
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 7 ประจําป  2558 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

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

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

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

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

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

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

5.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

9. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

11.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

12.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

13.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

14.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

15.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

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

17.  ดร.กริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

18.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

22.  นายเตรียมการ นาถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

23.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

24.  ดร.สังเวียน   วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

25.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

26.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

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

29.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

30.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

31.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

32.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

33.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

34.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

35.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

38.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

39.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

41.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

42.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

43.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

44.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

45.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

46.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

47.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

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

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

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

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

52.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

53.  วาท่ีพงษพันธ สารปรัง   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

54.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

55.  นางพรรณี  เจริญราช  ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

56.  นายอรุณ พรมประเทศ  ตําแหนง  พนักงานงานขับรถยนต 

57.  นางสาวสุพัชญา ลาภบุญเรือง  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

58.  นางวรินรําไพ สาโน   ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

59. นางสาวอุบลรัตน   กุลชนะรงค  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

60.  นางญาณวรรณ   ญาณวิเศษ    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

61.  นายธนากร   ลิ่มทองใบ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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62.  นางสาวสมฤดี   นันทวี     ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 

63.  นายสุทธิชัย   แวดไทยสงค    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

64.  นายแดงจันทร   นวลโสภา    ตําแหนง  ประชาชน 

65.  นายชัยแดน   บุพเต     ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

66.  นางอรนาฎ   ทับเลิศ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

67.  นายทรงยศ   แสงสุริยินทร    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

68.  นายจําเนียร   สายสมบัติ    ตําแหนง  ผอ.รร.บัวขาว 

69.  นายสนั่น   ภูสวัสดิ์    ตําแหนง  ผอ.รร.ลําปาววิทยาคม 

70.  นายศิริยศ   เหลี่ยมสิงขร    ตําแหนง  ผอ.รร.หนองหางพิทยา 

71.  นายปราโมทย   รินทราช   ตําแหนง  ผอ.รร.เนินยางประชาสามัคคี 

72.  นางสุชีรารัตน   ก้ัวสิทธิ์    ตําแหนง รอง ผอ.รร.ขม้ินพิทยาสรรพ 

73.  นายจิตรกร   โคตะวินนท    ตําแหนง  รอง ผอ.รร.ดงมูลวิทยาคม 

74.  นางเยาวลักษณ   งวนสน   ตําแหนง  รอง ผอ.รร.คลองขามวิทยาคาร 

 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค

    ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  7 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง  การลาออกของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด                     

 ดวย นายมงคล  คานสี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เขตอําเภอสามชัย ไดยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ท้ังนี้ตั้งแต 

วันท่ี 1 กันยายน  2558  ซ่ึงก็มีผลใหตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ คนท่ี 2 วางลง  ตามระเบียบแลวตองเลือกแทนตําแหนงท่ี
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วางภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง ผมจึงขอบรรจุระเบียบวาระ

การเลือกรองประธานสภาคนท่ี 2 ในวันอังคารท่ี 8 กันยายน  2558  นะครับ 

     1.2  เรื่อง  การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม         

    ฉบับท่ี 1 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   รายละเอียดตามท่ีไดสําเนา                   

    ใหทานสมาชิกสภาแลว 

  

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  5  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  21  สิงหาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

 

นางสุชาดา  แตงประกอบ กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอรองคํา  

    ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการไดตรวจรายงาน

    การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  5 ประจําป 2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  21  สิงหาคม  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 28   

    สิงหาคม  2558 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภา ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  5  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  21  สิงหาคม  2558 

 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

                             3.1  ขอทราบสถานะทางการเงินท้ังหมดขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
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    (กระทูคางตอบในคราวท่ีแลว) 

                            -  นายชุมพล  หลักคํา    ผูตั้งกระทู 

    เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

                            ทานชุมพล  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธาน ทานผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทานนะครับ ผมชุมพล หลักคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    กาฬสินธุ อําเภอยางตลาด เขต 4 ตามท่ีผมไดยื่นกระทูถามเก่ียวกับเรื่อง 

    งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ตามท่ีทางทานผูบริหารได 

    ตอบเปนเอกสารมานั้น นะครับ อานแลวก็โดยเฉพาะเรื่องเงินสะสมนะครับ ก็ไม

    อาจจะเขาใจไดนะครับวาตามเอกสารนั้น ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 

    2558 จากการพิสูจนยอดแลว มีเงินสะสมจํานวน  99,180,600 บาท 19 สตางค  

    ซ่ึงจะดูอยูในรางขอบัญญัติงบประมาณท่ีเปนคําแถลงการณเก่ียวกับเรื่อง 

    งบประมาณนั้น อยูในขอ 1.1.1. เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 550,169,131 บาท               

    37 สตางค 1.1.2. เงินสะสม 182,638,077 บาท  02  สตางค เงินทุนสํารองเงิน

    สะสม 39,649,543 บาท 56 สตางค ซ่ึงรายละเอียดท่ีแจงมา ในสวนท่ีเปน 

    ยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชไดแจงมาทางเอกสาร นะครับวาจํานวน 99,480,619 แต

    ในสวนนี้ก็มีหักเปนรายจายนะครับหักรายจาย 45 ลานกวา และก็อุดหนุนระบุ 

    วัตถุประสงคท่ีคางจายแลวก็เงินรับฝากตาง ๆ และทุนสํารองสะสม ซ่ึงผมเขาใจ 

    สํารองเงินสะสม ไมนาจะรวมอยูใน 99 ลาน เพราะวาอยูในรางขอบัญญัติ 

    งบประมาณ ป 2559 นั้น ก็ไดแยกเปนขอ แยกเปนขอวาเงินสะสมมีจํานวน 

    ท้ังหมดเอาตัวเลขจํานวนหลักลานนะครับ 182 ลาน แลวเงินสํารองเงินสะสมมีอยู 

    39 ลาน ก็ไดแยกหมวดแยกหมู อยูแลวแตในสวนท่ีเปนเอกสารชี้แจงมาเงินท่ี 

    สามารถใชไดก็คือ 99 ลานกวานี้ ยังมีเงินสํารองเงินสะสมบวกรวมเขามาอีก             

    39 ลาน นะครับในสวนนี้ผมก็เลย ยังไมเขาใจเก่ียวกับเรื่องตัวเลข และก็เอกสารท่ี

    ชี้แจงมาก็ไมเขาใจอยูในหลายสวนเชนลูกหนี้ชดใชคาใชจายในการเลือกตั้งใหม  

    ฝากสบทบทุนสงเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย ผลตางจากการชําระหนี้ระหวาง

    ทรัพยสินเกิดจากเงินกู ตัวนี้ในครั้งตอไป ถาตอบไมไดดวยคําพูด หรือดวยวาจา ก็

    อยากจะขอเรียนทานประธานวาครั้งตอไปผมจะทํากระทูถามในเรื่องนี้ชี้แจง แต

    ถาเปนไปได ถาตอบดวยวาจาไดผมก็อยากใหทางทานประธานนั้นนําเรียนวาให 

    ชี้แจงใหมหรือวาตอบทางวาจาใหผมทราบดวย ซ่ึงตัวเลขนั้นสับสนมากไมเขาใจ 

    เลย คําวาเงินสะสมนั้นก็แยกหมวดแยกหมูออกไปอีก ในท่ีสุดก็ไปซํ้าซอนกันอีก 

    นะครับ ซํ้าซอนกับหมวดเงินสะสมท่ีมีอยู 182 ลาน นั้น นะครับแลวก็สํารองเงิน

    สะสม จํานวน 39 ลานก็แยกออกไปตางหาก ตัวเลขก็ตัวเดียวกันผมก็ไมเขาใจใน
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    คําชี้แจงเปนเอกสารนี้ทานประธานในสวนนี้นะครับ ผมอยากจะใหเพ่ิมเติม 

    เก่ียวกับตอบ ดวยวาจาดวยนะครับ ท่ีทางผมจะไดเขาใจและทานสมาชิกจะได 

    เขาใจเพ่ิมเติมดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานชุมพล นะครับ ทางผูบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ทาน

    ชุมพลทานบอกวาทานยังไมเขาใจดีพอ เชิญครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ เรื่องนี้กระทูของทานชุมพล  หลักคํา ขอ 

    เชิญทางฝายทาน ผอ.กองคลังไดชี้แจงตอทานชุมพลอีกทีหนึ่งครับ ขออนุญาต 

    ทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ ขอเชิญทาน ผอ.กองคลัง ครับ  

 

นางทุเรียน  ศรีสงคราม  กราบเรียนทานประธาน ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางทุเรียน ศรีสงคราม  

    ผอ.กองคลัง ขอนําเรียนชี้แจงเก่ียวกับเรื่องเงินสะสม ดังนี้นะคะ  ตอนท่ีรายงาน 

    ไปในขอบัญญัติ ไดเอาเงินสะสม งบการเงิน งบบัญชี คืองบทดลองจะปรากฏอยู 

    182 ลานบาท นะครับ แตเม่ือเราจะใชจายเงินสะสม เราก็มาพิสูจนยอดตาม 

    หนังสือสั่งการตามกระทรวงมหาดไทยท่ีเขากําหนดมาใหเรากําหนดใหเราพิสูจน

    ยอดแบบฟอรมก็ตามนั้นนะครับ บวกหักลบกันตามนั้นนะคะ ทานถามวาลูกหนี้ 

    เงินยืม เงินงบประมาณ เงินสะสม ลูกหนี้ชดใชทําไมตองมาหักออกจากเงินสะสม 

    โดยระบบบัญชีแลวเม่ือ เราเขายืมเงิน เราก็ตั้งใหเปนลูกหนี้ แลวเขาก็ใหเรา 

    ปรับปรุงบัญชี ลูกหนี้พวกนี้นะคะท่ีคาดวาจะตองเก็บไดคืนมาแนนอนไปตั้งไวใน

    เงินสะสม เวลาเราจะใชจายเงินสะสมก็ตองมาหักกันพวกนี้ออกไว เพ่ือปองกัน 

    ความเสี่ยง สวนผลตางจากการชําระหนี้ นี้ก็คือมันเปนหนังสือสั่งการมาวาระบบ

    งบประมาณ กับระบบบัญชีไมตรงกัน เม่ือเกิดทรัพยสินและเงินกูลดลง ระบบ 

    งบประมาณของเราไปตั้งชดใชอยูท่ีงบกลาง แตระบบบัญชีแยกประเภทมันไมให

    ไปลดยอดอยูท่ีงบกลางนะคะทางกรมเขาเลยสั่งการมาวาใหปรับปรุงเงินไปโดยท่ี

    เครดิตท่ีเงินสะสมเงินตัวนี้ก็เลยเราใชหนี้มาจํานวน 49 ลานบาท ก็เลยไปปรากฎท่ี

    เงินสะสมเวลาเราจะใชพวกนี้ก็คือไมไดเปนตัวเงินเปนเงินสะสมทางบัญชีดิฉันก็ไม

    ทราบวาจะอธิบายอยางไรใหเขาใจ มันเปนระบบบัญชีท่ีเขาสั่งการมาอยางนั้น    

    จริง ๆ  เม่ือหักกลบลบกันแลวก็จะเหลือ 99 ลานบาท แตเหตุท่ีเราประกัน 3  

    เดือน นะคะ เพราะวาระเบียบตรงนี้เขาบอกวา 3 เดือนแรกเรายังไมมีรายไดท่ี 

    ไดรับเขามา เราก็จําเปนจะตองกันเปนคาใชจายประเภทเงินเดือน คาใชจาย 

    ประจํา คาสาธารณูปโภคซ่ึงเงินเดือนแตละเดือนเม่ือขาราชการครูรวมกับ อบจ. 
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    แลว ก็ตกถึง 22 ลานบาท ตอเดือน ถา 3 เดือนก็ 66 ลานบาทแลว นะคะ  

    นอกนั้นก็เปนคาใชจายประจําคาน้ํา คาไฟ ก็จําเปนตองกันไว แลวจากสถิติของ 

    การใชจายเงินงบประมาณท่ีผานมาก็ปรากฎวา 3 เดือนแรกเราไดทดลองจายจาก

    เงินสะสมจริง ๆ หากไมมีเงินสะสมท่ีเรากันไวก็ทําใหเราไมมีเสถียรภาพทางการ 

    คลังนะคะ ซ่ึงระเบียบขอ 89 ก็กําหนดไวชัดเจนวาหากจะใชจายเงินสะสมก็ขอให

    คํานึงถึงสถานะการเงินการคลังในระยะยาว ดวยเหตุนี้นะคะ กองคลังถึงไดกันไว 

    3 เดือน และก็สิ่งท่ีปรากฏในรายงานยอดเงินสะสมนี้ ก็เปนไปตามหนังสือสั่งการ

    นะคะ เปนแบบฟอรมท่ีเขาใหมาวาจะตองกันแบบนี้ทําแบบนี้คะ ก็ขอนําเรียนตอ

    ท่ีประชุมเบื้องตนเทานี้คะ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทาน ผอ.กองคลังนะครับ ทานชุมพล มีอะไรจะเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญ

    ครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภาครับทานผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ                              

    ผมชุมพล หลักคํา ยางตลาดเขต 4 ครับ ตามท่ีไดฟงผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจง

    นะครับ ผมก็ยังดูแลวนะครับเงิน 99 ลาน สามารถนําไปใชได ไมรูจะเอาสวนไหน

    ไปใช ดูแลวเพราะวามันกันไวหมดทุกอยางแลว ผมเห็นความเดือดรอนของพ่ีนอง

    ประชาชน หลายอําเภอ หลายหมูบาน ท่ียื่นหนังสือเขามาตอนนี้อยูกับผมก็มี 

    หนังสือเก่ียวกับเรื่องความเดือดรอน เรื่องถนนหนทาง เรื่องถนนชํารุดเสียหาย 

    สัญจรไปมาลําบาก อีกอยางปนี้งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดก็เขา

    ไมครบงบประมาณท่ีจะมาดําเนินการท่ีจะซอมแซมท่ีจะดูแลเรื่องความเดือดรอน

    ของพ่ีนองนั้นไมทราบวาจะเอาจากสวนไหนมาในสวนนี้เงินสะสมจริง ๆ แลว 

    สามารถท่ีจะเอาไปใชในการท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน ของพ่ี 

    นองจริง ๆ ไดเทาไหรไมไดตอบอยูในเอกสารนะครับทานประธานผมอยากจะ 

    เรียนถามทานประธานวาในสวนท่ีชี้แจงในเอกสารมานั้นเปนตัวเงินท่ีกันเอาไวทุก

    อยางไมวาจะเปนคาใชจายประจํา คาน้ํา คาไฟ อะไรตาง ๆ เงินเดือน เงินคาจาง 

    พนักงาน  ลูกจางอะไรตาง ๆ กันไวหมดทุกอยางแลว ใน 99 ลานนั้น    

    ทุกอยางท่ีเปนตัวเลข สามารถเอาไปใชแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง 

    ประชาชนได ใชไดจริง ๆ แลว เทาไหรครับทานประธาน  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานชุมพล หลักคํา นะครับ ทานผูบริหารทานก็ไดตอบทางผูบริหาร

    มีอะไรอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ ทานชุมพลครับทางผูบริหารไดตอบกระทูทาน

    แลวนะครับ แลวก็ไดสงเอกสารใหทานแลว ทานคงเขาใจตามนั้นแลวนะครับ หรือ

    ทานมีอะไรติดใจอยูครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีนะครับ ตอไป 
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                     3.2  การนําเงินจายขาดสะสมมาแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

                             -  นายสุรพงษ  พลซ่ือ    ผูตั้งกระทู 

    เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

                            ทานสุรพงษ  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ กุฉินารายณ เขต 3 ครับ 

    ทานประธานครับ ก็ตองขอขอบคุณฝายบริหารนะครับ ท่ีไดให  

    ตอบแบบกระทู ตั้งไวในประเด็น 3-4 ประเด็นนะครับ คือ หนึ่งยอดเงินสะสม ณ 

    ปจจุบันมีเงินเทาไหร สองเงินสะสมท่ีเราสามารถนํามาใชเพ่ือแกปญหาตาม 

    ระเบียบไดเปนเงินเทาไหร ขอสามหากใชไดคาดวาจะนํามาใชไดในชวงไหนนะ 

    ครับ ก็สามประเด็น สามขอ ก็ขอขอบคุณฝายบริหารไดทําหนังสือชี้แจงมานะครับ

    แตดวยสงสัย ดวยความการมีความรูนอย เก่ียวกับบัญชีอยากจะถามเพ่ิมเติมอีก 

    นิดหนึ่งนะครับ ผมไดรับหนังสือชี้แจงบอกวาเงินสะสมในวันท่ี 31 นั้นรวมบอกวา 

    เกาสิบเกาลานเศษนะครับ โดยประมาณนะครับ และเปนเงินท่ีคาดวาใชไดกันตาม

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยแลวจะใชไดอยูประมาณ ยี่สิบสองลาน โดยเฉลี่ย 

    ประมาณ 30  ลาน นะครับ แตไดรับหนังสือชี้แจงใบรายงานท่ีนําเงินสะสมมา 

    ใชไดคงเหลือ  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2558  นั้น นะครับ มีความสงสัยนะครับ 

    คือขออนุญาตทานประธานอานนะครับ ยอดเงินสะสมงบสถานะทางการเงินยอด

    วันท่ี 31 กรกฎาคม  2558 นั้นอยูท่ี 182 ลาน นะครับ ก็เปนเงินฝาก กสอ. อยูท่ี 

    3.59 ลูกหนี้มีงบประมาณอยูท่ี 3 ลาน แตท่ีผมสงสัยนะครับก็คือในสวนท่ี 2                 

    นะครับ วาเงิน 182 ลานนั้น เม่ือหักจากเงินลูกหนี้เปนเงินงบประมาณ กับเงิน 

    ฝาก กสอ. อันนี้ผมเขาใจวาเปนระเบียบนะครับ ตองกันไวอยางไร ถาเปนไปไดก็

    อยากใหชี้แจงเพ่ิมเติมวาเราจําเปนตองฝากเงิน กสอ. เพ่ืออะไรนะครับ ก็อยากให

    ชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับยังไมมีความรูดานนี้นะครับ แลวมีสวนท่ี 2 ขอ 2 นะครับ  

    พิสูจนยอดเงินสะสมจากเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง ยอดเงินฝากธนาคาร ณ 

    วันท่ี 31 กรกฎาคม  2558 นั้นอยูท่ี 550 ลาน ก็เลยสงสัยวาเงินอะไรเยอะแยะ 

    แลวทําไมมันไมสัมพันธกับเงิน 182 ลาน ไมเขาใจนะครับอยากจะใหชี้แจงอีกนิด

    หนึ่งนะครับ แลวสวนท่ี 2 ก็คือ อุดหนุนวัตถุประสงคคางจาย ถัดมาก็คือเงินรับ 

    ฝากตาง ๆ 39 ลาน ก็ไมเขาใจวาเงินรับฝากอะไร เงินรับฝากตรงนี้จําเปนจะตอง

    สามารถเอาไปใชจายหรือไมอยางไรครับ หรือวารับฝากไวอยางเดียว ในขอท่ี 2  

    ทุนสํารองเงินสะสม 36 ลาน ถามวาเงินทุนสํารองเงินสะสมนี้กับเงินสะสมมัน 

    ตางกันอยางไร หรือวาเปนระเบียบท่ีคิดเขาไปอีกวาทุนสํารองตองมีตองกันไวใช 

    ไหมครับนอกจากวาขอ 99 ตองกันไวตางหากกรณี จําเปนมาก ๆ ก็เลยสงสัยใน 
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    ประเด็นนี้นะครับ แลวก็รวมผลตาง ตัวเลข 50 ลาน ตรงนี้ก็เลยสงสัยอยากให 

    ชี้แจงเปนดวยวาจาเพ่ิมเติมนะครบัถาตอบเปนลายลักษณอักษรคงไมมีอะไรมาก ก็คง 

    จบ ถาตอบเปนหนังสือก็คงจะกลับไปกลับมาก็จะเสียเวลาครับทานประธานท่ี 

    เคารพครับ ทานประธานครับ ท่ีตั้งกระทูตัวเลขตัวนี้กระทูอันท่ีสองนําเงินสะสมมา

    แกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนความจริงแลวปญหาความ 

    เดือดรอนเนื่องจากงบประมาณป 2559 ลงไปแกไขปญหาอยูแลวแตเนื่องจากวา

    ปจจุบันนี้เม่ือเราทําขอบัญญัติแลว ผมดูในรางขอบัญญัติแลวปญหาท่ีไมไดรับการ

    แกไขปญหาของพ่ีนอง แลวก็เปนปญหาใหญดวย ปญหาหนักดวยเพราะวาในเขต

    ผมก็มีหนังสือรองเรียนมาหลาย เรื่องแลวหลาย ๆ เขตนะครับ เขตสมเด็จทุก 

    อําเภอนะครับมีหนังสือรองเรียนมาเชนกันผมก็เลยมีความเห็นเสนอฝายบริหาร 

    ผานทานประธานวาอยากใหนําเงินสวนของเงินสะสมของสวนนี้นะครับเขาไป 

    แกไขปญหาก็สวนในอําเภอผมนั้นก็มีหนังสือรองเรียนมาเชนกันผมก็เสนอฝาย 

    บริหารแลวก็ไดรับปากวาจะลงไปแกไขปญหาเรงดวนในระยะสั้น ก็ภายในอาทิตย

    นี้นะครับทานประธานท่ีเคารพครับคือความจริงแลวชํารุดไมใชถนนของใครอ่ืน 

    ไกลเปนความรับผิดชอบของ อบจ.เรา เปนถนนถายโอนจาก รพช. เดิมนั้นมาอยูท่ี

    ของเราคือเสนสายสมสะอาด-จุมจัง ถนนเสนนี้ผานหลายหมูบาน แลวเปนถนนขน

    ถายผลิตผลทางการเกษตรออยมาท่ีโรงน้ําตาลแลวมันสําปะหลัง ท่ีสําคัญท่ีสุดทาน

    ประธานท่ีเคารพครับ เปนถนนสัญจรของนักเรียนมาโรงเรียนมัธยมของโรงเรียน

    สังกัด อบจ. ของเราคือโรงเรียนจุมจังพลังราษฎรมีนักเรียนอยูประมาณ 800 คน 

    ตอนเชา ๆ ตองเดินทางผานเสนนี้ทุกเชาเย็นก็ตองกลับแตถนนเสนนี้เดิมเปนถนน

    ลูกรัง เราไปทําเปนถนนลาดยางใหเขาแตตอนนี้ถนนลาดยางไมไดเปน  

    ถนนลาดยางแลว ผมไดรับทานผูบริหารคงเห็นใจในเฟสบุคนะครับ เขาเอาตน 

    กลวยไปปลูกไวแลวครับทานประธานครับ มีอ่ึงดวย เอาอ่ึงไปใสตัวหนึ่ง เขาพูดกับ

    ผมวาถารองไมไดให ส.อบจ. เปนอ่ึง ถา ส.อบจ.เปนอ่ึงไมไดใหผูบริหารเปนอ่ึง ผม

    บอกวาไมไดหรอกครับเดี๋ยวผมจะเขาไปแกไขปญหาทานประธานท่ีเคารพครับ 

    ความจริงแลวผมดูอ่ึงก็สงสารอ่ึงจริง ๆ ครับ เพราะฉะนั้นฝากผูบริหารนะครับ  

    ไดรับคํายืนยันวาจะแกไขในระยะสั้นใหแลวแตในระยะยาวผูบริหารคงจะนําใน 

    สวนของลาดยางเขาไปแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนในสวนนั้นนะครับ แตผมคงไม

    พูดอะไรมากนะครับทานประธานตั้งขอประเด็นไวแคนี้ก็ฝากทานประธานถึง 

    ผูบริหารนะครับ เก่ียวกับเรื่องถนนหนทางชํารุดเสียหายมาก ถาเปนไปไดก็อยาก

    ใหนําเงินสะสมมาใชใหมากกวานี้นะครับ ก็มีระเบียบก็ขอบคุณฝายบริหารเอา 

    ระเบียบมาใหดูนะครับความจริงแลว เงินเรา 22 ลาน มันมีระเบียบไวนะครับ               

    ขออนุญาตทานประธานนะครับท่ีตองอาน เพ่ือไดจะทําความเขาใจกับทานสมาชิก

    เขาใจในทิศทางเดียวกันนะครับ ในระเบียบหนังสือเก่ียวกับความเขาใจการซัก 
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    ซอมความเขาในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนะครับ ผูวาราชการจังหวัดท้ังจังหวัด

    ทําหนังสือลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 นะครับระเบียบการใชเงินสะสมผมเอา 

    แตขอสําคัญ ๆ มาอานนะครับ ขอ 3 ขออนุญาตทานประธานอานนะครับ กรณี 

    จายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีไมใชเรื่องเรงดวนใหตั้งเปน

    งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือมีการ 

    เปลี่ยนแปลง อันขอ 1 นะครับ สาระสําคัญอยูตรงนี้ อีกขอหนึ่งนะครับ กรณี 

    องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมีการจายขาดเงินสะสมเกินกวาวงเงินสะสมท่ี 

    สามารถนําไปใชได และหรือจายขาดเงินสะสมเกินกวาเงินท่ีไดรับอนุมัติใหผูวา 

    ราชการอนุมัติ ก็แสดงวาท่ีเราเอาไว 99 ลาน อันนี้เรากันไว  3 เดือน โดยระเบียบ 

    วา จากขอ 88 บอกวา  กิจการใดท่ีมีงบรายจายประจําปอนุญาตใหจายเงิน 

    แลวแตระยะ 3 เดือนแรกของปงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินไม 

    สามารถจะเก็บรายไดเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามงบประมาณนั้น องคกรปกครอง

    สวนทองถ่ินอาจนําเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอนได ก็แสดงวาถาปนั้นเก็บ 

    ภาษีไมได เก็บรายไดจากภาษี จากภาษีหลาย ๆ ตัวนะครับ ถาเก็บไมไดแต 

    ระยะเวลา 3 เดือนแรกใหจายเงินสะสมไปกอนแตทานประธานท่ีเคารพครับเรา 

    ทาวความไปนิดหนึ่งวามีเดือนไหน ปไหนท่ีเราเก็บไมได ผมเปนสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด 12 ป ไมมีปไหนเก็บไมไดแตเขาตระหนักถึงเฉย ๆ      

    นะครับไมไดหมายความวาตองทําได 3 เดือน ตรงนั้นเขาใหตระหนักถึง ปหนา 

    จัดเก็บภาษีไมไดแตถาจะใชเกิน เกินท่ีจะอนุมัติใหขออํานาจผูวาตามท่ีผมไดอาน

    ทานประธานก็แสดงวาจะใชเกิน 22 ลาน โดยไมจําเปนตองกันไว 3 เดือนก็ได ถา

    มีความจําเปน แตตองใหขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด ทานประธานท่ีเคารพครับ 

    ผมเชื่อม่ันวาเก่ียวกับพ่ีนองประชาชนท้ังหมดเขาไมไดรองมาหาเราอยางเดียว   

    เขารองไปหาทานผูวาแลวถึงผูวาฝายปกครองแลว เพราะฉะนั้นทานมันเกินความ

    จําเปนสมควรจริง ๆ จะใชเกินนี้ก็ไดครับทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมไม 

    อยากใหฟกวา 3 เดือน 4 เดือน ก็3 เดือนตลอด ระเบียบก็ตอง 3 เดือนตลอด เขา

    มีระบุอยางนั้น ถามีความจําเปนเรงดวน ก็ขอผูวาราชการจังหวัด ตามขอ 3 กับ 

    ขอ 4 ตามหนังสือซักซอมความเขาใจนี้นะครับก็ถือวาชัดเจนเพราะฉะนั้นฝากทาน

    ประธานผูบริหารนะครับ ตอนนี้ถาใช 22 ลาน ก็ดีครับแตถา 22 ลาน ผมไมม่ันใจ

    วาปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองท้ังจังหวัดกาฬสินธุนั้นจะเพียงพอหรือไมทาน

    ประธานท่ีเคารพนี่นะครับท่ีผมเปนหวงผมอภิปรายครั้งนี้ไมไดมุงเนนเพ่ือตําหนิ 

    ใครแตเพ่ือเปนการสรางสรรคการแกไขปญหาของพ่ีนองในสังคมไมอยากจะพูดไม

    อยากจะอภิปรายนะครับ แตทําไงไดชาวบานก็วา  ทานเปน  สจ.  ผูทรงเกียรติท่ี

    เขาเลือกมาแลวไมไดทําหนาท่ีตรงนี้เลย  ทานประธานครับโดยเรื่องสวนตัวแลวไม

    มีอคติกับใครตามดวยหัวใจจริงท่ีเปนตัวแทนของทานพ่ีนองประชาชน  เม่ือเห็น 
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    เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ผมไมอยากเอารูปข้ึนมาประทวง  แตเรียนผูบริหาร

    แลว  ผมเชื่อวาหลายๆเขตเดือดรอน  ใชครึ่งหนึ่งไหมครับ  ซักครึ่งหนึ่ง กันไวซัก  

    40-50  ลาน  เพราะขอ 4  เขาเปดอยูแลวตองทําเรื่องขอผูวา เม่ือผูวาเห็นความ

    เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนแลวผมเชื่อวามีเหตุผลครับทานปรานครับ  ก็ขอ 

    ฝากไวแคนี้ครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสุรพงษ  ครับ  ทานสุรพงษก็อยากใหทานฝายผูบริหารไดตอบดวย 

    วาจา  ทานฝายบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานนายกได

    มอบหมายเห็นผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬารไดเปนผูตอบกระทูของ                         

    ทานสุรพงษ พลซ่ือ  เขาใจดีวาทานสุรพงษ  พลซ่ือ  เขาใจดีวางบประมาณ 

    ท้ังหมดท่ีเปนยอดเงินท้ังหมด 128  ลาน สวนเก่ียวกับเงินฝาก  กสอ.ก็คือ 

    เงินกองทุนสะสม  อบจ.  ท่ัวท้ังประเทศ  เรามีความจําเปนไหมท่ีตองฝากเงิน   

    กสอ.  ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใหฝายคลังไดตอบชี้แจงอีกทีหนึ่งท่ีนี้  คือนี้เงินสะสม 

    ท้ังหมดท่ีใชไดคือ  99  ลาน  เราจะใชท้ังหมดไดแค  22  ลานคือเรากันไวตั้งแต 

    ไตรมาตรแรกตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  เพราะฉะนั้นตัวเงิน  22  ลานนี้ก็

    ยังพูดตอไปอีกวาซักหนอยไดไหมก็มาพูดกันตรงนี้วามันมีความเหมาะสมหรือไหม

    อยางไรนะครับ  ทานบอกวาอีกซัก 50  ลาน  เหลือไวสักประมาณ 49  ลานก็จะ

    ไดพิจารณากันวามันมีความเหมาะสมกันหรือไหมอยางไร  สวนท่ีเก่ียวกับยอดของ

    รายจายคางจาย  รายจายคางจาย  745  ลานก็เปนยอดคางจายขอบัญญัติป   

    2558  นะครับเรากําลังจัดทําอยู  45  ลานตามท่ีทานไดถาม  อีกเรื่องหนึ่ง  เรื่อง

    ถนนผมก็ไดไปท่ี โรงเรียนจุมจังพลังราษฎรเม่ืออาทิตยท่ีแลวผมก็ไดเห็นอยู   

    สุดทายผมก็ไดประสานทาง ผอ.ชาง ทางหัวหนาเตรียมการใหไปซอมใหหนอย   

    อาทิตยนี้จะยืมเงินคาน้ํามัน  พอยืมเงินคาน้ํามันเสร็จวันพฤหัสบดี  นาจะไดออก  

    สวนงบประมาณคอยวากันอีกทีหนึ่งครับ  สวนเงินกองทุน กสอ.  อยากให  ผอ.  

    กองคลังไดตอบวาเรามีความจําเปนหรือไหม ขอบคุณทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตใหทาน  ผอ.  กองคลังไดตอบครับ  เชิญครับ 

 

นางทุเรียน  ศรีสงคราม   กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน                

    นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ผูอํานวยการกองคลัง  ขอตอบคําถามทานสุรพงษ  ดังนี้

    นะคะสําหรับเงินฝาก  กสอ.  มีระเบียบดังนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยแลว  เม่ือ

    เราตัดยอดบัญชีประจําปรายรับ  รายจายเทาไหร  มีผลตางเกิดข้ึนก็ตองหักไป 
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    เปนเงินกองทุนสะสม  25  เปอรเซ็นตนะคะ  หลังจากหัก 25  เปอรเซ็นตแลวก็

    ตองหัก  10 เปอรเซ็นตเขากองทุน  กสอ.  ทุกปนะคะ  อันนี้เปนระเบียบกําหนด

    นะคะ  สวนทานถามวา  การพิสูจนยอดเงินสะสมนั้น  มีหลักการพิสูจนอยู2   

    แนวทางก็คือพิสูจนจากยอดแสดงฐานะการเงิน 1  อันท่ี 2  ก็คือพิสูจนยอดเงิน 

    สะสมจากบัญชีเงินสด  ยอดเงินสะสมจากธนาคารและเงินฝากคลังนะคะ  ตาม 

    ยอดเงินฝากธนาคารหมายถึงวา  เงินฝากธนาคารทุกบัญชี  ณ  วันท่ี  31   

    กรกฎาคม  2558 มีเงินฝากบัญชีท้ังหมดหารอยหาสิบลานสองแสนหกรอยหกสิบ

    เจ็ดบาทสามสิบสามสตางคนะคะ  ในเงินฝากบัญชีเดี๋ยวนี้เราจะมีบัญชีคางจาย  

    รายจายคางจายก็คือเงินท่ีเรากันไวแลว  เราจะเปนจะตองจายคือสี่สิบหาลานบาท

    หาแสนสามหม่ืนสามพันแปดรอยบาทหาสิบเกาสตางค แลวยังมีเงินอุดหนุนระบุ

    วัตถุประสงคโครงการ  ไรพุงก็คือยังไมไดเสนออยูสามหม่ืนบาท  เงินรับฝากตางๆ  

    ยี่สิบเกาลานสี่แสนหาหม่ืนแปดพันสามรอยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางคก็คือ 

    เปนเงินประกันสัญญากันซองเงินพวกนี้เราจะไปใชของเขาไมได  เพราะเปนเงิน 

    บัญชีรับฝากก็นําฝากไวในธนาคารนะคะ  อันท่ีสามกันยอดมาก็คือเงินทุนสํารอง

    รายจายรับเงินสะสมก็คือเงินยอดนี้ท่ีเรานําฝากทุกปเปนยี่สิบหาเปอรเซ็นตท่ีหักไป

    ซ่ึงถามวาเงินทุนสะสมกับเงินทุนสํารองสะสมแตกตางกันอยางไร  เงินสะสมก็คือ

    เงินท่ีเหลือเปนประจําทุกปหลังจากท่ีหักทุนสํารอง  หลังจากท่ีหัก  10   

    เปอรเซ็นต  กองทุน  กสอ.  แลวก็จะกลายไปเปนเงินสะสมทีนี้ก็จะมาใชจายตาม

    อํานาจหนาท่ีก็คือขอ  88,89,93,91  ตามระเบียบนะคะ  สวนเงินทุนสํารอง 

    เงินสะสมนั้นหากเงินสะสมมีไมเพียงพอจายก็จะใชเงินทุนสํารองเงินสะสมไดโดย

    ผานสภาแลวขออนุมัติผูวาตอไปนะคะอันนี้ก็คือรายการ  สวนเงินหักรายรับ   

    รายจายปจจุบันก็คือท่ีเราไดรับจริงเทาไหร  จายจริงเทาไหรมันมีไปคางในบัญชี 

    เทาไหร  แลวเงินฝากธนาคารก็คือ  สามรอยสามสิบหกลานสามแสนเจ็ดหม่ืนแปด

    พันสามรอยแปดสิบสองสตางคนะคะ  เม่ือมาหักออกจากยอดเงินท้ังหมดแลวก็ 

    จะมาเหลือเปนเงินสะสมท่ีเราพิสูจนยอดท้ังสองยอดนะคะ  ยอดแรกก็คือพิสูจน

    จากยอดแสดงงบฐานะการเงินก็  99  ลานมาพิสูจนจากยอดบัญชี  สวนใน 

    ระเบียบขอ  88  ทานถามวาทําไมจะตองกันไวสามเดือนทุกปเพราะวาในสถิติการ

    จายเงินแลวในสามเดือนแรกของปงบประมาณมันไมมีรายรับเขามาเพียงพอจาย

    จริงๆ  สถานะการเงินการคลัง  ในชวงเดือนตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  จะ

    เปนศูนยนะคะ  ไมมีเงินฝาก มันเปนเรื่องของระบบเงินการใชก็ตองใชตาม 

    งบประมาณพอมันไมมีเงิน  งบประมาณไดรับใหจายไดแตเราไมมีเงินใหทดลอง 

    จายเงินสะสมเปนระเบียบของการจายเงินสะสมคะ  ดิฉันก็นําเรียนแคนี้คะ 

 

ประธานสภาฯ     ครับ  ขอบคุณทาน  ผูอํานวยการกองคลัง ผอ.ทุเรียน  ศรีสงครามครับ   
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    ทานสุรพงษมีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ    ขอบคุณทานประธานอีกครั้งนะครับ  เนื่องแตมีความสงสัยอีกประเด็นสอง 

    ประเด็น  แสดงวาเงินในทุนสํารองสะสมนั้น  22  ลานนั้น  อยู  99  ลานใชไหม

    ครับ  ทานประธานท่ีเคารพครับ  ถาไมไดอยูก็แสดงวาเรามีเงินสะสมท้ังหมด 

    ประมาณรอยสี่สิบกวาลาน  99  ลานนี้ใชในกรณีจําเปนไมมาก  แตถาไมพออีกก็

    ยังไปใชในสวนสามสิบเกาลานไดอีก  ก็แสดงวาเงินสะสมมีอยูสองประเภท   

    ประเภทรุนแรง  39  ลาน  แตใชโดยสภาและก็ผูวาอนุมัติ แลวประเภทไมรุนแรง  

    99 ลานผมเขาใจอยางนั้น  เพราะฉะนั้นทานประธานท่ีเคารพครับในสวนท่ีเงิน 

    สะสมทุนสํารองเงินสะสมประเภทรุนแรงสี่สิบลานแลว  แลวเรามีรองพ้ืนอยูสี่สิบ

    ลานแลวฉะนั้นเรากันไวสามเดือน  แสดงวา 39+26  ลานก็ยังใชไดเกือบ  60   

    ลาน  แลวแสดงวาเราเอาไปบวกกับสามเดือนนั้นได สามเดือนก็ 75 นั้นก็ 75-140  

    ลาน  ก็ยังไดใชอีก  60  กวาลาน  ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นตองขอขอบคุณ  

    ผอ.ทุเรียนนะครับ  ขออนุญาตท่ีเอยนาม  ขอบคุณท่ีชี้แจงบอก 99  ลานนั้น   

    กรณีใชแลวไมเพียงพอนั้น  นําเงินตรงนี้มาจายไดโดยสภาอนุมัติและก็ผูวา 

    เห็นชอบ  ครับก็เขาใจอยางนั้นก็ขอฝากฝายทานผูบริหารพิจารณาครับขอบคุณ 

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษครับ  หวังวาทานคงเขาใจท่ีทาน  ผอ. กองคลังไดชี้แจง

    ตอสภาแลวนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ 

    เชิญทานวิรัตน  ภูตองใจครับ 

  

นายวิรัตน  ภูตองใจ  ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียนติทุกทาน   

    ทานหัวหนาสวนราชการทุกสวนครับ  กระผมนายวิรัตน  ภูตองใจ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตเลือกตั้งท่ี2  อําเภอสมเด็จครับ ครับ 

    ทานประธานครับท่ีผานมาไดยินทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทานท้ังสองทานไดตั้ง

    กระทูถามแลวไมวาจะเปนการนําเงินจายผานสะสมหรือวาสถานะการเงินของ   

    อบจ.  ของเราแลวก็รูสึกใจหายตัวเลขมันเยอะแตไมรูวามันจะตกถึงอําเภอสมเด็จ

    เขต 2  หรือเปลานะครับในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

    ขอทําหนาท่ีครับ  ท่ี  กส.74303/442 สํานักงานเทศบาลแซงบาดาล อําเภอ 

    สมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  46150  เรื่องขอใหมาดําเนินการซอมแซมถนนลูกรัง 
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    ขาด  เรียนนายวิรัตน  ภูตองใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    สิ่งท่ีสงมาดวยรูปถาย บริเวณจุดท่ีชํารุดจํานวนหนึ่งแผน  ดวยเทศบาลตําบลแซง

    บาดาลไดกอสรางถนนลูกรังบดอัดมาตาราฐานบานหนองแหวทางไปบานโคก 

    ตั้งแตปงบประมาณ  2555  ในปงบประมาณ 2558 นี้พบวาองคการบริหารสวน

    จังหวัดกาฬสินธุไดเขามาวางทอระบายนําในถนนดังกลาว  ปจจุบันจุดวางทอ 

    ดังกลาวไดขาดชํารุด  เนื่องจากเกิดฝนตกหนักวันท่ี 27-30  สิงหาคม  2558  ท่ี

    ผานมาน้ําหลากมาอยางแรงจึงทําใหถนนชํารุด  รายละเอียดตามภาพท่ีไดแนบมา

    ท่ีทางเทศบาลตําบลแซงบาดาลไดรองเรียนเขามา  ผมเคยเรียนกับทานประธาน

    แลววาพ่ีนองแจงเขามาแจงปญหาความเดือดรอนเปนวาจาท่ีรอบนี้ดินลมบอขาด

    ไมสามารถท่ีจะเดินทางสัญจรไปไดลูกๆ  นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน  ตองเดิน 

    ทางออมไปหลายกิโลเมตรการสัญจรไปมาถูกตัดขาด  ขออนุญาตทาน  

    ประธานสภาสงหนังสือผานไปยังฝายผูบริหาร  ทานอนุญาตไหมครับ  ครับทาน 

    เลขาสภาทําหนาท่ีดวยครับสวนเรื่องท่ีจะเขาดําเนินการหรือวาจะใชเงินสะสม   

    หรือจะใชงบประมาณเหลานั้นก็สุดแลวแตจะพิจารณาครับเมตตาเห็นใจ   

    ขอขอบคุณทานประธานครับท่ีเปดโอกาสใหสภาแหงนี้เปนท่ีประชุมเพ่ือท่ีจะให 

    สมาชิกสภาจังหวัดไดเปนตัวแทนท่ีไดรับความไววางใจแกพ่ีนองประชาชนไดนํา 

    ปญหาไดนําเรื่องราวตางๆ  ในจังหวัดกาฬสินธุของเราท้ัง30 เขต  18  อําเภอ ทุก

    ครั้งท่ีผานมาก็ไดรับความเมตตา  ไดรับความชวยแหลือจากองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุโดยคณะทานผูบริหารมาโดยตลอดและครั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งท่ีจะ

    ไดรับความอนุเคราะห  อีกเชนเคย  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ    ครับขอบคุณทานวิรัตน  ภูตองใจครับ  เชิญทานวิรมณศักดิ์  วงษธิเบศรครับ   

    เชิญครับ 

 

นายวิรมณศักดิ์ วงษธิเบศร    เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ฝายบริหาร หัวหนาสวนหวัหนาฝายทุกทาน   

    กระผมนายวิรมณศักดิ์  วงษธิเบศร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ  เขตอําเภอนาคู  ผมฟงทานสมาชิกท่ีพูดแลวก็รูสึกเปนหวงเปนใยพ่ีนอง

    ประชาชนท้ังนั้นนะครับยิ่งฤดูนี้  ฤดูฝนเปนธรรมดาครับ ถนนหนทางชํารุดแตผม

    ก็ไมไดโทษใคร  ผมตั้งประเด็นไวสองอยางฝายบริหารฝายการคลัง เปนหวงสภาพ

    คลองการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของเราก็ตองประกันไวกอน  

    อยาใหขาดตกบกพรองแตทานก็เปนพ่ีนองประชาชนเขาโทรศัพทมาบางสง 

    หนังสือมาบางมาหา  ส.อบจ.  เพราะวาไมมี  สส.  เขาก็มีท่ีพ่ึงทางเดียวก็คือ               

    ส.อบจ.  อยางของผมเม่ือวานก็ท่ีผานมาเขารองเรียนมาผมไดออกไปดู                   
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    นวลนาจารย  บอแกว  ไปแลวก็เวทนาเขา  แตผมก็ไมวาอะไรท่ีเปนหวงนี้ลาดยาง

    ท่ีไปเห็นเสนยังใหมๆ  ยังเหลืองยังขาวอยูลมบอนี้ไมนาเชื่อนะครับแตก็โทษใคร 

    ไมไดครับ จะโทษผูไปตรวจงานวาตรวจไดยังไง  นี้ละครับเงินท่ีพ่ีนองประชาชน 

    เสียมาเอามาบํารุงประเทศชาติแตเราเอามาทําแตทําแลวตีเสนมาแปดเดือนละ 

    ครับ  พังหมดแลวครับ  บางคนบางไมตองทําดีกวาควายเดินยังไมได  แลวรถจะ

    สัญจรไดอยางไรนี้ละครับลําบากมาก  ลูกรังแตกอนยังพอได  แตลาดยางมันแข็ง

    ลําบากมาก  แตผมก็ไมโทษ  แตคนไปตรวจงานตรวจชัดเจนกันขนาดไหน   

    มาตรฐานการตรวจงานรับงานนี้  เปนนิสัยบางนะครับ  อบจ.เราไปไหนมาไหนจะ

    ไดมีคนชมบาง  ผมไปไหนมาไหนมีแตคนโจมตีท้ังนั้นละครับ  อายเขาครับ              

    เล็ก ๆ ไม  ใหญ ๆ ทํา  อยาใหแตเขาดา  ขอบคุณครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณทานริรมณศักดิ์  ครับ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไหมครับ  เชิญ

    ทานประสิทธ  อาจบรรจง  ครับ 

 

นายประสิทธ  อาจบรรจง   เรียนทานปรานท่ีเคารพครับ  ทานฝายผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน

    ครับ  กระผมนายประสิทธ  อาจบรรจง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    กาฬสินธุ  เขตอําเภอกมลาไสย  ทุกทานท่ีไดยื่นกระทูถาม  ท้ังสองทานนั้นนะ 

    ครับก็ยังมีขอสงสัยอยูวาเงินเดี๋ยวนี้ยังจะใชไดเทาไหร  แลวจะใชไดชวงไหนยังไม

    เห็นฝายบริหารไดตอบนะครับวาจะใชไดชวงไหน  การแกไขปญหาไดทันทวงทีนั้น

    ประชาชนทุกท่ีในจังหวัดกาฬสินธุนั้นเดือดรอนกันครับ  ผมวานาจะกระจายใหท่ัว

    จังหวัดกาฬสินธุทุกเขตพ้ืนท่ี  ท่ีมีความเดือดรอนตองขอฝากฝายผูบริหารท่ีทานได

    บอกไวพิจารณาใหเร็วท่ีสุดนั้นแตแตถาสิ้นเดือนนี้ไดก็คงจะดี  เพราะวาในชวงขน

    ถายสินคาทางการเกษตรนั้นก็จะเปนชวงเดือนหนานี้แลวถาเราไมทําชวงเดือนนี้ก็

    ไมรูจะไปทําชวงเดือนไหนเพราะฉะนั้นขอฝากทางฝายผูบริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับ

    วาเราจะใชจายไดเทาไหร  และเราจะใชจายกันไดชวงไหนครับกราบขอบพระคุณ

    ครับ  

 

ประธานสภาฯ     ครับขอบคุณทานประสิทธิ์ ครับ  มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก    

    หรือไหมครับ  เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือ  ครับ 
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นายสุรพงษ  พลซ่ือ    เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอีกครั้งครับ  คืออยากจะกราบเรียนทานประธาน

    และฝายผูบริหารนะครับสืบเนื่องจากถนนชํารุดท่ีเคยกราบเรียนทานประธานสภา

    ครับ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนั้นยึดหลักประกันภัยเลยทานประธานท่ี

    เคารพครับดวยความอยูนานหรืออยูตอไปอีกนะครับถาพ่ีนองประชาชนเลือก   

    ทานประธานท่ีเคารพครับ  12 ป ท่ีอยู อบจ.  มาไมเคยเห็น  อบจ. เรายึด 

    หลักประกันภัยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราสมควรริบ  ไมริบถาเขาทําดีทําตาม 

    กติกา  ทานประธานท่ีเคารพครับถนนลาดยางหลายเสนผมอภิปรายอยูในชวง 

    ประกันสองป  แตสุดทายประกันไมริบหลักประกันเปนเพราะเหตุใดครับทาน 

    ประธานครับ  เปนเพราะเหตุใดครับทานครับทานประธานครับ  ฝากผูบริหารวา

    ถนนทุกเสนท่ีอยูในประกันสัญญาไมมีผังไวเลยเหรอครับ  ผมถามพัสดุบอกกอง 

    ชาง  ผมถามกองชางบอกพัสดุ  ผมเลยวาใครกันแนดูแลตรงนี้  พนักงานพัสดุเรา

    ก็เยอะ  พนักงานชางเราก็เยอะ  ทําเปนชารทข้ึนมาก็ไดครับทานประธานครับ   

    ถนนเสนไหนตรวจวันไหน  เอาริบหรือยึดหลักอะไรตรงไหน  ทวงตรงไหน  เกณฑ

    มาตรฐาน อบจ.เรา  ถนนท่ีผมเห็นมานั้น  หจก.  ผมไมอยากเอยนะครับ  แตแย

    จริงๆ  ครับทานประธานครับ  แตก็ยังมาเสนอประมูลราคาอยูประกันอยู  ท้ังๆท่ี

    ผมก็ถามอยูทักทวงตั้งนานแลวริบปรับประกันหรือยังก็บอกเตือนแลว  อาวเตือน

    แลวก่ีครั้งถึงจะริบ  สุดทายคืนเขาเสียหายครับทานประธานครับ  อยางนอยๆคา

    ประกันแสนหนึ่งเราก็ยังสามารถเอาไปบรรเทาทุกขของพ่ีนองประชาชนได และ 

    ถามากกวานั้นเราก็มีสิทธิ์เรียกคาเสียหายจากผูรับจางคนนั้นไดอีก  แตตรงนี้ไม 

    เคยเห็นเลย  อภิปรายมาหลายครั้งก็เหมือนลมพัดผาน  เชน5 เดือนตีเสนเสนฝน

    ตกเปนลม  ก็บอกวาประกันสัญญาเดี๋ยวเขามาซอม  พอวันนี้บอกวาหมดประกัน

    สัญญาแลว  แลวก็ตั้งกระทูอีกวาถนนเสนนี้ใครคือกรรมการตรวจ  แลวใครเปน 

    คนสงมอบงานผมวานาจะทําใหรัดกุมกวานี้  ขอบคุณครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ     ครับ  ขอบคุณทานประธานสภาครับ  เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา ครับ  

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานฝายผูบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก 

    ทานครับ  กระผมนายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

    กาฬสินธุ เขตอําเภอหนองกุงศรี ครับทานประธานท่ีเคารพครับ อยูในวาระอ่ืนๆ

    นะครับ  เงินสะสม ขออนุญาตท่ีผานมานะครับ เงินสะสม 182  ลาน  ตัวเลขเอา

    ไปเอามาใชได  99  ลาน  คือมาคิดดูแลวนะครับ ปญหาโดยเฉพาะแลวชวงนี้         

    นาฝน นะครับ ผมเชื่อวาทุกเขตมีปญหา ไมวาจะเปนเรื่องถนนหนทาง ทุกเขต 

    รองเรียนมาอาจจะเปนหนังสือผานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ 

    ผาน อบต. หรือผานดวยวาจา ผาน ส.อบจ. มาถึงผูบริหารของเรา ผมอยากเห็น
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    ประชาชนใชเงินใหเกิดประโยชน จากเงิน 182 ลาน สามารถใชได 99 ลาน และ

    สามารถใชไดอีก 22 ลาน นั้นก็หมายความวาใชจริง ๆ 22 ลาน สวนท่ีจะนําเงิน 

    22  ลานนี้ ไปใชประโยชน ไดมากนอยเพียงใด ผมวายังไมพอท่ีจะบําบัดทุกข  

    บํารุงสุข หรือแมแตแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนขางหนา ผม

    จึงอยากบอกวา ถาท่ีจริงแลวระเบียบก็คือระเบียบสิ่งไหนท่ีมันสามารถท่ีจะยืด 

    หยุนไดไมตายตัว เอาตรงนั้นละครับมาทํา เพ่ือเอาตัวเลขกลม ๆ มาบวกกับ            

    22 ลาน นะครับสามารถเปนไปไดไหมคือเราไมสามารถท่ีจะทํา 22 ลาน ใหดี           

    มาก ๆ มันตองใชตัวเงิน และเพ่ิมคุณภาพของเราเพ่ือความตองการของพ่ีนอง 

    ประชาชนผมคิดวาตัวเลขตัวนี้คือนอยมากนะครับ สิ่งท่ีเปนระเบียบก็คือระเบียบ 

    ผมไมอยากใหบังคับวาถาทําไปแลวจะผิดระเบียบไหม เราตองเอาระเบียบมา        

    คุยกัน คุยกับคณะผูบริหาร ไมตองคุยกับ คณะ ส.อบจ. ก็ไดครับ พอท่ีจะสามารถ

    ยืดหยุนไดไหม นะครับผมเปนหวงท้ัง 30 คน ท้ัง 30 เขต นะครับ มาคุยกันนะ 

    ครับผม ผมมีแคนี้ครับทานประธาน ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวุฒิศักดิ์ ครับ เชิญทานดนุพล  ผือโยครับ เชิญครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานผูบริหาร 

    ทานหัวหนาสวนราชการ ทานรองปลัดครับ กรุณานั่งดูผมอภิปรายดวยครับ เห็น

    ทานเหมอลอย คือมันเปนเรื่องของพ่ีนองประชาชน ผมนําเรียนดวยความเคารพ 

    ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพวาปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนนั้นเปนเรื่องท่ี

    แกไดยาก ไมวาจะเปนเรื่องถนนหนทางก็ดี เรื่องอาชีพของพ่ีนองประชาชนก็ดี  

    โดยเฉพาะวันนี้ผมอยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารโดยเฉพาะทาน

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ัง 30 เขต เพ่ือเปนตัวแทนของพ่ีนองของ

    จังหวัดกาฬสินธุ โดยตรง ปญหาเหลานี้ทานจะทราบดีเพราะวาทานอยูในพ้ืนท่ี 

    เขตเล็ก ๆ แตละเขตนั้นเพราะวาทานมีโอกาสไดไปรวมกับทองถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ี 

    ตัวเองในทองท่ีนั้นคือกํานันผูใหญบาน ผมตองกราบเรียนทานประธานดวยความ

    เคารพวาชวงนี้เปนชวงท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอน โดยเฉพาะเรื่องถนน 

    เพราะวาเปนชวงฤดูฝนอยูและก็หลายเขตท่ีไดอภิปรายไป ดวยความเปนหวง          

    เปนใย โดยเฉพาะเปนหวงท่ีสุดคือเห็นในไลนสงเขามาวา อบจ. นั้นทําหนาท่ีอะไร

    กันอยู ตรงนี้ทําใหผมเปนหวง โดยเฉพาะเขตทางทานสุรพงษ พลซ่ือ ขออนุญาตท่ี

    เอยนาม ทุกคนเห็นวาเปนสิ่งท่ีทําใหพวกเรานั้นไดรับความเสียหายไปดวยกันดวย 

    ตรงนี้ครับทานประธานครับ ในระเบียบผมเขาใจ ก็อยากฝากวาเรื่องถนนนั้นเปน
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    เรื่องท่ีพ่ีนองประชาชนไดรับการรองเรียนเขามาเวลาฝนตกมากถนนก็พัง ฝนไมตก

    ก็บอกวาแลงนะครับ โดยเฉพาะกรรมการชุดนี้จัดสรรงบประมาณสวนใหญก็ไป 

    เรื่องลอกคลอง ลอกหนอง เพ่ือจะไดน้ํามาอุปโภค บริโภค แตผูแทนราษฎรชวงนี้

    ก็ไมมี ถึงจะไดรับถึงปญหาของพ่ีนองประชาชนทานประธานครับผมไมอยากฝาก

    อะไรมากมาย แตอยากฝากความหวังไวกับผูบริหารโดยเฉพาะ ทานนายก           

    ยงยุทธ หลอตระกูล ในฐานะท่ีเปนผูท่ีนําพาพวกเราไปสูจุดหมายก็คือเพ่ือบําบัด

    ทุกข บํารุงสุข ใหพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะเรื่องการใช 

    จายเงินนั้นขอความเมตตาผานไปยังผูอํานวยการกองคลังนี้แหละวาพอท่ีจะ                

    ยืดหยุนบรรเทาทุกขของพ่ีนองประชาชนไดก็อยากใหคุยกันไปดูแลเขตพ้ืนท่ีท้ัง  

    30 เขต ใหมีความเปนอยูใหดีข้ึน ความหวังของสมาชิกท้ัง 30 เขต ก็หวังไววาทาน

    ผูบริหารนี่แหละท่ีจะพาพวกเราเดินไปขางหนาดวยกันอยางมีความสุข ผมเองตอง

    กราบขอบพระคุณทานประธาน และทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ ท่ีนําปญหา

    ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนมาฝากไวกับทานประธานผานไปยังผูบริหาร

    โดยเฉพาะแลวตองยอมรับวาทางผูอํานวยการก็ดี ทานเจาหนาท่ีก็ดีจะไดเห็น 

    ปญหานะครับวาไมไดไปสัมผัสกับพ่ีนองโดยตรงจากพวกกระผม ก็ขอกราบ 

    ขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานดนุพล  ผือโย นะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย

    หรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง)  เชิญทานอนันต จิตพันธครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

    ครับ ครับทานประธานท่ีเคารพครับ ผมขออนุญาตถามทานประธานวา ทานถาม 

    3 ครั้งแลว ทานจะยุติท่ีประชุมหรือจะอยางไรครับ แลวก็กอนท่ีจะพักนะครับ ผม

    อยากฝากไววาอยากใหทานประธานถามทานฝายบริหารวาสมาชิกทุกคนมีท้ัง 

    กระทู ท้ังยกมือถามนะครับวาเงิน เกาสิบกวาลาน เราจะเทาไหร ทําเม่ือไหร  

    อยากใหฝายบริหารของเราไดตอบใหสมาชิกชื่นใจหนอยนะครับ ผมวาทานฝาย 

    บริหารชุดนี้คิดรวดเร็วและทันใจอยูแลวนะครับ นาจะตอบใหได ณ ตอนนี้ครับ  

    ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานอนันต จิตพันธครับเชิญทานรองนายกครับ 
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นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ เงิน 

    ท้ังหมดคือ 99  ลาน พอจําแนกแจกจายออกไปแลว ถาจะจายขาดตัวเลข                    

    ณ ตอนนี้ คือ ยี่สิบสองลานเกา ก็จะทําใหเร็วท่ีสุดครับ เพราะวาการจายขาดเงิน

    สะสมนั้นเปนอํานาจของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขอกราบขอบพระคุณ 

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทางฝายบริหารนะครับ เชิญทานสุรพงษ ครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภานะครับ  ขออนุญาตท่ีเอยนามทานรองจงกลรัตนครับ 

    ยี่สิบสองลานกวา ๆ  หมายความวาไมไดรวมเงินสะสมอีก 39 ลาน ซ่ึง 99 บวกอีก 

    39 เทากับ 140 เงินสะสมมีอยู 2 ประเภทครับ ประเภท 39 นี้ รุนแรงมาก ๆ  

    คอยไปจายได นั้นก็หมายความวา 39 เราก็กัน ถาเกิดวาเงินเดือนไมพอจายเอา 

    39 ไปจายก็ได เพราะฉะนั้นในสวนของ 99 ผมอยากเอา 99 บวกกับ 39 รวมแลว

    เปน 40 เราใชซัก 60 เหลือ ไว 75 ก็สามารถใชได 2 เดือนครับทานประธาน 

    เขาใจอยางนั้นนะครับ ถา 22 ลานก็ดีนะครับ ถาไมไดจริง ๆ แตผมมองความ 

    เสียหายท้ังจังหวัดแลวไมเพียงพอครับทานครับ เพราะวาเราไมไดไปทําแคซอม 

    ลูกรังครับ เราทําลาดยางกิโลเมตรละ 3 ลานครับทานประธานครับ อยางนอย ๆ 

    60 ลานก็ไดสัก 20 กิโลเมตร ท่ัวท้ังจังหวัดนาจะเปนการดีครับทานครับ ขอบคุณ

    ครับ 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับทานสุรพงษ  มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม 

    ครับ (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ ทานผูบริหารก็ไดชี้แจงตอสภาวาจะเรง 

    ดําเนินการนะครับ ถาไมมีอะไรแลวสําหรับ วันนี้ไดประชุมกันมาเปนเวลา                      

    อันสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 8  เปนวัน  

    อังคารท่ี  8  กันยายน   2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุม   16.55 น. 

 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 


