคนเพราะตรงนี้เกิดพายุหมุน เราก็ไมรูวามันเกิดเม่ือไหร วันนี้ผมได

ประชุมกับหัวหนาสวนท่ีอําเภอกมลาไสยเขาบอกวาการท่ีจะชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัตินั้น มีราชการคนหนึ่งขออนุญาตเลาเกินข้ันไป มีขาราชการคน

หนึ่งเปนทนายชุมชนท่ีอยูอําเภอเมืองนี้นะครับ วันนั้นเกิดพายุหมุนวันท่ี 23 

กุมภาพันธ ปรากฏวาเสาวิทยุชุมชนนะครับลมมาพาดบานเขาเสร็จแลวเขาก็ขอ

ความชวยเหลือมาทางจังหวัด เขาขอความชวยเหลือไปยัง ปภ. ปภ.ก็บอกวาผูวา

ยังไมประกาศภัยพิบัติตรงนี้ท่ีผมนําเรียนเราก็อยากจะชวยและผูหญิงคนนั้นเขา

เสียเงิน 150,000 บาท เพ่ือท่ีจะซอมบานตัวเอง คนนั้นก็จะพาผูบริหารคนนี้ท่ี

กําลังจะอธิบายโดยทานนายกยงยุทธ เขาก็กาคะแนนใหเราผมคิดวาเพราะนั้น

ความเปนหวงเปนใยก็ไมนอยกวา ส.อบจ. นะครับ บานผมก็โดน บานทานวิรมณ

ศักดิ์ ก็โดน อําเภอเมืองก็โดน แตในขณะเดียวกันตอนนี้ผมกําลังคิดวาเราจะชวย

เขาอยางไร ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสาธารณภัย ป 2550 นี้นะครับ กําหนดวาให 

อปท. ทองถ่ิน พ้ืนท่ีโดยไมรวม อบจ. มีหนาท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัยในเขต

ทองถ่ินของตนโดยมีผูบริหารทองถ่ินของ อปท. ของพ้ืนท่ีแหงนั้นท่ีรับผิดชอบใน

ฐานะเปนผูบริหารทองถ่ิน เพราะฉะนั้นปหนาเราชวยกันได ผมขอรองทานวา ไมรู

วามันจะเกิดพายุหมุนเม่ือไหร ไมรูวามันจะเกิดไฟเม่ือไหร เราตั้งเก่ียวกับการ

ชวยเหลือพ่ีนองประชาชนไดไหม ขอนี้อยากจะเรียนถามทางกองแผน ถาเราตั้งได

ผมยินดีนะครับทานสมาชิกก็ยินดี เพราะทานเปนคนใหขอคิด เพราะฉะนั้นตรงนี้

จึงนําเรียนวาองคการบริหารสวนจังหวัดเรากําลังคิดหาวิธีการท่ีจะชวยเหลือพ่ีนอง

ประสบภัยพิบัติท้ังหมดไมเฉพาะอําเภอเมือง ไมเฉพาะอําเภอกมลาไสย แลวก็นาคู 

ท่ีไดรับความเดือดรอนอยูตอนนี้บางทีอาจจะไปบานทานประธานก็ได หรือบาน

ใครก็ได เพราะอนาคตเราไมรู เพราะตอนนี้กําลังยางกาวเขาสูพายุฤดูรอนกําลัง
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เขาหนาฝน เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงขอนําเรียนทานวา เราคิดไมนอยกวาทาน

เหมือนกันนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับเชิญทานเนาวรัตนครับ 

 

นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน คะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งคะ กราบเรียนทานประธานคะ น้ําเยอะจังเลยนะคะ

ทาน ไมมีเนื้อเลย มีแตน้ําคะ ทานรองคะดิฉันฟงทานพูดแลวเหนื่อยใจแทนพ่ีนอง

ประชาชน รูสึกวามันน้ําเยอะจังเลยคะเม่ือสักครู นี้ เนื้อมันไมออกมาเลยคะทาน

ทานประธานคะท่ีดิฉัน ถามเม่ือสักครูก็คือวาความมีน้ําใจนะคะทาน จาก อบจ. 

คะน้ําสักขวดก็ยังดีคะ ท่ีจะไปดูแลพ่ีนองประชาชน สําหรับเราซ่ึงสมาชิกนี้นะคะ

ตามท่ีดิฉันไดหารือกับทานเก่ียวกับเรื่องวาตภัยท่ีทาน ไมไดเนนเฉพาะอําเภอเมือง 

หรือวาเทศบาลตําบลโพนทอง เทศบาลตําบลเหนือ แตดิฉันพูดในภาพรวมของ

จังหวัดกาฬสินธุท้ัง 18 อําเภอ ดิฉันเขาใจคะวา อบจ. ของเราเปนอยางไร แต

เพียงแตวาอยากจะถามสักนิดหนึ่งวาสิ่งท่ีปญหาท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 23 นี้ มันไมกวาง

เลยนะคะทาน มันมีไมก่ีตําบลเลยคะอยางตําบลโพนทองของดิฉันมันมีแค 200 

หลังคาเรือน ดิฉันพ่ึงถามข้ึนนะคะวาเราพอท่ีจะเยียวยาพ่ีนองประชาชนไดหรือไม

เอาแคนี้นะคะทาน ฝากไปถึงผูบริหารคะ ขอบพระคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ ทานเนาวรัตน ทานก็ยังย้ําวาความจริงทานรองทานไดอานระเบียบเก่ียวกับการ

ชวยเหลือวาตภัยซ่ึงทานเนาวรัตน ทานก็ไดย้ําวาพูดถึงเรื่องน้ําใจ ท่ีจะชวยเหลือ

นะครับก็ฝากทางผูบริหารได พิจารณาหาชองทางในการชวยเหลือพ่ีนองชาว

กาฬสินธุ ตามจุดตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาเบื้องตนแลวนะครับ ทานเนาวรัตน มีอะไร

เพ่ิมเติมไหมครับ  ครับผูบริหารก็คงหาทางเยียวยา อยางนอยก็เปนเรื่องของน้ําใจ

ท่ีทานเนาวรัตนทานไดฝากไว นะครับ 

 

 3.4  เรื่อง ความคืบหนาโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

 นายดนุพล  ผือโย    ผูตั้งกระทู 

 เชิญทานดนุพล  ครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานคณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวน 

    ราชการ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมดนุพล  ผือโย  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอหนองกุงศรี ไดยื่นกระทูถาม  

    โดยเฉพาะในเรื่องความคืบหนาโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

    ตามขอบัญญัติป 2558 ซ่ึงกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับวาท่ีได
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    ยื่นกระทูนั้นสืบเนื่องจากปญหาหลายปท่ีผานมากระผมเองนะครับไดพยายามทํา

    ความเขาใจและก็พยายามท่ีจะสอบถามในเรื่องของการสรางขอบัญญัติไวแลวใน

    สวนเรื่องการอบรมสัมมนาแลวก็ศึกษาดูงานสวนใหญนะครับ แตละครั้งครับทาน

    ประธานครับจะไปดําเนินการทาย ๆ งบประมาณ จะเปนหวงเวลาท่ีเรงรัดและก็

    การดําเนินการนั้นจะทําใหไมตรงเปาตามวัตถุประสงคท่ีวางไว แตในปงบประมาณ 

    2558 นั้น ผมไดยื่นกระทูถามผูบริหารทานประธานผานไปยังผูบริหารวาใน 

    งบประมาณ 2558 นั้นทานมีแนวทางอยางไรนะครับ โดยเฉพาะมีแผนกําหนดการ

    จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในชวงเดือนไหน ประเด็นท่ีหนึ่งนะครับ ประเด็นท่ี 2 

    เนื้อหาท่ีจะศึกษาดูงานนั้นมีเรื่องอะไรบาง และก็ประเด็นท่ี 3 ในตรงนี้ได 

    ดําเนินการในเรื่องนี้ไปถึงในแลว ผมก็อยากฝาก 3 เรื่องใหทานผูบริหารไดชี้แจง 

    กอนนะครับ เทานี้ครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากทานนายกยงยุทธ ให

    ตอบกระทู ของทาน ส.อบจ. ดนุพล  เก่ียวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ขอนํา 

    เรียนวาตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเราไดตั้งขอบัญญัติเก่ียวกับ 

    การศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนจังหวัด หาลานหาแสนบาทนะครับ โดย 

    ทานสมาชิก สี่ลานหาแสนบาท และทานสมาชิกไดใชไปท้ังหมด ตอนนี้ หนึ่งแสน

    หาหม่ืนหนึ่งพันสิบบาท ซ่ึงไปดูงานท่ีเมืองเลย สวนขาราชการตั้งไวเปนจํานวนเงิน

    หนึ่งลานบาทนะครับ เจาหนาท่ีไปศึกษาดูงานท่ี อบจ. เชียงราย ใชไปท้ังหมด เจ็ด

    แสนหาหม่ืนสองพันสองรอยหกสิบบาท คงเหลือ สองแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยสี่

    สิบบาท รวมยอดคงเหลือ ณ ปจจุบัน สี่ลานหาแสนเกาหม่ืนหกพันเจ็ดรอย 

    สามสิบบาท ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานดนุพล  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

     

 

นายดนุพล  ผือโย  ทานประธานท่ีเคารพครับกระผมดนุพล ผือโย สมาชิกสภาจากอําเภอหนองกุงศรี

    กราบเรียนทานประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับวาท่ีผมไดยื่นกระทูถามไปนั้น มีเรื่อง 

    หนึ่งนะครับอยากใหผูบริหารไดมีความเขาใจนะครับวาปนี้นั้นมีแผนท่ีจะไปศึกษา

    ดูงานหรืออบรมสัมมนาในชวงเดือนไหน ประเด็นท่ีสองนะครับวาเนื้อหาท่ีจะ 

    ศึกษาดูงานนั้น เรื่องเก่ียวกับอะไร ประเด็นสุดทาย นะครับตองกราบขอบคุณทาน

    ผูบริหารนะครับท่ีทานไดชี้แจงขณะนี้มีเงินเหลืออยู ประมาณ สี่ลานหาแสนเศษ 
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    ตรงนี้ผมพอจะเขาใจ แตเนื้อหาสาระของปงบประมาณ 2558 ไดตั้ง ไวอยูใน 

    ขอบัญญัตินั้นเปนเงินหาลานเศษปจจุบันเหลือสี่ลานเศษนั้น ทานมีแผนท่ีจะไป 

    อบรมสัมมนาศึกษาดูงานในชวงไหนอยากใหผูบริหารไดชี้แจงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งจะ

    ไดมีคําถามตอไปกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญผูบริหารครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ขอนําเรียนวาการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็แลวแต

    ทานสมาชิกนะครับแตจะไปนอกตองถามทานประยุทธ จันทรโอชา กอนนะครับ 

    กราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานดนุพล  ผือโยครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  ครับทานประธานครับ กระผมดนุพล  ผือโย จากหนองกุงศรีนะครับท่ีนําเรียนนะ

    ครับวาสวนท่ีจะศึกษาดูงานนั้นนะครับตองกราบขอบพระคุณทานผูบริหารอีกครั้ง

    หนึ่ง ท่ีทานบอกวาแลวแตทานสมาชิกแตผมอยากกราบเรียนวาเผื่อไปท้ิงทายชวง

    ปงบประมาณนั้นผมกลัววาจะกอใหเกิดปญหาหวงระยะเวลามันไมทันเตรียมตัว 

    ไมไดจะทําตรงนั้นไมไดตรงนี้คือท่ีผมเปนหวงนะครับวาในเม่ือสภาอันทรงเกียรติ

    แหงนี้ไดพิจารณาตั้งขอบัญญัติไปแลวนะครับเราจะตองมีการอบรมสัมมนาใน 

    การศึกษาดูงานสถานท่ีนั้นกระผมเองกระผมเองก็ยังไมไดตัดสินใจวาจะไปตรงไหน

    ก็ข้ึนอยูกับสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ ซ่ึงอยากนําเรียนทานประธานนิดหนึ่งนะครับ

    วาเปนขอมูลเบื้องตนนะครับวาการท่ีจะไปตางประเทศนั้นผมมีขอมูลองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดท่ีอยูใกลเคียงกับเราท่ีจังหวัดขอนแกนเขาไปศึกษาดูงานท่ี 

    ประเทศญี่ปุนนะครับ เขาไปวันท่ี 8-13 เดือนกุมภาพันธ ท่ีผานมาไปเม่ือเดือนท่ี 

    แลวหยก ๆ เลยนะครับ เขาไปอบรมเก่ียวกับเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ 

    ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนเขมแข็ง เขามีเนื้อหาสาระแคนี้เขามีรูปแบบ 

    เก่ียวกับการปฏิบัติการของวัฒนธรรมท่ีจะมาปรับปรุงใหของเรานั้นเขมแข็ง นี่คือ

    ขางเคียงของเราแตในสวนของกาฬสินธุนั้นกระผมเองก็ยังไมคิดวาไดไปท่ีไหนก็ 

    ข้ึนอยูกับคณะสภาและผูบริหารจะไดเห็นชอบตรงนี้ ท่ีผมกราบเรียนไวมีเรื่องหวง

    ของเวลานะครับ ผมเรียนเพ่ิมเติมนิดหนึ่งนะครับวาการท่ีจะไปศึกษาดูงานจะไป

    อบรมแตละครั้งนั้นผมเห็นใจสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา  ก็จะ

    ไปจังหวัดเลยคราวท่ีแลวก็เกิดปญหา แมแตจะไปสัมมนาท่ีจังหวัดสกลนครนั้นผม

    ยังทราบวายังเกิดปญหาแตก็ไดแกไขปญหาไปแลว ทีนี้ในเรื่องศึกษาดูงานในคราว

    นี้นั้นนะครับยังก็ฝากนะครับ จะเขาปท่ี 4 แลวแนะครับทานประธาน ครับ ปท่ี 3 
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    แลว ถาหากวาจะเปนขวัญและกําลังใจใหทานสมาชิกบาง นะครับตลอดจนทาน

    ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝายหรือผูมีเกียรติทุกทานจะไดมีโอกาสไดไปศึกษาดูงาน

    รวมกันก็เปนขวัญและกําลังใจปละครั้งนะครับทานประธาน ผมอยากฝากทาน 

    นายกของเรานะครับในฐานะเปนผูท่ีจะนําพาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ของเรานั้นไปสูสายตาพ่ีนองประชาชน ชาวกาฬสินธุ พ่ีความสุขรวมกันเปน 

    ประเด็นท่ีสําคัญยิ่งนะครับ ตรงนี้นั้นฝากทานประธานไปยังผูบริหารวาในเรื่องนี้ 

    นั้นนาจะไดหารือกันเปนเบื้องตนในโอกาสตอไปขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานดนุพล  ผือโยนะครับ ทานเองก็ยังย้ําอยูวาประเด็นท่ีหนึ่งก็คือจะ

    จัดสัมมนาดูงานในชวงเดือนไหนนะครับ ประเด็นท่ี 2 ก็คือ จะศึกษาดูงานเรื่อง 

    อะไรนะครับ ถาทางผูบริหารตอบวาจะใหทานสมาชิกไดมีสวนในการกําหนด ผม

    คิดวาก็นาจะรีบดําเนินการเพ่ือจะใหไดเกิดการพูดคุยไดขอสรุปนะครับก็ฝากทาง

    ผูบริหารไดหาเวลาในการพูดคุยหารือเพ่ือจะใหแผนงานตรงนี้ไดเปนไป ไมเรงรัด

    เหมือนกับทุกปท่ีผานมานะครับ เรื่องของทานดนุพล ทานก็ฝากไวแคนี้นะครับ  

    ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  4      รายงานผลการดําเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2557 

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายก เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เรียนทานประธานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กระผม 

    นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร  ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการติดตาม 

    ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2557  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวตามระเบียบ  

    กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    พ.ศ. 2548  ขอ  29  กําหนดให “คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

    แผนพัฒนาทองถ่ินรายงานและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและ 

    ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา 

    ทองถ่ินทราบ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

    ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุก

    ป” ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดประกาศใหประชาชนทราบไปแลว

    นั้น  เม่ือวันท่ี  26  ธันวาคม  2557 
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     เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน  จึงขอรายงานผลการ 

    ดําเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    กาฬสินธุ  เพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเลมรายงานท่ีไดมอบใหทุกทานในท่ีประชุม

    แลว ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับซ่ึงทานผูบริหารไดรับทราบ เรื่องรายงานผลเราก็ไดรับทราบในอาทิตยท่ีแลว

    นะครับ ขออนุญาตท่ีประชุมนะครับ เม่ือปท่ีแลวผมนั่งอยูขางลางผมไดเสนอตอ 

    สภาวาในการประเมินผลนั้น เราอยากไดขอมูลท่ีเปนขอบกพรองหรือขอดีท่ีมา 

    ปฏิบัติได อาทิตยท่ีแลวผมไดเสนอท่ีประชุมวาเรื่องไมดี เรื่องไหนนาจะปรับปรุง 

    เรื่องไหนนาจะไปปรับแกไข เพราะวาจะไดเอามาปรับใชในป 2558 แตผมเอง 

    ผมก็ยังไมเห็นก็อยากเสนอใหคณะกรรมการไดสรุปใหหนอยวาเลมใหญผมไมอาน

    หรอก อยากเห็นวางานแตละงาน งานแตละชิ้นแตละอยางขอดีขอยอยคือตรงไหน

    คือผมอยากไดตรงนั้นมาเสนอเพ่ือจะเอาไปปฏิบัตินะครับ ถึงวานั่งอยูขางบนก็ยัง

    อยากจะเห็นตรงนั้นอยูนะครับ ก็เปนอันวาทานสมาชิกสภาไดรับทราบในรายงาน

    ผลป 2557 แลวนะครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี  5      ญัตติ 

                                     เรื่อง  ขออนุมัติโอนและแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ประจําป 

2558  หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน                 

2,104,500  บาท 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกเชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน   

  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดตราขอบัญญัติงบประมาณ

 รายจายประจําป  พ.ศ. 2558  ไปแลวนั้น 

  บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ

 อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ในหมวดคา

 ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  3  โครงการ  รวมเปนเงิน                

 2,104,500  บาท  รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอมาพรอมนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

 ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
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 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

 หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ขอ 29  

 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ

 สิ่งกอสราง ท่ีทําใหขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  

 หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน กราบ

 ขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญทานดนุพลครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีเคารพ กระผม

    ดนุพล  ผือโย จากเขตอําเภอหนองกุงศรี ซ่ึงในการโอนเงินงบประมาณในคราวนี้

    เปน 2,104,500  บาท  ทานประธานครับซ่ึง ในหนาท่ี 1 นะครับ ตามรายการ 

    โอนลดนะครับขอ 11 นะครับ บอกวากองสงเสริมคุณภาพชีวิตและแผนงานสราง

    ความเขมแข็งชุมชนนะครับ ซ่ึงกระผมตองกราบเรียนนะครับวาคาจางเหมาดูแล

    บํารุงรักษาสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติตั้งไว 165,000 บาท ซ่ึงมีการโอนตรงนี้

    ผมไมเขาใจวาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร นี้คือประเด็นท่ีหนึ่งนะครับ ประเด็นท่ี 2   

    ในหนาถัดไปนะครับ หนาท่ี 2 หนาท่ี 3 นะครับวาขอ 2 นะครับโครงการซอมแซม

    ถนนลาดยางตั้งไว 1,999,000  บาท นะครับซ่ึงมีการโอนตรงนี้ ซ่ึงผมบอกวามัน

    ทับซอนกับสวนราชการอ่ืน สวนไหนตรงไหน อยากใหทานผูบริหารชี้แจงนิดหนึ่ง

    วามีสวนไหนตรงไหนทับซอนกัน นะครับเพ่ือใหทานสมาชิกทานไดรับทราบครับ 

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับผมขออนุญาตทานนายกครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ทานประธานครับ ผมอยากใหทางฝายแผนไดชี้แจง เก่ียวกับขอซักถามของทาน 

    ดนุพล  ไดหรือไมครับ  

 

ประธานสภาฯ   ไดครับอนุญาตครับ 

 

     

นางวนิดา  อําภรณ  กราบเรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน

    นางวนิดา  อําภรณคะ ขอชี้แจงในกรณีท่ีโอนงบประมาณนะคะ สําหรับโครงการ 

    ท่ี 1 นะคะ เปนของสวนสาธารณ 80 พรรษานะคะ เนื่องจากวาตูไฟของเราชํารุด
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    เสียหาย ทางกองสงเสริมก็เลยแจงเรื่องตูไฟชุดควบคุมมาก็เลยเปนท่ีมาของการ 

    โอนเงินงบประมาณ แลวก็อีกสวนหนึ่งก็คือของการกอสรางทับซอนกันนะคะ ท่ี 

    ทับซอนก็คือนิคมหวยผึ้งไดกอสรางในตรงนั้นแลวนะคะ เราก็เลยขอแกไข 

    เปลี่ยนแปลงในสเต็ปใหมครับ เพ่ือท่ีจะบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด

    ใหกับประชาชนคะ  

 

ประธานสภาฯ   ครับ เจาหนาท่ีกองแผนคุณวนิดา ขออนุญาตเอยนามไดชี้แจงรายละเอียดนะครับ

    ใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบ ทานดนุพล  มีอะไรไหมครับ ไมมีนะครับ มี 

    สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง)   

 ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

                                       เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   คะ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุมจํานวน 17 ทาน รวมท้ังทานประธาน ทานรอง

    ประธาน ซ่ึงทานประธานและทานรองประธานมีสิทธิ ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได

    โดยไมตองลงจากบัลลังก ครบองคประชุมคะ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกอยูในท่ีประชุมท้ังหมด 17  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  ยกมือข้ึนครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   15  เสียงคะ 

 

ประธานสภาฯ   15  เสียง นะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  ยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ 

     นอกนั้นงดออกเสียง 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามท่ี  

     ทานนายกเสนอนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  

    มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ   เชิญทานรองนายกครับ 
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นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกทุกทานครับ ตอความ 

    เดือดรอนของประชาชนท่ีทานสมาชิกไดตั้งขอสังเกตและก็ทานสมาชิกไดซักถาม

    กับทางฝายบริหารนั้น อยางไรก็ดีผูเดือดรอนก็คือผูเดือดรอน เราก็มาจาก 

    ประชาชนท้ังหมดขอนําเรียนวาการท่ีเราจะชวยเหลือพ่ีนองผูประสบภัยพิบัติ 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเองขอหารือกับทานสมาชิกแลวก็ทาง 

    ขาราชการทุกทานวา  การท่ีเราจะชวยเหลือพ่ีนองเบื้องตนเราจะทําอยางไร  

    สวนตัวของกระผมเองท่ีนั่งอยูแลวก็ฟงวาถาเราสมมุติวาเราเอาเงินภาคราชการ  

    มันก็คงจะเปนไปไดยากเพราะเราไมมีบทบาทหนาท่ีในตรงนั้นผมก็เลยหารือกับพ่ี

    นองท่ีเปนสมาชิกท่ีมาจากการยกมือของพ่ีนองประชาชนท้ังหมด โดยกาคะแนน

    ใหทานเราตั้งมาเปนกองทุนภัยพิบัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดีไหม ถา

    สมมุติวาเขตทาน ส.อบจ.บุญชวย ไดรับความเดือดรอน เราก็เอาเงินกองทุนท่ีเรา

    บริจาครวมกันตรงนี้แหละครับเอาไปใหพ่ีนองประชาชนเยียวยาในเบื้องตน  

    เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงนําเรียนพ่ีนองท่ีเปนสมาชิกแลวก็ขาราชการองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานวาเราจะตั้งเปนกองทุนผูประสบภัยภัยพิบัติแกไข 

    ปญหาเบื้องตนไดไหมสวนตัวผมเองผมก็มีความยินดีท่ีจะรวมกองทุนผมถึงลุกข้ึน

    มาแลวก็เชิญชวนพ่ีนองท่ีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดไมวา

    จะเปนทาน ส.อบจ. หรือขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะตั้งกองทุน

    ตรงนี้และตั้งกองทุนก็จะมีคณะกรรมการกองทุนในการท่ีเราจัดใหคาใชจายใหคา

    เยียวยาพ่ีนองผูประสบภัยแตละครั้ง ๆ  แตละรอบไป เพราะวาภัยพิบัติจะมีมา 

    เรื่อย ๆ เดี๋ยวก็จะมีวาตภัย เดี๋ยวก็จะมีอัคคีภัย นะครับ ก็จะมีมาเรื่อย ๆ ท้ังป  

    กอนท่ีเราจะตั้งขอบัญญัติใหม ข้ึนมาในป 2559 ผมอยากใหเรามีกองทุนตรงนี้จึง

    ขอนําเรียนเปนเบื้องตน นะครับขอนําเรียนทานสมาชิกแลวก็พ่ีนองขาราชการทุก

    ทานใหใชความคิดรวมกัน ขอกราบขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับ เชิญทานอนันต อรรคเศรษฐังนะครับ 

 

นายอนันต  อรรคเศรษฐัง ครับทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมอนันต             

    อรรคเศรษฐัง  จากสมเด็จ ครับ ท่ีฝายบริหารแนะนํามาก็ถือวาเปนแนวคิดอีกวิธี

    หนึ่ง แตผมขอถามฝายบริหารกอนนะครับวาคุณระเบียบอยูท่ีไหน อยูขอนแกน 

    อยูอุดร เหมือนกับอยูกาฬสินธุ ไหม นะครับ เหมือนกันไหมครับ ขอนแกนเขาทํา

    ได อุดรเขาทําได กาฬสินธุ ทําไมได หลายเรื่องหลายอยางท่ีผานมาแลว ฝากทาน

    ประธานไปยังผูบริหารดวย ผมคิดวาสมาชิกทุกทาน 30 ทาน อยากชวยพ่ีนองท้ัง
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    กาฬสินธุ ท้ัง 30 เขต นะครับ อยากชวยอยูแลวละ ถึงเขตไหนไมมีอุทกภัย ไมมี 

    วาตภัย ไมมีอัคคีภัย ก็ชวยกันอยูแลวชวยมาตลอด ไมวาจะเปนงานศพ งานแตง ก็

    ชวยกันมาตลอด อยูแลวทานผูบริหารอยากตั้งกองทุน นะครับ เห็นดวย แตถาคุณ

    ระเบียบมันใหไหมนะครับ สมาชิกสภาเห็นดวยทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานอนันต นะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ เชิญ 

    ทานเกรียงศักดิ์ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  สมาชิกสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ทํานองเดียวกันนะครับกับเพ่ือนสมาชิกทานไดกลาว 

    ทํานองนั้นเขาถามหาคุณระเบียบ ถามหากฎหมายนี้แหละ ท่ีผานมาฝายบริหาร 

    ฝายสภานี้คิดไดครับแตทําไมได ก็พูดถึงทานดนุพลขออนุญาตนะครับท่ีเอยนาม 

    ทาน ไปศึกษาดูงานเพ่ือนสมาชิกก็บอกวาไปภาคใต ผมก็ดูแลว ก็มีสามจังหวัดท่ี 

    ยังไมไดไป ถาจะไปจริง ๆ  ตองดูอีกทีวาตรงไหนเรายังไมไดดูในภาคใตก็นาจะได

    ทานประธานท่ีผูบริหารบอกวาแลวแตทานสมาชิก ลําบาก ลําบากกวาท่ีคิด 

    เหมือนทานเนาวรัตนถามหาน้ําใจ ทางฝายบริหารก็ถามหาคุณระเบียบอีกทําได 

    ไหม ถาทําไมไดก็จะถามทานประธานนี้แหละครับทานประธาน ทานอุทัย  แกว 

    กลานี่แหละ บอกวามีพรรคพวกเปน สปช. อยู แกปญหาหนอยครับทานประธาน 

    ถามทานแหละครับ ไมตองถามใคร ทานบอกวามีพรรคพวกเยอะเปน สปช.  

    ตอไปนี้ไมตองให ปภ. ครับทําหนาท่ีตรงนี้ใหทองถ่ินของเรานี้แหละครับ อบจ. ก็

    ทําไดเหมือนทานรองนายกท่ีทานกลาวไว ท่ีชวยประชาชนยกเวน อบจ. ทําไมตอง

    ยกเวนครับเหมือนกับจะกระจายอํานาจนะครับทานประธานยังเอาไวสวนกลางอยู

    ยังไมใหทองถ่ินท้ังหมดไมมีปใดท่ีทานสมาชิกมากระทูถามในสภาแหงนี้วาเกิดภัย

    พิบัติ คือภัยตาง ๆ ก็พ่ึงมาถามแลว อบจ. ไมไดชวยอะไรเลยอายเขาครับทาน 

    ประธาน ผมก็อายเขาเหมือนกันครับ อายมากนะครับทานประธานมีภัยตาง ๆ  

    อายมากนะครับลาสุดภัยหนาวครับทานประธาน ทานหนาวไหม หนาวนะครับ 

    ทานประธาน หรือทานไมหนาว หลายทานหนาวนะครับอยูขางหลังผมก็หนาว 

    ทําไมถึงหนาวทานประธานภัยหนาว นี่แหละครับทานประธาน ผมถามทาน 

    ประธานโดยตรงเลย ถามวาอยางท่ีพูดกับทานบริหารเสนอมาระเบียบทําไดไหม 

    ขอคําตอบดวยครับทานประธานทําไดไหมกองทุนนี้ใชเงินตัวเองหรือเปลา หรือใช

    เงินหลวง จะไดไปบอกคนท่ีบานไดครับทานประธาน มากนอยขนาดไหน หรือใช

    เงินหลวงได หรือวาใชของสวนราชการได ผมขอความกรุณาทานประธานใหฝาย
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    บริหารชวยตอบหนอยครับ โดยเฉพาะผูท่ีดูแลบาน และระเบียบ และกฎหมาย 

    ครับ ขอความกรุณาตอบหนอยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักดิ์  นะครับ ทานผูบริหารจะตอบตอเนื่องจากทาน             

    เกรียงศักดิ์ ไหมครับ ถาไมตอบก็แลวแตทาน มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม

    ครับ วันนี้ก็ถือวาองคประชุมเหลือนอยแตก็ถือวาบรรยากาศเพ่ือนสมาชิกกําลังอยู

    ในชวงกําลังอยากจะนําเสนอเรื่องตาง ๆ เชิญทานชุมพล  หลักคําครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับผมชุมพล  หลักครับ สมาชิกสภา อบจ. 

    กาฬสินธุ เขต 4 อําเภอยางตลาดครับ ก็สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งแรกนะครับ

    ท่ีเสนอวาระอ่ืน ๆ   เสนอเรื่องรถปรับเกรดนะครับตอนนี้ก็ยังเดือดรอนอยูนะครับ

    ถามวันนั้นทานปลัดบอกวาไมไดตั้งกระทูถาม ตอไปผมคงเขียนคําถามทุกคําถาม

    นะครับ ถาพาผมเขาระเบียบผมก็อยากจะเขาเหมือนกันนะครับแตก็ขอใหยึด 

    ระเบียบทุกอยางดวยนะครับ ตอนนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามวาตามท่ีทานสมาชิก

    หลายทานตลอดจนผมไดกราบเรียนไปแลวนั้นวาเม่ือรถปรับเกรดไมสามารถท่ีจะ

    ปรับเกรดได ก็อยากจะขอเรียนทานประธานวางบประมาณท่ีตั้งเอาไวนั้น นํามา 

    เปนจางเหมาบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตลอดจนเทศบาลนั้นเขา

    เดือดรอน เขาก็มีหนังสือเขามาแลวนะครับทางเทศบาลเขามีหนังสือเขามาขอ 

    ความอนุเคราะหปรับเกรดเขามาทุกป  ปนี้ก็ลาชาไป ผมก็อยากเรียนถามย้ําอีกใน

    วาระอ่ืน ๆ ผูบริหารจะตอบก็ได จะไมตอบก็ไดนะครับแตวาในสวนท่ีความ 

    เดือดรอนนั้นก็ยังยึดวายังเดือดรอนอยู หรือจะใหนําราษฎรท่ีเดือดรอนเขามาท่ี  

    อบจ. เขามาท่ี อบจ. ก็ยินดีนะครับ ทางองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน  

    เทศบาลในพ้ืนท่ีนั้นเขาไมสามารถมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการเองไดเขาจึงขอ 

    ความรวมมือจากองคการบริหารสวนจังหวัด ในการท่ีจะนํารถปรับเกรดออกไป 

    เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีอยูในแตละ อปท. นั้นนะ

    ครับในสวนนี้ขอเรียนทานประธานวาถาอยากจะเอาสมาชิกหรือวาเอาตัว 

    ประชาชนเขามารองเรียนดวยตัวเขาเองผมก็ยินดีท่ีจะเอาตัวพวกเขามาดวยนะ 

    ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดยังจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานอนันต จิตพันธครับ 
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นายอนันต  จิตพันธ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ แลวก็สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ จริง ๆ ผม

    ก็ไดยินเรื่องของสมาชิกทุกทานก็คิดเหมือนกันหมดทุกคนนะครับ เพราะวา 

    อุทกภัยเกิดข้ึนไดทุกเม่ือนะครับ ผมอยากเรียนปรึกษานะครับ ทานประธานนะ 

    ครับผานไปถึงผูบริหาร อยากเรียนถามวาใน อบจ. เรามีเจาหนาท่ีฝายกฎหมายอยู

    แลว แลวก็มีเจาหนาท่ีฝายแผนนะครับ แลวก็อยางทานปลัดนะครับ ทําอยางไรก็

    เดือดรอนทุกป อยางอําเภอผมเกิดบอกวาใหไปถามท่ีจังหวัด ไปท่ี ปภ. ปภ.ก็ 

    ชวยเหลือเทานิ้วกอยนี้แหละครับ แตทีนี้ อบจ. ของเราในฐานะ ถือวามีเงิน 

    พอสมควรนะครับ สําหรับผมพูดตรง ๆ นะครับ ถาเราอยากทําใหเปนบรรทัดฐาน

    เราทําได ทานจะทําไดใหมไหม คือสําหรับตัวกระผมในเขตอําเภอนามน สมมุติวา

    มีเงินไปบริหารอําเภอละสี่ลานสมมุติ เดี๋ยวนี้ผมพรอมท่ีจะคืนเขา ท่ีจะมา 

    ชวยเหลืออําเภออ่ืนหนึ่งลานบาทครับ ตัดออกไปเลยครับทุกอําเภอตัดออกไป  

    อําเภอละหนึ่ง ลาน 17 อําเภอก็ 17  ลานครับ ตั้งไวเลยนะครับ ใครจะทําอะไร 

    นะครับ อําเภอไหนเกิดก็เอาเขาไปชวยเลยนะครับ ผมอยากเชิญเจาหนาท่ี 

    วิเคราะหไดไหม ประชุมคราวหนาครับ เอามาพูดใหฟงวาทําไดไมได ฝากขอคิด 

    ของผมถึงทานประธานผานไปยังผูบริหารใหเตรียมขอคิดนี้ไว ณ บัดนี้ถึงวันอังคาร

    หนาครับ ใหไปหาดูขอมูลครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ    ทานสุรพงษครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ขออนุญาตนิดเดียวครับทานประธานไดยิน

    ขาววาผมมาไมทันขออนุญาต ไดยินขาววาจะตั้งกองทุนเงินชวยเหลือภัยพิบัตินะ

    ครับผมมาไมทันแตวาก็อยากจะแสดงความคิดเห็นรวมเพ่ือเปนขอสังเกต สองสาม

    ประเด็นนะครับ ทานประธานท่ีเคารพครับความจริงแลวภัยพิบัตินี้มันมีหลายภัย 

    ไมวาจะเปน วาตภัย อัคคีภัย  ยิ่งอัคคีภัยนั้นอําเภอกุฉินารายณ ขาวลง  

    หนังสือพิมพ ก็ไฟไหมยางสามศพนะครับ ก็ไมใชอ่ืนไกลก็เปนญาติกับลูกนองคนท่ี

    ขับรถผมเอง แตก็ไดรับการบรรเทาสาธารณภัยก็ประมาณเงินไมมากก็ประมาณ 

    หม่ืนถึงสองหม่ืนบาท แตถาเรามีความคิดกองทุนผมเห็นดวยครับ แตปญหาจะอยู

    ท่ีวาเราจะหาเงินเขากองทุนอยางไรนะครับเพราะวาจะเอางบประมาณอุดหนุน 

    มันจะตองมีขอกฎหมายนาคิด ขอสังเกต หรือวามันมี ปภ. ของเขาอยูแลว มีสา 

    ธารณภัยอยูแลว มีแมแตบอกวา อบจ. จะไปชวยซํ้าเติมจากเขาก็ไมไดเพราะวา 

    เปนเงินรัฐเหมือนกัน เราคงถกเถียงกันนานนะครับ แตวาถาเกิดวาให ส.อบจ.  
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    ออกคนละหม่ืนนี้ก็คงตองเอาไวกอนนะครับ แตวาปญหาวาเราจะเอาเงินเขา 

    กองทุนอยางไร นี้เปนความคิดท่ีดีนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานวิรัตน มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพ กระผม

    นายวิรัตน  ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตเลือกตั้ง

    ท่ี 1 ของอําเภอสมเด็จ ทานประธานสภาครับกอนท่ีจะมีเรื่องจะนําเรียนตอสภา 

    แหงนี้ ตอนท่ีทานพูดไปเม่ือก้ีนี้ผมเปนหวงวาถาจะยาวกวาจะปดการประชุมซ่ึง 

    แมแตวาสมาชิกหรือผูเขารวมประชุมกอนจะมีภารกิจกอนท่ีจะทําการปด แตดวย

    ตอนนี้เปนระเบียบวาระท่ี 6 ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสมาชิกตองนําเรื่องเขาปรึกษาหารือ 

    และนําเรียนตอสภาผมกลัววาจะข้ึนมาอภิปรายไมทันกลัวทานจะปดกอนนะครับ

    ตอนนี้ตองวินิจฉัยดวยนะครับวายังเหลืออีกหลายทานท่ียังอยูในท่ีประชุมแหงนี้ท่ี

    รอการอภิปราย เหมือนทานคงเดช เฉิดสถิตย ทานก็มีอีกหลายเรื่องท่ียังจะ 

    อภิปรายตออีก แตเห็นทานประธานสภาจะรีบไปไหนก็ไมทราบนะครับขออนุญาต

    ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมมีเรื่องท่ีจะนําเรียนตอทานประธานสภา  

    ผานไปยังทานรองจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ผานไปยังทานนายก ทานนายกก็จะ 

    มอบหมายใหทานรองจงกลรัตน ดอนโอฬารอีก ผมก็เลยอยากขออนุญาตเรียนตอ

    ทานประธานสภาผานถึงทานจงกลรัตน  ดอนโอฬาร โดยตรง ไดไหมครับ อนุญาต

    ไหมครับทาน 

 

ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ  

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ   ดวยพ่ีนองชาวสมเด็จเขต 2 ครับ ท่ีผมอยูในเขตเลือกตั้งนั้นไดรับการรองเรียน 

    เรื่องถนนสัญจรครับ ซ่ึงมันเปนถนนสายบานหนองปาออยหมูท่ี 1 ตําบล         

    ลําหวยหลัว ถึงบานหนองแสงนอย หมูท่ี 4 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ ซ่ึง 

    โรงเรียนเมืองสมเด็จในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดของเรานั้นนะครับตั้งอยู

    ในจุดนี้ และก็เม่ือปงบประมาณท่ีผานมา ผมก็ไดลุกข้ึนอภิปรายเก่ียวกับถนนเสน

    นี้ครับ เม่ือเขาสูฤดูฝนถนนเสนนี้จะมีความชํารุดเสียหายเปนอยางมากครับทาน 

    ประธานครับแลวคราวนี้มันเปนถนนเชื่อมตําบลท่ีมีอยูในแผนของเรามาโดยตลอด

    เปนงบประมาณท่ีสมาชิกสภา จังหวัดแตละทานไดรับไปก็บริหารไมเพียงพอ ดูแล
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    พ่ีนองไมเพียงพอผมเลยยกเรื่องนี้ข้ึนมารายงานตอทานประธานสภาเพ่ือผานไปยัง

    ทานรองจงกลรัตน  ดอนโอฬาร อีกครั้งหนึ่งขออนุญาตท่ีเอยนามทานนะครับ 

    เพราะวาถนนเสนนี้โรงเรียนเมืองสมเด็จเปนถนนสายท่ีนักเรียนใชสัญจร ไปมา  

    ซ่ึงเปนความเดือดรอนเปนอยางมากครับ โดยเฉพาะชวงหนาฝนนะครับ ทาง 

    หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขาอยูใกลก็ไดรับเรื่องรองเรียนก็ไปชวยเหลือเปนเบื้องตนครับ 

    ไปแกไขเบื้องตนครับ ตรงนั้นท่ี ตรงนี้ที เพ่ือท่ีจะบรรเทาทุกข ความเดือดรอนไป

    บางแตวาถนนเสนนี้ครับมันเปนถนนของ อบจ. ของเราดูแลรับผิดชอบโดยตรง 

    เพราะฉะนั้นแลวอยากใหทานประธานสภานะครับ ผูท่ีเปนประมุขในการประชุม

    ในครั้งนี้ ชวยกระตุนใหผูบริหารนะครับ โดยเฉพาะทานรองจงกลรัตน                  

    ดอนโอฬาร ท่ีทานนาจะเปนตัวแทนท่ีไดรับมอบหมาย ครับขอฝากเรื่องนี้นะครับ 

    เปนประเด็นท่ีสําคัญใหพิจารณาใหความชวยเหลือกับพ่ีนองประชาชนะครับทาน 

    ขอบคุณทานประธานสภาอยางสูงยิ่งนะครับท่ีใหโอกาสกระผม ถาทานจะปด 

    ตอนนี้ก็ไมวานะครับ ขอบคุณครับทาน 

 

ประธานสภาฯ   ความจริงแลวทานวิรัตนผมไมเรงรัดอะไรแตผมเกรงวาสภาเหลือไมเยอะกลัวทาน

    สมาชิกประทวงวาทานประธานไมดูทานสมาชิกในท่ีประชุมหรืออยางไร ความจริง

    แลวตั้งใจจะใหอภิปรายอยูครับครับมีทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 

    เชิญทานวิรมณศักดิ์กอนครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ครับทานประธาน คือทานจงกลรัตน ก็เอยไดพาดพิงถึงอําเภอนาคูนะครับ แตเม่ือ

    วานนี้ผมก็ไดรวมประชุมกับหัวหนาสวนราชการ ปภ. ทุกพ้ืนท่ีนะครับ อําเภอนาคู

    มีปญหามากเก่ียวกับวาตภัยนะครับรอยกวาหลังนะครับ แตทานผูวาก็ไปดูแล 

    อาทิตยนี้ก็สามครั้งแลวครับ วันนี้ทานก็ยังไปอยูครับไปมอบเงินเยียวยาใหสาม 

    ตําบลนะครับก็เริ่มจากบายโมง  สี่โมงคงเสร็จนะครับ ก็อยูท่ีอําเภอนาคูอยู ก็เปน

    ท่ีนาดีใจนะครับทานผูวาใหความสําคัญอําเภอนาคูมาก แตท่ีนาอายมากเลย เขา

    วา ส.อบจ. เราน้ําขวดหนึ่ง ก็ยังไมไดเลย ผมก็ไมรูจะพูดอยางไรครับ ผมก็ไป 

    รวมกับทานผูวาไปดู ใหคาน้ํา เปนเครือญาติทางการเมืองนะครับ แตวาท่ีสําคัญ 

    กวาครับทานประธานเรื่องน้ําแหงแลงนะครับ นาคูผมนี้ติดปลายเขานะครับ ฤดู 

    น้ํามาน้ําก็มามาก ถาแหงแลวก็แหงเร็วกวาเพ่ือนอีกครับ มีสามตําบลของผมไมมี

    น้ําเลย แมแตพระก็มาหาบอกวาอาตมาไมมีน้ําจะฉันแลวหลายพ้ืนท่ีของอําเภอผม 

    หมดอําเภอมีรถน้ําสองคันครับ มีเทศบาลนาคู แลวก็ อบต. นาคูนะครับ ก็บริหาร

    จัดการน้ําใหหลายตําบลมันก็ไมพอนะครับมันมีแค 2 คัน เม่ือวานก็คุยกันวา ผมก็
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    ชี้แจงวาใหทุกอปท. ซ้ือรถน้ําคนละคันเขาก็ยอมรับอยูแตปนี้มันซ้ือไมทัน นะครับ

    ผมอยากถามฝายบริหารวาเราจะหาสวนไหนไปชวยเหลือพ่ีนองชาวจังหวัด 

    กาฬสินธุ อําเภอผมลําบากมาก ผมอยากจะใหทานนายกแลวก็ทานรองจงกลรัตน 

    นะครับ พูดใหผมชื่นใจหนอย จะไดไปตอบพ่ีนองประชาชนของผมนะครับ  

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับผมทานคงเดชประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

    ทาน ผมคงเดช  เฉิดสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

    กมลาไสย เขต 2 นะครับ ครับทานประธานครับมีอยู 2 เรื่องนะครับเม่ือก้ีนี้ 

    ขอบคุณทานวิรัตนนะครับท่ีเบรคทานประธานไว ก็ขอขอบคุณทางสภานะครับ 

    และก็ทานผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะครับท่ีจัดสรร 

    งบประมาณนะครับ อุดหนุนงานประเพณีนะครับ บวชชีพราหมท่ีพระธาตุยาคู  

    อําเภอกมลาไสย ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือจากพ่ีนองชาวอําเภอกมลาไสยแลวก็ 

    ใกลเคียงนะครับมารวมงาน และวันนั้นไดผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปน 

    ประธานนะครับ แลวก็ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ทางทาน

    จงกลรัตนนะครับก็ไดไปรวมงานไดไปมอบงบประมาณนะครับสนับสนุนดวยในวัน

    นั้นนะครับก็ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวยนะครับ เรื่องท่ี 2 นะครับก็คงจะเปนเรื่อง 

    เดิม ๆ นะครับ รถปรับเกรดนะครับซ่ึงเม่ือคราวท่ีแลวไดรับเรื่องจาก ผอ. กองชาง

    บอกวาไดซอมเสร็จเรียบรอยตอนนี้เหลือแตน้ํามันนะครับซ่ึงก็ไดยินบอกวา        

    หลาย ๆ ท่ีไมอยากจะให อบจ. ไปเซ็นน้ํามัน นะครับ ซ่ึงไมทราบวาตอนนี้ไดหรือ

    ยังน้ํามันนะครับเพราะวาของผมคางอยู 2 ตําบล เอามาแลว พ่ีนองเขาถามวา 

    ส.อบจ. ทําไมไมเกรดซักทีเขาบอกวาซอมยังไมเสร็จนะครับลงพ้ืนท่ีทุกวันเปน 

    ปญหาเดิม ๆ คําตอบก็เปนคําตอบเดิม ๆ นะครับทานประธานฝากไวกับทาน 

    ประธาน ผานไปยังผูบริหารนะครับวาตอนนี้น้ํามันไดหรือยังขอบคุณมากครับทาน

    ประธาน ครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานคงเดช นะครับ สําหรับวันนี้นะครับ ทานวรากรณ เชิญครับ 
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นายวรากรณ  ภูอาภรณ   ครับทานประธานท่ีเคารพ ผมวรากรณ  ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด สัปดาหหนึ่งมันชาเหลือเกิน พอดีผม 

    อยากทราบความเคลื่อนไหวในองคกรของเราทราบขาววามีการสรรหาตําแหนง 

    รองปลัดทีนี้ก็เลยอยากถามทานประธานและทานผูบริหารไดตอบวาเดี๋ยวนี้การ 

    สรรหาและการสอบคัดเลือกไดตัวบุคคลหรือยังเพราะวาสมาชิกทุกทานก็ยังสงสัย

    อยูวาใครจะข้ึนมารับตําแหนงรองปลัดคนท่ี 2 วาเปนการสะดวกในการติดตอกับ

    เจาหนาท่ีของเราเองเพราะวาบางครั้งทาน ส.อบจ. แตละเขตเขามาองคกรของเรา

    ก็ยังไมทราบวาเจาหนาท่ีคนนี้ตําแหนงอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการสรรหา และ

    การสอบ คัดเลือกตําแหนงรองปลัดก็อยากจะทราบความเคลื่อนไหวจริงอยูเปน 

    อํานาจของผูบริหาร แตวาสมาชิกก็รูไวใชวาถาไดตัวบุคคลแลวก็อยากใหเปน 

    ผูบริหารไดแนะนําไดบอกไดหรือไมวาใครท่ีจะเขามารับตําแหนงในตรงนี้ เรื่อง 

    เดียวครับทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง)  ทานผูบริหารมีอะไรจะ

    เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีนะครับ  

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับทานประธานครับ ฝายบริหารยังไมไดตอบเลยครับ ปดทําไมครับ 

 

ประธานสภาฯ   ความจริงแลว เปนสิทธิของทาน ทานจะตอบหรือไมตอบก็ไดนะครับ ถาไมมี 

    สมาชิกทานใดอภิปรายผมขออนุญาตตอนะครับก็ถือวาเราไดประชุมกันมาเปน 

    เวลาอันสมควรแลวนะครับผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 4  

    เปนวันอังคารท่ี  10  มีนาคม  2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา                     16.30 น. 

 
 
(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึก/พิมพ       (ลงชื่อ) .................................ผูตรวจทาน 

         (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)               (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

           ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจัดทํา 

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


