
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่ 7 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  31  มีนาคม  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

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

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

3.  นายบุญสง   โชติไสว   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2 
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4.  นายอนันต   จิตพันธ   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 

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

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

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

 

 

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.  นางสาวอัจฉราวรรณ ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นายปณิธาน  พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

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

10.  นายบุญสง  ถ่ินจําลอง  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

11.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

12.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

13.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

14.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

15.  นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

16.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

17.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

22.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

23.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

24.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

25.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

26.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

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

29.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

30.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

31.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางสาวชวัลนุช สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

36.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

38.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

40.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 

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

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

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

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

45.  นายอนุชิต เมืองโคตร  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

46.  นายนิพนธ ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.จนท.บันทึกขอมูล 

47.  นางอภิญญา ถ่ินแสนดี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

48.  นางนิภาพร   สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

49.  นางอภิญญา   สุวรรณเลิศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

50.  นายไชยกร   ลิ่มทองใบ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

51.  นายแพทยธนสิทธิ์ ไพรพงษ   ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลกาฬสินธุ 

52.  นายสุรเชษฐ ศรีใคร   ตําแหนง  นักผังเมือง 7ว 

53.  นางญาณวรรณ ชมพูวิเศษ  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 6 ว 

54.  วาท่ี ร.ต.มานพ สุภธีระ   ตําแหนง  นายชางโยธา 7ว 

55.  นางปทมาภรณ   ประทุมวัน  ตําแหนง  ประชาชน 

56.  นางสาวนุชนาถ   อินทนาศักดิ์  ตําแหนง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

57.  นางสาวปนัดดา   พลยิ่ง   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

58.  นายเสถียร แตงประกอบ  ตําแหนง  ประชาชน 

59.  นายณรงศักดิ์   ภารภูมี   ตําแหนง  ประชาชน 

60.  นายดา   เถาวชารี  ตําแหนง  ประชาชน 

61.  นางสีธรร   การภัด   ตําแหนง  ประชาชน 
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62.  นางบานชื่น   สําราญสม  ตําแหนง  ประชาชน 

63.  นางสาวจิราวรรณ   ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

64.  นายเลอพงษ   ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

65.  นางสาววิรากานต   พันธโนเรศน  ตําแหนง  ประชาชน 

 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

นายบุญสง ถินจําลอง  ครับ ขณะนี้ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครบองคประชุม 

    แลวครับ ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ข้ึน 

    ประจําบัลลังก ทําหนาท่ีตอไปครับขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ  เชิญทานรองประธานสภาบนบัลลังก ครับเม่ือทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการ

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 7 

    ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ นะครับ กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิก

    ผูทรงเกียรตินะครับท่ีไดรับเกียรติบัตรการมารวมประชุมครบท้ัง 7 ครั้ง ในสมัย 

    ประชุมนี้นะครับ ก็ถือวาเปน เล็ก ๆ นอย ๆ จากสภา อบจ. ของเรา ทางผูบริหาร

    จะทําเพ่ือยกยองชื่นชมทานในฐานะท่ีเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนนะครับ 

          

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1 สืบเนื่องจากวันนี้ นางนันทิชา มองเพชร เลขานุการสภาฯ ติดภารกิจ

 ลาประชุมจึงจําเปนจะตองมีการเลือกเลขานุการสภาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะการ

 ประชุมคราวนี้นะครับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับการ

 ประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ขอ  ๑๙  วรรคสอง กําหนดไววาในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใดถาไมมี

 เลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไม

 ยอมปฏิบัติหนาท่ี  ใหสภาทองถ่ิน  เลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือขาราชการ  

 หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง  เปนผูปฏิบัติหนาท่ี

 เลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยใหนําความในขอ ๑๓  

 และขอ  ๒๖  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตการลงคะแนนเลือกให

 กระทําดวยวิธีการยกมือ  และขอ 14  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ินรอง

 ประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อ  ผูสมควรไดรับ

 แตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  
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 เชิญทานสมาชิกเสนอรายชื่อพรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคน เชิญครับ 

 เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิกผูทรง 

    เกียรติ ทุกทานนะครับ ผมวุฒิศักดิ์  พลเสนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จั ง ห วั ดก าฬสิ น ธุ  จ า ก  เ ขต อํ า เ ภ อหนอง กุ ง ศ รี ค รั บ  ผมขอ เสนอชื่ อ                      

    ทานบุญสง  ถินจําลอง นะครับ ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวน

    จังหวัดเปนเลขานุการสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 7 ป 2558  

 

ประธานสภาฯ   ครับทานวุฒิศักดิ์  ทานไดเสนอทานบุญสง  ถินจําลองนะครับ   

    ขอผูรับรองนะครับ  ผูรับรองนะครับ คือทานวรากรณ  ภูอาภรณ  คนท่ี 2  

    ทานบุญชวย  นอยเสนานะครับ  คนท่ี 3  ทานพูนศักดิ์  โพธิ์แทนนะครับ  คนท่ี 4  

    ทานปยะมาศ  ถวิลการ  นะครับ ผูรับรอง  4 ทานนะครับ ครบนะครับมีสมาชิก

    ทานใดจะเสนอรายชื่อ หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม    

      ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เลือก ผอ. บุญสง  ถินจําลองนะครับเปน

 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในการประชุมคราวนี้นะครับ  

 เชิญทานเลขาฯ  ประจําท่ีนั่งครับ 

 

    1.2 เรื่อง   แจงการยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามคําสั่ง 

  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ี 97/2558 เรื่องยายขาราชการองคการ 

  บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คือนายบุญสง  ถินจําลอง ผูอํานวยการกองกิจการ 

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 ยายไป  ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด 

  ระดับเปน 8 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1  เมษายน   

  2558  เปนตนไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  5  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  17  มีนาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
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นางสุชาดา  แตงประกอบ กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอรองคํา  ตามท่ี  

    ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการไดตรวจรายงาน 

    การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 5  ประจําป  2558 เม่ือวันท่ี  17 มีนาคม 

    2558 คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 27  

    มีนาคม  2558  เรียบรอยแลว และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ 

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภาคะ ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ถาม 3 ครั้ง)  

    ถาไมมีนะครับ  ถือวาสภารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง

    ท่ี 5  ประจําป  2558 เม่ือวันท่ี  17  มีนาคม 2558 

 

ระเบียบวาระท่ี  3      ขอสอบถามผูวาราชการจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ 

 3.1  เรื่อง โรงพยาบาลกาฬสินธุ  มีข้ันตอนและมาตรฐานการดูแลและรับ

คนไขอยางไรในกรณีผูปวยฉุกเฉินเรงดวน 

     ทานเนาวรัตน  คูสกุลรัตน ผูสอบถาม 

     ขอเชิญทานเนาวรัตน ครับ เชิญครับ  

 

 นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหารทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

    ทุกทานแลวก็ขอสวัสดีคุณหมอธนสิทธิ์ นะคะ ทานประธานคะสืบเนื่องมาจาก 

    เม่ือสักครูดิฉันไดอภิปรายไปสักพักหนึ่งแลวคุณหมอมาไมทันฟงก็เปนเรื่องของท่ี

    ดิฉันไดตั้งแบบสอบถามเก่ียวกับเรื่องของโรงพยาบาลกาฬสินธุ ในหัวขอท่ีวา 

    ข้ันตอนและมาตรการในการรับคนไขกรณีอยางไรในกรณีผูปวยฉุกเฉิน อยาง 

    เรงดวน เม่ือสักครูไดพูดไปสักนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้คุณหมอไดมาก็อยากใหคุณหมอ

    ไดตอบขอสอบถามเก่ียวกับเรื่องของการรับคนไข ซ่ึงหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ีเขาไดรับ 

    ผลกระทบเก่ียวกับโรงพยาบาลเรื่องของการรักษาคนไขและก็การรับผูปวยกรณีท่ี

    ไปยังหองฉุกเฉิน บางทานไดรับการดูแลอยางหางเหิน แตบางทานก็ไดรับการดูแล

    อยางใกลชิด ดิฉันจึงไดบอกวาคนไขบางคนท่ีไดมาดวยการรักษาโรคมานั่งรอ มา

    นอนรอ เพ่ือท่ีจะใหคุณหมอมาดูคนไขนั้น บางทานก็บอกวานานถึง 30 นาที บาง

    ทานก็บอกวาเกือบเปนชั่วโมงแตดวยการท่ีดิฉันยกตัวอยางไปเม่ือสักครูไมขอ 

    อนุญาตเอยนามทานเก่ียวกับท่ีอยูในพ้ืนท่ีนะคะทานไดมานอนรอดวยการรักษา 
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    ดวยอุบัติเหตุมา ทานไดรับอุบัติเหตุจากรถลมนะคะ เปนผูสูงอายุวัย 60 ป แลว 

    ทานก็มานอนรอแลวก็ในชวงเวลา 5 โมงเย็น คุณหมอก็ใหยาแกปวดกลับไปเขา 

    บอกวาปวดทอง แตพอเวลาตี 3 ก็ไดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะวาอวัยวะขางใน 

    ของทานไดเสียหาย แลวก็ไดรับผลกระทบ แลวทานก็เสียชีวิตอันนี้คือปญหาท่ี 

    เกิดข้ึนท่ีดิฉันไดมาตั้งคําถามใหกับทานประธานสภาผานไปยังทางโรงพยาบาล  

    วันนี้ก็ขอบพระคุณ คุณหมอท่ีทานมาใหคําชี้แนะกับพ่ีนองประชาชน ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานสุรพงษครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่งครับผม ดวยความเคารพนะครับคือดวยทาง 

    โรงพยาบาลกาฬสินธุไดมาตอบกระทูของทานเนาวรัตน นะครับ เดิมทีแลวไมได 

    เก่ียวกับกระทูของผมครับแตวาทานประธานทานอนุญาตแลวนะครับ ทาน 

    ประธานนิดเดียวหนึ่งนาทีนะครับ สืบเนื่องจากตัวกระผมเองครับท่ีประสบ 

    อุบัติเหตุเหมือนกันเปะเลย ผมไปนอนรอตั้งแตบายตั้งแตตี 2 ถึงบาย 3 ก็เลยตรง

    กับทานเนาวรัตนนะครับบอกวาข้ันตอนอยางไร เกือบตายครับ วันนั้นรอดตาย 

    เพราะไมไดวาคุณหมอนะครับพอดีมีการสงตัวไปท่ีรอยเอ็ดธนบุรีนะครับผมถึงได 

    มีสิทธิ มายืนอภิปรายอยูตรงนี้นะครับ ผมก็เลยบอกวาข้ันตอนท่ีตรงกับ                

    ทานเนาวรัตนท่ีบอกวาตอนปฐมพยาบาลเบื้องตนผมบอกวาไมไหวแลวไมไหวแลว 

    ก็บอกวาผมมีอาชีพอิสระเหมือนกันผมเปนทนายความ ก็ในกาฬสินธุของเรา  

    ทนายสุรพงษ เรืองโชติ ก็เปนอุบัติเหตุมา ก็ตายไปแลวครับ เพราะฉะนั้นสิ่ง 

    เหลานี้อยากถามทานเหมือนกันนะครับ จะไดฟงดวยขอบคุณครับ   

 

ประธานสภาฯ   ครับวันนี้นะครับทานทางสภาองคการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ นะครับ ไดรับเกียรติจากนายแพทย ธนสิทธิ  ไพรพงษ ทานผูชวย 

    ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการทรัพยากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ ของเรานะครับใน

    โอกาสนี้ขอใหคุณหมอไดชี้แจงตอสภาครับเชิญครับ 

 

นายแพทยธนสิทธิ์  ไพรพงษ กราบเรียนทานประธาน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และก็ 

    ทานสมาชิกทุกทานนะครับกระผมนายแพทย ธนสิทธิ์  ไพรพงษ นะครับ เปน 

    ผูชวยในดานการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับ กอนอ่ืนก็ตองกราบขออภัยทุก

    ทานดวยนะครับ เขาประชุมชานะครับเหตุผลเพราะวาผมพ่ึงไดรับคําสั่งใหเขา 

    ประชุมแทนในวันนี้เนื่องจากวาผูอํานวยการฝายการแพทยประชุมซอมแผน 

    อุบัติเหตุวันนี้นะครับ ตัอนรับสงกรานตนะครับ แลวก็ผมติดภารกิจอันหนึ่งคือผม

    ตองไปสงหัวหนาศาลเยาวชนซ่ึงทานไปปฏิบัติงานท่ีขอนแกนนะครับก็เลยเขามา
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    ชานิดหนึ่งครับก็กราบขออภัยทุกทานในท่ีนี้ดวยนะครับ สําหรับเรื่องของขอสอบ

    ถามเรื่องของท่ีทานสมาชิกนะครับไดกรุณาตั้งขอสอบถามนะครับซ่ึงแลวในสวน 

    ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ นะครับ และไดรับมอบหมายจากเขตอําเภอเมือง 

    จํานวนท้ังหมดก็เกือบลานคนแลวครับท่ีเขาไปนะครับ ขณะนี้โรงพยาบาล 

    กาฬสินธุมีขนาดมีประมาณ 514 เตียง แตวาเตียงท่ีแอ็คทีฟจริง ๆ ท่ีจะรับคนไข

    จริง ๆ แปดรอยกวาเตียงครับ มีหมอประมาณตอนนี้ 54 คน ภารกิจของเรา 

    นอกจากรักษาคนไขแลวยังตองสอนนักเรียนนักศึกษา ทําการผาตัด และก็ทํางาน

    ดานอ่ืน ดานสังคม สําหรับเรือ่งของขอสอบถามท่ีทานสมาชิกถามวาโรงพยาบาล

    กาฬสินธุ มีข้ันตอนและมาตรการในการดูแลคนไขอยางไรในกรณีผูปวยฉุกเฉิน 

    เรงดวน ผมขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกวาเนื่องจากวาของกระทรวง 

    สาธารณสุขจริง ๆ มีเครือขาย 1669 อยู ซ่ึงเปนเบอรของกระทรวงสาธารณสุขนะ

    ครับ ถามีกรณีท้ังเจ็บปวย มีกรณีท่ีปวยทางฉุกเฉินและก็มีอุบัติเหตุเรงดวน ก็ 

    สามารถโทรไปท่ี 1669 นี้ได ซ่ึงทาง 1669 นี้จะอยูทางสาธารณสุขจังหวัดเปน            

    แมขายนะครับ ซ่ึงแมขายก็จะมีหนาท่ีกระจายไปท่ีลูกขายก็จะประกอบไปดวย  

    EMS หลาย ๆ ท่ี ท่ีอยูในการดูแลของ อปท. และก็อุบัติเหตุของกาฬสินธุดวยวา 

    เหตุหรือวาอุบัติเหตุอยูใกลตําแหนงใดนะครับก็จะทําการประสานไปท่ีตําแหนงนั้น

    เพ่ือไปรับคนไขมาท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ นะครับ สําหรับคนไขท่ีเขามารับรักษาท่ี

    โรงพยาบาลกาฬสินธุแลวนะครับ ก็จะมีคนไขธรรมดา ธรรมดาหมายความวา เจ็บ

    ไขธรรมดา เปนหวัด เปนไขธรรมดา มีปวดกลามเนื้อธรรมดา คนไขอุบัติเหตุ  

    ตรงท่ีอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับจะมีการกรองคนไขวาเปนคนไขรุนแรงมากหรือวา 

    รุนแรงนอย รุนแรงมากก็คืออุบัติเหตุมาแลวสลบ ไปเลย ก็ถือวาเปนกลุมท่ีรุนแรง 

    รุนแรงนอยก็คือวาเปนไขหวัดนั่งรอได หอบหืดอาจจะเปนปานกลางนะครับ อันนี้

    ยกตัวอยางทานดูวาซ่ึงเวลาท่ีเราอยูท่ี  ER นะครับจะมีหมอ ก็มีหมอเวรอยูคนหนึ่ง 

    แตถามีคนไขมามากเราก็จะสามารถโทรเรียกแพทยคนท่ี 2 มารวมปฏิบัติงานได 

    นะครับ จริง ๆ สภาพความเปนจริงของโรงพยาบาลของเรานะครับ จริง ๆ ไมใช

    เฉพาะอุบัติเหตุฉุกเฉิน บางทีคนไขก็มาไกล อาจจะติดขัดเรื่องของการเดินทาง  

    บางทีนะครับปวดเม่ือยกลามเนื้อก็มาขอยา ก็มีนะครับ นะครับเราก็ถือวา 

    ชวยเหลือญาติพ่ีนองของกันและกันไปก็ไมไดวาอะไร ซ่ึงภาวะอุบัติเหตุจริง ๆ มัน

    มากกวาอุบัติเหตุฉุกเฉิน อันนี้พูดถึงเคสท่ีเขามานะครับ เนื่องจากวาผมเปนหมอ

    ผาตัดเองนะครับ จะเห็นวาคนไขบางที หลาย ๆ ครั้ง มันตองประเมินคนไขเปน 

    เบื้องตน อุบัติเหตุบอกวามันจะสามารถแอดมิดไดเลยไหมหรือวาจะดูอาการคนไข

    ซ่ึงหลาย ๆ ครั้งบางทีตองยอมรับนะครับวาไมคอยตรงไปตรงมาเรื่องของอุบัติเหตุ

    เนื่องจากวาเรื่องของอวัยวะภายในของเขาแตก โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุนะ 

    ครับหลาย ๆ รายตองเขียนเปนตําราเลยนะครับเนื่องจากวาอุบัติเหตุสมอง ลุก 
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    ข้ึนมาชวยคนอ่ืน คนนั้นคนนี้ กลับบานไปเสียชีวิตท่ีบาน ก็มีเขียนในหนังสือก็มีนะ

    ครับทาน แตเนื่องจากวาเรื่องของภาระงาน เรื่องของเครื่องมือแพทย หรือวาผมก็

    อาจจะมัวแตทํางานหรือวาคุยกับคนไขไดบางนี้คือเหตุผลท่ีทางแพทยเองตอง 

    ปรับปรุงแกไขนะครับ เราตองใหขอมูลท่ีถูกตองกับคนไข คือบางทีเรามองแตเรื่อง

    งาน เรื่องของคนไขลืมนึกถึงการสื่อสารท่ีมันดี ซ่ึงผมคิดวาสวนนี้มันสําคัญนะครับ 

    ในสวนของโรงพยาบาลกาฬสินธุ เอง ซ่ึงตอนนี้มีโครงการ ซ่ึงเก่ียวกับโรงพยาบาล

    คุณธรรมนะครับตรงนี้เราคิดโดยหลักการท่ีวาถาเผื่อเจาหนาท่ีในองคกรดีนะครับ 

    ก็จะนําไปสูองคกรท่ีดีแลวก็การใหบริการท่ีดีนะครับ ตอนนี้เรามีโครงการเรื่องของ

    การอบรม เอส บี รอยเปอรเซ็นต เรื่องของ อบรมจริยธรรม คุณธรรม เจาหนาท่ี

    รอยเปอรเซ็นต เราจะพยายามผลักดันเรื่องของเจาหนาท่ีเขามาทํางานใหตรงเวลา

    ของโรงพยาบาล เรียกวา เอสโอนะครับ ซ่ึงตรงนี้ก็ถือวาเปนอัตลักษณหนึ่งของ 

    โรงพยาบาลกาฬสินธุ นะครับซ่ึงผูบริหารชุดนี้นะครับไดเอาเขามาปฏิบัติก็ถาย 

    ทอดไป สําหรับเรื่องของกรณีสวนของเคสทานสมาชิกกลาวถึงนะครับ พอดีผม 

    ไมไดรับรายงานมากอนนะครับแตวาจะขอตอบเทาท่ีตอบไดนะครับในสวนของ 

    ตัวอยางท่ีทานยกข้ึนมาบางทีคนไขมาถึง อุบัติเหตุมาแลวก็มานอนรอ แลวก็ให 

    กลับบาน แลวก็ใหกลับไปนอนเสียชีวิตท่ีบานจริง ๆ มันก็ตองข้ึนอยูกับบริบทตรง

    นั้นเปนอยางไร ผมบอกเม่ือก้ีนี้อุบัติเหตุสมองเม่ือก้ีนี้ อุบัติเหตุปุบหัวโขก หัวแตก 

    คนไขบางทีเขาก็ไมรูวาเปนอะไร ยังลุกไปชวยคนอ่ืน แตพอมาถึงโรงพยาบาลก็ยัง

    พูดกับคนอ่ืนไดปกติ แตพอเขากลับไปนอนท่ีบานก็เสียชีวิต อันนี้เปนจริงครับ สิ่ง

    ท่ีผมพูดในตําราเขียนไวชัดเจนนะครับ ซ่ึงมันเปนมาตรฐานนะครับซ่ึงอุบัติเหตุ 

    ภายในไมวาจะเปนการจัดการของโรงพยาบาล เวลาไปท่ีโรงพยาบาลจะมีแพทย

    เวรกอนนะครับ เขาเรียกวา เฟรชคอร หลาย ๆ โรงพยาบาลเขาจะเรียกใช          

    นอง ๆ ท่ีอยูป หนึ่ง ปสองกัน นะครับ เฟริสคอร เขาก็จะดูคนไขกอน ถาเขา 

    บริหารจัดการไดเขาก็จะบริหารจัดการไปจะไมมีปญหาแตถาเกิดวาเขามีเคสเขา 

    มาเขามีปญหาเรื่องการบริหารจัดการ เขาไมสามารถตัดสินใจไดวาเคสนี้ผาตัด  

    หรือไมผาตัดเขาสามารถปรึกษาแพทยอาวุโส ได แลวก็ในสวนของโรงพยาบาล 

    จริง ๆแลวตอนนี้ จริง ๆ ก็มีเรื่องของเครื่องไมเครื่องมือซ่ึงไดจัดทําข้ึนมาใหมซ่ึง 

    มันแตกตางจาก 3-5 ปท่ีแลว ซ่ึงศักยภาพตอนนี้ผมบอกวาจริง ๆ โรงพยาบาลก็มี

    ศักยภาพท่ีจะดูแลคนไขแลวก็พรอมท่ีจะผาตัดและก็ดูแลคนไขนะครับ แลวก็ใน 

    เคสท่ียกมาจริงๆ ผมคิดวาเปนเรื่องของอวัยวะภายในท่ีมันแตกถาเผื่อมันแตกแลว

    เสียเลือด อยางเชนตับแตก มามแตก หรืออวัยวะขางในมันฉีกขาดพวกนี้มันแสดง

    ภายในไมก่ีชั่วโมงนะครับ อาจจะเปน ครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง ก็จะช็อคใหดูเลย อัน

    นี้ไมคอยมีปญหามา ปญหาก็คือลําไสแตกนี้ดูยากจริง ๆ ครับ ลําไสแตก ซ่ึงลําไสก็

    จะมีลําไสเล็ก กับลําไสใหญ ลําไสตรงนี้มันจะอยูในชองทอง และอยูนอกชองทอง 
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    สวนท่ีมีปญหาคือสวนท่ีมันอยูนอกชองทองคือมันมีอาการแตมันไมแสดงออกทาง

    หนาตาสวนนี้มันตองใชเวลาอีกสวนหนึ่งท่ีเปนตัวชวยในการตัดสินใจนะครับ 

    รวมถึงการใชเครื่องไมเครื่องมือบางสวนท่ีจะมาใชในการตัดสินใจครับในสวนนี้เอง

    โรงพยาบาลกาฬสินธุเองก็ไมไดนิ่งนอนใจนะครับ ก็ในปจจุบันนี้ก็จะมีหมอท่ีเขา 

    อยูเวรภายใน 24 ชั่วโมง มีการจัดสรรภาระงานไมใหมีภาระงานมากจนเกินไปจน

    เกิดความเหนื่อยลาท่ีจะดูแลคนไขนะครับในสวนคนไขท่ีทานสมาชิกยกข้ึนมาใน 

    ความคิดของผมนี้ผมไมแนใจวาเปนลําไสแตกหรือเปลานะครับซ่ึงจริง ๆ แลวมัน

    บังเหตุการณมากนะครับในรายนี้ เพราะวาบางที 6 ชั่วโมงแรกมันไมแสดงอาการ

    นะครับ แตมันจะแสดงอาการหลัง 6 ชั่วโมงจากนี้ น้ํายอย น้ําเชื้อโรคเขามาใน 

    ชองทอง มันจะมีอาการทางหนาทองชัดเจนมาก แตถามันแตกออกมาแลวมีลําไส

    บางสวนไปติดพันมันอาการ 6-7 ชั่วโมงก็จะมีอาการ 8-12 ชั่วโมง หรือหลังจาก 

    24 ชั่วโมงมันก็จะออกอาการ นะครับ ไมทราบวาทานจะใหอธิบายตรงไหนยังไง

    อีกหรือไมครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานสุรพงษ ครับ 

 

นายสุรพงษ พลซ่ือ  ขออนุญาตคุณหมอนะครับ เพราะวามันเปนประสบการณโดยตรงนะครับ พอดี 

    คุณหมอจําไดนะครับ พอดีผมก็ไสแตกเหมือนกัน พอดีผมสงสัยวาเปนวิธีวิชาการ

    แพทย จริง ๆ ผมก็ตองยอมรับนะครับ แตวาก็ยังสงสัยวาไปนอนโรงพยาบาล 

    กาฬสินธุ แลว เกิน 10 ชั่วโมง แลวไปโรงพยาบาลธนบุรีรอยเอ็ด ครึ่งชั่วโมงแลว

    ตรวจไดเลย เปนเพราะอะไร หรือวาโรงพยาบาลกาฬสินธุ ของเราเครื่องไม 

    เครื่องมือไมพรอมหรืออยางไรครับ แตวาถาเกิดวาเครื่องไมเครื่องมือกาฬสินธุ ไม

    พรอมทําไมเราไมปลอยคนไขไปโรงพยาบาลท่ีมีเครื่องไมเครื่องมือพรอมใน 

    ลักษณะเดียวกันผมก็ไสแตกก็ไปโรงพยาบาลรอยเอ็ดเขาไปเอ็กซเรย ถามสาเหตุ

    ปุบไสแตก  

 

ประธานสภาฯ   ทานสุรพงษมีทานสมาชิกประทวงครับ เชิญทานวรากรณครับ นิดหนึ่งครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ  ภูอาภรณ ส.อบจ. เขต อําเภอ

    ยางตลาด ผมขอประทวงทานประธานขออภัยทานสุรพงษดวย ทานไมไดยื่น 

    ขอสอบถาม ทานจะเขาประเด็นมากเกินไป ท่ีจริงผมทราบและเขาใจวาทาน 

    ประสบดวยตนเองเรายังอยูในขอสอบถามของทานเนาวรัตน อยู ทานประธาน 

    ครับรักษาระเบียบดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวรากรณนะครับ 

 

นายสุรพงษ พลซ่ือ  ดวยความเกรงใจคุณหมอครับนิดเดียวครับ ประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ความจริงแลว ผมอนุญาตใหทาน พอดีเปนแบบสอบถามทานเนาวรัตนนะครับ 

 

นายสุรพงษ พลซ่ือ  นาทีเดียวครับ นิดเดียวครับ 

 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ๆ เชิญครับ 

 

นายสุรพงษ พลซ่ือ  ทานประธานท่ีเคารพครับขออนุญาตหนึ่งนาทีครับ พอดีวาผมสงสัยวาผมไปนอน

    รออยูตั้งแตบายสามฟงคุณหมออธิบายแลวผมพอจะเขาใจแตประเด็นท่ีจะสงสัย

    ตอไปบอกวาท่ีนอนแลวเครื่องไมเครื่องมือไมพรอมแลวทําไมไมสงไปโรงพยาบาล

    ท่ีเขาพรอมเพราะฉะนั้นถาเกิดรอ 6 ชั่วโมงแลว ไสแตกแลวอวัยวะของเสียภายใน

    มันหลั่งออกขางในแลวมันทําใหรักษาไมทันแลวปรากฎวาผลสุดทายก็ตองเสียชีวิต 

    ผมก็เลยถามคุณหมอวาในเม่ือไมพรอมแลวทําไมไมสง ถาไมพรอมจริง ๆ งบ อบจ. 

    เราละครับ จะซ้ือฟอกไต ซ้ือเครื่องเอ็กซเรย อะไรสแกนใหจบไปเลยครับ 10 ลาน 

    ครับขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานเนาวรัตน มีอะไรเพ่ิมเติมครับ  

 

นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน คะกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันเนาวรัตน  คูสกุลรัตน คะ เม่ือสักครู

    คุณหมอธนสิทธิ์ ก็ไดใหคําชี้แนะไปหลายอยางจากคนไขท่ีดิฉันไดนํามาเปน 

    ตัวอยางก็คือมามแตกนะคะ คุณหมอ อาทิตยท่ีผานมาเพราะวาทานมารักษา 

    ประมาณ 5-6 โมงเย็นแลวกลับไปบานตีสามทานช็อคคะ แลวก็กลับมาคะแลวก็มี

    การผาตัดแลวก็เสียชีวิตในเวลาตอมาวันนี้ตองขอบพระคุณคุณหมอท่ีมาใหคํา 

    ชี้แนะแลวก็ไดมาพูดถึงหลักการตาง ๆ ของโรงพยาบาล แตดิฉันจะไมลวงเกินไป

    หองฉุกเฉิน  ก็ฝากขอบพระคุณหมอแลวก็ยังไงก็ขอฝากดวยนะคะ เพราะวาคนไข

    คุณหมอธนสิทธิ์ ก็คงจะไดไปหลายท่ีอยางเชนโรงพยาบาลเอกชน ทานประธาน 

    คะ คนไขเขาไปโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีคนมารับ 3-5 คน นั้นแหละคือความ 

    ชื่นใจของคนไขเกือบหายแลวคะพอมีคนมาดูแลแลวก็ใหการเอาใจใสแลวก็ให 

    กําลังใจคนไข แตไมใหนอนรอถึงขนาดนี้ ยังไงก็ตองฝากโรงพยาบาลกาฬสินธุ ให
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    การรักษาคนไขฉุกเฉินอยางนี้นี้คือกําลังใจท่ีดีก็ขอกราบขอบพระคุณ คุณหมอ        

    ธนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ  

 

ประธานสภาฯ   เชิญคุณหมอครับ 

 

นายธนสิทธิ์  ไพรพงษ  กราบขอบพระคุณทานสมาชิกหลาย ๆ ทานนะครับท่ีไดใหขอคิดเห็นแลวก็เปน 

    ประโยชนนะครับผมขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ ในสวนงานอุบัติเหตุ 

    ฉุกเฉินจริงภายในเดือนกรกฎาคมเราจะไดแพทยผูเชี่ยวชาญเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

    มาประจํานะครับแลวก็ตอนนี้ยังมีเรียนอยู หนึ่งทาน นะครับซ่ึงอีกภายใน 1 ปจะ

    จบมาอีกหนึ่งทาน ท้ัง 2 ทานก็จะมาประจําอยูท่ีอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอดนะครับซ่ึง

    จะเปนสวนหนึ่งซ่ึงสแกนรายละเอียด แพทยไมเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตอนนี้

    เรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินเปนอีกสาขาหนึ่งของหมอนะครับซ่ึงเราก็สงแพทยไปเรียน 

    แลวนะครับก็ภายในเดือนกรกฎาคมก็จบออกมาแลวทานแรกนะครับ เหลืออีกป

    หนาอีก 1 คนแลวก็ยังเรียนอยูซ่ึงผมคิดวาภายในอีกป 2 นี้จะมี สวนเครื่องไม 

    เครื่องมือตรงนี้ก็ดีกวาสมัยโนนมากเยอะแยะนะครับซ่ึงผมคิดวาโดยศักยภาพใน 

    ปจจุบันนี้เราสามารถดูแลคนไขในเขตอําเภอเมืองไดอยางไมมีปญหานะครับ และ

    ก็อีกอยางหนึ่งผมอยากฝากกราบเรียนเรื่องหมอผูเชี่ยวชาญ ตอนนี้อยูป 3 อยูท่ี 

    โรงพยาบาลภูมิพล คาดวาไมเกิน 3 ป จะมาปฏิบัติงานได เพราะฉะนั้นเราจะมี 

    แพทยผูเชี่ยวชาญไมวาจะเปนเรื่องของสมอง เรื่องของอุบัติเหตุนะครับซ่ึงจะ 

    รองรับการตั้งศูนยอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในป 63 นะครับ ซ่ึงผมคิดวาตรงนี้จะเปน

    รูปธรรมมากข้ึนครับทานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานเนาวรัตน  ไมติดใจแลวนะครับ  ครับก็ถือวาวันนี้ทางคุณหมอไดมาชี้แจงให 

    สภา อบจ. กาฬสินธุ ของเราไดเขาใจนะครับทาง สภาอบจ.กาฬสินธุ ตองกราบ 

    ขอบพระคุณนะครับทานคุณหมอนายแพทยธนสิทธิ์  ไพรพงษ ผูชวยผูอํานวยการ

    ฝายบริหารจัดการทรัพยากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ อยางยิ่งท่ีทานเสียสละเวลามา

    ใหเกียรติกับสภา อบจ. กาฬสินธุ ของเรานะครับ ขอใหทานสมาชิกสภาไดปรบมือ

    เพ่ือแสดงคําขอบคุณ คุณหมอดวยครับ ครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ 

  

 กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 3.2  เรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการประกวดราคาจัดซ้ือจัดจางเปน    

                                          อยางไร  

 นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ผูตั้งกระทูถาม 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  
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    ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง โดยการปฏิบัติโดยแทจริง ในการจัดซ้ือจัดจาง 

    ในการสอบราคาประกวดราคา กระผมจะทําหนาท่ีของฝายบริหารแตโดยเนื้อแท

    ในสภาพท่ีฝายบริหารก็ยังมาใชอํานาจสภาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไขอยู

    เรื่อย ๆ ซ่ึงผมมีความจําเปนตอง สอบถามทางผูบริหาร โดยเฉพาะกองพัสดุท่ีได 

    ทําหนาท่ีตรงนี้ในการจัดซ้ือจัดจางประกวดราคาสอบราคาอะไรก็แลวแต ทาน 

    ประธานครับก็สืบเนื่องจากฝายบริหารผูท่ีทําหนาท่ีแทนทานนายก คือทานรอง 

    นายก คือทานเคยอภิปรายในสภาไว ตอทานสมาชิกไว วาในการจัดซ้ือจัดจาง  

    โดยเฉพาะอาคารเรียน นะครับของโรงเรียนท่ีรับการถายโอนมาจากกองการ 

    ศึกษาธิการมีการประกาศอยูหลายครั้ง หลายคราว โดยผูรับจางไมอยากมาชื้อ 

    แบบ แลวก็มีนายจางอีกทานหนึ่งทานกระซิบบอกผมวา เพราะวาเปนราคากลาง

    ท่ีกําหนดมาเปนไปไมได ทําไมได ทําแลวขาดทุน ทําแลวขาดทุนคงไมมีใคร 

    อยากจะทําครับ  โดยเฉพาะในสถานการณท่ีวา คนรวยไมอยากใชเงินครับ แตวา

    คนจนอยากใชเงินทําใหผมตองมากระทูถามทางทานประธานสภา วาในเนื้อใน ใน

    สภาพปญหาจริง ๆ นั้น มันอยูตรงไหนอยางไร ทานประธานครับแตวาผมไดรับ 

    เอกสารเปนกองชาง ทานประธานฟงผมหรือเปลาครับ ถาทานไมฟงผมจะขอ 

    อนุญาตทานประธานสภาใหทานรองประธานสภาลงมาอภิปรายแทนนะครับ ผมก็

    เลยไดกระทูถามทานประธานปญหาจริง ๆ มันอยูตรงไหนอยางไร จริงหรือไมท่ีผู

    รับจางเขาไมเห็นดวยกับราคากลางท่ีเราทํามาไมทันสมัยหรือเปลา หรือวามันมาก

    เกินไป มันเครงเกินไปหรือเปลา มันเกินคําวาพอดีหรือไมครับทานประธาน ถา 

    เกินคําวาพอดีโดยท่ีเราเห็นแกคําวาประโยชนของฝายราชการอยางเดียว โดยไม

    คํานึงถึงวาเขาจะเหลือกําไรไหม เขาจะเหลือกําไรเปนภาษีใหพวกเขาตองพัฒนา 

    โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ทานประธานจะเห็นวาหลายตําบล แตละตําบลก็บนวาเงิน 

    อุดหนุนของรัฐบาลไมสงมาเลย สืบเนื่องมาจากภาษีนี้นะครับ สืบเนื่องจากผูเสีย

    ภาษีไมมีเงินท่ีจะชําระภาษี ตอนนี้ผมก็เลยขออนุญาตทานประธานไปถึงฝาย 

    บริหารวาอันท่ีจริงผมถามกองพัสดุทานประธานวาทานสอบราคาเก่ียวกับอาคาร

    เรียนของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมาแลวก่ีครั้ง มีสภาพเปน 

    อยางไรนะครับสวนเรื่องราคากลางนี้เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมจะถามนะครับ อันนี้ผม

    ขอถามกองพัสดุกอนวาเปนอยางไรครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทางผูบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ทานตอบเปนเอกสารแลว เชิญ 

    ทานรองนายกครับ  
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นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม            

    นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ทางฝายบริหารตอบแทนทานนายกองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดทานไดมอบหมายใหกระผมไดตอบกระทูของทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ 

    แตเม่ือวาการจัดซ้ือจัดจาง ของอาคารเรียนท่ีเราไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จาก 

    องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนอยางไรวาขอกราบเรียนวาทางองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 20 โครงการ และตอนนี้ได 

    ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและลงนามในสัญญาแลวประมาณ 11 โครงการสวนวาอีก 

    9 โครงการเราก็ไดประกาศจัดซ้ือจัดจาง 2 ครั้งแลว พอเราประกาศจัดซ้ือจัดจาง 

    2 ครั้งไมมีคนมาซ้ือแบบอยางไรก็ดี ก็ตองนําเรียนวาเราตองขออํานาจทางผูวา 

    ราชการจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือท่ีเราจะซ้ือจางโดยวิธีพิเศษจํานวน  9  โครงการ นะ

    ครับ 9 โครงการนี้ก็คงจะเหลือ 1. โครงการกอสรางสวมโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร  

    2. โครงการกอสรางสวมโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 3. โครงการกอสรางสวม 

    โรงเรียนบัวขาว 4.  โครงการกอสรางสวมโรงเรียนหนองหางพิทยา 5. โครงการ 

    กอสรางโรงเรียนลําปาววิทยาคม 6. โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12   

    หองเรียน ของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร 7. โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 

    12  หองเรียนของโรงเรียนหนองหางพิทยา 8.  โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 

    ชั้น 12 หองเรียน บัวขาว 9. โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน  

    โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ รวมท้ังหมด 9 โครงการ ซ่ึง 9 โครงการนี้กําลัง 

    ดําเนินการขออํานาจทางผูวาราชการจังหวัดจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษตอไป ขอ 

    กราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ     ครับขอบคุณทางผูบริหารนะครับท่ีไดตอบเพ่ิมเติม ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไร 

    เพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับในประเด็นตอมา ผมขอความชัดเจนจากฝายบริหาร

    วา ทีนี้เขามากองชางนะครับท่ีสําคัญท่ีกองชางไดตอบกระทูผมมาในราคาน้ํามัน 

    ทานอางมติ ครม. นะครับแตวาผมก็ยังติดใจนะครับทานประธานแตวาชวงท่ีราคา

    ปรับลง ปรับประมาณการ แตวาเวลาน้ํามันข้ึนมันปรับราคาหรือเปลาหรืออยางไร

    จะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงไหมตรงนี้ท่ีผมเปนหวงนะครับไมไดหวงผู 

    รับจางครับ ผมหวงภาษีถาไมมีภาษีเราก็ทํางานไมไดครับทานประธานโดย 

    เฉพาะท่ีจะไปในขอตอไปของกองคลังนะครับทานประธาน ก็ถือโอกาสสอบถาม 

    ทานประธานไปถึงฝายบริหารวาราคากลางจริง ๆ เดี๋ยวนี้มันเหมาะสมสอดคลอง

    กับสถานการณในปจจุบันหรือไมนะครับ หรือวามันลาสมัยไปแลว โดยเฉพาะ 
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    ขอมูลท่ีเปนขอมูลท่ีทันสมัยนะครับใชประโยชนไดใชงานไดนะครับทานประธาน

    ไมใชกําหนดไวเฉย ๆ เครงเกินไปก็ไมดีครับ ออนเกินไปก็ไมดีครับ เอาพอดีครับ 

    ทานประธานผมก็เลยกราบเรียนทานประธานวาขอคําชี้แจงตอฝายบริหารวาเอา

    ราคากลางท่ีมีอยู ณ ปจจุบันขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความ 

    เหมาะสม สอดคลอง กับสภาวะ สถานการณจริงหรือไมอยางไรครับ ทานประธาน

    ครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักดิ์ไดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ก็คือสวนท่ีเปนประมาณการฝายบริหารมี 

    อะไรชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญทานจงกลรัตนครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระทูถามของทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอเมือง เขต 2 กระทูวา 

    ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีคิดราคากลางขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬส ินธุนั้น 

    ทานก็มีความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดราคากลาง วาจากการประกาศของ 

    คณะรัฐมนตรีสํานักงบประมาณ หนังสือท่ี นร 0719.1/บ 34 ลงวันท่ี 26 มกราคม 

    2558 เรื่องนี้การกําหนดราคากลางข้ึนอยูกับการผันผวนของราคาน้ํามันเปนตน 

    อยางตอนนี้เราก็กําหนดราคากลางอยูท่ีน้ํามันลิตรละ 25 บาท 99 สตางค ซ่ึง 

    ราคาเดิมอยูท่ี ตอนท่ีกําหนดราคากลางอยูท่ี 30 บาท 99 สตางค เพราะฉะนั้น 

    ตรงนี้ก็เลยมีคําถามในใจทานวา ถาราคาน้ํามันเพ่ิม ราคาน้ํามันลด กอนท่ีเรา 

    ดําเนินการ การรับจางและการท่ีเราหาผูรับจางเรียบรอยแลวถาสมมุติวาราคา 

    น้ํามันข้ึน ราคาน้ํามันลดเราจะทําอยางไร ก็ตองขอกราบเรียนทานประธานและก็

    ทานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวาทางกองชางเองทางคณะกรรมการพิจารณา

    ราคากลางขององคการบริหารสวนจังหวัดก็ไดหารือกับทางฝายบริหารอยูวาตรงนี้

    เราจะทําคาเคไหม คาเคก็คือหมายถึงวาความผันผวนของทองตลาดใหสอดคลอง

    กับราคาในปจจุบัน ขอกราบเรียนเปนเบื้องตนเพียงเทานี้ ขอกราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรจะถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ ทาน                

    เกรียงศักดิ์ทานไดรับฟงคําชี้แจงแลวก็ไดพูดคุยเสนอแนะนะครับ พอสมควรแลว

    นะครับ ตอไป 

 

 

 

 3.3  เรื่อง สถานะการเงินการคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ผูตั้งกระทูถาม 
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 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทางกองคลังท่ีไดให

ขอมูลโดยทางฝายบริหารไดคําชี้แจง ก็เก่ียวเนื่องจากท่ีกระผมไดกระทูถามทาน

ฝายบริหารในครั้งท่ีผานมากับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบานกับเมืองโดยเฉพาะ

ทางผูท่ีคุมอํานาจรัฐอยูทานก็บอกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําระบบแผนไม

คอยชัดเจนแลวก็แลวก็ระบบการใชจายเงินยังลาชา ยังไมเกิดธุรกิจท่ีทําใหเกิดการ

หมุนเวียนในการใชจายเงินงบประมาณแลวก็ผมก็ไดอภิปรายวาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินของเรา อบจ. ของเราบางครั้ง อันไหนท่ีทําไดทานยังไมทําแลวก็การ

ตีความของกฎหมายบางครั้งเราตีความท่ีเครงครัดมากเกินไป จนทําใหไมสามารถ

ท่ีจะทําอะไรได มีปญหาติดขัดหลายอยางท่ีเราตีความแลวบางครั้งประชาชนผูท่ี

อยูทางบาน ผูท่ีอยูทางทองไร ทองนา  ลําบาก ผมก็เลยกราบเรียนทานประธาน

ในครั้งท่ีผานมาวาจังหวัดอ่ืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเขาทําไมทําได

อยางเชนจังหวัดอุดรธานี ทานก็นํางบประมาณท่ีมันเปนสะสมของ อบจ. เอง

ถนนลาดยางอันนี้ก็ทําได เขาก็ทําไดแตวาเรายังไมไดทํา หรือทําไมได ผมก็ไม

ทราบผมก็เลยจําเปนตองมาถามทานประธานถึงฝายบริหารวาวันนี้มีขอมูลมาแลว

ครับทานประธานมีขอมูลมาแลววายอดเงินสะสม ของวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2558 

จํานวนเงิน นาจะเปน 99 ลานนะครับ หลัง ๆ ผมจําไมคอยชัด 99 ลาน เกือบรอย

ลานทานประธาน อันท่ีจริงเราเก็บไวก็ดีแลวครับเปนเงินคงคลัง แตวาจะดีกวา

ไหมท่ีเราจะนําเงินตรงนี้มาพัฒนาจังหวัดของเราไมวาจะเปนเรื่องแหลงน้ํา เพ่ือ

การเกษตร อุปโภค บริโภค โดยเฉพาะชวงนี้เขาสูสภาวะภัยแลงครับทานประธาน

ไมใชเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุนะครับท้ังประเทศ และตางประเทศก็แลงเหมือนกัน

นะครับทานประธาน ไมวาจะเปนประเทศมาเลเชีย ก็แลงเหมือนเรา แตวาเขาก็

เตรียมการแลว องคกรของเราถาบอกวาใหเราเตรียมตัวแตวันนี้ก็ไดขอมูลมาแลว

วาแตวาทานไมใชเงินในครั้งท่ีผานมาผมไดอภิปรายถึงกองคลังบอกวาทานไมใช

ธนาคารไทยพาณิชยท่ีทานจะเก็บเงินแตวาถึงเวลาใชทานก็ตองใชข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจของทานผูบริหารวาทานจะใชหรือไมใช ไมเปนไร แตถาเกิดวาประชาชน

เดือดรอน ทานก็เก็บไว ทานก็พิจารณาดูก็แลวกันวาจะเปนอยางไรนะครับใน

หมวดอ่ืนก็มีนะครับทานประธาน จัดเก็บเองนี้ก็ได  ตั้งไว 38 ลานนะครับ รับจริง

มา 22 ลาน รัฐบาลจัดสรรให 282 ลานนะครับ รับจริง 153 นะครับ ตั้งไวสูงแต

รัฐบาลเอาใหครึ่งหนึ่งนะครับทานประธาน ครึ่งหนึ่งก็เก่ียวเนื่องกับท่ีผมอภิปราย

ผานมาแลวนะครับทานประธาน วาสวนหนึ่งในระบบคนสวนมากไมไปเสียภาษี
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ชาวบานไมมีเงินชําระภาษี ไมมีเงินจับจายใชสอย โดยเฉพาะปนี้แหลงน้ําหลาย

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศไมมีน้ําชาวนาไมไดทํานาปรัง ทานประธานคงติดตามขาวนะครับ

ชาวนาผูกคอตาย กรณีหนึ่งชําระ ธกส. แลวสวนหนึ่งก็ไมมีน้ําในการทํานาปรัง

แลวก็เก่ียวเนื่องกับภาษีท่ีเราทํามาใชและพัฒนาประเทศชาติ ก็ไมมีนะครับ นี่

แหละปญหามันเกิดตรงนี้ แลวตอมากองคลังท่ีนําเสนอมาก็คือหมวดเงินอุดหนุน

ครับทานประธาน พอดีดานการศึกษาก็มีมามากพอสมควร 250 ลาน รับจริง 189 

ลาน การศึกษาก็สําคัญนะครับทานประธาน แตวามาวันนี้เปนไปไดโดยเฉพาะทาง

จังหวัดกาฬสินธุของเราคิดเปนตัวอยางแลวเพราะวา อบจ. ของเราชอบทําตาม

ตัวอยาง ถาเปนสมัยเราเรียนหนังสือเขาเรียกวาลัทธิเอาอยางครับทานประธาน

ลองเอาอยางครับ เอาอยางอุดรธานีบางครั้ง เอาอยางจังหวัดภูเก็ตบางครับ เขา

ทํามันไดหลายอยางเอาอยางจังหวัดพิษณุโลก เขาไปซ้ือจักรยานแจกนักเรียนวัน

เด็กแหงชาติเขาก็ทําได เอาอยางครับทานประธานชอบเอาอยาง ทานประธาน

ครับผมอยากไดคําชี้แจงจากผูบริหารอยูวาในฐานะท่ีทานมีเงินทานเก็บเงินไวทาน

จะทํามาพัฒนาจังหวัดของเราเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงใหพ่ีนองจังหวัดกาฬสินธุ 

หรือไมอยางไรครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์  ทานผูบริหารไดชี้แจงเปนหนังสือแลวนะครับมีอะไร

จะเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กระผมนายรองจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ฝาย

บริหารทานนายกไดมอบใหตอบกระทูของทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอเมือง ซ่ึงขอทราบยอดสถานะ

การเงินการคลังป 2558 ในปจจุบันขอกราบเรียนวาการท่ีพวกเราไดชี้แจงไป

ยอดเงินสะสมท้ังหมดตอนนี้อยู 99 ลาน หกแสน กวาบาท ขอ 2 เงินงบประมาณ

ท่ีเราตั้งไวหมวดงบประมาณตั้งไว 38 ลาน ตอนนี้เงินเขาจริง การจัดเก็บภาษีตั้งไว 

38 ลาน เงินเขา  22  ลาน ตอนนี้คงขาดอยู 16 ลาน นะครับ หมวดรายไดจาก

รัฐบาลจัดสรรใหเราตั้งไว 282 ลาน เขาจริง 153 ลาน คงขาดอยูประมาณ 29 

ลาน หมวดท่ี 3 หมวดเงินอุดหนุนตาง ๆ เราตั้งไวท่ี 149 ลาน แตเงินเขาท่ี 112 

ลาน ตอนนี้ขาดอยูประมาณ 37 ลาน เพราะตรงนี้ขอกราบเรียนวาทานเกรียงศักดิ์ 

พันโกฏิ ไดสอบถามเราวาเงิน 99 ลานเราจะสามารถจะแกไขปญหาใหกับพ่ีนอง

ประชาชนไดหรือไม  ขอนําเรียนชี้แจงวาปนี้เงินเขาชา ตอนนี้ไตรมาส 2 เขาเกือบ

หมดแตตอนนี้ขาดอยู 61 ลาน เพราะตรงนี้ในการท่ีเราจะแกไขปญหาใหกับพ่ีนอง

ประชาชน ประการท่ีหนึ่งเราตองคํานึงถึงสถานะการคลัง ประการท่ี 2 วาถา
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สมมุติวาเงินไมเขา 61 ลาน สวนท่ีเหลือเราก็จะเอาไปใชในขอบัญญัติ ตรงนี้ก็ขอ

นําเรียนทานเกรียงศักดิ์ วาเรายินดีท่ีจะชวยเหลือประชาชน สมมุติวาเงินเขาเสร็จ

แลว จากนั้นเราจะทําอะไรตออันนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ จะนําความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนมาใหกับสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และก็ไดใชเงินสะสมตอไปครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานรองนายกนะครับท่ีชี้แจงทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม

ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธานสภาครับ  ผมก็พอเขาใจไดแตวาเพ่ือเปนการยืนยันวา

ทางฝายบริหารทานตอบวาทานพรอมท่ีจะปฏิบัติแตวาโดยสภาพตอนนี้ทานบอก

วายังไมพรอมผมก็เลยกราบเรียนทานประธานวาทานพรอมโดยท่ีบอกวาสภาของ

ทานยังมีสภาท่ียังมีปญหาอยูถาปญหาธุรกิจเขาเรียกวาติดลบแตวาถาเกิดวาทาน

บวกเม่ือไหรขอใหทานนําเงินตรงนี้ไปแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนโดยเฉพาะ

เก่ียวกับพวกภัยแลงครับทานประธาน ขุดลอกแหลงน้ํา หาแหลงน้ําใหกับ

ประชาชน  ไมวาทานจะเจาะบาดาลหรืออะไรก็แลวแตใหพ่ีนองประชาชน

สามารถทําการเกษตรไดครับสภาพปญหาประเทศไทยก็จะแกไขปญหาไดครับ 

ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ ครับทานเกรียงศักดิ์ ก็ถือวามีขอเสนอตอทานผูบริหารวาถาสภาพคลองทาง

การเงินพอก็อยากใหนําเงินไปแกไขปญหาใหกับพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ      

นะครับ ทานไมติดใจแลวนะครับ ผมไประเบียบวาระท่ี 4 นะครับ  

  

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ 

 4.1  ขออนุมัติโอนและแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  ประจําป  

2558  หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอนสราง  จํานวน 4  รายการ 

 รวมเปนเงิน  2,008,000 บาท 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกเชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน ผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายก 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดรับมอบหมายจาก                                

    ทานนายกยงยุทธ   หลอตระกูล  ไดเสนอญัตติ 
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     ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป  2558  ไปแลวนั้น 

     บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ 

    อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงขอบัญญัติฯ ดังกลาว ดังนี้ 

     1.  ขออนุมัติโอนฯ 

      1.1 กองพัสดุและทรัพยสิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน 

    บริหารงานคลังงบลงทุนหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาครุภัณฑ ท่ีดิน

    และสิ่งกอสราง  คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  1  รายการ  

    เงิน  19,900  บาท 

      1.2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ แผนงานการศึกษา  งบลงทุน  หมวด

    คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง

    สาธารณูปการ  จํานวน  1  รายการ เงิน  800,000  บาท 

    รวมเปนเงินขออนุมัติโอนฯ  จํานวน  819,900  บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนเกาพัน

    เการอยบาท) 

     2.  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ 

      2.1  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แผนงาน

    บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ 

    สิ่งกอสราง  คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงานจํานวน  1  รายการ เงิน   

    9,000  บาท 

      2.2  กองชาง  แผนงานการเกษตร  งานกอสรางโครงสราง 

    พ้ืนฐาน  งบลงทุนหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

    ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคจํานวน  1  รายการ  เงิน  1,999,000  บาท 

    รวมเปนเงินขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ จํานวน 2,008,000  บาท    

    (สองลานแปดพันบาทถวน) 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  ขอ 27  ความวา  การโอนเงินงบประมาณ 

    รายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ

    เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

    ขอ  29  ความวา “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด 

    คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ 

    เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เพ่ือใหโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายดังกลาว 

    เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนและ
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    แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน

    จังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม     - 

    เชิญทานประสิทธิ์  อาจบรรจงครับ 

 

นายประสิทธิ์  อาจบรรจง ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมประสิทธิ์ อาจบรรจง  สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 1 กมลาไสย ท่ีนี่คือท่ีประชุม สมาชิกสภาจังหวัด

    กาฬสินธุ ของเรา แตการกระทําท่ีมานั่งหลับนะครับ ในคราวประชุม ซ่ึงผมเห็นวา

    ไมเหมาะสมนะครับในท่ีแหงนี้นะครับ ขอใหทานประธานไดตักเตือนดวยครับ  

    ทานมองไปทางโนนครับ ถาอยากนอนกลับไปนอนท่ีหองหรือท่ีบานดีกวาครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานประสิทธิ์  อาจบรรจง นะครับ ขอใหทานผูท่ีอยูในหองประชุม 

    นะครับไดสนใจในวาระการประชุมดวยนะครับ คนอยูขาง ๆ ก็ชวยดูแลกันดวยนะ

    ครับ จะไดเปนไปตามระเบียบวาระนะครับ ขอบคุณทานประสิทธิ์ นะครับ มี 

    สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม ในประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงิน

    สองลานแปดพันบาทครับเชิญครับ เชิญทานดนุพล  ผือโย ครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานนายก            

    ยงยุทธ  หลอตระกูล  ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม                    

    นายดนุพล  ผือโย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอ 

    หนองกุงศรี ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับวาวันนี้ 

    วันท่ี 31 มีนาคม 2558 การโอนงบประมาณคราวนี้ ดูท้ัง 2 ชุด ชุดนี้ประมาณ  

    สองลานเศษ เกือบสามลานนะครับ เพราะวาผมดูแลวขอท่ี 1 ประมาณแปดแสน

    เศษแลวก็ชุดท่ี 2 ประมาณ ถาจะเปน สองลานนะครับเทาท่ีดูนะครับก็นําเรียน 

    ดวยความเคารพนะครับวาถาหากวาไปชวงเดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

    กันยายน จะโอนบอยมากกวานี้เลย นี้คือลักษณะการโอนงบประมาณ โอเคนะ 

    ครับระเบียบเปดทางใหโอน แตในสวนตัวของกระผมแลวในการทําขอบัญญัติแต

    ละปแตละครั้งเราคิดวามีการดูแผนงานดูโครงสรางและก็ดูรายละเอียดแลวคอย 

    ดําเนินการในสวนเรื่องงบประมาณลงไปแลวทีนี้ผมอยากกราบเรียนทานประธาน

    นะครับอยางขอท่ี 1 นะครับวา ขอท่ี 1 กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน               

    19,900  บาท แลวก็โรงเรียนเมืองสมเด็จนะครับจํานวน 819,000 บาท ตรงนี้เอง

    นําเรียนวาในสวนนี้ท่ีทางทานผูบริหารไดชี้แจงไปเม่ือสักครูนะครับเปนสวนหนึ่ง 

    แตนําเรียนเพ่ิมเติมนะครับวาผมเองหรือแมแตทานสมาชิกผูทรงเกียรติ บางครั้ง 
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    บางเขต บางทานบางคน ก็ยังงง ๆ อยูวาโอนไปทําอะไร โอนไปไหน ซ่ึงตรงนี้เอง

    สมาชิกบางทานเองยังไมเขาใจ นะครับก็อยากใหทางผูบริหารไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา

    เพราะวาสาเหตุอยางนี้แหละมันไมตรงหรือวามันทับกันอยางเชนของกองชาง 

    อยางเชนทางมันทับกันสวนหนึ่งมันกอสรางไปแลว พอจะเขาใจนะครับ แตผม 

    อยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหาร ก็คือในสวนของเมืองสมเด็จตาม

    ขอบัญญัติแลวก็ชัดเจนนะครับตั้งงบประมาณไวหนา 223 ขอ 1 นะครับ ของ 

    โรงเรียนเมืองสมเด็จนะครับงบประมาณ 800,000  บาท ท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติ 

    งบประมาณ แตในสวนตัวของกระผมนะครับซ่ึงยากนําเรียนทานประธานผานไป

    ยังผูบริหารนะครับวาจะเอางบประมาณสวนนี้ไปตอเติมในจุดไหนเพ่ือให 

    รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ผมก็ยังทําเหมือนเดิมครับทาน 

    ประธานจะยกมือท่ีผมตองหันหลังทุกครั้ง ทานประธานครับ ประชุมวันนี้ใหผมหัน

    หนาไดหรือไมครับ ผมอยูสมัยท่ี 3 แลวยังหันหลังยกมืออยูครับทานประธาน   

    ทานประธานครับการท่ีฝายบริหารขอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงยอดเงินสองลาน          

    กวาบาท ผมอยากจะถามฝายบริหารวาดวยเหตุดวยผลท่ีทานขอเปลี่ยนแปลง 

    ปรับปรุงตามยอดเงินนี้จากหนาท่ี 1-5 เหตุและผลท่ีทานขอเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

    มันเหมือนกับหนาท่ี 1 หรือไมครับทานประธานโดยเฉพาะหนาท่ี 1 ทานใหเหตุผล

    วา เนื่องจากบันทึกขอมูล ผิดพลาดทําใหไมสามารถดําเนินการได ผมก็เลยอยาก

    ทราบวาเหตุผลหลัง ๆ จากหนา 2-5 ดวยเหตุผลเดียวกันหรือไมครับทานประธาน

    ครับ ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานสุรพงษ  ครับ 

 

นายสุรพงษ   พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขออนุญาตท่ีลงมาขางลางนะครับ  

    เพราะวามีความสงสัยอยูบางประการนะครับ อยูขางบนจะถามก็เห็นวาไม 

    เหมาะสมเทาไหรนะครับ ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมสุรพงษ  พลซ่ือสมาชิก 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอกุฉินารายณ นะครับดวยความเคารพ

    ครับ ตามท่ีผูบริหารขอโอนงบประมาณป 2558 นั้น ความจริงแลวเปนตาม 

    ระเบียบ ผมในฐานะเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ก็มีความสงสัย ก็

    อยากตั้งประเด็นถามนะครับ ความจริงแลวทานประธานท่ีเคารพครับ การจัดทํา
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    งบประมาณ ป 2558  นั้น เรามีข้ัน มีตอน มีขบวนการตามระเบียบ  

    กระทรวงมหาดไทย วาดวยกระทรวงมหาดไทยไมวาจะเปนวาระท่ี 1 วาระท่ี 2  

    วาระท่ี 3 จนกวาจะลงมติในวาระท่ี 3 นั้นมีการกลั่นกรองเรามีคณะกรรมการ          

    รางแปร รางงบประมาณ แลวก็มีการนํารางงบประมาณไปพิจารณาเปนเดือน ๆ 

    ทานประธานครับขณะนั้นเวลานี้งบประมาณป 2558 เปนขอบัญญัติแลว แลว 

    ภายหลังใครมาแกขอบัญญัติโดยการใชกรณีบอกวาเปนการโอนงบประมาณนั้น 

    ความจริงแลวตามระเบียบมีครับแตเหตุและผลท่ีจะนําชี้แจงฝายบริหารเปน           

    กรณี ๆ ดังตอไปนี้ครับ 1. เปลี่ยนมาซ้ือโตะ เกาอ้ี สําหรับผูบริหารโรงเรียนไหน 

    ครับ ผมไมทราบ คือโตะสําหรับผูสอน ความจริงแลวขอบัญญัติคณะกรรมการ 

    แปรงบประมาณไดพิจารณาดูแลววาโตะ เหตุผลนั้นทําไมถึงซ้ือ เหตุผลเพราะ 

    อะไร เราชี้แจงแปรออกมาแลว  แลวอีกหลาย ๆ อยางผมยังสงสัยอยูเหมือนกันวา

    ยอหลักสูตรอะไรนะครับ ผมตองขออนุญาต ทานประธานนะครับ โปรแกรมไอซีที 

    คลิปเตส ผมอานภาษาอังกฤษถูกหรือเปลาก็ไมรูนะครับ จํานวน 60 ไมนอยกวา 

    408 เปนเรื่อง โปรแกรมหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนระดับมัธยม ผมไมทราบวาลด

    ระยะเวลาเรียนถาใสโปรแกรม คลิปเตส เคยเรียนป 1 จะลดเหลือ 6 เดือนหรือ 

    อยางไร แลวไปเขาโปรแกรมแลวเกงข้ึนหรืออยางไร นะครับ ไมตองเรียนถึงปหรือ

    ยังไงผมสงสัยนะครับตรงนี้นะครับผมอยากใหผูบริหารตอบดวยนะครับ ประเด็น

    ขอท่ี 2 โปรแกรมหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนมัธยมตอนปลาย ผมบอกวาเขา 

    โปรแกรมแลวเขาไปดูในคอมโปรเลเตอรแลวเคยเรียน 9 เดือนลดลง 4 เดือนครึ่ง

    หรืออยางไร นักเรียนเกงข้ึนหรืออยางไรนะครับอันนี้ไมคัดคานนะครับอันนี้เห็น 

    ดวยแตสงสัยเปนกรณีนี้นะครับอยากจะไดรับการชี้แจงนะครับ ก็ฝากไวแคนี้นะ 

    ครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษ  นะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ 

    เชิญทานวิรัตน  ภูตองใจครับ  

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 

    ผมวิรัตน  ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 2 อําเภอ

    สมเด็จ ทานประธานสภาท่ีเคารพครับเนื่องดวยระเบียบนี้นะครับเปนการขอโอน

    อนุมัติและแกไขเปลี่ยนแปลง กระผมเองอยูใน เขตพ้ืนท่ี ท่ี 2 อําเภอสมเด็จซ่ึง 

    อําเภอเมืองสมเด็จนี้ ถือวาอยูในโรงเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีของกระผมไดรับผิดชอบ 

    สวนหนึ่งนะครับ ขอ 1.2 หนาท่ี 1 นั้นโรงเรียนเมืองสมเด็จเดิมทีแลวเทาท่ีผมได 

    เขารวมประชุมฟงถึงแผนการดําเนินงานของทางโรงเรียนทุกปท่ีผานมาทาง 

    โรงเรียนจะไดรับเงินอุดหนุนในสังกัดองคการบริหารสานจังหวัดนี้อยูท่ีประมาณ  
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    ปละ แปดแสน ท้ัง 12 โรงเรียนนะครับ ซ่ึงเขาก็ตองทําโครงการเขามาสวนวันนั้น

    ทานผูบริหารสถานศึกษาทานก็บอกวาเรียนกับผมวาเดิมทีทานตั้งงบประมาณไวท่ี

    แปดแสนนี้นะครับเพ่ือท่ีจะปรับปรุงตอเติมอาคารหองเรียนเพ่ือไดใชเพ่ือรองรับ 

    สภานักเรียนซ่ึงไดเขามาศึกษาตอ ซ่ึงโรงเรียนนี้มียอดเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึนมาทกุป 

    พอดีคราวนี้ทางโรงเรียนก็รูสึกวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณอาคารหลังใหม            

    14  ลานครับ เทาท่ีผมจําตัวเลขคราว ๆ ไดนะครับ คราวนี้ทางโรงเรียนก็เลย 

    อยากนําเรียนมาวาอยากจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขมาจัดทํางบประมาณสรางใหม 

    ตั้งใหม โดยใชขอ ท่ี 5 นะครับ ก็คงจะเปนของโรงเรียนเมืองสมเด็จท่ีผมอยากจะ

    สอบถามวาพ่ึงเห็นนะครับวาโครงการท่ีเขาตั้งเขามาท้ังหมดอยูนี้ 3 โครงการ         

    นะครับ ไมวาจะเปนคาไฟฟาตั้งไวอยูท่ี 6 แสนบาท แลวก็คาโครงการสื่อสารและ

    ก็โทรคมนาคม อยูท่ี หนึ่งแสน หนึ่งหม่ืนสี่พันบาท และก็คาปรับปรุงระบบไฟฟา

    อาคารเรียนใหมอีกแปดหม่ืนหกพันบาทครับซ่ึงทางโรงเรียนตอนนี้ก็ไดเขาท่ี 

    ประชุมของคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนะครับจึงไดนําเรียนตอทานประธาน

    เบื้องตนวานี้เปนเหตุผลหรือเปลาครับท่ีทางโรงเรียนเมืองสมเด็จเขาไดขออนุมัติ 

    โอนมา ยังไมไดตอบแทนผูบริหารนะครับแตสวนหนึ่งท่ีผมจะพอไดรูขาวสารเรื่อง

    นี้ผมจึงไดนําเรียนตอสภาครับ ขอบคุณครับ 

 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรัตน นะครับ ผมจะใหทานผูบริหารตอบรอบเดียวนะครับ มีทาน 

    สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะขอใหทางผูบริหารไดตอบครับ เชิญครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานผูเขารวม 

    ประชุมทุกทานครับ ประเด็นท่ีทานสุรพงษ ทานเกรียงศักดิ์  และก็ทานดนุพล  ได

    ถามขอซักถาม 2 ประเด็น ก็ทางทานวิรัตนก็ไดชี้แจงไปสวนหนึ่ง แตเพ่ือความ 

    สมบูรณของกระทูก็อยากใหทางคุณวนิดา  อําภรณ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีกองแผนได

    ชี้แจงตอสภาครับ ขออนุญาตทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญครับ 

 

นางวนิดา  อําภรณ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดทุกทาน ดิฉันนางวนิดา อําภรณ  หัวหนาฝายงบประมาณและพัฒนา

    รายได ขอตอบกระทูทานสมาชิก ขอเรียงตามลําดับนะคะ คาจัดซ้ือโตะทํางาน 

    พรอมเกาอ้ี คือความเปนจริง วัตถุประสงคท่ีจะซ้ือคือโตะนะคะแตวาทาง 
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    เจาหนาท่ีก็คือกองแผนขอยอมรับผิดพิมพผิดพลาดไปเพ่ิมคําวาเกาอ้ีซ่ึงทําใหการ

    จัดซ้ือจัดจางไมสามารถจะดําเนินการไดจึงขอแกไขคําชี้แจงตอสภานะคะ สําหรับ

    โครงการขอ 1.2 โครงการขุดลอกกําจัดวัชพืชลําหวยฮี เนื่องจากวาไมมีหนวยงาน

    เขาไปขุดลอกดําเนินการจึงไมสามารถดําเนินการไดทางกองชางจึงขอแกไข 

    เปลี่ยนแปลงมาเปนอันนี้ขออภัยคะขุดลึก คําวาขุดลึกจากระดับดินจากเดิม       

    2 เมตร เปน ดินฝงเดิมเปน 3 เมตร ซ่ึงในการบันทึกขอมูลก็มีการผิดพลาดเกิดข้ึน

    นะคะ อันนี้ก็กองแผนขอยอมรับขอผิดพลาดคะ สําหรับกองพัสดุนะคะ ท่ีจัดซ้ือ 

    เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาวดํา แบบเน็ตเวิคร 3.5 นาที ราคา 19,900 บาท           

    นะคะ เนื่องจากวาในการชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติก็มีความประสงคท่ีจะ

    ใชเครื่องเดียว เพ่ือท่ีจะแชรรวมกันนะคะ แตพอระยะเวลาการทํางานท่ีผานมาเรา

    ก็พบวาปญหาอุปสรรคมันเกิดข้ึน ทานก็ควรนาจะทราบวาทานผูท่ีมาซ้ือแบบขาย

    แบบ เราจะใชเครื่องเดียวแชรกันมันชามากแลวการปฏิบัติงานทางกองพัสดุก็เลย

    เรียนผูบริหารวาขอแกไขแยกเปนเครื่องนะคะ ขอซ้ือเปนจํานวน 5 เครื่อง  

    เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานนะคะ สําหรับโรงเรียนเมือง

    สมเด็จก็คือเดิมทีก็จะปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เพ่ือใชในการเรียนการสอนแต 

    ณ ปจจุบันคือองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา 

    ทําการกอสรางท้ังอาคารเรียนมาจํานวน 1 หลังนะคะ จึงทําใหไปจําเปนไป 

    ปรับปรุงอาคารอีกตอไป จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการท่ีมีความจําเปนมากกวาใน 

    เรื่องไฟฟานะคะ เนื่องจากวาโรงเรียนในสังกัดไดรับสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน

    จึงมีภาระคาใชจาย คาไฟฟา เพ่ิมข้ึน จึงของบประมาณไปตั้งจายเปนคาไฟฟา 

    จํานวน 600,000  บาท และก็มีคาใชจายเพ่ิมข้ึนก็คือคาบริการและการสื่อสาร 

    โทรคมนาคม คาอินเตอรเน็ตนะคะ ก็เลยขอเพ่ิม จึงขอโอนไปท่ี 114,000  บาท 

    อีกท้ังอาคารเรียนท่ีไดรับมีการใชไฟฟามานานหลายปแลวหากปลอยท้ิงไวอาจเกิด

    ความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการได จึงมีความจําเปนท่ีจะขอโอน 

    งบประมาณจํานวน 86,000 เพ่ือไปปรับปรุงระบบไฟฟา จึงขอนําเรียนแคนี้คะ  

    ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานสุรพงษครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ดวยความสงสัยและไมเขาใจครับทานประธาน 

    ครับความจริงไมมีอะไรนะครับ มันก็ข้ึนอยูกับเหตุผลของโรงเรียน แตวาผมยัง 

    สงสัยอยูบางประเด็นครับนิดหนอยครับความจริงแลวโรงเรียนเมืองสมเด็จ 

    ขอ 42 เราตั้งงบประมาณไว 400,000 บาท ลงในสิ่งกอสรางนะครับประเภท 

    อสังหาริมทรัพยประเภทสิ่งกอสราง คราวนี้เราเปลี่ยนมาเปนคาไฟฟา ซ่ึงความ 
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    จริงแลวคาไฟฟามันมีงบรายหัว ซ่ึงเดิมแลวโรงเรียนเขารับผิดชอบอยูแลว ผมก็ 

    เคยเรียนทานประธานนะครับบอกวาปกติงบรายหัวของโรงเรียน เปนรายหัวท่ี 

    นํามาเปนคาใชจาย อุปโภค บริโภค ตาง ๆ อยูแลวเราสนับสนุนสวนใหญเราเปน

    พวกการศึกษาอยูท่ีนักเรียนเปนจุดศูนยกลาง สิ่งกอสรางอาคารเรียนนะครับ  

    ตอนนี้เราก็แปลกใจเราเปลี่ยนจากสิ่งลูกสรางมาเปนคาน้ํา คาไฟ โดยเฉพาะเปน

    คาไฟฟา ตั้งจายไว 600,000  บาทนะครับ ประเด็นความสงสัยนะครับ ตรงนี้นะ

    ครับ ถาปถัดไปผมอยากจะเอาเงินจาก อบจ. ของเราไปสนับสนุนลงไปท่ีนักเรียน

    นะครับ อยากจะไปคลาย ๆ วาสิ้นเปลืองนะครับถาเปนไปไดถาเราผลักดันเปน 

    งบประมาณ คาไฟฟา คาประปา สวนหนึ่ง ในสิ่งเหลานี้นะครับสวนใหญ เราเห็น

    วามันยังไมเขาสูวัตถุประสงคท่ีจะเอาเหตุผลนักเรียนเปนจุดศูนยกลางนะครับ  

    ฝากไวปถัดไปนะครับก็ฝากทานประธานไวแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษ นะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ 

    (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ 

    ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

                                       เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุมครับ 

 

    เลขานุการสภาฯ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ไดตรวจนับทานสมาชิกผูเขารวมประชุมใน

    วันนี้รวมท้ังทานประธานนะครับ รวมท้ัง สิ้น 19 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 

 

ประธานสภาฯ                ครับมีทานสมาชิกอยูในหองประชุมท้ังหมด 19 ทานนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม

    นะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  ยกมือข้ึนครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   18  ทานครับ 

 

ประธานสภาฯ   18  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  ยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครบั  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติอนุมัติตามท่ี  

             ทานนายกเสนอนะครับ 
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 4.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ประจําป  2558  โอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม  โรงเรียนบัวขาว  หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  จํานวน  6  

รายการ  รวมเปนเงิน  2,823,400 บาท 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

 

    เชิญทานนายกเชิญครับ  

    ขออนุญาตทานนายกครับ ทานวุฒิศักดิ์ มีอะไรครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ขออนุญาตประทวงทานประธานครับ คือกอนท่ีจะเขาวาระ  4.2  พอดีทาง 

    โรงพยาบาลโดยเฉพาะทางการแพทยมารอตั้งนานแลว ผมขอยอนกลับไปยังขอ 

    สอบถามของทานเนาวรัตน กอนครับเผื่อมีคนไขท่ีเขารออยูโรงพยาบาลเปนอะไร

    ไปแยเลยนะครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับความจริงแลวนี้ผมไดโนตไปถึงคุณหมอแลววาขอให 4.2 ไดจบแลวจะใหไป 

    ของทานคุณหมออีกรอบหนึ่ง กลับไปท่ีวาระเดิมอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตท่ีประชุม

    อีกนิดหนึ่งนะครับ ขอใหเรื่อง 4.2 จบกอนนะครับ เชิญทานนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน ผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร   

    รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดรับมอบหมายจาก                          

    ทานนายกยงยุทธ หลอตระกูล  ไดเสนอญัตติ 

     ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดตราขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจาย ประจําป  พ.ศ.  2558  ไปแลวนั้น 

     บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอโอน

    งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

     ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558  เงินสํารองจาย 

    โอนไปตัง้เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน  6   

    รายการ  เปนจํานวนเงิน  2,823,400  บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี 

    เสนอมาพรอมนี้ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  ขอ  27 ความวา  การโอนเงินงบประมาณ 

    รายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ

    เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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     เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม 

    ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณมาเพ่ือใหสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอกราบขอบพระคุณครับ 

   

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม (ถาม 3 ครั้ง) 

    เชิญทานดนุพล  ผือโย ครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานผูบริหาร  

    ทานหัวหนาสวนราชการ ทานผูเขารวมประชุม ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 

    ซ่ึงในวาระ 4.2 นั้น กระผมพยายามจะดูรายละเอียดนะครับในการเปลี่ยนแปลง 

    งบประมาณจํานวน สองลานแปดแสนเศษนั้น นะครับซ่ึงผมเรียนทานประธาน  

    ดวยความตรงไปตรงมาผานไปยังผูบริหารนะครับวางบประมาณท่ีเราดําเนินการ

    ไปแลวนั้นนะครับซ่ึงมีหลายท่ีหลายทองท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนแตงบประมาณใน

    การโอนครั้งนี้นั้นนะครับ สวนใหญก็จะไปลงท่ีโรงเรียนนะครับโรงเรียนไหนผมไม

    เอยถึงอยากกราบเรียนทานประธานนะครับวาปญหาของพ่ีนองภัยแลงไมมีน้ําใช 

    ไมมีน้ําดื่มอีกมากมายแตสภาอันทรงเกียรติของเราไมนึกถึงตรงนั้นเลยผมเรียน 

    ดวยความเคารพนะครับวาบางครั้งท่ีผมออกพ้ืนท่ีเขายังสอบถามวาในระดับ 

    การเมือง สว.ก็ไมมีแลว สส.ก็ไมมีแลว มีแตเทศบาล อบต. กับ อบจ. ท่ียังอยูซ่ึง 

    เขาก็สอบถามมาวาขณะนี้มี อบจ. อยูไหม ผมก็บอกวายังมีอยูครับยังรับใชทานอยู

    ครับเหลืออีกปเศษครับผมตอบอยางนี้ทานประธาน ทานนายกไมเคยเห็นหนาเลย 

    เขาพูดอยางนี้เลยนี้คือบรรยากาศท่ีผมไปเจอมานะครับทานประธานไมไดวาทาน

    นะครับผมเขาใจแตสิ่งท่ีผมอยากกราบเรียนนะครับในการเปลี่ยนแปลงในการโอน

    งบประมาณคราวนี้นั้น ปญหาของพ่ีนองประชาชนไมไดรับการดูแลเลย  

    โดยเฉพาะเรื่องการไปดูแลเรื่องภัยแลงการเจาะบอบาดาล ถาโทรมาทางกองชาง 

    ก็บอกวารถกําลังซอมอยูนะ อีก 10 วันนะ คือผมคิดถึงภาพวาความเดือดรอนของ

    ประชาชนแตในสวนท่ีโอนงบประมาณไปคราวนี้นั้นนะครับ ผมอานดูแลวไปซ้ือ 

    โตะใหครู ตอนนี้ยังปดภาคเรียนอยูเลย ครูตองไปนั่งทุกวัน จะใชคาไฟฟาบางไป

    ซ้ือเครื่องโปรเจ็คเตอรบาง ผมอยากใหแกไขปญหาใหตรงจุดหนอย ชวงนี้ชวงปด

    ภาคเรียนเดือนเมษายน เขาจะใชโปรเจ็คเตอรไหม เขาจะนั่งโตะหรือไมคิด   

    หนอยครับ ชวยกันคิดหนอยครับทานประธานครับ ทานสมาชิกครับ ไมใชวาอยาก

    โอนก็โอนไปเลย ผมวางบสํารองจายนี้นาจะเขาไปการแกไขปญหาเรื่องปาก 

    ทองเรื่องเรงดวนไดรับความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนผมเขาใจอยางนั้นครับ

    ทานประธานครับแตของเราไปแกตรงจุดหรือเปลาไปซ้ือเครื่องโปรเจ็คเตอร คา 
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    ไฟฟาตองจายคราวเดียวเลยหรือไม สองลานเศษ นะครับ ผมเห็นดวยนะครับใน

    การท่ีจะนํางบประมาณไปพัฒนาทางดานการศึกษาแตอยากใหแกใหมันตรง 

    ประเด็น ไดรับความเดือดรอน ถางบประมาณตั้งไวในของบประมาณผมไมวาทาน

    ประธานแตนี้เอางบสํารองจายมาตั้งซ้ือในหมวดเหลานี้ผมยังมีขอของใจอยูนะครับ

    วาสภาอันทรงเกียรติแหงนี้กวาจะผานสภาเขามาไดมันตองไดรับการกลั่นกรองมา

    อยางดีแลวแตผมยังไมเขาใจอยากเพ่ิมเติมการเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณนั้นก็

    คือการไปแกขอบังคับงบประมาณฉะนั้นผมฝากทานประธานไปยังผูบริหารวา 

    ปญหาของพ่ีนองความเดือดรอนของประชาชนนั้นมีอีกมากมาย จงภูมิใจนะครับท่ี 

    ส.อบจ.ยังอยูยงคงกะพันอยูจงภูมิใจเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ใหชวยกันคิดหนอย

    ฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารแลวก็ฝากทานสมาชิกผูทรงเกียรติชวยกันคิด 

    ชวยกันพัฒนาทองท่ี ดูแลพ่ีนองประชาชนของเราใหมีความรมเย็น มีความสุข 

    ดวยกันกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานดนุพล  ผือโยนะครับ ท่ีเปนหวงเปนใยพ่ีนองประชาชน  

    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) 

    เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ มีทานสมาชิกอยูในหองประชุมขณะนี้

    รวมท้ังทานประธานสภา ท้ังหมด 21  ทานนะครับ ครบองคประชุมครับ 

 

ประธานสภาฯ   21  ทานนะครับ ครบองคประชุมนะครับ 

    ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  ยกมือข้ึนครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   19  ทานครับ 

 

 ประธานสภาฯ   19  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  ยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติอนุมัติตามท่ี  

             ทานนายกเสนอนะครับ 

       

ประธานสภาฯ ผมจะไประเบียบวาระท่ี 4.3 นะครับ ซ่ึงวันนี้ทางทานนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ ทานไดเสนอญัตติดวยวาจานะครับเก่ียวกับเรื่องขอเปลี่ยนแปลง
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งบประมาณนะครับซ่ึงมีอยู 3 เรื่องนะครับ ผมไดพิจารณาแลวเห็นวาเสนอดวย

วาจาของทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เปนเรื่องจําเปนเรงดวน

เพราะวาถาไมนําเขาประชุมสภาในวันนี้จะยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับจึง

ขอบรรจุญัตตินี้เปนเขาสูสภา อบจ. ในวันนี้นะครับ มีอยู 3 เรื่องนะครับ ผมจะ

แยกเปน 3 ญัตติ จะใหผูบริหารไดเสนอทีละญัตติแลวผมจะใหลงมติทีละญัตติไป

นะครับ ญัตติแรกนะครับเปนญัตติท่ี 4.4.1 นะครับเปนญัตติเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณจํานวนเงินท้ังหมด 12,294,700 บาทนะครับ ญัตติท่ี 

4.4.2 งบประมาณ 2,996,000  นะครับ ญัตติท่ี 4.4.3 งบประมาณ 3,287,000  

บาท จะขอใหสภาไดพิจารณาทีละญัตติและจะไดลงมติทีละมติไปนะครับ เชิญ

ญัตติท่ีหนึ่งครับ เงิน 12,294,700 บาท เชิญทานนายกเสนอครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทานครับ ผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร 

    รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดรับมอบหมายจาก                          

    ทานนายกยงยุทธ  หลอตระกูล   

  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  2557  ไปแลวนั้น 

  บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจายดังนี้ 

  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  39  รายการ  เงิน  12,294,700 บาท 

จากสวนราชการ  คือ  กองชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาท่ีดินและ

สิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2และ 3)  พ.ศ. 2543  

ขอ   31  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัด

ปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจให

เบิกตัดปไดหรือขยายเวลาเบิกตัดป 

  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2547  ขอ  59  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  

ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป 

  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตาม

เง่ือนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา

ทองถ่ินหรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให 

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน

แลวแตกรณี 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  

หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปน

เงินสะสม 

  เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม

ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย               

มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับตอนนี้กําลังอยูในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในจํานวนเงินยอดเงิน 

1,294,700 บาท เอกสารอยูในมือทานสมาชิกแลวนะครับ มีทานสมาชิกทานใด

ประสงคจะอภิปราย โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญทานดนุพล ผือโยครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานผูบริหาร 

ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขออนุญาต

กราบเรียนดวยความเคารพในญัตติตัวนี้พ่ึงทราบนะเวลานี้และก็ไดรับเอกสารเม่ือ

สักครูนี้ พ่ึงรูนะครับวาจํานวน 39 รายการ สิบสองลานเศษนั้นซ่ึงจํานวนหนาผม

ขออนุญาตทานประธานกอนนะครับ มากพอประมาณ ไมไดนับไมไดลงหนาไว ผม

ดูเหตุผลผมบอกไดคําเดียววาไมปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป 2557-2559 นี้คือ

เหตุผลในการโอนงบประมาณแตรายละเอียดนั้นตัวกระผมเองในฐานะท่ีเปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็มีขอของใจตองกราบเรียนนะ

ครับวาการทํางานนั้นผมอยากใหทําอะไรท่ีมันถูกตองผมขออนุญาตเอยถึงนิดหนึ่ง

ทานประธานอยางคราวท่ีแลวในการโอนงบประมาณไปซ้ือรถอะไรท่ี 30 ลาน 

อะไรนั้นนะผมจําไมได เพราะวามันนานมาแลว แตปญหาก็คือวามันไมไดอยูใน

แผน นั้นคือปญหาท่ีตามมาตองแกไขวันนี้เองผมไมติดใจเรื่องโอนจะซ้ืออะไรผมก็

ยกมือใหแตสิ่งท่ีจะทํานั้นพยายามใหมันอยูในกรอบอยูในระเบียบ แมแตเอกสารนี้

ผมก็พ่ึงไดรับ ก็ไมวากันถาเปนไปไดผมอยากใหขยายเวลาอยากใหมองทาน

สมาชิก สามสิบคน สามสิบเขตนั้น เปนผูมีประสบการณมีความรูหนอยอยากจะ
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ทําอะไรก็ทําไปเลยถาทานประธานเห็นวาเหมาะสมจะใหยกมือผมก็โอเค ไม

ขัดของ เพราะวาเพ่ือประโยชนของพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ เพราะวารัก

กาฬสินธุ ในประเด็นนี้นั้นตรงนี้ก็อยากกราบเรียนทานประธานนะครับวา 39 

รายการนั้นดูในเอกสารภายใน 5 นาทีนั้นผมไมอัจฉริยะดูครบท้ังรายการ แตดูแลว

ไมปรากฏในแผนพัฒนาเทานั้นเอง ฉะนั้นก็ฝากทานประธานดวยนะครับวาจะ

ทํางานดวยความถูกตองตามระเบียบรวมกันเดินทางอยางมีความสุขนั้น จะให

พยายามรักษากติกา ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานดนุพล  ผือโยครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญทาน 

วรากรณ ครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต อําเภอยางตลาด ทานประธานครับ ผมขอ

อภิปรายสนับสนุนคําอภิปรายของทานดนุพล  ซ่ึงฟงจากผูอานแลว 39 รายการ 

สิบสองลานกวา ๆ เหมือนกับทานดนุพล  กลาวไป ทุกขอ 39  รายการใหเหตุผล

เหมือนกันไมปรากฎอยูในแผนสามป ก็เลยเกิดขอสงสัยวา ขอบัญญัติ

ปงบประมาณ 2557 ท่ีของเราไดผานอนุมัติใหจัดทําขอบัญญัติ ทําไดไงครับไม

ปรากฏในบทในแผน แตสมาชิกสภาผานขอบัญญัติงบประมาณรายจายกองแผน

เอาอะไรมาใหสภาพิจารณาใหสภาตั้งโครงการไดไง สุดทายบอกวาขอ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ บอกวาไมปรากฏในแผนพัฒนาสามปแสดงวา

สภาของเราถูกหลอกเอาโครงการท่ีไมปรากฎในแผนมาตั้งเปนขอบัญญัติเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินกาฬสินธุ ของเราซ่ึงขัดกับระเบียบฝากไปยังผูบริหารนะครับทาน

ประธานครั้งตอไปการท่ีจะเอาโครงการมาใหสภาผานโครงการ โครงการไหนไมได

อยูในแผนมาใหสภาอนุมัติโครงการผมวากองแผนตองพิจารณาแลวนะครับ นี้

กําลังดําเนินการประสานแผนทุกระดับอําเภอ บางอําเภอก็เสร็จเรียบรอยแลว 

สวนตัวผมไมเชื่อหรอกวามันไมปรากฏในแผน แตเรารูเรื่องอยู ดวยความ

เจริญรุงเรืองของจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือการพัฒนาทันตอเหตุการณ ความตองการ

ของพ่ีนองประชาชนผมก็ยังสนับสนุนทานดนุพลวาเราจะอนุมัติโครงการใหดวย

ความยินดีของพ่ีนองประชาชนกาฬสินธุ แตติดใจอยูท่ีวาไมปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาผมไมอยากจะเชื่อ ผมไมอยากฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารไป

ยังผูปฏิบัติ ครับทานประธานขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานวรากรณ ครับเชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับ 
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นายสุรพงษ  พลซ่ือ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ผมสุรพงษ  พลซ่ือนะครับ สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอกุฉินารายณ ทานประธานท่ีเคารพครับ

ตามท่ีฝายบริหารขอโอนงบประมาณประจําป 2557 นั้น ลวนแลวแตเปน

งบประมาณสิ่งกอสราง ทานประธานครับ ก็เลยใหความสําคัญ โครงการท่ีขอโอน

เปนเวลานานหนอย ถึงแมวาจะเปนการเสนอดวยวาจาแตรายละเอียดนั้นผมไดดู

ตรงนี้แลวหมายเหตุไดสอบถามเจาหนาท่ีนะครับ ท่ีแถลงตอสภาผมวาตรงท่ีหมาย

เหตุเขียนระบุไมชัดเจนหรือเปลา ความจริงทานสอบถามขอหนึ่งไปยังเจาหนาท่ี

กองแผนแลววา เดิมทีกอนผมจะอภิปรายไดเสนอทานผูวา โครงการท่ีไมไดอยูใน

แผน ผมเคยอภิปรายบอกวาเอาใหสภาเปนญัตติแลวใหถูกกฎหมายไมได 

เพราะฉะนั้นสืบเนื่องจากการอภิปรายท่ีผานมาโครงการท่ีไมอยูในแผนแลว ให

สภาอนุมัติแลวสงไปใหทานผูวา ผูวาไมลงนามลงมาก็สรุปไดวาใหสาเหตุ โดยการ

เปลี่ยนจากโครงการเดิมมาเปนงบประมาณใหอยูในแผนหรือเปลานะครับ 

เพราะฉะนั้นในหมายเหตุ เดิมไมไดอยูในแผนปรับใหเปนไปตามระเบียบใหอยูใน

แผน 3 ปอยางนั้นหรือเปลานะครับ ถาเปนอยางนี้นะครับ ก็คงจะไดเปนไปตาม

หลักการแตวาโครงการท่ีทําข้ึนมาใหมผูบริหารเสนอโครงการใหมแลว มาเสนอตอ

สภาอนุมัติถาไมอยูในแผนแลว สภาจะลงมติ ยกมือท้ังสามสิบทานจะใหชอบดวย

กฎหมายฉันใดก็ฉันนั้น ไมชอบดวยกฎหมายอยูดีครับทานประธานครับ 

เพราะฉะนั้นในเหตุผลตรงนี้ผมเชื่อวาไดสอบถามคิดวา นาจะใหขอมูลใน เหตุผล

ไมชัดเจน ถาจะระบุวาเดิมไมไดอยูในแผนไดปรับเปลี่ยนโอนโครงการมาทํา

โครงการใหอยูในแผนสามปถาอยางนั้นจะไดชัดเจน เขาในสภา กลัววาจะใชสภา

อันทรงเกียรติแหงนี้พากันกอดคอกันลงเหว จากลงบอนะครับทานประธานครับ 

เคยมีตัวอยางแลว ผมเปนทนายความ ขอพูดนิดหนึ่งในฐานะเปนวิชาชีพทํา

โครงการท่ีไมเปนไปตามระเบียบแลว สมาชิกยกมือหารกันนะครับรับผิดชอบวันนี้

พ่ึงทําคํารองไปชี้แจงเพราะวามีศาลปกครองมาพอดี วาง ๆ จะมาใหดูทานปลัด

ฝากเรื่องนี้ เรื่องอยูในแผน ไมไดอยูในแผน ก็ฝากนะครับสิ่งใด ผมมีหนังสือแจงไป

หาทานสมาชิกบอกวาโครงการใดถาไมอยูในแผน ฉะนั้นเพ่ือนสมาชิกหรือตัวแทน

ของสภามีตัวแทนอยู 2 ทาน ฝากบอกเพ่ือนสมาชิกทุกคนดวย โครงการใดคาดวา

จะทําสรางข้ึนมาแลวเห็นวามันเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน เปนโครงการ

ถัดไปในป 59 นะครับ ก็นําเสนอฝายบริหารนะครับ ฝายบริหารก็จัดทําเขาแผน

นะครับ ฝากไวแคนี้ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสุรพงษ นะครับ ท่ีทานสมาชิกจะอภิปราย ผมอยากใหทางผูบริหาร

ไดตอบเพ่ือจะใหมีความชัดเจนเก่ียวกับโครงการนี้ครับ ขอใหผูบริหารไดตอบ 

หนอยครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ การเสนอญัตติดวย

วาจานั้น ก็ขอนําเรียนวาสืบเนื่องมาจากปท่ีแลวนะครับ ป 2557 ตอนนั้นเรามีเงิน

อยูกอนหนึ่งแลวบังเอิญวาสภาวะตอนนั้นคือเกิดฝนตกถนนขาดพ่ีนองประชาชน

ไดรับความเดือดรอนเราก็หารือกันวาเหตุท่ีเกิดภัยพิบัตินั้นก็จัดการทําโครงการ

เพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนแตในขณะเดียวกันเราก็ไดหารือหลาย ๆ 

ฝาย ก็ปรากฏวาเราไดยกมือใหกับโครงการตาง ๆ ท่ีขอญัตติวันนี้เพ่ือท่ีจะไปแกไข

ปญหาเรงดวนใหกับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ อยางไรก็ดีการท่ีจะทําไดนั้น 

เราตองเสนอ พอผานสภาแลวเราตองเสนอไปทางจังหวัด เพ่ือใหผูวาราชการ

จังหวัดเห็นชอบ ทีนี้พอไปถึงหองทองถ่ินจังหวัด ทางทองถ่ินจังหวัดก็ติงมาวาการ

ชวยเหลือภัยพิบัติใหกับพ่ีนองประชาชนเก่ียวกับอุทกภัยนั้นตองมีคํารองขอ หรือ

วาการรองเรียนท่ีศูนยดํารงธรรมดวยเราก็พยายามประสานในพ้ืนท่ีวาการท่ีพ่ีนอง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดทําขอบัญญัติข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหา

อุทกภัยในคราวนี้ ใหพ่ีนองประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ มีอยูในศูนยดํารงธรรมใน

ระดับอําเภอไหม มีอยูในศูนยดํารงธรรมระดับจังหวัดไหม ก็ปรากฏวาก็ประสาน 

บางโครงการก็มีอยูในศูนยดํารงธรรม บางโครงการก็ไมมีในศูนยดํารงธรรม เสร็จ

แลวจากการประสานงานตรงนี้ ทางทองถ่ินจังหวัดก็ติงมาสองรอบสามรอบก็เลย

ทําใหเวลาตรงนี้มันเนิ่นนาน พอทําใหเวลานี้เนิ่นนานทางจังหวัดก็ไมเสนอให

ทานผูวาก็เลยเปนเหตุเปนผลในการท่ีเราจะทําเปลี่ยนแปลงโครงการตาง ๆ ทีนี้

เราก็ไปปรึกษาหารือวาเวลามันเนิ่นนานมาแลวเราจะทําอยางไร ทางทองถ่ิน

จังหวัดใหคําแนะนํามาวาโครงการตอไปตองอยูในแผนงบประมาณ ซ่ึงทาง

องคการบริหารสวนจังหวัดมีเจตนาแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนอุทกภัยเปน

เง่ือนไขเวลานานตรงนี้ก็เลยไมสอดคลอง ก็เลยใหเราแกไขโดยใหอยูในแผน

งบประมาณ ป 2557-2559  เราก็เลยนํามาหารือกับทางกองแผน กองแผนก็เลย

ขอทําโครงการรวมกับพ่ีนองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวาอําเภอใดท่ีมี

โครงการท่ีอยูในแผนก็ใหมาแกไขวงเงินในสิบสองลานกวาเพราะฉะนั้นเหตุการณ

ตาง ๆ ท่ีผมเรียบเรียงใหทางสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดไดทราบ ก็เปน

เรื่องนี้ครับ ก็เลยนําเรียนพ่ีนองสมาชิกสภาไดทราบและก็ขอใหทานไดพิจารณา

ตอไปขอขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับเชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 
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 นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง มีสิ่งท่ีเรื่อง ท่ีทานสมาชิกตองพิจารณา

โดยเฉพาะผมเขาใจไดวาสิ่งนี้มันเกิดข้ึนเพราะวาเหตุเภทภัยไมไดบอกลวงหนา

ทานประธานวามันจะเกิดบานใดหมูไหน  เหมือนไฟไหมนะครับทานประธานคง

ไมไดบอกลวงหนาวาจะไหมบานใคร เหมือนอุทกภัย ภัยแลง น้ําทวม ไมไดบอก

ลวงหนาผมจําไดวาเพ่ือนสมาชิกก็ไดนําเสนอมามาอยูในแผนไดไหม บางครั้งความ

เดือดรอนของประชาชน เราไมไดบรรจุในแผนก็มี ไมไดบอกลวงหนาก็มีก็เลยเกิด

ประเด็นนี้ข้ึนมาเหมือนทางฝายบริหารนําเรื่องเดือดรอน ไปหาจังหวัด แตจังหวัด

ก็ไมไดปฏิบัติในชวงนั้นท่ีมีฝนตกแลวก็มีน้ําทวมในปริมาณท่ีมากมาย โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ี ท่ีของกระผมในตําบลหลุบก็ไดเกิดลักษณะน้ําทวม สะพาน และก็ฝายน้ําลน

ประมาณนี้ชํารุดเสียหาย เกิดกรณีพิพาท ชาวบานเขาทะเลาะวิวาทกันครับทาน

ประธานเขตใกล ๆ ทานประธานนะครับ ของบานของบานดอนสวรรค อันนี้ก็

ไมไดบอกลวงหนาเหมือนกันครับทานประธาน ไมไดอยูในแผนเหมือนกัน แตวา

ทางจังหวัดก็คงไมไดปฏิบัติตามความเดือดรอนของประชาชนท้ังหมดก็เขามี

ระเบียบก็เขารับผิดชอบตอผูบังคับบัญชาของเขา แตวาซ่ึงพวกเราเปน

นักการเมืองตองรับผิดชอบกับพ่ีนองประชาชนครับทานประธาน นะครับถามวา

ผมอยากใหเพ่ือนสมาชิกไดพิจารณาคือเขาใจไดวาผูบริหารเสนอมาโดยความ

เดือดรอนของทานสมาชิกของประชาชนท่ีวามันไมไดอยูในแผนแตวาความ

เดือดรอนมันอยูนะครับ ตรงนี้ก็ผมกราบเรียนทานประธานถึงเพ่ือนสมาชิกวาลอง

พิจารณาดวยวาถาครั้งตอไปทานประธาน ถาทานนําความเดือดรอนของพ่ีนอง

ประชาชนมาใหฝายบริหาร ใหเพ่ือนสมาชิกไดพิจารณา ถาไมอยูในแผน มันจะอยู

อยางไรทานประธานตรงนี้ทานตองพิจารณานะครับ แตวาจังหวัดก็ผิดตรงนี้อยู 

แตวาผมเขาใจไดวาจังหวัดผิดตรงนี้ เขาอยูภายใตรัฐบาลท่ีไมมาปกตินะครับทาน

ประธาน ไมไดมาตามระบอบท่ีเราเคยชินนะครับทานประธาน เขาก็เลยตองยึด

ระเบียบ ยึดกฎหมาย ยึดกติกาท่ีเครงครัด ครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ)

(ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ ขอใหทานเลขาตรวจนับองคประชุมครับ เชิญครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   ครับประธานสภาครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในหองประชุมสภาท้ังหมด   

    รวมกับทานประธานสภานะครับ ท้ังหมด 19  ทานครับ ครบองคประชุมครับ  

 

 ประธานสภาฯ   19  ทานนะครับ 
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     ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   เห็นดวย  18  ทานครับ 

 

 ประธานสภาฯ   18  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติอนุมัติตามท่ี  

             ทานนายกเสนอนะครับ 

  

 ผมไปญัตติท่ี 4.4.2 นะครับ ยอดเงิน 2,996,000  บาท เชิญทานนายกผูเสนอ

ครับ เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และทาน 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน                                            

    ผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

    ไดรับมอบหมายจาก  ทานนายกยงยุทธ  หลอตระกูล   

 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  2558  ไปแลวนั้น 

  บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจายดังนี้ 

  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวน  2  รายการ  เงิน  2,996,000  บาท  

จากสวนราชการ คือ กองพัสดุและทรัพยสิน แผนงานงบกลาง รายจายงบกลาง 

ประเภทสํารองจาย จํานวน  1 รายการ เปนเงิน 2,996,000  บาท  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  

ขอ  27  ความวา  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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  เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม

ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย                

มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ 

ผมจะขอมติจากท่ีประชุมครับนะครับ เชิญทานเลขาไดตรวจนับองคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในหองประชุมสภาท้ังหมด   

    รวมกับทานประธานสภานะครับ ท้ังหมด 19  ทานครับ ครบองคประชุมครับ  

 

 ประธานสภาฯ   19  ทานนะครับ 

     ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   มีทานสมาชิกสภาเห็นดวยตามท่ีทานนายกเสนอ 18  ทานครับ 

 

 ประธานสภาฯ   18  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติอนุมัติตามท่ี  

             ทานนายกเสนอนะครับ 

  

 ญัตติท่ี 4.4.3 นะครับ ยอดเงิน 3,287,000  บาท ขอเชิญทานนายกผูเสนอ

ครับ เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน 

    ผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

    ไดรับมอบหมายจาก  ทานนายกยงยุทธ  หลอตระกูล   

  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  2558  ไปแลวนั้น 

  บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ดังนี้ 
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  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร  แผนงานการศึกษา  

งานระดับมัธยมศึกษา  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง คาท่ีดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  จํานวน  1  รายการ เปน

เงิน  800,000  บาท  และกองชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง คา

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน  2  รายการ  

เปนเงิน 3,287,000  บาท   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 

ขอ 27  ความวา  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  เพ่ือใหโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบ

ของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย มาเพ่ือใหสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไปกราบขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญครับ เชิญทานคงเดชครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย กราบเรียนทานประธานสภา  ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผู

ทรงเกียรติครับ กระผมคงเดช เฉิดสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ อําเภอกมลาไสย เขต 2 ครับ ทานประธานครับในการขอโอน

งบประมาณรายจายในขอนี้นะครับ คือจะมีขอ 1.1 นะครับ ตรงนี้เปนคาซอม

สรางถนนลาดยาง บานดอนหัน ตําบลโพนงาม ถึงบานโคกลาม ตําบลดงลิง              

กมลาไสย นะครับตรงนี้เปนงบในขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ของเรานะครับลงไปชวยพ่ีนองประชาชนตัวกระผมเองซ่ึงเปน ส.อบจ. 

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตําบลโพนงาม ดงลิง กมลาไสย โคกสมบูรณ นะครับใชถนน

เสนนี้เปนประจํา พอดีนะครับ บังเอิญแลว ทางหลวงชนบท เขาไดทําไปแลวใน

เขตของขอบัญญัติของ อบจ. ของเรา ซ่ึงตรงนี้ตัวของกระผมเอง เปนคนในพ้ืนท่ี 

เปนตัวแทนของพ่ีนองนะครับ ตองขอขอบคุณทานบริหารนะครับท่ีเห็น

ความสําคัญและผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนนะครับ เปลี่ยนแปลงจากซอม

สรางนะครับมาเปนถนนลาดยาง ซ่ึงเปนเสนทางเดียวกันครับทานประธาน แตมัน

จะเหลืออยูประมาณ 300 เมตร นะครับ ทางตําบลดงลิงเขาก็ทําเขามา ทางโพน

งามก็ทําไปมันจะขาดอยูก่ึงกลางประมาณ 300 เมตร นะครับ ซ่ึงทางคณะ
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ผูบริหารไดเปลี่ยนแปลงแลวก็ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวยนะครับทานประธาน และ

ก็ขอทางสภาเราเห็นถึงผลประโยชนซ่ึงเก่ียวกับพ่ีนองประชาชนใหมากท่ีสุด

ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานคงเดชครับมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ เชิญทาน

ดนุพลครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานผูบริหาร 

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ซ่ึงกระผมเองอานดูแลวในการขอเปลี่ยนแปลง ขอ

โอนงบประมาณ ในตรงนี้ จําไมไดนะครับทานประธานเพราะวาไมไดอยูในวาระ

ทานก็เสนอไปแตสิ่งท่ีผมอยากกราบเรียนไปยังทานผูบริหารก็คือโรงเรียนจุมจัง

พลังราษฎร ท่ีทําขอบัญญัติงบประมาณ 2558 เพ่ือใชจายเปนคากอสรางหลัง

โครงการอาคารเอนกประสงค จํานวน 800,000  บาทนั้น กอนท่ีจะนําเสนอเขา

ในขอบัญญัตินั้น ทานผูอํานวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร ทานก็นําเสนอหลาย

รอบหลายครั้ง แตนะวันนี้ซ่ึงขอบัญญัติผานมาประมาณ 2-3 เดือนเขามาแลว

ปรากฎวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณไปสรางถนนคอนกรีต ผมเรียน

ทานประธานนะครับ ผานไปยังผูบริหารแลวก็ผูอํานวยการโรงเรียนนะครับวา

นาจะมีเห็นผลวาโอนไปเพราะอะไรเราไดอาคารใหมแลวเดือดรอนเรื่องถนนใช

ไหม ทานประธานอานดูนะครับ ทานประธานมีเอกสารไหมครับทานประธานครับ

มีไหมครับ เขาเขียนบอกวาเพ่ือใหมีถนนไดมาตรฐานภายในโรงเรียนแสดงวา

ตอนนี้เขาเดินลัดปา เดินลัดสนามไปเลย โรงเรียนไมมีระบบในการบริหารจัดการท่ี

ดี ทานประธานครับ ทานนายกครับ โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ในสังกัด 

สพฐ. เขาอิจฉาโรงเรียนในสังกัดมากเลย อิจฉามาก ผอ. ไมใชธรรมดานะครับ สุด

ยอดมากเลย คาน้ํา คาไฟ คาโตะ ราคาถูกก็ไมเอาแลวเดี๋ยวนี้ โรงเรียนในสังกัด 

อบจ. นักเรียนก็เหมือนกันแตโรงเรียนในสังกัด อบจ. จะไมรูจักสมาชิก เลย ไมรู

คนท่ีอนุมัติงบประมาณลงไปใหใชเลย ทานผอ. ก็จะรูเฉพาะทานนายก ทานรอง

นายก ทานพัสดุ แตสิ่งท่ีนานอยใจก็คือวาอยากทําอะไรก็ทํา อยากเปลี่ยนอะไรก็

เปลี่ยน คนท่ียกมือครับเหมือนกันนาเห็นใจสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา

ทานรองดูนะครับวาผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรครับทานประธาน 

กอนท่ีจะเอาเขาเปนอาคารเอนกประสงค คิดแลวคิดอีก คิดหลายรอบแลวผม

อยากทําอยางนี้แหละ แตสามเดือนผานไปทานประธานครับเปลี่ยนแลวเปนถนน

คอนกรีต ก็อยากฝากเทานี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณทานดนุพล  ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 

เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธานครับ คงจะไมอภิปรายครับ คงจะขอทานประธานทาน

บอกใหเพ่ือนสมาชิกยกมือ ทานก็บอกเพ่ือนสมาชิกเอามือลงดวยนะครับทาน

ประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ ถาไมมีผูประสงคจะอภิปรายผมจะขอลงมตินะครับ

เชิญทานเลขาไดตรวจนับองคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    ท่ีอยูในหองประชุมสภาอันทรงเกียรติแหงนี้นะครับ รวมท้ังทานประธานสภาดวย 

    17 ทานครับ   ครบองคประชุมนะครับ      

 

 ประธานสภาฯ   17  ทานนะครับ 

     ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   มีทานสมาชิกสภาเห็นดวย 16  ทานครับ 

 

 ประธานสภาฯ   16  ทานนะครับ 

     เอามือลงครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติอนุมัติตามท่ี  

             ทานนายกเสนอนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2558 

    ผมจะขอปรึกษาท่ีประชุมสภาวาจะกําหนด วันประชุมสภา                     

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป  2558  เปนวันไหนนะครับ 

    เชิญทานสมาชิกเสนอกําหนดวันประชุมสภาฯ  เชิญทานวรากรณ  ภูอาภรณครับ 
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นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ                 

    ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม วรากรณ  ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัด เขตอําเภอยางตลาด ทานประธานครับ ผมขอเสนอวันประชุมสภา 

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 ดังนี้ครับทานประธาน ขอเสนอวันอังคารท่ี 

    28 กรกฎาคม  2558 ถึง วันอังคารท่ี 10 กันยายน  2558 รวมระยะเวลา 45 วัน 

    ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. ถาวันไหนเปนวันหยุดก็ใหเลื่อนเปนวันถัดไป

     ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  นะครับทานประธาน 

    ขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานวรากรณ ภูอาภรณ เสนอ วันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 

    2558 นะครับ เริ่มประชุม 28 กรกฎาคม 2558 วันปดสมัย 10 กรกฎาคม 2558 

    ระยะเวลา  45  วัน  ทุกวันอังคาร 13.30 น. ถาวันไหนตรงกับวันหยุดใหเลื่อน 

    เปนวันถัดไปนะครับ ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองครบนะครับ ขออนุญาตนะครับ  

    จะไดบรรจุในรายงานการประชุม มีทานสุรพงษ พลซ่ือ ทานประสิทธิ์  อาจบรรจง 

    ทานดนุพล  ผือโย  ทานนิคม ประดับการ ครบตามระเบียบครับ 

    ทานดนุพล มีอะไรครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  ขออนุญาตประทวงทานประธานนะครับ นิดหนึ่งเม่ือสักครูนี้นะครับวามันไป 

    บันทึกอยูในวาระการประชุม วาทานประธานพูดถึงวันเวลาวันและเดือนมันเดือน

    เดียวกัน ตองแกไขตรงนี้กอนครับ ทานประธานครับเพ่ือใหความถูกตองครับ  

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับ ทานครับ ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ีทานวรากรณ 

    เสนอก็คือ เริ่มประชุม 28  กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดการประชุม 10  กันยายน   

    2558  เปนระยะเวลา 45 วัน ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น.  นะครับ  

 มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  (ถาไมมี) 

 ถือวาท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบกําหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยท่ี  2  

 ประจําป 2558  ตามท่ีทานวรากรณ ภูอาภรณ  เสนอนะครับ  คือ เริ่มประชุม

 สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 ดังนี้ครับทานประธาน ขอเสนอ               

 วันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม  2558 ถึง วันอังคารท่ี 10  กันยายน  2558 รวม

 ระยะเวลา 45  วัน ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมสภา

 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ถาวันอังคารไหนเปนวันหยุดก็ใหเลื่อนเปน

 วันถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 

     

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ ในวาระนี้ผมขออนุญาตประทวงทานประธาน  

    ประทวงอันท่ี 1 ตามท่ีผมเช็คดู ผูท่ีไดนาจะไดรับประกาศความดี ความชอบนะ 

    ครับทานประธานครับ มีอีกทานหนึ่งครับทานประธานครับ ชื่ออุทัย  แกวกลา  

    ครับทานประธานครับ ทานไมเคยขาดเหมือนกันครับทานประธานแตวาทานก็ 

    ไมไดรับครับทานประธานครับ ตรงนี้ไมยุติธรรมครับทานประธานครับ เรื่องท่ี 2 ท่ี

    ผมประทวงทานประธานตามธรรมดาผูท่ีไดรับการท่ีทําหนาท่ีท่ีทานประธานแจง

    ใหท่ีประชุมทราบ วาใครไปตรงไหนอยางไร ท่ีไดรับตําแหนง ทานประธานก็ไดเปด

    โอกาสใหกลาวความในใจในสภาแตวาทาน ผอ.บุญสงไมไดกลาวความในใจเลย 

    ครับทานประธานมันจะไมมีความเปนธรรมผมก็เลยประทวงทานประธานนะครับ 

    แลวอีกเรื่องหนึ่งครับทานประธาน เรื่องความดีความชอบ ผมไมทราบวาสภาเรา

    เกิดอะไรข้ึน เพราะวาทานประสิทธิ์ อาจบรรจง ทานประทวงผูท่ีนั่งหลับในท่ี 

    ประชุมผมก็เลยมองวาแสดงวาคนท่ีอยูขาง ๆ เรา จะงวงนอนทานประธานทําให

    นั่งตรงนี้ไมไดครับทานประธานถูกประทวงแลวเลยไมอยูในท่ีประชุมครับทาน 

    ประธานมันมีในระเบียบไหมครับทานประธานนั่งหลับไดครับทานประธาน หรือ 

    ทานประธานจะอนุญาตใหนั่งหลับไดสภาเราจะไดมีผูเขารวมประชุมสภาใหมัน 

    เต็มนะครับ และความดีความชอบนี้ผมอยากกราบเรียนทานประธานสภาถึงฝาย

    บริหารใหเพ่ือนสมาชิกสภาไดมีโอกาสเสนอแนะวาใครควรจะไดรับความดี 

    ความชอบ เสนอไปหนอย มันจะทันการไมทันการอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะ 

    สมาชิกหลายทานไดสัมผัสกับสวนราชการนะครับ ใครทํางานไมทํางาน ใครเดินไป

    เดินมา ใครทําบางไมทําบางอะไรตรงนี้ ใครเอาใจใสเพ่ือนสมาชิก ใครเอาใจใสคน

    ท่ีทําหนาท่ีบาง การทํางานะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอยาง อยางคุณวนิดากอง 

    แผน เวลาประชุมแผนทานก็จะใหคนในพ้ืนท่ี โทรบอกนะครับ อันนี้ก็เปนขอดี 

    อยางหนึ่งในการเอาใจใสในการทําหนาท่ีของการทํางานรวมกันมันเปนน้ําใจครับ

    ทานประธานน้ําใจอยางอีกทานหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่ง เห็นวาชื่ออะไรนะคุณรัตน 

    คุณรัตน นี่แหละเห็นวาทํางานอยูหลายกระทรวงเหมือนกันไมรูวากรมไหนเปน 

    กรมไหนใชจัง นะครับใหทําหนาท่ีอันนี้ก็ทําดีคงไมถึงตองตั้งคณะกรรมการสอบนะ

    ครับถาเพ่ือนสมาชิกจะมีจดหมายนอยไปถึงฝายบริหาร ก็เหมือนศาลนะครับท่ี 

    เสนอความดีความชอบของตํารวจไปตั้งกรรมการสอบคงไมอยางนั้นนะครับทาน

    ประธานไดเสนอแนะไปฝายบริหารจะทําหรือไมทําอีกเรื่องหนึ่ง อยางการประชุม

    สภาเรานี้นะครับ ทานวานั่งไปหมดไป ๆ ทานวามันเหมือนไหมครับ ไมเขาใจวา 

    ทางฝายบริหารสั่งงานไดหรือเปลา ถาสั่งไดก็คงจะไมเปนอยางนี้นะครับผมวา นะ
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    ครับดานผูวาผมไมวาหรอกครับ มาบางไมมาบาง แตวาทานอยูดวยกันก็นาจะมา

    ฟง มารวมรับฟงกันนะครับ หรือจะเปนทางใครทางมันท่ีผมกลาวไวแลว หรือจะ

    เปนอยางนั้นหรือเปลาครับทานประธานครับ ทานประธานทานหนักใจไหมครับใน

    ตําแหนงประธานสภา ขนาดทานรองประธานสภายังลงมาอภิปรายเลยครับทาน

    ประธานสภา ผมไมอยากใหทานประธานสภาลงมาอภิปรายอีกนะครับทานครับ 

    เกรงวาจะไมมีใครทําหนาท่ีประธานสภาครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานเกรียงศักดิ์  ไดเสนอ 3 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกทานบอกวาทาน 

    ประธานมาครบทําไมไมได ผมเปนคนรวมกันคิดกับทางฝายบริหารก็เลยตองขอ 

    อนุญาตไมรับก็เลยตองขอบคุณ ทานเกรียงศักดิ์ ท่ียังเห็นความสําคัญอยูนะครับ 

    เรื่องท่ี 2 ทาน ผอ. บุญสงทําไมไดอภิปราย ขออนุญาตทาน พอดีวาระแรก ๆ ได

    เชิญทานมาเปนเลขาในการประชุมแลวมันตอเนื่อง ผมก็เลยยาวเลยนะครับ เรื่อง

    ท่ี 3 ท่ีทานนําเสนอในท่ีประชุมก็คือเรื่องท่ีอยากจะฝากผูบริหารเหมือนกันคือเรื่อง

    ท่ีเสนอความดีความชอบก็ถือวาเปนเรื่องท่ีดี เปนชองทางท่ีสมาชิกมีชองทางท่ีได

    เห็นก็อยากใหผูบริหารไดเห็นเหมือนเราก็ถือวาเปนเรื่องท่ีดีงามนะครับกอนทาน 

    สุรพงษ   ผมอยากใหทาน ผอ.บุญสง ในฐานะท่ีจะไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ผอ.

    กองสํานักปลัด ในวันพรุงนี้นะครับไดกลาวตอท่ีประชุมอีกนิดหนึ่งครับ เชิญครับ 

 

นายบุญสง  ถินจําลอง  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

    ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานผูอํานวยการทุกทาน และทาน 

    ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอ่ืนผมตองขอกราบขอบพระคุณทานประธาน 

    ทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีใหเกียรติผมไดมาพูดอะไรสักเล็กนอยในวันนี้ไมมีอะไร

    อ่ืนไกลครับผมอยูท่ีนี่อยูสํานักปลัดก็เคยอยูมาแลว 1 ป 9 เดือน มาอยูกองกิจการ

    สภาก็ประมาณ 3 ป และก็กลับไปอยูสํานักปลัดก็คงไมเปนไรเพราะวาเวลารับ 

    ราชการของผมเหลืออยู 9 ป แตชีวิตของผมยังเหลืออีกเยอะ ผมตองขอขอบคุณ

    ทางสมาชิกสภาทานผูบริหารท่ีอยูดวยกันมาเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเดือดรอนชวย

    ไดเสมอผมสัญญาวาถามีโอกาส ผมจะไมลืม ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทาน ผอ.บุญสงนะครับ เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับในวาระอ่ืน ๆ  

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ผมสุรพงษ  ขออนุญาตทานประธาน

    นะครับเนื่องจากวาเปนวาระอ่ืน ๆ และอภิปรายสมัยประชุมครั้งสุดทาย เพราะวา

    เราปดประชุมครั้งท่ี 2 นะครับทานประธานครับสืบเนื่องจากทานเกรียงศักดิ์ ขอ

    อนุญาตท่ีเอยนามนะครับ ทานไดตั้งกระทูไวแลวก็ไดรับคําชี้แจงจากฝายบริหาร 
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    แลวในฐานะท่ีผมทําหนาท่ีอยูกับทานประธาน ไมสามารถจะอภิปรายและก็ 

    สอบถามเพ่ิมเติมไดท้ังท่ีมีความสงสัยอยูหลายท่ีหลายประเด็นนะครับทาน 

    ประธานท่ีเคารพนะครับตามท่ีทานเกรียงศักดิ์ไดตั้งกระทูถามวาปญหาในการ 

    ประกวดราคาในการจัดซ้ือจัดจางเปนอยางไรนะครับก็ไดรับคําตอบจากฝาย 

    บริหารวามีโครงการบางโครงการไดจัดซ้ือจัดจางไปแลวและมีโครงการบาง 

    โครงการไดจัดซ้ือจัดจาง กรณีพิเศษท้ังหมด 9 โครงการ ผมก็เลยสงสัยวากรณีท่ี 

    หากวาไมมีขอเสนอการจางในกรณีพิเศษ ถาผูวาราชการจังหวัดไมอนุมัติ ไมลง 

    นามอนุมัติเห็นชอบดวยจะทําใหงบประมาณสวนนี้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตกคืน 

    กรมหรือไม ประเด็นท่ี 2 ถาหากวาการแกปญหาในการหาผูรับจางนั้นนอกจาก 

    การกําหนดกรณีพิเศษแลวฝายบริหารมีมาตรการอ่ืนท่ีจะแกไขปญหาอยางอ่ืนได

    ตรงจุดหรือไม ตามปญหาท้ังหมดท่ีนํามาอภิปรายตรงนี้ สืบเนื่องจากราคากลาง 

    เราไมตรงกับสถานภาพทางเศรษฐกิจปจจุบันทําใหผูรับจางเขาไมสามารถเขามา

    เสนอราคารับจางไดเพราะฉะนั้นผมเปนหวงผลเสียหายตรงนี้เงินจะตองคืนกรมท้ัง

    ท่ีจังหวัดกาฬสินธุเรามีงบประมาณสนับสนุนเหมือนกันทุกจังหวัดแตจังหวัดเรา  

    จังหวัดอ่ืนหาผูรับจางได แตจังหวัดเราหาผูรับจางไมไดเงินสวนนี้จะกลับคืนไปท่ี 

    กรมทําใหจังหวัดกาฬสินธุของเราขาดโอกาสตรงนี้ ตรงนี้นะครับก็อยากจะถาม 

    ทางผูบริหารวาในกรณีอยางนี้ฝายบริหารมีแนวทางจะแกไขลวงหนาไวอยางไรนะ

    ครับ ประเด็นท่ี 2 นะครับ กรณีเก่ียวกับทานเกรียงศักดิ์ สอบถามสถานะการเงิน

    ของ อบจ. เรานะครับ เราไดรับการชี้แจงสถานะการเงิน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

    วันนี้วันท่ีเทาไหรครับทานครับ 31 มีนาคม ซ่ึงเปนสุดทายของไตรมาสดวยแลวก็

    เปนสุดทายของไตรมาส 2 ท่ีเงินไมวาจะเปนภาษีลอเลื่อน ไมวาจะเปน  

    ภาษีมูลคาเพ่ิมตองเขามาในเดือนนี้ทําไมไมรายงาน ทําไมไปรายงาน ณ วันท่ี 28 

    กุมภาพันธ  ละครับ ซ่ึงเดือนนี้จะเปนเงินงบประมาณไมวาจะเปนภาษีลอเลื่อน ไม

    วาจะเปนขนสง ไมวาจะเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตองเขามาทะลักเขามาในเดือนนี้แต 

    ทําไมสถานะการเงินแจงวันท่ี 28 กุมภาพันธ นั้นมีเหตุผลอะไรทานประธาน  

    เพราะยังไงเงินเขามาก็ตองตั้งงบประมาณ ก็ตองจัดซ้ือจัดจางอยูแลวแตผล 

    เสียหายท่ีผมตองสอบถามวันนี้เพราะอะไร ถาเกิดวามีสถานะการเงิน ก็เหมือนเงิน

    ในกระเปาคิดอยากจะซ้ือ คิดอยากจะแกไขปญหา ทานประธานครับโครงการ 

    หลาย ๆ โครงการท่ีรัฐบาลเขาเรงเราบอกวาการใชงบประมาณ ป 2558 นั้นยังไม

    ถึงครึ่งเลย เพราะฉะนั้นเงินเขามาก็ตองแจงจัดซ้ือจัดจางหลายสิ่งหลายอยางท่ีทุก

    หมวดทุกกองจําเปนจะตองใชไมวาจะเปนกองการศึกษาหรือวากองอะไรก็ชาง ผม

    สอบถามกองชางบอกวาน้ํามันจะแกไขปญหาภัยแลงแตไมรูจะเอามาอยางไรรถมี

    ท้ัง ๆ ท่ีเดือนนี้เดือนอะไรครับ มีนาคม  เมษายน  หมด มีนาคม เมษายน ไมมี 

    ความจําเปนแลวครับจะแกในชวงไหนครับมีแผนงานไวอยางไร อยางท่ีเฉพาะ 
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    อําเภอ ตําบล หมูบานท่ีแลงซํ้าซาก ท่ีบานอยูหลังเขา อําเภอคํามวง หรือหลาย ๆ 

    อําเภอนะครับ ชวงนี้นารอน เมษายน ก็ตองจัดแผนงานออกไป ผมถาม ผอ. กอง

    คลัง วันนี้ทานปดหูปดตาแตทานก็ยังมองเห็นพ่ีนองประชาชนอยู ทานบอกวา 

    น้ํามันยังไมไดเลย ยังไมรูจะเอาอยางไรเลย ผมเปนหวงวาชวงนี้เมษายนแลว  

    พรุงนี้เมษายนแลว หมดเมษายน ก็พฤษภาคม หมดแลวฝนลงแลวขาดความ 

    จําเปนแลวผมก็เลยอยากจะถามทางฝายบริหารวามีแนวคิดในการแกไขปญหา 

    ความแหงแลงซํ้าซากอยางไรนะครับแลววันนี้เปนวันสุดทายในการประชุมสมัยนี้

    แลว แลวจะมาตอบตอนไหนละครับ กุมภาพันธ 2558  วันนี้ 31 มีนาคม แลวเงิน

    ภาษีลอเลื่อน และเงินภาษีมูลคาเพ่ิม ก็ตองเขาเดือนมีนาคม ไมใชเดือน  

    กุมภาพันธ เพราะฉะนั้นตองใหขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ทานประธานไมควรจะรับเลย

    กระทูอยางนี้ไมตองตอบกระทูเลย 31 มีนาคม มาตอบไดอยางไรปหนึ่ง นี้นะครับ

    ทานประธานครับ ตรงนี้ฝากผูบริหารดวยนะครับตองดูแลว ทานประธานครับ 

    สุดทาย โครงการแกไขภัยแลง บอกใหทราบเรื่องนี้ไดรับเรื่องจาก อบต. กุดหวาซ่ึง 

    อบต.กุดหวา เปนท่ีนาเปนหวง บานโคกโกง อยูหลังเขา ตอนนี้แลงมากน้ําใชไม 

    เทาไหร น้ํากินลําบากบังเอิญวาในวัดเขาจัดบุญประจําป ตรงนี้ขอฝากฝายบริหาร

    ดวยขอเครื่องไปเปา ปท่ีแลวไปเจาะท่ีโรงเรียนเราเอาเครื่องจักรไปให อบต. อบต.

    เปนคนออกคาน้ํามัน บังเอิญวาไปเจาะอยูขางเคียง ไมไดน้ําเสียคาน้ํามันเปลา ๆ 

    เขาก็ไมวาอะไร ปนี้มีงานประเพณีท่ีบานก็เลยอยากจะขอความอนุเคราะหจาก 

    องคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะท่ีมีเครื่องเปาและเครื่องเจาะและเปนโครงการ

    ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนําเสนอนโยบายไว เพราะฉะนั้นเขาเลยโทรมาถาม 

    วาขอเครื่องเปาจะไปเปาบอเดิมนั้นแหละไมไดขุดหรอกก็เคยขุดไวแลว ก็เลย 

    ติดตอทาง ผอ.กองชาง ผอ.กองชางบอกวายังไมมีน้ํามันเลย ตรงนี้ก็ฝากผูบริหาร

    นะครับ ถาทานไมแกไขปญหาชวงนี้ ถาเนิ่นนานไปแลวมันจะลวงเลยตามความ 

    จําเปนเพราะเหลือเวลาอีกเดือนเดียวนะครับทานประธานฝากถึงทานผูบริหาร 

    ดวยนะครับ สุดทายก็คือวันนี้จะหมดวันประชุมวันท่ี 2 นะครับ ประชุมคราวหนา

    ก็คงจะเดือนกรกฎคมก็หางกันอยูประมาณ 5-6 เดือนนะครับก็ฝากทานผูบริหาร

    ดวยถาเกิดวาปญหาของพ่ีนองประชาชนในสวนของจังหวัดกาฬสินธุ ถาทาน 

    สมาชิกทานใดมีปญหาความเดือดรอนก็ขอใหฝายบริหารรับปญหาตรงนั้นเขาไป

    แกไข เพราะไมไดเปดสภา ก็จะเปนปญหารองทุกขแลวนะครับ ตรงนี้ก็ฝากไวแคนี้

    ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษครับ เชิญทานวรากรณ ภูอาภรณครับ 
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นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ  ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอยางตลาดทานประธานครับการประชุมสภาในครั้งนี้

    ผมไมอยากจะบอกวาเปนการประชุมสภาอยางแทจริงมองซายมองขวารูสึกวา 

    ทานรองนายกหัวเดียวกระเทียมลีบจริง ๆ ฝายบริหารมีคนเดียว ท่ีปรึกษาเลขาไป

    ไหนหมดทางฝายขาราชการ  ทางกองชาง กองแผน นับไดครับทานประธาน 

    ผูเขารวมประชุมในครั้งนี้สงสัยทานประสิทธิ์ ทานจะพูดไปแรงนิดหนึ่ง ทาน 

    ประธานครับ ผมจะกราบเรียนทานประธานใหดูนะครับ ผานไปยังผูบริหารบอกวา

    ประเด็นเดิม ๆ ท่ีบอกวาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ปญหาเดิม ๆ ก็คือ

    เกรดเดอรกับขุดเจาะบอบาดาลไมทราบวาผูบริหาร ทานรอง มีผูรวมคิดรวมทํา 

    หรือเปลา ทานอาจจะงานเยอะคิดคนเดียวไมไหว ถาไมไหวจริง ๆ ทาน 

    ประธานสภาเราเกงนะครับทานรอง ใหทานประธานคิดและบริหารงานชวยก็ได  

    ทานเกงหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนเรื่องคน งบประมาณ หรือวาการจัดการหลาย ๆ 

    ดานนะครับ ทานเกง ผมฝากทานรองดวยถาบริหารคนเดียวไมไหวใหสภาของเรา

    เองดวยก็ไดใหรวมคิดรวมทําดวยกันเพราะวาเราเขามาเปนครอบครัวเดียวกันแลว 

    งานไหนบริหารมีอุปสรรคบาง มีปญหาบาง ก็ชวยแกปญหารวมกัน รถเกรดดวยก็

    ดี ถาทํางานไมไดผมก็เคยเสนอความคิดเห็นไวแลวคือจางเหมาบริการใหรถ 

    ภายนอกเขามาเพ่ือทําตามความตองการของพ่ีนองประชาชนและแกไขปญหา 

    ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนขุดเจาะบอบาดาลก็ดีนะครับ ก็จะเลยนาแลง

    แลว จะเขาสูหนาฝนแลวรูสึกวาปนี้จะมาเร็วเปนพิเศษ สรุปวาถาผานเดือน 

    เมษายนก็จะหมดหนาแลง   แตวาไมจําเปนเทากับความตองการของพ่ีนองประชาชน 

    อีกประเด็นตอมานะครับทานประธานการศึกษาดูงานของเราฝายบริหาร ผมไม 

    ทราบวาทางฝายบริหารหรือวาเจาหนาท่ีของเราเตรียมโครงการไปถึงไหนแลว 

    เก่ียวกับโครงการมหาวิทยาลัยเก่ียวกับขยะไมทราบวาความคืบหนาไปถึงไหนแลว

    การศึกษาดูงานมันเปนสิ่งจําเปนท่ีตองตอยอดในการสรางวิสัยทัศนของการ 

    บริหารก็ดีฝายบริหารก็ดีเพราะฉะนั้นอยาถือวาเปนเรื่องเล็ก ๆ ครับการศึกษาฝาย

    ขาราชการก็ไปมาแลวสภาเองก็จะไดไปตอยอด ไดเห็นสิ่งตาง ๆ ท่ีมาพัฒนาเพ่ือ

    จะมาสรางความเจริญกาวหนาใหกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ก็ 

    เหมือนเด็กนะครับทานเหมือนผาขาวไมเรียนรู ก็ไมรู ก็ไมมีสิ่งท่ีมาเพ่ิมความรู 

    ใหกับเด็ก ๆ ท่ีมา สภาเราเหมือนกันถาหยุดนิ่งอยูกับท่ีมันก็ไมมีอะไรจะไปตอยอด

    พัฒนาจังหวัดของเรา ทานเนาวรัตน ขออนุญาตท่ีเอยนาม ทานบอกวารองนายก

    บอกใหถามทานประยุทธ ประยุทธนี้ผมไมรูวาประยุทธไหนนะครับ อาจไมใชทาน

    รัฐมนตรีก็ได การศึกษาดูงานไมจําเปนตองไปตางประเทศก็ได ถามันไปไมไดมันก็

    จําเปนนะครับ ศึกษาดูงานในประเทศก็ได ไปดูสิ่งท่ีจําเปนสิ่งท่ีจะมาพัฒนาจังหวัด

    กาฬสินธุ ของเราวามันทัดเทียมดานตาง ๆ ท่ีเราอยากพัฒนาฝากไวกับทาน 
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    ประธานนะครับถึงผูบริหาร ถึงขาราชการ ทานประธานเองก็ดีจะใหทางสมาชิกไป

    ดูงานท่ีไหนก็ใหรีบดําเนินการไดแลวเพราะวาปดสมัยประชุมเราก็สามารถเดินทาง

    ไปศึกษาดูงานไดแลว ทานประธานประเด็นตอมาก็คือยอนกลับไปทางฝายบริหาร 

    เรื่องเงิน เรื่องงบประมาณ ผมวาบริหารใหมันทันทวงทีตอนนี้เราถือวาลาชามาก 

    ลาชาอยางไรการจัดซ้ือจัดจางผูรับจาง หลาย ๆ รายเขามาอาจจะมีการรองเรียน

    บางแตมันข้ึนอยูกับการจัดการของฝายบริหารนะครับ ถาบริหารไมดี ผูบริหารก็ 

    ปรึกษากัน อยาทําคนเดียวครับทาน ถาทําคนเดียวมันเขาตํารา คนเดียวหัวหาย 

    สองคนเพ่ือนตาย แตหลายหัวดีกวาหัวเดียวครับทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวรากรณ ภูอาภรณ เชิญทานประสิทธิ์ครับ 

 

นายประสิทธิ์  อาจบรรจง ทานประธานท่ีเคารพ ผมประสิทธิ์  อาจบรรจง เขตอําเภอกมลาไสยครับ ผมถูก 

    พาดพิงหลายทานนะครับในโอกาสนี้ก็เลยอยากจะบอกทานประธานวาสําหรับท่ี

    ประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในท่ีประชุมแหงนี้ ผม 

    เกรงวาท่ีประชุมอันทรงเกียรติ เพราะฉะนั้นเรื่องท่ีเกิดข้ึนนั้นกระผมติไวกอนนะ 

    ครับ ถาไปติกันเฉย ๆ ก็คงจะไมมีอะไรมากนัก แตอยากติท่ีประชุมแหงนี้ดีแลว  

    แลวเรื่องท่ีวาการขอความดีความชอบนั้นอยางวันนี้เห็นไดชัด สําหรับผูท่ีอยู ผูท่ี 

    สนใจ ท่ีรับฟงปญหาของพ่ีนองจริง ๆ ของหัวหนาสวนแลวทานผูท่ีอยู ณ ท่ีนี้ นะ

    ครับนาไดรับ 2 ข้ัน นะครับ สวนทานท่ีไมไดอยูก็ขอใหทานนายกไดพิจารณาดวย

    นะครับ ครับพูดแคนี้นะครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานประสิทธิ์ ครับ ท่ีเสนอสิ่งดี ๆ ตอสภา อบจ. เชิญทาน                                 

    วุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภานะครับ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และทาน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ มีสมาชิกหลาย ๆ ทานไดมีปญหาตอสภาแหง

    นี้ไดทราบ ซ่ึงการประชุมสภาในครั้งนี้นะครับเปนครั้งสุดทายของการประชุมสภา

    ในครั้งนี้ ทานประธานครับเรื่องตาง ๆ นะครับ โดยเฉพาะแลวเราไดดําเนิน 

    กิจกรรมหรือวาการดํารงตําแหนงไมวาจะเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ ไมวาจะเปนคณะผูบริหาร เหลือไมอีกก่ีปครับ เหลืออีกประมาณ 

    ปกับอีก 2 เดือน ผมถามสมาชิกถามตัวผมถามคณะผูบริหารถามีโอกาสถามทาน  

    ทานไดทําเพ่ือคนกาฬสินธุจริงหรือเปลา ทานไดมองทะลุปรุโปรงไหมวากาฬสินธุ

    ตองการอะไรสิ่งท่ีจะตองพิจารณาตอไปขางหนาคืออะไรท่ีผมพูดอยางนั้นนะครับก็

    คือวาผมยังถามใจตวัเองบอกวาเปน  ส.อบจ.  2  สมัย  สมัยท่ี  2  ไดประมาณ  2  ป ครึ่ง  
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    ครบวาระอีกประมาณ ป กับอีก 2 เดือน ผมยังทําไมดีเทาท่ีควร ก็อาศัยเวทีตรงนี้

    นั้นแหละครับ อาศัยเวทีสภาของเราเพ่ือเปนกระจกสะทอนใหกับผูบริหารท่ีนั่งอยู

    ตรงนั้น ไดรูปญหาวาสิ่งท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดนําเสนอปญหา

    ตรงนี้ข้ึนมาพวกทานสามารถท่ีจะแกไขปญหาตรงนี้ไดไหม ไมใชวาสั่งแตนั่ง ๆ 

    สั่งแตรับ แตไมไปปฏิบัติ นะครับพูดจากใจจริงนะครับ เพราะวาไมรูวาสมัยหนา 

    จะไดผานเขามาอีกหรือเปลาตองอาศัยเวทีตรงนี้ไดพูดใหหลาย ๆ ทาน มีสวน 

    รับผิดชอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะคณะผูบริหารกับ 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทุกทาน ปญหาอยางหนึ่งนะครับ เรื่อง 

    การศึกษาผมมองแลวดานขวามือผม กองการศึกษายังไมเขาเลยนะครับเรื่องท่ีคาง

    ไวสําหรับผมนะครับเรื่องผลของ O-NET ตอบไมชัดเจนแลวปญหาตาง ๆ ท่ี 

    ตามมาของการศึกษามีอะไรบาง ผล O-NET ท่ีต่ํา มันเปนเพราะอะไร ต่ํากวา  

    สพฐ. ต่ํากวาจังหวัด ต่ํากวาระดับประเทศท้ัง ๆ ท่ีงบประมาณของกองการศึกษา

    ใหไปเยอะแลวพวกคุณไปทําอะไรนะครับ และท่ีคางผมไวอีกเรื่องหนึ่งคือผลสอบ

    ของเด็กมัธยมท่ีจบ ม.6 ไป แตละเดือนสอบไดเทาไหร เพราะวาการมาประชุมครั้ง

    นี้เปนครั้งสุดทาย ไมรูจะไดคําตอบหรือเปลาเปนหวงปญหาตาง ๆ นะครับ ผม 

    เห็นวาการศึกษาอาชีพ รายได การศึกษา สุขภาพ 3-4 สิ่งนี้ตองประกอบกัน คน

    กาฬสินธุ ตองดีข้ึน คนกาฬสินธุ ตองมีสุขภาพท่ีดีข้ึน นะครับผมบอกไมใชวาผม 

    แตผมพูดเพ่ือคนกาฬสินธุ นะครับพูดเพ่ือสมาชิกสภาของเรา ไดทําหนาท่ีสภาแหง

    นี้อันทรงเกียรติ ไดมาเปนกระจกสะทอนปญหาตาง ๆ ใหกับพ่ีนองประชาชน 

    โดยเฉพาะทานท่ีไมมีโอกาสไดเขามานั่งฟง กับพวกเรา ผมนี้พูดจากใจจริงแลวก็ 

    สะทอนปญหาจากสมาชิกใหผูบริหารไดรับทราบ วาปญหาจริง ๆ แลวคืออะไร  

    พวกทานทําจริงหรือเปลานะครับผมพูดจากใจจริงนะครับ ขอใหทุกทานนะครับ 

    ถามีโอกาสนะครับพูดไปนําเสนอสิ่ง ตาง ๆ ใหสภาไดรับทราบ กวาจะเจอกัน 

    ประมาณ 5 เดือน วันท่ี 28 กรกฎาคม – วันท่ี 10 กันยายน จะเปนการประชุม 

    ครั้งตอไปอีกนะครับ ผมฝากไวประมาณ 5 เดือน ใครมีปญหาอะไรไมรูวาจะพูดให

    ใครฟงเพราะสภายังไมเปด มาก็มาเลน มาก็มานั่ง คุย สัพเพเหระ อะไรไมไดเรื่อง

    นะครับ ไหนบอกวาถาคุณมีปญหาอะไร ผมบอกวานาจะมีการขยายการเปดสมัย

    ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพราะวาอยากทําในสิ่งท่ีดีเพ่ือคนกาฬสินธุจริง ๆ นะครับ วันนี้

    ผมไมมีอะไร ผมพูดเยอะไปครับ ขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์  เชิญรองนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

    ครับ พอดีทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา ชี้มาทางนี้ ผมเลยถูกพาดพิงวานั่งอยูตรงนี้ทํา 
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    อะไรอยูบาง ทานก็บอกหลายเรื่องนะครับ ก็ตองขอขอบคุณในความหวังดีของ 

    ทานวุฒิศักดิ์ ท่ีอยากจะใหพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีความกินดีอยูดีไปตาม 

    หัวใจในการพัฒนาข้ันตอนของประเทศนั้นสิ่งสําคัญก็คือพ่ีนองประชาชนจะมีคํา 

    ขวัญวาถาเราจะสรางชาติก็ตองสรางท่ีประชาชน ตามท่ีทานเรียนถามทานรอง 

    ประยงคไดตอบขอซักถามทานเสร็จแลวทําไมถึงคะแนนต่ําขอกราบเรียนวาทาง 

    องคการบริหารสวนจังหวัดเองจะปรับนโยบายทางดานการศึกษา เราก็อยากจะให

    พ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของโรงเรียนในแตละโซน แตละโซน ใหไดรับการ 

    บริการในขณะเดียวกันก็มีกลยุทธใหม โดยทานยงยุทธ  หลอตระกูล  ตอไปนี้ 

    องคการบริหารสวนจังหวัดโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดก็ตองเปดเปน 2 ระบบ ระบบ 

    หนึ่งก็คือระบบภายใน ระบบหนึ่งก็คือระบบภายนอก ระบบภายในก็คือเอาเด็กท่ี

    อยูในพ้ืนท่ีบริการใหมัน จากระดับม.1-ม.6 นี้คือระบบหนึ่ง นี้คือระบบภายใน อีก

    ระบบหนึ่งก็คือการเขาถึงพ่ีนองประชาชน ใหการบริการกับพ่ีนองประชาชนในเขต

    พ้ืนท่ีบริการ ก็เลยเกิดระบบอีกทีหนึ่งแตเง่ือนเวลาของเราในการใหการศึกษานั้น

    เปนเง่ือนเวลาเดียวกันกับระบบภายใน คือ ม.1 2 3  ก็ตอง 3 ป เหมือนกัน ม.4 5 

    6 นอกระบบก็ตอง 3 ป เหมือนกัน อันนี้อาจจะเปนผลพวงใหผลของคะแนน                

    O-NET ต่ํากวา สพฐ. แตในขณะเดียวกันปนี้จากท่ีทราบขอมูลเบื้องตน ทางทาน

    นายกเองก็มีนโยบาย ใหเด็กท่ีจบ ม.6 ใหเขาตอสถานศึกษาได รอยเปอรเซ็นต แต

    ตอนนี้ติดแลวก็ได 97-98 เปอรเซ็นต เขาตอสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน 

    ขณะเดียวกันปนี้เด็กกําลังสอบมิดเทอม และเขาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 

    เก่ียวกับเง่ือนเวลา ในการท่ีวาเทอม 1 เทอม 2 แตละปก็แตกตางกันออกไป  

    เพราะเราจะกาวสูอาเซียน เพราะฉะนั้นผลก็เลยยังไมไดออกชัดเจนวาเด็กท่ีจบ          

    ม.6 ปนี้ เขามหาวิทยาลัยไดก่ีคน เขาสถานศึกษา อาชีวะไดก่ีคน เขาสถาบัน                

    ราชภัฎไดก่ีคน ถาอยางไรก็ดี ถาผลออกมาเปนประการใด การประชุมคราวหนา 

    ก็จะรายงานใหทางสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับทราบอีกทีหนึ่ง ก็ตอง 

    กราบขอบพระคุณทานวุฒิศักดิ์ พลเสนา ท่ีใหความผูกพัน ท่ีใหความรักกับ                

    พ่ีนองประชาชน เรื่องของการศึกษา ขอกราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานรองนายกนะครับ วันนี้เราไดประชุมกัน ตอนนี้องคประชุมไม 

    ครบแลว ความจริง แลวผมเองนั่งอยูตรงนี้ 7 นัด 7 ครั้ง ก็อยากเสนอวาคนนั่ง 

    และคนฟง สมาชิกสภาในท่ีประชุมก็เห็นบรรยากาศในท่ีประชุมคุยก็สรางสรรค  

    ทุกคนเสนอดวยความตองการท่ีจะพัฒนา อบจ. กาฬสินธุ ดวยกันประเด็นท่ีอยาก

    ฝากสุดทายก็คือวาอยากใหทางฝายบริหารไดนําประเด็นทางทานสมาชิกสภาได 

    นําเสนอตอสภาแหงนี้ไปปรับปรุงแกไข ผมเองอยากขออนุญาตใหทานรองนายก 

    ทานรองปลัดวา ผมอยากจะขอรวบรวม ประเด็นหรือวากระทูท่ีทางสมาชิกสภาได
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    กรุณาตอบถามผูบริหารมาจะอนุญาตสรุปเพ่ือเสนอใหนําไปปรับปรุงแกไข อบจ. 

    ของเราตอไปนะครับ จะรวบรวมท้ัง 7 นัด ก็มีขอเสนอและมีความคิดอะไร ผมคิด

    วาจะนั่งฟงและเปนความคิดเห็นท่ีสรางสรรค ท้ังนั้น  ทุกคนก็เจตนาดี ตอ อบจ. 

    กาฬสินธุ นะครับ ผมจะขออนุญาตวาในวัน 2 วัน ขางหนา ผมจะขอรวบรวม 

    กระทูถามท้ังหมดเสนอตอผูบริหารไปปรับปรุงแกไข ถึงแมวาบางหวงประชุมทาน

    อาจจะตอบมาเปนหนังสือตรงกับความตองการของเพ่ือนสมาชิกบาง ไมตรงบาง 

    แตทานก็สามารถไปปรับปรุงแกไขในทาง อบจ. ตอไปนะครับ สําหรับวันนี้เราได

    ประชุมกันมาเปนเวลาพอสมควรแลวนะครับ ซ่ึงเปนการประชุมสภาสมัยสามัญ 

    สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 นะครับ ครบสมัยประชุม จํานวน 45 วัน  ในวันท่ี 2  

    เมษายน  2558 นะครับ ซ่ึงวันอังคารวันนี้เปนนัดสุดทายก็คงประชุมครั้งตอไปก็

    คือเปนเดือน กรกฎาคม ตามท่ี ท่ีประชุมไดรับรองแลวนะครับ วันนี้ตองขอบคุณ

    ทาง สภา อบจ. ทุกทานท่ีสละเวลานั่งฟง นั่งชวยคิด ขอบทางฝายบริหาร ขอบคุณ

    ราชการทุกทานท่ีเสียสละเวลามาฟงเพ่ือจะนําไปพัฒนา อบจ. รวมกัน นะครับ ไม

    มีอะไรแลวก็ผมขอปดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา                     18.00 น. 
 
 

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

         (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)               (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

           ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นายบุญสง  ถินจําลอง) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


