
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่ 5 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  17  มีนาคม  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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.  นายเสนีย   เอกบุตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 1 

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

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

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

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.  นายอนันต   จิตพันธ   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 

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

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

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

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

4.  นายสุรพงษ     พลซ่ือ   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 3 
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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. นายดนุพล   ผือโย   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.หนองกุงศรี  เขต 2   

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

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  ท่ีปรึกษา นายก อบจ.กส. 

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

5.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นางอัจฉราวรรณ ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

9.  นายบุญสง  ถ่ินจําลอง  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

10.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

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

12.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

13.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

14.  นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

15.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

16.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

17.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

21.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

22.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

23.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

24.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

25.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

26.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

27.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 
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28.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

29.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

30. นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

31.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

36.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางสาวชวัลนุช สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

41.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

42.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

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.  นางเพ็ญศิริ ภูถมศรี   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

48.  นางสาวอุบลรัตน กุลชณงค  ตําแหนง  ประชาชน 

49.  นายอรุณ พรมโคตร  ตําแหนง  ประชาชน 

 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียน ทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุม

    ท่ีเคารพทุกทานคะ ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    มาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ทานประธานสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานอุทัย  แกวกลา  ประจําท่ีบัลลังกและ 

    ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ  เชิญทานรองประธานสภาประจําท่ีบัลลังกครับ ครับเม่ือทานสมาชิก

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด
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    การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1           

    ครั้งท่ี 5 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

      

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1  เรื่อง  การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ิน หรืผูบริหารทองถ่ินเปนการ

ชั่วคราวดวยกระทรวงมหาดไทย  ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติ กรณีใหถือปฏิบัติ

ตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 1/2557 รายละเอียดตามเอกสารท่ี

ได สําเนาเอกสารใหทานสมาชิกแลว  เพ่ือทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

  1.2  เรื่อง  การลาของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตาม พรบ. 

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 4  พ.ศ. 2552  

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงเม่ือ ตามมาตรา 

11(4)  ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุ

อันสมควร  หากสมาชิกทานใดประสงคจะลาก็ขอใหยื่นใบลาลวงหนากอนหรือจะ

ประสานทางโทรศัพท แจงใหประธานสภาทราบหรือแจงเลขานุการสภา  หรือ

กองกิจการสภาทราบและมายื่นใบลาทีหลังก็ไดนะครับ 

  1.3  เรื่อง  ขอความรวมมือในการประชาสัมพันธ เรื่อง การแจง

ครอบครองงาชางและการคางาชาง เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ

ทราบขาวสารขอมูลการบังคับใชกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเปนไปอยาง

ท่ัวถึง จึงขอความรวมมือใหทานสมาชิกไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ

โดยท่ัวถึงกัน  รายละเอียดตามเอกสารท่ีสําเนาใหทานสมาชิกแลว 

  1.4    เรื่อง  ขอเชิญทานสมาชิกรวมเปนเกียรติตอนรับคณะศึกษาดูงาน

จาก อบต. ทาบอน  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ซ่ึงมีคณะผูบริหาร  พนักงาน

สวนตําบล  พนักงานจาง  อสม. และผูนําชุมชน  จํานวน  135  คน  เขาดูงาน

เก่ียวกับงานดานสาธารณสุขมูลฐาน  ในวันอังคารท่ี  17  มีนาคม  2558  เวลา  

13.00 น. – 15.00 น.  ณ  หองประชุมแพรวา  และตอนเย็นเวลา  18.00 น.  

รวมรับประทานอาหารเย็น  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษามหา

ราชา 

  1.5  เรื่อง  แจงกําหนดการเดินทางโครงการสัมมนาวิชาการกับการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี  19-22  มีนาคม  2558  ขอเชิญคณะผู

รวมเดินทางพรอมกันท่ีหนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ในวันพฤหัสบดี

ท่ี  19  มีนาคม  2558  เวลา  04.30 น.       นะครับ 

  1.6   เรื่อง  ขอเชิญทานสมาชิกสภาเขารวมรับฟงความคิดเห็นโครงการ

จัดเวทีการมีสวนรวมและฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุประเด็น
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การปฏิรูปประเทศ  ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุรวมกับ

คณะอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ และสํานักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ ระหวาง

วันท่ี 26 มีนาคม 2558 - 24  เมษายน  2558  สถานท่ีจัดจํานวน  8 อําเภอ 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีสําเนาใหทานสมาชิกสภาแลวนะครับ 

  1.7  เรื่อง  ขอเชิญรวมงานวันทองถ่ินไทย ประจําป  2558  ในวันท่ี  18  

มีนาคม  2558   

  ภาคเชา  เวลา  08.30 น. รวมพิธีถวายราชสักการะโดยแตงกาย

เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว   

  ภาคบาย  สวมเสื้อสีมวง  เวลา  13.00 น. มีการจัดเสวนาในหัวขอการ

เตรียมความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูอาเซียน และวันท่ี  19  มีนาคม  

58  มีการจัดนิทรรศการแตงกายตามสังกัดหรือตามความเหมาะสม สถานท่ี ณ  

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษารายละเอียดตามเอกสารท่ีสําเนาใหทาน

สมาชิกสภาแลวนะครับ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  3  มีนาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

    

นางจารุวรรณ  พันเดช  กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางจารุวรรณ  พันเดช สมาชิก 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอยางตลาด เขต 2  ตามท่ี 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  

    สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2558 เม่ือวันท่ี  3 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ 

    ไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 13  มีนาคม  2558   

    เรียบรอยแลว และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุม

    ดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุม

    ครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไขถอยคําในรายงานการ 

    ประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 



 6 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ถาม 3 ครั้ง)  

    เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขต อําเภอเมือง ผมมีสิ่งท่ีไมเขาใจในรายงานการประชุมของ

    ทานประธานสภาเลย ในคราวประชุมตามวันเวลาดังกลาวท่ีทานใหพวกผมไดรับ

    รอง ผมนั่งประชุมอยูตลอด สิ่งท่ีผมมองไปขางหนาแลว ของทานไมมีความชัดเจน

    คือ ทานนายกกับทานรองนายก เกาอ้ีวางท้ัง 3 ตัว ผมก็เลยไมทราบวาทาน 

    เหลานั้นมาหรือไมมา ปรากฏวาผมอานในท่ีประชุมในรายงานการประชุม ไมมีชื่อ

    ครับ ผมก็เลยไมทราบวาทานลาหรือทานขาด หรืออยางไร ทานโปรดพิจารณา 

    ดวยครับทานประธาน  

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตทวนคําถามทานเกรียงศักดิ์นะครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับ สิ่งท่ีผมถามทานประธาน คือ ผมอยากไดคําตอบวาบุคคลท่ีนั่ง

    อยูหลังทานนายก และทานรองนายก เกาอ้ีวางท้ัง 3 ตัว หมายความวาทานมา 

    หรือไมมา แตวาปรากฏวาทานไมมีชื่อ ในตําแหนงวามาหรือไมมาทานประธาน ก็

    เลยไมทราบวาทานอยางไรครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานสงสัยวาในรายงานการประชุมก็คือผูเขารวมประชุมนะครับลําดับตอจาก 

    ผูบริหารนี้ทานปลัด ทานรองปลัด ปรากฏวาไมมีชื่อและไมไดแกในผูท่ีไมเขารวม

    ประชุมดวย ทานก็เลยสงสัยวาเปนยังไง ขออนุญาตใหทางทานเลขาไดชี้แจง 

    หนอยครับวาเปนอยางไร  

 

 

เลขานุการสภาฯ   สําหรับรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในรายงานการประชุม

    จะกําหนดไววาจะมีเฉพาะคําวาผูมาประชุมและไมมาประชุม เฉพาะของทาน 

    สมาชิกสภาเทานั้น สําหรับผูเขารวมประชุมจะไมลงรายละเอียดคะ คืองาน 

    ประชุมสภาจะเปนเฉพาะของทานสมาชิกสภา จะเฉพาะตามขอกฎหมายก็คือทาน

    สมาชิกสภาวามาหรือไมมาแคนั้น ผูเขารวมประชุมไมตองลงก็ไมเปนอะไรคะ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับ ผมก็ไมทราบวาการประชุมของเรา มีความสําคัญมากนอย 

    ประการใดแตวาผมในฐานะนักการเมืองท่ีรับผิดชอบกับประชาชน การมารวม 

    ประชุมตรงนี้มีความสําคัญ เพราะวาสภาแหงนี้เราเอาสภามาแกไข แตวาท่ีให 

    เหตุผลมาก็พอฟงได ก็คงจะไปทางฝายบริหารวาในกระทูตอไปในครั้งตอไปทาน

    ประธานวาทานยังบริหารงานอยูไดหรือไม ครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับก็ถือวาทานเกรียงศักดิ์  เขาใจเพราะวาชื่อในผูเขารวมการประชุมสภานั้นจะ

    กําหนดเฉพาะการประชุมสภานะครับ เพราะวาเปนการประชุมสภานะครับ ทาน

    เขาใจนะครับ  มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 

    หรือไม (ถาม 3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2558   

 

ระเบียบวาระท่ี  3      ขอสอบถามผูวาราชการจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ 

 3.1  เรื่อง ขอทราบรายละเอียดงานโครงการซอมแซมถนนลาดยางภายใน

ตําบลหลุบ อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ   

 นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   ผูตั้งกระทู 

 เรื่องนี้ไดรับการประสานงานจากทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ แลวนะครับวาจะนําสง

เอกสารใหภายในวันจันทรหนานะครับ ทานเกรียงศักดิ์ ยังมีอะไรติดใจอยูหรือไม

ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ครับ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง จริง ๆ โดยภารกิจหนาท่ีของสมาชิก

ในฐานะพวกเราทํางานใหกับจังหวัด อันท่ีจริงผมอยากจะถามระดับตําบลดวยซํ้า

แตวาเพ่ือใหทางจังหวัดเขางายตอการตอบ ตอบคําถามเพ่ือนสมาชิก ของสมาชิก 

ผมเขาใจวาโครงการซอมแซมถนนลาดยาง คงไมไดทําเฉพาะตําบลหลุบ ตําบล

เดียว เพราะวาเขาใจวาโครงการลักษณะอยางนี้มีการปรับปรุงและมีการสงเรื่อง

ขอเขาพ้ืนท่ีในการทํางานหลายพ้ืนท่ี หลายตําบล หลายอําเภอ คงไมไดทําตําบล

หลุบตําบลเดียว ผมในฐานะเปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดก็เลยอยากจะ

สอบถามเพ่ือใหเปนบรรทัดฐาน เพ่ือใหเพ่ือนสมาชิกหลายทานไดมีขอของใจ ไดรู

ไดทราบ อยางไรครับทานประธาน อยางไรอยูตรงไหนทานประธาน ผมมีความคิด

อยางไรถึงสอบถาม คําถามท่ีหนึ่งนะครับ เคยถามวาอยางองคการบริหารสวน

จังหวัดของเราเวลามีงานเขาไป มีโครงการเขาไปทําในหมูบาน เก่ียวกับอะไรพวก

นี้ จะมีการประชาสัมพันธใหผูใหญบานประกาศบอกชาวบาน ใหรับรูรับทราบถึง



 8 

แผนงานโครงการท่ีจะดําเนินการนั้น ๆ กอนท่ีจะดําเนินการนะครับ อันท่ีหนึ่งนะ

ครับทานประธาน อันท่ี 2 องคการบริหารสวนจังหวัดของเราจะมีปายบอกเวลา

ทําการกอสรางปายบอกวาผูรับเหมา กอสรางนี้เปนใคร กวางยาวเทาไหร ทํางาน

อะไร งบประมาณอยูเทาไหร จะบอก จะรู รับทราบ แลวผมทําไมตองถามจังหวัด

เรื่องการซอมแซมถนนลาดยางครับทานประธาน ปรากฏวาผมไดไปสอบถาม

กํานันผูใหญบานถามทานสมาชิกสภาเทศบาลไมทราบเลยครับทานประธาน เขา

ไมทราบเลยครับทานประธาน ไมทราบวาโครงการซอมแซมถนนลาดยาง อันนี้

เปนของใคร งบประมาณเทาไหร กวางเทาไหร ยาวเทาไหร ถาผมเดาไมผิดนะ

ครับทานประธานผมเขาใจวาผูรับจางเบิกเงินคารับจางไปเรียบรอยแลว แตก็ยังไม

มีปายบอกเลยครับทานประธานไมทราบเลยครับ แลวเราจะทราบไดอยางไรงานนี้

โครงการนี้ กวางเทาไหร ยาวเทาไหร งบประมาณเทาไหร แลวการประกันสัญญา

ก่ีป หรือกฎหมายลักษณะนี้เขาใหทําเฉพาะทองถ่ินหรือยางไรไมทราบ ใหทองถ่ิน

ทําแตวาทางจังหวัดไมตองทําไมไดนอยใจครับทานประธาน เพียงแตวาทานทํา

บันทึกไปใหจังหวัดทราบหนอยครับ ถาเขาไมตอบก็ไมเปนไรครับ กฎหมายเปด

ชองไวไมเปนไร ผมรับไดทานประธานทานมีพักพวกอยู สปช. ตอไปทานเสนอให

มาตอบในสภาไดหรือไมครับจะดีนะครับทานประธาน เพ่ือเอาปญหามาแรก

เปลี่ยนกัน ส.อบจ. ไมใชวาจะพูดไมมีเหตุไมมีผลนะครับ เขามีเหตุผลพวกเราก็รับ

ฟงไดพรอมท่ีจะรับฟง นะครับทานประธาน เพียงแตวาวิธีคิดถึงจะตางกัน อยาง

ราชการทานก็คิดของทานอยางหนึ่ง คือทานรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา แตวาเรา

นักการเมืองเรารับผิดชอบกับประชาชนครับ แตวาจะทําอยางไรใหราชการ 

สุดทายรวมท้ังนักการเมืองใหคําตอบอยูท่ีประชาชนนะครับทานประธาน 

เหมือนกันอยูไดนะครับ ทานประธานครับถาทางจังหวัดจะกรุณาชี้แจงมาก็จะดี

นะครับทานประธานจะตอบเปนหนังสือก็ดี ก็ดีเทาท่ีไดมาพูดคุยกัน หรือจะรอให

ถึงวันนั้นกอนใหผมทําเรื่องมาอีกครั้งหนึ่ง ผมวามันจะเกินเวลาไป ตอ ๆ ไปถนน

ใชไปใชมามันจะเกิดความเสียหาย ไมใชกระทูถามขอรายละเอียดครับตอไปจะ

เปนกระทูใหมาซอมแซมนะครับทานประธาน ครับขอบคุณครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏินะครับ เรื่องนี้ทองถ่ินจังหวัดก็บอกวาจะสง

เอกสาร ขออนุญาตทานเกรียงศักดิ์วา ถาเปนไปไดขออนุญาตเพ่ิมเติมใหทานเลขา

ไปใหมก็คือทานตองการใหเขาตอบมาในเสนไหนอยางไร ตรงไหน จะไดชัดเจนข้ึน

ครับ จะไดใหตรงกับท่ีทานใหตอบนะครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ครับขอบคุณครับทานประธานครับ อันท่ีจริงท่ีผมถามในภาพรวมของตําบลนั้น

เนื่องจากวาโครงการซอมแซมถนนลาดยางตรงนี้ทําเกือบครบท้ังตําบลครับทาน
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ประธานแตวาทานประธานอยากใหแยกเปนหมูบานก็ไดนะครับไมเปนไรก็ยังเปน

หมูบานเขาไดไมเปนไร จริง ๆ ตัวแทนประชาชนถามดีแลวครับ ดีกวาให

ประชาชนไปถามเองนะครับทานประธาน ไมดีนะครับเพราะวาเขาไปถามหลาย

คน มันจะเกิดความวุนวายครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับ ถือวารอการตอบเปนทางการหรืออยางไร 

ทานเลยขาประสานอีกครั้งหนึ่งนะครับ  

 3.2  เรื่อง แผนงานโครงการท่ีจะแกปญหาภัยแลงใหกับประชาชนในจังหวัด

กาฬสินธุ มีหรือไมอยางไร 

 เรื่องนี้สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตอบมาเปนหนังสือแลว  

    เรียบรอยแลวนะครับทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ครับกราบเรียนทานประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ การตอบกระทูนี้

เขาใจไดเขาตอบเฉพาะผูถามแตวาเขาใจไดวาเพ่ือนสมาชิกไดหลายก็คงอยากจะรู

อยากจะทราบโดยเฉพาะท่ีตอบมาครับทานประธานวาเขาดําเนินการแกไขปญหา

ใหแลวหลายอําเภอ เชน อําเภอสหัสขันธ อําเภอยางตลาด อําเภอหนองกุงศรี 

อําเภอนามน ฆองชัย กุฉินารายณ เขาวง คํามวง ดอนจาน ทาคันโท หวยผึ้ง ผมก็

เลยไมทราบวาอําเภอเมืองนี้ไมแลง คงจะไดน้ําจากเข่ือนลําปาว ใชไหมครับทาน

ประธานถึงไมไดแกไขปญหาความแหงแลงของอําเภอเมือง แตวาผมเขาใจไดวา

บางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีปญหาภัยแลงนะครับทานประธาน แถวตําบล

เชียงเครือ แถวตําบล ไผ แถวตําบลขม้ิน นาจารย พวกนี้ก็มีแลงนะครับ ผมก็เลย

ไมเขาใจวาอําเภอเมืองทําไมไมไดรับผมไมไดประทวงเพ่ืออําเภอเมืองนะครับ แต

วาอยากใหพูดภาพลวงท้ังจังหวัดนะครับ มันก็เปนสวนหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ 

นะครับ ก็เลยไมเขาใจอีกอยางหนึ่งผมก็เลยเปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีของเราท่ีอยากจะทําแตทํายากนะครับ ทําไมได

อยางเชนท่ีเราเสนอกับผูวาราชการจังหวัดไปเพ่ือใหแกไขปญหาน้ําทวม สงเรื่องไป

แลว ก็จากวันนั้นถึงวันนี้เปนระยะเวลา 6 เดือน จากวันนั้นถึงวันนี้การแกไข

ปญหาน้ําทวมแตวันนี้กลายเปนปญหาภัยแลง 6 เดือนนะครับทานประธาน ทาง

จังหวัดเขาใหเห็นผลท่ีปฏิบัติตามคําเรียกรองไปวา เขาบอกวาไมมีอยูในแผนก็เลย

ไมสามารถดําเนินการตามท่ีผูบริหารเสนอไปได แตวาตามท่ีผมฟงเพ่ือนสมาชิก

ทานหนึ่งจากอําเภอคํามวงทานบอกวาของทานอยูในแผน ผมก็เลยไมเขาใจวาแต

วาทานบอกวายืนยันวาอยูในแผนทานก็ยังไมไดรับการตอบสนองก็เลยเห็นบอกวา

จะนํากลับมาพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง แตวาเหตุท่ีสวนกันในความคิดชวงท่ีมี
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อุทกภัยน้ําทวมนะครับ พวกเราก็ขอซอมแซมถนนลูกรังเปนสวนมากนะครับ แต

วาทางจังหวัดของเราก็แกไขปญหาภัยแลงโดยการทําขุดลอกหวยหนองคลองบึง

ท้ังหมด เปนสวนมากเหมือนกันครับ คุณลักษณะนะครับทานประธานของเราทํา

ตรงนั้นก็คือการซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือขนผลผลิตของพ่ีนองสัญจรไปมาได

สะดวกก็เลยเกิดความคิดวาเรานาจะบูรณาการในการการคิดการทําจากทองถ่ิน

ของเราอันไหนพอทําไดก็อยากทําโดยเฉพาะเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงนครับทาน

ประธานเดี๋ยวจะสงเรื่องใหทานนายก เพ่ือจะมีหวย หนอง คลอง บึงท่ีไหน ท่ีแกไข

ปญหาพ่ีนองประชาชนได ก็อยากใหทําเรื่องขุดลอกหวยหนอง คลอง บึงใหดวย

ครับ นอกจากการซอมแซมถนนลูกรัง นอกจากถนนลูกรัง ตามท่ีผมทําอาชีพ

ลักษณะนี้มากอนนิ การไดเสียงไดแตม ทํายังไงก็ไมคุมนะครับทานประธาน ถา

เปนขุดลอกลําน้ํา นําไปปลูกขาวเก่ียวกับการเกษตรนี้ไดมากครับทานประธาน คือ

ถาเปนไปไดใหปรับยุทธศาสตรระหวาง ซอมแซมถนนลูกรังใหมีขุดลอกคูคลอง

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์  นะครับ ประเด็นท่ีทานดูท่ีเอกสารในมือทานท่ีตอบ

จากปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทางเลขาไดแจกใหเพ่ือนสมาชิกสภา

เรียบรอยแลวนะครับ ทานไมติดใจแลวนะครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผูทรง

    เกียรติทุกทาน กระผมวุฒิศักดิ์  พลเสนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    กาฬสินธุ เขตอําเภอ หนองกุงศรี ขออนุญาตตอเนื่องจากวาระ 3.2 ของทาน 

    เกรียงศักดิ์ นะครับ เพราะวาปญหานี้เปนปญหาสําคัญอยางยิ่งนะครับ โดยเฉพาะ

    ทางภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ ของเราดวย ตามท่ี ปภ. ทําหนังสือแจง

    มายังทานสมาชิกขออนุญาตท่ีเอยนามทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ท่ียื่นแบบสอบถาม

    ไปยังผูวาราชการจังหวัดนั้นนะครับ เขาตอบมาวานะครับสวนมากโครงการท่ีลงใน

    แตละอําเภอตาง ๆ จะเปนขุดลอกชะมากกวานะครับ อยางเชน ป 2557 นะครับ 

    เก่ียวกับการฟนฟูบูรณะแหลงน้ําเดิมวงเล็บขุดลอกจํานวน 7 โครงการในสวนของ

    อําเภอ 5 อําเภอ มีอําเภอหนองกุงศรีอยูอําเภอท่ี 3 ครับ ท่ีบานนาคํานอย มีบาน

    เดียวท่ีไดประโยชน นะครับ ตอมาป 58 ดูตามเอกสารมาเลยครับ ปงบประมาณ 

    ป 2558 นะครับ ขุดลอกอีกเหมือนเดิม มี 30 โครงการ ในสวนของ 10 อําเภอ  
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    นะครับ เม่ือดูเม็ดเงินท่ีลงไปแลว อันนี้อยากบอกวายังไมคุมเทาไหร เม่ือเห็น 

    ปญหาโดยเฉพาะทุกอําเภอ ไมใชวาพ้ืนท่ีใด พ้ืนท่ีหนึ่งนะครับ มีปญหาเหมือนกัน

    คือภัยแลง ผมถึงบอกวาการใชเม็ดเงินนะครับ พูดถึงองคกรอ่ืนกวาจะมา อบจ.  

     ใชเม็ดเงินตาง ๆ มันไมสมน้ํากับสมเนื้อ ขุดลอกไปสองรอย –สามรอย ไปทําแปบ

    เดียวนะครับ ผมบอกวาเอาเงินสวนนี้ไปทําอยางอ่ืนประเภทขุดเจาะน้ําบาดาลก็ดี

    กลับมาอบจ. ผมถามหนอยครับ ป 58 เรามีแผนอยางไรนอกจากขุดเจาะน้ํา 

    บาดาล บอบาดาล เรามีแผนอยางไรนะครับ 18 อําเภอนะครับ ผมเปนหวง           

    พ่ีชางเขา 18 อําเภอโควตา ส.อบจ. มี 2 บอ แลวเพ่ิมไดอีกหนึ่งบอ ผมบอกวา 

    ปญหาตาง ๆ นี้ รับภาระท่ีหนักท่ีสุดคือพ้ืนท่ี ท่ี ส.อบจ. ท่ีอยูตรงนั้นรับมา แลวมา

    พูดใหสมาชิกแลวมาพูดใหทานผูบริหารไดทราบ ผมไมทราบวาผูบริหารรับไปแลว

    ก็มาดําเนินการ สามารถแกไขปญหาในสวนนี้ไดหรือไมนะครับ ผมบอกวานะครับ 

    ป 58 ถึงมีเงินและไมมีเงินก็แลวแต เขาเพ่ิมจํานวนบอเพราะอยางไรครับการขุด

    เจาะ 2 บอ พ่ีนองประชาชนมาขอมากกวา 2 บอ เปนบอท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 ท่ี 6 สวน 

    บอท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 ท่ี 6 นั้น สวนมากเขาบอกวาถา อบจ. ออกมาเจาะ บอบาดาลให 

    เขาบอกวาจะเสียคาใชจายใหทุกอยาง นะครับ ผมฝากเรื่องนี้ไปถึงผูบริหารดวย 

    นะครับ ถามีโอกาสไปอําเภอผม ผมขอบอ ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 หรือแมแตทุกอําเภอ ขอ

    อนุญาตใหเขาไดใชตรงนี้ เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุข เพ่ือพ่ีนองประชาชน ดวย ได 

    อยางเต็มท่ีดวย นะครับ หรืออีกอยางหนึ่ง ขอเปนสองเครื่องในการขุดเจาะบอน้ํา

    บาดาล นะครับ ซ้ืออีกสักเครื่องหนึ่งนะครับ ผมวาเอาเงินไปทําอยางอ่ืนมากกวานี้ 

    ยังมีเลยครับ ไปซ้ืออีกเครื่องหนึ่งยังดีกวานะครับ ผมเห็นแลวพ่ีนองประชาชน   

    ทุกป มีแตเรื่องปญหาเรื่องภัยแลงมาก ๆ นะครับเปนหวงพ่ีนองประชาชนนะครับ 

    ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์ ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม 

    ครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ทานประธานสังเกตผมไมครับ วาผมยกมือแต

    ละครั้งผมตองหันหลังกอน เหตุวาอยากใหเพ่ือนสมาชิกไดทําหนาท่ีทานประธาน

    ครับ ผมมีอยู 2 เรื่อง ท่ีจะกราบเรียนทานประธานไดรับทราบ โดยเฉพาะเรื่องนี้ 

    ผมนั่งดูทีวี ดูโทรทัศน แลว ผมรูสึกวามันไมคอยเปนธรรม ผมนั่งดูทีวีประมาณทุม

    ครึ่งครับทานประธานท่ีบานผมติดตั้งเครื่องดูทีวีชองนั้นคือชองสปงนิว ปรากฏวา 
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    ผูประทวงขาง ๆ ผมคือลูกชายผมถามวาพอไดยินไหมวาเขาบอก อบจ. ผมก็นั่งฟง 

    นั่งอะไรไป ทานประธานปรากฏวาเปนเรื่องท่ีทานดนุพล ไดกระทูถามทานนายก

    ในครั้งท่ีผานมาปรากฎวามีภาพแลวก็มีเสียงปรากฎวานักขาวใสหมวกหันหลัง  

    ตลอดเวลาท่ีไปถามผาหม ไปถามในเขตอําเภอยางตลาดถาผมเดาไมผิดก็คือตําบล

    ท่ีขายผาหมนะครับทานประธานแลวก็พูดไปพูดมามีภาพมาถึง อบจ. ปรากฏวา 

    นักขาวคนนั้นยังใสหมวกใหเห็นขางหลังเหมือนเดิมครับ ขางหลังไมเห็นเดินข้ึนมา

    ตรงท่ีจอดรถทานนายกนี่แหละปรากฎวามีคําท่ีนิติกรบอกวาทานนักขาวมา 

    แลวแตไมเห็นผูบริหาร ถามวาคุณคิดเห็นยังไง ผมคิดวาถาทําอยางนี้ก็เหมือนกับ

    การเอาเปรียบคูตอสูครับทานประธานไมเปดโอกาสใหผูบริหารไดชี้แจง ไมดีครับ 

    ชกขางเดียวเลยครับทานประธาน ผมในฐานะวาเปนสวนหนึ่งของ อบจ. ผมก็ไม 

    สบายใจวาทานตองการเปดเผยจริง ๆ ตองเปดหนาครับทานประธานผมก็เลย 

    กราบเรียนทานประธานวาทําอยางนี้เหมือนใหขอมูลดานเดียว เห็นเดินข้ึนมา          

    ตรงปาย อบจ. แลวก็กลับไปเลยครับ ชอง สปงนิวครับ ทานประธานม้ือคืนครับ 

    ทุมครึ่ง นักขาวท่ีสอบถามประชาชนคนนั้น หันหลังใหภาพครับทานประธานและ

    ใสหมวกดวย ไมสามารถคลาดไดวาเปนใครทานประธาน ถาเปนขาวอยางนี้ 

    เหมือนเอาเปรียบคูตอสูครับทานประธาน ผมในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็รูสึกวาไมคอยเปนธรรมครับทานประธานอันนี้คือ 

    เรื่องท่ีหนึ่งผมกราบเรียนทานประธานครับ เรื่องท่ี 2 ครับเรื่องสุดทาย ผมตอง 

    ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ราชการทุกทานนะครับ ท่ีวาจะไปศึกษาดูงานของการ 

    ไฟฟาฝายผลิตนะครับทานประธานขอบคุณยังไงทานประธานผมขอขอบคุณวาทุก

    ทานท่ีไปในครั้งนี้ไมมีใครประสงคจะเบิกคาใชจายเลยครับทานประธาน คาเบี้ย 

    เลี้ยงก็ไมเบิกครับทานประธานคาเดินทางไปกลับไมเบิกเลยครับทานประธานผมก็

    เลยถือโอกาสขอบคุณครับทานประธานขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ มีทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ

    ทานวิรมณศักดิ์ วงศธิเบศรครับ เชิญครับ  

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ทานนายก ทานรองนายก ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

    ผม วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร จากนาคู ครับทานประธานผมอยากฝากทานประธาน

    ไปยังฝายบริหารคือ ผอ.กองชางดวยวาคือชวงนี้อําเภอนาคูของกระผมเก่ียวกับ 

    ถนนลาดยางนะครับ เปนหลุมเปนบอมาก สัญจรไปมาก็ลําบากนะครับ  

    ถนนลาดยางในเขตอําเภอนาคูนะครับก็หลายเสนนะครับ ก็เปนหลุมเปนบอท้ังนั้น
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    นะครับบางทีก็ทําไมถึง 8 เดือนก็เปนหลุมแลวนะครับ ก็ลําบากหนอยนะครับ ก็

    ชวยไปปะใหผมหนอยนะครับ ใหมันไปมาไดสะดวกหนอย อีกหนอยฝนจะตกแลว

    จะปะลําบากนะครับทํายากนะครับทานครับ แตทําชวงนี้นะครับทานครับ มันจะ

    ไดแนน และอีกอยางหนึ่งนะครับเก่ียวกับน้ําบาดาลเหมือนกับทานวุฒิศักดิ์  พูด 

    นะครับของผมถาขุดลอกมันก็อยูไดถึงมีนาคม ก็หมดเหมือนกันนะครับทานมันสูง

    นะครับ เขตของผมมันสูงมากนะครับถาน้ําทวมนาคู คนในประเทศก็จะไมมีชีวิต

    อยูนะครับ ถาขุดลอกไมมีผลนะครับ แตวาถาเจาะน้ําบาดาลตรงนี้ ปท่ีแลว ป 57 

    ทานนายกก็อนุเคราะหไปอีกบอหนึ่งนะครับเปน 3 บอ ก็เปนท่ีนาดีใจแทนพ่ีนอง

    ประชาชนอําเภอนาคู ก็ไดใชน้ําสวนนี้นะครับ หวงนี้เปนหวงท่ีลําบากมากนะครับ 

    มีนาคม – เมษายน ผมอยากใหทานประธานพาทุกทานไปดูครับท่ีอําเภอผมไมมี

    น้ําเลยครับแมแตพระองคเจาก็ไมมีเดี๋ยวนี้ วันกอนทานไปใหอีกหนึ่งบอก็ดีครับยัง

    ดีหนอย ชาวบานก็ใชบอตรงนี้นครับ ผมวาเราก็คงจะคุยกันแลววาเอะทํายังไงจะ

    แกปญหาภัยแลงระยะยาวในปตอไป จะลดสวนไหน มาเพ่ิมสวนไหน ผมวา 

    ผูบริหารก็ควรจะคิดไดแลวนะครับเพ่ือพ่ีนองประชาชนของเรานะครับอีกอยาง 

    หนึ่งครับ อีกอยางหนึ่งเดียวนี้ ผมคิดวานะครับเก่ียวกับเครื่องจักรของเราทุกอยาง 

    รถปรับเกรดก็คงจะเกรดไดแลวนะครับชวงนี้ อีกหนอยหนึ่งฝนจะลงก็เขาไมไดนะ

    ครับ หรือวาติดขัดสวนไหน หรือวาน้ํามัน หรือวาอุปกรณ คือซอมอยู ก็ขอให 

    แกไขใหเรงดวนดวยครับ เพราะวาพ่ีนองประชาชนจะลําบากขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก 

    ครับ เชิญทานอนันต จิตพันธ กอนครับ 

 

นายอนันต จิตพันธ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพแลวก็ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผม 

    นายอนันต จิตพันธครับ ส.อบจ. เขตอําเภอนามนครับ  ครับทานประธานท่ีเคารพ

    ครับวันนี้ก็ไมมีอะไรมากครับ ถือวาอยากฝากถึงเพ่ือนสมาชิกทุกทานนะครับ  

    อยากใหเพ่ือนสมาชิกไดโอกาสเขารวมประชุมแตละอําเภอกับหัวหนาหนวย 

    ราชการขอฝากประชาสัมพันธบอกวานะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกวาขโมย ขโมยท่ีลัก 

    ขโมยแบตเตอรรี่รถนะครับ พอดีก็หาง ๆ  มาไดซัก 2 ป แลวนะครับ แตวาม้ือวาน

    นี้ มือคืนนี้ ก็กลับมาขโมยของผมอีกนะครับม้ือคืนนี้นะครับ ม้ือคืนเอาไปอีก 2 ลูก

    นะครับ ม้ือคืน เอาไปไดแค 2 นะครับ ขนาดปองกันแลวนะครับ เฉพาะคันไหนท่ี

    จอดอยูหนากลอง ก็ไมเปนไรนะครับ แตวาคันท่ีมันจอดขางนอกมันจะพยายามอยู

    นะครับ อยากใหชวยบอกใหเจาหนาท่ีมาประชุมหัวหนาสวนราชการคือลักษณะ
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    ของเขามาอยางนี้นะครับประมาณสามวันคืนหลังนะครับ ผมเห็นอยูนะครับแตวา

    ผมตามไมทันคือลักษณะจะมาหาคือบานเราเรียกวาจะมาหากับแก มาหาตุกแก 

    นะครับ แลวก็จะมีคนเดินตามถนนนะครับ คนหนึ่งถึง 2 คน เดินหาแนวทางไว 

    กอนนะครับแลวก็รถอีกคันเอาไปจอดขางหลังไวรอรับเปนชวง ๆ นะครับ ลักษณะ

    ของเขาจะมาอยางนี้ จะเปนรถตอกระบะนะครับ ลักษณะคลาย ๆ มาหาตุกแกนะ

    ครับ แตแทจริงนะครับ คือมาหาแนวทางไวกอน ดูลาดลาวไวกอน ท่ีจะไปขโมย 

    ของชาวบานนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับตรงนี้เจอแลว 3 ครั้งนะครับ ครั้งแรก

    เอาไปสามคัน คันละ 2 หมอ ครั้งท่ี 2  ก็ 2 คัน 4 หมอ ครั้งนี้เอาไป 3 ครับ ก็ถาม

    วาโกรธไหม โกธรอยูครับ ผมอยากประชาสัมพันธบอกวาทุกสถานีตํารวจใน 

    จังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ถาใครจับไดนะครับ ถาโรงพักไหนจับไดนะครับมาเอา 

    เงินรางวัลกับผมหาพันบาทกับนายอนันต จิตพันธนะครับ ทุกพ้ืนท่ีในจังหวัด 

    กาฬสินธุนะครับจับอยูท่ีไหนก็ชางนะครับเฉพาะจับแบตเตอรรี่นะครับ ถาจับได 

    เรียกผมไปดูนะครับ ถาตัดนิ้วไดผมจะใหนิ้วละหาพัน นะครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตทานอนันต นะครับ อยาอภิปรายในเรื่องท่ี คือสภาเปนสภาอันทรง 

    เกียรตินะครับผม เรื่องไหนท่ีพูดไปแลวมันเปนการทาทาย เปนผลไมดีตอผูอ่ืนผม

    อยากใหทานหลีกเลี่ยงดวยครับ เชิญทานตอเลยครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับ ๆ ผมขออนุญาตครับ คือถาเราเห็นลักษณะนี้นะครับชวยบอกเจาหนาท่ีดวย

    นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานอนันต ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ 

    ทานวุฒิศักดิ์ ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ผมคงไมพูดเรื่องตุกแกนะครับทานประธาน เรียนทาประธานสภา คณะผูบริหาร 

    หัวหนาสวนราชการเพ่ือนสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ  ผมมีเรื่องหนึ่ง

    นะครับเรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญนะครับท่ีตองพูดในสภาแหงนี้นะครับเก่ียวกับ 

    การศึกษาของเด็ก ไมวาเด็กหรือในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดท้ัง 12 โรง  

    เด็กมัธยมท่ีอยู ม.3 เด็กมัธยมท่ีจบ ม.6 ตัวชี้วัดเปนอยางไร ตรงนี้ฝากทาน 

    ประธานฝากถึงกองการศึกษาดวย นะครับท่ีพูดอยางนี้วาการศึกษามีสวนสําคัญ 

    อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะถาเด็กจังหวัดกาฬสินธุนะครับสอบติด
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    เยอะ ๆ คณะแพทยศาสตร หรือวาวิศวกรรมตาง ๆ มาพัฒนาบานเรากาฬสินธุ  

    เจริญแนนอน นะครับ ผมบอกวาผลการชี้วัดของ ม.3 เปนอยางไร สอบได 

    อะไรบาง หรือวาสอบติดท่ีโรงเรียนอะไรดัง ๆ ไหมหรือวาอยางไร ใชภาษาไทย  

    ถูกตองไหม นะครับ ภาษาอังกฤษเปนอยางไร ทุกวันนี้นะครับป 58 เริ่มเขา 

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผมไมรูวาผมพูดถูกหรือพูดผิดนะครับ ตัวชี้วัด 

    ภาษาอังกฤษไดเทาไหร ผมฝากทานประธานถึงกองการศึกษาดวยนะครับ แลว 

    วิทยคณิตละ วิทยคณิต เด็กท่ีจบ ม.3 เด็กท่ี จบ ม.6 ตัวชี้วัดได 7,8,9 ใชอยางไร 

    หรือใชตัวชี้วัดอะไรบาง นะครับ แลวเด็ก ม.6 ท่ี จบไปแลวสอบตนเดือนมีนาคมท่ี

    ผานมา แลวสอบเอ็นทรานส หรือวาสอบอะไรก็แลวแตในสังกัดองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดท้ัง 12 โรง  มีโรงเรียนหรือวาคณะนักเรียนทีสามารถสอบไดมหาลัย 

    ตาง ๆ มีก่ี คน เพราะวาตรงนี้มีตัวชี้วัดอยางยิ่ง นะครับสวนมากจะเปนโรงเรียน 

    บัวขาวชะมากกวาผมใหท่ี 1  ไปเลย ของ อบจ. นะครับ อยางเชน ขาดง หนอง 

    ชุมแสง คงไดไมเยอะ ดีไมดีอาจจะไมไดมหาลัยดัง ๆ ผมอยากใหกองการศึกษา 

    รวบรวมเอกสาร หรือวารวบรวม ขอมูลเหลานี้ตาง ๆ มาใหสภาแหงนี้ไดทราบบาง 

    ผมเปนหวงเด็กครับ ทานคงเดชก็เปนหวงเด็กเหมือนกันขออนุญาตท่ีเอยนามครับ

    นะครับผมเปนหวงจริง ๆ นะครับ อยากใหเด็กท่ีอยูในสังกัด อบจ. อยากใหเด็กท่ี

    อยูในจังหวัดกาฬสินธุ มีพ้ืนฐานและมีอนาคตท่ีดีแลวมีความรูดี ๆ กลับมาพัฒนา

    ประเทศ กับมาพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ บานเราครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์ นะครับ ผมวาทานตองการทราบทานตองตั้งกระทูถาม

    ทางกองการศึกษาแลวนะครับ ถาอยางไรทานตั้งกระทูนะครับเพ่ือจะไดมีขอมูลท่ี

    จะตอบใหทานทราบอยางชัดเจน นะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะ 

    อภิปรายหรือไมครับ เชิญทานคงเดช ครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทาน

    สมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมคงเดช เฉิดสถิตย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอกมลาไสย ทานประธานครับก็ไมมีอะไรมากครับ 

    สืบเนื่องจากทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ทานไดสอบถามไปทางจังหวัดนะครับ เรื่อง

    ปญหาภัยแลง ซ่ึงเราก็ไดเสนอโครงการเอกสารไปตั้งแตท่ีมันเกิดภัยจนถึงปจจุบัน

    ยังไมมีการอนุมัติ ใหคําตอบออกมาวามันไมไดอยูในแผนทานประธานครับกราบ

    เรียนทานประธานและปรึกษาทานประธานวาโครงการบางอยางท่ีแผนเรานําเรียน

    เสนอข้ึนมาตามทองถ่ินตาง ๆ อําเภอท่ีสงข้ึนมา บางครั้งตอนนั้นมันยังไมไดเกิด 
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    ภัยตาง ๆเราไมรูลวงหนาหรอกครับวาถนนเสนไหนมันจะขาดสะพานตรงไหนมัน

    จะชํารุดในการท่ีมันจะเกิดภัย ถาหากวาเราอางแตวาแผน อางแตระเบียบเราก็ไม

    สามารถแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนได โดยเฉพาะแลวภัยหนาวเราแกไขให

    ทันทวงทีกับโดนนักขาววา ถาหากเรากลัว มีแตกลัวอยางเดียว กลัว สตง. กลัวไม

    ถูกแผน กลัวไมถูกระเบียบ กลัวนักขาว เราไมตองทําอะไรครับทานประธาน เราก็

    นั่งตื่นเชา สองโมงครึ่งทํางาน สี่โมงครึ่งกลับบาน สมาชิกก็ไปงานตาง ๆ งานบุญ 

    งานกฐิน งานบวช งานแตง งานศพ มีเทานี้เราไมตองทําอะไรนะครับ ทาน 

    ประธานผมอยากปรึกษาทานประธานผานไปยังผูบริหารวา บางสิ่งบางอยางถา 

    หากเราทําไดเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน ใหทันทวงทีเราทําเถอะครับ

    นักรบยอมมีบาดแผลครับทานประธาน ผมเปนหวงทุกคนครับไมใชเฉพาะเด็ก ๆ 

    ครับทานครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานคงเดช นะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ 

    (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมี  นะครับกอนท่ีจะนัดหมายประชุมเลิกประชุมแลวผมอยาก

    เชิญทานสมาชิกทุกทานไดไปตอนรับคณะท่ีมาศึกษาดูงาน อสม. นะครับ ท่ีชั้น 5 

    นะครับ กอนท่ีทานจะกลับบานนะครับ ก็ขอเชิญทุกทานนะครับ ตอนเย็นมีงาน 

    เลี้ยงดวยนะครับ 18.00 น. ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับ สําหรับ วันนี้ประชุม

    กันมาเปนเวลาอันสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 6  

    เปนวันอังคารท่ี  24  มีนาคม  2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  วันนี้ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทาน

    ท่ีมารวมประชุมอยางพรอมเพรียง ขอบคุณผูบริหาร ขอบคุณหัวสวนราชการทุก

    ทานครับ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

 

เลิกประชุมเวลา                     16.40 น. 
 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึก/พิมพ       (ลงชื่อ) .................................ผูตรวจทาน 

         (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)               (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

           ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................ผูจัดทํา 
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        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


