
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 10 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  22  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.  นายสันติ   ภูลายขาว  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

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

5.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

8.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

9.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

10.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

11.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

12.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

13.  ดร.กริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

14.  นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

15.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

16.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

17.  ดร.สังเวียน   วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

18.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

19.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

20.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

21.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

22.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

23.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

24.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

25.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

26.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

27.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 
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28.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

29.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

30.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

31.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

32.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

33.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

35.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

37.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

39.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 

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

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

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

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

44.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

45.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

46.  นางสาวปนัดดา พลยิ่ง   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

47.  นายอรุณ  พรมประเทศ  ตําแหนง  ประชาชน 

48.  นายทองจันทร นวลโสภา  ตําแหนง  ประชาชน 

49.  นางสุกัญญา   สนธิรักษ  ตําแหนง  ประชาชน 

50.  นายวราภร  ภูสะทด   ตําแหนง  ประชาชน 

51.  นายชุมพล    ศรีแพงมง  ตําแหนง  ประชาชน 

52.  นางาสวชนาทา   ฆารสมภพ  ตําแหนง  ประชาชน 

53.  นางวัฒนา    โพธิชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

54.  นายแสง    ปญยาง   ตําแหนง  ประชาชน 

56. นายวิรัช    นันผาด   ตําแหนง  ประชาชน 

57.  นายบุญชอบ   ลีลานุช   ตําแหนง  ประชาชน 

58.  นายฉวีวรรณ   ใตจันทรทอง  ตําแหนง  ประชาชน 

59.  นายสมัย    ศรีสมบูรณ  ตําแหนง  ประชาชน 

60.  นายประครอง   ภูนาเถร   ตําแหนง  ประชาชน 

61.  นางอรทัย    พินิจมนต  ตําแหนง  ประชาชน 

62.  นายจิรวัตณ   นิกรแสน  ตําแหนง  ประชาชน 
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63.  นายจงรัก    สารผล   ตําแหนง  ประชาชน 

64.  นายมงคล    กิจขจร   ตําแหนง  ประชาชน 

65.  นายอนันต    เหล็กเพชร  ตําแหนง  ประชาชน 

66.  นายนิรัตน    ภูแดนแผน  ตําแหนง  ประชาชน 

67.  นายประยูร   สุเทวี   ตําแหนง  ประชาชน 

68.  นายวิรัช   นันผาด   ตําแหนง  ประชาชน 

69.  นายยงรัก    สารผล   ตําแหนง  ประชาชน 

70.  นายถวิล   จําปาชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

71.  นายอําพันธ  อุดมพร   ตําแหนง  ประชาชน 

72.  นายทองนิจ   ภูทองหลอ  ตําแหนง  ประชาชน 

73.  นายบุญมา   บุญเสน   ตําแหนง  ประชาชน 

74.  นายสํารอง   ศรีโสม   ตําแหนง  ประชาชน 

75.  นายมวล    แจมสุวรรณ  ตําแหนง  ประชาชน 

76.  นายฉลองศักดิ์   สัตนาโด   ตําแหนง  ประชาชน 

77.  นายอาทิตย   ปญญาพล  ตําแหนง  ประชาชน 

78.  นายสุนทร    บุญบุตร   ตําแหนง  ประชาชน 

79.  นายสงวนศักดิ์   สําราญจักร  ตําแหนง  ประชาชน 

80.  นายทองสุข   รวมใจ   ตําแหนง  ประชาชน 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ ขอเชิญทานรองประธานสภาท้ังสองทานครับ  เม่ือทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการ

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  

    10 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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     1.1  แจงประกาศขยายประชุมสภา  ตามท่ีประธานสภาองคการบริหาร

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดขยายสมัยประชุมสามัญ ครั้งท่ี 1 ออกไปอีก                 

    15  วัน ตั้งแตวันท่ี  11  กันยายน  2558  ถึงวันท่ี  25  กันยายน  2558  ไป 

    แลวนั้น  แตเนื่องจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีเรื่องจําเปน 

    เรงดวนท่ีจะตองพิจารณาประธานสภาจึงสั่งขยายประชุมสามัญครั้งท่ี 2  ออกไป

    อีก  4  วัน  ตั้งแตวันท่ี 26  กันยายน  2558  ถึงวันท่ี  29  กันยายน  2558 จึง

    ประกาศใหทราบโดยท่ัวถึงกัน 

     1.2  ขอเชิญรวมงานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ  ประจําป 

    งบประมาณ  2558  ในวันพุธท่ี 30  กันยายน  2558  เวลา  18.00 น.                      

    ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  เพ่ือเปนการแสดงมุทิตาจิต แด                   

    ผูเกษียณอายุราชการ จึงขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ ทุกทาน  เขารวมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว   

    รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดสําเนาใหทานสมาชิกสภาทุกทานแลวนะครับ 

     1.3  ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ  “การกระจาย 

    อํานาจแกทองถ่ินเพ่ือการปฏิรูปประเทศ”  ระหวางวันท่ี 7-9  ตุลาคม  2558    

     ณ  ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ                         

    พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม  ท่ีตั้ง ถนนเลียบคลองชลประทาน ตําบล 

    ชางเผือก อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ทานสมาชิกสภาแจงความประสงคเขา

    รวมโครงการในวันนี้นะครับ ท่ีกองกิจการสภาฯ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีได 

    สําเนาใหทานสมาชิกสภาทุกทานแลวนะครับ 

     1.4  ขอเชิญเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “เหตุฟองรองสมาชิกสภา 

    ทองถ่ิน  ลดขอผิดพลาด  เพ่ิมบทบาทในการประชุมสภาทองถ่ินใหเปนไปตาม 

    กฎหมาย”ทานสมาชิกทานใดประสงคจะเขารวมการฝกอบรม แจงความประสงค

    ไดท่ีกองกิจการสภาฯ รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดสําเนาใหทานสมาชิกสภา                        

    ทุกทานแลวนะครับ 

  

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  8  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  8  กันยายน  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
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นางสุชาดา  แตงประกอบ กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอรองคํา  

    ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการไดตรวจรายงาน

    การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  8 ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  8  กันยายน  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 18   

    กันยายน  2558  และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภา ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  8  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  8  กันยายน  2558 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ 

    3.1  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

    เรื่อง   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559    

    (วาระท่ี  2) 

    เชิญทานเลขาชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

    2547 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  

     ขอ 50  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จะตองเสนอราง 

    ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม  และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและ

    บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา  

    ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของ 

    คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  การสงวน 

    ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย  และให 

    ประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง

    กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
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     ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลง 

    ประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

     ขอ  51  ในการพิจาณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  ใหปรึกษาเรียง 

    ตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  

    เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

     ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับ 

    การแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ

    นั้นอีก 

     ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองใน  

    สาระสําคัญ  ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการ 

    แปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได  โดยไมใหมีการแปรญัตติ

    ในเรื่องใหมข้ึนอีก  ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา

    ใหมดังกลาวแลว  การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ เปนอันระงับไวกอน  แตถาไมเปน

    การขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืน ๆ ตอไป  สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบ

    รางขอบัญญัติก็ได 

     ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณา            

    รวดเดียว  ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

     เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น

    ตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน  

    ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

     ในการประชุมตอวาระท่ีสอง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีได

    ระงับไวเทานั้น  ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ขออนุญาตใหทานรองประธานสภาสุรพงษ  พลซ่ือ  ไดดําเนินการประชุม 

    สภาตอนะครับ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

    ประจําป  2559 ครับ เชิญครับ 

     

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอเมือง ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ

    รางประมาณรายจาย ประจําป  2559 ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ทานประธานครับเพ่ือความเขาใจในรางขอบัญญัติของป 2559 ตรงนี้ รางในครั้งนี้ 

    จะถือวาเปนรางฉบับหนองกุงศรีคอนเนคชั่นก็ไดครับ เพราะวามีตัวแทนของ 

    อําเภอมาทําหนาท่ีตรงนี้แลวคุณภาพก็ไมไดดอย ทานประธานครับ ถาผมไมกลาว

    ตรงนี้คงจะไมได เพราะวาผมไดขาววามีเสียงลมพัดมาบอกวาคณะกรรมการแปร
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    ญัตติรางงบประมาณทําโดยไรเหตุ ไรผล ทานประธานครับโดยเฉพาะการแปร 

    ญัตติรางงบประมาณผมจะถามทานคณะกรรมการอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน   

    ทานดนุพล  ผือโย ทานจะปรับลดมีเหตุผลตรงไหนอยางไร ทานผูขอใช 

    งบประมาณ ผมก็จะขอถามวาทานมีความจําเปนอยางไร ทานประธานครับอันนี้

    ผมขออนุญาตกราบเรียนทานไวเลยวาเราแปรญัตติดวยเหตุดวยผลนะครับทาน 

    ประธาน ทานประธานครับ ผมขออนุญาตใชเวลาในการแปรญัตติรางงบประมาณ

    ในครั้งนี้ โดยการอานแลวขอเวนการอานชื่อทานสมาชิกท่ีมารวมแปรญัตติท่ีเปน

    คําซํ้า ท่ีเปนชื่อซํ้า ๆ นะครับ เพ่ือใหเปนการประหยัดเวลานะครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตนะครับ เพราะวาถาอานรายชื่อมันจะเสียเวลานะครับทานสมาชิก 

    ไดรับฉบับรางทุกคนนะครับก็อนุญาตใหอานเฉพาะสาระสําคัญนะครับ แตใน 

    รายงานการประชุมใหมีนะครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ครับขอบคุณทานประธานครับ  ผมขอเสนอรายชื่อผูอานคําแถลงรางงบประมาณ

    รายจายประจําป 2559 ดังนี้ครับทานประธาน จากหนาท่ี 1  ถึงหนาท่ี  12  ตรง

    นี้ผมขออนุญาตทานประธานเพราะวาทานผูนี้ทานทําหนาท่ีรองประธานสภา 

    เหมือนกันเลยขออนุญาตทานประธานดวย ทานราเมศร  เลิศล้ํา ครับ ทานแรก 

    ครับ  ทานตอมาครับทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา จากหนาท่ี 13 ถึง หนาท่ี 24     

    หนาท่ี 25  ถึง  36  ทานวรากรณ  ภูอาภรณ  หนาท่ี  37 ถึง  หนา 47              

    ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  หนาท่ี 48 ถึงหนา  57  ทานชุมพล  หลักคํา  หนาท่ี  58 

    ถึงหนา  66  ทานดนุพล  ผือโย  หนาท่ี  67  ถึงหนา  73  เปนกระผม               

    เกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ครับทานประธาน ผมขออนุญาตทานประธานนะครับ 
 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ 
 

นายราเมศร  เลิศลํ้า  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานฝายบริหาร ทานนายก ทานรองนายก 

    ทานปลัด ทานรองปลัด ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน ทานสมาชิกสภาผูทรง

    เกียรติทุกทาน ผมขออนุญาตทานประธานอาน คําแถลงคณะกรรมการแปรญัตติ

    แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  2559 

           ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดมีมติรับหลักการราง 

    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให 

    คณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการแปรญัตติเพ่ือเสนอตอสภาฯ พิจารณาใน 

    วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตอไปนั้น  ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากประธาน 

    กรรมการแปรญัตติขอแถลงตอสภาฯ ดังนี้     
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     บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดทําการแปรญัตติเสร็จส้ินแลว                

    โดยมีฝายบริหารและทานสมาชิกผูย่ืนคําแปรใหคณะกรรมการแปรญัตติ 

    พิจารณา  ขอสรุปรายละเอียดเรียงตามลําดับ ดังนี้    
      

คําแถลงการณงบประมาณรายจายประจําป 2559 

-ไมมีการแกไข- 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 

-ไมมีการแกไข- 

 

ประมาณรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 17 ถึงหนาท่ี 24 

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี  25 ถึงหนาท่ี 27 

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 28 ถึงหนาท่ี 31  

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งานบริหารงานคลัง 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 32 ถึงหนาท่ี 36       

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานการศึกษา 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 37 ถึง หนาท่ี 65     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งานระดับมัธยมศึกษา 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 66     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานสาธารณสุข 



 10 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 67 ถึง หนาท่ี 68     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 69 ถึง หนาท่ี 72     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 73 ถึง หนาท่ี 74     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 75 ถึง หนาท่ี 84     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 84     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานการเกษตร 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 85 ถึง หนาท่ี 86     

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานงบกลาง 

-ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 87 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

          

ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 เงินเดือน  (ฝายการเมือง)      

 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก        
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 ขอ 1,ขอ 2     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 88    

 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      

 ขอ 3,ขอ 4    -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ขอ 5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   ตังไว  7,264,800 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์     

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 233,280บาท คงเหลือ  7,031,520 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 89          

 เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา)      

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      

ขอ 1 คาเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  15,170,340 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด  802,350 บาท ตั้งจาย  14,367,990 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม

      

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน      

ขอ 2      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 90         

 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร    

 ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาจางลูกจางประจํา     

 ขอ 4. คาจางลูกจางประจํา    รวม  520,940 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 27,910 บาท ตั้งจาย  493,030 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 91         

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      

 ขอ 5. คาตอบแทนพนักงานจาง   รวม  4,658,720 บาท 



 12 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 243,220 บาท ตั้งจาย 4,415,500 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

หนาท่ี 92         

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง    

 ขอ 6. คาเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง  รวม  516,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว  ผูบริหารไดแปรเพ่ิมตามระเบียบวิธีตั้งจายงบประมาณ  ปรับเพ่ิม 6,000 บาท ตั้งจาย  522,000 บาท 

      

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ    

คาตอบแทน      

 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.     

 ขอ 1. คาเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ตั้งไว  15,000,000  บาท  

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  8,000,000 บาท คงเหลือ  7,000,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ขอ 2     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 93        

 ขอ 3,ขอ 4,ขอ 5    -ไมมีการแกไข-     

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      

ขอ 1.  คาจางเหมาบริการ   รวม  410,000 บาท  

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 35,000  บาท คงเหลือ  375,000   บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 94             

 ขอ 2.  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้งไว  230,000 บาท 
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นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  50,000  บาท คงเหลือ   180,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

 ขอ 3,ขอ 4    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 95          

 ขอ 5. คาจางเหมาเครื่องเสียง    ตั้งไว  250,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  50,000  บาท คงเหลือ 200,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      

 ขอ 6. คาฝกอบรมสัมมนากิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว 600,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 100,000 บาท คงเหลือ   500,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

       

 ขอ 7     -ไมมีการแกไข-       

 ขอ 8. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน ตั้งไว  300,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 50,000 บาท คงเหลือ 250,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 
หนาท่ี 96         

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

 ขอ 9. คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะและคาเชาท่ีพัก รวม  700,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน    130,000  บาท คงเหลือ 570,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

    

 ขอ 10. คาใชจายงานรัฐพิธี  ราชพิธี   ตั้งไว  600,000 บาท 
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นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   50,000  บาท คงเหลือ  550,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

      

 ขอ 11     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 97         

 ขอ 12. คาโครงการพัฒนาบุคลากร   ตั้งไว  30,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   10,000  บาท คงเหลือ  20,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

      

 ขอ 13. คาโครงการพัฒนาองคกร 5 ส.  ตั้งไว  60,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  10,000  บาท คงเหลือ  50,000   บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

 ขอ 14. คาโครงการฝกอบรมหลักสูตร   ตั้งไว  150,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  50,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

     

 ขอ 15      -ไมมีการแกไข- 

 

 

 

หนาท่ี 98 

 ขอ 16. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

ตั้งไว 150,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 
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วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  50,000 บาท คงเหลือ  100,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

 ขอ 17. คาใชจายโครงการประชุมสัมมนาและมุฑิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ  

ประจําป 2559 ตั้งไว  35,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด   

 ขอ 18. คาใชจายโครงการอบรมการเปนเจาบานท่ีดี ตั้งไว  200,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด   

หนาท่ี 99        

 ขอ 19. คาใชจายโครงการปลูกจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอมและคัดแยกขยะรีไซเคิล  

ตั้งไว  150,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ขอ 20. คาใชจายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ตั้งไว  70,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  35,000  บาท คงเหลือ  35,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม     

 ขอ 21      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 100         

 ขอ 22 คาใชจายสําหรับเปนเจาภาพหรือเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปรกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 

300,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  50,000  บาท คงเหลือ  250,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   
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 ขอ 23. คาโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตยทองถ่ินไทยหวงใยประชาชน ตั้งไว 100,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 100,000 บาท รวมตั้งไว 200,000 บาท 

 ขอ 24. คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว  100,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 50,000 บาท คงเหลือ   50,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

   

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม     

ขอ 25. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  360,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  60,000  บาท คงเหลือ 300,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 

หนาท่ี 101   

 ขอ 26. คาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร ตั้งไว  250,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  50,000  บาท คงเหลือ   200,000   บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

 คาวัสดุ      

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      

 ขอ 1. คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  335,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   20,000  บาท คงเหลือ  315,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

       

 ขอ 2,3     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 102    
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 ขอ 4.      -ไมมีการแกไข- 

 

 

 

 

 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ     

 ขอ 5. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว  80,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   10,000 บาท คงเหลือ   70,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว      

 ขอ 6. คาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  135,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  20,000  บาท คงเหลือ   115,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 
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 ประเภทวัสดุกอสราง      

 ขอ 7. คาวัสดุกอสราง    ตั้งไว  50,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  20,000 บาท คงเหลือ   30,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

      

 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง      

 ขอ 8. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  110,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   10,000  บาท คงเหลือ   100,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

      

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      
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 ขอ 9. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว  570,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   160,000  บาท คงเหลือ   410,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  
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 ขอ 10,11      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร   

 

    

 ขอ 12. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  35,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์     

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   5,000  บาท คงเหลือ  30,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร      

 ขอ 13. คาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  210,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   30,000  บาท คงเหลือ  180,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 
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 หมวดคาสาธารณูปโภค      

 คาสาธารณูปโภค      

 ประเภทคาบริการไปรษณีย      

 ขอ 1.      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      

 ขอ 2. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว  135,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน    5,000   บาท คงเหลือ  130,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   
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 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      

 ขอ 1     -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 2. คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน   ตั้งไว  10,500 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   3,500  บาท คงเหลือ  7,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 

 

  

 ขอ 3. คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  4  ชั้น ตั้งไว 13,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน    6,500  บาท คงเหลือ   6,500   บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

  

 ขอ 4. คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี   ตั้งไว  60,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด   

  ขอ 5     -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 6. คาจัดซ้ือเกาอ้ีพนักงาน    ตั้งไว  50,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  20,000  บาท คงเหลือ  30,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม     

 ขอ 7. คาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน    ตั้งไว  65,000 บาท 
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นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   26,000 บาท คงเหลือ  39,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม     

 ขอ 8.      -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 9. คาจัดซ้ือโครงรถเข็นพรอมถังพลาสติก  ตั้งไว  21,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  10,500 บาท คงเหลือ   10,500  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม     

 ขอ 10.      -ไมมีการแกไข- 

 

    ครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอเชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา อานตอเลยครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ขออนุญาตตอครับทานประธานครับ เรียนทานประธานนะครับผมวุฒิศักดิ์         

    พลเสนา  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ขออานตอหนา 13 ครับ 

 

 ขอ 11. คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ตั้งไว  30,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว  ใหปรับลดตามระเบียบวิธีการ ตั้งจายงบประมาณ ปรับลด 12,000บาท   ตั้งจาย   18,000 บาท นอกนั้นคงไว

ในรางเดิม  

 ขอ 12     -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 13      -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 14. คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  ตั้งไว  22,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 
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 ขอ 15. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว  144,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์     

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 5,000 บาท คงเหลือ 139,000 บาท นอกนั้นคงไวใน รางเดิม  
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 ขอ 16. คาจัดหาชั้นเหล็ก    ตั้งไว  42,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 21,000 บาท คงเหลือ 21,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง      

 ขอ 17. คาจัดซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล)   ตั้งไว  787,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

 

 ประเภทครุภัณฑการเกษตร      

 ขอ 18. คาจัดซ้ือเครื่องตัดแตงก่ิง   ตั้งไว  20,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์     

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 8,000 บาท คงเหลือ   12,000   บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    
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 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 19. คาจัดซ้ือเครื่องวิทยุสื่อสาร   ตั้งไว  21,500 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  8,600  บาท  

คงเหลือ   12,900  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม        
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 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 20,ขอ 21,ขอ 22   -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 23.     -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว      

 ขอ 24. คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา   ตั้งไว  19,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   9,500  บาท คงเหลือ   9,500  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

      

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      

 ขอ 25. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว 230,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  46,000 บาท คงเหลือ 184,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 
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 ขอ 26    -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 27 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี ตั้งไว 32,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน 13,000 บาท คงเหลือ 19,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ขอ 28. คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา   ตั้งไว  24,800 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน   12,400  บาท คงเหลือ 12,400 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 
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 ขอ 29. คาซ้ือเครื่องพิมพ ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว  4,300 บาท 
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นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 4,300 บาท รวมตั้งไว  8,600 บาท 

 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ประเภทรายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน สิ่งกอสราง      

 ขอ 1. คากอสรางหองเก็บพัสดุ  ตั้งไว  300,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ขอ 2     -ไมมีการแกไข- 
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 ประเภทรายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซ่ึงทําใหท่ีดิน 

สิ่งกอสรางมีมูลคาเพ่ิมข้ึน     

 ขอ 3. คาปรับปรุงประตู 1 และปอมยาม  ตั้งไว  270,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  100,000 บาท คงเหลือ  170,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ขอ 4.  ปรับปรุงหองทํางานกองกิจการสภาฯ   ตั้งไว  95,000  บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจ

บรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศ

ธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว 

ใหปรับลด จํานวน  6,000 บาท คงเหลือ  89,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ประเภทรายจายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา       

 ขอ 5. คาติดตั้งระบบเสียงตามสาย   ตั้งไว  158,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์    

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  58,000 บาท คงเหลือ   100,000  บาท ใหยายไปหมวดคาครุภัณฑ   
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 ขอ 6.      -ไมมีการแกไข- 
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กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

   

ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

          

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       

 รายจายประจํา      

 งบบุคลากร      

 หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว      

 เงินเดือน  (ฝายประจํา)      

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      

 ขอ 1. คาเงินเดือนพนักงาน    รวม  4,794,780  บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตาม

ระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 462,170 บาท ตั้งจาย 4,332,610 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

       

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน    

 ขอ 2      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 118         

 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร      

 ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาจางลูกจางประจํา      

 ขอ 4. คาจางลูกจางประจํา    รวม  513,410 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธี

ตั้งจาย ปรับลด 27,500 บาท ตั้งจาย 485,910  บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      

 ขอ 5. คาตอบแทนพนักงานจาง   รวม  413,040 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  
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คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธี

ตั้งจาย ปรับลด 22,140 บาท ตั้งจาย 390,900 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม     

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง      

 ขอ 6      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 119 

งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาตอบแทน      

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      

 ขอ 1.    -ไมมีการแกไข- 

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      

 ขอ 1.    -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      

 ขอ 2.     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 120          

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

 ขอ 3. คาใชจายในการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตั้งไว 80,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ, นายอนันต อรรคเศรษฐัง, นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   

10,000 บาท คงเหลือ 70,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ขอ 4 คาใชจายโครงการศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริม กศน. มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ตั้งไว   20,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออก

ท้ังหมด 

ขอ 5    -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 6. คาใชจายโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว  

200,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  
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คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน    

30,000 บาท คงเหลือ 170,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

   

หนาท่ี 121     

 ขอ 7. คาใชจายโครงการใหความรูสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ     

ตั้งไว 300,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   

100,000   บาท คงเหลือ  200,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม      

  

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      

 ขอ 8.     -ไมมีการแกไข- 

 คาวัสดุ      

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      

 ขอ 1. คาวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว  160,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสนัติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 10,000 

บาท คงเหลือ 150,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

หนาท่ี 122         

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      

 ขอ 2.   -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง      

 ขอ 3. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  30,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน    

10,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร      

 ขอ 4. คาวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว  120,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 
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นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน    

10,000 บาท คงเหลือ 110,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 

หนาท่ี 123       

 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 5    -ไมมีการแกไข- 

          

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ขอ 1,ขอ 2   -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 124          

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3.   -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      

 ขอ 4. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว 92,000 บาท 

นายบดินทร พยุงแสนกุล, นางสุชาดา แตงประกอบ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นางเนาวรัตน  

คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ, 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน     

23,000  บาท คงเหลือ 69,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ขอ 5,ขอ 6   -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 125 

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

          

ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง       

 รายจายประจํา      

 งบบุคลากร      

 หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว      
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 เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา)   รวม  14,671,240  บาท 

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน    รวม  12,957,160  บาท 

 ขอ 1. คาเงินเดือนพนักงาน    รวม  12,957,160  บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด       

959,260 บาท ตั้งจาย 11,997,900 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 126             

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน      

 ขอ 2,ขอ 3    -ไมมีการแกไข- 

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     

 ขอ 4. คาตอบแทนพนักงานจาง   รวม  1,229,280 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล, 

นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง, 

นายบุญชวยนอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,

นายวิรัตน ภูตองใจ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธี

ตั้งจาย ปรับลด 66,140 บาท ตั้งจาย 1,163,140 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

หนาท่ี 127       

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง      

 ขอ 5    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 128          

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาตอบแทน      

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      

 ขอ 1,2,3   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 129          

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      

 ขอ 1. คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว  400,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      
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ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 100,000 บาท คงเหลือ 

300,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      

 ขอ 2,3,4   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 130      

 ขอ 5. คาโครงการอบรมภาษาอังกฤษ  ตั้งไว  100,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 30,000 บาท คงเหลือ  

70,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิมและเปลี่ยนชื่อโครงการ 

 ขอ 6. คาใชจายโครงการตรวจติดตาม  ตั้งไว  60,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน    10,000  บาท คงเหลือ   

50,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

       

 ขอ 7 คาใชจายสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว 30,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวใหปรับเปลี่ยนไปอยูในหมวดเงินอุดหนุน 

 

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      

 ขอ 8. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  155,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,     

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  20,000  บาท คงเหลือ   

135,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 131        

 คาวัสดุ      

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      
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 ขอ 1. คาวัสดุสํานักงาน   รวม  675,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  73,000  บาท คงเหลือ 

602,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

 ขอ 2.     -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 3. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ    รวม  10,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   4,000  บาท คงเหลือ   

6,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 132          

 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง      

 ขอ 4      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      

 ขอ 5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รวม  94,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  17,000   บาท คงเหลือ    

77,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร      

 ขอ 6. คาวัสดุคอมพิวเตอร    รวม  370,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   60,000  บาท คงเหลือ   

310,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 133        

 หมวดคาสาธารณูปโภค      

 คาสาธารณูปโภค      
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 ประเภทคาไฟฟา      

 ขอ 1. คาไฟฟา    ตั้งไว  2,500,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  250,000  บาท คงเหลือ  

2,250,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม       

 ประเภทคาน้ําประปา      

 ขอ 2. คาน้ําประปา    ตั้งไว  300,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  50,000 บาท คงเหลือ   

250,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 

    ขอบคุณครับ ขอใหทานวรากรณครับทานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานวรากรณครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูเขารวมประชุม ทานสมาชิกสภา           

    ผูทรงเกียรติ กระผมวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด ใน

    ฐานะคณะกรรมการแปร ขออนุญาตทานประธานอานคําแถลงของคณะกรรมการ

    ตอเลยนะครับ  

 

 ประเภทคาบริการโทรศัพท   

 ขอ 3. คาบริการโทรศัพท   ตั้งไว  150,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  5,000  บาท คงเหลือ   

145,000   บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 134         

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      
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 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      

 ขอ 1.      -ไมมีการแกไข- 

          

 2. คาจัดซ้ือเครื่องนับธนบัตร  ตั้งไว  53,000 บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 135         

 ขอ 4. คาจัดจางทําชั้นเหล็กวางของ 3 ชั้น  ตั้งไว  42,000   บาท 

ด.ต.นิคม ประดับการ,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  

จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายบุญชวยนอยเสนา,    

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายวิรัตน ภูตองใจ      

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 21,000 บาท คงเหลือ 

21,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ขอ 5,ขอ 6.ขอ 7   -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 8,ขอ 9   -ไมมีการแกไข- 
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กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

          

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

          

งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา       

 รายจายประจํา      

 งบบุคลากร      

 หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว      

 เงินเดือน  (ฝายประจํา)      

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      

 ขอ 1. คาเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว  6,188,040 บาท 
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นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ  

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 

732,010 บาท ตั้งจาย 5,456,030 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน   

 ขอ 2     -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 138       

 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร   

 ขอ 3       -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      

 ขอ 4. คาตอบแทนพนักงานจาง   ตั้งไว  2,483,580 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 

739,790 บาท ตั้งจาย 1,743,790 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม  
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 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง      

 ขอ 5     -ไมมีการแกไข- 

 เงินเดือน  (ฝายการศึกษา)      

 ประเภทเงินเดือนครู      

 ขอ 1     -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ขอ 2. คาเงินเพ่ิมตาง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 39,512,650 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 10,000,000  บาท คงเหลือ  

29,512,650  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม       

 ประเภทเงินวิทยฐานะ      

 ขอ 3. คาเงินวิทยฐานะ   ตั้งไว  22,947,200  บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 2,547,200 บาท คงเหลือ 20,400,000 บาท นอกนั้นคงไวใน

รางเดิม  



 34 

หนาท่ี 140         

 ประเภทคาจางลูกจางประจํา      

 ขอ 4. คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว  3,373,700 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  392,730 บาท คงเหลือ 

2,980,970 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม       

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      

 ขอ 5. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  4,043,990 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 984,060  บาท คงเหลือ 

3,059,930 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง      

 ขอ 6. คาเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง  ตั้งไว  368,300 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว  ผูบริหารไดแปรเพ่ิมตามระเบียบวิธีตั้งจาย

งบประมาณ  ปรับเพ่ิม 183,460 บาท ตั้งจาย 551,760 บาท 

          

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาตอบแทน      

 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ขอ 1.      -ไมมีการแกไข- 

          

หนาท่ี 141          

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      

 ขอ 2.      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาเชาบาน      

 ขอ 3. คาเชาบาน   ตั้งไว  1,897,200  บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 
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ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 497,200  บาท คงเหลือ 

1,400,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    

 ขอ 4. คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   473,260  บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 1,162,030 บาท 

รวมตั้งไว  1,635,290 บาท 

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      

 ขอ 1.      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

 ขอ 2. คาโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ตั้งไว  1,100,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  100,000 บาท คงเหลือ  

1,000,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 
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 ขอ 3.      -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 4. คาสงเสริมและอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ตั้งไว  1,000,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  250,000 บาท คงเหลือ  

7500,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม       

 ขอ 5    -ไมมีการแกไข- 

ขอ 6 คาแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสัมพันธ ตั้งไว  500,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 200,000  บาท รวม

ตั้งไว 700,000 บาท 

ขอ 7    -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 8.ขอ 9,ขอ 10,ขอ 11   -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 12. คาใชจายในการเดินทางไปเขารวมกิจกรรมตางๆ ตั้งไว  50,000 บาท 
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นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 10,000 บาท  

คงเหลือ  40,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  
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 ขอ 13,ขอ 14   -ไมมีการแกไข- 

ขอ 15 คาโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน ตั้งไว  1,920,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 1,680,000บาท  คงเหลือ  

240,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  
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 ขอ 16. คาโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตั้งไว  80,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  20,000  บาท คงเหลือ  60,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม       

 ขอ 17. คาโครงการงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว  300,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  100,000 บาท คงเหลือ  200,000 บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม       

 ขอ 18. คาโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย - จีน ตั้งไว  700,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 100,000 บาท คงเหลือ  600,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม          

 ขอ 19. คาการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ตั้งไว  3,000,000  บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 146         

 ขอ 20. คาโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  ตั้งไว  1,000,000  บาท 
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นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  500,000  บาท คงเหลือ  500,000  บาท นอกนั้นคงไวใน

รางเดิม 

 ขอ 21. คาโครงการพัฒนาศูนยประสานงานวิชาการ  ตั้งไว  600,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 550,000  บาท คงเหลือ 50,000 บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม 

หนาท่ี 147          

 ขอ 22 โครงการเขาคายภาษาจีน  ตั้งไว 50,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

ขอ 23 โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ  ตั้งไว 50,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

ขอ 24   -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 25. โครงการแขงขันนักเรียนคนเกง  ตั้งไว  100,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  50,000 บาท คงเหลือ   50,000 บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม       

หนาท่ี 148          

 ขอ 26. คาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (SBMLD) ตั้งไว  3,250,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 1,800,000 บาท คงเหลือ  1,450,000  บาท นอกนั้นคงไว

ในรางเดิม          

 ขอ 27.     -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 28. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว 1,419,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง
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รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  816,000 บาท คงเหลือ  603,000  บาท นอกนั้นคงไวใน

รางเดิม 

หนาท่ี 149 

 ขอ 29.      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      

 ขอ 30. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  30,000  บาท คงเหลือ   50,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม  

หนาท่ี 150        

 คาวัสดุ      

 ขอ 1,ขอ 2,ขอ 3    -ไมมีการแกไข- 

          

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      

 ขอ 4. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว  70,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   10,000 บาท คงเหลือ   60,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม 

หนาท่ี 151       

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร      

 ขอ 5.     -ไมมีการแกไข- 

 

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      

 ขอ 1,ขอ 2    -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 152 

โรงเรียนเมืองสมเด็จ 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 
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ดานบริหารชุมชนและสังคม          

แผนงานการศึกษา          

          

งานระดับมัธยมศึกษา       

   งบดําเนินงาน       

 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ        

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

หนาท่ี 152 ถึงหนาท่ี 159    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 160 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธ,นายบดินทร พยุงแสนกุล, ,นายสุรพงษ  พลซ่ือฯลฯ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 15,000 บาท      

รวมตั้งไว 90,000  บาท         

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ  3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา            

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท      

 ขอ 4 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา            

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000 บาท 

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 161          

 ขอ 5,ขอ 6    -ไมมีการแกไข- 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

 ขอ 1    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 162 

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 
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จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

             

ดานบริหารชุมชนและสังคม          

แผนงานการศึกษา          

          

งานระดับมัธยมศึกษา       

   งบดําเนินงาน       

 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ       

คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

หนาท่ี 162 ถึงหนาท่ี 169   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 170 

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 1 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา            

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน             

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000  บาท        

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 2 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตง

ประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท      

 ขอ 3 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตง

ประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000บาท คงเหลือ  

36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 
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หนาท่ี 171      

 ขอ 4,ขอ 5     -ไมมีการแกไข- 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1     -ไมมีการแกไข- 

            

หนาท่ี 172 

โรงเรียนลําปาววิทยาคม 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย         

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา       

หนาท่ี 172 ถึงหนาท่ี 180   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 181 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                   

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 30,000 บาท                

รวมตั้งไว 66,000 บาท      

หนาท่ี 182     

 ขอ 4 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 56,000  บาท  

คงเหลือ  24,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดมิ 
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 ขอ 5 คาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  ตั้งไว  68,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 17,000บาท  

คงเหลือ  51,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม         

 

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      

 ขอ 6      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 183          

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1      -ไมมีการแกไข- 

  

    ครับทานประธานขออนุญาตใหทานคงเดชไดนําเรียนคําแถลงงบประมาณของ 

    คณะกรรมการตอไปครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานคงเดช ครับ 

 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ          

    ผมคงเดช เฉิดสถิตย ครับขออานคําแถลงของคณะกรรมหารแปรญัตติตอครับ 

    ทานประธานครับ 

 

หนาท่ี 184 

โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

   งบดําเนินงาน       

 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย      

หนาท่ี 184 ถึงหนาท่ี 193 
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หนาท่ี 194 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 4 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน       

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000 บาท      

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 5 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                     

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท         

 ขอ 6 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000บาท  

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม     

 ขอ 7      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 195 ถึงหนาท่ี 196   -ไมมีการแกไข-      

หนาท่ี 197  

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย         

หนาท่ี 197 ถึงหนาท่ี 201    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 202      

 ขอ 11. คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู  ตั้งไว  51,000 บาท 



 44 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตง

ประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน  3,000 บาท 

รวมตั้งไว 54,000 บาท 

 ขอ 12,ขอ 13,ขอ 14   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 203 ถึงหนาท่ี 209    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 210 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา            

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                   

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000 บาท 

หนาท่ี 211      

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                     

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท         

 ขอ 4 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                 

แตงประกอบ,นายวริัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000บาท  

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ขอ 5,ขอ 6     -ไมมีการแกไข- 

 

 

หนาท่ี 212      

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1       -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 213 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 
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จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย         

หนาท่ี 213 ถึงหนาท่ี 223 

หนาท่ี 224 

 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 ขอ 4      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 5 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                   

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                   

15,000 บาท รวมตั้งไว  90,000 บาท      

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 6 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท 

 

หนาท่ี 225         

 ขอ 7 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000 บาท   

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม      

 ขอ 8,ขอ 9,ขอ 10    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 226 ถึงหนาท่ี 227    -ไมมีการแกไข-     
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หนาท่ี 228 

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย         

หนาท่ี 228 ถึงหนาท่ี 234   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 235 

 ขอ 18,ขอ 19     -ไมมีการแกไข- 

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 1 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                    

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000 บาท 

หนาท่ี 236      

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 2 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                    

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท         

 ขอ 3 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   
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จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000บาท       

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม      

 ขอ 4      -ไมมีการแกไข- 

 

 

หนาท่ี 237      

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      

 ขอ 5      -ไมมีการแกไข- 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1,ขอ 2     -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 238 

โรงเรียนหนองหางพิทยา 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

   งบดําเนินงาน       

 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย      

หนาท่ี 238 ถึงหนาท่ี 246   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 247 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบญุชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                 

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000 บาท  

หนาท่ี 248         

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท 
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นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท         

 ขอ 4 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา   ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000 บาท            

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม      

 ขอ 5,ขอ 6    -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 249 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1,ขอ 2    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 250 

โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ        

 คาใชสอย      

หนาท่ี 250 ถึงหนาท่ี 258   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 259 

 ขอ 3      -ไมมีการแกไข- 

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      

 ขอ 1      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท 
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นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                        

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                  

15,000 บาท รวมตั้งไว  90,000 บาท        

 

หนาท่ี 260  

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท 

 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท 

 

 

 

 ขอ 4 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                    

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000บาท  

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม      

 ขอ 5     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 261          

 ประเภทครุภัณฑกีฬา      

 ขอ 6,ขอ 7,ขอ 8   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 262   

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1      -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 263 

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 
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ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

   งบดําเนินงาน       

 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย      

หนาท่ี 263 ถึงหนาท่ี 270   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 271 

 หมวดคาสาธารณูปโภค         

 คาสาธารณูปโภค      

 ขอ 1      -ไมมีการแกไข- 

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 1 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                   

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000 บาท 

  

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 2 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรตัน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท         

 ขอ 3 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา   ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                         

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000บาท  

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 

หนาท่ี 272      
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 ขอ 4,ขอ 5,ขอ 6   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 273         

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 2      -ไมมีการแกไข- 

 

    ทานประธานครับ ขอเชิญทานชุมพล ตอเลยนะครับ ทานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานชุมพล หลักคําตอเลยนะครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธาน ผมชุมพล  หลักคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด             

    เขต 4  อําเภอยางตลาด ขออนุญาต อานคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ  

 

หนาท่ี 274 

โรงเรียนบัวขาว 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย         

หนาท่ี 274 ถึงหนาท่ี 284   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 285 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                         

แตงประกอบ,นายวิรตัน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                    

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000 บาท 

      

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 
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นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                       

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท         

หนาท่ี 286      

 ขอ 4 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                      

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000 บาท  

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม     

 ขอ 5,ขอ 6    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 287          

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 288 

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร 

 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

ดานบริหารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา       

   งบดําเนินงาน       

 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย      

หนาท่ี 288 ถึงหนาท่ี 295   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 296 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 

 

 

      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน  ตั้งไว  75,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                         

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   
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จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน                   

15,000 บาท รวมตั้งไว 90,000 บาท 

หนาท่ี 297          

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว  96,000 บาท 

 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                     

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท 

รวมตั้งไว 99,000 บาท         

 ขอ 4 คาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ตั้งไว  80,000 บาท 

นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา                        

แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายอนันต   

จิตพันธ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 44,000 บาท   

คงเหลือ  36,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม      

 ขอ 5,ขอ 6   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 298      

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ขอ 1,ขอ 2   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 299 ถึงหนาท่ี 300  -ไมมีการแกไข- 

       

หนาท่ี  301 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห       

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

 ขอ 1. คาใชจายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ตั้งไว  200,000 บาท 
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นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์   

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์    

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  80,000 บาท คงเหลือ 120,000 บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม      

ขอ 2. โครงการยุวมัคคุเทศนอาสาสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ตั้งไว 400,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์           

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์      

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  70,000  บาท คงเหลือ  330,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม 

      

หนาท่ี 302       

ขอ 3    -ไมมีการแกไข- 

 งบเงินอุดหนุน      

 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      

 ขอ 1. เงินอุดหนุนมูลนิธิออทิสติกไทยสาขากาฬสินธุ  ตั้งไว  100,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์     

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์    

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด    

 

หนาท่ี 303 

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน       

 งบเงินอุดหนุน      

 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      

 ขอ 1 เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว  150,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,
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นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว          

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 75,000 บาท  คงเหลือ 

75,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

ขอ 2,ขอ 3  -ไมมีการแกไข- 

 

 

หนาท่ี 304 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

          

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง       

 รายจายประจํา      

 งบบุคลากร      

 หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว      

 เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา)      

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

      

 ขอ 1. คาเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว  4,541,780 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์              

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์             

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด  665,870 บาท ตั้งจาย             

3,875,910 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน    

 ขอ 2    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 305       

 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร      

 ขอ 3    -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     

 ขอ 4. คาตอบแทนพนักงานจาง   ตั้งไว  1,430,830 บาท 
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นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์             

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์       

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 248,370 บาท ตั้งจาย              

1,182,460 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง      

 ขอ 5. คาเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง  ตั้งไว  156,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์          

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์       

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 18,000 บาท ตั้งจาย 138,000 บาท  

นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 306          

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาตอบแทน      

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      

 ขอ 1.      -ไมมีการแกไข- 

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      

 ขอ 1. คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว  10,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์            

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์              

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   5,000  บาท คงเหลือ 5,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

     

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

 ขอ 2, ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 307        

 ขอ 4. โครงการสงเสริมและพัฒนาการปลูกออยในระบบอินทรีย ตั้งไว  500,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์           

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์       

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง
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รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   200,000  บาท คงเหลือ 300,000  บาท นอกนั้นคงไวใน

รางเดิม      

 ขอ 5. โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําคืนสูธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  87  พรรษา

 ตั้งไว  50,000  บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์             

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์        

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด      

    

 ขอ 6. โครงการสงเสริมอาชีพปลูกมันสําปะหลัง ตั้งไว  200,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์            

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์        

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 100,000 บาท รวมตั้งไว 300,000 บาท  

      

 ขอ 7,ขอ 8    -ไมมีการแกไข- 

 

 

หนาท่ี 308       

 ขอ 9. โครงการปนรักสูครอบครัว  ตั้งไว  300,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์          

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์     

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      

 ขอ 10. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  50,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์      

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์            

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   10,000 บาท คงเหลือ  40,000 บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม      

 คาวัสดุ      

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      

 ขอ 1. คาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว  80,000 บาท 
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นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์           

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์          

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 5,000 บาท รวมตั้งไว 85,000 บาท  

หนาท่ี 309          

 ขอ 2 คาจัดซ้ือแผงก้ันหอง ตั้งไว  10,500 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์         

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์     

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 

          

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      

 ขอ 4. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตั้งไว  80,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์     

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์           

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  10,000 บาท คงเหลือ  70,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม      

 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย      

 ขอ 5      -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 310          

 ประเภทวัสดุการเกษตร      

 ขอ 6. คาวัสดุการเกษตร    ตั้งไว  185,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์         

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์        

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  35,000  บาท คงเหลือ  150,000 บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม      

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร      

 ขอ 7. คาวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว  50,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์        

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์    
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โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  10,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      

 ขอ 1     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 311          

  ขอ 2,ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 4. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว  89,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์         

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์    

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  52,000  บาท คงเหลือ  37,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม      

หนาท่ี 312          

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 5.      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว      

 ขอ 6. คาจัดซ้ือผามานพรอมอุปกรณ   ตั้งไว  20,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์   

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์    

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      

 ขอ 7     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 313          

 ขอ 8,ขอ 9    -ไมมีการแกไข- 

  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ประเภทรายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซ่ึงทําให

ท่ีดิน สิ่งกอสรางมีมูลคาเพ่ิมข้ึน        

 ขอ 1. คาปรับปรุง ตอเติมกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว  300,000 บาท 
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นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์   

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์     

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

หนาท่ี 314          

 งบเงินอุดหนุน      

 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ      

 ขอ 1. เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว  580,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์          

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์          

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  80,000 บาท คงเหลือ  500,000  บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม      

 ขอ 2,ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 315        

 ขอ 4. เงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ  ตั้งไว  300,000 บาท 

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์             

อาจบรรจง,นายบุญสง  โชติไสว,นางจารุวรรณ พันเดช,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,ด.ต.วิรมณศักดิ์ 

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,ด.ต.นิคม ประดับการ ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว ใหปรับลด จํานวน  100,000  บาท คงเหลือ    200,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ขอ 5 เงินอุดหนุนสํานักงานเขตพพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุเขต 1 ตั้งไว 250,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์        

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์           

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   8,500  บาท คงเหลือ 241,500 บาท นอกนั้นคงไวในราง

เดิม      

 ขอ 6. เงินอุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว 1,500,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายอนันต  จิตพันธ,นางสุชาดา แตงประกอบ,ด.ต.วิรมณศักดิ์        

วงศธิเบศร,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายสันติ ภูลายขาว,นายพูนศักดิ์            

โพธิ์แทน,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,ด.ต.นิคม ประดับการ, ,นายอนันต อรรคเศรษฐัง ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   1,000,000 บาท คงเหลือ 500,000  บาท นอกนั้นคงไวใน

รางเดิม      

หนาท่ี 316  

 ขอ 7,ขอ 8,ขอ 9   -ไมมีการแกไข-  
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หนาท่ี 317          

 ขอ10 , ขอ 11,ขอ 12   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 318 ถึงหนา 324    -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 318 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

          

งานกีฬาและนันทนาการ       

 งบเงินอุดหนุน      

 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ      

 ขอ 1    -ไมมีการแกไข- 

 

    ทานประธานครับ ขอเชิญทานดนุพล ตอเลยนะครับ ทานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานดนุพล  หลักคํา  ตอเลยนะครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานนายก 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผูทรง

    เกียรติครับ กระผมนายดนุพล  ผือโย สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    เขต อําเภอหนองกุงศรี ขออานคําแปรญัตติงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอเลยนะ 

    ครับ    

 

หนาท่ี 319 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

          

งานศาสนา  วัฒนธรรมทองถ่ิน       
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 งบเงินอุดหนุน      

 หมวดเงินอุดหนุน      

 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

 ขอ 1,ขอ 2    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 320    

 ขอ 3 ถึง ขอ 6    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 321          

 ขอ 7 ถึง ขอ 9    -ไมมีการแกไข- 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 

 ขอ 10 เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ  ตั้งไว  50,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

หนาท่ี 322          

 ขอ 11 ถึง ขอ 13   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 323         

 ขอ 14 ถึง ขอ 15 

ขอ 16 เงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอฆองชัย ตั้งไว 50,000 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นายสันติ ภูลายขาว,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายวิรัตน ภูตองใจ,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นายบุญสง  โชติไสว,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายอนันต  จิตพันธผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจง

รวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 50,000 บาท รวมตั้งไว  100,000 บาท 

 ขอ 17    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 324          

 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      

 ขอ 18,ขอ 19    -ไมมีการแกไข- 

 

หนาท่ี 325 

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา       

 รายจายประจํา      

 งบบุคลากร      

 หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว      
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 เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา)      

 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      

 ขอ 1. คาเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว  12,568,220  บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว           

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด  

849,270 บาท ตั้งจาย 11,718,950 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม      

    

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน      

 ขอ 2    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 326         

 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร      

 ขอ 3    -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาจางลูกจางประจํา      

 ขอ 4. คาจางลูกจางประจํา    ตั้งไว  5,031,810 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,            

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว         

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 

269,560 บาท ตั้งจาย 4,762,250 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      

 ขอ 5. คาตอบแทนพนักงานจาง   ตั้งไว  7,425,870 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว    

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจาย ปรับลด 

1,188,970 บาท ตั้งจาย 6,236,900 บาท  นอกนั้นคงไวในรางเดิม    

หนาท่ี 327      

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง      

 ขอ 6 คาเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว  951,300 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,             

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว   
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ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 229,330บาท คงเหลือ  

721,970 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

หนาท่ี 328          

 งบดําเนินงาน      

 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ      

 คาตอบแทน      

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      

 ขอ 1      -ไมมีการแกไข- 

 คาใชสอย      

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      

 ขอ 1. คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว  396,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,          

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว    

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 474,180  บาท  

รวมตั้งไว 870,180 บาท  

 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      

 ขอ 2. คาฝกอบรมและรับรอง   ตั้งไว  200,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว   

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 100,000 บาท คงเหลือ   

100,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

ขอ 3. โครงการฝกอบรมใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา  

ตั้งไว  100,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว   

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน   30,000 บาท คงเหลือ  

70,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   
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 ขอ 4. โครงการฝกอบรม " เยาวชนรุนใหมรูทันอัคคีภัย แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว  100,000 บาท 
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นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,          

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว   

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  30,000 บาท คงเหลือ  

70,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ขอ 5      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      

 ขอ 6. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  1,170,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว   

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  70,000 บาท คงเหลือ  

1,100,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   
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 คาวัสดุ      

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      

 ขอ 1. คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  230,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว          

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 30,000  บาท คงเหลือ 

200,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ขอ 2,ขอ 3      -ไมมีการแกไข- 

 ประเภทวัสดุกอสราง       

 ขอ 4. คาหินยอย    ตั้งไว  574,050 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว        

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 80,000  บาท คงเหลือ 

494,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   
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 ขอ 5. คายางแอสฟสท   ตั้งไว  1,587,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,
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นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว          

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  138,000  บาท คงเหลือ  

1,449,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ขอ 6,ขอ 7,ขอ 8    -ไมมีการแกไข- 
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 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง      

 ขอ 9      -ไมมีการแกไข- 

  

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   

 ขอ 10. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับยานพาหนะและเครื่องยนตอ่ืน ๆ   

ตั้งไว  500,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,         

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว     

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  50,000  บาท คงเหลือ  

450,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม  

 ขอ 11. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับการซอมบํารุงถนนและปรับปรุงแหลงน้ํา  

ตั้งไว  975,950 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,           

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว    

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  150,950 บาท คงเหลือ 

825,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   
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 ขอ 12. คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ตั้งไว  1,818,370 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว       

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 207,370 บาท คงเหลือ 

1,610,640 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ขอ 13,ขอ 14     -ไมมีการแกไข- 
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 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร      

 ขอ 15      -ไมมีการแกไข- 

 

 งบลงทุน     

 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 คาครุภัณฑ      

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      

 ขอ 1. คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน   ตั้งไว  17,500 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว          

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  3,500 บาท  

คงเหลือ 14,000  บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม         

 ขอ 2. คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  4  ชั้น  

ตั้งไว  32,500 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,          

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว          

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 6,500 บาท คงเหลือ        

26,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ขอ 3     -ไมมีการแกไข- 
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 ขอ 4. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ตั้งไว  332,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว   

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  88,000 บาท คงเหลือ 

244,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ประเภทครุภัณฑกอสราง      

 ขอ 5. คาจัดซ้ือกานเจาะบอน้ําบาดาล ขนาด Ø 2 ⅞ นิ้ว ตั้งไว  120,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,นายสุ

รพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,     
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นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว    

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน 24,000 บาท คงเหลือ  

96,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ขอ 6     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี  336          

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 7,ขอ 8,ขอ 9    -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 337          

 ประเภทครุภัณฑโรงงาน      

 ขอ 10. คาจัดซ้ือลิฟทยกรถยนต  ตั้งไว  230,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว          

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ขอ 11.    -ไมมีการแกไขใหแยกเปนรายการใหม-  

หนาท่ี 338          

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ประเภทรายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน และสิ่งกอสราง      

 ขอ 1. คากอสรางอาคารสํานักงาน   ตั้งไว  9,992,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,           

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว         

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ขอ 2     -ไมมีการแกไข- 

 

 

 

 

 ขอ 3. คากอสรางเสาธงสํานักงานโรงซอมเครื่องจักรกลใหม ตั้งไว  117,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว         

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  
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หนาท่ี 339          

 ขอ 4. คากอสรางหอถังประปา  ตั้งไว  400,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,          

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว     

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  250,000  บาท คงเหลือ  

150,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม   

 ประเภทรายจายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคาร ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานท่ีราชการ

  

ขอ 5,ขอ 6    -ไมมีการแกไข-  

 

    ทานประธานท่ีเคารพครับ ขอใหทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ไดดําเนินการตอครับ  

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ในฐานะ  

    คณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณ ขออานในสวนของกองชาง และงบกลาง  

 

หนา 340   
กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

   

 งบลงทุน 

 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

 ขอ 1     -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                   

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว             
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ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,000 บาท ตั้งจาย 

1,999,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ตั้งไว 1,500,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว             

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ขอ 4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ตั้งไว 1,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว            

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 11,000 บาท ตั้งจาย 

989,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

หนา 341   

 ขอ 5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว           

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 10,000 บาท ตั้งจาย 

1,990,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว            

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 10,000 บาท ตั้งจาย 

1,990,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  500,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว           

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,000 บาท ตั้งจาย 

499,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  1,047,000 บาท 



 71 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว             

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 80,000 บาท รวมตั้ง

ไว  1,127,000บาท 

 ขอ 9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 1,500,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว      

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 3,000 บาท ตั้งจาย 

1,497,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 2,500,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว                 

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 3,000 บาท ตั้งจาย 

2,497,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 3,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว   

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,001,000 บาท ตั้ง

จาย 1,999,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

หนา 342   

 ขอ 12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว    

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 503,000 บาท ตั้งจาย 

1,497,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  450,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,         

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว    
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ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 49,800 บาท ตั้ง

จาย 499,800 บาท  

 ขอ 14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,         

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 10,000 บาท ตั้งจาย 

1,990,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 15    -ไมมีการแกไข- 

 

ขอ 16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 1,500,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 1,500,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,         

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 3,000 บาท ตั้งจาย 

1,497,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 1,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,             

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 19 โครงการกอสรางถนนลูกรัง    ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,000 บาท ตั้งจาย 

1,999,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

หนา 343   

 ขอ 20 โครงการกอสรางถนนลูกรัง    ตั้งไว 1,000,000 บาท 
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นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว          

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  2,000 บาท คงเหลือ 

998,000 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 ขอ 21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง    ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,        

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 22      -ไมมีการแกไข- 

ขอ 23 โครงการกอสรางถนนลูกรัง    ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว           

ผูผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด  

 ขอ 24 โครงการกอสรางถนนรีไซคกลิ้งแอสฟสพารา   ตั้งไว 9,900,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,000 บาท ตั้งจาย 

9,899,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 25 โครงการกอสรางถนนรีไซคกลิ้งแอสฟสพารา   ตั้งไว 5,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,657,000 บาท ตั้งจาย 

3,343,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 26 โครงการกอสรางถนนรีไซคกลิ้งแอสฟสพารา   ตั้งไว 5,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,            

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 2,000 บาท ตั้งจาย 

4,998,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 
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หนา 344   

 ขอ 27 โครงการกอสรางถนนรีไซคกลิ้งแอสฟสพารา   ตั้งไว 4,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                  

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,033,000 บาท ตั้งจาย 

2,967,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 28 โครงการกอสรางถนนรีไซคกลิ้งแอสฟสพารา    ตั้งไว 5,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,              

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 7,000 บาท ตั้งจาย 

4,993,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 29 โครงการกอสรางถนนลาดยาง     ตั้งไว 3,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 10,000 บาท ตั้งจาย 

2,990,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 30 โครงการกอสรางถนนลาดยาง    ตั้งไว 3,300,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,             

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,069,000 บาท ตั้งจาย 

2,231,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 31 โครงการกอสรางถนนลาดยาง    ตั้งไว 2,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดจํานวน 1,000 บาท ตั้งจาย 

1,999,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 32 โครงการกอสรางถนนลาดยาง    ตั้งไว 4,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,           

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,            
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นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน 1,000,000 บาท 

ตั้งจาย 5,000,000 บาท  

 ขอ 33    -ไมมีการแกไข- 

หนา 345   

 ขอ 34 โครงการกอสรางถนนลาดยาง    ตั้งไว 4,960,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 35 โครงการกอสรางและซอมบํารุง    ตั้งไว 5,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลด จํานวน 2,000 บาท ตั้งจาย 

4,998,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 ขอ 36 โครงการปรับปรุงซอมแซม     ตั้งไว 5,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                  

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลด จํานวน  1,002,000 บาท ตั้ง

จาย 3,998,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 

 

 ขอ 37 กอสรางตลาดลด  ตั้งไว  1,450,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,                

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน  50,000 บาท รวม

ตั้งไว   1,500,000  บาท 

ขอ 38      -ไมมีการแกไข- 

ขอ 39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ตั้งไว  1,000,000  บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,
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นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว ผู

ยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลวขอใหนายกแปรตัดออกท้ังหมด 

 

หนา 346   

 แผนงานการเกษตร  

 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

 งบลงทุน 

 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

 ประเภทคาสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค  

 ขอ 1     -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 2 โครงการขุดลอก                                        ตั้งไว 3,000,000 บาท 

นายอรรถพงษ  โนนทนวงษ,นายบดินทร พยุงแสนกุล,นางสุชาดา แตงประกอบ,นายประสิทธิ์  อาจบรรจง,               

นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางจารุวรรณ พันเดช,นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน,นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,

นายวิรัตน ภูตองใจ,ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร,นายอนันต อรรคเศรษฐัง,นายอนันต  จิตพันธ,นายบุญสง  โชติไสว              

ผูยื่นคําแปรบัญญัติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรบัญญัติแลว ขอใหปรับลดตามระเบียบวิธีตั้งจายปรับลด 

1,193,000 บาท ตั้งจาย 1,807,000 บาท นอกนั้นคงไวรางเดิม 

 

หนาท่ี 347 

งบกลาง 

 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 

รายจายงบกลาง       

งบกลาง       

 ประเภทคาชําระหนี้เงินตน      

ขอ 1,ขอ 2   -ไมมีการแกไข- 

 

 

หนาท่ี 348        

 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม      

 ขอ 3 เงินสมทบทุนประกันสังคม   ตั้งไว  984,950  บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางสุชาดา แตงประกอบ  

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  



 77 

126,811 บาท คงเหลือ  858,139 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

 

 ประเภทสํารองจาย  

 ขอ 4 เงินสํารองจาย  ตั้งไว  53,232,289 บาท  

นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางสุชาดา แตงประกอบ  

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ใหปรับลด จํานวน  

21,424,549 บาท คงเหลือ  31,807,740 บาท นอกนั้นคงไวในรางเดิม 

    

 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน      

 ขอ 5     -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 349       

 ขอ 6,ขอ 7   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 350          

 ขอ 8    -ไมมีการแกไข- 

บําเหน็จ/บํานาญ       

 ขอ 1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท.) 

ตั้งไว 3,023,400 บาท 

นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางสุชาดา แตงประกอบ  

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม  

จํานวน  181,600 บาท รวมตั้งไว 3,205,000 บาท 

ขอ 2,ขอ 3   -ไมมีการแกไข- 

หนาท่ี 351       

 ขอ 4, ขอ 5   -ไมมีการแกไข- 

 ขอ 6 ประเภทเงินสมทบคาบํารุงสมาคม ตั้งไว  302,340  บาท     

นายบุญชวย นอยเสนา,นายพูนศักดิ์ โพธิ์แทน,นายสุรพงษ  พลซ่ือ,นางสุชาดา แตงประกอบ 

ผูยื่นคําแปรญัตติไดรับคําชี้แจงรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผูบริหารไดแปรเพ่ิม จํานวน  18,160 บาท รวม

ตั้งไว 320,500 บาท 

 หลังจากท่ีไดแปรตัดทุกรายการ หากมีเงินคงเหลือใหนํารวมในหนา 348 ขอ 4 ประเภทเงินสํารองจาย 

        

            

    ทานประธานครับยังมีรายการท่ีจะเสนอในท่ีประชุมแหงนี้ เพ่ือใหรางขอบัญญัติ 

    ของเราจะไดสมบูรณ ยิ่งข้ึน ผมขออนุญาตทานประธานท่ีจะมีรายการเพ่ิมเติม คือ

    รายการท่ี 1 รายการแปรตัด ผมขอเสนอทานชุมพล  หลักคํา อานนะครับ หนา 1 
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    หนา 2 ในสวนท่ี 2 รายการแปรเพ่ิม หนา 3 ถึงหนา 6 ผมขอเสนอทานวรากรณ 

    ภูอาภรณ ผูอานนะครับ รายการขอแปรเพ่ิมรายการใหม หนา 7 ถึงหนา 9 ผมขอ

    เสนอ ทานดนุพล  เปนผูอานนะครับ สวนในกองชาง สวนของ อุตสาหกรรม หนา 

    10 ถึงหนา 15 ผมขอเสนอทานคงเดช และก็พอดีทานมาทําหนาท่ี พอดี ทานลง

    มาพอดีครับทานประธาน ผมก็เลยเสนอทานวาใหทานราเมศร อานหนา 15 ถึง 

    หนา 18 ครับทานประธาน ผมขออนุญาตทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับใหคณะกรรมการดําเนินการตอเลยครับ เชิญครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธาน ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ                      

    ผมชุมพล หลักคํา ขออนุญาตอานรายการแปรตัดนะครับ หนาท่ี 98 นะครับ 

 

 

1. รายการแปรตัด 

หนาท่ี 98 

 ขอ 17. คาใชจายโครงการประชุมสัมมนาและมุฑิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ  

ประจําป 2559 ตั้งไว  35,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 18. คาใชจายโครงการอบรมการเปนเจาบานท่ีดี ตั้งไว  200,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 99        

 ขอ 19. คาใชจายโครงการปลูกจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอมและคัดแยกขยะรีไซเคิล  

ตั้งไว  150,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 106   

 ขอ 4. คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ตั้งไว  60,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 109          

 ขอ 14. คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ตั้งไว  22,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 110          

 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง      

 ขอ 17. คาจัดซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล) ตั้งไว  787,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 114          

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ประเภทรายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน สิ่งกอสราง      

 ขอ 1. คากอสรางหองเก็บพัสดุ ตั้งไว  300,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 120          
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 ขอ 4 คาใชจายโครงการศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมกสน.มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ตั้งไว   20,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 134         

 2. คาจัดซ้ือเครื่องนับธนบัตร ตั้งไว  53,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 145         

 ขอ 19. คาการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ตั้งไว  3,000,000  บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 147          

 ขอ 22 โครงการเขาคายภาษาจีน  ตั้งไว 50,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

ขอ 23 โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ ตั้งไว 50,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 

หนาท่ี 302       

 งบเงินอุดหนุน      

 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      

 ขอ 1. เงินอุดหนุนมูลนิธิออทิสติกไทยสาขากาฬสินธุ  ตั้งไว 100,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 

หนาท่ี 307        

 ขอ 5. โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําคืนสูธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  87  พรรษา

 ตั้งไว 50,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 308       

 ขอ 9. โครงการปนรักสูครอบครัว ตั้งไว  300,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 309          

 ขอ 2 คาจัดซ้ือแผงก้ันหอง ตั้งไว  10,500 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 312          

 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว      

 ขอ 6. คาจัดซ้ือผามานพรอมอุปกรณ ตั้งไว 20,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 313          

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ประเภทรายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซ่ึงทําให

ท่ีดิน สิ่งกอสรางมีมูลคาเพ่ิมข้ึน        

 ขอ 1. คาปรับปรุง ตอเติมกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว  300,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 321          

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 

 ขอ 10 เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ  ตั้งไว  50,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 337          
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 ประเภทครุภัณฑโรงงาน      

 ขอ 10. คาจัดซ้ือลิฟทยกรถยนต ตั้งไว  230,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนาท่ี 338          

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

 ประเภทรายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน และสิ่งกอสราง      

 ขอ 1. คากอสรางอาคารสํานักงาน ตั้งไว  9,992,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 3. คากอสรางเสาธงสํานักงานโรงซอมเครื่องจักรกลใหม ตั้งไว  117,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนา 340   

 ขอ 3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ตั้งไว 1,500,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 

หนาท่ี 342 

 ขอ 16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 1,500,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 ขอ 18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 1,000,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 

หนา 343   

 ขอ 21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง    ตั้งไว 2,000,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 

ขอ 23 โครงการกอสรางถนนลูกรัง    ตั้งไว 2,000,000 บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

หนา 345   

 ขอ 39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ตั้งไว  1,000,000  บาท ขอตัดออกท้ังหมด 

 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานวรากรณ ตอเลยครับ เชิญครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

    ทุกทาน ขออนุญาตอานตอเลยนะครับ 

 

 

1. รายการแปรเพ่ิม 

หนาท่ี 92         

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง    

 ขอ 6. คาเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว  516,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 6,000 บาท ตั้งจาย  522,000 บาท 

หนาท่ี 100         
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 ขอ 23. คาโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตยทองถ่ินไทยหวงใยประชาชน  

ตั้งไว 100,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม จํานวน 100,000 บาท รวมตั้งไว 200,000 บาท  

หนาท่ี 114          

 ขอ 29. คาซ้ือเครื่องพิมพ ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว  4,300 บาท 

ขอใหแปรเพ่ิม จํานวน 4,300 บาท เปนเงิน  8,600 บาท 

หนาท่ี 140         

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง      

 ขอ 6. คาเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง  ตั้งไว  368,300 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 183,460 บาท เปนเงิน 551,760 บาท 

หนาท่ี 141          

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    

 ขอ 4. คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว   473,260  บาท  ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 1,162,030 บาท เปนเงิน  1,635,290 บาท 

หนาท่ี 142       

ขอ 6 คาแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสัมพันธ ตั้งไว  500,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 200,000  บาท รวมตั้งไว 700,000 บาท 

หนาท่ี 160 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน 90,000  บาท  

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ  3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท  ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท      

หนาท่ี 170 

 ขอ 1 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน 90,000  บาท  

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 2 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท 

 

หนาท่ี 194 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 4 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท  
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 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 5 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 202      

 ขอ 11. คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู ตั้งไว  51,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน  3,000 บาท เปนเงิน 54,000 บาท 

หนาท่ี 210 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท  

หนาท่ี 211      

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 224 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 5 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000บาท เปนเงิน  90,000 บาท  

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 6 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 235 

 ขอ 1 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท  ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท 

หนาท่ี 236      

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 2 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 247 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน  90,000 บาท  

หนาท่ี 248         

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      
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 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 259 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน  15,000 บาท เปนเงิน  90,000 บาท 

หนาท่ี 260  

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 271 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 1 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน  15,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท  

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 2 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 285 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท  ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท 

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท        

หนาท่ี 296 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

 ขอ 2 คาชุดเครื่องเสียงภายในหองเรียน ตั้งไว  75,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม  

จํานวน 15,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท 

หนาท่ี 297          

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

 ขอ 3 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว  96,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 3,000 บาท รวมตั้งไว 99,000 บาท          

หนาท่ี 307        
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 ขอ 6. โครงการสงเสริมอาชีพปลูกมันสําปะหลัง ตั้งไว  200,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม จํานวน 

100,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท  

 

หนาท่ี 308       

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      

 ขอ 1. คาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ตั้งไว  80,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม จํานวน 5,000 บาท  

รวมตั้งไว 85,000 บาท     

หนาท่ี 323         

 ขอ 14 ถึง ขอ 15 

ขอ 16 เงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอฆองชัย ตั้งไว 50,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 50,000 บาท รวมตั้งไว  100,000 บาท 

หนาท่ี 328          

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      

 ขอ 1. คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  396,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม จํานวน 474,180  บาท  

รวมตั้งไว 870,180 บาท  

หนา 340 

 ขอ 8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 1,047,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 80,000 บาท ตั้งจาย 1,127,000 บาท  

หนา 342   

 ขอ 13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  450,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 49,800 บาท ตั้งจาย 499,800 บาท  

หนา 344   

 ขอ 32 โครงการกอสรางถนนลาดยาง    ตั้งไว 4,000,000 บาท ขอใหแปรเพ่ิม 

จํานวน 1,000,000 บาท ตั้งจาย 5,000,000 บาท 

หนาท่ี  345   

 ขอ  37  กอสรางตลาดสด  ตั้งไว  1,450,000  บาท  ขอใหแปรเพ่ิม  จํานวน  50,000  บาท                

ตั้งจาย  1,500,000  บาท 

หนาท่ี 350          

บําเหน็จ/บํานาญ       

 ขอ 1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท.) 

ตั้งไว 3,023,400 บาท ขอใหแปรเพ่ิม จํานวน  181,600 บาท รวมตั้งไว 3,025,000 บาท 

หนาท่ี 351       

 ขอ 6 ประเภทเงินสมทบคาบํารุงสมาคม ตั้งไว  302,340  บาท ขอใหแปรเพ่ิม   

จํานวน  18,160 บาท รวมตั้งไว 302,500 บาท 
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    ครับทานประธานขออนุญาตใหทานตอไปไดอานครับ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานดนุพล  ผือโยครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานผูบริหาร 

    ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมดนุพล  ผือโย  

    สมาชิกสภาจากหนองกุงศรีในฐานะกรรมการแปรญัตติขอดําเนินการตอไปเลยนะ

    ครับ 

 

 

2. ขอแปรเพ่ิมรายการใหม 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ 

 ประเภทวัสดุสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 180,000 บาท เพ่ือใชในการถายสําเนาเอกสารตาง ๆ 

ในงานกิจการสภาองคการบริการสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของกองกิจการสภาฯ 

2. จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาท กระจกใส 4 ชั้น ตั้งไว 6,500 บาท เพ่ือใชในการเก็บเอกสาร 

อุปกรณตางๆของทางราชการ ของกองกิจการสภาฯ 

3. จัดซ้ือเครื่องดูดอากาศ ตั้งไว 6,000 บาท เพ่ือติดตั้งในหองรับรองสมาชิกสภาฯ หองกองกิจการสภาฯ 

ของกองกิจการสภาฯ 

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

4. จัดซ้ือเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด ตั้งไว 28,000 บาท เพ่ือติดตั้งในหองรับรองสมาชิกสภาองคการบริการ

สวนจังหวัดกาฬสินธุ ใชในการประชุม ของกองกิจการสภาฯ  

ประเภทเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางซ่ึงทําใหท่ีดิน

สิ่งกอสรางมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

5. คาปรับปรุงหองทํางานรองประธานสภาฯ ตั้งไว  48,000 บาท เพ่ือปรับปรุงหองทํางานรองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหมีความสวยงามเรียบรอยตอผูเขามาติกตอราชการ ของกองกิจการสภาฯ 

 

กองการศึกษา 

คาใชสอย 

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
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1. โครงการกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว 200,000 บาท เพ่ือเปนการ 

จัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ 

แผนงานมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเมืองสมเด็จ 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน  

 

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน  

 

 

 

โรงเรียนลําปาววิทยาคม 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน  

 

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน  

 

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน  
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โรงเรียนหนองหางพิทยา 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน  

2. คาจัดซ้ือครุภัณฑดนตรี  ตั้งไว  60,000  บาท เพ่ือใชจัดซ้ือครุภัณฑดนตรี 

 

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมวิทยาคม 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน  

 

โรงเรียนบัวขาว 

คาวัสดุ 

1. คาจัดซ้ือวัสดุกีฬา ตั้งไว 100,000 บาท เพ่ือใชจายเปนคาวัสดุกีฬาของโรงเรียนบัวขาว 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

2. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว 99,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 

ประเภทครุภัณฑกีฬา 

3. คาจัดซ้ือครุภัณฑกีฬา ตั้งไว 100,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑกีฬาของโรงเรียนบัวขาว 

 

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร 

คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว 33,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช 

ติดตั้งในหองสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมการการเรียนการสอน ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1.  คาจางเหมาบริการดูแลสวน ตั้งไว  125,820 บาท เพ่ือใชจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลสวนสาธารณะท่ี

อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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คาวัสดุ 

2. สติ๊กเกอรติดกระจกหองทํางาน ผอ.  ตั้งไว  15,000 บาท เพ่ือซ้ือสติ๊กเกอรติดกระจกหองทํางาน ผอ. 

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

3.  คาติดตั้งเหล็กดัด ตั้งไว  30,000 บาท เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดประตูหนาตาง ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

    ขอเรียนเชิญทานคงเดชตอเลยครับทานประธานท่ีเคารพครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรครับเชิญครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติครับ มีเรื่องท่ีจะขอ

    อนุญาตทานประธานในสวนของทานคงเดชท่ีจะอานผมขออนุญาตทานประธาน

    เนื่องจากวากองชางมีคําท่ีเปนภาษาชาง ก็เลยขออนุญาตทานประธานขอไมอาน

    ชวงกิโลเมตรครับทานประธาน อันท่ี 1 อันท่ี 2 ครับ ขออนุญาตปรับปรุงในสวน

    ของทานผูอานแลวก็จะใหทานคงเดช อานทานเดียว ก็เลยขออนุญาตปรับปรุง 

    ดังนี้ครับทานประธาน ในสวนของหนาท่ี 10 ถึงหนา 13 ใหทานคงเดช เปนผูอาน 

    หนา 14 ถึงหนา 15 เปนทานวุฒิศักดิ์ พลเสนาครับทานประธานครับขออนุญาต

    ปรับปรุงครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตทานในท่ีประชุมแหงนี้นะครับวาการอานภาษาชางท่ีบวกหกรอยไมตอง

    อานใหอานเฉพาะระยะทางนะครับเพ่ือจะไดประหยัดเวลาลง อันท่ี 2 คือ ทานได

    แบงภาระหนาท่ีในการท่ีจะแถลงในสวนท่ีแปรเพ่ิมเขามา เชิญทานคณะกรรมการ

    แปรทานตอไปเลยครับ  

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทาน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมคงเดช เฉิดสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัด เขตอําเภอกมลาไสย ขอทําหนาท่ีตอเลยครับ 

 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 คาใชสอย 

 1. คาจางเหมาบริการดูแลสวน  ตั้งไว 125,820 บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลดูแลสวนพ้ืนท่ีของ

องคการบริการสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 2. โครงการศูนยโฮมสุข  ตั้งไว 4,000,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการศูนยโฮมสุข 



 89 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 

คาติดตั้งเหล็กดัด ตั้งไว 4,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาติดตั้งเหล็กดัดหนาตางพรอมทาสีและ 

ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางหองผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ  

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 

1. เงินอุดหนุนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  ตั้งไว  600,000  บาท 

2. เงินอุดหนุนเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ เขต 24  ตั้งไว  1,000,000  บาท 

 

กองชาง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

คาใชสอย 

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

1. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย 400,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

บริหารจัดการขยะอันตราย 

 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทรายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 

1. โครงการตอเติมอาคารหลังใหม ตั้งไว 3,997,000 บาท เพ่ือตอเติมอาคารหลังใหม  

ของกองชาง 

2. คาติดตั้งเหล็กดัด  4,000 บาท เพ่ือใชเปนคาติดตั้งเหล็กดัดของอาคารโรงซอมหลังใหม 

 

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค          

1. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว  2,823,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล  สาย  กส. 3047   

บ.สมสะอาด – บ.จุมจัง  อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ  ชวง  กม. 9+765-10+725  ขนาดกวาง  6.00 ม.  ไหลทาง

ลาดยางแบบเคปซีลกวางขางละ 1.00 ม.  ระยะทาง  0.960 กม.  หรือมีพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

เคปซีลไมนอยกวา  7, 680 ตร.ม.        

2. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  1,994,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.  สาย  กส. 2004  แยกสามชัย – บานหนองแสง  
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 อ.สามชัย  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ชวง กม.  0+606-0+775, 1+050-1+097 ระยะทาง 0.216 กม.  

ขนาดผิวจราจรกวาง  8.00 ม.  ไมมีไหลทาง  และชวง กม.  6+273-6+343, 6+700-6+781, 10+300-10+400, 

10+791-10+861 ระยะทาง 0.321 กม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  รวม

ระยะทาง  0.537 กม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  

3,654 ตร.ม.   

3. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  1,997,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  กส. 3057 บ.ชัยศรี – บ.ครองทรัพย       

อ.หวยเม็ก  จ.กาฬสินธุ  ชวง  กม.  6+900-7+513  ระยะทาง  0.613 กม.  ความหนา  0.15 ม.   

ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม.     ไมมีไหลทาง  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  3,678 ตร.ม.  

4. คาซอมสรางถนนลาดยาง   ตั้งไว  1,997,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล  สาย  กส. 3145  

บ.หนองกุงศรี – บ.โคกเจริญ  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ  ชวงกม.  10+438-11+190  ระยะทาง   

0.752 กม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม.  ไหลทางลาดยางแบบเคปซีลกวางขางละ  1.00 ม.   

หรือมีพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีลไมนอยกวา 6,016 ต.ร.ม.   

5. คาซอมสรางถนนลาดยาง   ตั้งไว  5,871,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลติกคอนกรีต  หนา  4  ซม. โดยวิธี  

Pavement In- place Recycling   สาย กส.2015 บ.คํามวง – บ.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ชวง กม. 0+000-

1+498  ระยะทาง  1.498  กม.  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00ม.  ไหลทางลาดยางแบบแอลฟลติกคอนกรีต  หนา  4  

ซม. กวางขางละ  1.00 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา  11,984   

ตร.ม   

 

 

6. คาซอมสรางถนนลาดยาง  ตั้งไว  4,129,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลติกคอนกรีต  หนา  4  ซม. โดยวิธี  

Pavement In- place Recycling สาย กส.  3089  บ.โคกศรี – บ.นาดี  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ชาง กม. 

0+000-0+360 และ 1+384-2+091 ระยะทาง  1.053 กม.  (หักชวงสะพาน คสล. 0.007  กม) ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 ม.  ไหลทางลาดยางแบบแอสฟลติกคอนกรีต  หนา  4  ซม. กวางขางละ 1.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีซอมสราง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา  8,424  ตร.ม   

7. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  964,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.สุขสวัสดิ์  หมู 4  ต.หลุบ  อ.เมือง –  

บ.ปอแดง  ต.นาดี  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ระยะทาง  295 ม.  ความหนา  0.15 ม. ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม.  

ไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  1  ปาย  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา   

1,770 ตร.ม.   

8. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  1,990,000  บาท 
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  "เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  หนาวัดปาดงดอนสวรรค  บ.แจงจม  หมู 7  ต.เจาทา – 

บ.หนองตุ  หมู 3   ต.ธัญญา  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  ความยาว  705 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  3,525  ตร.ม. พรอมปาย

โครงการ  1  ปาย       

9. คากอสรางถนนลูกรัง  ตั้งไว  1,998,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสาย บานถํ้าปลา ตําบลสหัสขันธ - บานนามะเขือ ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ระยะทาง 2.575 กม. พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

         

10. คากอสรางถนนลาดยาง  ตั้งไว  1,500,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สาย บานหนองสรวง  

ตําบลหนองสรวง - บานโคกใหญ ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.2+847-3+292 

ระยะทาง 0.445 กม. ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.  

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 499,000 บาท   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.เสมา  หมู 7  ต.หนองแปน – บ.สงยาง   

หมู 3  ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  4 ม.  ระยะทาง  0.217 

กม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.30 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  868 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  

ปาย     

 

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 498,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.สงเปลือย  หมู 7  ต.ธัญญา – บ.โนนโพธิ์ศรี  หมู 6  ต.

หนองแปน  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ  ความหนา 0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  5 ม.  ระยะทาง  0.177 กม.  ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ  0.30 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  885 ตร.ม.  

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.โนนโพธิ์ศรี  หมู 6  หมู 7  ต.หนองแปน – บ.โนนคอ  

หมู 8  หมู 3  ต.ธัญญา  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  4 ม.  ระยะทาง  

0.217 กม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.30 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  868 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  

1  ปาย    

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 498,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.ดอนยาง  หมู 6  ต.กมลาไสย – บ.เสมา   

หมู7  เทศบาลตําบลหนองแปน  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง   

5 ม.  ระยะทาง  0.177 กม. กม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.30 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  885 ตร.

ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย    

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 408,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.ทาใหม  หมู 6  ต.เจาทา – บ.เมย  หมู 5   
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ต.ดงลิง  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  5 ม.  ระยะทาง  0.145 กม.  ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ  0.30 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา   

725 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย    

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 498,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  2116  บ.บอ  หมู 9  ต.ธัญญา – ถนนลาดยาง  บ.ดงลิง  

หมู 11  ต.เจาทา  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.ขนาดผิวจราจรกวาง  5 ม.  ระยะทาง  0.177 กม.  

ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.30 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา   

885 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย    

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.นาบึง  หมู 9  ต.หนองแปน – พระธาตุโนนสาวเอ  ถึง  

ต.เหลากลาง  อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  4 ม.  ระยะทาง  0.217 กม.  ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ  0.30 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา   

868 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย    

18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 495,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.หัวขวา  หมู 8  ต.หลักเมือง – เทศบาลตําบลกมลา

ไสย  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  6. ม.  ระยะทาง  0.149 กม.  ไหลทาง

ลูกรังกวางขางละ  0.30 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  894 ตร.ม.   

ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย       

19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.วังมน  ต.กุดหวา เชื่อม บ.หนองหาง  

ต.หนองหาง  อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ  ชวง  กม.  0+000-0+176  ระยะทาง  176 ม.  ความหนา  0.15 ม.  

ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  880 ตร.ม. 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย   

    ขอเรียนเชิญทานวุฒิศักดิ์ตอเลยครับทานประธานท่ีเคารพครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานวุฒิศักดิ์ ครับเชิญครับ  

 

นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา  ครับขออนุญาตอานตอเลยนะครับทานประธาน 

 

20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 998,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.หนองแวง  หมู 16 ผาน บ.สรางแกว         ต.หนอง

แวง  อ.สมเด็จ – ถนนลาดยาง สาย บ.นามะเขือไป บ.โปงเชือก หมู 3 ต.นามะเขือ  อ.สหัสขันธ  จ.กาฬสินธุ  ความ

หนา  0.15 ม. ระยะทาง 0.299 กม. ขนาดผิวจราจรกวาง  6 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเท

คอนกรีตไมนอยกวา  1,794 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย    
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21. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 1,998,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.กอก ต.ผาเสวย  – บ.ดงบัง  ต.มหาไชย   

อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม. ระยะทาง 0.708 กม. ขนาดผิวจราจรกวาง  5 ม.  ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ  0.50 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  3,540 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย   

22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สายบานนอยนางนวล หมู 1 ตําบลบึงนาเรียง –  

บานกุดโดน หมู 1 ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 ม. ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0.50 ม. ระยะทาง  215 ม.  โดยเทคอนกรีตหนา  0.15 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  860  ตร.ม.  

  

23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 496,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สายบานคํานอย ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี  – บาน

ทรายทอง ตําบลทรายทอง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม. ไหลทางลูกรังกวางขาง

ละ 0.50 ม. ระยะทาง  175 ม.  โดยเทคอนกรีตหนา  0.15 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  875  ตร.ม.    

 24. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  1,497,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  สาย  บ.หนองอีเฒา  ต.หนองอีเฒา – บ.หนองกุง ต.หัวงัว  อ.

ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ความยาว  530 ม.  ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ  0.50 ม.  หรือมีพ้ืนเทคอนกรีตไมนอยกวา  2,650  ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย    

         

25. กอสรางถนนลูกรัง  ตั้งไว  1,999,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สาย  บ.ดานแต หมู 5  ต.ดอนจาน – บ.นอยสันติสุข  

ต.สะอาดไชยศรี  อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธุ ขวงกม. 0+000-2+084  ระยะทาง 2.074 กม. (หักชวงสะพาน คสล. 

0.010 กม.) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม. พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกอง

ชาง    

26. โครงการกอสรางถนนลูกรัง  ตั้งไว 498,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สาย  บ.หัวแฮด หมู 10  ต.ธัญญา – บ.หนองบัว 

หมู 9,14  ต.เจาทา  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง  6 ม.  ระยะทาง  0.890 กม.   

พรอมปายโครงการ  1  ปาย   

27. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลอง  8 R  จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  2116  

บ.สงเปลือย  หมู 7  ต.ธัญญา  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ – พนังก้ันน้ําชี  กม.6  ต.มวงลาด   

อ.จังหาร  จ.รอยเอ็ด  ขนาดผิวจราจรกวาง  5 ม.  ระยะทาง  4.150 กม.  โดยลงลูกรังหนา  0.10 ม.  ปริมาตรลูกรัง  

2,075 ลบ.ม.  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)   

 

28. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 457,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายเทศบาลตําบลทาคันโท เชื่อม เทศบาลตําบลกุงเกาและ

เทศบาลตําบลกุดจิก  ตามแนวเชิงเขาภูโน  อ.ทาคันโท  จ.กาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ความยาว  

4.88 กม.  โดยลูกรังหนา  0.10 ม.  ปริมาณลูกรัง  2,445 ลบ.ม.  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)    

29. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 497,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สาย  บ.หนองหวา  ต.หนองกุงศรี  อ.หนองกุงศรี – บ.หนอง

แสง  ต.นาเรียง  อ.หวยเม็ก  จ.กาฬสินธุ  ชวงท่ี 1  กม.  0+000-4+200  ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ความยาว  

4,200 ม.  ชวงท่ี 2  กม. 4+200-5+600  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 ม.  ความยาว  1,400 ม.  ระยะทาง  5,600 

ม.  โดยลงลูกรังหนา  0.10 ม.  ปริมาตรลูกรัง  2,660 ลบ.ม.  พรอมเกรดบดอัดแนน (95% MPD)   

30. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 497,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานธนบุรี หมู 5,12 ตําบลโพนงาน – บานนามล หมู 1,4 

ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม.  ระยะทาง  3.450 กม.  โดยลง

ลูกรังหนา  0.10 ม.  ปริมาณลูกรัง  2,070 ลบ.ม.  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD) รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง  

 31. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานปานกขาบ ตําบลภูปอ – บานโนนคํามวง ตําบลนา

จารย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 4,670 ม. ลกูลังหนา 0.10 ม. ปริมาณ

ลูกรัง  2,335 ลบ.ม. 

 32. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานปานกขาบ ตําบลภูปอ – บานดงคําพัฒนา  

ม.11 ตําบลหนองแวง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 4,670 ม. ลูกลังหนา 

0.10 ม. ปริมาณลูกรัง  2,335 ลบ.ม. 

 33. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 481,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโพนสวาง ตําบลนามะเขือ – บานโนนสวรรค ตําบลภู

ปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 4,500 ม. ลูกลังหนา 0.10 ม. ปริมาณ

ลูกรัง  2,250 ลบ.ม. 

 34. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองแวง ตําบลภูปอ – บานโนนคํามวง ตําบลนาจารย 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 4,670 ม. ลูกลังหนา 0.10 ม. ปริมาณ

ลูกรัง  2,335 ลบ.ม. 

 35. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคําน้ําแซบ ตําบลมะเขือ – บานโนนสวรรค ตําบลภูปอ 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 4,670 ม. ลูกลังหนา 0.10 ม. ปริมาณ

ลูกรัง  2,335 ลบ.ม. 

 36 .โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว 499,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองแวง ตําบลภูปอ – บานอินทรแปลง ตําบลขม้ิน 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 4,670 ม. ลูกลังหนา 0.10 ม. ปริมาณ

ลูกรัง  2,335 ลบ.ม. 

37. โครงการกอสรางสะพาน   ตั้งไว  2,000,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคากอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวยยูงและกอสรางถนน คสล. บริเวณคอสะพานในเสนทาง

สายเชื่อมระหวาง บานซง หมู 4 ตําบลกุดปลาคาว เทศบาลตําบลกุดสิมเชื่อม บานนาตาลิ่ว หมู 5 ตําบลหนองผือ 

อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยดําเนินการกอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง 7 ม. (แบบไมมีทางเทาความยาว 20 

ม. และกอสรางถนน คสล. บริเวณคอสะพานความหนา 0.15    

38. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล  ตั้งไว 1,992,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล  สาย  กส.  3038  บ.นาเรียง – บ.นามล  อ.

รองคํา  จ.กาฬสินธุ  ชวง กม.  1+709-2+426  ระยะทาง  0.717 กม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม.  ไหลทางลาด

ยางแบบเคปซีลกวางขางละ  1.00 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีลไมนอยกวา  5,736 

ตร.ม.   

39. โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรลาดยางแบบเคปซีล  ตั้งไว 1,527,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาถนนลาดยางผิวจราจรลาดยางแบบเคปซีล  สาย  บ.นากระเดา  หมู 5,6  บ.นากุดสิม  หมู 1 

– เทศบาลตําบลนาคู (ทางหลวงแผนดินนาคู – เขาวง)  อ.นาคู  จ.กาฬสินธุ  ชวง  กม.  0+000-0+440  ระยะทาง  

0.350 กม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 กม.   

40. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  บ.หนองหาง – บ.กุดหวา  ต.กุดหวา   อ.กุฉินารายณ  

จ.กาฬสินธุ  ความหนา  0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  ความยาว  

1786 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  880 ตร. ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  

41. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 459,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  บ.หวันาคํา  หมู 18  ต.นาคํา – บ.ดอนขี ต.อีตื้อ  อ.

ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ความหนา 0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  

ความยาว  198 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  792 ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  

42. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 995,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  บ.ดงบัง  หมู 15  ต.หัวนาคํา – บ.ดอนขี  ต.อีตื้อ อ.

ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ความหนา   0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  

ความยาว  430 ม.  ไหล  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  1,720  ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  

43. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  498,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  ถนนเพ่ือการเกษตร  หมู 9  ต.นาดี – เขตเทศบาล

ตําบลอุมเมา  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ความหนา   0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ  0.50 ม.  ความยาว  215 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  860  

ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  
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44. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว  997,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  บ.นาดี  หมู 8  ต.นาดี – บ.คํามวง  หมู 11  เขต

เทศบาลตําบลอุมเมา  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ความหนา   0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ไหลทางลูกรัง

กวางขางละ  0.50 ม.  ความยาว  353 ม.  ไหล  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  1,765  ตร.ม.  พรอมปาย

โครงการ  1  ปาย 

 

45. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว 496,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  บ.ดอนยานาง  ต.ดอนสมบูรณ – บ.เชียงสา  ต.บัว

บาน  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ความหนา   0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  

0.50 ม.  ความยาว  1.75 ม.  ไหล  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  875  ตร.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย 

  

    

ประธานสภาฯ   ครับขอเชิญทานราเมศร  ครับ 

 

นายราเมศร  เลิศล้ํา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมราเมศร เลิศล้ํา สมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเขาวง  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ขอ

    อนุญาตอานตอนะครับ 

 

 46. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 499,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  เลียบคลองชลประทาน  2L – 2L  บ.โคกศรีหมู 5  

เทศบาลตําบลโคกศรี เชื่อม ต.ดอนสมบูรณ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  ความหนา   0.15 ม.  ขนาดผิวจราจรกวาง  

4.00 ม.  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50 ม.  ความยาว  215 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  860  ตร.ม.  

พรอมปายโครงการ  1  ปาย  

47. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  498,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคลองดู  ตําบลนาดี – บานทางาม  เทศบาล

ตําบลอุมเมา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

 48. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 4R LMC  บานกกกอก  หมู 11  

ตําบลเหนือ เชื่อม บานหามแห  หมู 1  ตําบลโพนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

49. โครงการคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอุมเมา  หมู 1  ตําบลอุมเมา เชื่อม บานหลุมขาว  

หมู 7 ตําบลนาดี  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

50. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  499,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกศรี  หมู 4  เทศบาลตําบลโคกศรี  เชื่อม  สาย

บานทางาม  ตําบลอุมเมา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

51. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  1,237,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  บานหนองอีเฒา  หมู 9 ตําบลหนองอีเฒา  กิโลเมตร

ท่ี  5  ถนนสายยางตลาด – โพนทอง  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

52. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  1,499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนหินแห  บานโคกศรี หมู 7 เทศบาลตําบลโคกศรี  

เชื่อมองคการบริหารสวนตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

53. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว  495,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  บานโพนสิม – บานยางคํา ตําบลหัวนา อําเภอยาง

ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

54. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล ตั้งไว  1,499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบานดอนหัน  ตําบลโพนงาม – บานโคก

ลาม  ตําบลดงลิง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ 

55. โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล   ตั้งไว  1,999,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สาย บานโนนกกจิก  ตําบลดงพยุง – บานโนน

สวรรค  ตําบลนาจําปา  อําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ 

56. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว  499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเพ่ือจายเปนคาสรางถนนลูกรัง สาย  บานหนองกุง  หมู 1  ตําบลเขาพระนอน  บานหวยเตย 

หมู 3  ตําบลเวอ  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

57. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  497,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนาด  หมู 5  ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง   เชื่อม  บานนาใหญ  

หมู 4  ตําบลมวงนา  อําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ 

58. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  442,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง   สายบานโคกน้ําเกลี้ยง  หมู 3  ตําบลโพนทอง – บานหนาด  หมู 3  

ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

59. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  459,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง  สายประตูระบายน้ําคลอง LMC  บานหามแห  ตําบลโพนทอง  แยก  

4R-LMC – บานหนองสาหราย  หมู 8  ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

60. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  438,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง   สายแยกทางหลวงชลประทาน (คลอง  5R- LMC)   ตําบลเหนือ – 

บานเหลาสูง ตําบลหวยโพธิ์   อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

61. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  395,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง  สายริมคลองชลประทาน   5R- LMC แยกทางหลวงชนบท ตําบลเหนือ 

– บานโนน ตําบลหวยโพธิ์   อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

62. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  487,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง   สายเลียบคลองชลประทานจากสะพานบานหนองสาหราย  หมู 8  

ตําบลเหนือ – บานเหลาคอ  ตําบลเชียงเครือ   อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

63. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  265,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง   สายบานตอน  หมู 6  คลองชลประทาน   LMC   (หนองเชียงเครือ) 

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

64. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  484,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง   สายบานสุขสวัสดิ์  หมู 14 – บานปอแดง  ตําบลนาดี  อําเภอยาง

ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

65. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง   สายบานดอนขี  หมู 5  ตําบลอิตื้อ  อําเภอยางตลาด – บานหนองหัว

ชาง , หมู 6  ตําบลหัวนาคํา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

66. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  467,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง   สายบานโพนคําพุทธศรี  หมู 5  ตําบลนามะเขือ –  บานโนนนคร  

ตําบลขม้ิน  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

67. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  499,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกเจริญ  หมู 6  ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสหขันธ –  บาน

ดงคําพัฒนา  ตําบลหนองแวง  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ 

68. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว  499,000 บาท 

คาซอมแซมถนนลูกรัง สาย บานหนองสรวง ตําบลหนองสรวง - บานโครกครึม ตําบลหนองหิน อําเภอหนอง

กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 

 

    ทานประธานครับขออนุญาตเพ่ิมโครงการอีกโครงการหนึ่งครับทานประธานครับ 

    ไมมีในเอกสารครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   หมายความวา ความจริงแลว เพ่ิมไมไดครับทานราเมศร รางนี้เปนรางท่ี 

    คณะกรรมการไดพิจารณาแลวก็ ขออนุญาตทานวาตองเปนไปตามรางนี้กอน  

 

นายราเมศร  เลิศลํ้า  ครับทานประธานถาอยางนั้นขออนุญาตขามกอนครับ  

  

 แผนงานการเกษตร 

 ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค 
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1. โครงการขุดลอก   ตั้งไว  4,997,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินคาขุดลอกแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรจากฝายจระเข – หวยบง  หมูท่ี 6     ต.โนน

แหลมทอง  อ.สหัสขันธ – ต.หมูมน  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง  14 ม.  ลึกจากระดับดินฝงเดิม  3.00 

ม.  ความยาว  2,727 ม.  หรอืมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  60,180  ลบ.ม.  พรอมปายโครงการ  1  ปาย   

 2. โครงการขุดลอก   ตั้งไว  8,457,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินคาขุดลอกลําหวยคอและกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       

บานโนนคอ   หมู 9  ตําบลนาทัน  – บานโพนแพง  ตําบลดินจี่  อําเภอคํามวง   จังหวัดกาฬสินธุ   

    

  รายการท่ีปรับลดท้ังหมดมีเงินคงเหลือขอแปรเพ่ิมเขางบกลาง ประเภทสํารองจาย 

 

    คุณครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานราเมศร นะครับ ทานประธานแปรญัตติมีอะไรเพ่ิมหรือไมครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ในฐานะคณะกรรมการแปรก่ีลาน

    งบประมาณเหมือนท่ีกราบเรียนทานประธานไปแลววาพวกเราทํางานกันดวยเหตุ 

    ดวยผล ทําหาเหตุ ถามหาผล เหตุผลในการรองรับในการทําหนาท่ีตรงนี้ทาน 

    ประธานครับรางงบประมาณ เจ็ดรอยกวาลานท่ีพวกผมไดทําหนาท่ีแทนเพ่ือน 

    สมาชิกผมก็เลยถือโอกาสนี้ ขอความกรุณาเพ่ือนสมาชิกใหความเห็นชอบในครั้งนี้

    เพ่ือจะนําไปแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนท่ียังรอความหวังจากรางขอบัญญัติ  

    ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดในครั้งนี้ดวยครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ มีคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณ 

    รายจายประจําป 2559 นะครับได แถลงตอสภาอยางเรียบรอยสมบูรณแลวนะ 

    ครับกระผมตองขอกราบขอบพระคุณทานคณะกรรมการทุกทานท่ีไดเสียสละเวลา

    ในการทําหนาท่ีอยางสมบูรณแบบนะครับ 

 

 ผมจะขอมติท่ีประชุม  นะครับ  

  กอนลงมติ ขอใหทานเลขานุการสภากดกริ่งเรียกทานสมาชิกสภาดวยครับ   

  ผมขอตรวจนับองคประชุมกอน ครับ   เชิญทานเลขานับองคประชุม 

 

เลขานุการสภาฯ   คะขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุม จํานวน 19 ทาน รวมท้ังทานประธานสภา

    ดวยครบองคประชุมคะ 
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ประธานสภาฯ   มีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมสภา ท้ังหมด 19 ทานนะครับ ผมจะขอมติจากท่ี 

    ประชุมนะครับ เชิญทานวรากรณครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ ภูอาภรณ ทานประธานครับผม

    เห็นวารางขอบัญญัตินี้เปนรางขอบัญญัติท่ีจะสามารถแกไขปญหาใหกับพ่ีนอง 

    ประชาชนได และก็อีกอยางหนึ่งการท่ีจะลงมติเห็นชอบรางขอบัญญัติวาระ 2  

    วาระ 3 นี้ ผมเห็นวาทานสมาชิกสภา อยูในหองประชุมสภาของเรายังไมพรอม 

    เทาไหร ผมก็เลยอยากปรึกษาทานประธานวาใหรอสมาชิกสภาของเราเขามาให 

    พรอมกวานี้เพราะวาจะเปนเกียรติและศักดิ์ศรีในสภาแหงนี้ดวยครับทานประธาน 

    ขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ไดครับ ขอบคุณทานวรากรณ ภูอาภรณครับ รอสักพักหนึ่งนะครับใหทานผูชวย 

    เลขาสภาไปท่ีหองรับรองทานสมาชิกสภาอยูนะครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับขออนุญาตครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ผมก็วาจะมีการทักทวงใหกดออดสัก 3 ครั้ง อยูนะครับทานประธานครับ เม่ือก้ีกด

    ครั้งท่ี 2 แลวนะครับ  

 

ประธานสภาฯ   เจาหนาท่ีชวยกดออดเรียกเพ่ือนสมาชิกสภาดวยครับ  

    ขอใหทานเลขาตรวจนับองคประชุมอีกรอบหนึ่งครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ขณะนี้มีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุม จํานวน 

    23 ทาน รวมท้ังทานประธานสภาดวยคะ ครบองคประชุมคะ 

 

ประธานสภาฯ   ท้ังหมดมีทานสมาชิกสภาอยูในหองประชุมแหงนี้ 23 ทานนะครับ ผมจะขอมติ

    จากท่ีประชุมนะครับ 

    มีสมาชิกทานใด เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติเสนอ 

       โปรดยกมือ ข้ึนครับ 

 

ประธานสภาฯ   -   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 22  ทานนะครับ  

   -  มีสมาชิกทานใดไม เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ                 



 101 

            -   โปรดเสนอยกมือ ข้ึนครับ  

            -   ไมมีนะครับ 

 -   นอกนั้นงดออกเสียง  นะครับ 

 -   ถือวาสภามีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ              

           เสนอ  นะครับ 

 

 3.2  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                   

 เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระท่ี  3) 

  เชิญทานเลขานุการชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของครับ  

 

เลขานุการสภาฯ   คะกราบเรียนทานประธานสภาคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

    ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี  2             

    พ.ศ. 2554) ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3  ไมมีการอภิปราย  

    เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ใน 

    การพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ  

    หรือไม  เชิญทานประธานดําเนินการตอคะ 

 

ประธานสภาฯ   ทานวุฒิศักดิ์ มีอะไรครับเชิญครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ขออนุญาตทานประธานนะครับ ขอปรึกษาหารือทานประธานกอนนะครับ พอดี

    ในชวงวาระ 2 ทานประธานไมอานวาระ 2 ผมกลัววาจะเปนปญหาขอกฎหมาย 

    นะครับ จากวาระ 1 มาวาระ 3 เลย มาลงมติเลย ผมอยากใหทานอานทบทวนนะ

    ครับวาในชวงนี้เปนชวงท่ีอยูในวาระไหน วาระ 2 ทานไมไดเอยถึงวาระ 2 เลยครับ 

    ทานครับ  

 

ประธานสภาฯ   คือความจริงแลว กอนท่ีจะเขาระเบียบวาระแจงอยูแลวตั้งแตคณะกรรมการทาน

    อานทานอยูในวาระ 2 นะครับ  ขออนุญาตวาเราเขาใจตรงกันวา เราเขาประชุม

    ตั้งแตแถลงตอสภานี้เราเขาวาระ 2 แลวนะครับทานครับ ขออนุญาตทานวุฒิศักดิ์ 

    วาเพ่ือไมใหเปนการสับสนผมขออนุญาตตอในวาระท่ี 3 เลยนะครับ    

  ครับในวาระท่ี  3  ไมมีการอภิปรายนะครับ 

  เชิญทานเลขานับองคประชุม อีกรอบหนึ่งครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาคะ ขณะนี้มีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุม 24 ทาน

    รวมท้ังทานประธานสภาดวยคะ ครบองคประชุมคะ 
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ประธานสภาฯ   24  ทานนะครับ  

    ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ ในวาระท่ี 3 

  มีสมาชิกทานใด เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด    

     กาฬสินธุ เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

     โปรดยกมือข้ึนครับ 

   

เลขานุการสภาฯ   23  ทานคะ 

 

ประธานสภาฯ   23  ทานนะครับ  

 

นายอนันต  จิตพันธ  ทานประธานครับ ทานไมดูกอนเหรอครับวายกมือ อะไร  

 

ประธานสภาฯ   ทานอนันต มีอะไรครับ เชิญครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมคิดวาทานประธานจะเรงรัดตัดตอนไปมาก 

    เกินไปนะครับ ผมคิดวาปกติแลวการประชุมสภาของเรา การรับรางไมรับราง ตอง

    ถามสมาชิกสภาบอกวาใครจะอภิปรายบางนะครับ หรือไมอภิปรายนะครับ อันนี้

    ทานประธานเรงรัดตัดตอนเกินไปนะครับ บางโครงการนะครับผมเห็นวาไมสมควร

    ท่ีจะตัดออกเยอะขนาดนั้น หรือสมควรท่ีจะเพ่ิมครับ 

 

ประธานสภาฯ   เดี๋ยวทานครับ ขออนุญาตครับ ทานวรากรณ มีอะไรครับ 

 

นายวรากรณ ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ตามท่ีทานยกมือประทวงทานสมาชิกท่ียก 

    มือประทวงคือเราเขาสูวาระท่ี 3 แลว วาระท่ี 2 คือไมมีทานสมาชิกทานใดสงวน

    คําแปร เพราะฉะนั้นเราผานวาระท่ี 2 ท่ีคณะกรรมการไดแถลงถอยคําในการแปร

    ญัตติแลว ซ่ึงวาระท่ี 2 มีใครสงวนคําแปรก็สามารถท่ีจะทําได แตทีนี้  

    คณะกรรมการของเราไมมีใครสงวนคําแปรไว ก็เลยกราบเรียนทานประธานวา  

    ผานวาระท่ี 2 มาแลวครับ ทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   อยางท่ีทานวรากรณไดนําเรียนไวก็คือวาในวาระนี้เราไดตั้งคณะกรรมการไว 7  

    ทาน ทําหนาท่ีในสวนท่ีแปรญัตตินั้นจะมีคณะกรรมการรวมแปรถาขอไหนทานไม

    เห็นดวยในรางคณะกรรมการแปร ทานจะตองสงวนคําแปรญัตติ ถึงจะมาแยงใน

    วาระนั้นไดครับ ตอนนี้คือข้ันแปรญัตตินี้ไมมีทานใด ท้ังคณะกรรมการแปรท่ีสงวน
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    คําแปรญัตติเพ่ือใหสภาเห็นชอบอภิปรายครับทานครับ ผมขออนุญาตดําเนินการ

    ในวาระท่ี 3 ตอนะครับทานครับ  

 

 

 

  -  มีสมาชิกสภา เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด    

     กาฬสินธุ เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

     -  มีทานสมาชิกสภาใหความเห็นชอบท้ังหมด 23  เสียงนะครับ  

  ผมจะถามตอนะครับ 

  -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน 

  จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559                

     โปรดยกมือข้ึนครับ  

     - ไมมีนะครับ 

    -   นอกนั้นงดออกเสียง นะครับ 

     -   ถือวาท่ีประชุมสภามีมตเิห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน                

                จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.   

                2559 ท้ังหมด  23  ทานนะครับ     

         เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับทานครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ จํานวนเสียงท่ีทานประธานไดแจงกับท่ีประชุมท่ีจริง

    ทานอนันต ทานยกมือข้ึนเพ่ือทําความเขาใจนะครับ ทานจะนับรวมไมไดนะครับ

    ทานประธาน จํานวนเสียงนะครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานเกรียงศักดิ์ ครับ ตอนยกมือผมเขาใจวาทานอนันต ทานยกตอเนื่อง ขอ

    อนุญาตในท่ีประชุมนะครับท่ีทานเกรียงศักดิ์ ทานสงสัยมีทานอนันต จิตพันธ ขอ

    อนุญาตท่ีเอยนาม ขออนุญาตท่ีประชุมแหงนี้นะครับ เพราะวาตรงนี้ไมเคยปฏิบัติ 

    แตขอความเห็นชอบทานอนันต ทานได ยกมือหรือไมยกมือ อีกครั้งหนึ่งครับทาน

    ครับ  

 

นายอนันต จิตพันธ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ก็ถือวามติสวนมากผมก็เห็นดวยอยูนะครับ

    แตวาผมอยากทวงติงคณะกรรมการแปรอยูนิดเดียวเทานั้น ไมวาอะไรมากนะครับ

    เพราะวาผมเห็นดวยอยูแลวนะครับ 
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ประธานสภาฯ   ทานครับผมขออนุญาตทานไมใหอภิปราย แตผมอยากใหทานวาเห็นชอบหรือไม

    เห็นชอบ พอนะครับ  

 

นายอนันต จิตพันธ  ครับ ๆ  เห็นชอบครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานเห็นชอบนะครับ แสดงวาคะแนนเสียงท่ีทานอนันต ทานไดยกมือนะครับ เปน

    จํานวนครบ 23 เสียงนะครับทานเกรียงศักดิ์ ครับ  

    ก็ถือวาเรามีมติใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารจังหวัด 

    กาฬสินธุ เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เรียบรอย

    แลวนะครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ เชิญทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายครับ   

    เชิญทานอนันต จิตพันธ ครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับกราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ แลวก็ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน             

    นะครับ กอนอ่ืนก็ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับ ทางเจาหนาท่ีนะครับ แลวก็ทาง 

    ฝายบริหารนะครับ ท่ีไดดําเนินการตอเนื่อง ก็ขอขอบพระคุณทางฝายบริหารดวย

    ทานรองประยงค โมคภา ทานไดเปนประธานในพิธีทอดเทียนโฮม ท่ี  

    ตําบลยอดแกง บางคนจะไมรูจักวาทอดเทียนโฮมนั้นเปนอะไรนะครับ ผมก็เลยให

    เจาหนาท่ีทางฝายประชาสัมพันธ คือการทอดเทียนโฮมคือการมาตั้งแตราชการท่ี 

    4 นะครับ คนท่ีนิยมก็คือทางภาคอีสานนะครับของเรานะครับเพราะเปนทํานอง

    สารพันญะ พอดีวันนั้น ทานประยงค  โมคภา ไดไปดูความเรียบรอยหรือ ไป 

    เล็งเห็นแลววาพ่ีนองประชาชนเขามาเปนจํานวนมากแลวก็มีคณะสารพันญะท่ี 

    ไดรับรางวัล ท่ีไดรางวัลคือทางจังหวัดขอนแกน ก็ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งนะ

    ครับ คราวหนาผมฝากถึงคณะกรรมการแปรดวยนะครับอยาตัดของผมออกนะ 

    ครับปหนาผมขอเพ่ิมเปนจํานวน 100,000 บาทนะครับ ผมขอความอนุเคราะห 

    จากทานคณะกรรมการแปรทุกทานขอใหเล็งเห็นในสวนนี้ดวยนะครับ ขอบคุณ 

    ครับ   

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานอนันต จิตพันธ นะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะ 

    อภิปรายครับ เชิญครับ  เชิญทานคงเดช ครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผู

    ทรงเกียรติ ผมคงเดช เฉิดสถิตย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขต 
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    อําเภอกมลาไสย ทานประธานครับ นิดเดียวครับ วันนี้เราก็ประชุมกันมานาน 

    พอสมควรครับทานประธาน กระผมมีอยู 2 เรื่อง ท่ีอยากนําเรียนปรึกษากับทาน

    ประธานนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องงานบุญแขงเรือ ของอําเภอกมลาไสย ท่ีจัดข้ึน

    ในวันท่ี 24 เปดวันท่ี 25 นะครับจะขอเรียนเชิญทุกทานในวันเปดงานดวยนะครับ 

    เรื่องท่ี 2 ครับทานประธาน ตอเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลว ก็ผมไดพูดถึงเรื่อง

    ความเดือดรอนความลําบากของพ่ีนองประชาชน ไมวาจะเปนดานการเดินทาง  

    ขนถายสินคา หรือวาพืชผลทางการเกษตร ยิ่งเม่ือวานนี้ฝนจังหวัดกาฬสินธุ ก็ตก

    หนักหรือเกินนะครับในตัวเมืองน้ําก็ทวม นะครับก็ทุกอําเภอนะครับตกไปท่ัวทําให

    ถนนหนทางเปนหลุมเปนบอบางแหงบางสายขาดครับทานประธาน พ่ีนอง 

    ประชาชนเดือดรอน เขาก็โทรหาและก็ถามหา ส.อบจ. อยูเสมอ ปาดไดซิมาเฮ็ด 

    ส.อบจ. ทานประธานครับ ผมไดสอบถามและปรึกษาทานประธานไปแลววาทาง

    ทานคณะผูบริหาร มีเหตุผลหรือวามีแนวทางไหนบางท่ีจะชวยเหลือเยียวยาพ่ีนอง

    ประชาชน ท่ีเกิดจากความลําบากของถนนหนทาง ขอใหทานผูบริหารพิจารณา 

    ชวยเหลือพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ทุกเขต ทุกอําเภอ นะครับอยาลืม

    นะครับวาเราไดมาอยูในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ ดวยน้ํามือพ่ีนองประชาชน เขา

    คูหากาคะแนนใหพวกเรา ไดมาเปนตัวแทนเขาก็พ่ึงหวัง พวกเราพรอมท่ีจะ 

    ชวยเหลือ พ่ีนองประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ บําบัดทุกข บํารุงสุข ยังรอธารน้ําใจ 

    จากทานผูบริหารอยูนะครับ ทานประธานครับสุดทายนิดเดียวชวงนี้ดูแลวพวกผม

    เดินทางมาถนนเสนสายดอนหัน แกเปะ นะครับ เปนหลุมเปนบอมากครับทาน 

    ประธาน เปนถนนลาดยางนะครับก็เลยอยากถามทางทาน ผอ.กองชางนะครับวา 

    หยอดหลุมไปถึงไหนแลว  ของเราอยูอําเภอไหนแลว เม่ือไหรจะถึงของอําเภอ 

    กมลาไสย เพ่ือจะชวยเหลือพ่ีนองไปหยอดหลุม เพ่ือจะไดถึงพ่ีนองชาวอําเภอโคก

    สมบูรณท่ีจะใชถนนหนทางเสนดอนหันแกเปะ เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนใชถนน 

    หนทางไดสะดวก และก็มีความรวดเร็วในการมาตัวจังหวัด ติดตอหนวยงาน 

    ราชการตาง ๆ ก็มีแคนี้ครับทานประธานขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานคงเดชนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญ

    ทานสุรพงษ ครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานประธานครับวันนี้ถือวาเปนวันสําคัญใน

    การเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือตัวแทนของ

    พ่ีนองประชาชน ท่ีจะผลักดันท้ังจังหวัดลงไปสูจังหวัดกาฬสินธุ วันนี้ทานประธาน

    ท่ีเคารพครับ ผมไมอยากเอาภาพตรงนี้ถายทอด พลเอกประยุทธ จันทรโอชา        

    คงจะไมตอใหแนนอนประชุมวันสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด มาประชุม 
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    23 ทาน มีท้ังหมด 30 ทาน ทานประธานครับสิ่งเหลานี้ผมอยากนําเรียนทาน 

    ประธาน ไปยังเพ่ือนสมาชิกทุกทานครับวันนี้ผมไมทราบวาทุกทานมีภารกิจ  

    ภารกิจเหนือสิ่งอ่ืนใดในฐานะท่ีทานเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนแลววันนี้วัน

    สําคัญ งบประมาณ ลงสูพ้ืนท่ีวันนี้เปนวันตัดสิน ในเขตแตละเขตนั้นมีงบประมาณ

    อะไรลงไปบาง แตวันนี้ทานประธานครับนาเสียใจ มี 23 ทาน เพราะเหตุผล 

    ประการใดผมไมทราบ ความจําเปนอยางไรผมไมรู แตท่ีสําคัญไมมีเวลา ไมมีแจง

    เหตุลวงหนา ก็ฝากทานประธานกําชับดวยนะครับ ก็ยิ่งจะใกลหมดวาระแลว ถา

    ไมอยากมาประชุมวันนี้ก็ถายรูปใหพ่ีนองประชาชนไปเลยนะครับ ฝากไวแคนี้ 

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสุรพงษ นะครับ ขออนุญาตทานวิรัตนนะครับ คือทานก็พยายามย้ํา 

    ผมจําไดวาเปนครั้งท่ี 2 ผมก็อยากใหเพ่ือนสมาชิกไดมาทําหนาท่ีตามบทบาท 

    หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากพ่ีนองประชาชนก็ขอฝากทานสมาชิกทุกทานวาบอก

    กลาวกันตอ ๆ วาในวาระท่ีเหลืออีกไมนานหนัก ก็อยากใหทานมาทําหนาท่ีอัน 

    ทรงเกียรติใหครบวาระนะครับ ท่ีพ่ีนองเราใหโอกาสในแตละทานทําหนาท่ีนะครับ 

    เชิญทานวิรัตน ครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิรัตน  ภูตองใจ  สมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอสมเด็จ ในฐานะคณะกรรมการประเมินผลงาน 

    ราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุครับ ทานประธานสภาท่ีเคารพ มีอยู 

    2 ประเด็นท่ีจะนําเรียนตอสภา เพราะกระผมเม่ือเชาไดเขารวมเปนคณะกรรมการ

    ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเรา 

    มีการประเมินอยูทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานของเราครับ ไมวาจะเปนกองกิจการ 

    สภา กองสงเสริม กองชาง กองการศึกษาตาง ๆ มีหลายหัวขอ หลายประเด็นใน

    การ แตผมขออนุญาตนําเรียนตอท่ีประชุมสภา เพราะวาเก่ียวกับสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดของเรา และก็สภา อบจ. ของเรา ในดานของกอง 

    กิจการสภา ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผลคะแนนนั้นเขามีเกณฑอยู มีคะแนน

    เต็มสูงสุดอยูท่ี 5 คะแนน กองกิจการสภาเปนกองท่ีทานสมาชิกจังหวัด ของเรามี

    สวนท่ีทําใหงานการประเมินองคกรของเรา มีผลอยางนี้ครับทานประธานการท่ีจะ

    ได 5 คะแนนเต็มนี้ หรือวาได 2 ได 3 ครับ ตองมีเกณฑการประเมินอยู 6 หัวขอ 

    ผมขออนุญาตจับประเด็นมาวาท่ีเก่ียวกับของพวกเรานะครับของทางสภาของ 

    สมาชิกของเราครับ ได 0 ครับทานประธาน 0 คะแนน การบริหารงานบุคคลและ

    กิจการสภาในหัวขอท่ี 1 ผมขอยกตัวอยางครับ การสงสําเนารางขอบัญญัติ 

    งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน 
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    ขอท่ีเขาเสนอแนะมานะครับคือ ควรจัดสงสําเนารางขอบัญญัติงบประมาณ 

    งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2559 ใหกับสมาชิกสภาทุกคนทราบ 

    ลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน แลวจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ

    ตาง ๆ ตามรางขอบัญญัติไวใหท่ีประชุมเพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดไดตรวจดู ขอนี้เราได 1 คะแนนครับ ขอท่ี 2 ครับ การตั้งคณะกรรมการ 

    แปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณ สภาทองถ่ินมีการกําหนดสมัยประชุมสภาทองถ่ิน

    สมัยสามัญประจําป 2557 ตามท่ีกฎหมายจัดตั้งกําหนดไดถูกตอง นี้เปนหัวขอ 

    ยอยครับ คราวนี้มีขอท่ีเขาบอกวาทางสภาของเราเม่ือปท่ีแลว ไดตั้งเสนอ 

    คณะกรรมการแปรญัตติครั้งเดียวรวดเดียว 7 ทาน ทําใหคณะของเราตรงนี้ 

    ออกมาเปน 0 เหมือนกัน แตปนี้เราเสนอทีละทานใหครบ 7 ทาน เปนการ 

    ปรับปรุงเพราะวาเรามีผูอํานวยการคนใหมเขามาอีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้ผมดีใจอยู 

    เหมือนกันนะครับเพราะวาเกณฑการประเมินของ อบจ. สวนท่ีเปนสาระสําคัญอีก

    เรื่องหนึ่งก็คือผมอยากจะนําเรียนทานประธานนะครับวาตรงนี้ผมไดพูดกับ 

    ประธานคณะกรรมการมันมีอยูขอหนึ่งนะครับท่ีผมไดแยงกับท่ีประชุมขออนุญาต

    เอยนามทานปลัดนะครับ ซ่ึงทานทําหนาท่ีเปนเลขาในคณะกรรมการทานปลัด 

    อนันต พิมพะสาลีครับ บอกวาผลงานของ อบจ. ของเรามีหัวขอหนึ่งท่ีผลการ 

    ดําเนินงานไมเขาตากรรมการชุดใหญ นั้นก็คือประเด็นถนนสายหลักท่ีมีการติดตั้ง

    ไฟฟาสาธารณะตามจุดเสี่ยงตาง ๆ และสามารถใชงานไดตรงนี้ อบจ. ของเรา 

    ประเมินเขามาไดแค  1  คะแนน คะแนนเต็ม 5 ทานประธานครับ ทานเลขา ทาน

    อนันตครับ ขออนุญาต ทานทําหนาท่ีเปนเลขานะครับทานบอกวาจุดเสี่ยงตาง ๆ 

    ท่ีจําเปนตองติดตั้งไฟฟาสาธารณะหรือไฟฟาแสงสวางนั้นเขาไมมีขอมูลแลวก็ทํา

    ไมได เพราะวาสวนมากแลว อบจ. ของเรา พ้ืนท่ีมันกวาง พอกวางเยอะแลว 

    สถานท่ีเปนของตนเองไมมีจุดไฟฟาตรงนี้ใหคะแนนตรงนี้บอดไป ผมเลยขอนํา 

    เรียนตอท่ีประชุมบอกวาถาอยางนั้นผมขอหยิบยกประเด็นตรงนี้นําเสนอตอสภา

    ไดไหม ทานปลัดทําหนาท่ีเลขานุการ ทานก็เลยขออนุญาต ผมก็เลยแจงเตือนขอ

    อนุญาตบอกวา ถาทานไมมีขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตราย แลวทําใหเกณฑการ 

    ประเมินราชการ ของ อบจ. ของเราไดเพียงแค 0 คะแนนนี้ พวกผมสมาชิกสภา 

    จังหวัดจะใหขอมูล เก่ียวกับอะไรครับ ใหขอมูลกับทานสมาชิกสภาจังหวัดแตละ

    เขตนะครับตรวจสอบ และสํารวจถนนสายหลักท่ีมีจุดเสี่ยงนะครับ ท่ีจําเปน 

    จะตองติดตั้งไฟฟาสาธารณะประโยชน แลวรายงานมาเลยครับตัวนี้เขาใหอุดหนุน

    ไมนอยกวารอยละ 80 เปอรเซ็นต ของเงินงบประมาณทานประธาน ผมก็เลยบอก

    ชี้แจงในท่ีประชุมวาสวนตรงนี้ถาเกิดวาถามขอมูลกับทานสมาชิกสภาจังหวัดแลว 

    แตละเขตแลว มันมีจุดอันตรายอยู จุดเสี่ยง คอนขางท่ีจะเยอะมาก เพราะฉะนั้น

    ตรงนี้เราไมไดคะแนนมาเพราะทําไมเราถึงไมดําเนินการแลวทําไมไมหาขอมูล ผม
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    บอกเลยนะครับวายกตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีของผม พ้ืนท่ีเดียวนะครับมีจุดโคง 

    อันตราย ตรงนั้นไมมีไฟฟาแสงสวาง ถาทาง อบจ. อยากท่ีจะไดผลงานในการ 

    ประเมินก็บอกทานสมาชิกสภาเลยครับ ใหสงขอมูลกับทาง อบจ. ของเรา บอก 

    กองแผนเลยนะครับวาทานมีความประสงคอยากจะติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

    ประโยชนตรงไหนนี้นะครับท่ีเปนประเด็นท่ีผมบอกวาสมควรท่ีวาสํารวจแลวก็ 

    นําเสนอ ก็เขาใหอุดหนุนไดมากวารอยละ 80  เปอรเซ็นต ครับเพราะฉะนั้นแลว

    ผมจึงนําเรียนตอท่ีประชุมนะครับวา วันนี้หากเขตพ้ืนท่ีของทานสมาชิกแตละเขต 

    ท้ัง 30 ทาน มีจุดท่ีจะมีความจําเปนท่ีจะตองติดตั้งไฟฟาแสงสวางในทางแยก ทาง

    จุดเสี่ยงนั้นใหนําเสนอเถอะครับ มันยังมีอีกหลายหัวขอครับทานประธาน แตผม

    พอไดยินในท่ีประชุมการประเมินแลวเหมือนกับวาทางสมาชิกสภาของเรายังมี 

    สวนท่ีเก่ียวของกับการประเมิน ครับ ผมจึงนําเรียนวาวันนี้นะครับ ทานสมาชิกผู

    ทรงเกียรติทุกทานสามารถท่ีจะสงจุดเสี่ยงใหกับทางกองแผนเพ่ือเปนประโยชน 

    ขอมูลนะครับ เผื่อปหนา เพราะวาปหนึ่งจะมีการประเมินอยู 2 ครั้ง ตอปนั้น 

    แหละครับ และอีกหลาย ๆ กองเหมือนกันทานประธานสภาครับ มันมีอีกหลาย 

    กองเลยครับท่ีผมฟงแลวมันจะมีสวนรวมของสมาชิกสภาจังหวัดอยูมากมายท่ีมีผล

    ตอการประเมิน การปฏิบัติงานราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของ

    เราเดี๋ยวผมจะนําเรียนทานอีกครั้งหนึ่ง เพราะวันนี้เราก็ไดใชเวลาในการประชุมมา

    มากพอสมควรครับจริง ๆ แลวก็ยังไมอยากท่ีจะอภิปราย แตวาเห็นรางขอบัญญัติ

    ผานวาระ 2 วาระ 3 เสร็จแลว ก็คงจะตอไปวันขางหนาเรื่องนี้ก็คงจะเขาสูสภา 

    แลวก็เปนแนวทางในการปฏิบัติงานได ครับ ผมจะนําเรียนตอทานอีกครั้งหนึ่งครับ 

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรครับเชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ ผมฟงทานเพ่ือนสมาชิกจากทางอําเภอสมเด็จแลว 

    รูสึกวาเรื่องท่ีทานกลาวมาตองไดปฏิรูปนะครับทานประธาน แตวาทานกลาวถึง 

    ทานปลัดก็ไมอยูในท่ีประชุมผมวาถาเปนไปไดก็ขอใหทานไดเขียนกระทูจะได 

    ปฏิรูป ไดปรับปรุง เพราะวาทานสุรพงษ ไดกลาวไววามีเพ่ือนสมาชิกมาให 

    ความสําคัญในรางขอบัญญัติปละครั้ง และก็ทานสมาชิกสภาก็มาจํานวนนอย  

    การลา การขาด ท่ีทําหนาท่ีควบคุม ถาเปนไปไดทานก็ชวยรักษาระเบียบดวยครับ 

    ทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานสุรพงษ ครับเชิญครับ 
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นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ทานประธานครับนิดเดียวครับ ทานประธานครับผมสุรพงษ  พลซ่ือ ครับ วัน 

    ประชุมวันนี้ผมก็อภิปรายวาสมาชิกทุกทานนาจะใหความสําคัญในการประชุมซ่ึง

    เปนความสําคัญสุดยอด ของปก็คืองบประมาณรายจายประจําปนั้นเองครับทาน

    ประธานครับ แตไดฟงทานสมาชิกไดใหคะแนนผมก็ไมแนใจวาเกณฑคะแนนออก

    มาแลวเปน 0 นี้รูสึกไมสบายใจผมก็อยากจะทราบเกณฑในการประชุมครั้งตอไป

    นะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนกระทูถามวาเกณฑการใหคะแนน ใหอยางไร สภาตั้งแต

    เราเปดมาไมเคยจะมีสภาลม ถึงแมวาสมาชิกจะไมครบ รอยเปอรเซ็นตแตก็ไมต่ํา

    กวา 70 เปอรเซ็นตของทุก ๆ ครั้ง แตคะแนนออกมาแลวเปน 0 ไมสบายใจครับ 

    หนังสือตัวนี้เปนหนังสือสาธารณะประกาศออกท่ัวท้ังจังหวัดคะแนนออกมา 0  

    แลวความรูสึกของทานสมาชิก สภาอันทรงเกียรติแหงนี้ไมวาจะเปนฝายบริหาร 

    หรือฝายราชการ หรือเพ่ือนสมาชิกทุกทานจะมีความรูสึกอยางไรครับทานครับ  

    การใหคะแนนผมไมรูวาใหตรงไหน ดูเฉพาะทานสมาชิก ดูเฉพาะองคการบริหาร

    สวนจังหวัด หรือดูขาราชการดวย หรือดูฝายบริหารดวย บังเอิญขออนุญาตตอง 

    เอยนาม ทานปลัดอนันต ก็เปนเลขานุการ แสดงวาไมไดใหคะแนนตัวเองหรือยังไง 

    หรือวาประเมินแคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือวาทานสมาชิก หรือวาในฐานะ

    องคกรของ อบจ. เลย ทานประธานครับนาคิด แตคะแนนสวนนี้นําไปประกอบกับ

    การพิจารณาเงินโบนัส หรือเปลา ผมเปนกรรมการ กจจ. ขาราชการครับทาน 

    ประธานครับ คะแนน คาตอบแทน หรือโบนัสพิเศษ ก็คือเงินโบนัส พูดงาย ๆ ก็ 

    คือเงินโบนัส ได 70, 80 , 70 แตคะแนนตรงนี้ สภาตรงนี้ 0   ศูนย ไมใช ศูนย   

    ขอเดียว หลาย ๆ ขอดวย ผมก็หวั่นครับ ทานประธานจะหมดวาระแลว คะแนน

    ตรงนี้ออกไปแลวใครจะรักษาการครับทานครับ แสดงวาจริง ๆ แลว งบประมาณ 

    ขออนุญาตตองเอยนามทานวิรัตน บอกวาคะแนนตรงนี้ไปทําไฟ ตรงนั้น ตรงนี้ท่ัว

    ท้ังจังหวัดนั้นคือหนาท่ีฝายบริหาร นําเขามาราชการคือสวนหนึ่ง แลวก็นําเสนอให

    สภาพิจารณา โดยพิจาณาโดยผานกรรมาธิการอะไรตาง ๆ กรรมการนี้คืออยูกับ 

    บทบาทแตละหนาท่ีของกรรมการ แตคะแนนออกมา 0 เปนไปไดอยางไร อันนี้ 

    ทานประธานมันไมเสียแคทานสมาชิกสภานะครับ เสียท้ังองคกรเราดวย อันท่ี ทํา

    กันมาท้ังป 0 เหรอครับ เพราะฉะนั้นทานประธานฝากถึงฝายบริหารดวยนะครับ

    วันนี้นอกจากเพ่ือนสมาชิกขาราชการหัวหนากองวันนี้เปนอยางไรครับทาน 

    ประธานครับ วันนี้ประชุมไปเลย หกทุมก็หกทุม ไมเคยดูหรือไงครับ โทรทัศน การ

    ประชุมสภาผูแทนราษฎร 2 วัน 3 คืน เขายังมีเลย เพราะฉะนั้นคะแนนออกมา 0 

    ผมมีความวิตก กังวลวา อบจ. ของเราจะเกิดความเสียหายตอสาธารณชน ทาน 

    ประธานครับอันนี้ผมตองสอบถามนะครับ แลวก็มีเกณฑใหอยางไร เกณฑการให

    คะแนนเพ่ือนสมาชิกสภาทราบหรือไมฝายผูบริหารทราบหรือไม ขาราชการทราบ

    หรือไม เพราะผลคะแนนออกมาอยางนี้เสียหายท้ัง อบจ. ฝากดวยนะครับเรื่องนี้
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    ประชุมคราวตอไปตั้งกระทูถาม ใหคณะกรรมการมาตอบดวยนะครับ ขอบคุณ 

    ครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษนะครับ ความจริงแลวขออนุญาตทานวรากรณนิดหนึ่ง 

    ครับคณะกรรมการชุดนี้คือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติขาราชการ อบจ. 

    ฝายขอราชการผูเสนอ ใหผมประธานสภาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสภาเขาไป 

    รวม 2 ทาน คือทานวิรัตน ภูตองใจ กับทานดนุพล ผือโย ไดไปทําหนาท่ีนี้ตองพูด

    ดวยความตรงไปตรงมานะครับ เราไมทราบขอสอบเลย วาเขาประเมินสภา 

    อยางไรแลวไมมีคนมาเสริฟสุดทาย ผมไมไหว ผมรับไมไดวาเขาไมไดบอกวาเขาทํา

    หนาท่ีเรา มีอะไรท่ีจะประเมินสภาบาง ขออนุญาตท่ีประชุมวาเราเองตองยอมรับ

    วาถาเรารูขอสอบ เราตองรูขอปฏิบัติใหตรงตามขอสอบ หลัก แตตอนนี้ท่ีผานมา 

    ผมอยูท่ีนี้มาปท่ี 8 ไมเห็นขอสอบเหมือนกัน เห็นขอกําหนดท่ีเปนขอท่ีจะใหเราได

    ปฏิบัติไดเปนคะแนนยังไมเห็น ตองฝากทานวิรัตน ท่ีทานเปนคณะกรรมการ 

    ประเมินผลขาราชการ อบจ. ทานตองใหฝายท่ีดําเนินการมาชี้แจงนะครับเราจะได

    เขาใจตรงกันแลวเราจะไดปฏิบัติใหถูกตองทานสุรพงษมีอะไรครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ   ครับ นิดเดียวกับทานครับ ท่ีทานประธานบอกวาไมรูขอสอบ ผมอภิปรายบอกวา

    ไมใชไมรู ผมวาไมมีขอสอบ ใหคะแนนอยางนี้ไมมีขอสอบเลย ทานประธานบอก

    วามีสวนรวมเปนคณะกรรมการยังไมรูเกณฑจะใหคะแนนเขาอยู กรรมการคิดใน

    ใจไดอยางไร ฝนหรืออยางไร ทุกอยางตองมีดัชนีตัวชี้วัด ปฏิบัติตามเกณฑไดไหม 

    เกณฑนี้  ๆ กรรมการไมรูเกณฑ จะไปใหคะแนนเขาไดอยางไร คิดในใจหรือ 

    อยางไร ฝากไวแคนี้ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานวรากรณเชิญครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ  ภูอาภรณ ส.อบจ. เขตอําเภอยางตลาด 

    นิดเดียวครับทานประธาน ดวยความเปนหวงความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน 

    เห็นสภาของเราไดรับความเดือดรอนและปญหาตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเพราะฉะนั้นผมก็

    ยังยืนยันอยูจะขอทานประธานผานไปยังผูบริหารวาเรามีความจําเปนท่ีจะตองใช

    เงินสะสมในสวนนี้ไปแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

    กาฬสินธุ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมลุกข้ึนมาก็อยากกราบเรียนทานประธานผานไปยัง

    ผูบริหาร ในขณะนี้ทานอาจจะไมอยูในท่ีประชุม แตก็อยากฝากกับทานประธานไว 

    อยากใหนําเงินสะสมออกมาใชเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

    จังหวัดกาฬสินธุ ครับทานประธานประเด็นตอไปก็คือผมเขาไปดูเว็ปไซต สถ. กรม
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    ปกครองสวนทองถ่ิน ผมเห็นภารกิจ ภารกิจหนึ่ง ท่ีกรมไดจัดสรรงบประมาณ 

    อุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละแหงในจํานวนนี้ก็มีจังหวัด 

    กาฬสินธุ จังหวัดหนึ่งท่ีไดรับเงินอุดหนุนภารกิจเขามาจํานวนหลายโครงการครับ 

    แตผมไมเห็นจํานวนเงินในแตละโครงการท่ีระบุมาในบัญชีแนบทายเพราะฉะนั้นก็

    ยังอยากจะเรียนถามทานประธานผานไปยังผูบริหารวาโครงการท่ีกรมอุดหนุนมา

    เรายังจะจัดซ้ือจัดจางไดทันปงบประมาณ 2558 นี้หรือไมเพราะวา ณ วันท่ี 11 ท่ี

    กรมจัดสรรบัญชีเงินอุดหนุนมาไมไดระบุยอดเงินมาเพราะฉะนั้นก็ยังแคลงใจอยูวา

    แตละโครงการท่ีกรมอุดหนุนมาใหเราในแตละโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 

    โดยเฉพาะโครงการท่ี อบจ. ของเราเปนสวนรับผิดชอบยังไมรูวาจํานวนเงินของแต

    ละโครงการเปนอยางไร และยังไมรูวาจะจัดซ้ือจัดจางทันในปงบประมาณตรงนี้ 

    หรือไมก็อยากฝากทานประธานไปยังผูบริหารเทานี้ ถามีความรูก็โปรดชี้แนะใน 

    สภาแหงนี้ดวยนะครับ ครับทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับทานวรากรณ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ               

    (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีผมขอเรียนถามไปยังฝายบริหารวาท่ีทานวรากรณมีคําถาม 

    อยู 2 ขอ ทานพอจะตอบได ถาตอบไมไดก็ไมเปนไรครับ ขอแรกทานวรากรณถาม

    วาแนวทางท่ีจะนําเงินสะสมมาใชเปนอยางไร ขอท่ี 2 ก็คือวาบัญชีแนบทายเงิน 

    อุดหนุนเฉพาะกิจของ อบจ. กาฬสินธุมาถึง อบจ. หรือยัง จํานวนเงินเทาไหร  

    ครับพอตอบไดก็ตอบ ถาตอบไมไดก็แลวแตทานนะครับ มีทานใดจะอภิปรายครับ 

    ทานวิรัตนครับ เชิญครับ  

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ครับในฐานคณะกรรมการการ 

    ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือก้ีนี้ 

    หลังจากท่ีผมไดเปดประเด็นพูดเก่ียวกับเกณฑการประเมินราชการในองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดของเราไปแลวนั้น ผมเองก็พ่ึงเขารวมการประชุมอยู 2 ครั้ง  

    ครับทานประธาน คราวนี้ขออนุญาตนะครับ อยางท่ีทานสุรพงษ ทานก็หวงใย 

    เก่ียวกับสมาชิกสภา ของเรา หรือวาจังหวัดของเราครับ ผมก็ไปเห็นขอสอบ เห็น

    โจทยแลว ผมก็เลยคิดวาวันนี้มีพูดประชุมกันนะครับเก่ียวกับเกณฑการประเมิน 

    ราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน อบจ. ของเราครับ เพ่ือท่ีจะใหเขาปรับปรุงพ้ืนท่ีสภา 

    จังหวัดของเรานี้ชวยอีกแรงหนึ่งและก็คณะกรรมการการประเมินไมวาจะเปนภาค

    สวนท่ีเปนตัวแทนจากภาคสวนไมวาจะเปนคนท่ีถูกแตงตั้งโดยสภาไปโดยทาน 

    ประธานสภาแลวก็ราชการประจําใน อบจ. ของเรา นั้นแหละครับ ผมก็ไดไป 

    ขอสอบมาเหมือนกับทานสุรพงษถามนะครับวันนี้ก็ไดพูดคุยกันเหมือนกันนะครับ

    วาทําอยางไรท่ีจะใหองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา อยูใน อบจ. ชั้นแนวหนา
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    ในระดับประเทศเชนกันเหมือนกันผมก็ไดเสนอแนะแลวในท่ีประชุมแหงนี้ครับ  

    โดยท่ีมีทานประธานแลวก็ทานเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้คือทานอนันต ท่ีเปน

    ปลัดนะครับ ขอท่ีเราคอนขางท่ีมีคะแนนต่ํานี้คือ แตละกองนะครับ คือการทํางาน

    ในแตละหนาท่ีของราชการประจําจังหวัดแตละกองซ่ึงบางครั้งบางทีแลวดาน 

    เอกสาร ดานผลงานนี้เขายังไมมีข้ึนมาเลย พอวันนี้เห็นขอสอบเห็น สดมภตาง ๆ 

    แตละหัวขอเขามาก็ไดนําเรียนเขาไป แตสวนตรงนั้นผมไดยกตัวอยางใหกับทาง 

    ทานเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดนี้คือทานปลัดนะครับไดรับรูรับทราบวาอยาง

    จุดท่ีมีปญหา จุดท่ีมีปญหาท่ีไมไดคะแนน แตละหัวขอเรื่องท่ีเขามีคะแนน เปน 0 

    เปนอะไรมา โดยเฉพาะอยางยิ่งกองสงเสริมคุณภาพชีวิตคะแนนเปน 0 นี้ เยอะ 

    มากเลยทานประธานครับ มีหลายหัวขอ หลายประเด็นมากแตวันนี้ผมไดขอสอบ

    มาแลวและก็ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานปฏิบัติหนาท่ีตรงนี้ครับ สวนหนึ่งแลวนั้น

    ผมคิดวานะครับ ไดเสนอแลววา คิดวาจะตองคุยกันแลวก็ประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง 

    กับทางคณะประเมินกับชุด ๆ นี้ กับราชการท้ังหมดซ่ึงผมก็ไดถามตบทายในวาระ

    อ่ืน ๆ กอนปดการประชุมวาทานเลขาท่ีประชุม ถาเกิดวาผลคะแนนในการประชุม

    ราชการ การปฏิบัติราชการ มันออกมาในเกณฑต่ํา ท้ัง ๆ ท่ีคณะกรรมการ และ 

    ฝายนิติบัญญัติหรือผูบริหารไดชี้ไดจี้แลว มีผลสวนใดตอราชการไหม ตอเขาหนาท่ี

    พนักงานไหม คราวนี้ทานเลขานุการในท่ีประชุมนะครับ คือทานปลัด ทานก็บอก

    วาทุกตองครับ ตอไปจะมีมาตรการวาจะตองไมตองพูดถึงเรื่อง โบนัสกันแลว แลว

    ก็ไมตองพูดถึงข้ันเงินเดือน ตอไปจะเขาสูทางดานระเบียบวินัย ราชการนั้นแหละ

    ครับ ตอนนี้ผมก็เห็นขอสอบ เห็นแนวทางในการปฏิบัติของทางคณะกรรมการการ

    ประเมินมา มีความรูเปนความรูหลาย ๆ เรื่องครับท่ีทําใหเราจะตองชวยเหลือ 

    องคกรของเราครับทานประธานท่ีเคารพครับ สวนขอสอบไดประเมินมาในวันนี้ถา

    มีการประชุมนอกรอบกอนผมจะไดมีเวลาและอภิปราย ชี้แจงตอเพ่ือนสมาชิกสภา

    ครับ เพราะวาสวนหนึ่งแลวนั้นชวยเขาเยอะครับองคกรของเรา แลวยิ่งถาไมมีการ

    เลือกตั้งในการท่ีจะหมดวาระอีก 8 ถึง 9 เดือนขางหนา ก็คงจะไดทํางบประมาณ

    ทําขอบัญญัติเพ่ือลงสูจังหวัดพ่ีนองประชาชนของเรา ครับ เพราะฉะนั้นแลวใน 

    เรื่องสวนตรงนี้ เปนเรื่องท่ีพวกเราชวยได ข้ึนอยูท่ีวา เจาหนาท่ีขาราชการ  

    พนักงาน ของเรานี้ เขาจะปฏิบัติงานอยางจริงจัง มากนอยแคไหนท่ีผานมาเห็น 

    การทํางานแลวผมชื่นชมมาโดยตลอดนะครับ แตพอมาเห็นผลคะแนนการ 

    ประเมินแลว ก็รูสึกนาตกใจเหมือนกัน ท่ีประชุมก็ไดพูดกัน ผมก็พูดตรง ๆ ครับ 

    ผมก็พูดแยงไปยังทานปลัด เชนกันเหมือนกัน แตก็ทําความเขาใจยากจะให 

    ปรับปรุงในป 2559 แลวก็จะไดทําประเมินกันอีกทีหนึ่ง ในป 59 ป 60 กันอีก 

    ตอไป ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรัตน ครับ เชิญทานวรากรณ ภูอาภรณครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ ภูอาภรณ จากอําเภอยางตลาด 

    ทานประธานครับ วันนี้เราก็ประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเสนอ

    ทานประธานเลิกประชุมครับ  

 

ประธานสภาฯ   ความจริงแลวผมอยากจะเห็นวาหลายคนประชุมมานาน แตบางทานก็มีเรื่องท่ี 

    เปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชนชาวกาฬสินธุ หลายคนก็ไดแสดงความคิดเห็น 

    นะครับ และคิดวาเราไดแสดงความคิดเห็นมาพอสมควรนะครับ จะไมอนุญาตให

    อภิปรายตอแลวนะครับ ผมจะขอนัดหมายการประชุมสําหรับการประชุมครั้ง 

    ตอไปนะครับ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 11  เปนอังคารท่ี  29  

    กันยายน  2558  เวลา  13.30  น. ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงเปนการประชุมนัดสุดทายของสมัยประชุมสภาสมัยท่ี 2 นะ

    ครับ อยากเชิญทุกทาน ในวันประชุมวันสุดทาย ขอใหทานไดแตงกายชุดสีกากีคอ

    พับแขนยาวนะครับเพ่ือจะใหเปนระเบียบ เปนวันสุดทายของสมัยประชุมนี้นะ 

    ครับ ขอใหทานไดแตงตัวดวยชุดสีกากีนะครับ ไมมีอะไรแลวนะครับ ตองขอกราบ

    ขอบพระคุณ เพ่ือนสมาชิกสภาทุกทานท่ี ไดรวมประชุมกันจนเวลาอันสมควร นะ

    ครับ ขอบคุณทางผูบริหาร ขอบคุณทางขาราชการทุกทานอยูรวมประชุมจนแลว

    เสร็จนะครับ ถาไมมีอะไรแลวนะครับผมขอเลิกการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

     

เลิกประชุม   18.00 น. 

 

 

 

 

 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 
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                                                   เลขานุการสภา อบจ. 


