
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 5 ประจําป  2558 

วันศุกรที่  21  สิงหาคม   2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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.  นายอนันต   จิตพันธ   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

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

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

3.  นายเสนีย   เอกบุตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 1 
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4.  นายบดินทร   พยุงแสนกุล  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท                                                 

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

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

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

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

4.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

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

6.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

9. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

11.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

12.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

13.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

14.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

15.  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.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

24.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

25.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

26.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

27.  นางสาวนงพะงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

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

30.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

31.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

32.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

36.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

41.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

42.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

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

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

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

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

47.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

48.  นายเสถียร  แตงประกอบ  ตําแหนง  ประชาชน 

49.  นางอรุณ  พรมประเทศ  ตําแหนง  ประชาชน 

50.  นายชนินทร   ผาลาศาสตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

51.  นางสาวอุบลรัตน   กุลชณรงค  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีธุรการ 

52.  นายไชยกร   สิงทองใบ  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

53.  นางวัฒนา    โพธิ์ชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

54.  นางสุกัญญา   สนธิรักษ  ตําแหนง  ประชาชน 

55.  นางเนาวรัตน   งานสน    ตําแหนง  ผอ.รร.คลองขามพิทยาคม 

56.  ดร.เมืองคร   สิริสาร    ตําแหนง  ผอ.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม 

57.  นายอรุณ   อ่ิมสงา    ตําแหนง  รอง ผอ.รร.เนินยางประชาสามัคคี 

58.  นายสํารอง   ภูงามนิล   ตําแหนง  ผอ.รร.ขม้ินพิทยาสรรพ 

59.  นางบานชื่น   สําราญสม  ตําแหนง  ประชาชน 

60.  นายเลอพงษ   ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

61.  นายพากร   สิงหทอง   ตําแหนง  ประชาชน 

62.  นางสาวจิราวรรณ  ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 



 4 

63.  นายพิพัฒน   ทานชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

65.  นางสาวพิมพพิมล   นาชัยโชต ิ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

66.  นางสาวสุพัชญา   ลาภบุญเรือง  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาทีบันทึกขอมูล 

67.  นางวรินรําไพ   สาโน   ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาทีบันทึกขอมูล 

68.  นางอภิญญา   สุวรรณเลิศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

69.  นางอังคณา   สุวรรณวงศ    ตําแหนง  ประชาชน 

70.  นายสิทธิชัย   แวดไทยสงค    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

71.  นายชัยแดน   บุพเต   ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

72.  นางสาวไพบุญ   แดนกาไสย    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

73.  นางสาวขวัญรัตน   ฉายผาด    ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

74.  นางสาวนุชนาถ   ไกรษร    ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมสาธารณสุข 

75.  นางสาวอรนิต   ดวยโชต ิ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีกองทุน 

76.  นางอรนาฎ   ทัพเลิศ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

77.  นายทรงยศ   แสงสุริยินทร    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค

    ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  5 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

     ขอเรียนเชิญทานสมาชิกรวมเปนเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปการศึกษา  2558  (รุนท่ี 8) ใหนักเรียน  

    ระดับปริญญาตรี โรงเรียนในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  

    26  ทุน ในวันท่ี  27  สิงหาคม 2558  เวลา  08.30  น. ณ  หองประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียดตามเอกสารท่ีสําเนาใหทาน 

    สมาชิกแลว 
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ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  11 สิงหาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

 

นางสุชาดา  แตงประกอบ กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันสุชาดา  แตงประกอบ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอรองคํา  

    ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานประธานครับ  

    คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุม 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  11  สิงหาคม  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 18   

    สิงหาคม  2558 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภา ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  3  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  11  สิงหาคม  2558 

          

ระเบียบวาระท่ี  3      ญัตติ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  (วาระท่ี 1) 

 -  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

 เชิญทานนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ  ผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด              
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    กาฬสินธุ ไดมอบหมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดอนุมัติใหขยายเวลาเสนอราง  

    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี  31  สิงหาคม   

    2558  ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3  ประจําป  2558  เม่ือวันท่ี  

    11  สิงหาคม  2558  ไปแลวนั้น  บัดนี้  คณะผูบริหารไดดําเนินการยกราง 

    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2559  เสร็จเรียบรอยแลว 

     ในโอกาสนี้จึงขอแถลงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทานไดทราบ

    ถึงสถานะการคลัง  หลักการ  เหตุผล  แนวนโยบายหลัก  และกิจกรรมท่ีจะ 

    ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังตอไปนี้ 

     สถานะการคลัง  ปจจุบันนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มี 

    สถานะการเงิน  ณ  วันท่ี  31  กรกฎาคม  2558  ดังนี้ 

     1.  เงินฝากธนาคาร  จํานวน  ท้ังสิ้น  550,169,131.37  บาท 

    (หารอยหาสิบลานหนึ่งแสนหกหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยสามสิบเอ็ดบาท                          

    สามสิบเจ็ดสตางค)  

     2.  เงินสะสม  จํานวน  182,638,077.02  บาท  (หนึ่งรอยแปดสิบสอง

    ลานหกแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสองสตางค) 

     3.  ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  39,619,543.56  บาท  (สามสิบเกา 

    ลานหกแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยสี่สิบสามบาทหาสิบหกสตางค) 

     4.  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  1  

    โครงการ  จํานวน  2,271,830  บาท  (สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันแปด 

    รอยสามสิบบาทถวน) 

     5. รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน รวม 42,802,733 บาท  

    (สี่สิบสองลานแปดแสนสองพันเจ็ดรอยสามสิบสามบาทถวน) 

    เงินกูคงคาง  จํานวน  176,225,327.14  (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานสองแสนสอง 

    หม่ืนหาพันสามรอยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค) ทําใหฐานะทางการคลังขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดยังมีความม่ันคงพอสมควร 

    2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

     2.1  รายรับ 

    ปงบประมาณ  2558  ไดประมาณการรายรับไว  จํานวน  720,300,000  บาท  

    (เจ็ดรอยยี่สิบลานสามแสนบาทถวน) 

     -  รายรับจริงท้ังสิ้น  ณ  ปจจบุัน  จํานวน  629,001,393.44  บาท               

    (หกรอยยี่สิบเกาลานหนึ่งพันสามรอยเกาสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค) 
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     -  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน    

    166,338,868.75  บาท (หนึ่งรอยหกสิบหกลานสามแสนสามหม่ืนแปดพันแปด 

    รอยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบหาสตางค) 

     2.2  รายจาย 

    ปงบประมาณ  2558  มีรายจายจริง  จํานวน 311,117,773.49  บาท  (สามรอย

    สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเกาสตางค)  

    ประกอบดวย 

     -  งบกลาง  จํานวน  15,229,532.95  บาท  (สิบหาลานสองแสนสอง 

    หม่ืนเกาพันหารอยสามสิบสองบาทเกาสิบหาสตางค) 

     -  งบบุคลากร  จํานวน 178,122,251.56 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบแปด 

    ลานหนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันสองรอยหาสิบเอ็ดบาทหาสิบหกสตางค) 

     -  งบดําเนินงาน  จํานวน  24,379,818.98  บาท (ยี่สิบสี่ลานสามแสน 

    เจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอยสิบแปดบาทเกาสิบแปดสตางค) 

     -  งบลงทุน  จํานวน  46,758,650  บาท (สี่สิบหกลานเจ็ดแสนหาหม่ืน

    แปดพันหกรอยหาสิบบาทถวน) 

     -  งบเงินอุดหนุน  จํานวน 46,627,520 บาท (สี่สิบหกลานหกแสนสอง

    หม่ืนเจ็ดพันหารอยยี่สิบบาทถวน) 

     รายละเอียดปรากฏตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ท่ีเสนอมา 

    พรอมนี้  เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนไปโดยชอบดวย 

    ระเบียบวาดวยการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  

     จึงขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

    2559  ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

    ตอไป 

 

ประธานสภาฯ   ครับ  ตามท่ีทานนายกฯ  ไดเสนอญัตติตอสภาเพ่ือใหสภาพิจารณาให  

    ความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นั้น   

    ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

    ขอเชิญครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   คะขอบคุณทานประธานคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

    ประชุมสภาสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 

    45 วรรค 3 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมได  

    และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา 
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    24 ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

    ขอ 47 ในญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการ

    แหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไมหากมี

    สมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน

    ในเรื่องนั้นพอสมควรแลว ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินลงมติ

    รับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหสภาทองถ่ิน

    สงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยละเอียดและท่ี 

    ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ

    แปรญัตติดวย ขอเชิญทานประธานดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปคะ   

 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1  ชั้นรับหลักการนะครับ โดยใหท่ี  

    ประชุมปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ 

    แหงรางขอบัญญัติหรือไม 

    เชิญสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญครับ 

    เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ เชิญครับ 

     

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ทานประธานครับ ผมก็รอฝายบริหารหลาย 

    ครั้งท่ีจะนํารางขอบัญญัติ เขามาสูสภาแหงนี้ ถือวาวันนี้มีความพิเศษ นอกจากวา

    เปนวันศุกรแลว ถาเด็กท่ีเกิดวันนี้ทานประธานจะเลี้ยงยากเปนพิเศษครับทาน 

    ประธาน ผมก็เขาใจไดทางฝายบริหารเลือกวันนี้ ทานประธานครับ จุดใหญ 

    ใจความ ท่ีจะทําใหรางขอบัญญัติในครั้งนี้เดินทางไปไดดวยดีสําคัญท่ีสุดครับทาน

    ประธาน คือกฎหมาย คือระเบียบ คือขอบังคับ คือกติกาท่ีเขาวางไวแตสําคัญท่ีสุด

    ครับทานประธานอยูท่ีการตีความ ตีความระเบียบ ตีความขอกฎหมาย ผมพูด 

    เรื่องนี้ข้ึนมาทําไมทานประธาน มันมีความสําคัญในการทําหนาท่ี ผมก็เลยอยาก 

    กราบเรียนทานประธานถึงฝายบริหารวาขอความกรุณาอยาตีความท่ีเปนกําแพง 

    อยาตีความท่ีเปนอุปสรรคในการทําหนาท่ีของฝายบริหารหรือฝายสภาก็แลวแต 

    อยากใหตีความใหเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชน กับจังหวัดกาฬสินธุ ของเรา 

    รวมท้ังไมผิดงบกฎหมาย และไมผิดระเบียบดวยทานประธานเหมือนทาน 

    นายกรัฐมนตรีทานพูดเสมอ เดี๋ยวนี้มีแตคนตําหนิทานแตไมบอกทานเลยวาใหทํา

    อยางไร ถึงจะถูกตําหนิใครก็ตําหนิไดครับแตตําหนิทานประเทศไทยก็จะไดเจริญ

    ครับทานประธาน ประเด็นตอมาครับ ผมดูในรางแลว ทานประธานโปรดดูท่ีหนา 

    5 ครับ หนา 5 มันเปนอะไรครับทานประธาน มีไฟลามทุง มีโรคติดตอ ท่ีเกิดจาก

    องคการบริหารสวนตําบล เกิดจากเทศบาลตําบล ตลอดเวลามาถึง อบจ. ทาน 



 9 

    ประธาน วามาแลวทานประธาน ทานดูท่ีงบบุคลากรทานประธาน เม่ือป 2557  

    สองรอยหาสิบลาน ป 2558 สามรอยสามสิบเอ็ดลาน ป  2559 สามรอยสามสิบ

    สามลาน เริ่มทะลุเปาแลวครับทานประธาน เดือดรอนถึงทานสมาชิกทานหนึ่ง ท่ี

    ทานเลือกไปเปนรองประธานสภาทานหนึ่ง ทานลงมาแลวทานประธาน ผมแจง 

    ทานประธานไดโปรดทราบนะครับ ทานลงมาแลวครับ ถาทานนี้เปน ก.ก.จ. ถา 

    เปนไปไดผมอยากจะกราบเรียนทานประธานใหทานชวยตอบใหดวย นอกจาก 

    ฝายบริหารจะตอบแลวนะครับในประเด็นนี้ อีกประเด็นหนึ่งครับท่ีทานก็เสนอมา

    เหมือนกันคาตอบแทนอ่ืนในกรณีพิเศษ ผมก็จํามาแลววาทานนายกทานมี 

    หลักฐานวามีคําสั่งวาใหจายได ก็ไมเปนไรครับ แตวาข้ันตอนแปรญัตติทานตองนํา

    หนังสือคําสั่งตรงนั้นมาดวย เพราะวาปท่ีแลวทานสมาชิกก็ใหหกลาน คราวนี้ทาน

    ก็ตั้งมา สิบหาลาน  ทานก็เอาหนังสือมาดวยแลวก็เอาเหตุเอาผลมาดวยเหตุดวย

    ผลแลวยังเก่ียวพันกับเรื่องท่ีผมกลาวไปแลวก็คือมันก็จะเก่ียวพันกับท่ีผมเห็นกับ

    การพัฒนาศักยภาพ ป 58 ทานตั้งไว 30,000  บาท แตวาป 2559 ทานตั้งไว  

    150,000 ครับ ไมรูวาก่ีเทาครับทานประธานนี่คือ ทานประธานครับอีกอยางก็คือ

    ในฐานะท่ีผมเปนสมาชิกถาไมกลาวทานสมาชิกก็จะทําหนาท่ีดวยความลําบาก 

    สภาของเราโดยเฉพาะวันนี้ปเดียวมีครั้งเดียวครับ รางขอบัญญัติเขาอันนี้ขอ 12 

    หนา 22 ครับทานประธาน คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับรองประธานสภาแตวาคนขาง ๆ 

    ทานไมอยูนี่ครับทานประธาน ถาซ้ือเกาอ้ีนั้นจะอยูหรือไมครับทานประธาน อยู 

    แนนอนใชหรือไมครับ ครับประเด็นตอมาท่ีผมอยากจะอภิปรายคือเรื่องงบ 

    ประเพณีครับทานประธาน ทําไมตองงบประเพณีทานประธาน ผมขออนุญาต 

    อภิปราย ดวยความเคารพทานสมาชิกท่ีทานอยูทางอําเภอกุฉินารายณ พอดีมัน 

    เปนขาวถาไมอภิปรายใหทานทราบทานก็คงจะไมเขาใจไมมีเจตนาใหทานไมสบาย

    ใจแตวาทําแลวใหเพ่ือนสมาชิกไดสบายใจแลวก็ใหทางจังหวัดกาฬสินธุ ใหทานได

    สบายใจ กรณีบุญบั้งไฟนะครับทานประธาน บุญบั้งไฟตะไลลานกุดหวา ทาน 

    ประธานผมขออนุญาตอานรายงานการประชุมของทานผูวาราชการจังหวัด 

    กาฬสินธุ ท่ีมาเปดประชุม ไมมาครับ นิดเดียวครับทานประธาน ประเด็นเก่ียวกับ

    กุดหวาครับทานประธาน หนา 11 บรรทัดท่ี 17 ครับทานประธาน ทานผูวาบอก

    วาเขาเดินดวยลําแขงของตัวเองเงินครอบครัวละ 1,000 เอามาทําบั้งไฟ ตําบล 

    เดียวทําบั้งไฟตะไลลานไมรูก่ีบั้ง และก็ไมมีงบอะไรสนับสนุน ทานประธานครับขอ

    อนุญาตอานหนังสือพิมพ บั้งไฟตะไลลานกุดหวาปลอดเหลาปลอดภัย บันทึกสถิติ

    โลกหนังสือพิมพเขาเขียนวาอยางนี้ครับทานประธานท้ังเจาภาพคือเทศบาลตํากุด

    หวานายอําเภอกุดหวา ของกํานันผูใหญบานนะครับ รวมท้ังคายบั้งไฟตะไลลาน 

    ผูนําชุมชน นักแสดง ในกระบวนการแห รานคา ผูประกอบการตาง ๆ รวมท้ัง  

    อาสาสมัครกูชีพ กูภัยท่ีไดรวมกันเปนเจาภาพจัดงาน ไดอยางนาชื่นชม อบจ.ของ
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    เรามีไหมครับ มีไหมครับทานประธาน ผมมาดูในรางขอบัญญัติ ปท่ีผานมาครับ  

    สามแสน ท่ีมาในรางก็สามแสนนะครับทานประธาน ผมวาเงินสามแสนก็มากนะ

    ครับทานประธาน ผมไมตองการทักทวงแตประการใดเพียงแตวาเราเปน 

    นักการเมือง บางครั้งก็ตองมีชื่อเสียงบาง ติดทองหลังพระบอย ๆ ก็ไมดีนะครับ 

    ทานประธานนี้คือกรณีของงบประเพณีครับ มีการประชาสัมพันธ แมแตทานผูวา

    ยังไมทราบวา อบจ. มีงบไปใหเขาหรือเปลา ทานประธานครับประเด็นสุดทายท่ี 

    ผมอยากกราบเรียน ทานประธานถึงฝายบริหาร โดยเฉพาะทานรองจงกลรัตน  

    เพราะวาทานเปน อดีต ส.อบจ. เพ่ือนรวมรุนทานประธาน เขาบอกวาอยางนี้ทาน

    ประธาน เขาบอกวาผูหญิงเอาใจยากครับทานประธาน ผูหญิงเอาใจยาก  

    โดยเฉพาะผูหญิงสามอยางนี้นะครับทานประธานฝากถึงทานรองนายกทานรอง 

    จงกลรัตน ผูหญิงคนท่ี 1 ทานประธาน 2อี2-ออค2ชั่น2  ผูหญิงคนท่ี 2 2อี2-บิดดิ้ง 2ผูหญิง

    คนท่ี 3 อี2-มารเก็ต ทานตองทํารางขอบัญญัติใหมีสภาพคลองในหวงเวลาอัน 

    กระชั้นชิดถึงจะทําใหการพัฒนาพ่ีนองประชาชนไดครับทานประธาน  

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ นะครับ มีสมาชิกทาใด 

    ประสงคอภิปรายเชิญครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ เพ่ือน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมวุฒิศักดิ์  พลเสนา  สมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอหนองกุงศรีวันนี้เปนวันดีอีกวันหนึ่งท่ีในแตละปนั้น

    ทางคณะผูบริหารจะตองเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ              

    ทุกปเขาสูสภาเพ่ือใหสมาชิกสภาเปนผูพิจารณาในการวาจะรับรางหรือไมอยางไร 

    ทานประธานครับปนี้ก็เชนเดียวกันซ่ึงวันนี้นะครับคณะผูบริหาร ไดนําถึงปญหา 

    และความตองการของพ่ีนองประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ ดูแลววาสมควรท่ีจะ

    แกไขปญหาแนวทางและแนวทางของพ่ีนองประชาชนอยางไร จึงไดเสนอโครงการ

    และหลักการเหตุผลตรงนี้ข้ึนมา ทานประธานครับหลักการและเหตุผลคําแถลง 

    และชี้แจงงบประมาณประจําปไดเขียนเปนหลักการและเหตุผล แตวาวาหลักการ

    และเหตุผลผมขอทวงติงในตรงนี้ เพราะวาหลักการและเหตุผลจริง ๆ แลวมันตอง

    ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ มันตองมีท่ีไปท่ีมาของงบประมาณหรือโครงการรายจาย

    ประจําป 2559  ตรงนี้เปดดูแลวไมมีหลักการและเหตุผล ทานประธานครับปท่ี 

    แลวตั้งไว ขอเขาเนื้อหาเลยครับ ยังกอนครับปท่ีแลวตั้งไว 74 ลาน เพ่ิมมา               

    75 ลาน ดูสวนของ สถานะการคลัง หนาท่ี 2 อยูหนาคําแถลงงบประมาณครับ 

    ทานประธานครับ เงินฝากธนาคาร 550 ลาน  เงินสะสม 182 ลาน ผมอานแต 

    ตัวเลขดานหนานะครับ ทุนสํารองเงินสะสม 39 ลาน และรายการอีก รายการท่ี 
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    4-5 นี้ คือมองแลววาคือ อบจ. เรารวย สถานะการเงินการคลังมีสภาพคลองนะ 

    ครับ คือมองตามรูป ตามตัวเลขท่ีเสนอสภาแหงนี้มา นะครับ ดังนั้นเม่ือสถานะ 

    การเงินการคลังถาจะทําขอบัญญัติจริง ๆ แลว คือระเบียบของกองแผนหรืออะไร

    ก็แลวแตท่ีเปนระเบียบการจัดตั้งขอบัญญัติรายจายประจําปนี้นะครับเขาสามารถ

    ท่ีจะจัดตั้งขอบัญญัติงบประมาณเพ่ิมจากตรงนี้แลว สิบรอยเปอรเซ็นต นั้นก็ 

    หมายความวา เจ็ดรอยยี่สิบเปอรเซ็นต สิบเปอรเซ็นตของรอยเจ็ดรอยยี่สิบ 

    เปอรเซ็นตมันก็คือเจ็ดสิบสองลาน ถาปนี้ตั้งไวเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่ลานมันไมถูกตอง 

    มันตองตั้งงบประมาณ แปดรอยพอดี นะครับ เจ็ดรอยยี่สิบบวกอีกเจ็ดสิบสองลาน

    ประมาณแปดรอย สมควรท่ีจะตั้งเพราะวาพ่ีนองเราขาดแคลน ถาเงินในสภาพเรา

    คลองเราสามารถท่ีจะตั้งไดนะครับผมขอทวงติงในจุดนี้ดวย นะครับเปนอะไรผมก็

    ไมทราบนะครับแตท้ังนั้นท้ังนี้ผมขอฝากผูบริหารวาถาเรามีเงินในสวนนี้เรา 

    สามารถท่ีจะตั้งได ไมใชวาเราทําผิดระเบียบ เราสามารถท่ีจะดําเนินการตรงนี้ได 

    ก็ตัวเลขมันสูงสามารถท่ีจะทํางบประมาณใหพ่ีนองประชาชนทุกอําเภอท่ีสามารถ

    ท่ีจะแบงกระจาย ในอําเภอนั้น ๆ ได นะครับ หลาย ๆ สิ่ง หลายๆ อยางนะครับ  

    การตั้งขอบัญญัติสวนมากผมจะดูภาพรวม ของขอบัญญัติของ อบจ. ในปนี้  

    โครงสรางพ้ืนฐาน 39 โครงการ มีไมเยอะครับ มีไมเยอะแตโครงการแตละ 

    โครงการนี้มันใหญ โครงการ 5 ลาน  9 ลาน  3 ลานบาง แตแปลกครับบางอําเภอ

    ไมมี บางอําเภอไมมี บางเขตไมมี จะใหตอบพ่ีนองประชาชนวาอยางไรนะครับ ผม

    เปนหวงสมาชิกสมัยหนา ถาเกิดไมมี ปนี้หรือปหนา ผมไมสามารถตอบแทนพ่ีนอง

    ประชาชนไดวาปหนาทานจะสามารถเขากับกลุมนี้ไดไหม ผมไมไดวาทิศทางการ

    บริหาร เขาไปในเขตนั้น ๆ หรืออําเภอนั้น ๆ จะแบงสรรงบประมาณอยางไร หรือ 

    อาศัยแตอําเภออ่ืน เราสามารถใชตรงนี้ใหเทานี้โดยไมยึดหลักความสําคัญโดยไม

    ยึดหลักความตองการของพ่ีนองประชาชน นะครับผมมองวา หาป ส.อบจ. บาง 

    ทานยังเปน ส.อบจ. อยู หรือแมแตคณะผูบริหารยังเปนนายกอยูตองวางเปาหมาย

    วา 5-10 ป จะทําอะไรนะครับ โครงสรางพ้ืนฐานมี ดี การศึกษามี ดี และเด็ก จบ 

    มีความรูความสามารถ กลับมาพัฒนาบานเมืองได นะครับ หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ 

    โครงการ บางโครงการไมเห็นดวยแตเม่ือมาถึงจุดนี้แลวตองมองในภาพรวม แลว

    ไปวากันในการแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง นะครับ เอาแคนี้ครับ ขบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณ ทานวุฒิศักดิ์ พลเสนาครับ เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานประธานท่ีเคารพครับ กอนท่ีจะอภิปรายใน 

    ขอบัญญัติ ขอใชสิทธิ พาดพิงของทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ นะครับ ขออนุญาตท่ี 
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    เอยนามนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ไดพาดพิง ในกรณีวากรณีท่ีผมเปน 

    คณะกรรมการประจําจังหวัดของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นั้น นั้นก็

    คือ กจจ. ทานบอกวาในขอบัญญัติป 2559 นั้น มีงบประเภทเงินเดือน มียอด 

    สูงข้ึน ในฐานะท่ีผมเปนตัวแทนของคณะกรรมการ เปนตัวแทนของพ่ีนองสมาชิก

    สภา อันทรงเกียรติตรงนี้ในฐานะเปน ก.จ.จ. ท่ีสภาเลือกเขาไปพิจารณานะครับ 

    ทานประธาน ก็ขอเรียนชี้แจงอยางนี้วาในป 59 ผมไดดูตามขอบัญญัติแลว หมวด

    เงินเดือนปรับข้ึนไมเทาไหรครับ หมวดเงินเดือนนั้นโดยปกติขาราชการเขาปรับข้ึน

    ทุกป เขาปรับข้ึนตามประกาศของรัฐบาลอยูแลว ซ่ึงปนี้ผมไมแนใจวา 10  

    เปอรเซ็นต หรือ 5-6 เปอรเซ็นตนะครับ ทานเกรียงศักดิ์อาจจะลืมดู ทานอาจจะ

    มองคาตอบแทนตัวเองเพราะวาไมเคยข้ึนสักที ยังอยูท่ี 19,440 บาท ก็คิดวา 

    ตัวเองปถัดไปก็จะข้ึน อีก มันไมเหมือนขาราชการครับทานครับ อันนี้ขอชี้แจงผมดู

    ตามงบประมาณป 2559 แลว ปรับข้ึนในสวนของหมวดเงินเดือนแลวนะครับ            

    ข้ึนแลวไมเกินประมาณ 500,000 บาท ครับทานครับ ไมมากครับ อันนี้ในกรณีท่ี 

    2  อันนี้พาดพิงในกรณีเกาอ้ีทานรองประธานนะครับ ในราคา 17,000  บาท ทาน

    ประธานอันนี้ตองกราบเรียนทานเกรียงศักดิ์ ดวยความเคารพวาความจริงนั้น 

    ตําแหนงไมตองอาศัยวามาซ้ือเกาอ้ีใหผม ผมข้ึนตําแหนงเพราะเพ่ือนสมาชิกผูทรง

    เกียรติเลือก ผมมาเปนตัวแทนแลวจะตองมีเกาอ้ี มีโตะใหไมสําคัญครับ แต 

    เนื่องจากดวยความกรุณาจากทานประธานนะครับ ผมบอกวาผมไมมีโตะนั่งก็ 

    อยากใหมีโตะนั่ง แตยังขาดเกาอ้ี เกาอ้ีราคา 17,000 นั้น คงจะไมแปลกครับ  

    เพราะวาโตะท่ีผมไปสอบถามดูแลวท่ีบานผมซ้ือโตะ 15,000 บาท เกาอ้ีอีก       

    8,000 บาท ครับ เปน 23,000 อันนี้ 17,000 ก็คงไมแปลก ทานประธานครับ ใน

    ประเด็นท่ี 3 เรื่องงบประเพณีบั้งไฟตะไลลาน ซ่ึงบุญบั้งไฟตะไลลานเรามี 

    งบประมาณของ อบจ. วาเล็ก ๆ ไมใหญ ๆ ทําบุญบั้งไฟตะไลลานเราทํามาตั้งแต

    ผมเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาตั้งแตปแรกครับตรงนี้ปท่ี12 แลว 

    ทานประธาน โดยผมจะทาวความนิดหนึ่ง บุญบั้งไฟตะไลลานความจริงแลว 

    จังหวัดไมเคยใหการสนับสนุนชาวตําบลกุดหวา เดิมนั้นตําบลกุดหวาคนคิดข้ึนมา

    เองเปนภูมิปญญาชาวบาน คิดทําบุญบั้งไฟข้ึนมาจะทําอยางไรปกติข้ึนเปนแนวตั้ง 

    ตอนนี้พ่ีนองชาวกุดหวาบอกวาทําอยางไรบั้งไฟท่ีทําเปนรัศมีวงกลมนั้นจะทําให 

    ข้ึนเขาก็พิจารณากันทํากันตั้งแตเมตรหนึ่ง สองเมตร สามเมตร สี่เมตร แลว 

    จนกวาข้ึนมาเปน 4 เมตร ชื่อเสียงตรงนี้ถามวาพ่ีนองกุดหวาไดประโยชนจากพ่ี 

    นองกุดหวาอยางเดียวหรือไมครับ เปนภาพรวมของพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  

    ประโยชนเกิดข้ึนกับพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ เกิดข้ึนอยางไรทานประธานท่ี 

    เคารพครับ 1. นักทองเท่ียว 2. สงเสริมอาชีพใหกับพ่ีนองชาวตําบลกุดหวา ใหเกิด

    รายไดจากภูมิปญญาของตัวเองทานประธานครับ ถามวา 2 เมตร 4 เมตร สงออก
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    ไปตางจังหวัด ไปตางอําเภอ 40,000-50,000 ครับ  60,000-70,000 ครับ นั้น 

    แหละครับตนทุนอยูท่ี 20,000 แตเขาขาย 40,000 บาท และเขามีรายไดและ 

    กิจการ แลว 20,000 นั้นคือภูมิปญญาท่ีเขาเกิดรายได โดยเขาไมพ่ึงพิงรัฐนี้นะ 

    ครับเปนสิ่งท่ีดี ควรจะใหการสนับสนุน เหมือนกับท่ีทานเกรียงศักดิ์ บอกวา อบจ. 

    สนับสนุนทุกปนั้น แลวปนี้ทําไมไมมีท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ผมมาฟงนั่ง

    ขาวไมไดหรอกครับ นักขาวมีหลายสํานัก แตทานบอกวา อบจ.กาฬสินธุ ไมข้ึน 

    ปฏิทิน กาฬสินธุ อยางนั้นทานก็ตอวามาถามวาทานจะไปบังคับไทยรัฐเขาข้ึนไหม 

    เดลเลนิวส ข้ึนไหม เสียงอีสานข้ึนไหม ผมบังคับไมไดครับสวนสุดแทเขาจะข้ึน 

    อยางไร แตวาปหนาถาได 500,000 ตกลงครับไมตองติดทองหลังพระ ผมจะใหอยู

    หนาผากพระเลยครับ จริงนะครับทานประธานครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู   

    เพราะฉะนั้นใน 3 ประเด็นนี้ผมขอชี้แจงเทานี้กอนครับทานประธานครับ ลําดับ 

    ตอไปจะอภิปรายในเรื่องของขอบัญญัติป 2559 ทานประธาน ท่ีเคารพครับ ปกติ

    รางขอบัญญัติป 2559 นั้นในภาพรวมทานประธานครับ ผมไปดูมาแลวเม่ือคืนนี้ ก็

    หลาย ๆเรื่องก็เขาทา แตหลาย ๆ เรื่อง ผมก็อยากจะฝากเปนขอคิดและขอสังเกต 

    เพ่ือใหผูบริหารนะครับ มีการปรับเปลี่ยนแกไข คณะกรรมการ ขออนุญาตครับให

    ทานเกรียงศักดิ์ ผูประทวงกอนครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ พอดีทานสมาชิกจากกุฉินารายณทานพาดพิงถึงตัว

    กระผม  ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ือใหทานจะไดเขาใจครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตครับ ทานพาดพิงในกรณีไหนครับ ท่ีเสียหาย  

 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  เสียหายทานบอกวาทานเอาเหตุผลคาตอบแทนของผมมาอภิปราย ผมไมไดเอา 

    เหตุผลตรงนั้นนะครับทานประธานนั้นคือประเด็นท่ี 1 เสียหายเพราะวาทานไม 

    เขาใจนะครับ ผมไมไดอภิปรายวาไมดีแตผมวาดี เพียงแตบอกวาถาเปนไปไดให 

    เขาไดรูจักองคการบริหารสวนจังหวัดของเราดวย ไมใชปนี้พ่ึงทํานะครับทาน 

    ประธาน ทํามาจนถึง 10 ปแลว  นะครับ ขอตอบไดไหมครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับนิดเดียวนะครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  นิดเดียวครับในกรณีท่ีทานสุรพงษทานเปน ก.ก.จ. ผมไมไดทักทวงเรื่องนั้นครับ 

    เพียงแตวาผมตั้งขอสังเกตวาถาเกิดกําลังคนเกิดมากมายข้ึนมา มันจะกระทบไป 

    หลายสวน ความจริงแลวท่ีผมอางเหตุผลแลวครับวาเหมือนคาอบรมสัมมนาอะไร

    ก็เพ่ิมข้ึนมาประเด็นนี้ตางหากครับท่ีมันจะเปนไฟลามทุง มาจากเทศบาล มาจาก 

    อบต. เพราะวาเราเปนท่ีพ่ึงสุดทายของทองถ่ินนะครับทานประธานท่ีพอยังมีงบใน

    การพัฒนาบานเมืองอยูบาง เดี๋ยวนี้เทศบาลตําบล หรือ อบต. ตาง ๆ ไมคอยเหลือ

    แลวนะครับงบพัฒนา ตรงนี้นะครับท่ีผมทักทวงเทานั้นเอง งบประเพณีทานก็ขอ

    มาจริงเพียงแตวาใหเขาตระหนักถึงทองถ่ินของเราบาง ท่ีเราใหงบสนับสนุน ขนาด

    ในคณะกรรมการแปรญัตตินะครับทานประธานใหไปแค 50,000-100,000 บาท 

    เขาก็ยังไมคอยอยากจะทําให คณะกรรมการแปรญัตติยังทักทวงเลย ตรงนี้ครับ 

    ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักดิ์  เชิญทานสุรพงษครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ครับพอดีอยูในการอภิปรายรางขอบัญญัติป 2559 นะครับ แตขอยอนนิดหนึ่ง 

    เพ่ือใหทานสมาชิกอันทรงเกียรติ ไดเขาใจเพ่ิมข้ึนในประเด็นท่ีทานเกรียงศักดิ์   

    อภิปรายเม่ือสักครู นิดเดียวครับทานประธานครับ ความจริงแลวขออนุญาตยอน

    ไปท่ีวา ก.จ.จ. นะครับ ก.จ.จ. มีหนาท่ีตรวจตําแหนงตรงนั้นนะครับ แตวาในสวน

    รายละเอียด สวนรายละเอียดประเภทบุคลากรจะเพ่ิมตรงไหนมันอยูในชั้นแปร  

    และคณะกรรมการแปรรางงบประมาณนะครับไมสามารถตรวจสอบไดอยูแลว  

    ทานสมาชิกทานใดถาเกิดวาสงสัยแคลงใจก็ยื่นคําแปรตอนคณะกรรมการแปรราง

    งบประมาณก็ไดนะครับอันดับแรกนะครับ ในสวนของขอยอนนิดหนึ่งนะครับ 

    ความจริงแลวผมก็เขาใจเจตนารมณของทานเกรียงศักดิ์ นะครับ เรื่องบุญบั้งไฟ 

    ตะไลลานปนี้ตองขอยอมรับวาทางกุดหวาเขาข้ึนปายอะไรเรียบรอย ทานรอง 

    จงกลรัตน ทานไปเองทานถายรูปแตในบางครั้งหนังสือพิมพ ก็อาจลงไมครบ ผมก็

    เลยอยากเสนอผูบริหารเลยนะครับ ถาตอไปทําทีวีทองถ่ินไปเลยครับ โดย อบจ. 

    เราเปนแมขาย ถาอยางนั้นก็เปนสถานีวิทยุ ทองถ่ินไปเลย เราจะไดแมขายอบจ. 

    เชื่อมโยงทองถ่ิน อบต. ทุกท่ีในเขตของจังหวัดกาฬสินธุ จะเปนประโยชนมาก             

    นะครับเพ่ือจะไดเปนสวนกลางในการเผยแพร โฆษณาดานการพัฒนาทองถ่ิน 

    ท้ังหมดนะครับ อันนี้ฝากไปพิจารณาในปถัดไปดวยครับ ถาเปนปนี้ไดก็โอเค            

    นะครับ ก็ขอยอนมาท่ีปงบประมาณ 2559 ในภาพรวมแลว รางขอบัญญัติก็ถือวา

    เกือบจะสมบูรณนะครับ แตผมอยากจะฝากเปนขอสังเกต 3-4 ประเด็นนะครับ 

    ทานประธานครับ ประเด็นแรกในเรื่องของตัวอักษรนะครับ ตอนนี้อาจจะยุงยาก

    แตชั้นแปรนะครับขอฝากตัวเลขหลายๆ จุด หลายๆ ท่ี ยังมีการคลาดเคลื่อนเยอะ 
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    ก็เขาใจยกตัวอยางหนา 2 นี้นะครับ ผมสงสัยวาพิมพผิดหรือวาผมสงสัยไปเอง 1.1 

    ยกตัวอยางในป 2557 ณ ยอดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ผมก็เลยไมเขาใจใน 

    ประเด็นตัวนี้นะครับวา ทานจะรายงานใหทราบวาป 57 แตทานมาแจงยอดป 58 

    แลวในสวนของรายการกันไว แบบกอหนี้ผูกพันยังไมไดเบิกจายจํานวน 1  

    โครงการ เปนเงิน สองลานสองนี้นะครับ ตรงนี้ถาเปนไปไดก็จะไดตั้งกระทูถาม  

    เปนโครงการอะไรในสวนท่ีบอกวายังไมกอหนี้ผูกพัน รวมเปนเงินท้ังหมดไมได 

    บอกโครงการมา เปนเงิน 42 ลาน กับ 49 ลาน  ตรงนี้ สวนรายละเอียด 

    งบประมาณท่ีดินและสิ่งกอสราง มีการจัดซ้ือจัดจางไปครบแลวแตวา ในสวน               

    42 ลานผมก็เลยไมรูวาเปนสวนงบประมาณในประเภทใดนะครับ อันนี้ในโอกาส

    ตอไปคงไดตั้งกระทูถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ แลวในสวนหนาสี่นะครับ ทาน 

    ประธานท่ีเคารพ บอกวางบประมาณรับจริง อยูดานลาง ของป 56 ป 57 ป 58 

    แลว ดูในหนาถัดไปไมมีเลย ท้ัง ๆ ท่ีบอกวารับจริง สวนจายจริงอีกเรื่องหนึ่งกับ 

    เงินเขามา แตอีกสวนรับจริงแสดงวาทานไดรับเงินแลว มาดูตรงหนาถัดมานะครับ 

    หลาย ๆ สวนชี้ประเด็นใหเห็นนะครับ มันถูกตองก็แลวไปถาไมถูกตองก็ฝากตรงนี้

    ดวยนะครับ เผื่อหนังสือตัวนี้จะไดเผยแพรออกไปขางนอกนะครับ เดี๋ยวเขาจะ 

    มอง อบจ. เราใหเกิดความเสียหายนะครับทานครับ ในสวนป 57 นั้น บอกวารับ

    จริง ในสวนของหนา 14 บอกวา 124  ป 58  574 ก็เลยสับสนไปหมดเลยครับ  

    ทานประธานครับ อันนี้ก็ฝากไวเรื่องตัวเลข ไว ตั้งขอสังเกตไว ในการแปรรางวาระ

    ท่ี 2 ก็ พยายามทําตัวเลขนี้ไวใหชัดเจนนะครับ ในสวนในเรื่องท่ี 2 นะครับ ในสวน

    ของเงินประเภท เงินอุดหนุน ผมก็เลยสงสัย วันนี้ทานปลัดไมอยู ทานรองก็ไมอยู

    นะครับทานรองปลัดอยูนะครับทานหนึ่ง ผมก็เลยสงสัยวาประเภทเงินอุดหนุน ผม

    ไมไดติดใจวาทานจะอุดหนุนใครแตติดใจอยูตรงท่ีหลักเกณฑ เดิมทีนั้นเราเคยบอก

    วาถาอุดหนุน เงินอุดหนุนเราตองอุดหนุนในภาพรวมของจังหวัด ถาไมอยูใน 

    ภาพรวมของจังหวัด ผูวาตองลงนาม ยกเปนระดับจังหวัด อันนั้นเปนสวนบุญ 

    ประเพณี แตสวนอันอ่ืนนั้นถาจะอุดหนุนสวนของสาธารณะสุข จังหวัด สสส.  

    สสจ. แลวจังหวัดคอยระบุตรงนั้นอีกที แตนี้มาดูแลวเปนการอุดหนุนของโรงเรียน  

    โรงพยาบาลกมลาไสย ลานกวาบาท ทําไมระบุไดครับ ระบุอุดหนุนไปท่ีสํานักงาน

    การศึกษาเขตพ้ืนท่ีกาฬสินธุ เขต 1 ซ่ึงความจริงแลวเรามี 12 โรงเรียน ในสังกัด 

    ของเรา เขต 1 เขามีกระทรวงศึกษา เขามีของเขาอยูแลว สพฐ. ของเขาอยูแลว 

    เราทําไมตองอุดหนุน แลวอุดหนุนเราไมวาครับ เราไมไดติดใจตรงนั้น แตวา 

    หลักเกณฑ ผิดระเบียบ ระเบียบใหหรือไมตามท่ีทานปลัดเคยชี้แจงครั้งแรกหรือไม

    อันนี้ ฝากถามดวยนะครับ แลวหลาย ๆ สวน ทานประธานท่ีเคารพครับ แลวใน 

    สวนของการแขงขันกีฬา อันนี้อาจจะลงรายละเอียดนิดหนึ่งในการงบประมาณ 

    โรงเรียนใน อบจ. ปนี้ก็ตั้งไว เจ็ดแสนหา ปหนาก็  เจ็ดแสนหา ผมก็เลยอยาก 
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    เสนอวาการแขงขันกีฬาท่ีผมไปตามโรงเรียนท่ีผมแขงขันนี้นะครับ นักเรียน 

    โรงเรียนเขาก็บน ชุดนักเรียน ชุดกีฬา น้ํามันรถ อะไรตาง ๆ เขาไมสะดวกในการ

    แขงขันกีฬาท่ีจะขับ แตละจังหวัด ถาเปนไปไดครับอยาใหลูกหลานเราขาดเลย  

    อุดหนุนท่ีอ่ืนเรายังอุดหนุน ยิ่งตอไปทานนายกของเราจะจัดกีฬามวยเพ่ิม ก็นาจะ

    เพ่ิมนะครับ ผมฝากตรงนี้ดวย เงินไมก่ีแสนเราใหองคกรอ่ืนเราใหได ลูกหลานใน

    สังกัดของเราอยากอยาใหเขานอยใจเลยนะครับ อบจ.จัดแขงขัน งบหาแสน เสื้อ

    ยังไมมี รถยังไมมีข่ี อบต.อ่ืนคนละเรื่องเลยครับ อันนี้ฝากดวยนะครับ หนาตา  

    อบจ. ของเราฝากดวยนะครับ แลวในสวนของภาพรวมในดานอ่ืน ๆ นะครับ ผม

    มาดูแลวปนี้โครงการลาดยางเราเยอะเปนนาชื่นชมของผูบริหารวาใหความสําคัญ

    กับถนนลาดยางเยอะ แตกอนลูกรังบาง อะไรบาง ปนี้แปลกครับดีครับ เห็นดวย 

    ท่ีพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ไดลาดยางจาก อบจ.กาฬสินธุ รูสึกวาปนี้จะเกือบ 

    รอยลาน หาหกสิบลาน ทานประธานครับแตฝากขอสังเกตไวเรื่องหนึ่ง ทาน 

    ประธานท่ีเคารพครับ ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเราตอนนี้เปนหลุมเยอะ

    จริง ๆ ท้ังอยูในความรับผิดชอบของเรา ท้ังท่ีอยูในอํานาจเครือขาย เชื่อมโยง 

    ระหวางตําบลองคกรระหวางทองถ่ิน ยี่สิบสององคกร มีปญหาเยอะอันนี้ผมเกรง

    วาเราทําถนนลาดยางดีไหม ดีครับ แตผมอยากใหนําเสนอแนะจากฝายผูบริหาร

    วา ในสวนของงบซอมแซมท่ีมันเปนหลุมนี้นะครับ ไมไดอยูในความรับผิดชอบใน

    กรมทางหลวงชนบท ไมไดอยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ถึงอยู

    ในอํานาจในการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเขาก็ไมมีปญญาท่ีจะทํา ถางบพัฒนา             

    งบท่ีดินและสิ่งกอสรางของเขาปนี้ไมถึง 4 ลานตรงนี้เขาไมมีปญญาหรอกครับท่ีจะ

    มาซอมลาดยางไดเยอะ ประกอบกับถนนท่ีชํารุดตรงนั้น ก็อยูในอํานาจ อบจ. ของ

    เรา ก็ฝากจะฝากขอเสนอแนะ ฝากถึงผูบริหาร ตอนนี้แมแตงบเงินกูของเราสอง 

    รอยลานท่ีผานมาเปนหลุมเยอะมาเลยครับผมก็ไมแนใจวาเงินประกันสัญญาอยูใน

    การประกันสัญญาหรือไม ทําไมไมสรุปไปเลยละครับวาเสนไหนกําลังลงมือทํา 

    เสร็จแลวสงมอบงาน จะหมดวันไหน เปนผัง เปนชารด ไมไดเหรอครับ ถารองมา

    ก็สรุปวาทําไป 20 เสนอยูในการประกันผลงานท่ีมันชํารุดอยู 5 เสน ตองเรียก 

    บริษัทนั้นเขามาทํา ถาไมทํายึดมีเกณฑมาตรฐาน ตอบทีไรนิติกรมาตอบตองแจง

    ใหเขามาทําในเวลาอันควร ถามวาอันควรมันเปนขอกฎหมายและความเหมาะสม 

    อบจ. เรามีเกณฑหรือยัง สงไปครั้งหนึ่ง สองครั้ง สามครั้ง ก็ริบก็ยึดก็วากันไป อัน

    นี้กําหนดมาเลยครับ เสนไหนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเราเปนหลุม ตอนนี้เปน

    หลุมเทาไหร เราก็มาตั้งซ้ือซิครับลูกรัง วางแผนซิครับ เราจะซอมลาดยางมีรถอยู 

    ก่ีคัน มีคนก่ีชุด ถาไมพอเราจะจางคนเหมาเพ่ิมอยางไร ปนี้เราไมมีขอมูลตรงนี้เลย 

    ทุกครั้งเรามีความรับผิดชอบอยูแลว สมาชิกแตละทานก็บนมาอยางนี้แตจะใหพูด

    ทุกทานคงไมไหว เวลาคงไมพอ ในฐานะท่ีเปนเพ่ือนสมาชิกดวยกันขอพูดแทน 
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    ดีกวา เพราะสิ่งเหลานี้ทานประธานท่ีเคารพครับตองคํานึงถึง ทําลาดยางมันก็ดี 

    ครับ แตวาตรงนี้ผมฝากใหทานผูบริหารเอาใจใสตรงนี้ดวยผมมาดูงบลูกรังปท่ีแลว

    ซ้ือลานเจ็ด ปนี้ซ้ือลานหา นอยกวาเดิมอีก ท้ัง ๆ ท่ีหลุมมันเยอะกวาเดิม แสดงวา

    ไมไดใสใจตรงนี้เลย ถามวาถนนตรงนี้ไมไดทํา ทางหลวงชนบทก็ไมไดทํา อบต.ก็

    ไมไดทํา ความรับผิดชอบของเราก็ไมไดทําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.  

    เทศบาล เขาก็ไมมีปญญาทํา ผมถามวาใครจะทําละ เขาบน ฝากทานสมาชิกมา 

    อยู เขาวา “บมีหนวยตาเบาะ ทาน ส.จ.”  นี้นะครับทานประธานครับ แตได 

    รับมาเหมือน ๆ กัน เพราะฉะนั้นฝากผูบริหารผมไมไดตําหนินะครับ ฝากวาถา 

    ทานทําลาดยางเยอะแลวในสวนนี้ กองชางวางแผนนะครับ ซ้ือลานหาไมพอหรอก

    ครับ รถอะไรนะครับ เบร็คดาว อะไรนั้นนะครับ ท่ีจะซ้ือรีบซ้ือนะครับ เพราะถนน

    มันเสียหายเยอะลูกรังถาลานหาไมพอ พนักงานจางไมพอเพ่ิมครับ จางเพ่ิม สิ่ง 

    เหลานี้ตองวางแผนครับ ทานประธานท่ีเคารพครับท่ีจะไปลดปญหาความ 

    เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ถาอยางนั้น โดนดาท้ังปครับ ฝากดวยทานประธาน

    ท่ีเคารพครับนี้คือประเด็นนี้นะครับ เพราะวาตรงนี้ผมดูแลวหินคลุกมันดูนอย 

    เกินไป แลวในสวนรถเกรดปนี้ถาแปรตัด ก็ควรจะตั้งใหม เพราะหลังจากฝนแลว 

    แลงมานาน บนมานาน พอฝนลงแลวลงแรงถนนชํารุดเสียหายมาก นะครับรถ 

    เกรดเรามีก่ีคันพรอมหรือยัง รถแท็กเตอรอยูไหนครับตอนนี้ รถอัดของเราอยูไหน

    ครับ ตองเตรียมพรอมครับ ฝากทานประธานครับ รถเจาะบอบาดาลมันพรอม 

    หรือยัง เขาบอกวาเพ่ือนสมาชิกบนวาของเราไปเจาะ 3 วัน ไดบอเดียว เอกชนวัน

    เดียวได 2 บอ ผมวาเอะ สงสัยเครื่องของเขาจะดีกวาเราม้ัง แตสอบถามไปเขา 

    บอกวาเครื่องเขา 6 หม่ืน ของเขา แสนกวา ของเรา 4 ลาน อันนี้หาคําตอบเอง 

    ครับทานประธานครับ อีกสุดทายทานประธานครับ คงไมมาก เพราะวาเราคงจะ

    ไปวากันในเรื่องของรายละเอียดชั้นท่ี 2 ของการแปรนะครับ โดยภาพรวมแลวก็

    เห็นดวยนะครับในสวนปนี้ก็ฝากทานประธานท่ีเคารพนะครับในเรื่องของโรงเรียน

    นะครับปนี้ตองใหความสําคัญกับพ่ีนอง การศึกษาพอสมควร ก็เปนสิ่งท่ีดีนะครับ 

    เพราะวาลูกหลานเรานะครับ จะไปแขงท่ีอ่ืนก็ไดมันตองมีน้ําเลี้ยงท่ีดี คําวาน้ํา 

    เลี้ยงไมเหมือนนักมวยนะครับ ตองบํารุงดี ใหปญญาดี ตรงนี้ก็คืออุปกรณการ 

    เรียนการสอน อะไรตาง ๆ ปนี้ดีมากนะครับทานประธานครับ เห็นดวยในภาพอ่ืน

    ก็คงไมมีอะไรก็ฝากอภิปรายไว เพียงเทานี้ครับทานประธานครับ ฝากเปน 

    ขอสังเกตฝายบริหารจะแกไขปรับปรุงในวาระท่ี 2 ตอไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษ  เชิญทานวรากรณครับ เชิญครับ 
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นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

    ทุกทาน กระผมวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต

    อําเภอยางตลาด สั้นครับทานประธานตอเนื่อง ทานสุรพงษ ตอเนื่องจาก 

    การศึกษา ผมมาเปดดูรางขอบัญญัติแลว  ตั้งแตหนา 37 ถึงหนา 65 ในราง 

    องคการบริหารสวนจังหวัดของเรามีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 12 โรง แตมาเปดดู

    ในรางขอบัญญัติเปนท่ีนานอยใจแทนโรงเรียนเนินยางครับท่ี ขาดตกบกพรองไป 

    ไหนไมรูในรางมีแค 11 โรง หรือวาเนินยางมีพรอมทุกอยางแลว ถึงไมเอา 

    งบประมาณกับเพ่ือน ฝากทานสมาชิกเปดดูนะครับ โรงเรียนในสังกัดของเรา 12 

    โรง แตอยูในรางขอบัญญัติมีแค 11 โรง ฝากโรงเรียนเนินยาง อยางไรก็ฝาก 

    ผูบริหารดวย หรือวาเจาหนาท่ีทําตกบกพรองไปเดี๋ยวเราไปวากันท่ีข้ันแปรก็แลว

    กัน สั้น ๆ ครับ ทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวรากรณครับ เชิญ วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร  

 

ด.ต. วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ทานนายก  ทานหัวหนาสวน หัวหนาฝาย ทานสมาชิกสภา

    ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร จากนาคู ผมไดตั้งขอสังเกต ดู

    หลายประการ ดูหลายอยาง ขอบัญญัติป 59 ท่ีสําคัญนะครับ ผมดูแลว ผมสังเกต

    ดูวารายจายเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน ผมคิดวาไมรูผมคิดอยางไรครับ ดูแลว  

    อําเภอนาคูของกระผม เหมือนทานวุฒิศักดิ์ พูดเลยวาไมเปนธรรม หรือวาเด็กใคร 

    เด็กมัน ลูกใคร ลูกมัน หรือวาหัวอกใคร หัวอกมัน ผมก็ไมรูนะครับ การจัดสรร 

    งบประมาณลงพ้ืนท่ีของอําเภอนาคูนี้ขอแค 400-500 เมตร นายกก็มา กํานันก็มา 

    รับปากก็จะให แตดูแลวไมมีเลย ไมมีในโครงสรางเลย ผมคิดวานาจะคิดหลาย ๆ 

    อยาง บางโครงการไมนาจะลงเงินเยอะก็เงินเยอะ เหมือนทานสุรพงษพูดวา 

    สงเสริมการศึกษาเขต 2 แตพูดวามาขอใหโรงเรียนในสังกัดไดไหม ทานบอกวา 

    ไมไดมันผิดระเบียบมันผิดขอบังคับ แลวท่ีใหไปมันผิดจุดประสงคอะไรครับ หรือ

    วามีอะไรเปนพิเศษ ผมตั้งขอสังเกตหลาย ๆ อยางนะครับ ผมไปดูรายชื่อของเขา 

    เขาทําเขาเนี๊ยบมาก เขาวางผังเมือง ทําแผนงานงบประมาณตาง ๆ เขาทําดวยจิต

    วิญญาณและหัวใจ ของเรานี้ทําอะไรก็ไมรูไปดูของเขาเปรียบเทียบไมไดเลย เขา 

    ฉายสไลดใหเราดูเขาทําคุมเงิน คุมภาษีของพ่ีนองประชาชนจริง ๆ นะครับ เขาเรา

    ทําดวยมันสมองบางสวนหรืออยางไรก็ไมรูผมเสียใจมากครับ โครงสรางพ้ืนฐาน 

    อําเภอนาคูของผมไมมีเลย ท้ัง ๆ ท่ีรับปากไปแลว แคนี้นะครับผมขอฝากดวย                

    นะครับ ขอขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ ครับ เชิญทานอนันต จิตพันธครับ เชิญครับ 
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นายอนันต  จิตพันธ  เรียนทานประธานท่ีเคารพและก็ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผม                  

    นายอนันต จิตพันธครับ ส.อบจ. เขตอําเภอนามน ทานประธานท่ีเคารพครับ ผม

    อยากใหความเปนธรรมแตละอําเภอเก่ียวกับงานประเพณีนะครับ สําหรับ 5-6  

    โครงการนะครับ ก็ 5,6,7 โครงการ ก็ไดอําเภอละ 50,000 บาท อยูเหมือนเดิม 

    ครับ อยางเชนอําเภอท่ีได 200,000-300,000 บาท อยางกุดหวา ไดไปแลว  

    500,000 ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานสุรพงษ พูดนะครับ แตอําเภอนามน  

    หลายอําเภอนะครับ 50,000 อยูตลอดนะครับ ผมเคยคิดวาอําเภอผมทําบุญ  

    อําเภอผมก็ทําไดดีท่ีสุดเหมือนกันนะครับ คนท่ีมารวมงานผมคิดวาเปนภาพรวม 

    ของจังหวัดทุกปนะครับ และก็ตางจังหวัดเหมือนกันนะครับท่ีมาแขงขัน                 

    สารภัญญะนะครับ ทําให อยางเด็กรุนหลัง นักศึกษาทําใหยังมีการพัฒนาใหมีการ

    แขงขันกันอยางมากมาย โรงเรียน อยางยางตลาดก็มา ตรงนี้นะครับ ผมอยากให

    ปนี้อยากใหท่ัวถึงกันครับ อยางนอย ๆ อําเภอละ 50,000 ขอใหอําเภอละ  

    100,000 นะครับทานประธานครับ ผมขอฝากไวกอนนะครับ แตวากอนท่ีจะไดรับ

    รางขอบัญญัตินะครับ ถาตรงนี้ถารับปากวาเอาใหท่ีอําเภอท่ีขาดเขินได 50,000  

    ทุกโครงการก็คงจะรับรางกับเพ่ือนนะครับ แตถาไมครบ 50,000 ก็จะไมรับราง 

    เหมือนกันนะครับ ก็คงจะเอาไวกอนนะครับ เพราะวามันไมมีความเปนธรรมนะ 

    ครับ ใหกับอําเภออ่ืนนะครับ อําเภอไหนขอไดก็ขอเอา ขอเอานะครับ อําเภอ 

    นามนไมคอยพูด ไมคอยอะไรก็ไมใหนะครับ ทานประธานครับ ก็ประเด็นท่ี 2              

    นะครับ ผมก็ดูเก่ียวกับการศึกษานะครับ เก่ียวกับการศึกษา ทีนี้ผมก็ไดไปเยี่ยม 

    เยือนหลายโรงเรียนอยูนะครับ ไปดูทางบัวขาวนะครับ ของทานสุรพงษ พอดีผม

    ไปเยี่ยมเพ่ือนอยูแถวนั้นนะครับ ก็ไปเห็นโรงเรียนทางบัวขาวก็ทําดีนะครับ อยาง

    ทานสุรพงษทําสนามมวยไปสงเสริมนะครับ ใจจริงผมก็อยากได 2 โรงนะครับ ผม

    อยากใหผูบริหารนะครับ จัดใหไปเลยนะครับทุกโรงเรียนนะครับ 12 โรง ใหมี 

    สนามมวยทุกโรงเรียน เพราะวาถาทําแลว ทําจริง ๆ นะครับ หรือถาอยางนั้นก็มา

    แขงกันนะครับ การแขงขันนักมวย ผมอยากใหจัดจริง ๆ นะครับ อยากให  

    เพราะวาไมใชดูถูกทางดานการกีฬาผมยังไมเห็นโรงเรียนไหนเขาไปแขงชิง 

    ชนะเลิศสักทีนะครับในสังกัดเรา ผมวาเอาดานมวยชะเพราะวามันจะมีเด็กท่ี 

    ครอบครัวไมคอยสมบูรณเทาไหร พวกนี้นะครับจะจริงจังจริงใจในการฝกซอม  

    มากกวาท่ีเด็กมีพอแมมีความสมบูรณนะครับ ผมคิดวานาสงเสริมเพ่ิมนะครับตรง

    นี้ เพราะวาทําไมผมอยากใหสงเสริมนะครับ อยางนามนไมมีในสังกัดครับ เผื่อได

    กับเพ่ือนครับ ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานอนันต ครับ เชิญทานวิรัตน ครับ 
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นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมวิรัตน  ภูตองใจ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอสมเด็จ รางรายจายงบประมาณ รายจาย 

    ประจําป 2559 ในวันนี้ยกรางเขาสูวาระท่ี 1 ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  

    โครงการทุกโครงการลวนแตเปนโครงการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนและเปน 

    โครงการท่ีจะพัฒนาบานเมืองของเราใหเดินหนาตอไปดวยความเจริญ วันนี้ครับ

    ผมเองในนามประธานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พรอมกับ  

    คณะกรรมการ หากไมเห็น 3 ขอ 3 โครงการนี้ คงจะไมยอมรับรางนี้แตดวย 

    วิสัยทัศนของผูบริหารครับ โครงการท่ี 1 ครับ แผนงานโครงการศึกษา ทาน 

    ประธานท่ีเคารพครับในหนา 171 คาเชาบานตั้งไวอยูท่ี 1,897,200 บาท ซ่ึงเปน

    คาเชาบานของขาราชการครู เจาหนาท่ีพนักงานตางๆ นะครับของพนักงานครู คง

    จะ อันท่ี 2 คือ คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไวท่ี 473,160 บาท และอีก 

    โครงการหนึ่งครับ โครงการท่ี 3 ท่ีผมเองไดนําเรียนตอสภาไววาปจจัยพ้ืนฐาน 

    สําหรับนักเรียนยากจน ตั้งไวอยูท่ี 420,000  บาท ขอบคุณทานผูบริหาร ทาน 

    ประธานสภาครับ 3 โครงการนี้ ในชวงท่ีผมพรอมกับคณะกรรมการนั้นไดออก 

    ตรวจเยี่ยมประเมิน ท่ีติดตามงบประมาณนั้นนี้คือนั้นคือปจจัยหลักครับ ทาน 

    ผูบริหารไมไดบรรจุ ไมไดตั้งงบประมาณไวผมคิดวารางขอบัญญัตินี้คงจะไม 

    สมบูรณ จะตั้งมากตั้งนอยนั้นคือปจจัยสําคัญ นั้นคือเปนทุนการศึกษาของลูก ๆ 

    นักเรียน ท่ีมีฐานะครอบครัวยากจน คาเรียน คาเลาเรียนของบุตร ครู อาจารย  

    ลวนแลวแตเปนสิ่งสําคัญ เปนขวัญและกําลังใจใหครูในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ ผม

    ขอสนับสนุนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรัตนครับ เชิญทานดนุพล ครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  ทาน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายดนุพล ผือโย สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอหนองกุงศรี ซ่ึงขอนําเรียนนะครับวาวันนี้เปนวันท่ี

    หลาย ๆ ทาน มีความรูสึกดีใจและก็มีสมาชิกหลายทานมีความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ 

    เพราะวาเห็นรางขอบัญญัติงบประมาณแลว สําหรับทานใดท่ีมีโครงการลงพ้ืนท่ีก็

    ยิ้มอยางเดียว แตทานใดไมเห็นโครงการลงพ้ืนท่ีก็นอยใจเปนธรรมดาในการ 

    จัดสรรงบประมาณนั้นท่ีกระผมเองในเรื่องงบประมาณของตรงนี้นั้น ป 2559 นั้น

    เห็นตัวเลข ประมาณ 774 ลาน ถือวาตัวเลขท่ีสูงพอประมาณ ทานประธาน 

    ครับซ่ึงกระผมเองไดมีโอกาสไดไปพบปะกับทานนายก อบต. นายกเทศบาล  

    ตําบล สมาชิก กํานันผูใหญบาน พ่ีนองประชาชน เขาจะถามเสมอวางบประมาณ
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    ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนั้นมีงบประมาณ ประมาณเทาไหร ผมก็

    ตอบอยางนาชื่นใจ ปท่ีแลวก็บอกวา 720 ลาน หลายทานก็บอกวางบประมาณ 

    มากจังเลย ของผมไดยี่สิบ สามสิบ สิบหาสิบหาลานผมก็ตอบไป แตปนี้นั้น 

    งบประมาณพ่ึงเสนอเขามา ตัวเลขอยูท่ี 774 ลานนั้น ก็ถือวาเปนตัวเลขท่ีสูง 

    พอประมาณ ซ่ึงกระผมไดดูแลวนะครับวาในรางขอบัญญัติงบประมาณ ป 2559 

    นั้น นะครับ งบ 774 ลาน ผมดูกองการศึกษาก็ประมาณ 337 ลานแลว นะครับ 

    เม่ือมาลบออกจาก 774 ลาน ก็จะเหลืออยูประมาณ สามรอยกวาลานเทานั้นเอง 

    ท่ีมาดําเนินการท้ังรายจายประจําท้ังท่ีอยูในรางขอบัญญัติงบประมาณ สี่รอยกวา

    ลาน ขออภัยนะครับซ่ึงทานประธานครับ ซ่ึงผมเปรียบเทียบตัวเลขตรงนี้นั้น  

    เพราะวางบประมาณในรายจายนั้น ผมจะดูไปอีกวาในสวนท่ีทานสมาชิกทานได 

    อภิปรายไปแลววางบกลางหรือวางบสํารองจายนะครับ ป 2559 นั้น ก็ประมาณ 

    90 กวาลาน ซ่ึงผมดูเปรียบกับโครงการสรางพ้ืนฐานของป 2559 จะอยูท่ี 

    ประมาณ ประมาณ 99 ลาน เศษนิดๆ เทานั้นเอง 99 ลาน ซึงเปรียบเทียบใหฟง

    ระหวางงบกลาง กับงบโครงสรางพ้ืนฐาน ทุกอยางท่ีบรรจุอยูในรางงบประมาณ 

    ซ่ึงตรงนี้เอง ผมพยายามท่ีจะนําเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารวาโครงสราง

    พ้ืนฐานจะเปนถนนลาดยาง ท่ีทําไดดีนะครับ ผมเห็นดวยจะอยูในถนนท่ีเปนถนน

    ถายโอน ซะสวนใหญ สวนเล็กนอยก็ซอมแซม ถนนคอนกรีตบางตามท่ีเสนอมา ท่ี

    ผมอยากกราบเรียนท่ีเปนเขตถนนถายโอนของสมาชิก บางทาน 30 เขต มันไมมี

    ครบทุกเขต ท่ีเปนถนนถายโอนผมก็เลยอยากกราบเรียนทานประธาน ผานไปยัง

    ผูบริหารวา ถาไมมีถนนถายโอนแตมีความจําเปน ผมอยากจะใหทานตะหนักถึงวา

    ความเดือดรอนของประชาชนมีความจําเปนตองมีการเยียวยา มีการซอมแซม มี

    การสราง เพ่ือใหพ่ีนองของเราสัญจรไปมาอยางสะดวกตรงนี้ ผมอยากใหทานได

    ตระหนัก และคิดวาถึงจะใชงบประมาณไมมาก แตก็เปนการเยียวยา เปนการ 

    บรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ทานประธานครับ ซ่ึงกระผมเองเห็น

    ดวยในสวนเรื่องของรางงบประมาณรายจายของป 2559 แตสิ่งหนึ่งท่ีอยากกราบ

    เรียนนะครับ วาในสวนของงบอุดหนุน ซ่ึงหลายปท่ีผานมานะครับผมดูแลวนะ 

    ครับวาอุดหนุนในสวนของสถานีตํารวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ ของเรา ผมนําเรียน

    นะครับวา ผมเคยเห็นปลัดเทศบาล อบต. แมกระท่ังนายก อบต. เขามาใชบริการ

    ขององคการบริหารสวนจังหวัดเรา ใหการสนับสนุนในสวนของสถานีตํารวจ 

    จังหวัดกาฬสินธุ ของเราไปสรางสนามยิงปน ผมไมเคยเจอนะครับวาจะเปน 

    อยางไร แตในสวนท่ีประชาชนเขาเลาใหผมฟงวาเล็กนิดเดียว ผมเลยถามวาใช 

    งบประมาณเทาไหร ผมวาตัวเลข ประมาณ 4-5 ลาน ตัวเลขผมใชคําวาประมาณ

    การ 4-5 ลาน เขาก็บอกวามันเหมือนเลาไก 4-5 ลานไดอยางไร ผมก็ถามไป ผม

    เห็นวาคงจะมีข้ันตอนการดูแลความปลอดภัย ผมพยายามท่ีจะตอบในสวนท่ีเปนท่ี
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    เกาะกําบังใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเราปนี้เชนเดียวกันนะครับ

    ผมเห็นงบประมาณในการอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุของเรา 

    ประมาณ 7 ลานเศษตรงนี้ก็อยากนําเรียนนะครับวามีความจําเปนมีความ 

    เดือดรอนมากนอยแคไหนถึงไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ลงไปแตประการหนึ่งท่ีผม

    อยากกราบเรียนอีกนะครับ และสวนของกองการศึกษานั้นโรงเรียนแตละโรงเรียน

    ทานประธานครับผานไปยังผูบริหาร หลายโรงเรียนไดซ้ืออุปกรณการเรียน ดีออน

    ซัพพายอะไรผมจําไมได ออนดีมาน อะไรนี่แหละ หลายโรงเรียนไดซ้ือไปแลวตอง

    นําเรียนนะครับเปนขอเท็จจริง นะครับวาคณะครูเองก็ตองเปนผูท่ีเชี่ยวชาญ เอา

    มาใหนักเรียนไดเรียนรู อยางมีประสบการณอยางเชี่ยวชาญ ท่ีตรงนี้ผมอยากเรียน

    ในท่ีประชุมวาเม่ือตั้งงบไวแลว แตเรายังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมีความรู

    ของบุคคลเหลานั้นซ่ึงตรงนี้เองนะครับแตละโรงเรียนไดเสนอเขามาเพ่ือเปน 

    เทคโนโลยีสมัยใหมจะทําใหบุตรหลานของเรามีประสบการณมีความรูแตผมดูทาน

    ประธานนะครับวาเม่ือนักเรียนของเราไมมีความพรอมไปสูเทคโนโลยีท่ีดีขนาดนั้น

    ไดเลย เพราะวาโรงเรียนของเราท่ีมีเรียนในแตละตําบลนะครับ หลายโรงเรียนนะ

    ครับ เขาตองดูความพรอมของนักเรียนและโรงเรียนของเราก็คอนขางท่ีจะพัฒนา

    ตัวเองไดดีสิ่งท่ีนาชื่นชมมากท่ีสุดก็คือเรื่องภาษา ภาษาเปนสิ่งท่ีทําใหแตละ 

    โรงเรียนมีความกระตื้อรือลนทางผูอํานวยการเองก็สามารถท่ีจะไปโชวไดแตก็ชวง

    นี้ทางดานภาษานั้นก็จะพัฒนาไปไดระดับหนึ่ง ในเรื่องสื่อการเรียนการสอน 

    เทคโนโลยีสมัยใหมนั้น ผมยังคิดวาบุคลากรยังมีความสําคัญยิ่งนะครับท่ีจะตองให

    ควบคูเม่ือเอาเทคโนโลยีสมัยใหมลงไปแลว เราขาดบุคลากร ก็เหมือนท่ีเราขาดทุน 

    ก็อยากฝากไวนะครับวาสิ่งเหลานี้จะตองมีความเก่ียวพันกัน มีความตอเนื่องกัน 

    โดยเฉพาะแลวครูผูสอนโดยตรงเขาจะเปนผูบอกกับผมโดยตรง ผมเปนกรรมมาธิ

    การการศึกษาดวยกับทานประธานวิรัตน นะครับเขาเคยเรียนนําวาเครื่อง 

    คอมพิวเตอรซ้ือมาแลวไมถึงปก็พังแลว ผมขอนําเรียนวาพังไดอยางไร สเปคก็มี  

    สเปคก็ใชได ตรงตามสเปคหรือไม เขาก็บอกวาสเปคใชไดแตคุณภาพไมมี พูดงง ๆ 

    นะครับวาสเปคดีตรงท่ีมาตรฐานแตคุณภาพใชไมไดผมก็ยังงงอยูนะครับวา เม่ือ 

    สเปคดีแลวไมคุณภาพไมมีหมายความวาอยางไร นะครับก็อยากใหทานประธาน

    และผูบริหารไดรับขอมูลสิ่งเหลานี้ ซ่ึงผมไดรับขอมูลมาจากขอเท็จจริงหลังจากท่ี

    ไปสัมผัสกับครูผูสอนโดยตรงครับก็ฝากไววาในรางงบประมาณรายจายป 2559  

    นั้นนะครับ หลายโครงการนะครับท่ีตองใหการสนับสนุนเพ่ิมเติม แตในหลาย 

    โครงการอยูในชั้นท่ี 2 ของการแปรญัตติในโอกาสตอไป สิ่งหนึ่งท่ีอยากกราบเรียน

    นะครับทางถนนสายหนึ่งทางนายกเทศบาลนะครับในเขตพ้ืนท่ีของตัวกระผมเอง 

    ไดรับความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เอง มาดวยดี 

    ตลอดนะครับใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณลาดยางแตในความเดือดรอน 
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    จริง ๆ จะนําเสนทางขามคลอง ขามอางเก็บน้ําเข่ือนลําปาวมาสูถนนของทาง 

    หลวงชนบทนะครับ มาสูสะพานเทพสุดา ทางทานสมาชิกเอง ทานผูบริหาร  

    กํานัน ผูใหญบาน มานําเรียนผูบริหารไปแลว นี่ผมก็อยากฝากไวนะครับทาน 

    ประธานถาเปนไปไดก็ใหเกียรติมาสักเล็กนอยก็จะเปนเกียรติอยางสูงยิ่ง ตอง 

    ขอบคุณในตรงนี้เพราะวาทานเองก็ใหความตระหนักในเรื่องนี้อยู นะครับสิ่ง 

    สุดทายท่ีอยากกราบเรียนนะครับคือทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เม่ืออานใน 

    รายละเอียดของรางงบประมาณแลวนะครับก็อยากใหทานดูในสวนท่ีงบอุดหนุน

    นะครับซ่ึงอุดหนุนแตละแหงนั้นหลายคนท่ีบอกวานอยเนื้อต่ําใจบางทานก็บอกวา

    ไดหาหม่ืน บางทานก็บอกวาไดแสนหนึ่ง แตผมพอจะเขาใจวาคงจะดูท่ีเนื้อของ 

    งานเปนงานระดับใหญขนาดไหนตรงนั้นผมก็ยังเขาใจตรงนั้นอยูนะครับ แตผมยัง

    ไมสบายใจในหลักเกณฑท่ีจะอุดหนุนนะครับวาเราใชหลักเกณฑอะไรในการ 

    พิจารณา ก็ฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารนะครับวาสิ่งละอันพันละนอย 

    เหลานี้เราเดินทางดวยกันนะครับ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเราจะ

    เดินหนาไปไดดวยดีก็เพราะสมาชิก คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีทุกคน ท่ีใหความ 

    รวมมือเปนอยางดีนะครับ ก็คิดวาจะทําใหเรือลํานี้ของเราอีกไมนานกระผมเองก็

    หมดวาระซ่ึงตรงนี้เจาหนาท่ีหลายๆ ทานนะครับ เพราะวาเหตุการณไมปกติเรา 

    อาจจะดวยกันอีก 1 ป เราดีดวยกันไว อยาไดเคืองไดโกธรใหกันเลยครับก็ 

    ขอบพระคุณทานประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานดนุพล  ผือโยครับ ตอนนี้เพ่ือนสมาชิกไดอภิปรายมา แปดทาน

    แลวนะครับทานผูบริหารมีอะไรจะตอบขอซักถามไหมครบั เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ 

    กอนอ่ืนก็ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานท่ีใหท้ังคําชม 

    ใหท้ังคําติ อยางไรก็ดีทุกคนจะรอยเปอรเซ็นตทุกอยางก็คงจะไมมี ก็ตองขอกราบ

    คุณทานสมาชิกท่ีใหคําแนะนํา นะครับ อยางไรก็ดีจากทานเกรียงศักดิ์ทาน            

    เกรียงศักดิ์ ก็พูดถึงวาไฟลามทุงนะครับก็อยากจะชี้แจงตอทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ

    วา ตรงนี้เรื่องของเงินเดือนของภาคราชการนั้นเราก็ไดตะหนักอยูตลอดเวลานะ 

    ครับ เรื่องวา 40 เปอรเซ็นต ของ อบต. ของเทศบาลตาง ๆ ท่ีกําลังมีปญหา 

    อยูนี้เราไดคิดอยูตลอดเวลาอยางไรก็ดีหมวดเงินเดือนสามรอยลานท่ีทานไดพูดขอ

    นําเรียนชี้แจงกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และสภาอันทรงเกียรติ 

    แหงนี้วาการท่ีเรามีหมวดเงินเดือน หมวดรายจายประจํา ซ่ึงตรงนี้มีความสําคัญ 

    เปนอยางมาก เพราะเรามีขาราชการครูตั้ง 12 โรง แตวาอยางไรก็ดีการท่ีเราจะ 

    นับครูรวมหรือไมครูวารวมเปน 40 เปอรเซ็นตของคาใชจายท้ังหมดหรือไมเราได
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    ทําหนังสือหารือไปทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแลวเขาไมนับรวมนะ

    ครับสวนครูก็คือสวนครู ครูจะเปนเงินอุดหนุนมาจากกระทรวงศึกษาธิการไมวาจะ

    เปนคาใชจาย คารายไดหัว คาเก่ียวกับหมวดเงินเดือนอะไรตาง ๆ เพราะฉะนั้น 

    ตรงนี้จึงขอกราบเรียนวาเราตระหนักอยูเสมอวาไมเปนไฟลามทุงอยางแนนอน นะ

    ครับ สําหรับขาราชการเราปกติแลวขาราชการเราจะอยูท่ี 19.5 เปอรเซ็นต ซ่ึงไม

    รวมครู ถารวมครูแลวประมาณ 38 เปอรเซ็นต แตเขาไมรวมเขาแยก เพราะฉะนั้น

    ตรงนี้จึงขอกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติใหทราบท้ังสภาวาเรามีขอควรระวัง

    อยูเสมอสวนโบนัส 15 ลานมีหนังสือคําสั่งไหม ปท่ีแลวทานบอกวาทางสภาเรา 

    อนุมัติ 6 ลาน ปนี้ 15 ลาน มันเปนตัวเลขท่ีมากเกินไป แตอยางไรก็ดีก็จะมี 

    หนังสือคําสั่งไปชี้แจงกับทานคณะกรรมการแปรญัตติอีกทีหนึ่งครับ เรื่องการ 

    สงเสริมประเพณีทานก็ยกตัวอยางการสงเสริมประเพณีของกุดหวา ตรงนี้ทาง 

    ผูสื่อขาว ทางการขาวตาง ๆ ไมมีคําวาองคการบริหารสวนจังหวัดแตวันนั้นผมกับ

    ทานสุรพงษ ก็ไปไปรวมงานเราไดมอบเงินสามแสนก็จริงแตในขณะเดียวกันวันนั้น

    เขาก็ประชาสัมพันธให แลวสุดทายการวางขาวเหมือนทานสุรพงษวาอาจจะไม 

    ครอบคลุมสื่อแตละแขนงมีความแตกตางกันในความคิดโดยสิ้นเชิง ตรงนี้ปหนา 

    อยากจะใหทานสุรพงษไปประสานกับทางเทศบาลกุดหวาหรือบุญบั้งไฟตะไลลาน

    นั้นตอไปก็ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีสวนรวมในการท่ีจะลงขาวดวยแตเราก็

    ตระหนักอยูเสมอวาการท่ีไปแตละครั้งฝายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

    จังหวัดก็ไดไปทําขาวแลวก็ลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดอยู

    เปนประจํานะครับ สวนทานเปนหวงเรื่องการจัดซ้ือจัดจางอยางไรก็ดีการจัดซ้ือ 

    จัดจางเรื่องการท่ีเราจัดซ้ือ อีดีพีเฟส 3 อีบิดดิ้ง ผมตางหนักดีวาอีบิดดิ้งเขาจะเริ่ม

    บังคับใชทางดานกฎหมายตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม เปนตนไป แลวตอนนี้หนวยงาน 

    แตละหนวยงานก็ไดใชเรื่องของ อีบิดดิ้งแลว อยางไรก็ดีผมก็อยากจะขอความ 

    รวมมือจากทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาเราทํางานไปพรอม ๆ กัน เราจะไมละท้ิงซ่ึง

    กันและกันครับก็ขอนําเรียนเรื่อง 3 อี อีบิดดิ้ง อีมารเก็ต อีออคชั่น ของทานนะ 

    ครับผมสวนเรื่องของทานวุฒิศักดิ์ พลเสนา ครับทานบอกวาทําไมเราไมตั้งถึง 10 

    เปอรเซ็นต ปท่ีแลวเราตั้ง 720 ลาน แตปนี้เราสามารถตั้งได 10 เปอรเซ็นต เอา 

    720 ไปบวก 72 ก็เทากับ 792 ลานบาท เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอกราบเรียนชี้แจงวา

    ปท่ีแลวเราตั้งอยูท่ี 720 ลาน  แตวา ณ ปจจุบันถึงเดือนสิงหาคมนี้ เงินก็ยังขาดอยู

    เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณตองคํานึงถึงปท่ีผานมา ถาเราคํานึงถึงปท่ีผานมา

    เสร็จแลวเงินยังไมเขาเราก็เอาป 57 มาเปนท่ีตั้งแลวทานก็ถามตอไปวา 774 ลาน 

    เปนสวนของครูเปนสวนภาคขาราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด ก็ขอนําเรียน

    เม่ือปท่ีแลวเราตั้งคาใชจายขององคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ ท้ัง 

    คาใชจาย เงินเดือน  ส.อบจ. ท้ังคาใชจายประจําท้ังหมดเราตั้งอยูท่ี 468 ลาน แต
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    ปนี้สถานะการเงินการคลังไมเขาตามเปาตามวัตถุประสงค เราจึงตั้งอยูท่ี 459  

    ลาน ลดมาประมาณ 9 ลานกวาบาท เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกราบเรียนใหทาน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติใหทราบ เรื่องเก่ียวกับทานวุฒิศักดิ์ ทานวิรมณศักดิ์ ก็ไดถาม 

    ทานวิรัตน ภูตองใจก็ไดถาม แลวก็ทานดนุพล สุดทาย ทานก็ไดลุกข้ึนมาถามบอก

    วา การจัดทําโครงการแตละโครงการท่ีลงในพ้ืนท่ีภายในจังหวัดกาฬสินธุ นั้นเอา

    อะไรมาเปนบรรทัดฐานในการจัดทําโครงการวาประชาชนพ่ีนองมีความเดือดรอน

    อยางไร แตละพ้ืนท่ีตรงนี้เองผมขอกราบเรียนใหทานทราบวาองคการบริหารสวน

    จังหวัด ไดรูถึงปญหา ไดตระหนักถึงปญหาของพ่ีนองประชาชน เงินดานพัฒนา 

    เราจะมีอยู 2 อยาง อยางท่ี 1 คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท่ีเราไดรับคําตอบจากทาง

    สวนกลางคือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ประมาณ 167 ลาน นี้คือสวนท่ี 

    1 สวนท่ี 2 คืองบพัฒนาจากองคการบริหารสวนจังหวัด คือเงินพัฒนาตาง ๆ เรา

    จะเอาสองสวนนี้มาเกลี่ยใสกันในการท่ีเราจะทําบัญญัติวาสวนนี้ไดแลว สวนนี้ได

    แลว และก็เราคํานึงถึงสมาชิกทุกทานท้ัง 30 เขต เกลี่ยใหเทากันท้ังหมด และตรง

    นี้ทานสมาชิกจะสามารถทวงติงเราไดตอไปในวาระ 2 วาระ 3 ในข้ันแปรญัตตินะ

    ครับ จึงขอกราบเรียนใหทานไดรับทราบ ทีนี้มาเรื่องเงินอุดหนุน ขอกราบเรียนวา

    เงินอุดหนุนนี้แตละเขต อาจจะไมเทากันหรือไมเทากัน อยางไรก็ดีเราก็มีคณะ 

    กลั่นกรองเก่ียวกับเงินอุดหนุนระดับจังหวัด การท่ีเราจะเอาเงินอุดหนุนออกมา 

    เปนขอบัญญัติทุกโครงการจะตองผานคณะกรรมการกระจายอํานาจระดับ คณะ

    อนุกรรมการกระจายอํานาจ  เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขอกราบเรยีนทานสมาชิกไดทราบ  ทาน  

    สุรพงษเองก็ไดยกตัวอยางยกตัวอยางเชนโรงพยาบาลกมลาไสยทําไมอุดหนุนตอง

    ลานกวาบาทแลวก็การอุดหนุนทําไมอุดหนุนท่ีโรงพยาบาลทําไมไมอุดหนุนท่ี 

    สาธารณสุขผมขอกราบเรียนวาโครงการนี้เปนโครงการซ้ือกลองวัดเบาหวานใหกับ

    พ่ีนองประชาชนภายในจังหวัด ซ่ึงตอนนี้กลองนี้มีอยูเครื่องเดียว สวนวากมลาไสย 

    รองคํา ทาคันโท ยางตลาด ยังไมมี โซนทางนี้ยังไมมี เพราะฉะนั้นการท่ีอุดหนุน 

    ตรงนี้ผานสาธารณสุขแนนอนแตวาคนท่ีเปนเจาของเรื่อง คนท่ีเปนเจาของ 

    โครงการผูเขียนโครงการคือโรงพยาบาลกมลาไสยเทานั้นฉะนั้นเครื่องตรวจ 

    เบาหวานเรามีเครื่องเดียวท้ังจังหวัดและถาเราแปรญัตติแลวเราอนุมัติเครื่องนี้ไป

    เราก็จะเปนการทําบุญมากท่ีสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขอกราบเรียนวาเราอุดหนุน

    ไปทางสาธารณสุขแนนอนแตวาบางทีทานก็รูวาการเขียนตัวอักษรการเขียนตัวเลข

    อาจจะคลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติไวนะ

    ครับสวนทานดนุพล  ผือโย ถามวาการท่ีเราตั้งสื่อการเรียนการสอนนั้น  

    ผลสัมฤทธิ์ ก็อยูท่ีนักเรียนท้ังหมด คนท่ีจะเรียนหนังสือ แตเราจะใหคนเรียน 

    หนังสือมีความรูเทาไหรเราก็พัฒนาท่ีครูเราจะใชคอมพิวเตอร เราจะไปพัฒนาท่ีครู 

    เพราะฉะนั้นครูจะเปนเครื่องมือในการท่ีจะไปสอนเด็กนักเรียนอีกทีหนึ่ง เรื่องวา
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    คอมพิวเตอรไดมาตรฐานแตทําไมเสียเลย เสียมาก เสียนอย ตรงนี้เง่ือนเวลาตรงนี้

    มันอาจจะเปนท่ีคนใชบางทีเด็กอาจจะไมเขาใจ เสียหายเลย บางทีเด็กเขาใจใชได

    นานจึงขอเรียนทานวาทุกสิ่งทุกอยางท่ีทานไดติเตือนท่ีทานไดใหคําแนะนํา ทาง 

    ฝายผูบริหารเองก็ยินดีเอาคําชม เอาคําติเตือนของทานไปใชในโอกาสตอไปในข้ัน

    แปรญัตติขอกราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทางฝายบริหารนะครับ ท่ีตอบคําถามของทานสมาชิกนะครับ มีทาน

    สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานอนันต จิตพันธ ครับทานครับ  

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับกราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ สําหรับผมนายอนันต จิตพันธครับ 

    ส.อบจ. เขตอําเภอนามน ก็อภิปรายถามถึงงบประมาณประเพณีท่ี 6-7 โครงการ

    นั้น ทําไมทานนายก ฝายบริหารไมตอบคําถามผมครับ หรือเห็นผมไมมีประโยชน

    หรือครับ  

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานรองนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอนํา 

    เรียนวาผมไดตอบทานไปแลวแตวาผมตอบในภาพรวมนะครับ เพราะวาเราจะมี 

    ข้ันแปรญัตติอีกทีหนึ่ง อยางไรก็ดีเราก็ตองผานคณะอนุกระจายอํานาจอยูดีนะ 

    ครับ แลวก็ในข้ันแปรญัตติทานอนันตก็คอยไปวากันอีกทีหนึ่งนะครับ ขอกราบ 

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) 

    เชิญทานเลขานุการตรวจนับองคประชุม ครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมสภาจํานวน

    ท้ังสิ้น 20 ทาน รวมท้ังทานประธานสภาดวย ซ่ึงทานประธานก็สามารถท่ีจะ 

    ลงคะแนนเสียงไดโดยไมตองลุกจากท่ีนั่งคะ ครบองคประชุมคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ  

    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เรื่องงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  

    พ.ศ. 2559 ในวาระท่ี 1 โปรดยกมือข้ึนครับ 

    -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  19  ทานนะครับ 
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    -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เรื่องงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  

    พ.ศ. 2559 ในวาระท่ี 1   โปรดยกมือข้ึนครับ 

    -  ไมมีนะครับ 

    -  นอกนั้นงดออกเสียง 

    -  ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นะครับ 

         

ประธานสภาฯ   เชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 

 

 

 

 

 

เลขานุการสภาฯ   คะขอบคุณทานประธานคะ ตามท่ีสภาฯ  ไดมีมติรับหลักการ (วาระท่ี 1) ไปแลว

    นั้น ตามระเบียบขอบังคับการประชุม ตามญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติ

    รับหลักการแลวถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภา

    ทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 

    และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ 

    คณะกรรมการแปรญัตติดวย 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

    ทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554ขอ 106    

    กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ี (4)  เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน 

    ข้ึนใหมหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลงก็ถือวาคณะกรรมการชุดเดิม 

    ไดพนจากหนาท่ี และสภาตองเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้ึนมาใหม 

    ซ่ึงคณะกรรมการชุดเดิม ประจําป 2558 ประกอบดวย 

    ๑.  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    ประธานกรรมการ 

    ๒.  ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร  กรรมการ 

    ๓.  นายราเมศร  เลิศล้ํา   กรรมการ 

    ๔.  นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  กรรมการ 

    ๕.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย   กรรมการ 

    ๖.  นายชุมพล หลักคํา   กรรมการ 

    ๗.  นายดนุพล  ผือโย   กรรมการ/เลขานุการ                          
    แลวตามระเบียบการบังคับการประชุมสภา ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 
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    2 ประเภท ประเภทท่ี 1 คณะกรรมการสามัญ ก็ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน

    มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน  2. คณะกรรมการวิสามัญ   

    ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกทองถ่ินมีจํานวน

    ไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 7 คน ซ่ึงสําหรับวันนี้คณะกรรมการแปรญัตติจะ 

    เปนการเลือกคณะกรรมการสามัญท้ังหมด ดิฉันจะขอสรุปวิธีการเลือก  

    คณะกรรมการสภาทองถ่ิน ขอ 1 สมาชิกสภาฯ หรือผูบริหาร เสนอชื่อสมาชิกสภา

    ทองถ่ินไดไมจํากัดจํานวน และมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา 2 คน (ตาม

    ระเบียบขอบังคับ ขอ 107) ขอ 2. การเลือกคณะกรรมการใหดําเนินการเลือกที 

    ละคน จนครบ ท้ัง 7 คน (ตามระเบียบ ขอ 12) ขอ 3.  ในการเลือก  

    คณะกรรมการฯ ถามีการเสนอผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละ 1 คน 

    ถือวาผูนั้นไดรับเลือก (ตาม ขอ 14) ขอบคุณทานประธานคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ขอบคุณทานเลขาฯ นะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับวาท่ีประชุมสภา 

    แหงนี้จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติก่ีทานนะครับ ซ่ึงตามระเบียบบอกวาเสนอ

    ไมนอยกวา 3 ทานแตไมเกิน 7 ทาน เชิญทานสมาชิกครับ ทานวุฒิศักดิ์ พลเสนา

    ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการเพ่ือนสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทานนะครับ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ทานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานวุฒิศักดิ์ เสนอคณะกรรมการมีท้ังหมด 7 ทาน  ขอผูรับรองครับ ไมนอย

    กวา 2 ทานครับ  ขอผูรับรองครับ  

    1. ทานดนุพล  ผือโย   

    2.  ทานบุญชวย  นอยเสนา   

    3. ทาน วรากรณ  ภูอาภรณ   

    4. ทานอนันต จิตพันธ   

    5. ด.ต.นิคม  ประดับการ   

    5 ทานนะครับ ครบตามระเบียบครับ ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติใน  

    ปงบประมาณ 2559 นั้น จะมีได 7 ทานนะครับ ผมจะใชวิธีการเลือก  

    คณะกรรมการตามท่ีทานเลขานุการสภาได ชี้แจงตอสภานะครับวาเราจะเลือก 

    ครั้งละ 1 ทาน ในการเลือกนั้นก็คือวาผมจะเสนอทีละตําแหนง ตําแหนงท่ีหนึ่ง ถา

    มีคนเสนอแครายชื่อเดียว คนนั้นไดเปนคณะกรรมการคนท่ี 1 ถาเสนอ เกิน 2  

    ทาน ตองมีการลงมตินะครับ ขอใหทานสมาชิกไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการคนท่ี 

    1 ครับเชิญครับ เชิญครับ  เชิญทานชุมพล  หลักคําครับ 
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นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิครับเปน

    คณะกรรมการแปรญัตติ ป 2559 ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานชุมพล หลักคําไดเสนอ คนท่ี 1 คือทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ขอผูรับรอง 2  

    ทานครับ ผูรับรอง ทานอนันต อรรคเศรษฐัง ทานวุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ              

    ครบตามจํานวนคับ  ในตําแหนงท่ี 1 นั้น มีทานใดจะเสนอเปนทานอ่ืนหรือไมครับ

    (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1   

    คือทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ นะครับ ผมจะใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 

    นะครับ เชิญทานสมาชิกสภาไดเสนอชื่อครับ  เชิญครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ขอเสนอทานคงเดช  เฉิดสถิตย ครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ทานวุฒิศักดิ์  เสนอทานคงเดช เฉิดสถิตย  นะครับ ขอผูรับรองครับ ผูรับรองคนท่ี 

    1 นะครับ  ทานวรากรณ ภูอาภรณ  ทานชุมพล หลักคํา ทานบุญชวย นอยเสนา 

    ทานอนันต จิตพันธ 4 ทานครับ ครบตามจํานวนครับ ในตําแหนงท่ี 2 นั้นมีทาน

    ใดจะเสนอเปนทานอ่ืนหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ ถือวาทาน 

    คณะกรรมการแปรญัตติทานท่ี 2 คือทานคงเดช  เฉิดสถิตย   นะครับ   

    คณะกรรมการคนท่ี 3 ครับ เชิญทานสมาชิกสภาไดเสนอชื่อครับ เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานประธานครับ ถาผมไมเสนอคนนี้คงจะไมได

    เพราะวาผมไดยื่นกระทูถามทานฝายบริหารแลวเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียงครับผม 

    ขอเสนอทานปลูกทุกอยางท่ีกินครับ กินทุกอยางท่ีปลูก ทานชุมพล  หลักคํา ครับ

    ทานประธาน 

ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักดิ์ ทานไดเสนอ ทานชุมพล หลักคํา นะครับ ขอผูรับรองครับอยาง 

    นอย 2 ทาน ครับ ทานวรากรณ  ภูอาภรณ ทานอนันต อรรคเศรษฐัง ทานคงเดช  

    เฉิดสถิตย   ทานบุญชวย นอยเสนา นะครับ ครบตามจํานวน นะครับ ในตําแหนง

    ท่ี 3 นั้นมีทานใดจะเสนอเปนทานอ่ืนหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ ถือ

    วาทานคณะกรรมการแปรญัตติทานท่ี 3 คือทานชุมพล  หลักคํา  นะครับ  

    คณะกรรมการคนท่ี 4 ครับ เชิญทานสมาชิกสภาไดเสนอชื่อครับ เชิญครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอ ทานราเมศร เลิศล้ําครับ 
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ประธานสภาฯ   ทานท่ี 4 นะครับทานสุรพงษ  พลซ่ือ ไดเสนอทานราเมศร เลิศล้ํา ขอผูรับรอง 

    ครับ ทานวรากรณ  ภูอาภรณ ทานชุมพล หลักคํา ทานคงเดช  เฉิดสถิตย        

    ทานดนุพล  ผือโย  ทานอรรถพงษ  โนนทนวงศ ครับครบตามจํานวน ในตําแหนง

    ท่ี 4 นั้นมีทานใดจะเสนอเปนทานอ่ืนหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ ถือ

    วาทานคณะกรรมการแปรญัตติทานท่ี 4 คือทานราเมศร  เลิศล้ํา  นะครับ  

    คณะกรรมการคนท่ี 5 ครับ เชิญทานสมาชิกสภาไดเสนอชื่อครับ เชิญครับ 

 

นายอนันต จิตพันธ  ครับ ผมขอเสนอทานวิรัตน ภูตองใจครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับทานท่ี 5 เสนอทานวิรัตน ภูตองใจ ขอผูรับรองครับ ทานสุรพงษ  พลซ่ือ   

    ทานอนันต อรรคเศรษฐัง ทานบุญชวย นอยเสนา ทาน ด.ต. นิคม ประดับการ   

    ครบตามจํานวนครับ  ในตําแหนงท่ี 5 นั้นมีทานใดจะเสนอเปนทานอ่ืนหรือไม 

    ครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ ถือวาทานคณะกรรมการแปรญัตติทานท่ี 5 คือ

    ทานวิรัตน  ภูตองใจ  นะครับ คณะกรรมการคนท่ี 6 ครับ เชิญทานสมาชิกสภาได

    เสนอชื่อครับ เชิญครับ 

 

นายบุญชวย นอยเสนา  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอทาน ดนุพล  ผือโย ครับ 

 

ประธานสภาฯ   คือผมเสนอคนท่ี 5 ทานบุญชวยเขาใจหรือไมครับคือผมเม่ือสักครูนี้คณะกรรมการ

    คนท่ี 5 ใหทานสมาชิกไดเสนอชื่อ ทานอนันต จิตพันธ ไดเสนอทานวิรัตน                        

    ภูตองใจ คนท่ี 5 ผมเลยถามตอวาในคนท่ี 5 นั้น ในตําแหนง ท่ี 5 ไมใชคนท่ี 5 มี

    ทานใดจะเสนอชื่อคนอ่ืนอีกหรือไมถาเสนอซํ้าก็แสดงวาจะตองมีการลงมติ ทาน 

    บุญชวยเชิญครับ   

 

นายบุญชวย  นอยเสนา  ถาอยางนั้นผมขอถอนครับทานประธาน  

 

ประธานสภาฯ   ครับทานขอถอนนะครับ ถือวาไมมีผูเสนอแขงขันในตําแหนงท่ี 5 นะครับ                      

    ทานวิรัตน มีอะไรครับ 

 

นายวิรัตน ภูตองใจ  ทานประธานครับ ผมวิรัตน ภูตองใจ ขอสละสิทธิ์ ในตําแหนงท่ี 5 ครับ ทานครับ  

ประธานสภาฯ   ครับทาน ทานวิรัตน  ภูตองใจ ทานขอถอนชื่อในตําแหนง ท่ี 5 นะครับ ขอใหทาน

    ไดเสนอในตําแหนงท่ี 5 ใหมครับ เชิญครับทานวรากรณ เชิญครับ 
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นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ทานประธานท่ีเคารพครับ ขอเสนอทานดนุพล  ผือโย เปนคณะกรรมการแปรใน

    ตําแหนง  ท่ี 5 ครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานวรากรณ ภูอาภรณ เสนอทานดนุพล  ผือโย ในตําแหนงท่ี 5 ขอผูรับรองครับ 

    ทานชุมพล หลักคํา ทานคงเดช เฉิดสถิตย ทานสุรพงษ  พลซ่ือ ทานบุญชวย   

    นอยเสนา ทานวิรัตน ภูตองใจ ทานอนันต จิตพันธ ทาน ด.ต.นิคม ประดับการ 

    ครับ ครบตามจํานวนนะครับ ในตําแหนงท่ี 5 นั้นมีทานใดจะเสนอเปนทานอ่ืน 

    หรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ ถือวาทานคณะกรรมการแปรญัตติทาน 

    ท่ี 5 คือทานดนุพล  ผือโย  นะครับ คณะกรรมการคนท่ี 6 ครับ เชิญทาน 

    สมาชิกสภาไดเสนอชื่อครับ เชิญครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอทานวรากรณ  ภูอาภรณ  

    ครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานคงเดช  เฉิดสถิตย ไดเสนอทานวรากรณ  ภูอาภรณ ในตําแหนงท่ี 6 ขอผู 

    รับรองครับ ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ทานชุมพล  หลักคํา  ทานสุรพงษ  พลซ่ือ 

    ทานอนันต จิตพันธ นะครับ ครบตามจํานวนนะครับ ในตําแหนงท่ี 6 นั้นมีทาน 

    ใดจะเสนอเปนทานอ่ืนหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ ถือวาทาน 

    คณะกรรมการแปรญัตติทานท่ี 6 คือทานวรากรณ  ภูอาภรณ   นะครับ  

    คณะกรรมการคนท่ี 7 ครับ เชิญทานสมาชิกสภาไดเสนอชื่อครับ เชิญครับ 

 

นายราเมศร  เลิศลํ้า  ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ผมราเมศร เลิศล้ําครับ ผมขอ 

    เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรคนท่ี 7 คนสุดทายนะครับ ทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา 

    นะครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานราเมศร ไดเสนอทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา ในตําแหนงท่ี 7 ขอผูรับรองครับ  

    ทานชุมพล  หลักคํา  ทานวรากรณ  ภูอาภรณ ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  ทาน                

    สุรพงษ  พลซ่ือ ทานบุญชวย นอยเสนา ทาน ด.ต.นิคม ประดับการ ทานอนันต 

    จิตพันธ ครับ  ครบตามระเบียบครับ ในตําแหนงท่ี 7 นี้ มีทานใดจะเสนอชื่ออีก 

    หรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับถือวา เราเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

    ครบตามจํานวน 7 ทาน ท่ีทานสมาชิกสภาไดเสนอ ขอใหทานเลขาไดทบทวน 

    คณะกรรมการท้ัง 7 ทาน ครับ เชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ   คณะสําหรับทานคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณประจําป 2559 นะคะ 

    คือ ทานท่ี  

 

    1. ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏ ิ

    2. ทานคงเดช    เฉิดสถิตย 

    3. ทานชุมพล   หลักคํา 

    4. ทานราเมศร   เลิศล้ํา  

    5. ทานดนุพล    ผือโย 

    6. ทานวรากรณ   ภูอาภรณ  

    7. ทานวุฒิศักดิ์   พลเสนา 

    ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   เลขาไดชี้แจงขอระเบียบตอเลยครับ เชิญครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบขอบังคับการประชุม ขอ 109 การนัดประชุม แลวก็เปดประชุม 

    คณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน  

    หลังจากเลิกประชุมแลว ดิฉันขอนัดการประชุมสภาทองถ่ินท่ีหองรับรองทาน 

    สมาชิกจะมีการเลือกคณะกรรมการประธาน และเลขานุการ   

    คณะกรรมการแปรญัตติคะ ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติฯ แลว ผมขอหารือท่ีประชุมแหงนี้วาจะ  

    กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติและพิจารณาญัตติจํานวน  ก่ีวัน  ยื่นได 

    ตั้งแตเวลาใด  ถึงเวลาใด ซ่ึงตามระเบียบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว 

    ไมนอยกวา ๒๔  ชั่วโมง ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอระยะเวลาเสนอรับคํา

    แปรญัตติและวันแปรญัตติขอเชิญทานสมาชิกเสนอครับ 

     

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมดนุพล  ผือโย จากหนองกุงศรี  

    ขอเสนอรับคําแปรญัตติในวันท่ี 22,23,24 เดือน สิงหาคม  2558 ตั้งแตเวลา  

    08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองรับรองสมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กําหนดการแปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.  

    2559 เริ่มวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 9 เดือน กันยายน 2558 เวลา                

    08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ รวมระยะเวลา 16 วัน  ณ หอง 

    รับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สําหรับรายละเอียดนั้น 

    กําหนดการแปรจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่งครับทานประธาน ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานดนุพล  ผือโยนะครับ ทานไดเสนอขอเสนอรับคําแปรญัตติใน 

    วันท่ี 22,23,24  รวม 3 วัน  ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวน  

    วันหยุดราชการ ณ หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    และวันแปรญัตติ เริ่มวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 9 เดือน กันยายน 2558 

    เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ รวมระยะเวลา 16 วัน  ณ  

    หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สวนรายละเอียดจะ 

    แปรอยางไรนั้นทานคณะกรรมการจะแจงคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง นะครับ  ขอ

    ผูรับรองครับ ทานดนุพล  ผือโย ผูเสนอนะครับ  ทานวรากรณ ภูอาภรณ                  

    ทานชุมพล หลักคํา ทานคงเดช เฉิดสถิตย ทานบุญชวย  นอยเสนา ทาน                     

    ด.ต.นิคม ประดับการ ทานอนันต จิตพันธ  

 

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับรองตามท่ีทานดนุพล  เสนอ ครับ  

    ทวนอีกครั้งนะครับ 

  

 รับคําแปรญัตติในวันท่ี 22,23,24 สิหาคม 2558 รวม 3 วัน  ตั้งแตเวลา 

08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองรับรองสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และวันแปรญัตติ เริ่มวันท่ี 25 สิงหาคม 

2558 ถึงวันท่ี 9 เดือน กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวน

วันหยุดราชการ รวมระยะเวลา 16 วัน  ณ หองรับรองสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 ถือวาไดวันรับคําแปรญัตติ และรับคําแปรญัตติ ขอใหสวนราชการทุกสวนได

ใหความรวมมือ เขาแปรญัตติตามวัน และเวลาท่ีทางคณะกรรมการจะแจงไป

ใหทานไดทราบนะครับ ซ่ึงปนี้เราไดกําหนดระยะเวลาไดส้ันลงนะครับ เพียงแค 

2 อาทิตย นะครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานสุรพงษ ครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ  ครับสืบเนื่องจาก 

    อภิปรายอยูในญัตตินะครับ ผมไดตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะผูบริหารไวนะ 
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    ครับ เก่ียวกับโครงการถนนชํารุด สวนท่ีนอกเหนือจากลาดยางท่ีเราจัดลงไปนะ 

    ครับ พอดีผมไดเปดเห็นรางขอบัญญัติ หนา 2 ทานครับ หนา 2 นี้สําคัญมาก                

    นะครับ สถานะการเงินเรา  550 ลาน เงินสะสม 182 ลาน  ทุนสํารองเงินสะสม 

    39 ลาน เงินสะสมบวกเงิน 39 ลานนาจะใกลเคียงกันประเภทสะสมดวยกัน ผมก็

    ไมแนใจตอนแรก ผมวาทําไมเยอะขนาดนี้ ผมสอบถามทาน ผอ.ขาง ๆ ก็บอกวา

    นาจะจริง ทานประธานครับ 182 แลว ผมเลยรูวาทางแกปญหาไขปญหาความ 

    เดือดรอนของประชาชนอาณาจักรลาดยางแลว ถนนสวนอ่ืนอยูในอํานาจหนาท่ี 

    ของ อบจ. เรา ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของ อบจ. เราทานสมาชิกหลายทานบอก

    วา ถนนเสนนั้นไมไดลงบาง เสนนี้ไมไดซอมบาง ทานครับ 182 ครับ ระเบียบให 

    บอกวาใหตระหนักถึงสถานะทางการเงิน แลวตระหนักอยางไร 3 เดือนเรา 

    ลวงหนาไวเลยครับ เกรงวาขาราชการครูผมบวกแลวครับ 15 ลาน ไมรวมโบนัสป

    นี้นะครับ 15 ลาน สามเดือน 45 ลบซิครับ 182 ลบ 45 รอยสามสิบกวา ทาน 

    ประธานท่ีเคารพครับไมตองนอยใจเพ่ือนสมาชิกครับ 30 เขต เขตละเอา 30 หาร 

    4 ลานเปนท่ีตั้งครับ แกปญหาไดครับทานประธานครับถนนเปนหลุมเปนบอไปดูซิ

    ครับเขตผมครับถนนปลอยกู  200  ลาน  คราวตอไปประชุมครั้งตอไปผม 

    จะถายวีดีโอมาใหดูครับนะครับขอข้ึนชารทใหดูจริง ๆ ครับผมไมไดโกหกในสภา

    แลวผมจะถายมาใหดูทานรองนะครับ เพราะฉะนั้นสวนเหลานี้จะไมมีงบประมาณ

    ไปแกไข ยิ่งปนี้เราจัดซ้ือจัดจางไปครบมาแลวกวาจะใชเงินงบป 59 ปญหาเหลานี้

    ครับเราจะทนบน ทนดา พ่ีนองประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ ไดอยางไร ท้ัง ๆ ท่ีเรา

    มีเงินในมือ เก็บไวทําไมในธนาคารพาณิชย เงินสะสม เราไมไดปลอยกู เพ่ือคา 

    กําไร ผมเคยทํางานมากอน รองผูจัดการธนาคารนะครับ ไมใชธรรมดา ธนาคาร 

    ทหารไทยนั้นแหละครับ ผมรูเรื่องเงินดี 182 ครับทานประธานครับ กันไว 3 เดือน 

    45 ลาน เหลือ 40 ประมาณนั้น มันมากครับ กันไว 40 ลาน เอาไปรอยลาน พอ 

    ครับ ไปแกปญหา เขตละ 3 ลาน ผมเชื่อวาสิ่งเหลานี้ รอยลานผมวาสามารถแกไข

    ปญหาของพ่ีนองประชาชนได ไมไดมาก็นอยทานประธานท่ีเคารพครับ ทาน 

    ประธานจะทนฟงพ่ีนองประชาชนดา “บมีหนวยตาเบาะ สจ. นั้น เขาวาฝากไป 

    บอกนายก รองนายก แนเดอ” อันนี้เขาฝากมาจริง ๆ “เออถาบเวาให สจ. แลวไป 

    ผมวา” นี่นะครับทานประธานท่ีเคารพครับ ผมมาดูแลวเห็นไดคําตอบ   

    เพราะฉะนั้น ฝายผูบริหารนะครับ ทานจะทนใหพ่ีนองประชาชนดาทานหรือครับ 

    ไมไดดาทานโดยตรงนะครับ แตมันดาฝากผม ชาวบาน ดาฝากผมมา ผมนิรับ             

    เต็ม ๆ เพราะฉะนั้นครับทานประธานครับ ผมเชื่อม่ันแลวนะครับตัวเลข ตรงนี้  

    อยาแกไขบอยนะครับ ถาแกไขบอยผมขอดูสมุดเงินฝากหนอย ฝากธนาคาร อะไร 

    บัญชีเลขท่ีอะไร นะครับเพราะผมเชื่อในตัวนี้ นะครับ แตถือวาเปนฉบับราง แตถา

    เซ็นตมาเม่ือไหรผมเชื่อจริง ๆ นะครับทานประธานครับ แตถาโกหกผม เอาแลว 
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    คราวนี้ นะครับ อันนี้ผมไมไดตอวา ไมไดขูนะครับ ผมพูดจริง ๆ นะครับทาน 

    ประธานครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ผมฝากดวยนะครับ พ่ีนองเพ่ือนสมาชิกผูทรง

    เกียรตินะครับ สํารวจมาแลวมานําเสนอผูบริหารนะครับ แลวก็เงินสะสมเรามี ก็

    ฝากไวแคนี้ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสุรพงษครับ เชิญทานอนันต จิตพันธครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ   ทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมก็ขอพูดแคประเด็น

    เดียวครับ ถนนลาดยางนะครับ ยอดแกงไปถึงราชภัฎกาฬสินธุ นะครับ ไมตองพูด

    ถึงหลุมนะครับ แตวาผมก็ขอมาหลายครั้งหลายคราวแลวนะครับ หลายปดวย แต

    วาปนี้ผมอยากใหทานผานทานประธานถึงฝายบริหาร อยากใหนายชางนะครับ  

    นายชางใหญของเราไปสํารวจเองครับ ไปปะพอครับ ปนี้ผมจะไมไดหรอกครับ ให

    ซอมแซมใหหนอยครับ ใหไปซอมแซมก็พอครับ ไมตองไปทําใหครับ เพราะวามัน

    ใชเงินเยอะครับ อยากขอความกรุณา ใหนายชาง ใหญไปดูนะครับวาเทียบกับ 

    อําเภออ่ืนไดเลยครับ ถนนไป ม.ราชภัฏท่ีเปนหนาเปนตาของจังหวัดกาฬสินธุ  

    เปนอยางไรนะครับใหฝากไปชวยสํารวจ ถาอยางนั้นก็ ใหทานฝายบริหาร หรือวา

    ทานรองข่ีรถไปดูตัวเองเลยนะครับวามันเปนอยางไร ณ ปจจุบันนี้นะครับ ขอ 

    ความอนุเคราะหครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับวันนี้เราไดประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลวนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ มี 

    อะไรครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับ เนื่องจากวาเวลาทําหนาท่ีของเรามีเวลานอย หลังจากเลิก 

    ประชุมแลว ผมขอทานประธานใหเลขาสภา เชิญคณะกรรมการแปรญัตติราง 

    งบประมาณไดรวมประชุมดวยครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับ ความจริงแลวทางทานเลขาสภาในฐานะ 

    เลขาไดนัดทานแลวนะครับ หลังเลิกประชุม นะครับ ก็คงไมมีอะไรแลวนะ 

    ครับ สําหรับวันนี้ ทานวิรัตน มีอะไรครับ เชิญครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กระผมวิรัตน                  

    ภูตองใจ ทานประธานครับ ผมมีเรื่องแจงใหทราบอีกเรื่องหนึ่งครับ ซ่ึงตอนนี้มัน 

    เปนระเบียบวาระอ่ืน ๆ พูดถึงเงินสะสม 182 ลานนั้น มีจํานวนเยอะมากไมใช 
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    นอยเชนกันครับ ผมเลยอยากนําเรียน ปญหาความเดือดรอน ของพ่ีนอง 

    ประชาชนเก่ียวกับเรื่องของถนน ท่ีชํารุดมากเลยครับ ตอนนี้พ่ีนองประชาชนนะ 

    ครับ พรอมกับผูนําชุมชนไมวาจะเปนทานผูใหญบาน ทานผูชวย หรือวาเปนกํานัน 

    หรือวาเปนสมาชิกสภา อบต. ไดตั้งเต็นท จุดบริจาค ท่ีสัญจรไปมาเปนถนนของ 

    สายท่ีเคยผมอภิปรายไวนะครับ อยูท่ีหมูท่ี 4 บาน สี่แยก สมเด็จนะครับ ตําบล 

    สมเด็จ ไปถึงหมูท่ี 3 บานโนนสะอาด ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ เชนกันครับ 

    ถนนเสนนี้จะมีรถสัญจร วันหนึ่งไมตํากวา 200-300 คัน นะครับทานประธานครับ 

    ถนนในความรับผิดชอบของพ่ีนองประชาชนของเรา ทานอนันต อรรคเศรษฐัง 

    ครับ ขออนุญาตเอยนาม ทานเองเม่ือวานนี้ทานไดรับโทรศัพทจากผูนําให เชิญให

    ไปดู ตอนนี้พ่ีนองไดตั้งเตนท เพ่ือขอบริจาค ซ้ือหิน ซ้ือทรายของเขามา รวบรวม

    เงิน เพราะวาถาเขารองบประมาณ จากสัปดาหท่ีแลวก็บอกวาติดสัญญาติดอะไร 

    หลาย ๆ อยางท่ีจะดําเนินการไดแตดวยความเดือดรอนจําเปนจริง ๆ วันนี้พ่ีนอง

    ประชาชนจะไมไดไปปลูกตนกลวยหรือวาตนขาวอะไรใสถนนหรอกครับ เพียงแต

    วาเขาตั้งเต็นทเลยครับ ตั้งจุดนําปาย ตาง ๆ เพ่ือขอพูดถึงความเดือดรอนความ 

    จําเปน นักขาว สื่อก็ออกไปถายทําเหมือนกันครับ จึงไดนําเรื่องตรงนี้มา เพ่ือผม 

    จะขอเรียนตอทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารไดรับรูรับทราบนะครับ เรื่อง 

    เงินสะสมของเรายังพอเหลืออยูกอนท่ีงบประมาณป 59 จะออกมาใชก็ขอใหทาน

    ฝายบริหารพิจารณาใหความชวยเหลือพ่ีนองประชาชนดวยครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับ ขอบคุณทานวิรัตน ภูตองใจครับ ทานวรากรณ ครับเชิญครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ ภูอาภรณ ประเด็นสืบ 

    เนื่องจากทานสมาชิกหลาย ๆ ทานไดอภิปรายเรื่องเงินสะสมอยากกราบเรียนทาน

    สมาชิกอยางนี้นะครับวาเม่ือเชานี้กอนท่ีจะมาประชุม คณะทานสมาชิกสภา 

    เทศบาล ผูนําทองท่ี กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย ไดเขาไปพบผมเม่ือเชานําเสนอ 

    ปญหาก็คือถนนหนทางชํารุดเขาก็แจงความจําเปนบอกวาทางเทศบาล เงินท่ี 

    รัฐบาลอุดหนุนเขาไมครบก็ประเด็นปญหาเดียวกันกับ อบจ. ของเรา เขาบอกวา

    ขาดไป สองลาน ทีนี้ความจําเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเก่ียวกับการ

    คมนาคม การสัญจร ยิ่งเปนถนนลูกรัง ตอนนี้เขาสูฤดูฝน พ่ีนองเกษตรกรท่ีจะลง

    ไปไรไปนาก็ลําบากเม่ือเชา สท. แลวก็ผูใหญบานก็เขาพบผมก็บอกวาทาน ส.อบจ.

    พอจะมีงบประมาณเขามาชวยพัฒนา ชวยซอมแซมถนนใหหนอยไหม ผมก็เลยนํา

    เรียนโดยตรงวา เดี๋ยวนี้เงินอุดหนุน อบจ. ยังขาดไป หาสิบกวาลาน ทีนี้เรากับมา

    มองวาประเด็นทีจะไปบรรเทาใหพ่ีนองก็คือมองเห็นจุดเดียวก็คือเงินสะสมของ  



 37 

    อบจ. ของเรายิ่งวันนี้มาดูตัวเลขแลวไมนาจะเก็บไวมากขนาดนี้อันไหนท่ีพอจะ 

    ชวยเหลือพ่ีนองในจังหวัดของเราไดก็อยากใหเรง เรงท่ีจะดําเนินการซะเพราะเรา

    อาสาเขามาผูบริหาร ส.อบจ.ก็อาสาพ่ีนองเขามาประสานผลประโยชนใหกับพ่ีนอง

    ประชาชน เพราะฉะนั้นผมอยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารหรือวา

    เจาหนาท่ีของเรายิ่งเห็นทาน ผอ.กองคลัง ประเด็นเงินสะสมถาไมติดขัดระเบียบก็

    นาจะเอามาแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับพ่ีนองประชาชน ยิ่งตอนนี้ทานผูบริหาร

    ไมอยู ไมทราบวาผมจะนําเรียนปญหาผานไปถึงผูบริหารหรือไมก็ฝากกับทาน 

    ประธานก็แลวกันแตถาเปนไปไดผมอยากฝากทานประธานบอกวาเราอยูดวยกัน

    องคกรเดียวกันไมตองตั้งกระทูหรอกมีอะไรคุยกัน ผอ.ก็อยูติดขัดตรงไหน ระเบียบ

    มีอะไร สามารถเบิกจายไดหรือไมเงินสะสมตรงนี้ก็อยากใหมาพูดคุยสูกันฟง  

    พอท่ีจะแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนเฉพาะหนาไดไหม ถาปลอยใหชาไปก็กลัววา

    จะลําบากกวานี้ ครับทานประธาน ประเด็นของผมก็มีเทานี้ ขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวรากรณ ภูอาภรณ ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะ  

    อภิปรายอีกหรือไม (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีสําหรับ วันนี้ไดประชุมกันมาเปน 

    เวลาอันสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 6   

    เปนวันอังคารท่ี  25  สิงหาคม   2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หอง  

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุม   16.50 น. 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 


