
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 2 ประจําป  2558 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 
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1.  นางจารุวรรณ    พันเดช   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2              

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

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

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

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

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

5.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

8. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

9.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส 

10.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

11.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

12.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

13.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

14.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

15.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ/รกท.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

16.  นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง   ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

17.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

21.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

22.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

23.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

24.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

25.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

26.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

27.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

28.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 
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29.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

30.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

31.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นางเฉลิมขวัญ   สุริยวนากุล  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

38.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

41.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

42.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

43.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

44.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

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

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

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

48.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธุ  สารปรัง  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

49.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

50.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

51.  นายสรรทัศน ประทุมชาติ  ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

52.  นายปราโมทย รินทราช   ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 

53.  นายสํารอง  ภูงามนิล   ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ 

54.  นางแตงออน สารกรณ  ตําแหนง  กลุม OTOP 

55.  นายเดชา  สมงาม   ตําแหนง  กลุม OTOP 

56.  นางอัจฉรา   สมุยปาจ  ตําแหนง  กลุม OTOP 

57.  นายกาญจนสิทธิ์ เพชรนอก  ตําแหนง  กลุม OTOP 

58.  นางยวนใจ    โยปดทุม  ตําแหนง  กลุม OTOP 

59.  นายสมพร    กุญแถลง  ตําแหนง  กลุม OTOP 

60.  นางนิตยาภรณ   พนมพัฒนา  ตําแหนง  กลุม OTOP 

61.  นางสาวสุธิดา   พรรณรัตน  ตําแหนง  กลุม OTOP 

62.  นายณัฐพร   มหิพันธุ   ตําแหนง  กลุม OTOP 
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63.  นางอัจฉรา   เดชพรรณนา    ตําแหนง  ประธานเครือขาย   

64.  นางปราณี    กมลเรือง    ตําแหนง  กรรมการเครือขาย 

65.  นางสาวทัศนีย   ไรวิชัย     ตําแหนง  เจาหนาท่ีพัสดุ 

66.  นางสาวพิมพพิมล   นาชัยโชติ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

67.  นางสาวสรัญธร   ไผพุทธ    ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

68.  นางสาวอุบลรัตน   กุญชณรงค    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

69.  นายไชยกร   ลิ่มทองใบ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

70.  นางอภิญญา   สุวรรณเลิศ    ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

71.  นายสิทธิชัย   แวดไทยสงค   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

72.  นายอรุณ    พรมประเทศ    ตําแหนง  พนักงานขับรถ 

73.  นายเอกสิทธิ์   เถาวชารี    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

74.  นางสาวรัชฏา   บับพาน    ตําแหนง  ผูชวยเจาท่ีระบบงานคอมฯ 

75.  นางสาวบุญเติม   อุดรทักษ   ตําแหนง  กลุม OTOP 

76.  นางสาวอัญราพร   โพรัตน    ตําแหนง  กลุม OTOP 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน ขณะนี้ทานสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

 

 

ประธานสภาฯ         เชิญทานรองประธานสภาทานสุรพงษ  ครับเชิญครับ เม่ือทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการ

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2 

    ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1 ดวยชมรมกํานัน  ผูใหญบาน  จังหวัดกาฬสินธุ  ไดจัดทําโครงการหา

 รายไดสมทบทุนพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ และยกยองเชิดชูเกียรติ กํานัน 

 ผูใหญบาน  ยอดเยี่ยม ป 2557  จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2558 โดยองคการ
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 บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดสนับสนุนงบประมาณจํานวนเงิน 250,000  บาท 

 จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร ขาราชการ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ทุกทาน เขารวมงานในวันท่ี  6   สิงหาคม  2558 เวลา  18.00  น.  ณ  

 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ รายละเอียดตาม

 เอกสารท่ีสําเนาใหทานสมาชิกสภาทุกทานแลว 

  1.2  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดจัดทําโครงการปลอย

 พันธุปลาคืนสูธรรมชาติ ป 2558จึงขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาเขารวมกิจกรรม

 ดังกลาว  ในวันท่ี  11  สิงหาคม  2558 เวลา 08.30 น.  ณ  บริเวณหนองน้ําสวน

 เฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา (บึงอราม)  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  

 รายละเอียดตามเอกสารท่ีสําเนาใหทานสมาชิกสภาทุกทานแลว 

     1.3  ดวยสถาบันพระปกเกลา  โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน  

    ไดเปดรับสมัครเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตร วุฒิบัตรผูนําทองถ่ินยุคใหม  รุนท่ี  

    2  อายุระหวาง 25-40 ป เปดรับสมัครถึงวันท่ี 14  สิงหาคม 2558  โดยมีกําหนด

    การศึกษาอบรมจํานวน  11  วัน  เวลา  08.30-16.30 น. ระหวางวันท่ี 9-19   

    กันยายน  2558  ณ  สถาบันพระปกเกลา  กรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาทานใด

    สนใจเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกลาวแจงความประสงคไดท่ีกองกิจการ 

    สภาฯ 

     1.4  ทางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ขอตอนรับคณะ 

    จาก O-TOP กาฬสินธุ นะครับ ท่ีใหความสนใจรับฟงการประชุมสภานะครับ ใน

    เรื่องของเรื่อง  ตอสัญญาขออนุญาตใชอาคารหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ              

    (อาคาร  OTOP) นะครับ ชาว อบจ.กาฬสินธุ ขอตอนรับ ทานสมาชิกจาก             

    O-TOP ทุกทานนะครับ  

     1.5  ดวยกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    นะครับไดจัดทําโครงการศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป  

    2558 ระหวางวันท่ี 6-8 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมชารลองบูทรีค อําเภอเมือง 

    จังหวัดกาฬสินธุ ตรงขามสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอเรียนเชิญทานผูมี

    เกียรติเขารวมพิธีเปดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ  

    ประจําป 2558 ในวันท่ี 6  สิงหาคม 2558 นะครับ เวลา 08.30 น. นะครับ  

    รายละเอียดตามท่ีไดแจงใหทานไดรับทราบแลวนะครับ 

     1.6 ขอเชิญ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ เขารวมงานแสงสีเสียง  

    มหัศจรรย นะครับ เลขานุตํานานเมืองฟาแดดสงยาง ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 

    เวลา 18.00 น. ณ  บริเวณลานพระธาตุยาคู ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย  

    จังหวัดกาฬสินธุ ขอเชิญทานสมาชิกสภาทุกทาน ทานผูมีเกียรติไดเขารวม 

    โครงการอยางพรอมเพียง งานนี้ทานรัฐมนตรีวาการทองเท่ียวและกีฬา ทาน                 
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    กอบการ รัตนวรากูล นะครับ มาเปนประธานในพิธีเปด ขอกราบเรียนเชิญ             

    ทุกทานไดเขารวมในงานนี้โดยพรอมเพียง กอนท่ีจะเขาระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง 

    รับรองรายงานการประชุม พัก 5 นาที นะครับใหพ่ีนอง O-TOP กาฬสินธุ ไดมอบ

    ของท่ีระลึกใหกับสมาชิกสภาและผูบริหาร อบจ. ของเราครับ เชิญครับ 

 (พัก 5 นาที) 

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    -  ไมมี  

 ระเบียบวาระท่ี 3 เปนตนไปนะครับขอเรียนเชิญทานรองสุรพงษ พลซ่ือ                        

รองประธานสภาคนท่ี 1 ไดดําเนินการตอครับ เชิญครับ 

 - ครับขออนุญาตดําเนินการประชุมตอนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

                          การนํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559   

                             ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุพิจารณา 

                              นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ     ผูตั้งกระทู 

                            เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ   

  

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอเมือง อันท่ีจริงทานประธานสภาเชิญทาน

    รองประธานสภาไปทําหนาท่ีผมวาเชิญทานรองประธานสภามาทําหนาท่ีขางลาง

    เหมือนกันนะครับทานประธานสภาแตวาบังเอิญทานประธานสภามอบหมายให 

    ทานทําหนาท่ีทานประธานครับ วันนี้ผมไมถามก็คงจะไมได ถาไมถามทางฝาย 

    บริหารทานอาจจะเสียโอกาสในการท่ีจะพัฒนาบานเมืองในสภาพท่ีไมคอยปกติ 

    ไมวาจะใหทางดานการเมือง หรือสภาพเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนภาวะซ่ึงผาน 

    มาฝนท้ิงชวงการจัดทํารางขอบัญญัติในสภาพท่ีไมปกตินี้มันตองมีใหมันสอดคลอง

    กับในสภาพในศตวรรษท่ีมีความจําเปนจริง ๆ ผมขออนุญาตยกตัวอยาง ตัวอยาง

    เห็นไมชัดผมวาไมคอยสอดคลองเหมือนในงบประมาณแผนดินอยางเชนทาน 

    ประธานทานประธานไดขาวไหมวากองทัพเรือไปซ้ือเรือดําน้ําไดยินขาวใชหรือไม

    ครับ น้ําไมคอยมีนะครับทานประธานไมรูวาจะเอาเรือไปดําน้ําท่ีไหนนะครับ น้ํา 

    จะทํานาปรังนาป ทําดานการเกษตรและเกษตรกรไมมี แมแตชาวบานบางพ้ืนท่ีไม

    มีเงินพอท่ีจะชําระหนี้ใหสํานักงานการเกษตร ธนาคารการเกษตรเนื่องจากวาไมมี

    น้ําท่ีจะทํานาแตเดียวนี้ผมยอมรับวามีน้ําแลวครับ แตวาในปริมาณท่ียังไมมาก 

    พอท่ีจะม่ันใจไดวาจะอยูในสภาพปกติดังนั้นกระทูถามของกระผมจึงเปนการ 
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    กระตุนเตือนฝายบริหารวาทานทําถึงไหนแลวอยางไรหมายความวาผมดูตามสถิติ

    เกรงวาจะชาเกินไปครับทานประธานขออนุญาตยกตัวอยางขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด ป พ.ศ. 2557 ประกาศใชจริง ๆ 

    ไดเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2556 ครับทานประธาน เอาปใกลเคียงแลวกันครับทาน 

    ประธาน ปนี้ 2558 ทานนายกประกาศใชแตวาใชไดนะครับวันท่ี 28  ตุลาคม  

    2557 นะครับทานประธาน ถือวาเร็วสุดแลว ตุลาคมนะครับ ทานประธานลอง 

    คํานวณดูวารางขอบัญญัติ จริง ๆแลวนาจะเขาตั้งแตวันท่ี 15  สิงหาคม เปนตนไป

    ใชหรือไมครับ กวาท่ีขอบัญญัติจะผานสภา ทานผูวาจะลงนาม นี้นะครับถือวาไว

    สุดคือ 28 ตุลาคม 2557 ทานประธานก็กลับมาดูหวงเวลาท่ีฝายบริหารยังทํา 

    หนาท่ีอยูเรามีเวลาเพียงพอหรือไมในการจัดทํารางขอบัญญัติแลวก็จะประกาศให

    ทันใชพ่ีนองประชาชนท่ียังรอ มิหนําซํ้า ตําบลตาง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ ก็ 

    รอ อบจ. เหมือนกัน เหตุท่ีรอเพราะวาตําบลตาง ๆ ก็จะหนักไปทางคาใชจาย 

    ประจํานะครับทานประธาน หรือท่ีพ่ึงสุดทายคือ อบจ. ของเรานี่แหละครับทาน 

    ประธานสภา ไมวาถนนจะเปนหลุมเปนบอนะครับเราก็ตองแกใหเปนหลังฝนถนน

    ดีนะครับทานประธาน ถนนลาดยางก็ชํารุดเสียหายมากมาย แลวท่ีสําคัญนะครับ

    ทานประธานอบรมแลวอบรมอีกรัฐบาลประกาศแลวประกาศอีกเศรษฐกิจ 

    พอเพียง ทานประธานดูในขอบัญญัติปท่ีผาน ๆมานะครับมีปญหาอยางไร พูด 

    ตลอดแตไมทํา ทําก็ทํานอย ผมขออนุญาตถามเอาคําถามท่ีหนึ่งกอนนะครับทาน

    ประธานผมอยากทราบวาความกาวหนาในการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณ 

    รายจายประจําป 2559 ทานทําถึงไหนแลวอยางไรมีปญหาอุปสรรคตรงไหน 

    อยางไร แลวการเกษตรท่ีจะแกปญหาเรื่องน้ําแลงน้ําทวมใหประชาชนทานมีมาก

    นอยเพียงไร แลวโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลจะใหทําทานจะใหทําหรือไม

    อยางไร ครับทานประธาน 

 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธาน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทางฝายบริหาร  

    ทานรองนายก ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตลอดท้ังพ่ีนองขาราชการ 

    และทานผูมีเกียรติมานั่งฟงเก่ียวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใน

    ครั้งนี้ครับ จากกระทูของทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ถามวาปนี้การท่ีเราจะนําราง 

    ขอบัญญัติเขาทางสภาเม่ือไหรนั้นตามปกติแลวเราเขาประมาณวันท่ี 15 นะครับ 

    ทีนี้ทานถามตอไปวาความกาวหนาเก่ียวกับการทําขอบัญญัติไปถึงไหนแลวนะครับ 

    ผมขอเรียนตอบทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิวา ตอนนี้คาใชจายประจําแตละกอง 
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    เรียบรอยและกําลังท่ีจะจัดทําอยู และอยางไรก็ตาม สวนท่ีเหลือ คาใชจายสวนท่ี

    เหลือตอนนี้งบประมาณป 2559 ก็อยูท่ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดวาพ่ีนองประชาชนไดรับความรวมมือ ไดรับความเดือดรอนกับรองเรียนมา

    ทางทานวาจะมีตรงไหนบาง ตรงไหนบาง อันนี้ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นการ

    ทําขอบัญญัติปนี้ขอนําเรียนวาเราจะพยายามใชวันท่ี 15 ท่ีเปนวันเสารนี่แหละ 

    ครับใหมันทันตอเหตุการณกับสถานการณและก็ไมผิดตอกฏหมายนะครับ ถา 

    เลื่อนก็ไมเกิน 1 อาทิตย ขอนําเรียนกับทานประธานใหทราบครับผม ขอบคุณ 

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

                            

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ครับขอบคุณทานประธานครับ ครับพอดีทางฝายบริหารทานก็ตอบมา พอเขาใจ

ตอบวาวันท่ี 15 คงจะเปน 15  สิงหาคม นี้ใชหรือไมครับ ท่ีทานวาจะนําราง

ขอบัญญัติเขาสภาตามระเบียบตามกฎหมายท่ีกําหนดไว ผมเขาใจได ถาเลื่อนก็คง

จะไมเกินอาทิตย ทานบอกวาอยางนั้น พอดีมีคําถามท่ีคางไว ทานประธานทาน

ฝายบริหารยังไมไดตอบวาคือผมอยากจะกราบเรียนทานประธานอยางนี้วาผมเคย

ไปประชุมรวมระดับอําเภอผมจําไดวาโดยกองแผนโดยคุณวนิดา ทานเคยบอกผม

วาชวยกรุณานําคําชี้แจงไปแจงตอตําบลตาง ๆ หนอยวาในการบูรณาการท่ีจะทํา

รวมกันระหวางทองถ่ินไมวาจะเปน อบจ. ตําบลตาง ๆ ในเขตอําเภอเมืองผมก็ได

ชวยแนะนําใหเขาชวยแสดงความคิดเห็นวาเราทําอะไรรวมกันคือรวมกันทํานะ

ครับทานแลวก็มาเปนรางขอบัญญัติของ อบจ. ไดอยางไรครับ ทานประธาน

งบประมาณ ประจําปของประเทศไทย จริง ๆ แลว ถาเราจะไมทําเผื่อคนสวนมาก

ของแผนดิน ถาเราไมทําเผื่อคนเหลานี้แลว เราจะพัฒนาอยางไร แตอยางไรก็ไมมี

ทางประสพผลสําเร็จนะครับทานประธาน คนสวนใหญของประเทศ คือใครครับ

ทานประธาน 1 คือผูมีฐานะนอย รายไดนอย 2. เกษตรกร คนเหลานี้มีไมนอยกวา 

80 เปอรเซ็นต ผมก็เลยอยากกราบเรียนทานประธานวาในรางขอบัญญัติของเรา 

ของ อบจ. มีแตจะให อบต. ตาง ๆ เขาทํารวมกับเรา เราก็ตองทําเพ่ือคนสวนมาก

ดวย คนสวนมากเขาเปนเกษตรกรและก็ผูมีฐานะนอย และก็ฐานะไมมากทาน

ประธาน และคนฐานะดีมีไมก่ีเปอรเซ็นตนะครับทานประธาน ไมก่ีเปอรเซ็นตถา

เราไมพัฒนาบุคคลเหลานี้แลวไมมีทางประสพผลสําเร็จ ผมก็เลยยกมาท่ีราง

ขอบัญญัติของ อบจ. แผนงานท่ีทานจะทําเผื่อคนสวนมากของจังหวัด ทานมีไหม

อยางไร  ทานมีไหมอยางไร อยางเชนงบประมาณท่ีจะดานการเกษตรพวกแหลง

น้ํา นะครับ แตวาอีกกรณีหนึ่งทานประธานท่ีเปนปญหาขององคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ คือการตีความของระเบียบของขอบังคับ ของขอกฎหมาย ท่ีไม
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เอ้ือแกคนสวนมากไมเอ้ือตอคนไมดี ติดตรงไหนทานประธานมีใหไดแจกไมไดแลว

จะไปทําเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไรทานประธาน ตีความอยางไรทานประธาน 

ตีความใหขอใหตัวเองอยู ประชาชนเดือดรอนชางมัน แตวาตัวเองตองถูกไวกอน 

ปลอดภัยไวกอนนะครับทานประธาน ตัวเองปลอดภัยไวกอน ประชาชนอยางไร

ชางเขาเหมือนโครงการชางหัวมันนะครับทานประธาน จะรับไมก็ชางมัน แตวา

ตัวเองตองปลอดภัย ไวกอนไมผิดกฏหมายไมผิดระเบียบอันนี้นะครับท่ีเปนปญหา

อุปสรรคในการท่ีจะทําเปนขอบัญญัติเลยทําใหองคการบริหารสวนจังหวัด ทําได

เฉพาะถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถาจะทํานอกจากนั้นทํายากมาก

แลวทานจะมาทําเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนท่ีพ่ีนองแนะนํามาทานถามไดไหม

คําถามทานประธานถามวารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ฉบับท่ีเราจะ

นําเขาสภาทานมีไหมท่ีจะทําเผื่อคนสวนมากของจังหวัดกาฬสินธุ หรือไมอยางไร

นะครับทานประธาน พรอมคําตอบดวยครับ  

 

ประธานสภาฯ ครับขออนุญาตกอนท่ีฝายผูบริหารจะไดตอบนะครับ ผมจับประเด็นทานเกรียง

ศักดิ์ นะครับวาวาการแกไขปญหาของพ่ีนองชาวกาฬสินธุ ในสวนมากนะครับ

โดยตรงนี้เราก็ทราบดีวาผูบริหารนะครับ ผมไมไดตอบแทนนะครับ เพราะวาเรามี

คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ อันนั้นคือการนําเสนอปญหาในชวงฝาย

บริหารจัดงบประมาณลงไปแกไขในสวนหนึ่งครับอีกสวนท่ี 2 ก็คือทานรองใน

ฐานะผูบริหารไดชี้แจงวาก็กําลังรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชนจาก

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ท้ัง 30 เขต อีกทางหนึ่งนะครับ แตในประเด็นทานเกรียง

ศักดิ์ ถามเพ่ือเสนอวาการทําเสนอนโยบายป 2559 ในการจัดทําขอบัญญัตินั้นงาน

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้น นโยบายของฝายบริหาร มีนโยบายอยางไร นะครับ 

ทานนายกจะขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เชิญ

ครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานทานนายก คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน

ครับ ทานนายกไดมอบหมายใหกระผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนคนตอบกระทูทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ตอบ

คําถามท่ีวาทางฝายบริหาร ทานท่ีจะทําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม นะครับ

แลวทานก็ถามย้ํามาอีกวาเราจะทําไปเผื่อคนสวนรวมหรือวาคนสวนใหญหรือไม

ทานก็บอกวาคนเรามีคนจน คนรวย ท่ีแบงชนชั้นวรรณะ ในขณะเดียวกันคนจนก็

มีความตองการความชวยเหลือจากเราอยู ผมขอกราบเรียนตรง ๆ วาในการท่ีเรา

จะชวยเหลือพ่ีนองประชาชน อยางไรก็ดี เราตองมีกรอบกติกาของกฎหมาย ถา

เราทําภายใตของกฎหมายตอนนี้รัฐบาลตอนนี้ใชมาตรา 40 บังคับ ทานก็รูผมก็รู 
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ในขณะเดียวกันกติกาใหม ท่ีจะเกิดข้ึนขององคกรบริหารทองถ่ิน เขาก็จะมุงไปท่ี

การศึกษาและการสาธารณสุข แตวาขอชัดเจนตรงนี้ยังไมเกิดข้ึน ดังนั้นตามท่ีทาน

ใหคําแนะนําทางผูบริหารเองกับขาราชการก็ยินดีนอมรับทุกเรื่อง แตท้ังนี้ท้ังนั้นให

อยูในกรอบของกฎหมายครับ ขอกราบขอบพระคุณทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ท่ีให

คําแนะนํานะครับ ขอขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ครับพอดีทานรองนายก หรือคณะผูบริหารนะครับไดชี้แจง ก็คือการแกไขปญหา

คนจนคนรวยมันคงวัดยากนะครับ แตวาเอาเปนวาคนกาฬสินธุ แลวก็แลวกันนะ

ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4     ญัตติ 

                          เรื่อง ตอสัญญาขออนุญาตใชอาคารหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ                     

(อาคาร  OTOP) 

                          นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   ผูเสนอ 

            เชิญทานนายกเชิญครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กระผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รอง 

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดรับมอบหมายจากทานนายก                     

    ยงยุทธ หลอตระกูล ตอบกระทู ขอถอนญัตตินะครับ  

   ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดเสนอญัตติตอ

สัญญาอนุญาตใชอาคารหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (อาคาร  OTOP) เพ่ือใหสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดพิจารณานั้น เนื่องจากสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีมติเห็นชอบเม่ือคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 24 

กรกฎาคม  2555 อนุญาตใหกลุมเครือขายใชอาคารดังกลาว มีกําหนดเวลา 3 ป 

เม่ือครบกําหนดแลวใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เปนผูมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัย ทุก 3 ป ดังนั้นนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอ

เสนอถอนญัตติ ตอสัญญาอนุญาตใชอาคารหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบลจึงเรียนมา

เพ่ือโปรดพิจารณา ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา ขอ  55  การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ 

หรือการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติซ่ึงเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของราง

ขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอ
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ญัตติจะกระทําเม่ือใดก็ได  เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลว  ตองไดรับ

ความยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

 ครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ เชิญทานวิรมณศักดิ์ครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ขาราชการ สมาชิกองคการบริหารสวน 

    จังหวัด ผูทรงเกียรติทุกทานครับ เก่ียวกับศูนยสินคา OTOP ท่ีเราใหสวัสดิการ 

    จําหนายสินคานะครับ ในฐานะท่ีผม เปน ส.อบจ. ไดแวะเวียนไปดูตลอดเห็นแลว

    วาสินคาพูดแตทางข้ึนเลยนะครับวามีแมคามาขาย ปลารา ขายอะไร ขายสมตํา 

    น้ําปน ทางบันไดจะข้ึนก็แทบจะไมมีนะครับ ท่ีรานคาทางข้ึนภายในศาลากลาง ไป

    เห็นแลว สวนมากแลวมีสินคาท่ีอยูในภายในมีอยูแค 2-3 อยาง ท่ีเปน OTOP ท่ี 

    นาจําหนายตรงนั้นนะครับ ไมมีอะไรข้ึนมาเลย มีพวกสมุนไพร 2 เจา 2 ตําบล 

    หรืออะไรก็ไมรูนะครับ มี 2 เจานะครับ  ดูแลวยาหมอง ยาดม เหมือนกันหมดนะ

    ครับ เสื้อผาก็มีอยู 4 เจา อันเดียวกันแหละครับ ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไมมีอะไร

    ท่ีวาแปลกใหมข้ึนมาเลย มีเสื้อภูไท ก็ภูไท อันเดียวกัน เสื้ออะไรก็คลายกันหมดนะ

    ครับผมวาดูแลวไมคอยดึงดูดจิตใจเทาท่ีควร ในฐานะท่ีตัวเองเปนเจาของสถานท่ี

    และอีกอยางหนึ่งการจัดสถานท่ีก็พลุงพลังไมเปนระเบียบ เดินดูรอบหองน้ําแลว

    ไมสะอาด คุ ถัง กะละมัง ก็เต็มไปหมด  

 

ประธานสภาฯ   ครับขออนุญาตทานเกรียงศักดิ์ กอนครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานครับ ผมขอพูดใหเสร็จกอนนะครับ ผมวานาจะปรับใหมันดีกวานั้น 

    นะครับทางข้ึนนะครับ การวางสินคาแตละชิ้น  โอท็อปอําเภอไหน ตําบลไหน แต

    ละชิ้น ๆ ข้ึนปายใหมันชัดเจนนะครับ นี่ของอําเภอนาคูนะ ของเขาวง ของคํามวง 

    ใหคนท่ีมาใชบริการสินคารูจักนะครับ วานี่ของคํามวงเขานะ ของนาคู ของท่ี         

    ไหน ๆ ใหมันชัดเจน ผมดูแลวมันไมประทับใจเทาท่ีควรเก่ียวกับแผนท่ีการจัด 

    สินคามาจําหนาย พอเทานี้ครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ นะครับ ครับทานวุฒิศักดิ์ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิกทุก

    ทานครับ ผมวุฒิศักดิ์ พลเสนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต  

    อําเภอหนองกุงศรี อยูในระเบียบวาระท่ี 4 นะครับการตอสัญญา คือเหตุผลท่ี 

    จะตองถอนจะตองชี้แจงในสภาแหงนี้วาถอนเพราะเหตุใด แตผมเขาใจวานะครับ

    การตอสัญญาตัวนี้มันอยูมันคืออํานาจของทานนายกบางทานสมาชิกยังไมเขาใจ 
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    วาพวกทานถอนเพราะเหตุใด นะครับ ผมเลยบอกวาศูนยโอท็อปแหงนี้เปนท่ีทํา 

    มาหากินของชาวบานนะครับของพ่ีนองนะครับท่ีตองอาศัยตรงนี้ทํามาคาขายนะ

    ครับการจะตอหรือไมตอไมใชอํานาจของสภามันอยูท่ีอํานาจของนายกนะครับผม

    เห็นใจกับพ่ีนองนะครับท่ีมาฟงดวยนะครับ ดวยเหตุดวยผลดวยนะครับ ขอบคุณ

    มากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับคือขออนุญาตนะครับการอนุมัติใหศูนย โอท็อปใชสถานท่ีนะครับเคยมีสมัย 

    ประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2555 ครับ เม่ือวันอังคารท่ี 24  

    กรกฎาคม 2555 นะครับ ไดมีมติใหเชามีกําหนด 3 ป เม่ือครบกําหนด 3 ปแลวให

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจพิจารณาทุก 3 ป นั้นมีมติของท่ี 

    ประชุม เม่ือครั้ง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม  2555 นะครับ แตครั้งนี้ทานนายกได 

    นําเสนอ ก็เลยถอน สาเหตุนี้นะครับ เอาอยางนี้ก็แลวกันครับทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติครับ ถาทานใด ตอนนี้คือทานนายกถอน ตอนทานวุฒิศักดิ์ อภิปรายนะ 

    ครับ ถอนเพราะเหตุใด ตอนนี้ผมไดชี้แจงไปแลว สวนทานอ่ืนยังมีขอของใจ ใน 

    สวนรายละเอียดขอใหทาน สมาชิกนะครับเสนอญัตติตั้งกรรมมาธิการของสภาเรา

    เพ่ือเขาไปรวมในการพิจารณาในการบริหารตรงนั้นอีกครั้งหนึ่ง ครับทานวุฒิศักดิ์  

    มีอะไรครับ เชิญครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา    เรียนทานประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ปร ึกษาทานประธาน ชวงนี้ทานนายกถอนแลว 

    ตอไปกระบวนการตาง ๆ มาอยูท่ีสภาวาพวกเราจะใหถอนหรือไมอยางไร ใชไหม

    ครับไมวาจะเสนอไปเรื่อย ๆ มันจบไมเปนนะครับ ทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานวุฒิศักดิ์ครับ ผมเขาใจนะครับ ผมก็เสนอวาประเด็นอยูท่ีวาเม่ือถอนแลวมติ 

    สภาจะใหถอนหรือไมเม่ือตามระเบียบท่ีรับหลักการแลวนั้นคือมตินะครับ แตทาน 

    วิรมณศักดิ์ พยายามจะถามตรงนั้น ผมก็พยายามจะทักทวงนะครับ ผมก็เลยเสนอ

    วาถาทานใดสงสัย ก็ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการเพ่ือเขารวมพิจารณา รวม 

    ประชุมรวมหารือกับคณะกรรมการ โอท็อป อีกครั้งหนึ่ง ในครั้งถัดไปนะครับ ครั้ง

    นี้คือญัตติวาสภามีมติใหถอนหรือไมนะครับ นั้นคือประเด็นนะครับ มีทานใดจะ 

    อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับเชิญครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ทานประธานคําถามก็ถามเหมือนทานสมาชิกจาก 

    หนองกุงศรีครับ วาฝายบริหารขอบรรจุญัตติขอนี้มา แลววันนี้ทานจะถอนดวย 

    เหตุผลกลใด หรือวาเหมือนทานประธาน ผมตอบแทนก็ไดทานเอาเขามาชาใช 
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    ไหม เอาเขามาชา ทานสมาชิกไมมีเวลาพิจารณาใชไหม ผมตอบแทนทานประธาน

    ดีกวาครับ ถาเปนไปไดใหฝายบริหารชวยชี้แจงหนอยไดไหมครับวาวันนี้ทานถอน 

    ถอนเพราะอะไร นะครับ แลวสมาชิกก็ถามวาศูนย โอท็อปท่ีใหกลุมแมบาน             

    โอท็อปไปทําใชเวลา 3 ป ทานทําไปแลวทานมีความเจริญกาวหนา แลวก็ 

    ผลประโยชนตกประชาชน ผมชอบสวนมากนะครับทานประธานคนสวนมาก                     

    มากนอยเพียงใด ตรงนั้นนะครับประธานขอคําตอบดวยครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอเชิญทานนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ตามท่ีพ่ีนองสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

    จังหวัดถามวาทานเอาเขามาแลวทําไมถึงถอน ขอกราบเรียนวาเปนความเขาใจผิด 

    นะครับ ครั้งแรกท่ีเอาเขา ซ่ึงเขาใจผิดวาไมใชอํานาจของตัวเอง ในท่ีสุดเม่ืออาน 

    ขอกฎหมายตามมติสภาแลว ก็เลยขอถอนครับ ขอกราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานสมาชิกสภาก็คงจะเขาใจนะครับ มีทานใดสงสัยอะไรไหมครับ ถาไมมี 

    ทานใดสงสัย และอภิปรายผมขอถามมติท่ีประชุมนะครับ เชิญทานเลขาตรวจนับ

    องคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   คะกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานวรากรณกอนครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ผมวรากรณ ภูอาภรณ เขตอําเภอยางตลาด 

    ผมขออนุญาตถามทานประธาน ทานประธานจะขอมติในเรื่องไหนครับ ในเม่ือทาง

    ฝายบริหารก็ทราบดีวาเปนอํานาจของทางฝายบริหาร อยูแลววาตองเสนอเขามา

    แตทานทราบดีวาเปนอํานาจทางฝายบริหารไมเก่ียวกับสภาเลยครับ ทานประธาน

    จะขอมติเรื่องไหนครับขออนุญาตถามทานประธาน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   คือขออนุญาตนะครับ ผมอานขอบังคับ ขอ 55 นะครับ  จะอานใหฟงอีกครั้งหนึ่ง

    ครับ การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติราง 

    ขอบัญญัติซ่ึงเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการ

    เปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติจะกระทําเม่ือใดก็ได  เวนแต 

    ญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ญัตติตัวนี้ไดนําเขาวาระแลวนะครับ ผูบริหาร



 14 

    จะถอนตองไดรับความยินยอมตอสภานะครับ ก็คือวามติวันนี้ทานมีมติใหถอน 

    หรือไมนะครับ เขาใจนะครับ  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

                               เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุมครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพคะ ขณะนี้ทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมท้ังสิ้น 

    19 ทานคะ รวมท้ังทานประธานดวย ครบองคประชุมคะ ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ                        ครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายกถอนญัตติ   โปรดยกมือข้ึนครับ 

     

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบท้ังหมด  14 ทานคะ 

 

 ประธานสภาฯ   14  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหนายกถอนญัตติ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ 

     นอกนั้นงดออกเสียง นะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบใหทานนายก                

    ถอนญัตติ ตามท่ีทานนายกเสนอนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานวิรัตน ครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กระผมนายวิรัตน            

    ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กาฬสินธุ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอ

    สมเด็จ ครับวันนี้ขออนุญาตเปนตัวแทนใหกับพ่ีนองประชาชนชาวอําเภอสมเด็จ 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2 และขอรายงานปญหาความเดือดรอน จากการรองเรียนจากพ่ี 

    นองประชาชนทางวาจาครับไมไดเปนลายลักษณอักษร มาเพราะวาผมไดลงพ้ืนท่ี

    ไป ขอผานโอท็อปกอนนะครับทานประธาน เพราะวาเม่ือก้ีนี้มีมติเห็นชอบแลว ให

    ฝายบริหารไดรีบอนุมัติเรงดวนดวยนะครับเพราะวาพ่ีนอง ประชาชนไดประกอบ

    กิจการ เก่ียวกับโอท็อป ก็รออยูนะครับ เราจะไดดําเนินการขับเคลื่อนตอไป ทาน

    ประธานสภาท่ีเคารพครับขอรายงานสภาพปญหาความเดือดรอน ทางดานถนน 

    หนทางครับ หลังจากชวงนี้เขาสูชวงฤดูฝน เสนทางแหงการศึกษา ในถนนสายหมู

    ท่ี 1 บานหนองปาออย ตําบลลําหวยหลัว ถึงหมูท่ี 4 บานหนองแซงนอย ตําบลผา
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    เสวย ซ่ึงเปนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ถาทาน 

    ประธานสภาจําไดวาผมอภิปรายถนนเสนนี้มาหลายครั้งแลวครับรองบประมาณ 

    จากทานผูบริหารในการจัดทําถนนเสนนี้มันเปนถนนเชื่อมตําบล เปนถนนท่ีมี 

    สถานศึกษาในสังกัดอบจ. นั้นคือโรงเรียนเมืองสมเด็จ ครับ บอกพ่ีนองประชาชน 

    บอกลูก ๆ นักเรียนครับวาถนนเสนนี้เปนอํานาจหนาท่ีการดูแลของ อบจ. ของเรา 

    ก็บอกวารอหนอยเพราะวางบประมาณของเรามีเพียงแตวาทําไปก็เห็นอยูพ่ีนอง 

    ประชาชนก็เห็นครับ วาทางผูบริหารไดจัดสรรงบประมาณ ลงชวยเหลือถนน 

    หนทาง ดานตาง ๆ มีหลายเรื่องท่ีจะทําแตถึงวันนี้นะครับ ถนนเสนนี้ ลูก ๆ  

    นักเรียนเดือดรอนมากครับ การสัญจรไปมาเปนทางท่ีมาจากโรงเรียนก็คือ เสื้อผา

    นี้แดงไปหมดเลยครับ เปนถนนลูกรังสายเกา ถนนเสนนี้ผมอภิปรายในรอบท่ี 3  

    ในรอบปแลวครับ ดวยงบประมาณสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เองก็มีไมมาก

    ครับก็มีหลายเรื่องหลายโครงการหลายแผนก็ท่ีแผนของแตละตําบลสงเขามาไดรับ

    การพิจารณาลงไป วันนี้ใหขอมูลเบื้องตน ขอท่ี 1 ประเด็นท่ี 1 ขอท่ี 1 ขอฝาก 

    ผานตอทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารนะครับ ซ่ึงหมูท่ี 1 ตําบลลําหวยหลัว 

    จนถึงหมูท่ี 4 บานหนองแซงนอยนะครับ ตําบล ผาเสวย นะครับ ย้ําอีกที ทาน 

    ประธานสภาครับ สายเสนท่ี 2 ครับ ตองนําเรียนใหกับทางผูบริหาร ไดประกอบ

    และพิจารณาในการแกไขความเดือดรอนจําเปนมาก คราวนี้ฝนตก เม่ือกอนนี้แลง

    ครับ ท่ีผานมาแลงมากครับ เพราะวาปนี้เกษตรกรลูกนองชาวนา คงจะไมไดทํานา 

    คงจะไมมีผลผลิต ตอนนี้ชื่นใจแลวครับ น้ําไหลแลวครับ ไฟก็สวางมา แตหนทาง

    ครับ ยังไมดีพอ กราบเรียนทานประธานสภาอยางนี้ครับ สมเด็จถึงบานคํากุง เปน

    อีกเสนทางหนึ่งท่ีเปนสายเมนหลักในการสัญจร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ครับ 

    ผานจากตรงนั้นมาเปนถนนเสนของ อบจ. ครับ เคยมีทานกํานัน ผูนําตําบลแลวก็

    พ่ีนองประชาชน เขาบอกวาเขาเขามายื่นแลวกครับ ทําโครงการแลวก็นายก 

    องคการบริหารสวนตําบลนั้นเขามาแลว คือถนนเสนนี้คือประชาชนข่ีมอเตอรไชต

    สัญจร แตคราวนี้ตกหลุมมันเปนหลุม เสียหายมากครับพังมาก ถาไมหนักจริง ๆ 

    คงจะไมพูดนะครับ เพราะเขาใจวางบประมาณของเราสมาชิกสภาจังหวัดก็บอก 

    นะครับพ่ีนองประชาชนวาพวกผมมีงบนอย ก็คอย ๆ ทํากันไปพูดทุกอยางครับ  

    เพ่ือใหประชาชนเขาใจถึงการทํางาน ของหนวยงานตาง ๆ แตวาตอนนี้เขารอไม

    ไหวแลวครับทานประธาน มอเตอรไซตลมกันขาหัก แขนหัก กันหลายคน แลว  

    ทางสัญจรตรงนี้โดยเฉพาะ ตอนนี้ครับเปนนาฝน ฤดูฝน ลูก ๆ นักเรียนครับ นา 

    สงสารมากครับ ผานตรงนั้นทีไรเละเทะไปหมดเลยครับ ครับเพราะฉะนั้นเราจะ 

    ทําปงบประมาณ 59 หากวันนี้ทางผูบริหารเอง อยูดานในตองรอรับขอมูลผมขอ 

    นําเรียนเลยนะครับวามันเหลืออีก หลายท่ีครับแตชวยพิจารณา 2 เสนนี้นะครับ 

    เสนท่ี 2 ท่ีผมรายงานนี้คือ มันระยะทางแค 200-300 เมตรครับ ไมมากครับแตวา
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    มันเกิดความเสียหาย มากมายมหาศาลมากครับ เพราะฉะนั้นแลวฝากนําเรียน 

    ทานประธานผานไปยังผูบริหารนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรัตน นะครับ มีทานอ่ืนถนนชํารุดไหมครับ เชิญครับ                       

    ทานอนันตครับเชิญครับ  

 

นายอนันต  จิตพันธ   กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผม                 

    นายอนันต จิตพันธ ส.อบจ. เขตอําเภอนามนครับ ครับทานประธานท่ีเคารพครับ 

    และก็ทานฝายบริหารครับ อยากใหขอความอนุเคราะหจากทางฝายบริหารแลวก็

    ทานเจาหนาท่ีนะครับ ชวยเรงผูประกอบการท่ีทําถนนจากสายยอดแกงไปถึงดง 

    สวางตําบลสงเปลือยครับ เม่ือเชานี้เองครับ ขนาดรถผมไป รถผมเทากับรถควาย

    เหล็กครับ ไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับ แตเม่ือเชาผมเขาไปนะครับวิ่งไมไดนะ

    ครับ เพราะวากลัวลื่นลงขางถนน นะครับ ผมอยากใหทางฝายบริหาร ชวยเรงรัด

    ใหทําใหดวนนะครับ ถนนเสนนี้ ถาไมทํานะครับ ก็ขอใหชวยทําทางดานใดดาน 

    หนึ่งก็ได ท่ีจะใหพ่ีนองประชาชน ท่ีจะไปไรไปนา ทําสวน นะครับ หรือวิ่งสัญจร 

    จากสงเปลือย เขามายอดแกงครับ ขอความอนุเคราะหนะครับ เม่ือเชานี้ผมไปก็ 

    บังเอิญวาโดนดาอีกเหมือนเดิมนะครับ ผมโดนดาวาอยางไร รูจักไหม อบจ. ทํา 

    อะไร ทําชุย ๆ แบบนี้ ดาผม ผมเลยวา อบจ. ไมไดทํา ผูประกอบการเขาทํา เขา

    เลยบอกวาหมาสี่แมมึง นะครับ เขาวาอยางนี้ครับทานประธานท่ีเคารพครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานอนันตครับ  

 

นายอนันต  จิตพันธ  เขาวาครับ ชาวบานวา แตผมไมไดวานะครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ๆ  แตทานวามาพูดในสภานะครับผม  

 

นายอนันต  จิตพันธ  ขออนุญาตทานประธานท่ีพูดไมสุภาพนะครับ เพราะวาเปนภาษาทองถ่ินครับ  

    ภาษาชาวบานครับ เขาพูดกันอยางนี้นะครับ ผมไมอยากใหทางองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดของเราเสียหายนะครับ 
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ประธานสภาฯ   ทานอนันตครับ อยาจําคําเขามาพูดบอยก็แลวกันนะครับ ขอฝากทานอนันตดวยก็

    แลวกันนะครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับ ผมก็เลยบอกวาผมจะไปเรงรัดใหนะครับ ผมจะไปเรงรัดผูประกอบการใหนะ

    ครับผม .....ตัวไหนท่ีมันทําผมจะไปเรงรัดใหทุกวันครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานวิรมณศักดิ์ อนุญาตทานวรากรณนะครับ ครับทานวรากรณครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ครับทานประธานท่ีเคารพครับ ขออนุญาตทานประธานทานจะปลอยใหเพ่ือน 

    สมาชิกพูด ถึงแมเปนภาษาทองถ่ินก็ไมควร พูดในท่ีประชุมสภาแหงนี้ เพราะวาจะ

    ไปปรากฎในรายงานการประชุมนะครับทานประธาน ถาเปนไปไดผมอยากใหทาน

    สมาชิกผูอภิปรายเม่ือสักครู ถอนคําพูดดวยครับทานประธานขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวรากรณ นะครับ ความจริงแลวผมก็ไดเตือนทานอนันตไปแลว

    นะครับ  แตวาเพ่ือความสบายใจนะครับ ทานอนันต บอกแลววาจําเขามา อยาจํา

    มาพูดบอยเพราะวาขอใหทานอนันต ถอนคําพูดนะครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับทานประธานท่ีเคารพครับ ผมถอนก็ไดครับ ไมเปนไรครับ ผมจะขอถอน 

    คําพูดครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ ทานครับ เชิญทานวิรมณศักดิ์ ครับ เชิญครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็คงจะเปนเรื่องเดียวกันนะ 

    ครับคือ ชวงนี้เราเขาใจนะครับ หัวหนากองแผนกองชางหรือวาหัวหนาฝายก็เรง

    งานผมก็รูอยูวามันเหนื่อย ทุกคนก็ไมไดหยุดนิ่งนะครับทํางานเหมือนกันแตวาชวง

    นี้พ่ีนองของกระผมก็เดือดรอน เก่ียวกับถนนเปนหลุมเปนบอนะครับทานราเมศร

    ผานมาเม่ือเชาก็ลําบากมากนะครับ ถนนลําบากจริง ๆ นะครับเปนหลุมเปนบอ 

    ฝนตก ท่ีสําคัญท่ีสุดจากภูแลนชาง ถึงเขาวงก็วาไดนะครับ หลุมเยอะท่ีสุดนะครับ 

    และก็อีกเสนหนึ่งนะครับ  โพนสวาง บานไคนุน ยิ่งแลวใหญเลยนะครับ รถยนต 

    รถมอเตอรไชต ไปไมไดนะครับ แมแตรถไถนาก็กระแทก นาดูนะครับ ก็สงสาร  
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    ประชาชนรองเรียนมาอยางนี้นะครับ และก็จากบานโนนนาจารยนะครับ อําเภอ

    บอแกวหมู 10 ถนนถายโอนของ อบจ. เรา ท่ีพูดมาท่ีโอนมานี้นะครับ เปนหลุม 

    เปนบอมากนะครับ ผมวาฝนหยุดถามีแดดนิดหนอย ก็อยากขอความกรุณาจาก 

    องคการบริหารสวนจังหวัดของเรานะครับ ไปทําใหเขาใหสัญจรไปมาใหสะดวก 

    ดวยนะครับ ผมหวังวาคงไดรับความอนุเคราะหนะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญครับ ทานวรากรณครับ เชิญ

    ครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายก คณะผูบริหาร ทานหัวหนาฝาย

    ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมวรากรณ ภูอาภรณ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอยางตลาด ทานประธานครับเรื่องเดียวกัน 

    คือชวงนี้เขาหนาฝน ถนนหนทางก็ชํารุด ผมจะไมลวงลึกลงไปในพ้ืนท่ี แตละพ้ืนท่ี

    จะขออนุญาตถามทางฝายบริหาร คือสภาของเราเก่ียวของกับงบประมาณ เทาท่ี

    จําไดมีงบประมาณปรับเกรดผิวจราจร ท่ัวท้ังจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด ทาน

    สมาชิกซ่ึงเราไดตั้งงบประมาณไว ถาจําไมผิด เขตละ 30,000 บาท ท้ัง 30 เขต  

    แตทราบจากทางกองชางวาเครื่องจักรของเราไมสามารถท่ีจะทํางานไดเต็ม 

    ประสิทธิภาพ แตท่ีติดใจก็คืองบประมาณท่ีเราตั้งไวไมทราบวาทางฝายบริหารได

    ดําเนินการ ไปถึงไหนแลว ในสวนงบประมาณท่ีตั้งไวในการปรับเกรดผิดจราจร  

    เขตพ้ืนท่ีละ 30,000 บาท ก็ยังไมทําฝายบริหารไมทราบวาจะมีแนวทางในการจะ

    ดําเนินการในเรื่องนี้อยางไร แตวาในพ้ืนท่ีเหมือนทานสมาชิกทานอ่ืนได อภิปราย

    วา เปนชวงหนาฝน พ่ีนองเกษตรกรไดขนถาย ปุย อะไร ลงไปทําการเกษตร ก็ 

    ทุลักทุเล พอสมควร เพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังฝาย 

    บริหารวา ถาพอท่ีจะเอางบประมาณในสวนนี้ไดก็ใหรีบดําเนินการจะเปนพระคุณ

    อยางยิ่งสําหรับ พ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ครับทานประธาน อีกประเด็นหนึ่งก็ 

    คือ เรื่องภายในองคกรของเราสังเกตดูวาวันประชุมสภาเม่ือไหร สถานท่ีจอดรถ 

    ของเรามันไมเพียงพอจริง ๆ ทานประธาน โดยเฉพาะทาง อบจ. เปนไปไดอยางให

    ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด เพราะวาอยาไปจอดคูไดไหมครับทางเขา  

    อบจ.  ถาจอดดานเดียวไดก็อยากใหจอดดานเดียว เพราะวาเวลารถเขารถออกมัน

    ไมสะดวกนะครับทานประธาน  คือเม่ือเชานี้เลี้ยวรถเขามา รถคันหนึ่งจอดขางตึก

    หลังใหญของเรา ผมก็ตองจอดรถอยูถนนใหญ มันไมสะดวกจริง ๆ ทานประธาน

    ถาเปนไปไดก็อยากให จอดดานเดียว หรือวาเปนไปไดจริง ๆ ปงบประมาณปตอ ๆ 
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    ไปก็ ใหทําอาคารจอดรถเหมือนท่ีผมแสดงความคิดเห็นไวกอนหนานี้วาถาเปนได

    อยากใหสรางตึก 2 ชั้น สรางเหมือนท่ีขอนแกนแบบนั้นก็ได  เหมือนตึกคอมไปหา

    ซ้ือสินคา ฝากดวยครับทานประธาน ฝากไวแคนี้กอนครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวรากรณนะครับ เรื่องสถานท่ีจอดรถนะครับ ถาเปนไปไดนะ 

    ครับก็เปนการดีนะครับ เพราะวาวันนี้เปนวันประชุมดวยและก็รูสึกวาจะประกอบ

    กับทางราชการ ยื่นซองประกวดราคานะครับ ก็เลยอาจจะรถเยอะไปหนอย ถา 

    เปนไปไดนะครับก็ขอความรวมมือ อันดับแรกก็ขอความรวมมือจากทานสมาชิก 

    ทุกทานนะครับ รวมกับขาราชการทุกทานนะครับ ก็ในวันท่ีรถเยอะนะครับก็ให 

    เปนไปตามระเบียบนะครับ ถาเปนไปไดยามรักษาความปลอดภัยเรานะครับมา 

    ชวยจัดในวันท่ีสําคัญก็จะเปนการดีนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับ ทานชุมพล ครับ เชิญครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานขาราชการ ตลอดจนทานสมาชิกผูทรง

    เกียรติทุกทานนะครับ กระผมชุมพล  หลักคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ เขต 4 อําเภอยางตลาดคือผมมีเรื่องจะเรียนทานประธาน 

    เนื่องจากวาทานสมาชิกหลายทานไดเสนอ เก่ียวกับเรื่องความเดือดรอนเก่ียวกับ

    เรื่องถนน ท่ีชํารุดนะครับ ในเขตของท่ีรับผิดชอบก็มีถนนชํารุดเปนถนนลาดยาง 

    นะครับ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของถนนลาดยาง ของ อบจ.กาฬสินธุ เปนถนน 

    ถายโอนนะครับ เสนจากบานหนองแวงนะครับ บานหนองแวง หมูท่ี 3 ตําบลเขา

    พระนอน ถึงบานหนองแสง หมูท่ี 7 ตําบลเขาพระนอนเชนกันนะครับ เกิดการ 

    ชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ เปนหลุมใหญรองใหญกลางถนนเลยการสัญจรไป

    มาลําบากมากนะครับ ตอนนี้เปนเสนทางท่ีเขาขนถายผลผลิตทางการเกษตร และ

    ก็ขนถายกุงบางทีรถตกหลุม กุงกระโดดลงจากรถก็มีนะครับ เพราะวามันเกิดการ

    ชํารุดเปนหลุมมากนะครับ อยากใหทางองคการบริหารสวนจังหวัด ซอมแซมให 

    ดวยเพราะวาใชงบประมาณไมเยอะ เนื่องจากมันเปนถนนขององคการบริหารสวน

    จังหวัดกาฬสินธุ รับผิดชอบ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขาก็ 

    มอบหมายใหทาง อบจ. เปนผูดูแลนะครับ สวนเขาจะไปทําเองเขาก็จะมาขอ 

    อนุญาตกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง แตตรงนี้ผมคิดวาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด ของเราก็คงมีศักยภาพในการท่ีจะซอมแซมไดนะครับก็อยาก

    ใหทางองคการบริหารสวนจังหวัดของเราออกไปตรวจ เพ่ือดําเนินการซอมแซมให

    ดวยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณมากครับ 



 20 

 

ประธานสภาฯ   ครับ เชิญทานวรากรณครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ครับ พอดีนั่งฟงทานชุมพล อภิปราย ก็เลย

    เหลือบไปเห็นทาน ผอ. กองคลัง พอดีชาวบานทางโนนฝากมาวา ถนนท่ีถายโอน

    ใหกับ อบจ. ของเรามันชํารุดอยู เสนระหวางทางบานโคกศรี – บานนาดี ซ่ึงถนน

    เสนนี้เปนถนนถายโอน ใหกับ อบจ. ของเรา มันชํารุดเดี๋ยวทาน ผอ. ทานไปมาไม

    สะดวกเดี๋ยวทานนอยใจ ฝากแทนพ่ีนองประชาชนแถวนั้นวา ถาเปนไปไดฝากทาง

    ฝายผูบริหารผานไปยังกองชางหนวยซอมแซม บํารุงใหรีบดําเนินการเพราะวา  

    หลุมมันเยอะจริง ๆ แลวก็เกิดอุบัติเหตุหลายรายแลวครับ ทานประธานผานไปยัง

    ฝายบริหาร เดี๋ยวทาน ผอ. กองคลังจะนอยใจ เดี๋ยวทานจะไมมาทํางาน ทาน 

    ประธานขอบพระคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานคงเดช ครับ  

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย      เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผู

    ทรงเกียรติครับ ทานประธานครับ ผมขอแจงอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะวามันอยูใน

    เขตของอําเภอกมลาไสย เรื่อง แสงสีเสียงนะครับ เลาขานตํานานเมืองฟาแดด           

    สูงยางนะครับ วันท่ี 7 สิงหาคม 2558 นะครับ เวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ ลาน

    พระธาตุยาคู นะครับ ชมฟรีนะครับ ประเด็นมันอยูท่ีตรงนี้นะครับ ประเด็นมันอยู

    ตรงท่ีทานรองนายกศิริรัตน ชุมอุปการ นะครับ ทานกํากับการแสดงนะครับ  

    ผูอํานวยการสราง ทานผูวาราชการนะครับ ทานภุชงค โพธิกุฏสัย นะครับทาน 

    ประธานก็อยากใหเชิญชวน ทานสมาชิก และก็ทานผูมีเกียรติทุกทานนะครับ เขา

    รวมชมการแสดงในครั้งนี้นะครับ ไหน ๆ ทานผูวาก็อํานวยการสรางนะครับ เอง 

    เราอยากใหทุกทานไดชมกันนะครับ เรื่องท่ี 2 เรื่อง โอท็อปนะครับ ก็เห็นดวยนะ

    ครับท่ีพ่ีนองเขามีสินคา มีท่ีแสดง สินคา และท่ีจําหนายสินคา ใหเปนรายได และ

    เปนผลประโยชน ของพ่ีนองประชาชนทุกทานนะครับ สวนเรื่องท่ี 3 หนีไมพนท่ี 

    พ่ีนองสมาชิกหลายๆ ทานพูด ก็คือเรื่อง ถนนหนทางนะครับไมเฉพาะยางตลาด 

    หรือสมเด็จทุก ๆ อําเภอนะครับ ชวงนี้ก็หนาฝนนะครับ ถนนชํารุดเสียหาย  

    ทานนายกชวยดูแลทุก ๆ เขตดวยนะครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 



 21 

ประธานสภาฯ   ครับก็ไดรับฟงทานสมาชิกแตละทานนะครับ อภิปรายแลวก็คงประเด็นเดียวกันก็

    คือเรื่องของปญหา ถนนหนทางชํารุดนะครับ ผมก็ไมไดใหทานผูบริหารชี้แจงนะ

    ครับ ทานก็นั่งฟงอยู สวนงบประมาณนั้นทานคงจะพิจารณาจัดลงไปตามความรุน

    แรงของปญหานะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญครับ เชิญ

    ทานเกรียงศักดิ์ ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานประธานครับ ผมยกมือทีไรผมหันหลัง

    ทุกที บางครั้งผมยกมือทานประธานมองขางหลัง  ขางหนาทานประธานไมมอง  

    ผมก็เลยจําเปนตองเอาปลาย ๆ คนสุดทาย ทานประธานครับไหน ๆ เวลาแหงการ

    นํารางขอบัญญัติของฝายบริหารนําเขาสภาในเวลาอันจํากัดทานประธาน เรา 

    ประชุมในระเบียบวาระบางครั้งมันมีขอกฎหมาย มีระเบียบ มันมีขอจํากัด คําพูด

    บางครั้งท่ีพูดออกมาทําใหเพ่ือนสมาชิกตีความเหมือนทานอนันตพูด ตองตีความ

    อีก ถาทานพูดเปนภาษาอังกฤษไมเปนไร เหมือนรถโฟวิน ผมพอเขาใจได รถ 

    ขับเคลื่อนสี่ลอผมพอเขาใจได ก็เลยอยากกราบเรียนทานประธานถึงฝายบริหาร 

    ถึงผูท่ีเก่ียวของในการเรงรัดในการจัดทํารางขอบัญญัติ ไมวาจะเปนการทํา 

    งบประมาณท่ีนาจะเขาสภาใหพิจารณา ผมก็เลยกราบเรียนทานประธานวาถา 

    เปนไปไดขอฝายบริหาร และก็ขาราชการ เพ่ือนสมาชิก ท่ีมีขอสงสัยท่ีจะทํา 

    เก่ียวกับ ขอบัญญัติตาง ๆ ผมใชคําวาขอบัญญัติ ตาง ๆ ท่ียังตกคางอยู หลังจาก 

    เลิกประชุมแลว ขอประชุมนอกรอบไดไหมครับทานประธานบางครั้งเราจะใชหอง

    ประชุมในสภาเลยก็จะใชเวลามากแลวก็การสื่อสารอาจจะไมคอยตรงกับใจกัน  

    ทานประธาน สุดทาย ผมขอฝากประโยคหนึ่งไวใหกับทานประธาน ถึงเพ่ือน 

    สมาชิก ถึงหลาย ๆ ทาน ขออนุญาตอานทานประธาน เขาบอกวา ความจนมี 

    อยางครับทานประธาน 1. จนเพราะไมมี อันสุดทาย อันท่ี 2 ครับ ทานประธาน 

    จนเพราะไมพอทานประธาน ผมไมทราบวาทานประธานจนเพราะอะไรครับทาน

    ประธาน  

ประธานสภาฯ   เชิญทานจงกลรัตนครับ เชิญครับ 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ วันนี้ก็ตองขอ

    กราบขอบพระคุณทานเกรียงศักดิ์ ท่ีแนะนําวาเราสมควรท่ีจะทําขอบัญญัติ ให 

    รวดเร็ว ดวนและทําตาม ตรงตอความตองการของพ่ีนองประชาชนอยางไรก็ดี 

    ความเปนหวงเปนใยพ่ีนองประชาชนและ ทานสมาชิกทุกทาน ปนี้ทานนายกได 

    กําชับผมเก่ียวกับมีหนังสือสั่งการวาการท่ีทานพ่ีนองสมาชิกยกมือรางขอบัญญัติ 

    เสร็จเรียบรอยแลว  ใหสามารถสอบราคาประกวดราคาได ทานนายกไดกําชับ         

    ผมนัก ผมหนา เพราะฉะนั้นปนี้ถาทานไดรับการรองเรียนตอพ่ีนองประชาชนเสร็จ

    เรียบรอยแลว ทางเรายินดีท่ีจะกระทําตามหนังสือสั่งการ ตามนั้น คือพอฉบับราง
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    เขาสภา สภายอมรับในฉบับราง ยกมือ รับรองเรียบรอย ถาทานไมเปลี่ยนแปลง

    โครงการ ทางทานนายกไดกําชับ ผมวาใหทําการประกวดตรวจสอบราคา หรือ 

    ตรวจสอบราคา จะเริ่มข้ึน นะครับซ่ึงข้ันตอนตรงนั้นมันจะยุงยากมาก และตรงนี้

    ผมเลยนําเรียน ตอทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทานใหรับทราบ ในนโยบายของ 

    ทานนายกท่ีกําชับผมมาวันนี้เรื่องวาระอ่ืน ๆ ก็คงจะเปนไฮไลนเรื่องนี้มากท่ีสุดขอ

    กราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ครับพอดีแตละทานอภิปรายมาพอสมควรนะครับ และก็ทานรองจงกลรัตน ก็ได

    ฝากไวนะครับ วาถาหากเรานํารางขอบัญญัติปงบประมาณ 2559 เขา สภาเร็ว  

    และสภาอนุมัติเร็ว เราก็สามารถนํางบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจางไดรวดเร็วเขาไปแกปญหาความเดือดรอน 

    ของพ่ีนองประชาชนไดทัน ถาเปนไปไดก็ขอความรวมมือนะครับ ทานฝายบริหาร

    ไดนํารางขอบัญญัติเขาสภาเพ่ือใหสภาพิจารณาไดเร็วนะครับ  สําหรับ วันนี้ได 

    ประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

    ครั้งท่ี 3  เปนวันอังคารท่ี  11  สิงหาคม   2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หอง 

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุม   16.50 น. 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


