
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 3 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  11  สิงหาคม   2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

4.  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.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

9.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

10. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

11.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

12.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

13.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

14.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

15.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

16.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

17.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ/รกท.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

18.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

22.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  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 

28.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 
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29.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

30.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

31.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

32.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

33.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

34.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางเฉลิมขวัญ   สุริยวนากุล  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.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธุ  สารปรัง  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

53.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

54.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 
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ประธานสภาฯ         เชิญทานรองประธานสภาบนบัลกลังครับเชิญครับ เม่ือทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการ

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  3 

    ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1 .1  เ รื่ อ ง   การจั ดงาน เฉลิมพระ เ กียรติสมเด็ จพระนาง เจ าฯ  

 พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

 ๘๓  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ   โดยแบง

 ชวงกิจกรรมออกเปน 3 ชวงคือ 

  กําหนดการภาคเชา  พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ  เริ่มเวลา  06.00 น.  

 การแตงกาย ชุดผาไทยโทนสีฟา 

  กําหนดการภาคเชา  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  

 เวลา  08.00 น.  การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับ

 แขนยาว 

  กําหนดการภาคคํ่า  พิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติและพิธี

 จุดเทียนชัยมงคล เวลา  17.00 น. การแตงกายชุดผาไทย ชุดสีฟา ชุดสุภาพ หรือ

 ชุดปฏิบัติงานตามสังกัด  จึงเรียนเชิญทานสมาชิกสภาทุกทานเขารวมกิจกรรม

 ดังกลาว ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดสําเนาให

 ทานสมาชิกทุกทานแลว 

  1.2  ขอเชิญรวมงานแสดงแบบเสื้อวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม  ประจําป  

 2558  ดวยจังหวัดกาฬสินธุรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน กําหนดจัดงานวิจิตร 

 แพรวาราชินีแหงไหม ประจําป  2558  ระวางวันท่ี  11-17  สิงหาคม  2558    

  -  วันท่ี  14  สิงหาคม  2558  กิจกรรมแสดงแบบเสื้อ “ราตรีแพรวา

 ราชินีแหงไหม” และงานกาลาดินเนอร  (รอบกิตติมศักดิ์)  เวลา  18.00 น  ณ  

 หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  โดยองคการบริหารสวน

 จังหวัด ไดสนับสนุนโตะงานเลี้ยง  จํานวน  2  โตะ สมาชิกทานใดประสงคเขา

 รวมงานแจงรายชื่อไดท่ีกองกิจการสภาอบจ. 

   

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  28  กรกฎาคม  2558 
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    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอหนองกุงศรี    

    ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานประธานครับ  

    คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุม 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  28  กรกฎาคม  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 10   

    สิงหาคม  2558 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภาครับทาน 

    ประธาน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  28  กรกฎาคม  2558 

          

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

                           -  การใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณตามขอบัญญัติ                           

     องคการบริหารสวนจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  2557-2558 

                             นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ     ผูตั้งกระทู 

                           เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

                            ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ท่ีผมไดตั้งกระทูถามตรงนี้ผมทราบดีวาตรงนี้

    เปนขวัญและกําลังใจของขาราชการพนักงาน ขององคการบริหารสวนจังหวัด แต
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    เนื่องจากวาผมมีความรูสึกวาบางสวนบางทานยังไมไดเขาใจในการตัดสินใจของ 

    ทานสมาชิก ของคณะแปรญัตติรางงบประมาณ เม่ือ 2 ป ท่ีผานมานะครับ คือป 

    2557 และก็ป 2558 มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เพราะอะไรผมถึงไดกระทู 

    ถาม ไปถึงผูใชงบประมาณ วาทานใชงบประมาณไปแลวอยางไรมากนอยขนาด 

    ไหน โดยเฉพาะคําถามของผม ก็ถามคือ หมวดคาตอบแทนประโยชนเปนกรณี 

    พิเศษ ตามขอบัญญัติป 2557 และป 2558 ซ่ึงทานก็ตอบเปนลายลักษณอักษร 

    มาแลว เพียงแตวาผมยังมีเครื่องหมายคําถามโดยเฉพาะเหตุการณบานเมืองท่ียังมี

    เครื่องหมายคําถามวาตกลงองคการบริหารสวนทองถ่ินหรือ อบจ.ของเราสามารถ

    เบิกจายเงินงบประมาณในสวนตอบแทนพิเศษเงินโบนัส ตกลงไดหรือไมได 

    เพราะวาในหวงท่ีเพ่ือนสมาชิกหรือคณะแปรญัตติงบประมาณไดตัดสินใจไปก็ 

    เนื่องจากป 2556 ทานไดกันเงินแลว แลวก็ตกเปนเงินสะสม ถาผมจําไมผิด แตวา

    ป 2557 ทานกันเงินไวและก็ทานจายไปแลวผมดูหลักฐานวาทานจายไปแลว  

    เพ่ือนสมาชิกสนใจในคราวในนั้นทานประธานตัดสินใจบนความไมแนนอน วา 

    อบจ. ตกลงจายไดหรือไมได ถูกตองตามกฎหมายไหม ถูกตองตามระเบียบไหม  

    เขาจะขอคืนหรือไมทานประธาน คืนความสุขใหทานประชาชน อยูตรงนี้ครับทาน

    ประธาน ท่ีเพ่ือนสมาชิกไดตัดสินใจของป 2558 จาก 12 ลาน ท่ีเคยใหกับทานไป

    มาเหลือ 6 ลาน บนความไมแนนอนของระเบียบของกฎหมาย ตรงนี้ครับทาน 

    ประธานท่ีผมเขียนกระทูถาม ทานประธานถึงฝายบริหารวาจริง ๆ แลวตกลงมัน

    ทําไดไหมทานประธาน ครับขอบคุณครับ เครื่องหมายคําถามแรกนะครับ  

 

ประธานสภา   ครับทานเกรียงศักดิ์ ก็ไดกระทูถามทานนายกและก็ทานนายกไดตอบเอกสารแลว

    นะครับ ทางผูบริหารมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับเชิญทานรองนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานนายก                            

    ผมรองจงกลรัตน ดอนโอฬาร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทานนายกได

    มอบหมายใหตอบกระทู ของทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ทานถามถึงเรื่องการใชจาย

    งบประมาณตามขอบัญญัติ ป 2557 และ 2558 ซ่ึงป 2557 งบประมาณประจําป 

    2557 งบประมาณรายจายเราตั้งไวท่ี 704,868,600 บาท ทีนี้จายจริงครับ  

    682,456,880 .02  งบประมาณตั้งรับไว 704,869,202 บาท รับจริง   

    710,013,..87.42 มีเงินเหลือจาย 27,556,994 .92 ปงบประมาณ ป 2558 มี 

    ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ดังตอไปนี้งบประมาณรายจายตั้งไว  

    720,300,000 บาท รับจริง 331,883,809.70 งบประมาณ คงเหลือยังไมเบิกจาย 

    338,416,190.30 งบประมาณรายรับตั้งจาย 720,300,000 บาท รับจริง  

    661,365,539.03 ยอดรับท่ียังไมเขาท้ังหมด เงินยังไมเขา 58,934,460.87 ตอมา
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    คําถามท่ี 2 ทานถามวาโบนัสท่ีตั้งไว 6 ลาน สามารถจายไดไหมนะครับก็ทุกปจะมี

    หนังสือจากสวนกลางวาใหจาย ปนี้มีหนังสือสั่งการมาแลว วาสามารถจายได ขอ

    กราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทานรอง 

    นายก ท่ีทําหนาท่ีนายกผมก็เขาใจไดเพราะวาป 2557 ทานก็ไดจายไปแลวเหลือ

    เปนเงิน 8 ลานกวาบาทครับทานประธาน แตวาป 2558 ทานบอกวาหนังสือสั่ง 

    การมาแลวมาใชจายไดผมเขาใจได คําถาม ถามวาเขาจะเอาเงินคืนไหมครับทาน

    ประธานสภา อยูตรงนี้นะครับทานประธานสภาเพราะวาก็มีกระแสขาวท่ีเพ่ือน 

    สมาชิกไดอบรมมาหลายท่ีหลายครั้งก็ไดบอกกับผมอยูเปนประจํา รวมท้ังตัวทาน

    ประธานสภาดวยวาตรงนี้ใชไมไดแตก็ไมเปนไร อยากใหขาราชการไดมีขวัญและ

    กําลังใจ ในการทําหนาท่ีตรงนี้ ผมไมติดใจทานประธานก็ไมเปนไร ถาทานทําไดใน

    ปงบประมาณ 2559 ทานก็ตั้งมาครับไมเปนไร ทานสมาชิกก็เวลาทานพิจารณา 

    งบประมาณทานก็นําหนังสือสั่งการมาดวยก็แลวกันครับ ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ครับ คงไมไดติดใจแลวนะครับ ผูบริหารก็ไดชี้แจงทํา

    ความเขาใจแลวนะครับ       

 

ระเบียบวาระท่ี  4     ญัตติ 

                             4.1 เรื่อง  ขออนุมัติโอนและแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

    ประจําป 2558  หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  จํานวน  2  โครงการ 

                            รวมเปนเงิน  290,000.-  บาท 

            เชิญทานนายกเสนอครับ  เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน   

     ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดตราขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2558  ไปแลวนั้น  

     บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ 

    อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ในหมวดครุภัณฑ 
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    ท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  2  โครงการ  รวมเปนเงิน  290,000บาท   

    รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอมาพรอมนี้ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  ขอ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจายใน

    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

    หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”                 

    ขอ  29  “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ

    ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

    สถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  เชิญครับ 

    เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ทานประธานครับ ทานประธานเชิญ

    ทานรอง ไปทําหนาท่ีแลว ทานรองลงมาแลว ผมก็คิดวาทานจะอภิปราย ผมรออยู 

    ผมหันหลังม้ือก้ีนี้ครับ ผมมีสิ่งท่ีเปนคําถามครับทานประธานเก่ียวกับทางฝาย 

    บริหารทานไดขออนุมัติสภาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้นะครับทานประธาน 

    ทานใหเหตุผลวาเนื่องจากคุณสมบัติเดิมไมมีในทองตลาดจริง ๆ ไมอยากประทวง

    ทุกเรื่องนะครับ ไมอยากรูทุกเรื่อง แตวากอนท่ีฝายบริหารจะเสนองบประมาณ  

    ผมวาบางครั้งตองดูใหดี แลวท่ีทานขออนุมัติ คาจัดซ้ือมานตัดอากาศ เขาใจไดวา

    เอาไปใชในหองประชุม ท่ีศาลากลาง เพ่ือใชตัดอากาศ ตัดความเย็นไมใหออกมา

    นอกหอง เปนท่ีเขาใจไดทานประธาน แตวาทานไมใหผมตรงนี้ ผมก็เลยมีขอสงสัย 

    ทานก็ขอเปลี่ยนแปลงมา คือทานตั้งงบประมาณมา 30,000  บาท ตอเครื่อง คือ

    เราขอเปลี่ยนใหมก็เหมือนเดิม เพราะวาราคาเครื่องละ 17,000 ก็เลยสงสัยวา  

    จริง ๆ แลว กอนท่ีทานตั้ง ทานไมไดเอาจากงบประมาณจริง ถึงตัวเลขตาง ๆ            

    มันมาก นะครับ หรือวาทานดูคอมพิวเตอรอยางเดียวแลวทานก็เอามาเลย ตรงนี้ 

    ท่ีทักทวงตรงนี้คือไมอยากใหเสียเวลาในการแกไขงบประมาณอยูล้ําไปครับทาน 

    ประธาน โดยเฉพาะตอนนี้สิงหาคมทานประธาน เดือนหนากันยายนงบประมาณ

    ของเราท่ีจะเขาสภามีอีกหลายอยางไมวาจะเปนงบประมาณท่ีวาใชคําวาเก็บตกก็

    จะมีครับทานประธาน ผมเกรงวาหลาย ๆ เรื่องท่ีไมนาเปนปญหาไมนาเปนเรื่อง 

    ใหญก็ควรจะใหรอบคอบหนอยนะครับ ทานประธานครับผมขอคําถามครับ ผมขอ

    เปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับ ทานประธานครับ  
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ กอนท่ีจะทานผูบริหารไดตอบนะครับ มีทาน 

    สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง)  ทางฝายบริหารมี

    อะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ตามท่ีทานเกรียงศักดิ์ ไดของใจนะครับ เชิญครับ  

 

นายจงกลรัตน   ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ประเด็นนี้ผมขออนุญาต ให  

    ทางหัวหนาสํานักปลัดตอบไดไหมครับ 

 

ประธานสภาฯ   ไดครับอนุญาตครับ 

 

นายจงกลรัตน   ดอนโอฬาร เชิญหัวหนาบุญสง ครับ 

 

นายบุญสง  ถินจําลอง  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมบุญสง  ถินจําลอง หัวหนาสํานักปลัด 

    องคการบริหารสวนจังหวัดขออนุญาตตอบคําถามของทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  

    ทานสมาชิกสภาเขตอําเภอเมืองครับ สืบเนื่องจากวาสํานักปลัดขอแจง ขอชี้แจง 

    งบประมาณรายจาย ครั้งแรกนะครับ ตั้งสเปคไวสูง นะครับคิดวาเปนเครื่องท่ีดี 

    มากเปนมาตรฐาน แตวาประสานงานสิ่งท่ีหา คือเครื่องปรับอากาศแลวไมมี หาดู

    แลวมันเปนประเภทท่ีสูงมากไมมีในแถวนี้นะครับ กาฬสินธุ เลยลดสเปคลงมาซ่ึง

    เห็นไดตามท่ีขอนะครับทานไมมีอะไรมากนะครับ ราคาก็เลยลดลงนะครับ ขอ 

    เรียนทานสมาชิกเพ่ือโปรดทราบเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานบุญสง  ถินจําลองครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  คงไมอภิปรายแตวามีคําถามนิดเดียว โดยทางฝายบริหารทางทานผอ. ทานตอบวา

    ลดสเปคลงมา ลดคุณภาพลงมาใหเขากับประเด็นของจังหวัดกาฬสินธุ ผมก็เลย 

    เขาใจวาเราไดประกาศหรือยัง หรืออยางไร จังหวัดอ่ืนไมมีหรืออยางไร โดยเฉพาะ

    ทานประธานครับ  ทานประธานเครื่องปรับอากาศมาจากบุรีรัมย นะครับทาน 

    ประธาน ผมก็เลยไมเขาใจวาอยูกาฬสินธุ จะไมมีหรืออยางไรครับ ก็เลยขอถามนิด

    หนึ่งครับทาน  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานดนุพล  ผือโยครับ เชิญครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายก ผมดนุพล  ผือโย จากอําเภอ 

    หนองกุงศรี ขอนําเรียนนะครับวาในญัตตินี้ ซ่ึงผมยังเขาใจวานะครับ ตอจากนี้ไป
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    คงจะมีแทบทุกสัปดาห จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เปลี่ยนสเปคบาง  

    เปลี่ยนตัวเลขบาง ใหอยูในกรอบระเบียบตรงนี้ ผมนําเรียนนะครับ ขออนุญาตนิด

    หนึ่งวาในปงบประมาณหนานั้นอยากฝากก็แลวกันไมใชเปนเรื่องมาท่ีจะถามเรื่อง

    นี้ผมเขาใจ วาถามันไมตรงสเปคหรือมันไม ดําเนินการไมไดก็ตองดําเนินการหา 

    ทางแกไขปญหา แตผมอยากฝากไวนะครับวาในโอกาสตอไปนั้นทางสภาเองนะ 

    ครับ ตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ  

    นาจะไปหาขอมูลท่ีมันจะ กอนท่ีจะเปนขอบัญญัตินั้น นาจะใหมันตรงตอ 

    ขอเท็จจริงดวยนะครับ ซ่ึงตรงนี้เองผมไดมีโอกาสไดรับทราบและมีการ  

    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงมาโดยตลอด ผมยังเชื่อมันวาในชวงเดือนกันยายน เดือน 

    หนา เดือนสิงหากันยายนนี้นาจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปพอประมาณกับอีก 

    ประการหนึ่งท่ีผมอยากนําเรียนก็คือเพ่ือการทํางานนั้นจะไมมายอนเอา ถาจะ 

    ดําเนินการก็นาจะเดือนหนาในการทํางานในโอกาสตอไป ผมอยากนําเรียนทาง 

    ฝายบริหารนะครับวาขอบคุณเจาของญัตติดวย ทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับท่ี

    รวมพิจารณาในเรื่องนี้ ขอบคุณอยางยิ่งมากครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับคุณทานดนุพลนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ  

    (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ ทานมีอะไรเพ่ิมเติมครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   ผมไมมีอะไรครับแตวาคําถามผมยังไมไดรับคําตอบนะครับทานประธาน ทางฝาย

    บริหารตองตอบใหหนอยนะครับวา สเปคตรงนี้ทํามาเพ่ือจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด

    เดียวใชหรือไมครับ นี่คือคําถามครับทานประธานสภาฯ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทางผูบริหารครับ ขออนุญาตทานบุญสง ครับ 

 

นายบุญสง  ถินจําลอง  ครับขออนุญาตทานประธานครับ ผมขออนุญาตนําเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ใน

    ครั้งแรกเจาหนาท่ีก็ไดคนหาขอมูล เครื่องปรับอากาศ แตวาในการจัดทํา 

    ขอบัญญัติ ก็พยายามคนหา เขาเลิกผลิตไปแลว มันมีเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสเปค 

    ข้ึนมาก็เลยขอแกไขเปลี่ยนแปลงทีหลัง ก็ขอกราบขออภัยทางฝายดวยวาความ 

    รอบคอบยังขาดตกบกพรองครับ การแกไขเปลี่ยนแปลงของสํานักปลัดนะครับ ขอ

    นําเรียนขอเท็จจริงใหทานสมาชิกไดทราบครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับทาน เกรียงศักดิ์ พอเขาใจไดนะครับ มีทานสมาชิกทานใด 

    ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ  

 ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
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                               เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุม 18 ทาน

    รวมท้ังทานประธานสภาดวย ครบองคประชุมคะ  

 

ประธานสภาฯ   18  ทานนะครับ ถือวาครบองคประชุมนะครับ    

    มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   17  ทานคะ 

 

ประธานสภาฯ   17  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ 

     นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ    

    ท่ีทานนายกเสนอนะครับ 

 

     4.2  นะครับ วันนี้ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จะ 

    ขอเสนอญัตติดวยวาจานะครับ ประธานสภาเห็นวาเปนเรื่องจําเปนเรงดวน  

    เลยบรรจุเขาในระเบียบวาระเปน 4.2 นะครับเรื่องการขอขยายเวลานํา 

    ขอบัญญัติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 เขาสูสภา อบจ. 

    เชิญทานผูบริหารครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกผู 

    ทรงเกียรติครับ กระผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายกองคการบริหารสวน

    จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ขอเสนอ 

    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอรางงบประมาณรายจายประจําป 2559 ตอสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เนื่องจากไมสามารถท่ีจะเสนอราง  

    งบประมาณ รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในวันท่ี 15 

    สิงหาคม ตามท่ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวไดท้ังนี้เนื่องจากการสํารวจ

    ออกแบบและการประมาณการโครงการพัฒนายังไมเสร็จเรียบรอยซ่ึงจะตอง 

    คัดเลือกจากแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

    เพ่ือทําการสํารวจประมาณการคาใชจายจริงในแตละพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินการ

    ไดทัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณการขององคกร 
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    ปกครองสวนทองถ่ิน ป 2541 ขอ 23 ขอ 24 กําหนดไววา ใหนายกองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดเสนอรางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัด ภายในวันท่ี 15  สิงหาคม หากไมสามารถจะเสนอไดภายใน 

    ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหเสนอขออนุมัติตอสภาองคการองคการบริหารสวนจังหวัด

    และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ตอไป เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณ 

    รายจายประจําปเปนไปโดยชอบ วาดวยระเบียบ กระผมจึงขอเสนอ ญัตติขอ 

    อนุมัติขยาย เวลารางงบประมาณรายจายประจําป 2559 ตอสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัด โดยมีกําหนดภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ขอใหสภาไดโปรด 

    พิจารณาอนุมัติตอไป ขอกราบขอบพระคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา

    ครับ เชิญครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภาครับ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิกผูทรง

    เกียรติทุกทานครับ ทานประธานครับ ชวงนี้เปนชวงของการทําขอบัญญัติ 

    งบประมาณรายจายประจําป 2559 ซ่ึงมาวันนี้โดยเฉพาะวัตถุประสงคตรงนี้ขอ 

    ขยายระยะเวลาการนําเสนอขอบัญญัติเขาท่ีประชุมใหภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

    2558 ซ่ึงอันนี้เปนตัวบทกฎหมายนะครับ เปนระเบียบ ผมถามทานประธานวา 

    ผานไปยังผูบริหารวาขอบัญญัติชวงนี้ทําถึงไหนแลวนะครับไดก่ีเปอรเซ็นตแลวนะ

    ครับ พอท่ีจะสามารถจะเขาไดไหมถึงวันท่ี 31 ตามท่ีขอขยายระยะเวลานะครับ 

    งบประมาณปนี้สมาชิกยังไมทราบเลยนะครับวาตั้งไวเทาไหร นะครับทิศทางการ

    บริหารงาน เปนอยางไรนะครับและเรื่องการศึกษาเรามีความคิดอยางไรนะครับ 

    เปนหวงนะครับ เพราะผมกลัววาขอบัญญัติจะเขาไมทันกวาจะจัดซ้ือจัดจางได ซ่ึง

    ถึงขนาดนี้แลวของป 58 นะครับ ยังไมสามารถจัดการไดทุกโครงการนะครับ ผม

    ถึงบอกวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งนะครับ ฝากคณะผูบริหารนะครับ ฝาก 

    คณะ ส.อบจ. ทุกทาน นะครับเราตองรวมมือรวมใจกันนะครับในการจัดทํา 

    ขอบัญญัติ โดยเฉพาะแลวเปาหมาย ของอบจ. เปาหมายของกาฬสินธุ ใครจะทํา

    อะไรนะครับสิ่งท่ีมีคุณคา สิ่งท่ีมีประโยชน สิ่งท่ีสําคัญตอจังหวัดกาฬสินธุ เราตอง

    ทําใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ขอบคุณมากครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์ นะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ผมตองหันหลังทุกครั้งท่ีมีการยกมือ 

    ไมเปนไรทานประธานผมเขาใจได แตวาสิ่งท่ีผมยังไมเขาใจ ทานรองนายกท่ีทํา 

    หนาท่ีนายกทานเคยรับปากสภาไปครั้งหนึ่งแลว ผมเกรงวาจะมีครั้งท่ี 2 ถาไมมี 

    ครั้งท่ี 2 ก็ไมเปนไรครับทานประธาน ชาวบานอีกไมนานก็ปงบประมาณ ทางฝาย

    บริหารตองคิดเปนวัน ๆ นะครับทานประธานแลวผมถามวาปงบประมาณตอ ๆ 

    ไป จะเปนอยางนี้อีกไหม ทานประธานครับทําไมตองปงบประมาณตอไป ๆ ใน 

    วาระอ่ืน ๆ ผมจะขออภิปรายเก่ียวกับงบประมาณของรัฐบาล เสนอกับ                 

    ประเทศไทย ท่ีมีผลกระทบกับ อบจ. ของเรา มีหวงเวลาท่ีจะใหเราทํางบประมาณ

    อีก 1 ปงบประมาณ ก็เลยเกิดขอสงสัย ทานรองนายก ทานทําหนาท่ีนายกทานจะ

    ขอขยายอีกไหม จาก 31 ทานม่ันใจเปนครั้งท่ี 2 หรือเปลา ทานประธานครับ  

    คําถาม คือ 31 สิงหาคม เปนครั้งสุดทายหรือเปลาครับ เอาใหชัวร ใหชัด เอาให

    แนนอน ถา 31 เราก็พอมีเวลาในการทําหนาท่ีอีก 30 วัน จะหมดป งบประมาณ

    ครับทานประธาน กอนท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง ประกวดราคา กอนท่ีหนังสือจะไปหา 

    ผูวาราชการจังหวัด ทานผูวาลงนามใหความเห็นชอบ ดูแลว กระชั้นชิดเหลือเกิน

    ครับทานประธาน ผมไมทราบวาทานนายกจะบริหารงานไดอยางไร ลําบากใจ 

    แทนนะครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม

    ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ ทางผูบริหารมีอะไร 

    ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไมครับ  เชิญทานรองนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน ดอนโอฬาร ทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ครับ ตอคําถามของทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิวาขอ

    ขยายเวลาตอสภาตรงนี้อีกหรือไมนะครับ จากสาเหตุท่ีทานสมาชิกสภาเองก็เสนอ

    ความจําเปนเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน คิดวาคงไมขยายตอนะครับเพราะวา

    ไดประสานงานกับทานสมาชิกสภาทุกทานเรียบรอยแลว เหลือแตชางจะออก 

    สํารวจการออกแบบครับ กราบขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ขอบคุณนะครับ  เชิญทานวุฒิศักดิ์ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ไมมีครับ เรียนทานประธานสภาครับ ผมวุฒิศักดิ์  พลเสนา  สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดครับ คือท่ีผมถามไปนะครับไมวาจะเปนเรื่องแผน เก่ียวกับแผน

    โดยตรงคือขอบัญญัติเราทําถึงไหนแลว อันท่ีหนึ่งนะครับ อันท่ี 2 คือเปาหมาย  

    แนวทาง คราว ๆ ไดนะครับของคณะของผูบริหาร แนวทางเปาหมายของ 
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    งบประมาณป 59 เราจะทําอะไรนะครับ และยิ่งโดยเฉพาะตัวเลข สมาชิกไมรูเลย

    วางบประมาณปนี้เทาไหรนะครับเอาแคนี้ครับ คราว ๆ ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ ทานวุฒิศักดิ์ ทานย้ําเรื่องตัวเลข ทานรองมีขอมูลเพ่ิมเติมไหมครับเชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตอประเด็นทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา ไดเรียนถาม

    เก่ียวกับวาเราจะทําอยางไรกับขอบัญญัติ จุดประสงคอะไร มีเปาหมายเก่ียวกับ 

    อะไร นะครับ ก็ขอนําเรียนตอทานวาความจําเปนเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน

    ตามท่ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกทานท่ีไดนําเสนออันนี้คือ 

    เปาหมายอันสูงสุดในการท่ีจะทําขอบัญญัติในครั้งนี้นะครับ และถาถามขอท่ี 2  

    บอกวางบประมาณปนี้จะตั้งเทาไหรนะครับก็ขอตอบทานวางบประมาณปนี้ตั้งให

    ใกลเคียงกับป 2557 ท่ีตั้ง เพราะวาปนี้ยังเขา 58 ลานบาท ยังไมเพ่ิมครับ ขอ 

    กราบขอบพระคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับ เชิญครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ สมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด กุฉินารายณครับ ความจริงแลวการขอขยายระยะเวลามันเปน

    ระเบียบยังไงมันตองขยายอยูแลวแตนั้นไมใชสาระสําคัญแตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เม่ือ

    ทานนําเขาสภาแลว ทานไมไดหารือกับสภานอกรอบบางเลยหรือเพราะเขาสภา 

    ปุบมันตองรับหลักการ เพราะฉะนั้นญัตติรางงบประมาณท่ีทานนําเขานั้น ถาไมคุย

    กับสมาชิกกอน ทานตอบบอกวาฟงปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน  

    ตรงนั้นถูกตองครับ แตวาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนนั้น กระจายครบ  

    ครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ ทุกพ้ืนท่ีหรือไม นะครับ จะเขาชาเดือน 2 เดือนก็ไม 

    เปนไรขอใหไดเขาใจ เพราะเขาสภาแลวก็ตองอยูในหวงการรับหลักการ ก็ตองยก

    มือรับหลักการ ถาทานไมหารือกอน ไมคุยกันกอน แลวทานรับหลักการจะเปน 

    ยังไง อันนั้นประเด็นท่ี หนึ่ง ประเด็นท่ีสอง ปนี้งบประมาณตั้งรับตั้งไว 720 รับ 

    จริง  661 ขาดอยู 58 ลาน ผมมาดูเงินสํารองจายอยูท่ี 35 ลาน ก็แสดงวา เงิน       

    58 ลาน เงินโครงการท่ีดินและสิ่งกอสรางเราจัดซ้ือจัดจางไปครบแลว ในสวน            

    58 ลานนั้นมันอยูตรงไหน ผมอาจจะอยูในเงินสํารองจาย สํารองจายอาจจะอยูท่ี 

    35 นั้นคือสาระครับ เราควรจะตั้งอยางไร อันท่ี 3 นะครับทานประธานครับ แลว

    ป 59 นี้จําเปนตองตั้งงบเลือกตั้งไวหรือไม ซ่ึงงบเลือกตั้งตั้งนั้นเกือบ 60 ลานบาท 

    ถาดูงานงบประมาณนั้นถาไมมีการเลือกตั้ง เงิน 60 ลานบาท ไปแกไขปญหาของ

    พ่ีนองประชาชนไดหลายพ้ืนท่ีตามโรดแม็บของรัฐบาล ป 59 คงจะไมมีการ 
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    เลือกตั้ง ถาเลือกตั้งก็คงจะเปนปลายป 59 ถาเริ่มจริง ๆ ก็คงจะเปน ป 60 ป 59 

    ก็ไมมีการเลือกตั้ง แตนี้เราตองไดหารือกันนอกรอบวาจะเอาอยางไร ประเด็น 

    สุดทายทานประธานท่ีเคารพครับ ก็คือปนี้ฝนตก แลงมานาน แตพ่ึงฝนตกความ 

    เดือดรอนของถนนหนทางชํารุดเสียหายมาก คราวนี้เราจะตั้งงบประมาณไปสูสวน

    ไหนท่ีจะมาแกไขปญหาตรงนี้ท่ีเกิดข้ึนเปนจํานวนมากหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะถนนท่ี

    เรารับผิดชอบโดยตรง เรารับผิดชอบโดยตรงนั้นหนวยงานอ่ืนเขาก็ไมมาทําให  

    อบต. ก็เงินไมถึง เทศบาลก็เงินไมถึง ทางหลวงชนบทก็เฉพาะเสนเขาเราตรงนี้นะ

    ครับเรามีการแกไขปญหาอยางไร เราตองคุยกันนอกรอบ ไมใชวาตองเอาเขา           

    สภา ๆ  เขาไปแลวไมไดคุยในลักษณะวาระอ่ืน ๆ  มันตองรับหลักการแตเม่ือ 

    สมาชิกไมรูเรื่องเสนทางของงบประมาณแลวจะไปยกมือรับหลักการตรงนั้นเวลา

    นั้นไดอยางไรครับทานประธานครับ เพราะฉะนั้นเพ่ือลดปญหาลดระยะในการ 

    ตองเสียเวลาอยูตรงนั้น หารือกันนอกรอบดีไหมครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษนะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม

    ครับ ทางผูบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีนะครับ  

 ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

                               เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุมครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ขณะนี้มีทานสมาชิกรวมท้ังทาน  

    ประธานสภา รวมเปน 18 ทาน ครบองคประชุมคะ  

 

ประธานสภาฯ   18  ทานนะครับ ถือวาครบองคประชุมนะครับผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

    มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   17  ทานคะ 

 

ประธานสภาฯ   17  ทานนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ 

     นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ    

    ท่ีทานนายกเสนอนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  
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    เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมืองก็เก่ียวเนื่องจากเพ่ือนสมาชิกรวมท้ังตัวกระผม

    ไดอภิปรายไปแลวมีความเก่ียวพันกันอยางเชนทานรองประธานสภาท่ีทําหนาท่ี 

    สมาชิก ทานก็บอกวาเงินจากการเลือกตั้งจะตั้งไวไหมแลวตัวผมก็อภิปรายไปแลว

    วาผูบริหารจะไดจัดทําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกหนึ่งปงบประมาณทําไมผม 

    เอาเรื่องนี้ข้ึนมาอภิปรายในสภาครับทานประธานสภาคือบางครั้ง คนเราบางครั้ง

    เห็นการเมืองท่ีจะหมดวาระบางครั้งก็มีความในใจบอกวาสักพัก เดี๋ยวก็ไปแลวไม

    นานไมก่ีเดือนไมก่ีวันผมมาเปนสมัยท่ี 3 แลว ผมพอเขาใจไดครับทานประธาน ก็

    เลยอยากเอาแผนงานของรัฐบาลท่ีเขาพูดกันนะครับทานประธานวาแม็ป เขาใจวา

    เปนแผนนะครับทานประธาน 1Road map ก็คงจะเปนถนน ทานประธานพอ 

    เขาใจไดนะครับ ทานประธานไมงงครับ ปริญญาโท ทานประธานครับผมขอให 

    ทานเลขาหรือวาเจาหนาท่ีชวยจดคําพูดของกระผมแลวนําข้ึน ท่ีจอไดหรือไมครับ 

    เราจะไดดูไปดวยกัน ดูไปดวยกันครับแลวเราจะมีคําตอบในใจ อยางฝายบริหาร 

    ทานก็จะไดคิดไปดวยวาปถัดไปจะทําอะไรอีก ขนาดป 59 ยังไมเขาเลยครับ ป 

    ถัดไปมรสุมจะมาอีกแลว ผมขออนุญาตอานนะครับทานประธาน ผมนําขอมูล  

    ตรงนี้มาจากสื่อมวลชนหนังสือพิมพ เดเลลนิวส ครับทานประธาน เริ่มเลยนะครับ

    ทานประธาน 7 กันยายน 2558 รางรัฐธรรมนูญ เจาหนาท่ี จดทันไหมครับ 7  

    กันยายน 2558  โหวดรางรัฐธรรมนูญ โดย สปช. 10 มกราคม 2559 ประชาชน 

    ลงประชามติ อันนี้ในกรณีท่ีผานมาทานประธาน ในกรณีท่ีผาน 2 เดือนตอมาครับ 

    ทานประธาน คืออยูระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน มีนาคม กรรมาธิการยกราง

    กฎหมายลูกครับทานประธานทานประธานไลเดือน ไล พ.ศ. ดูดวยนะครับทาน 

    ประธานแลวตอมาครับ เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน ก็ 3 เดือนครับทาน 

    ประธาน สนช. พิจารณารางอีกหนึ่งเดือนตอมาทานประธานเขาใจวาจะเปน 

    กรกฎาคม 3 รัฐธรรมนูญ พิจารณา ตอมา 3 เดือนสุดทาย สิงหาคม กันยายน  

    ตุลาคม ถึงจะมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรนะครับทานประธาน ถามวาตรงนี้อยูใน

    กรณีท่ีเปนโรดแม็ปท่ีไมมีการคํ้ารางรัฐธรรมนูญเลยนะครับทานประธาน ไปตาม 

    สเต็ป ไปตามทางเดิม ตามระเบียบวาระ โดยดูตามหวงเวลาแลว ถาผมจําไมผิด 

    ขอใหผูบริหาร ทานจะหมดวาระเดือน กรกฎาคม ถาดูตามโรดแม็ป รัฐบาลท่ีวาง

    ไวผูบริหารตองอยูตอจากเดิมอีกประมาณ 8 เดือน หรือ 9 เดือนนะครับทาน 

    ประธาน ถามวาเขาคงไมใหอยูเฉย ๆ นะครับทานประธาน เขาก็คงจะใหอยูทํา 

    งบประมาณตอ เราดูไปดวยกันในฐานะท่ีเปนประชาชน ท่ีไดรับผลกระทบจาก 

    รัฐบาลท่ีเขามาบริหารบานเมืองแลวก็สงไปถึงหลาย ๆ ทาน ท่ีบางทานไมอยากให
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    คิดไงครับวาเกียรวาง ถาเกียรถอยละครับทานประธาน หรือถอดเกียรท้ิงนะครับ

    ทานประธาน วาอยาง นอย ๆ  ทางฝายบริหารและสภาแลวฝายราชการเราจะอยู

    ดวยกันอีก 1 ป งบประมาณทานประธานผมถึงคนมาอภิปรายตรงนี้ เพ่ือให           

    ทานประธาน เพ่ือนสมาชิก ฝายบริหาร สวนราชการเตรียมพรอม ท่ีจะทําสิ่ง 

    เหลานี้ดวย คํากลาวของผมกรุณาไปตรวจสอบวาเปนจริงอยางท่ีผมพูดไหม              

    เอาแค 7 กันยายน 2558 เปนวันท่ีเขาโหวต รางรัฐธรรมนูญ นะครับงาย ๆ และก็

    พวกเราจะไดลงประชามติวันท่ี 10 มกราคม จริงหรือไม ถาเปนจริง มันจะไปตาม

    นี้เลยนะครับทานประธาน ครับ ผมฝากไวแคนี้กอนครับ 
 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ  มีทานสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับเชิญทานสุรพงษ ครับ 
 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภานะครับ ในวาระอ่ืน ๆ เพ่ือเปนขอสังเกตนะครับ ตอน

    ท่ีอยูอันนี้ผานไปแลวนะครับ แตวาขออภิปรายเพ่ือเปนแนวทางอีกสักนิดหนึ่ง ใน

    ญัตติท่ีเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการซ้ือเครื่องพิกัด จีพีเอส นี้นะครับ 

    ผมก็เลยสงสัยวา เอะทําไมมาซ้ือเอาตอนนี้ทําไมไมซ้ือตอนตนปงบประมาณตอนนี้

    กําลังจะทําขอบัญญัติจะตองใชจีพีเอสหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ผมก็

    เขาใจวานาเปนอยูท่ีฝายกองชางและก็สวนการใชประโยชนก็คงจะใชเก่ียวกับการ

    สํารวจถนนหนทาง แตตอนนี้ขอบัญญัติจะนําเขา ฝายผูบริหารจะนําเขา บอกวา

    ขยายไปไมเกินวันท่ี 15 สิงหาคม ก็ขยายไปอีก อาทิตย 2 อาทิตย แตมาซ้ือเครื่อง

    หาพิกัด สัญญาณดาวเทียมซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการใชในการใชท่ีเปนเครื่องมือท่ี

    ทันสมัย ในการสํารวจแลวทําไหมมาซ้ือตอนทําขอบัญญัติ เรียบรอยแลวผมก็เลย

    ฝากวาในการใชแผนงบประมาณ ขอบงชี้ในการใชแผนงบประมาณของเรานั้น 

    ไมไดสอดคลองกันเลย สิ่งเหลานี้นะครับ ผมบอกวาคิดวาตั้งปนี้ซ้ือปลายป ไปใชป

    หนาถาเกิดวาเราซ้ือตนปงบประมาณทําแคงบประมาณอยูท่ี 50,000 เราก็นาจะ

    ไดใชแลว ก็ฝากฝายทานผูบริหารนะครับในสวนของแผนการใชงบประมาณนะ 

    ครับ แตถาวาทานมาซ้ือตอนนี้ถือวาแผนการใชงานของทานบงชี้แลวนะครับวา  

    ลมเหลวขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ  เชิญทานวรากรณ ครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอยางตลาด สืบเนื่องจากสับดาหท่ีแลวการประชุม 
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    คราวท่ีแลวกระผมไดอภิปรายเก่ียวกับเรื่องถนนหนทางชํารุด มาประชุมครั้งนี้ผาน

    ไปหนึ่งสัปดาหก็ไดรับความอนุเคราะหจากทางฝายบริหาร คือทางกองชางได 

    ออกไปซอมแซมถนนเสนโคกศรี-นาดี ก็ไดรับความอนุเคราะหจากทาน                  

    ผอ.กองชางใหผูใตบังคับบัญชาไดออกไปทําหนาท่ีซอมแซมใหพ่ีนองประชาชนได

    เดินทางไปมาดวยความสะดวก อันนี้ทําดีก็ตองขอชมเชยครับทานประธานและก็

    ตองขอขอบพระคุณผานฝายบริหารและก็ผูใตบังคับบัญชาทุกทาน ท่ีอนุเคราะห

    ในการซอมแซมในการซอมถนนในครั้งนี้ก็หวังวาถนนหนทางท่ีชํารุดเสียหาย 

    ภายในจังหวัดกาฬสินธุ ของเราจะไดรับการดูแลและก็ไดรับการซอมแซมใหไดใช

    ประโยชนไดเปนอยางดี ทุกเสน ทุกสาย ครับทานประธานทําดีก็ตองขอชมเชย 

    ครับ ขอบพระคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   เชิญทานชุมพล หลักคําครับ 
 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียติทุกทานนะครับ ผมชุมพล  หลักคํา 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 4 อําเภอยางตลาดนะครับ 

    สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแลว เรียนทานประธานเก่ียวกับถนนท่ีชํารุดเสียหาย 

    ขณะนี้ยังไมมีการดําเนินการอยางไรเลย มีแตเสียหายเพ่ิม หลุมก็ลึกลงกวาเดิมนะ

    ครับ ถนนสายบานหนองแวง หมูท่ี 3 ถึงบานหนองแสงหมูท่ี 7 ตําบลเขาพระนอน

    นะครับ ตอนนี้เปนหลุมเปนบอมากอยากฝากวาทางองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ จะสามารถดําเนินการไดไหม โดยเฉพาะเทศบาลตําบลเขาพระนอนก็มี

    ความรอนใจเพราะวาชาวบานเดือดรอนมากถาหากองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ ไมสามารถดําเนินการไดเขาก็จะดําเนินการซอมแซมนะครับซ่ึงเปนถนน

    ขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไดรับการถายโอนมานะครับ ถนนเสนนี้เขาก็เลย

    เรียนถามวาจะซอมใหหรือเปลา ถาไมซอมเขาจะดําเนินการซอม นะครับ แลวก็ 

    อันท่ี 2 นะครับ ก็คือ เก่ียวกับเรื่องเจาะบอบาดาลนะครับ ตอนนี้เดือนสิงหาคม 

    จะสิ้นเดือนแลว กลางเดือนแลว ไมทราบวาไปถึงไหนแลวนะครับ ไดก่ีบอเหลือก่ี

    บอ สวนเรื่องรถปรับเกรดนั้นคงหมด ดูแลวปนี้คงไมมีการปรับเกรดงบประมาณ 

    ท่ีตั้งเอาไวจะเปนการดําเนินการอยางไร ก็อยากเรียนถามทานประธานอยูนะครับ

    วางบประมาณท่ีตั้งเอาไวปรับเกรดนั้นจะเอาไปทําอะไรหรือวาจะดําเนินการ 

    อยางไรและก็ขุดเจาะบอบาดาลตอนนี้ไปถึงไหนแลว ใกลจะเสร็จหรือยังนะครับ 

    โดยเฉพาะเขตอําเภอยางตลาดเขต 4 ยังไมมีวี่แววจะไดงบประมาณอะไรกับเขา 

    เลยนะครับ ก็ขอเรียนทานประธานสภาครับตอบใหทราบดวยนะครับ ขอบคุณ 

    ครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์ครับ 

    เชิญครับ 
 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภานะครับ ผมคิดไดนะครับมีกองหนึ่งท่ีคางผม ไมตอบผม 

    ตั้งแตคราวสมัยประชุมคราวท่ีแลวนะครับเรื่องเก่ียวกับการศึกษานะครับ เปน 

    ยังไง สอบไดอะไร มหาวิทยาลัยอะไรบางนะครับ ผมอยากดูผลงานนักเรียน 

    โรงเรียนในสังกัด อบจ. นะครับ ผมเปนหวงนะครับชวงนี้ จะปดเทอมอยูแลว สมัย

    ท่ีแลวผมถามคางไวนะครับ มีขอมูลตรงนี้ไหมครับ ถาไมมีก็เอาไวอาทิตยหนานะ

    ครับ ขอบคุณมากครับ  
 

ประธานสภาฯ   ครับทานวุฒิศักดิ์ครับ ของทานคงเขียนกระทูใหมแลวครับ เพราะวาสมัยประชุม

    ใหม ทานอยากทราบขอมูลเก่ียวกับเรื่องอะไรทานก็เขียนกระทูเลยนะครับ มีทาน

    สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ 

    สําหรับ วันนี้ไดประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลว 

      ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  เปนวันอังคาร 

    ท่ี  18  สิงหาคม   2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภา  

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 

 

 

เลิกประชุม   16.40 น. 

 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


