
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 6 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  25  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.  นางจารุณี    พิมพะนิตย   ณ นครพนม   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมืองกาฬสินธุ  เขต 4  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  นายบดินทร   พยุงแสนกุล  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท                                                 

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

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

2.  นายเสนีย   เอกบุตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 1 
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3.  นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 1 

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

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

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

                                                               

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  เลขานุการ 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.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

9. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

11.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

12.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

13.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

14.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

15.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

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

17.  ดร.กริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

19.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

22.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

23.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

24.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

25.  ดร.สังเวียน   วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

26.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

27.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

28.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 
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29.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

30.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

31.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

32.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

33.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

34.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

35.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

36.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

39.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

41.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

42.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

43.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

44.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

45.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

46.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

47.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

48.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

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

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

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

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

53.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

54.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

55.  นางพรรณี  เจริญราช    ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

56.  นายอุดร    พรมประเทศ    ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 

57.  นางสาวสุพัชญา   ลาภบุญเรือง    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

58.  นางวิรินรําไพ   สาโน     ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

59.  นางสาวอุบลรัตน   กุญชนะรงค    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

60.  นางญาณวรรณ   ญาณวิเศษ  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

61.  นายธนากร  ลิ่มทองใบ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

62. นางสาวสมฤดี   นันทวี     ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 
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63.  นายสุทธิชัย   แวดไทยสงค    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

64.  นายแดงจันทร   นวลโสภา    ตําแหนง  ประชาชน 

65.  นายชัยแดน   บุพเต     ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

66.  นางอรนาฎ   ทับเลิศ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

67.  นายทรงยศ   แสงสุริยินทร    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

68.  นายจําเนียร  สายสมบัติ  ตําแหนง  ผอ.รร.บัวขาว 

69.  นายสนั่น  ภูสวัสดิ ์   ตําแหนง  ผอ.รร.ลําปาววิทยาคม 

70.  นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร  ตําแหนง  ผอ.รร.หนองหางพิทยา 

71.  นายปราโมทย รินทราช   ตําแหนง  ผอ.รร.เนินยางประชาสามัคคี 

72.  นางสุชีรารัตน ก้ัวสิทธิ์   ตําแหนง  รอง.ผอ.รร.ขม้ินพิทยาสรรพ 

73.  นายจิตรกร  โคตะวินนท  ตําแหนง  รอง ผอ.รร.ดงมูลวิทยาคม 

74.  นางเยาวลักษณ งวนสน   ตําแหนง  รอง ผอ.รร.คลองขามวิทยาคาร 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค

    ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  6 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    ไมมีนะครับ  

    

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  4  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  18  สิงหาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  
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    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

 

นางจารุวรรณ  พันเดช  กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางจารุวรรณ  พันเดช  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด เขต 2 

    ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการไดตรวจรายงาน

    การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  4 ประจําป 2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  18  สิงหาคม  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 21   

    สิงหาคม  2558 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภาครับทาน 

    ประธาน ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  4  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  18  สิงหาคม  2558 

 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

                             3.1  เงินรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ปงบประมาณ 2558 

                            -  ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร    ผูตั้งกระทู 

    เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

ประกอบกับทานวิรมณศักดิ์ ไมอยูในท่ีประชุมนะครับ ถือวากระทูนี้ถอนไป               

นะครับ  ตามระเบียบวาระการประชุมขอท่ี 97  นะครับ 

    เชิญทานเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบครับ เชิญครับ 

    

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาทุกทาน ตามระเบียบขอบังคับ 

    การประชุมสภา ขอ 97 ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิ์ ถอนกระทูถามของตนเม่ือใด ก็ได 

    เม่ือถอนกระทูถามประธานสภาทองถ่ินจําหนายกระทูถามนั้นไป และเม่ือถึงวาระ

    สําหรับกระทูถาม ถาผูตั้งกระทูถามไมถาม หรือไมอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ให

    ถือวาใหถอนกระทูถามนั้นคะ ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ   ครับก็ถือวากระทูนี้ของทานวิรมณศักดิ์ ซ่ึงทานไมไดอยูในท่ีประชุม เปนอันวา 

    ถอนกระทูถามไปนะครับ 

                     3.2  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

                             -  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    ผูตั้งกระทู 

    เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

                            ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

    

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ทานประธานครับทางกระทูของผมทางฝาย 

    บริหารยังไมไดตอบเปนลายลักษณอักษรนะครับทานบอกวาทานจะตอบดวยวาจา 

    ถาเปนภาษานั้นเรียกวา ตาตอตา ฟนตอฟน ท่ีผมไดกระทูถามเรื่องนี้ ถาไมถามคง

    จะไมได ถาปลอยไวก็คงจะไมดี ทานประธานทานรองดูท่ีรางขอบัญญัติครับ  

    งบประมาณจริง ๆ ท้ังหมด 774 ลาน แลวทานไปดูหนา 7 ครับ ทานประธาน  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธารอยกวาลานทานดูครับ ตอมาครับทาน 

    ประธานสามลานกวาคือแผนงานการเกษตรทานประธานครับ คือเดี๋ยวนี้ในสังคม

    เขาเรียกรองหาความสมดุลนะครับทานประธาน สมดุลในการท่ีจะชวยเหลือพ่ีนอง

    ประชาชนไมวาจะเปนเกษตรกร หรือวาคนยากไร โดยเฉพาะปริมาณน้ําครับทาน

    ประธานทานประธานไดเคยกลาวใหเพ่ือนสมาชิกไดทราบตลอด ปริมาณน้ําใน 

    เข่ือนลําปาวมีอยูเทาไหร ทานจะแจงอยูเปนประจํา ลาสุดถาผมจํามาไมผิด  

    ปริมาณน้ําในเขตลําปาวมีแค 25 เปอรเซ็นต 25 เปอรเซ็นต ของหนาฝนนะครับ

    ทานประธาน ถามวาหนาแลงท่ีจะมาถึงนี้จะเปนอยางไร แลวเกษตรกรจะเปน 

    อยางไรทานประธาน โดยเฉพาะผูบริหาร ทานตั้งงบประมาณไดต่ํากวาปท่ีผานมา

    เทาไหรทานประธาน ปตอไปตั้งต่ําลงไปอีกเทาไหรปญหาคือเกษตรกรเขาไมไดรับ

    การเหลียวแล ผูยากไรไมไดรับการดูแลเทาท่ีควร โดยเฉพาะโครงการท่ีผมไดตั้ง 

    เปนกระทูมานะครับ ทําไดหลายอยาง ทําไดหลายเรื่อง ไมวาจะเปนการขุดลอก 

    แหลงน้ํา เพ่ือการเกษตร ไมวาจะเปนโครงการดี ๆ ของกองเราก็มีกองสงเสริม 

    คุณภาพชีวิต คิดดีมากแตละโครงการดีมากครับทานประธาน แตวาสิ่งท่ีขาดไปคือ

    การสานงานตอสตารทดีมากครับ แตวาเดินเครื่องยังไมสมบูรณมาก ผมก็เลย 

    กระทูถามทานประธานถึงผูบริหารวามันสาเหตุอะไรถึงทําโครงการนี้ มันเปน 

    ปริมาณท่ีนอยไมใชวาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร งานเพ่ือดานการเกษตร งาน 

    ชวยเหลือคนยากจน มีปริมาณนอยมากทานประธาน แตวาผมดูในรางแลววันนี้ก็

    เริ่มแปรญัตติรางงบประมาณแลวทานจะกลับไปทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็ 

    นาจะทําไมทันหรือทําไดนอย ทานประธานครับ แตผมดูไปแลว ถาผูบริหารจะ 
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    กรุณาชวยเหลือพ่ีนองประชาชนเกษตรกร ทานตองดูท่ีหนา 2 ครับทานประธาน 

    เอามาใชครับ เงินสะสมครับ เงินใครครับทานประธาน ผมถามทานประธานวาเงิน

    ใคร เงินสะสมนะครับ 182 ลาน เงินใครนํามาใชเถอะครับผมดูในรางแลว 

    สวนมากจะนําไปพัฒนาดานถนนหนทางครับ ไมเปนไรครับอยางทานพลากรทาน

    ก็มีความเดือดรอนของพ่ีนองทางอําเภอเมืองมา ถนนชํารุดเสียหายทานก็ไปแจง

    ทานนายกแลวไมเปนไรแตวาโครงการดานการเกษตรครับ ผมชี้เปามาแลวครับ 

    ทานประธาน ชี้เปาใหเลยครับเงินสะสม ถาคิดวาเปนภาษี ถาคิดวาเปนของ 

    ประชาชน นํากลับมาใหประชาชนเถอะครับ มาทําขุดลอกแหลงน้ํา มาซอมถนน

    หนทางท่ีชํารุดเสียหาย ท่ียังไมไดอยูในรางตรงนี้ครับทานประธาน เอามาทําเถอะ

    ครับ ผมกราบเรียนทานประธานถึงผูบริหารครับ นาจะเหลือเงินสะสมยอดนี้นะ 

    ครับทานประธาน 182 ลาน ถาทานคิดวาจะกันเงินไว กันไวสัก 82 ก็ไดครับ 100  

    ลาน ชวยพ่ีนองประชาชน ผมก็เลยอยากจะถามทานประธานถึงฝายบริหาร วา  

    สาเหตุจริงๆ แลวมันอยูตรงไหน ท่ีไมทําโครงการท่ีเปนโครงการท่ีรัฐบาลให 

    ความสําคัญ ถาทานประธานสภาเคยฟงทานนายกรัฐมนตรีทานกลาว แตมี 

    โครงการหนึ่งทานอยากใหทํามากในปนี้ คือโครงการแหลงน้ําชุมชนครับ แหลงน้ํา

    ชุมชน อบจ.ก็เอามาทําก็ไดครับ ตําบลละท่ีก็ไดเขตทานสมาชิกละท่ีก็ได ในวาระนี้

    ผมขอถามเทานี้กอนครับทานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ ทางผูบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับมีไหม

    ครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ จากกระทูถาม

    ทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ เรื่อง โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงขอนําเรียนวาทางฝาย

    ผูบริหารเองนะครับก็มีความตระหนักในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู ตามท่ีเราตั้ง 

    งบประมาณไวนอยนั้น บางทีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราอาจจะขับเคลื่อนใหกับพ่ี

    นองประชาชน ไมท่ัวถึง ตามท่ีทานไดใหขอเสนอแนะมาวาในรางขอบัญญัติหนา 2 

    มีเงินสะสม 182 ลาน ทานแนะนํามาวาอยากจะใหขุดแหลงน้ําชุมชน 1 ตําบลตอ

    หนึ่งแหลงน้ําชุมชน ทางผูบริหารเองก็ยินดีท่ีจะกระทําใหตรงนั้น แตหากแตวาการ

    ใชเงินสะสมมันอาจจะมีระเบียบในการใชเงินสะสมอยูมาก ตองศึกษากันใหถ่ีถวน

    ในกรณีนี้ขอกราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานรองนายกนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรอีกหรือไมครับ เชิญ 

    ครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ครับกราบเรียนทานประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ กอนอ่ืนตองขอขอบคุณ

    ทานรองนายกท่ีทานไดใหคําม่ันสัญญาวาถาไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอระเบียบ 

    ทานจะนําสิ่งท่ีคํากลาวท่ีผมไดอภิปรายไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชนในการทํา 

    แหลงน้ํา นะครับท่ีจริงผมก็ไมไดเจาะจงเฉพาะเงินสะสม ก็นาจะเปนยอดนี้ท่ีมีอยู

    ในปริมาณมากท่ีจะชวยเหลือพ่ีนองประชาชนได นะครับ โอกาสนี้ผมก็ฝากทาน 

    ประธานชวยบันทึกคํากลาวของกระผมสงใหผูบริหารอีกครั้งหนึ่ง กันลืมนะครับ 

    ทานประธาน กันลืม เกรงจะไมทันพ่ีนองประชาชนเพราะวาในรางนี้มันเปนงบทํา

    ถนนหนทางมากนะครับ งบแหลงน้ําการเกษตรท่ีชวยพ่ีนองประชาชนโดยตรงมัน

    มีนอยนะครับ ทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ ทานผูบริหารก็ตอบใหพอเขาใจแลว ผมจะไป 

    ระเบียบวาระท่ี  

                     3.3  ขอทราบสถานะทางการเงินท้ังหมดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

     กาฬสินธุ   

                          นายชุมพล  หลักคํา    ผูตั้งกระทู 

    เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

  ทานชุมพล  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

 

นายชุมพล หลักคํา  เรียนทานประธาน ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

 ทานครับ ผมชุมพล หลักคํา ยางตลาดเขต 4 ครับ ตามท่ีผมไดมีกระทูถามนั้น 

 ทานนายกขอเลื่อนไปชี้แจงในการประชุมครั้งตอไป นะครับ ผมยังไมไดรับเอกสาร

 ตอบเลย ทานผูบริหารบอกวาขอเลื่อนไปเปนการประชุมครั้งตอไป นะครับ แต

 เนื้อหานั้นก็คือ  อยากจะทราบซ่ึงมีตัวเลข พอทราบบางคราว ๆ ท่ีอยูใน

 ขอบัญญัติปงบประมาณ ป 2559 ยังไมทราบรายละเอียดวาจํานวน 182 ลาน กัน

 ไวอยางไร สามารถนําไปใชไดเทาไหร ในสวนนั้นก็ทานประธานใหเพ่ิมเติมใน

 รายละเอียด ท่ีจะตอบกระทูถามกระผมในคราวตอไปดวนนะครับ ก็คงเรียนทาน

 ประธานไวแคนี้กอนครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ  ครับเชิญทานผูบริหารครับมีอะไรจะชี้แจงเห็นวาจะเลื่อนกระทู เปนอยางไรครับ 

 เชิญผูบริหารครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ทางฝาย

 บริหารเราไดหารือกับทานชุมพล หลักคําไปแลววา ขอเลื่อนกระทูไปตอบอาทิตย

 หนานะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 



 9 

  

ประธานสภาฯ  ครับ ถือวากระทูทานชุมพลหลักคํา ใหทานเลขานุการสภานําเขาท่ีประชุมสภาใน

 คราวตอไปนะครับ ในวันท่ี 1 กันยายน  2558  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธาน ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ วันนี้คณะแปรญัตติราง

งบประมาณก็เปนผูยื่นกระทูถามซะสวนใหญ ในวาระอ่ืน ๆ ผมเลยขออนุญาต

ทานประธาน ผมคณะแปรญัตติรางงบประมาณในการแปรญัตติครับและก็ขอเชิญ

กองแรก นาจะเปนตรวจสอบภายใน และก็กองแผน เจาหนาท่ีจากกองกิจการ

สภาครับทําหนาท่ีแปรญัตติรางงบประมาณครับทานครับ  
 

ประธานสภาฯ ครับก็ถือวาอยูในชวงท่ีทําหนาท่ี 2 อยางพรอมกัน และก็การแปรญัตติและก็การ

ประชุมสภานะครับ ก็ถือวาใหคณะกรรมการไปทําหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายนะ

ครับ เชิญทานชุมพล หลักคําครับ 
 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ทาน

ประธานครับ ตามท่ีผมมาประชุมในสมัยท่ี 2 ของปนี้นะครับ  ผมอยากจะเรียน

ถามทานประธานวา รองประธานสภาท้ัง 2 ทาน ท่ีพวกผมเลือกไปผมไมเห็นนั่งอยู

ขางทานเลย ไมเห็นปฏิบัติหนาท่ีเลย ผมฝากทานประธานดวยครับ ถาไมเลือก 

หรือวาเลือกไปแลวไมมีหรือวาจะทําอยางไรนะครับ ก็ไมเขาใจเหมือนกัน ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตรงนี้นะครับ ท้ัง 2 ขาง ผมเห็นวางหลายครั้งแลวนะครับ ในการ

ประชุม ผมเผื่อทานประธานเกิดปญหาปวดหนัก ปวดเบา ใครจะดูแลแทนใหนะ

ครับ ผมเปนหวงกับทานประธานอยูนะครับ ทานประธานอยาทําคนเดียวมาก

เกินไปนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชุมพล  หลักคํานะครับ พอดีทานรองของผมท้ัง 2 ทาน ทานก็ทํา

หนาท่ีเขมแข็งพอดีทานทําหนาท่ี 2 อยาง ผมเชิญทานข้ึนมาทานก็ไปทําหนาท่ีอีก

สวนหนึ่งเพ่ือจะสะทอนปญหาพ้ืนท่ีของทานก็เขาใจทานนะครับ ขอบคุณทานชุม

พล หลักคําท่ีเปนหวงเปนใยนะครับ เชิญทานสุรพงษ  ครับ 
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นายสุรพงษ  พลซ่ือ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอกุฉินารายณ ทานประธานท่ีเคารพนะครับ  ก็ชวงนี้

ก็จัดอยูในการจัดทําขอบัญญัติ ก็สมาชิกเราก็ประมาณประชุมแตละครั้งผมก็เห็น

เกือบจะสภาลม ผมก็อยากฝากทานประธาน ก็ฝากทานสมาชิกทุกทานนะครับ ก็

สมาชิกเปนคณะกรรมการแปรไปแลว 7 ทาน ก็คงจะเหลือ หักประธาน รอง

ประธานออก เหลือประมาณ 20 ทาน ถาหากวาสมาชิกขาดการประชุม ผมเกรง

วาสภาจะลม ผมก็เลยอยากจะฝากทานประธานสภาใหกระชับทานสมาชิกให

ความสําคัญกับการประชุมสภาดวยนะครับ เพราะวาชวงนี้เปนการประชุมสมัย

สามัญ และก็เปนสมัยการทําขอบัญญัติ ซ่ึง ถือวาเปนการประชุมสุดยอดในการ

ประชุมทุก ๆ ครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการทําขอบัญญัติงบประมาณเพ่ือจะนํา

งบประมาณตรงนั้นไปแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ก็ฝากทาน

ประธานกําชับเพ่ือนสมาชิกทุกทานดวยนะครับ นั้นคือประเด็นแรก เรื่องท่ี 2 นะ

ครับ เรื่องเก่ียวกับกระทูบันทึกขอความท่ีไดรับ ประกอบกับฝายผูบริหารนะครับ 

เก่ียวกับเรื่องสถานะการเงินวันนี้เจาของกระทูไมไดมาดวย แตท้ังนี้ท้ังนั้นสมาชิก

ทานอ่ืนก็ไดรับทุกขอความคําชี้แจงแลวแตพอผมไดอานบันทึกขอความคําชี้แจง

แลวนะครับ มันมีความไมเขาใจอยูในชวงทาย ๆ นะครับทานประธาน ทาน

ประธานขออนุญาตอานบันทึกขอความนี้นะครับ ท่ีบอกวาเงินรายไดขององคการ

บริหารสวนจังหวัดประจําป 2558 วันท่ี 21  สิงหาคม 2558 แยกเปนรายละเอียด

คราว ๆ ครับทานประธานครับ เขาตั้งไว 720 ลาน โดยประมาณนะครับ แลวรับ

จริง 684 ลาน ก็แสดงวา ตั้งไว กับรับจริง ขาดอยูประมาณ 35 ลานโดยประมาณ 

แตตรงนี้พอจะเขาใจคือเงินขาด 35 ลานไมเขาตามท่ีประมาณการไวนะครับ แต

ในสวนทาย ๆ ก็เลยสงสัยวาขางบนก็ลอกมาเหมือนกันนะครับ งบประมาณ

รายจายจริงตั้งไว 720 ลาน จายจริงท้ังสิ้น 345 ลาน โดยประมาณก็แสดงวาเรา

ตั้งไว 720 เรามีเงินจายแค ผมเขาใจนะครับ ไมรูจะถูกหรือผิดนะครับ แตเขาใจ

ตามท่ีอาน อยางนี้ก็คือตั้งไว 120 ลานโดยประมาณ จายจริงแค 345 แสดงวา

เหลือยังไมไดจาย 375 โดยประมาณ ผมก็เลยบอกวาท่ีไมไดจาย 375 กับขอมูลท่ี

รับจริงท้ังหมด 684 ลาน ผมก็เลยสงสัยวาเม่ือประมาณการรายจายตั้งไว 720 

จายไปจริง ๆ 345 ก็แสดงวายังไมจาย 375 เปนเชนนั้นหรือ ผมถามทานประธาน 

ผมสงสัยประเด็นนี้นะครับ อันนี้ขอ 2 นะครับ ถามตรงนี้ดวยนะครับ ในเรื่องท่ี 3 

ท่ีขออนุญาตนะครับ ในเรื่องวันนี้ท่ีทานผูบริหารไมไดตอบเก่ียวกับเงินสะสม 

มานะครับแตผมยังจําตัวเลขไดในการรับรางขอบัญญัตินั้น ก็เปนเงินสะสมอยูท่ี 

182 ลาน โดยประมาณ แลวก็สํารองเงินสะสมสํารองจายอยูท่ี 38-39 ลาน 

โดยประมาณนะครับ ผมก็เลยมีความชื่นใจวาปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง

ประมาณนั้นจะไดรับการแกไขจากเงินตรงนี้ นะครับ โดยเฉพาะผมดูในราง
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ขอบัญญัติป 2558 นั้นโครงการในรางแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง

ประชาชนในดานสาธารณสุข ก็เลยสรางถนนหนทางชํารุด เสียหายนั้นก็มีการ

จัดทําลาดยาง ถนนลาดยางลงไปแกไขปญหาก็ถือวาเปนสิ่งท่ีดี แตทานประธาน

ครับ แตวาการแกไขปญหาโดยถนนลาดยางนั้นไมสามารถเพียงพอ ไมสามารถ

บรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท่ีมีอยูจํานวนมาก และความเปน

รับผิดชอบในหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเราดวย และก็

เปนถนนรับผิดชอบดวยอํานาจหนาท่ี 2 อยูในความรับผิดชอบจากการรับถายโอน

จากหนวยงานอ่ืน เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ เงินแคเราตั้งขอบัญญัติและจัดลงไปสู

การแกไขขอบัญญัตินั้น รอยกวาลาน คงแกไขปญหาไมได ทานประธานท่ีเคารพ

ครับ ผมอยากจะนําเรียนทานประธานอยางนี้วาของเงินสะสมอยางนี้ เอาไวเพ่ือ

อะไร ผมขอนําชี้แจงคราว ๆ วา มีเงินสะสมไวนั้น เพ่ือเปนการสํารองการเกิด

ปญหาสถานะการเงินของประเทศในภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศ ย่ําแย เกรงวา

จะไมมี ไมเงินจาย เงินเดือนขาราชการ ใชจายในสิ่งท่ีจําเปน นั้นคือเจตนารมณ นี้

คือเปนจุดประสงคของการกันเงินสะสม เพราะฉะนั้นทานประธานท่ีเคารพครับ 

แตสภาวะอยางนี้ ประเทศ ของเราไมไดอยูในสถานะเศรษฐกิจย่ําแยอยางประเทศ

อารเจนตินา ประเทศบราซิล เราไมถึงขนาดนั้น แตเรามีเงินสะสมอยูท่ี 182 ลาน 

โดยระเบียบนั้นบอกวา ใหตระหนักใหคํานึง โดยเฉพาะตระหนักและคํานึงถึง ผม

ไดหารือกับเพ่ือนสมาชิกวาในสวนของเงินเดือนขาราชการนั้นเฉลี่ยแลวปละ 15 

ลานบาท ถาเรากันไวอยูท่ีสามเดือนก็ประมาณ 45 ลานบาท เพราะฉะนั้นเงิน 

182 ลาน เม่ือการหักเงินเดือน 3 เดือนออกแลว ยังมีเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาพ่ี

นองประชาชนในเรื่องของถนนหนทาง ทานประธานท่ีเคารพครับในเขตผม ขอ

อนุญาตนะครับ ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด นั้น 

5 -6 สายนะครับ สายละ 25 กิโลเมตร โดยประมาณนั้นคือถนนหนทาง 

ถนนลาดยาง ท่ีไดรับการถายโอนหรือวาทางหลวงชนบทอันนั้นอยูในความ

รับผิดชอบ ประเภทท่ี 2 คือประเภทท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ มีหนาท่ีจัดทํางบประมาณลงไปสูไปแกไขปญหาได หรือวาทานวา

เล็กๆ ไมใหญ ๆ ทํา ทําเฉพาะคาบเก่ียวระหวางองคกรถึงองคกร หรือมากกวานั้น

นั้นคืออยูในกรอบหนาท่ีท่ี 1 ทานประธานท่ีเคารพครับใน 2 สวนนี้ ปญหาใน 2 

สวนนี้ท่ีผมพูดความชํารุดเสียหายหลังฤดูฝนนั้น ชํารุดเสียหายมาก ถนนลาดยาง

เปนหลุมเปนบอมาก ทานประธานครับไปไมได เคยไดยินแตบอกวาถนนหนทาง

เหมือนกับโลกพระจันทร ผมอยากใหทานผูบริหารขับรถไปดูครับ มันไมมีท่ีหลบ

เลย ผมเขาใจวาทานจะเรงจัดทํางบประมาณขอบัญญัติลงไปแกไขปญหาของพ่ี

นองประชาชน แตทานประธานท่ีเคารพครับ แตถารองบประมาณตามขอบัญญัติ

นั้น กวาเงินท่ีจะเขามาไตรมาสแรกก็อยูประมาณชวงมีนาคม เมษายน แตตอนนี้
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เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ อีก 5 เดือน เกือบครึ่งป 

ความเดือดรอนตรงนี้จะใหประชาชนไดรับอยูตลอดตั้ง 6 เดือนเลยเหรอครับ    

ท้ัง ๆ ท่ีเรามีเงิน วัตถุประสงคการเก็บเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือรักษาสถานะการเงิน 

เพ่ือเรามีเงินหักกันเงินไว เรามีเงินเหลือทําไมไมจัดทําเงินอุดหนุนแลวไปแกไข

ปญหาของพ่ีนองประชาชน ผมเคยไดรับคําชี้แจงบอกวาอยางทานใชเงิน

ขอบัญญัติ แลวจะใชเงินสะสมไมได แตตอนนี้เงินใชขอบัญญัติก็หมดป 58 

หมดแลว แตความชํารุดนั้นเปนงบประมาณปหนาป 59 นั้น คงจะไมไหว ผมเลย

อยากกราบเรียนทานประธาน ผูบริหารวาควรจะตองรับเงินสะสมในสวนท่ีหักกัน

ไวแลวสวนตางตรงนี้มาเขาไปแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชน ทานจะทําอะไรก็

ได ทานจะซอมทําลาดยางก็ได ทานจะจัดทําลาดยางก็ได โดยเฉพาะทาน          

เกรียงศักดิ์ บอกวาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนแหลงน้ําผมก็ทําไปเราไมได

ตองการองคการบริหารสวนจังหวัดมีรายไดนะครับเจตนารมณเขาไมใหมองวา

องคการบริหารไปคากําไรหารายไดเขาอุดหนุนมาเพ่ือใหเงินตรงนั้นไปแกไขปญหา

ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน เราจะไปตระหนักทําไม ไปเก็บไวทําไมตรง

นั้น เราเก็บไวเพ่ืออะไรตองการดอกเบี้ยหรืออยางไร เงินสวนนี้ ใครไดประโยชน 

ผมถามหนอย ถาไมทําใหกับพ่ีนองประชาชน นําไปแกไขพ่ีนองประชาชน ผมถาม 

เขามีเงินตรงนี้ ใครไดประโยชน เพ่ืออะไร องคการบริหารสวนจังหวัดแมจะทํา

สนามกอลฟ เขาก็ไมใหทําเก็บเงินรายไดสนามกอลฟ หาหมวดรายไดลงไมได ทํา

ปมน้ํามันก็ไมได ทําโรงแรมก็ไมได เพราะฉะนั้นเจตนารมณเขาบอกวาไมให

องคการบริหารสวนทองถ่ินสราง หารายไดมีรายได เขาไปแกไขปญหา ถารัฐบาล

อุดหนุนมาแลว ถาไมจัดซ้ือจัดจาง ถาไมใชงบประมาณ เขาก็มาตอวาไมนําเงิน

ตรงนี้ไปกระตุนเศรษฐกิจ ก็ขอคืน เพราะฉะนั้นฝากทานประธานถึงผูบริหารดวย

นะครับ ทานจะเก็บไวทําไมนะครับ เพราะฉะนั้นในชวงนี้ ถาทานจะเก็บไวใช 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม กวาจะใช มกราคม – มีนาคม ขอบัญญัติออกมา

พอดี ถามวาทําไดไหมได แตในชวงนี้กันยายน มกราคม มีนาคม เมษายน จะใหพ่ี

นองรับปญหาอยางนั้นเชียวเหรอ ในขณะท่ีตัวเองมี ในขณะท่ีหนาท่ี มีความ

รับผิดชอบ แลวทําไมไมจัดทํางบประมาณ ลงมา ฝายบริหารทําไมไมพิจารณาเงิน

ตรงนี้ ผมไมไดกลาวหา ผมไมไดพูดใหกับปลัดนั้นคือทานมีหนาท่ีใหเก็บเงินไว 

เปนหนาท่ีของทาน คนท่ีจะนําเงินตรงนี้มาใชคือผูบริหาร คือนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด ทานรองนายก ผมตําหนิฝายผูบริหารครับ ผมไมไดตําหนิฝาย

ขาราชการเพราะเขาเปนคนท่ีจะนําโครงการเขามาเสนอในสภา สภาเปนคนยกมือ 

เปนคนตัดสินใจในการใชเสียงสวนมากในการตัดสินใจแกไขปญหา ยกมือ ใชเงิน

ตรงนี้ แตคณะผูบริหารไมไดนําเงินเขามาในสภาสักที ไมไดใช ไมไดนําโครงการมา

ชี้แจง เขามีหนาท่ียกมือ ผมถึงไดอภิปรายอยูสองครั้งแลวทานประธาน ถาไมยัง
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อธิบายอีกก็จะอภิปรายอยางนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝากทานประธานดวยนะ

ครับ มีเงินสะสมแลวเก็บไวเพ่ืออะไร เอาแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนเถอะครับ

เพราะผมทนฟงคําดาของพ่ีนองประชาชนไมไหวแลวผมเชื่อม่ันวาทานสมาชิกผู

ทรงเกียรติหลายทานก็คงรับปญหาไมแตกตางกับผมฉันใดก็ฉันนั้นผมอยากให

ผูบริหารไปรับฟงปญหาของพ่ีนองประชาชน เพราะฉะนั้นฝากทานประธานนะ

ครับเงินสะสมนํามาใชซะครับ ฝากไวแคนี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานสุรพงษ นะครับ ทานไดทวงติงเปนหวงเปนใยตอ สภาอบจ. ผาน

ประธานวา ในการประชุมสภาอบจ. นั้นตอนนี้ อยูในชวงท่ีคณะกรรมการแปร

ญัตติท้ัง 7 ทาน ตองไปทําหนาท่ี ทานเกรงวาผูเขารวมประชุมจะไมครบองค

ประชุม ก็ฝากเพ่ือนสมาชิกวาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 

2558 นั้น เหลือการประชุมอยู 2 ครั้ง นะครับคือ การประชุมวันท่ี 1 กันยายน 

และวันท่ี 8 กันยายน ก็จะครบสมัยประชุมซ่ึงชวงนี้ตองยอมรับวาเราตองอาศัย

สภาในการท่ีจะขับเคลื่อนหลายเรื่อง ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนโครงการตาง ๆ 

งบประมาณตาง ๆ ท่ีเขาสูสภา เพราะฉะนั้นอยางท่ีทานสุรพงษไดเปนหวงเปนใย 

ตองขอกราบนําเรียนทานสมาชิกวาจากนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน เราตองชวยกันใน

การท่ีจะใหองคประชุมครบองคประชุมเพ่ือใหสภาไดทําหนาท่ีใหกับพ่ีนอง

ประชาชน และเก่ียวกับทานสมาชิกสภาดวยนะครับ เชิญทานวิรมณศักดิ์ ครับ

เชิญครับ 
 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ทานนายก รองนายก ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด ผูทรงเกียรติ หัวหนาสวน หัวหนาฝายทุกทานครับ                          

ผมวิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 

อําเภอนาคูนะครับ ผมไดฟงทานสุรพงษ และก็หลาย ๆ ทานพูดแลว ผมดีใจนะ

ครับ เพราะวาทานสุรพงษทานพูดไดดีมากนะครับ ทานหวงใยพ่ีนองประชาชนใน

จังหวัดกาฬสินธุนะครับ ทานประธานครับแตผมก็เขาใจวาทานสุรพงษพูดก็ถูก

แลว เพราะวาเงินสะสมในความหมายก็คือวาสะสม ทับถม ใหมันมากข้ึน ดีนะ

ครับเพ่ือ สภาพคลองขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็จะดีข้ึนนะครับ 

เพราะเรามีเงินสะสมเยอะนะครับ ก็ดีใจดวยนะครับ ท่ีสําคัญนะครับท่ีผมเปนหวง

โดยเฉพาะแลวเขตของกระผม อําเภอนาคู ของผม ติดชายเขา บนเขาก็ปลูก

ยางพารา มันสําปะหลัง ไมยูคาลิปตัส พวกนี้นะครับเปนท่ีดูดน้ํา เยอะ สภาพ

ธรรมชาตินั้นไมสมบูรณ ตอนนี้น้ําบนเขาก็แหง น้ําไมพอ ตามหลักแลวน้ําบนเขา

จะซึมซับลงมาดานลางใหประชาชนของกระผมไดใชน้ําท่ีผมเปนหวง ตอนนี้ฝนท้ิง

ชวง ตอไปจะมาหรือเปลาก็ตัดสินใจไมไดตองรอเงินสะสมเหมือนเดิมนะครับ แตท่ี
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สําคัญของกระผมอยากจะทํา อยากจะเห็นประชาชนของผมใชน้ําใหเพียงพอ          

ฤดูแลง แตก็ดีใจท่ีทานนายกให ประปาและก็ภูเขาใหตลอดทุกป สองแสนสาม

แสน ก็ดีนะครับ แตอยากจะขอนะครับวารถเจาะบอบาดาล เราก็มี 2 คัน แตมัน

นอย แตใหงบประมาณลงไปเยอะหนอย นะครับ เงินสะสมเอาไปทําก็ได ไปเจาะ

บอบาดาลใหพ่ีนองกระผม 55 หมูบาน ปละ 2 บอ มาเปน 8 ป ก็เปน 16 บอ 55 

หมูบานก็มากครับทานประธานครับ ผมอยากจะเรียนทานประธานผานทาน

ผูบริหารวารถเจาะน้ําบาดาลนี้สําคัญ มากครับ เพราะวาพ่ีนองผมติดชายเขา น้ํา

มาก็มาเร็ว ทวมเยอะ เวลาน้ําหายก็หายไป มีแตน้ําตา ท่ีรอน้ํานะครับ ก็อยากใหท่ี

เขาจําเปนจริง ๆ นะครับ พ้ืนท่ีของผมเดือดรอนเรื่องน้ํา เดือดรอนจริง ๆ นะครับ 

ทานประธานครับ น้ําจะอาบนักเรียนก็ไมมี วาแต น้ําจะอาบเลยครับ น้ําจะดื่มก็

จะไมมี นะครับ บาง อบต. ก็ไมมีรถจะลาก ตองซ้ือจากชาวบานใหเขาเอามาสงให 

งบประมาณเขาก็มานอยนิด เราเปนพ่ีใหญเขาเราก็สมควรท่ีจะสนับสนุนเขา ใหรถ

เจาะบอบาดาลมาก ๆ เลย ขอบคุณครับทานประธานครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ครับ เชิญทานประสิทธิ์ อาจบรรจงครับ เชิญครับ  
 

นายประสิทธิ์  อาจบรรจง  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทาน

ผูบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทุกทานดวยความเคารพ 

อยางสูงครับ ผมประสิทธิ์ อาจบรรจง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ เขตอําเภอกมลาไสย ท่ีทานสมาชิกทานสุรพงษ สมาชิกทุกทานนะครับท่ี

ไดมาอยูในตรงนี้นั้น ก็มีความเปนหวงเปนใย ใหกับพ่ีนองประชาชนทุกคน ซ่ึงเรา

ไดรับเกียรติจากพ่ีนองประชาชาชนเขามาเพราะฉะนั้นเราตองแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชน ซ่ึงทานสุรพงษ พลซ่ือไดเปนหวงเปนใยนั้น 

กระผมวาถูกตองแลวครับผมเห็นดวย เนื่องจากทานรองนายก องคการบริหาร

สวนจังหวัด โดยเฉพาะ ทานรองจงกลรัตน  ดอนโอฬาร นะครับ ทานก็เคยเปน

คนของประชาชนท่ีไดมารับใชพ่ีนองประชาชน ในการท่ีจะมาแกไขปญหาความ

เดือดรอน โดยเฉพาะชวงนี้นั้นนะครับ ถาจะรอขอบัญญัติ ท่ีออกมาในตนป 

ประมาณ มีนาคมนั้น ก็คงไมทัน เพราะชวงตอไปนี้สินคาการเกษตร ไมวาจะเปน

ขาวหรือจะเปนมัน หรือวาจะเปนอยางใด ก็แลวแตในดานการเกษตรแลวตองขน

ถายออกมาตามถนนหนทาง โดยเฉพาะทานรองนายกไดออกพ้ืนท่ีก็คงจะเห็น

ความจริงวาสิ่งเหลานั้นพ่ีนองประชาชนเดือดรอนจริง เพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอ

ฝากสิ่งเหลานี้ไปถึงฝายผูบริหาร ไดรีบแกไขปญหาใหทันกับปญหาท่ีประชาชน

เดือดรอน ไมใชวาการหมดสินคาการเกษตรนั้น แลวคอยมาแกไขกันนะครับ 

เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ผมมาจากการเลือกตั้ง ทานก็ไดออกไปนอกพ้ืนท่ีสําหรับ
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พวกเราขอฝากทานประธานไปยังฝายบริหาร ใหรีบดําเนินการอยางท่ีไดรับปาก

กับทาน ทานจะปรึกษาฝายราชการนั้นถาไมขัดตอระเบียบก็ขอใหทานรีบ

ดําเนินการ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานประสิทธิ์ อาจบรรจง นะครับ เชิญทาน พลากรครับ 
 

นายพลากร  พิมพะนิตย กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ กระผมพลากร พิมพะนิตย สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครับ เนื่องจากมีชาวบานรองทุกขมาหาผม ผานเขา

มาถึงองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องไดรับความเดือดรอน ถนนชํารุด ครับ ขอ

อนุญาตอานนะครับทานประธาน 
 

ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ 
 

นายพลากร  พิมพะนิตย ดวยขาพเจานายณัฐชัย บูรวัตร ราษฎรในเขตชุมชนดงปอ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอ

เมืองกาฬสินธุ  ประมาณ 15 ครัวเรือน ไดรับความเดือดรอนอยางมากเนื่องจาก

ถนนชํารุดคือถนนเชื่อมระหวางบายพาส ชุมชนดงปอ  ไปบานหนองสาหราย 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร ดังรูปภาพ ทําใหการสัญจรไปมาดวยความยากลําบาก 

ขาพเจาไมเคยไดรับความเหลียวแลจากหนวยงานราชการใดเลย จึงรองขอมาจาก 

อบจ. ครับทีนี้ผมก็อยากจะบอกวาฝากเรียนทานประธานไปยังผูบริหารวาอันนี้คือ

อําเภอเมืองนะครับ ถาอําเภอเมืองเรายังมีปญหาอยางนี้เราจะกลาไปคุยกับ

จังหวัดอ่ืนไดไหมครับวาจังหวัดกาฬสินธุเราเจริญแลว พัฒนาแลวจากคณะ

ผูบริหารครับสิ่งท่ีพ่ีนองประชาชนขอคือรถปรับเกรดถนน เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนซ่ึงระยะเวลาในปท่ีผานมา อําเภอเมืองจะไดรับความเมตตาจากฝาย

บริหารเปนอําเภอสุดทายในเม่ือมีหนังสือมาแบบนี้ผมอยากกราบขอใหฝายบริหาร

ไดจัดรถเกรดลงไปใหชาวบานภายในพรุงนี้หรือมะรืนนี้ไดไหม ครับทานประธาน

ฝากทานประธานถึงฝายบริหาร ดวยครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานพลากรนะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม

ครับ เชิญทานวิรัตนครับ  

 

นายวิรัตน ภูตองใจ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมวิรัตน ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอสมเด็จ ทานประธานสภาท่ี

เคารพครับ ขออนุญาตครับ ใหเจาหนาท่ีดูแลรองปลัดดวยนะครับ ทานน้ําก็จะ
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หมดแลวนะครับ ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ จากท่ีทานสมาชิกผูท่ีทรงเกียรติ

หลายทานไดลุกข้ึนอภิปรายผมเชื่อไดเลยนะครับวาคงจะมุงเนนไปท่ีประเด็นของ

เงินสะสม รอยแปดสิบกวาลานนี้ ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขอนํา

เรียนอยางนี้ครับ ขออธิบายความสั้น ๆ นิดหนึ่งนะครับวาจะดีไหมครับวาทางฝาย

บริหารครับกับทางทานสมาชิกและก็สวนราชการตาง ๆ ไดมีโอกาสออกไป ไป

สัมมนาทองถ่ินสักครั้งหนึ่งใน 18 อําเภอของจังหวัดกาฬสินธุ ของเรานี้ยุบรวมลง

มาเปน หกเขต ก็คือวาออกไปเปดเวทีคลายกับเปนสภาสัญจร เปดเวทีเพ่ือท่ีจะ

ออกไปดูสภาพจริง วันนี้ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาจังหวัด ตลอดจนพ่ีนอง

ขาราชการในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ถือวาเปนผูท่ีพ่ีนอง

ประชาชนรอคอยความหวังมากเชนเดียวกันกับคณะนี้ท่ีพ่ีนองประชาชนรอรับ

งบประมาณเรื่องกลองดิจิตอลของรัฐบาล ซ่ึงเปนนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งท่ีรัฐบาล ใน

ยุค คสช. เขากําลังจะดําเนินการลงมาใหเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีผมคิดวา ไมมากแตก็

เปนความหวังของพ่ีนอง ประชาชนจริง ๆ ครับ มีการสอบถามกันมามากเรื่องนี้

ผมก็ไมคอยสันทัดเทาไหร ก็กําลังหาขอมูลอยูวากลองดิจิตอล นี้รัฐบาลเขาจัดลง

มา สูทุกครัวเรือนหรืออยางไร ครับทานประธานครับ ถาเรามีการสัญจร ออกท้ัง 

18 อําเภอ อาจจะยาวมากไป แตถามีการรวมเขตกันละครับ วาทางคณะผูบริหาร 

ก็ออกไป ทางสมาชิกสภาจังหวัด ก็ออกกันไปท้ัง สภา ครับไมวาเขตไหนก็คือ

รวมกันไปท้ัง สภา ท้ัง อบจ. ของเรา หัวหนาสวนราชการ ทานปลัด ไมวางภารกิจ 

ทานก็สงทานรองปลัดอยางนี้ หัวหนาสวนราชการผูท่ีมีสวนเก่ียวของ รองออกไป

รับฟงปญหาครับ พ่ีนองประชาชนออกไปถกปญหา ทํางานรวมประสานกับ

ทองถ่ิน ไมวาจะเปน อบต. เทศบาล หรือวาหนวยงานทานผูนําทองถ่ิน ตาง ๆ ถา

มีอยางนี้สักครั้งหนึ่งก็คงจะเปนท่ีนาชื่นใจตอพ่ีนองประชาชนนะครับ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคือผูนํา เพราะวาตอนนี้ผูนําเอง แตละพ้ืนท่ีของสภาจังหวัดของพวกเรา 

หรือวาแตละพ้ืนท่ีใน 30 เขต การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดนั้น เขาก็บอกวาถา

เกิดวาจะ ทาง ส.อบจ. มารายงาน มาเปนตัวแทน เขาก็ถือวาเปนอีกสวนหนึ่งท่ีนา

พึงพอใจเพราะวาปญหามันมีเยอะแยะมากมาย สวนหนึ่งนั้นเขามีสภาทองถ่ิน มี

เทศบาล มี อบต. และก็ทางฝายปกครองเขาก็มีกํานันผูใหญบานหรือวาท่ีวาการ

อําเภอแตตอนนี้ครับ พ่ีนองประชาชน เขาก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับวาถามี

ผูหลักผูใหญในองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงอยูหางไกลตัวเขาแลวออกไปให

ความอบอุน ออกไปเยี่ยมเยียนไมใชออกไปในงานจังหวัดเคลื่อนท่ี นะครับนั้นเปน

สวนของจังหวัด ของผูวาราชการทาน ถาเราไปในนามของ อบจ.ไปรับรูปญหาไป

สรางความอบอุนใจกับพ่ีนองประชาชน ขออนุญาตนะครบไมไดโปรโมท

คณะทํางาน เหมือนกันกับท่ีผานมาทางคณะกรรมการการศึกษา 7 ทาน ท่ีไดรับ

แตงตั้งรับความไววางใจตอทานประธานสภาใหปฏิบัติหนาท่ี พนักงานราชการ 
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และก็ทางคณะครูอาจารย เขารูสึกอบอุน เขารูสึกดีใจครับท่ีวันนี้หนวยงานตน

สังกัด ไดสงตัวแทนออกไปพบปะ เขาไดมีอะไรท่ีพูดใหฟง หลายเรื่อง ซ่ึงเปนจุดท่ี

บางครั้ง บางทีแลวเราไมคิดวา ปญหาตัวนั้นมันเกิดข้ึนไดอยางไร ท้ังท่ีงบประมาณ

หรือวาการชวยเหลือ ของ อบจ. ของเรา ผมก็คิดวาไมนอยเหมือนกัน ผมเคยพูด

ตลอดนะครับวาปรับความเขาใจกับพ่ีนองประชาชน บอกวาปญหามันมีอยูแลว 

เพียงแตวาใหคิดยอนหลังไป 10 ปท่ีแลว วาถนนหนทางเม่ือกอนมันเปนอยางไร 

ในชวงนี้วันนี้ ทาง อบจ. เราก็จัดสรรงบประมาณลงมา ทําขอบัญญัติลงมาทุกป 

แตวาเขาก็ยังมีความตองการอีกไมนอยเพราะฉะนั้นแลวถาอีกสักพักหนึ่ง สภา 

อบจ. ของเราพรอมกับทานผูบริหาร หรือวาทานหัวหนาสวนราชการ ประจํา 

อบจ. ก็ออกไปพบปะพ่ีนองประชาชน ไดออกไปพบปะกัน กับผูนําสักพักหนึ่ง ผม

คิดวา อบจ. ของเรา คงจะมีชื่อเสียง แลวก็มีความภาคภูมิใจ และก็ใหพ่ีนอง

ประชาชน คนอ่ืนเขาชื่นใจอีกสักครั้งหนึ่ง ครับวันนี้ผมนําเรียนกับทานประธาน

เลยนะครับวา ตั้งแตมีการเลือกตั้งนายก อบจ. ผมเองก็เปนอีกหนึ่งคนท่ีสนับสนุน 

ผูบริหาร ชุดนี้หลายทานครับ สอบถามมาเหมือนกันบอกวาทําไมเห็นตัวนายก 

ทําไม ไมเห็นทานรอง ทําไมไมเห็นทานประธานสภา ผมก็บอกวาตางฝายตาง

หนาท่ี ผมก็เลยเอาไอเดียตรงนี้นะครับมานําเสนอ เพราะวาปญหาความเดือดรอน 

ความจําเปนตาง ๆ มันไมหมดสิ้นไปสักที ครับ แตวาเราจะมีการใหขวัญกําลังใจ

กับพ่ีนองประชาชน เราไปชี้แจงก็ไดครับ ทีนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดของ

เราไดจัดทําอะไรไปบาง ไดจัดทําโครงการ จัดสรรงบประมาณลงไปอยางไร นั้น

แหละครับ อีกสวนหนึ่งท่ีอยากฝากทานประธาน อีกสวนหนึ่งเงินสะสม  180 ลาน

นี้  ตัวผมเอง ก็รอคอยความหวังนั้นเหมือนกันวามันมีอยูหลายโครงการ เม่ือก้ีขอ

อนุญาตเอยนามทานวิรมณศักดิ์ นะครับ ทานเปนพ้ืนท่ี ท่ีมีพ้ืนท่ีติดแนวเขตภูเขา 

พ้ืนท่ีท่ีเปนแนวภูเขา อําเภอสมเด็จของผมก็เชนกันครับทานประธานสิ้นสุด ก็คือ

ตําบลผาเสวย ขามไปนั้นก็คือ อําเภอภูพาน ข้ึนไปนะครับ ก็เปนแนวเขาเชนกัน พ่ี

นองประชาชนอยูในฝงนั้น ท่ีบานแกงกะอาม เขาก็ตองการน้ําประปา เปนภูเขา 

ตอนนี้ก็ชวยกันคนละไมคนละมือ รวมตัวกันจัดทํา นี้นะครับบางครั้งบางทีแลว 

ผมเองก็นําเรียนเขาเหมือนกันวาเงินงบประมาณท่ีสมาชิกสภาจังหวัดนั้น นําเสนอ

โครงการผานไปยังผูบริหาร ก็นี่ไงทําถนนใหพ่ีนองประชาชน นี่ไงทําสะพานขาม

ตําบลเชื่อมตําบลให เพราะฉะนั้นแลวเขาก็ยังมีความตองการอยูครับ ถาสักพัก

หนึ่งเรามีเวลาออกไปหาพ่ีนองประชาชน ถาเปนไปไดนะครับ เขาจะไดรูวาการ

ทํางานของเราไดเห็นทานคณะผูบริหาร ไดเห็นฝายนิติบัญญัติ ของสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดของเรา แลวผมเชื่อวาพ่ีนองประชาชนก็คงจะมีความหวังและก็

มีความเขาใจ ทาง อบจ. ของเราอีก ไมใชนอยครับ 
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ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานวิรัตน นะครับท่ี มีแนวคิดท่ีจะให อบจ. ท้ังฝายราชการ ฝาย

ผูบริหาร ฝายสภา ไดมีโอกาส ไดลงไปรับทราบปญหา สรางกระบวนการมีสวน

รวม ตอการแกปญหา กับพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ก็ถือวาเปนเรื่องท่ีดี 

คงจะตองหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย

ครับ เชิญทานบุญชวย นอยเสนาครับ 
 

นายบุญชวย  นอยเสนา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ หัวหนา

สวนราชการทุกทาน ผมบุญชวย นอยเสนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอหวยเม็ก เขต 2 เดือดรอนเหมือนกันนะครับทานประธาน 

ฟงแลว ถนนหนทางเขตอําเภอหวยเม็กเขต 2  ครับเกษตรหนักใกลจะออกแลว

ครับทานประธานหมายถึงมันสําปะหลัง ออย นะครับ เดือนตุลาคม ก็จะมีการลง

ออย ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ถนนการเกษตร เชื่อมตอระหวางตําบลชํารุด

มากนะครับ ฟงแลว 182 ลาน ก็มากอยูนะครับ ก็อยากจะไดไปบรรเทา ใหพ่ีนอง

ประชาชนในเขตของกระผมเพ่ือพ่ีนองประชาชนจะมีความสุข เรื่องสัญจรไปมา 

เรื่องขนถาย พืชการเกษตรนะครับ หวังวาทานประธานก็คงจะเห็นใจพ่ีนองทุกเขต

นะครับ ก็ฝากทานประธานนะครับ ถึงผูบริหารนะครับ ชวยบรรเทาทุกดวยนะ

ครับ  
 

ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ  มีทานสมาชิกทานใดประสงค  จะอภิปรายอีกหรือไหมครับ    

( 3 ครั้ง)  เชิญทานสุรพงษครับ 
 
นายสุรพงษ  พลซ่ือ                    ครับ  ก็อยากจะฟงความคิดเห็นของทานฝายผูบริหารครับ  ไมใชอภิปราบไปแลว 

พูดลอยเหมือนฟงเพลงนะครับ  เพราะ3แตล3ะทานอภิปรายหลายนาทีก็อยากฟง

ความคิดเห็นของผูบริหารวาใน182ลานนั้น เม่ือไหรจะใชสามารถท่ีไมใชเพราะ

อะไรคืออยากจะรูเหตุผล  โดยเฉพาะขออนุญาตครับทานประธานครับ  ทานวิ

รัตน  นําเสนอโครงการ  อบจ.  สัญจรนั้นผมก็วาเปนแนวคิดท่ีดี  ท่ีผานมาเกือบ 

4  ปแลวเรารับมาตลอดครับทานประธานครับ  ถาเกิดการบริการเชิงรุก  ท้ังหมด 

125  ตําบล  4  กลุมไปพบปะ  ใชเวลาอยูไมถึงเดือนครับประธาน  ครับไปรับฟง

ปญหาบาง  ผมวาพ่ีนองท่ัวท้ังจังหวัดกาฬสินธุ  อบจ. จะเกิดความพึงพอใจ  

เพราะวาเราไดไปเห็นปญหา  ผูบริหารไมสามารถท่ีจะไปทุกเสนหรอกครับถนน  

ไมสามารถไปทุกตําบลไดครับ  แตเวลาไปหาเสียงไปทุกตําบล  แตพอไดเปนแลว

ปญหาเหลานั้นเราไมไดใชเชิงรุกเลยครับ  แตถาเอาความคิดของทานวิรัตน  อด

พบปะ  อยางนอยๆตําบลละครั้ง  ก็บางกลุมออกไมใชฝายผูบริหารไมเก่ียวนะ
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ครับ  ฝายสภาดวย ฝายราชการ  จังหวัดหนึ่งเคามีจัดสรรจรทุกตําบลเหมือนกัน  

ท่ีจริงแลวจังหวัดสัญจรนั้นไมเคยเชิญ  อบจ. ไปเลย แตทานไปรับฟงปญหา  แต

งบประมาณอยู  อบจ.  สวนหนึ่ง  ของผูวาแตโอนงบประมาณนิดเดียวเอง  แต

ควบคุมทางหลวงชนบทหลายๆ  สวน3เขา3ไป  แตไมลงเสนนั้นเปนหนาท่ีของ อบจ.  

เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดผมอยากใหไปประสานกับทางจังหวัด   มีการพบปะ 

สัญจร  อบจ.นาจะเขาไปรวมสัมมนารับฟงปญหาดวยนะครับ  ก็ฝากไวแคนี้นะ

ครับ  
  

ประธานสภา   ครับขอบคุณทานสุรพงษ  นะครับขอเชิญทานนายกไดชี้แจงในสภาตามท่ีทาน            

สุรพงษไดอภิปรายไปครับ 
 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร   กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกทรงเกียรติทุกทานครับ  จากสภาพปญหา

ท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายวาตอนนี้พ่ีนองประชาชนเดือดรอน  และเราก็มีเงินอยู

กอนหนึ่งประมาณ 182  ลานก็ขอนําเรียนวาเรื่องนี้ใหทานจึงเรียนมาเปนกระทู

นะครับ  ยังไมมีกระทูสักท่ีนะครับก็การใชจาย  จายขาดเงินสะสมนั้น ใชอํานาจ

ของสภา  และก็เรื่องทานวิรัตน  ภูตองใจ  ขอกราบเรียนวา  ขอกราบขอบคุณ

ทานวิรัตน ท่ีมีแนวคิดใหม ๆ นะครับ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุดวย  

ขอกราบขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา           ครับขอบคุณทานรองนายกครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ 

(ถาม 3 ครั้ง) สําหรับวันนี้เราไดประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลว ผมขอนัด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 7  เปนวันอังคารท่ี  1  กันยายน   2558   

เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                

ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุม   16.30 น. 

 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


