
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 8 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  8  กันยายน  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.  นางวิสาขา      ภารประดิษฐ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน               
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ผูลาประชุม 

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

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

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

4.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

5.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

8. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

9.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

11.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

12.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

13.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

14.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

15.  ดร.กริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

16.  นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

17.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  ดร.สังเวียน   วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

22.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

23.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

24.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  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.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  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.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

48.  วาท่ีพงษพันธ สารปรัง   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

49.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

50.  นายอรุณ พรมประเทศ  ตําแหนง  พนักงานงานขับรถ 

51.  นางสาวทองใจ เครือชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

52.  นางบุหงา กันพะนะ  ตําแหนง  ประชาชน 

53.  นางปทมาภรณ   ประทุมวัน  ตําแหนง  ประชาชน 

54.  นางสาวอุบลรัตน   กุลชนะรงค  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

55.  นายไชยกร   ลิ่มทองใบ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

56.  นายสุราเชษฐ   ศรีใคร   ตําแหนง  นักผังเมือง 7 ว 

57.  นายเลอพงษ ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

58.  นางสาวจิราวรรณ ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

59.  นายเกษม สีหาวัตร   ตําแหนง  ประชาชน 

60.  นายนภดล วัฒายุ   ตําแหนง  ผอ.รร.จุมจังพลังราษฎร 

61.  นายวัชรพล           พลายละหาร                ตําแหนง    นายชางโยธา 
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62.  นางสาวจิตราวด ี    แสงพุฒ                       ตําแหนง    ประชาชน 

63.  นายสุบิน              ฉิพพลี                        ตําแหนง    ประชาชน 

64.  นางสกล               นารอง                        ตําแหนง    ประชาชน 

65.  นางสาวชนาภา       ฆารสมภพ                   ตําแหนง    ประชาชน 

66.  นางวัฒนา             โพธิ์รัฐ                        ตําแหนง    ประชาชน 

67.  นางสมร                อมาตมนตรี                 ตําแหนง    ประชาชน 

68.  นางวันเพ็ญ             พาพุทธา                    ตําแหนง    ประชาชน 

69.  นางหนูจวน             จรัสวรรณ                  ตําแหนง    ประชาชน 

70.  นางสาวจิราพร         เขจรศาสตย                ตําแหนง    ประชาชน 

71.  นางอําไพ                ดลอําไพ                    ตําแหนง    ประชาชน 

72.  นายสมภาร             ใจดี              ตําแหนง    ประชาชน 

 

 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือ ประจําท่ีบัลกลังครับ เชิญครับ   

    เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค  

    ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  8  ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

     1.1  แจงประกาศขยายประชุมสภา  ตามท่ีสภาองคการบริหารบริหาร 

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดเปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป  2558  

    ตั้งแตวันท่ี  28  กรกฎาคม  2558  และจะครบกําหนด 45  วัน  ในวันท่ี  10   

    กันยายน  2558  ไปแลวนั้น  เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบในการตราขอบัญญัติงบประมาณประจําป   

    2559  และมีเรื่องจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณา อาศัยอํานาจตามมาตรา  22  



 5 

    วรรค  4 ประธานสภาจึงสั่งขยายประชุมสมัยสามัญออกไปอีก 15  วัน  ตั้งแต 

    วันท่ี  11  กันยายน  2558 ถึงวันท่ี  25  กันยายน  2558 แจงใหทราบโดยท่ัวถึง

    กันนะครับ   

     1.2   ขอเชิญเขารวมโครงการอบรม สัมมนาวิชาการ การกระจายอํานาจ

    แกทองถ่ิน เพ่ือการปฏิรูปประเทศ   องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมขอเชิญ

    ทานสมาชิกเขารวมโครงการดังกลาว ระหวางวันท่ี  7-9 ตุลาคม  2558     

    ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ                          

    จังหวัดเชียงใหมสมาชิกทานใดสนใจแจงความประสงคท่ีกองกิจการสภาฯ    

    ภายในวันท่ี  18  กันยายน  2558 

     1.3  เรื่อง  เลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   

    ตําแหนงบริหาร ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  ตําแหนง  ผูอํานวยการ                

    กองสงเสริมคุณภาพชีวิต คือ นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  และรักษาการใน 

    ตําแหนงหัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  1  กันยายน  2558 

    ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญทาน ผอ. คนใหมครับได พบปะนิดหนึ่งครับ           

    ขอเชิญครับ 

 

นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานผูบริหาร ทานปลัด ทานรองปลัด ทาน

    ผูอํานวยการกอง ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน สําหรับกอนอ่ืนดิฉัน                  

    นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ                             

    กองสงเสริมคุณภาพชีวิต ก็ขอขอบคุณทานประธานสภาท่ีไดเชิญใหดิฉันไดกลาว

    แสดงความรูสึกในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้นะคะ กอนอ่ืนก็ตองขอบอกวาการ 

    ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิตนั้น ดิฉันมีความภาคภูมิใจ

    และก็มีความเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนซ่ึงกองสงเสริมคุณภาพ

    ชีวิตนั้น เปนกองนองใหมขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และก็กอตั้งมา

    ชวงประมาณปลายป 2554 นะคะ ซ่ึงภารกิจก็คอนขางครอบคลุมและหลากหลาย 

    เพราะวาเราจะตองสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ ของเรา มี 

    คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงปจจุบันกองสงเสริมก็ไดมีการจัดทําโครงการตาง ๆ ท่ี 

    หลากหลายไมวาจะเปนการสงเสริมอาชีพ และการท่ีจะดูแลในสวนของดาน 

    สาธารณสุขของผูพิการหรือผูปวยและก็ผูสูงอายุตาง ๆ เราก็มีกิจกรรมท่ีคอนขาง

    ครอบคลุม ซ่ึงเชื่อม่ันวากองสงเสริมคุณภาพชีวิตจะเปนอีกกองหนึ่งท่ีจะ 

    สรางสรรคผลงานท่ีดี ๆ ขับเคลื่อนแนวทางของผูบริหารในการท่ีจะดําเนินงาน 

    ใหกับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนะคะ ซ่ึงดิฉันดํารง 

    ตําแหนงเปนผูอํานวยการกองในครั้งนี้ก็คงไมสามารถขับเคลื่อนงานใหสําเร็จลุลวง
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    ไดดวยตัวไปคนเดียวโดยลําพัง คงจะตองอาศัยความรวมไมรวมมือจากสวน 

    ราชการทุกสวนนะคะ และดิฉันยินดีท่ีจะนอมนําเอาขอเสนอแนะหรือแนวทางใน

    การดําเนินงานตาง ๆ หากทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ของเรามีจุดไหนท่ีจะนําชี้แนะหรือเสนอแนวทางเพ่ือดําเนินงานแนวนโยบายของ

    ผูบริหารสําเร็จลุลวงไปไดดิฉันก็จะนอมรับและก็มาปรับปรุงการทํางาน และดิฉัน

    ก็จะใชความรูความสามารถใหเต็มศักยภาพในการดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ

    กองสงเสริมคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่ีทุกทานท่ีใหกําลังใจมาโดย 

    ตลอดคะขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับในนามสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ก็ตองขอแสดงความ

    ยินดีกับคุณเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล นะครับท่ีไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการ                  

    กองสงเสริมคุณภาพชีวิต นะครับ 

     1.4  ขอเชิญเขารวมโครงการ อบรมสัมมนาพัฒนาประชาธิปไตย               

    ทองถ่ินไทย หวงใยประชาชน ประจําป  2558  ในวันท่ี  17  กันยายน  2558   

    เวลา  08.00 น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  ก็ขอเชิญสมาชิก 

    สภาทุกทานเขารวมโครงการดวยนะครับ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีสําเนาให 

    ทานสมาชิกแลว 

     1.5  ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนการศึกษา    

     ดวยนางสาวน้ําทิพย  ฤทธิ์ประดิษฐ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปท่ี 5  

    โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ  เปนนักเรียนดี  ขยันหม่ันเพียร แตครอบครัวยากจน 

    บิดาเสียชีวิต  และมารดาปวยดวยโรคประจําตัวรายแรงไมสามารถทํางานไดและ

    ไรท่ีดินทํากิน  ซ่ึงนักเรียนดังกลาวตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลของมารดา   

    และคาใชสอยตาง ๆ ภายในครอบครัวเอง  โดยรับจางทํางานหลังเวลาเลิกเรียน 

    ดังนั้นเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนดังกลาว  จึงขอเรียนเชิญทาน  

    สมาชิกรวมบริจาคทุนการศึกษา แจงความประสงคไดท่ีกองกิจการสภาฯ 

     1.6  ขอเชิญเขารวมโครงการ  จังหวัดกาฬสินธุบําบัดทุกข บํารุงสุขสราง

    รอยยิ้มใหประชาชน  ในวันพฤหัสบดีท่ี  10  กันยายน  2558  เวลา  09.00 น. 

    เปนตนไป  ณ  โรงเรียนบานชาด ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ     

    เชิญทานสมาชิกในเขตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงเขารวมโครงการดวยนะครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  6  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  25  สิงหาคม  2558 
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    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

    ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจ

    รายงานการประชุม  คณะกรรมการไดตรวจรายงาน การประชุมสมัยสามัญ    

    สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 6 ประจําป 2558  เม่ือวันอังคาร ท่ี  25  สิงหาคม  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 4   

    กันยายน  2558 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภา ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  

    เชิญทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิครับ เชิญครับ 

 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง ทานประธานครับสิ่งท่ีผมอยากแสดงความ 

    คิดเห็นตามคําถามทานประธานสภา ชั้นท่ี 2 ทานประธานรองมองไปท่ีเพ่ือน 

    สมาชิกไดไหมครับ ถาไมนับคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณ 5 ทานอยู 

    ตรงนี้จะครบองคประชุมหรือไมครับทานประธาน ทําไมผมตองพูดเรื่องนี้ข้ึนมามัน

    เปนสวนหนึ่งของการมาขยายท่ีจะนํารางรายจายประจําป 2559 เขาสูสภา ผมก็

    เลยอยากกราบเรียนทานประธานสภาถึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมผู

    ลา ผูขาด เพ่ือเปนการกวดขันใหสภาของเราไดมาทําหนาท่ีตรงนี้ดวยครับ อยางท่ี

    ทานประธานสภาบอกวาในระบอบของเราเปนระบอบประชาธิปไตย รางกฎหมาย

    ก็จะใหเปนประชาธิปไตย ฉะนั้นผมก็เลยกราบเรียนทานประธานวาใหทาน 

    ประธานกวดขันในเรื่องท่ีจะเขาประชุมสภาดวยครับและก็ใหคณะกรรมการตรวจ

    รายงานการประชุมใหชวยตรวจใหถูกตองดวยครับ กอนท่ีจะมีผูทักทวงครับทาน

    ประธาน 
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับผมเห็นวาเปนเรื่องท่ีสําคัญนะครับ ทานจะ 

    อภิปรายตอเรื่องอ่ืน ๆ ก็ไดนะครับ ทานครับ มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือ

    มีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ถาม 3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  6  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  25  สิงหาคม  2558 

 

ระเบียบวาระท่ี  3     การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คนท่ีสอง 

                             ดวยนายมงคล  คานสี  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    กาฬสินธุ  คนท่ี 2  ไดย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด เม่ือวันท่ี   

    1  กันยายน  2558   

    เชิญทานเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   ตามมาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด                       

    พ.ศ. 2540  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552  กําหนดใหมีการเลือก 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดแลวแตกรณี  แทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ี 

    ตําแหนงนั้นวางลง 

    วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

    พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

    ขอ  ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่น  ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับ

    โดยอนุโลม 

 

    ขอ  ๘  วิธีการเลือกประธานสภาทองถิ่น  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ

    เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง 

    ประธานสภาทองถ่ิน  การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา 

    สองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว  ชื่อท่ี

    เสนอไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 

    โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือตรวจนับแลว

    ใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผูท่ีไดคะแนนสูงสุด

    เปนผูไดรับเลือก   ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีได
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    คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากฎวายังมีผูไดคะแนน 

    สูงสุดเทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

 

    วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ  ๓๙  มาใชบังคับ

    โดยอนุโลม  ขอ  ๓๙  การเสนอญัตติดวยวาจานั้น  ใหนําความในขอ  ๖๓  วรรค

    หนึ่ง  มาใชบังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเชนวานี้   ใหกระทําโดยวิธียกมือ 

    ข้ึนพนศีรษะ    

     

    ขอ  ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น  รองประธานสภาทองถิ่น  หรือ 

    เลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนง

    ละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

    สรุปก็คือ 

     1. ใหทานสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นควรใหดํารงตําแหนงรองประธาน

    ไดคนละหนึ่งชื่อเทานั้น 

     2. เม่ือสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกผูใดแลวตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา               

    2 คน โดยสมาชิกแตละคนมีสิทธิ์รับรองไดเพียงครั้งเดียว 

     3. การเลือกใหสมาชิกเลือกจากชื่อท่ีถูกเสนอเทานั้น 

     4. หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวใหคนนั้นเปนรองประธานสภา 

    ขอบคุณคะ 

     

ประธานสภาฯ   เม่ือทานสมาชิกไดทราบถึงวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ แลว  

    ผมขอดําเนินการตามข้ันตอน ขอเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อผูท่ีตนเห็นสมควร 

    ใหเปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คนท่ี 2 

    โดยตองมีสมาชิกรับรอง  ไมนอยกวาสองคน  เชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครับ ผูบริหาร  

    หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมคงเดช  เฉิดสถิตย สมาชิก

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขตกมลาไสยครับ ผมขอเสนอ                        

    นายราเมศร  เลิศล้ํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเขาวงครับ 

    เปนรองประธานสภาครับผม  

 

ประธานสภาฯ   ทานคงเดช ไดเสนอชื่อ ทานราเมศร เลิศล้ํา นะครับ  

    ขอผูรับรอง 

    1. ทานอนันต  จิตพันธ  2. ทานบุญชวย  นอยเสนา  3. ทานอนันต อรรคเศรษฐัง 
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    ผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 

    มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ถาม 3 ครั้ง) 

    ถาไมมีนะครับ  ถือวา ทานราเมศร  เลิศล้ํา  ไดรับเลือก 

    เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คนท่ี  2 

    ก็ตองขอแสดงความยินดีกับทานราเมศร  เลิศล้ํา นะครับ 

    ท่ีไดรับเลือกเปนรองประธานสภาฯ  คนท่ี 2  เชิญทานราเมศร บนบัลกลังครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   คะขออนุญาตท่ีประชุมนะคะ กอนท่ีทานรองประธานสภาจะไปประจําท่ีบัลกลัง 

    ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ทานรองนายกไดกรุณา มอบ

    ชอดอกไม เพ่ือแสดงความยินดีใหทานรองดวยคะ และตามดวยตัวแทนของฝาย 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานจารุณี  พิมพะนิตย  ณ นครพนม มอบชอ 

    ดอกไมดวยคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับในนามสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ก็ตองขอแสดงความ

    ยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานราเมศร เลิศล้ําท่ีไดมาทําหนาท่ีรองประธานสภาคน

    ท่ีสองนะครับ ก็ถือวาเปนโอกาสท่ีจะไดมาชวยพวกเราในการทํางานในตําแหนง 

    รองประธานสภานะครับ ในโอกาสนี้อยากใหทานรองประธานสภาคนท่ีสองได 

    พบปะกับสมาชิกสภานิดหนึ่งครับเชิญครับ 

 

นายราเมศร  เลิศลํ้า  ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ทานผูบริหาร หัวหนาสวน 

    ราชการ ตลอดจนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ  กระผมนายราเมศร เลิศล้ํา

    นะครับ ก็ตื่นเตน ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานนะครับท่ีไดใหความ 

    ไววางใจนะครับใหผมดํารงตําแหนงนะครับ รองประธานสภาคนท่ี 2 นะครับ ผมก็

    จะตั้งใจทํางานใหดีท่ีสุดนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ก็ถือวาเราไดทีมงานคนใหมนะครับ ครั้งตอคงมีเพ่ือนนั่งบนบัลกลังครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  กอนท่ีจะเขาระเบียบตอไป เนื่องจากทานสมาชิกมีญัตติดวนเสนอดวยวาจา 

    ประธานสภาจึงอนุญาตบรรจุเขาเปนระเบียบวาระท่ี 4  นะครับ   

    เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ   เชิญครับ 

     

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติราง 

    งบประมาณ รายจายประจําป 2559 ทานประธานครับ ผมอภิปรายยังไมทันไร 
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    เลย ทานก็เอาคณะกรรมการแปรญัตติผมไปอีกหนึ่งทานแลว เหลืออีก 4 ทาน 

    ประธานนี่แหละสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหรางงบประมาณรายจายประจําปมีความลาชา

    ออกไปอีกทานประธาน 

     กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ี 

    เคารพ กระผมนายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขต

    อําเภอเมือง ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณรายจาย ประจําป  

    2559 ตั้งแตวันท่ี 24  สิงหาคม  2558   ถึง 9  กันยายน  2558  ไปแลวนั้น  

    เนื่องจากคณะกรรมการไดมีการพิจารณารางดังกลาวและเพ่ือใหมีความระเอียด 

    รอบคอบ สมเหตุ สมผล ตอบโจทยไดและก็ผูท่ีถูกปรับลดจะไดเขาอกเขาใจในสิ่ง

    ท่ีคณะกรรมการไดปรับลด ปรุงแตง ตอเติม ใหมันมีความสมบูรณ นะครับ ก็ยังมี

    หลายขอหลายประเด็นท่ีมีการคางพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการ ผมเกรียงศักดิ์ 

    พันโกฏิ จึงขออนุญาตการขยายระยะเวลาการประชุมของคณะกรรมการออกไป

    อีกตั้งแตวันท่ี  10  กันยายน  2558  ถึงวันท่ี  15  กันยายน  2558  รวมเปน 

    ระยะเวลา 6 วัน เพ่ือใหสภาพิจารณาดวยความเห็นชอบตอไปครับ ขอผูรับรอง 

    ครับทานครับ 

 

ประธานสภาฯ   เดี๋ยวนะครับทานครับ ขอทบทวนนิดหนึ่งครับ ทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ในนาม 

    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ พ.ศ. 2559  ทานไดขอขยายเวลา 

    จากเดิมสิ้นสุดในวันท่ี 9 กันยายน ทานขอขยายเปนระยะเวลา 6 วัน นะครับ 

    ตั้งแต 10  กันยายน  2558  ถึงวันท่ี  15  กันยายน  2558  เพ่ือใหการแปรญัตติ

    งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ นะครับ 

 

    ขอผูรับรองครับ 

    ทานวรากรณ  ภูอาภรณ  ทานจารุวรรณ  พันเดช  ทานบุญชวย นอยเสนา  

    ทานอนันต  จิตพันธ นะครับ 

    ผูรับรองครบตามระเบียบนะครับ 

    ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

                               เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   คะขณะนี้ทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมรวมท้ังสิ้น 22 ทาน รวมท้ังทานประธานและ

    ทานรองประธานสภา ครบองคประชุมคะ 

 

ประธานสภาฯ   22 ทาน  นะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีทานเกรียงศักดิ์เสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
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เลขานุการสภาฯ   19  ทานคะ 

 

ประธานสภาฯ   19  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติท่ีทานเกรียงศักดิ์เสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ 

     นอกนั้นงดออกเสียง 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ    

    ท่ีทานเกรียงศักดิ์เสนอนะครับ 

                   

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ 

 

นายวุฒศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ผมวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ซ่ึงเม่ือสักครูนี้เปน 

    การเสนอญัตติดวนเขามา ผมทวงติงสภาแหงนี้นิดหนึ่งเลขาไมชี้แจงขอกฎหมาย 

    ระเบียบนะครับ เพ่ือเปนบรรทัดฐานนะครับ ขออนุญาตครับทานประธานครับ แต

    เลยมาแลวไมเปนไรครับแตอยากรูครับผม 

 

ประธานสภาฯ   ทานวุฒิศักดิ์ ทานตองการทราบระเบียบกฎหมายท่ีใหสามารถขยายไดหรือไมนะ

    ครับ เชิญทานเลขาไดชี้แจงครับทานครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   คะตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาขอ 116 หากคณะกรรมการสภาทองถ่ิน

    ดําเนินการไมแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดใหประธานกรรมการ 

    รายงานตอประธานสภาทองถ่ินโดยดวนในกรณีตามวรรคหนึ่งถาอยูในสมัยประชุม

    ก็ใหประธานสภาทองถ่ินเสนอตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินเพ่ือลงมติขยายเวลาท่ีได 

    กําหนดไวหรือใหดําเนินการไดและท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควรแตถาอยูนอกสมัย 

    ประชุมและสภาทองถ่ินมีอํานาจประชุมนอกสมัยประชุมได ตามขอ 111 วรรค 

    หนึ่งก็ใหประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุญาตขยายเวลาท่ีกําหนดไวไดตามท่ี 

    เห็นสมควรแลวรายงานใหสภาทองถ่ินทราบในการประชุมสภาทองถ่ินสมัยตอไป

    คะขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ   ขออนุญาตชี้แจงนะครับ เปนระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับผม ไมไดกลับไปวาระเดิม

    นะครับ ท่ีทานวุฒิศักดิ์ เสนอคือไมไดอยูในระเบียบนะครับเพราะวาการประชุม 

    การขยายนี้อยูในระเบียบวาระแลวก็ทําตามระเบียบแลวนะครับในวาระอ่ืน ๆ นะ

    ครับมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ เชิญครับ  เชิญทานอนันต  จิตพันธ 

    ครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

    ครับ ผมนายอนันต  จิตพันธ ครับ ส.อบจ. เขตอําเภอนามน ครับทานประธานท่ี

    เคารพครับ การขยายผมวาผมเห็นดวยอยู อยาขยายเพ่ิมนะครับรอบหนาขอให 

    เสร็จภายใน 6 วัน นะครับ ผมฝากทานประธานถึงคณะกรรมการแปรครับ 

    เพราะวาทําไมตองพูดอยางนี้ไมใชวาไมเห็นดวยนะครับ เพราะวาทําใหขอบัญญัติ

    ของเราลาชา แลวทีนี้จะไปกระทบตอนท่ีการไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ถาทํายิ่งเร็ว ก็

    ยิ่งดีเพราะวาถาเกิดปหนาละครับทานประธานท่ีเคารพครับ ถาเกิดประกาศงาน 

    ไปจัดซ้ือจัดจาง เขาไปถึงฤดูฝนปหนาอีกนะครับ เพราะวาในเขตพ้ืนท่ีของผมนะ

    ครับผมไดมีประสบการณแลวครับปนี้ เพราะวาไดมีชาวบานดาผมวา ส.อบจ. ไมมี

    หูมีตา นะครับ วาปลอยใหใครมาทํางานในเขตพ้ืนท่ีแลวในฐานะทาง อบจ.เปนคน

    ทํานะครับเพราะวาผูใหญบานกํานันประกาศแลวนะครับ ทีนี้เขาดาผมมาก 

    พอสมควรนะครับ อยางท่ีเขาฝากมาดาตอนนั้น ผมเคยพูดในสภาครั้งหนึ่งแลว วา

    ใครมาทําอยางนี้นะครับ เขาพูดถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแลวอยาก 

    ใหทานประธานแปรรีบทําโครงการใหเสร็จเรงดวนนะครับ เพราะวาปหนาจะไมมี

    ใครวาปนี้ดาจนหนักแลวนะครับขนาดขอโทษในสภาดวยนะครับขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานอนันตครับผมฟงแลวคําพูดท่ีทานพูดไมคอยสูจะดีนักนะครับผมอยากใหทาน

    ถอนคําพูดหนอยครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับ ผมยินดีท่ีจะถอนนะครับ แตถาเขาพูดอีกผมก็จะพูดอีกครับ 

 

ประธานสภาฯ   ถอนนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานวิรัตน ภูตองใจ

    ครับ เชิญครับ 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายวิรัตน  ภูตองใจ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  หนวยเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอสมเด็จ ครับเม่ือก้ี
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    เขาใจผิดนิดหนึ่งครับทานประธาน พอดีเห็นทาน ผอ.เฉลิมขวัญ ข้ึนกลาว ผมเห็น

    ทานเดินกลับข้ึนมาก็เลยบอกวารอรับชอดอกไมกอน 2 ชอนั้นทานอาจจะแบงกับ

    ทานรองประธานสภา ก็ตองกราบขออภัยทาน ผอ.เฉลิมขวัญ ดวยนะครับ ตรงนี้

    ไมเปนไรครับผมเตรียมมาไวเองตางหาก กอนอ่ืนก็ตองขอแสดงความยินดีกับทาน

    รองประธานสภา ทานราเมศร เลิศล้ํา นะครับ วันนี้เห็นทานรองประธานสภาคนท่ี 

    2 ผมเห็นแลวคิดวาการทํางานของ อบจ. ของเรานาจะไปดวยดี เพราะวานาจะ 

    จับคูกับทานรองปลัดคนท่ี 2 ได นาจะลงตัวกันพอดีนะครับ เพราะวานโยบายแนว

    ทางการทํางานก็คงจะไปดวยกันดวยดีครับ ขอบพระคุณมากครับ ทานสืบ 

    เนื่องจากสัปดาหท่ีแลวผมได ยื่นหนังสือรองเรียนนะครับ รองทุกขจากพ่ีนอง 

    ประชาชน ชาวอําเภอสมเด็จ และพ่ีนองชาวอําเภอคํามวง 2 ตําบลท่ีเชื่อมติดกัน

    เพราะวาเขาไดรับปญหาก็คือทางสัญจรระหวางตําบลครับคือบานหนองแหว  

    ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ ไปบานโคก ตําบลสูงเนิน อําเภอคํามวง ครับยื่น

    แลวครับตอนนี้ก็อยากจะทราบวาผมผานทานประธานสภาถึงทานผูบริหารเลยนะ

    ครับ แลวก็เปนลายลักษณอักษรครับ ตอนนี้พ่ีนองประชาชนเดือดรอนครับ ตอนนี้

    มันไมเปนหลุมเปนบอครับ แตวามันเปนทางขาด และผมเองพรอมกับทาน                

    ส.อบจ.ในเขตอําเภอคํามวงทานเองก็ไดรับทราบปญหาตรงนี้ ตอนนี้กําลังเรียนตอ

    สภาของเราครับและอยากทราบวาผลการดําเนินการเปนอยางไรจะไดนําเรียนตอ

    พ่ีนองประชาชนครับ เดือดรอนหนักจริง ๆ ครับทานประธาน มันไมใชเปนหลุม 

    เปนบอแตมันขาดเลยนะครับ ปดการสัญจรเลยครับ กราบขอบพระคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรัตน  ภูตองใจ  นะครับ  ทานวิรมณศักดิ์ ครับ เชิญครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ทานฝายบริหารทานหัวหนาสวนหัวหนาฝาย ทานสมาชิกผู

    ทรงเกียรติท่ีเคารพรัก ผมเห็นทานประธานพูดเก่ียวกับเด็กท่ีขอความอนุเคราะห

    นะครับ วันนี้ทาน ผอ. โรงเรียนทานมาหรือเปลาหรือไมรูนะครับ เพราะวาท่ี 

    จําเปนท่ีสําคัญโรงเรียนขม้ินเปนโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดของเรานะครับ   

    เพราะฉะนั้นเราก็จะใหความสําคัญเด็กนะครับเพราะวาเราคณะกรรมการ  

    การศึกษาหลาย ๆ ฝายนะครับนาจะไปดูแลไปดูขอเท็จจริงวาเปนอยางไรนะครับ 

    ผมวาหาขอมูลใหชัดเจนแลวเราคุยกันนะครับ ไมใชวาเรารับแลวก็รับบริจาคหรือ

    อาจจะไมถึงจุดท่ีบริการเด็กคนนี้นะครับ ผมเปนหวงเด็กนะครับ ทานประธาน 

    ครับก็คงจะไมหางไกลจากทานวิรัตนนะครับ ก็คือพ้ืนท่ีของกระผมก็เหมือนกัน  

    นะครับ แตวาประชุมครั้งหนาผมจะเอาสไลดมาฉายใหดูนะครับวาหลุม บอ ขนาด
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    ไหนนะครับ เดือดรอนขนาดไหน ถาพูดไปแลวมันไมเห็นภาพ มันคงไมสําคัญ 

    เทาไหรนะครับ อังคารหนาผมจะใหแตละ อปท. จะเอาสไลดมาฉายตรงนี้นะครับ 

    ขอเวลา 1 ชั่วโมงในการข้ึนจอนะครับ เพราะวาเดือดรอนมากเหลือเกินนะครับ 

    อีกนิดเดียวนะครับก็จะฤดูเก็บเก่ียวแลว อยาวาแตฤดูเก็บเก่ียวนะครับ ตอนนี้ยัง

    ไปไมไดเลยครับ นักเรียนจะไปโรงเรียนก็ยังลําบากเลยครับเปนหลุมเปนบอมาก 

    นะครับตรงนี้ เราก็จะควรใหความสําคัญ ควรแกไขปญหานะครับ ไมใชวาฟงแลว

    ก็ไมปฏิบัตินะครับ ของเรามี วัสดุ อุปกรณ หลาย ๆ อยางท่ีซ้ือมาจะจอดก็ไมมี           

    นะครับ ซ้ือมาตองทํานะครับ ปงบประมาณใหมจะเขามาแลว จะซ้ืออีกนะครับจะ

    เอาไวท่ีไหนครับ ของเกายังไมไดทําอะไรเลย นี้นะครับเปนภาษีประชาชนเอามา

    จอดท้ิงเฉย ๆ ไมทําเลย เพราะอะไร เหตุอะไรครับ ถาพูดตามหลักนะครับ  

    คณะกรรมการ อบจ. เรา มีสวนอะไรคืออะไรนะครับ แตงตั้งข้ึนมาแลวนั่งยิ้ม   

    เฉย ๆ ควรจะทํานะครับ เปนผูนําสวนนี้ ถาไมทําก็ลาออกไปนะครับ มีคนอ่ืนจะ

    ทํางานสวนนี้อยูนะครับ ผมไมไดวาใคร ผมวาคนท่ีดํารงตําแหนงนี้นะครับ ก็ตรงนี้

    นะครับหลาย ๆ สวน หลาย ๆ อยางในเขตพ้ืนท่ี ส.อบจ. หลาย ๆ ทานก็ 

    เหมือนกันนะครับ หลังฝนท้ิงชวง เขาฤดูหนาวแลว เขามา ฤดูเก็บเก่ียวก็จะมา 

    ควรจะไปปรับ ไปเกรด ถนนท่ีเปนหลุมเปนบอนะครับเราเห็นความสําคัญในสวน

    นี้ไวกอนนะครับผมวานะครับ เรื่องอ่ืนเราเอาไวทีหลังนะครับ เพราะวาประชาชน

    เดือดรอนมาก ขอบคุณครับ ทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ นะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง)  สําหรับ วันนี้ไดประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลว 

      ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 9  เปนวันอังคาร 

    ท่ี  15  กันยายน   2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภา  

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุม   16.30 น. 

 

 

 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจัดทํา 

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


