
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 9 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  15  กันยายน  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

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

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

3. ด.ต.นิคม   ประดับการ  ตําแหนง   ส.อบจ. อ. คํามวง 
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4. นางปยะมาศ               ถวิลการ                     ตําแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผึ้ง 

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

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

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายยงยุทธ    หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. นายประยงค    โมคภา   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

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

5.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

9.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

12.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

13.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

14.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

15.  ดร.กริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

16.  นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

17.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  ดร.สังเวียน   วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

23.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

24.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

25.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

26.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

27.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

30.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

31.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

36.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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37.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

41.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

42.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

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

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

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

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

47.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

48.  วาท่ีพงษพันธ สารปรัง   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

49.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

50.  นายศักดิ์ศรี           เถาวชารี          ตําแหนง  ประชาชน   

51.  นางไสว   เกยระ    ตําแหนง  ประชาชน 

52.  นายสมบัติ  ภูมีเขียน   ตําแหนง  ประชาชน    

53.  นางวัฒนา   โพธิชัย   ตําแหนง  ประชาชน   

54.  นายเกษม   สีหาวัตร   ตําแหนง  ประชาชน   

55.  นายภักดี   สุดาทิพย  ตําแหนง  ประชาชน   

56.  นางเกษริน   ชาภูมี   ตําแหนง  ประชาชน   

57  นางสาวอุบลรัตน   กุลชนรงค  ตําแหนง  ประชาชน   

58  นางสาวสันตืมา   อุตรโส   ตําแหนง  ประชาชน    

59.  นางสาวชนาภา   ฆารสมภพ  ตําแหนง  ประชาชน   

60  นางจุฑาวรรณ   มโนขันธ   ตําแหนง  ประชาชน   

61.  นายวินัย   ลาสอน   ตําแหนง  ประชาชน   

62.  นายฉลองศักดิ์   สุตนาโค   ตําแหนง  ประชาชน   

63.  นายทองสุข   รวมใจ   ตําแหนง  ประชาชน   

64.  นายสมเดช   วรรณทอง  ตําแหนง  ประชาชน     

65.  นายมานะ   วรรณทอง  ตําแหนง  ประชาชน   

66.  นายสุรยันต   ทะรังศรี   ตําแหนง  ประชาชน   

67.  นายฐัฐริศร   แปงเงิน     ตําแหนง  พนักงานจางเหมาบริการ 

68.  นายสุรเชษฐ   ศรีใคร     ตําแหนง  นักผังเมือง 7ว 

69.  นางรินรําไพ   สาโกน     ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

70.  นางสาวสุพัชญา   สาญตรี    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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71.  นายชนกฤต   บัวเรียน    ตําแหนง  นักพัฒนาการศึกษา 

72.  นายสิทธิชัย   แวดไทยสงค    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

73.  นายแรมศักดิ์   สกุลซัง    ตําแหนง  ประชาชน 

74.  นางอรนาฎ   ทิพเลิศ    ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีธุรการ 

75.  นายสมร   ทฤษฎี     ตําแหนง   ประชาชน 

76.  นายกิตตราษฎ   ไชยนามน  ตําแหนง   ประชาชน   

77.  นายสมัย   ศรีสมบูรณ  ตําแหนง   ประชาชน   

78.  นายประยงค   โสภาการ  ตําแหนง   ประชาชน   

79.  นางสาวเพ็ญ   อมตานนท  ตําแหนง   ประชาชน   

80.  นางปาณิศส   ชณะชัย   ตําแหนง   ประชาชน   

81.  นายทีระ   เกตุรัตน   ตําแหนง   ประชาชน   

82.  นายสุเนตร   สุขาจารย  ตําแหนง   ประชาชน   

83.  นายสุนันท   องคชาวลิต  ตําแหนง   ประชาชน   

84.  นางสาวรังษิยา   ญาณรัตน  ตําแหนง   ประชาชน   

85.  นายวรลักษณ   โพธิ์สังฆ   ตําแหนง   ประชาชน   

 

86.  นายรังสรรค   โพธิ   ตําแหนง   ประชาชน   

87.  นายวิชิต    ภูขมัง   ตําแหนง   ประชาชน   

88.  นายจํารัส    มาตลุง   ตําแหนง   ประชาชน   

 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนี้ทานสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปวันนี้ทาน 

    ประธานอุทัย  แกวกลาติดภารกิจ  จึงขอเรียนเชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือ           

    รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คนท่ี 2 ปฏิบัติหนาท่ีแทน

    ขอเชิญทานประจําท่ีบัลกลัง และ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอ 

    กราบเรียน เชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญทานราเมศร  เลิศล้ํา รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    เชิญครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค

    ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  9  ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ขอเชิญทานสมาชิกรวมเปนเกียรติโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตยทองถ่ินไทย

หวงใยประชาชน  ในวันท่ี  17  กันยายน  2558  เวลา  08.00.น  ณ  หอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 7  ประจําป  2558 

    เม่ือวันอังคารท่ี 1 กันยายน  2558 และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ  

     ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวในเว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัด  

    กาฬสินธุ  เปนการลวงหนาแลวเพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอน 

    การประชุมเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญครับ  

 

นางจารุวรรณ  พันเดช   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหารทุกทาน  ทานสมาชิกผู

ทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางจารุวรรณ  พันเดช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอยางตลาด  เขต 2  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมไดตรวจรายงานการประชุมการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 7  

ประจําป  พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี 1  กันยายน  พ.ศ. 2558  ไดมาประชุมตรวจ

รายงานการประชุมเม่ือวันท่ี  11 กันยายน  พ.ศ.  2558  และไดจัดเตรียมไวให

ทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาวกอนท่ีจะมีการประชุมสภา

ดังนี้  เพ่ือใหสภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาทานสมาชิกคงได

ตรวจดูแลว  สวนการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมจัดทําไดโดยมติท่ีประชุม  

ขอบคุณคะ  

 มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม              

( ถาม 3 ครั้ง )  

 ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ               

สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  7  ประจําป  2558  เม่ือวันอังคารท่ี 1  กันยายน  2558                

นะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ 

    เชิญทานคงเดช  เฉิดสถิตย 
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นายคงเดช  เฉิดสถิตย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหารทุกทาน  ทานสมาชิกผู 

    ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายคงเดช  เฉิดสถิตย  สมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอกมลาไสย  เรื่องท่ีสมาชิกของเรามี 

    อยูในใจก็คงจะหนีไมพนเรื่องถนนหนทางท่ีสมาชิกทุกทานไดลงพ้ืนท่ี  

    เกือบจะทุกวันพบปะพ่ีนองไดรับรูถึงความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนใน 

    เขตพ้ืนท่ีตางๆ  ไมวาจะเปนถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  ยิ่งชวงนี้ไดทราบขาว 

    วาพายุท่ีมีชื่อวา หวามกอม  ทราบวาจะเขามาวันท่ี  15  ถึง  วันท่ี 18  แต 

    เราก็คาดเดาไมไดวามันจะหนักหรือเบาสําหรับจังหวัดกาฬสินธุ  ทานประธาน 

    ท่ีเคารพครับ  มีถนนหลายเสนถนนหลายสายท่ีเกิดชํารุดแลวก็เสียหาย  

    เปนหลุมเปนบอเปนอุกาบาตลง  โดยเฉพาะทานประธานในเขตของทาน 

    ประธาน  ทานคงจะไดทราบอยูพอสมควร  ทุกๆเขตมีปญหาเหมือนกันพ่ี 

    นองประชาชนท่ีถามอยูทุกวันทาน  สอบจ. มีงบประมาณมาชวยบํารุงหรือชวย 

    ใหเขาสัญจรไปมาไดสะดวกข้ึนไหม  ณ  ตอนนี้ครับทานประธานท่ีเคารพ 

    ผมก็ไดสอบถามมาทางกองแผน  ทางกองแผนก็ใหคําตอบมาวาทําไดแต 

    ตองอยูในแผน  ทานประธานท่ีเคารพครับบางครั้งถนนหนทางเสนท่ีมัน 

    ชํารุดเสียหายเปนหลุมเปนบอชวงท่ีเราทําแผนข้ึนมามันอาจเปนถนนท่ียัง 

    ใชไดดี  แตหวงเวลาฝนตกลงมาน้ําฝนกัดเซาะถึงข้ันขาดเปนหลุมเปนบอ   

    แตวาในชวงนั้นเราไมไดทําแผนข้ึนมาผมอยากนําเรียนผานทานประธานฝาก 

    ไปยังผูบริหารเราจะมีวิธีการใดท่ีเราจะชวยเอางบประมาณลงไปชวย              

    บําบัดทุกข  บํารุงสุขใหกับพ่ีนองประชาชนโดยการซอมแซมถนนท่ีไมไดอยู 

    ในแผนแตพ่ึงมาเกิดความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชนอยางมากทุกเขต 

    ทุกอําเภอในจังหวัดกาฬสินธุ  เราจะมีวิธีการใดนําพางบประมาณมา  

    ชวยเหลือพ่ีนองประชาชนท่ีเดือดรอน  ซ่ึงพ่ีนองประชาชนท้ังหลายเปนพ่ี 

    นองประชาชนท่ีเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ทานนายก   

    เขามาเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน  หาทางเถอะครับ หาทางชวยพ่ีนอง 

    ประชาชนใหเขาไดใชถนนท่ีมันดีข้ึนใหเขาไดมีชีวิตท่ีเปนอยูดีข้ึนในหวงเวลา 

    ท่ีมันมีขอบเขตจํากัดยิ่งพายุจะมาแลว  เวลาลงพ้ืนท่ีอยางนอยๆ  เขาก็จะ 

    ไดรับรูวาเรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมไดทอดท้ิงเขา  ยัง 

    รับใชเขาเปนหวงเปนใยเขาอยูเสมอ  ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับกอนท่ีฝายบริหารจะลุกมาชี้แจงมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะ  

    อภิปรายอีกหรือไหมครับ  ครับเชิญทานอนันต  จิตพันธ 

 

นายอนันต  จิตพันธ    เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ทานฝายผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก 

    ทาน  กระผมนายอนันต  จิตพันธ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ  เขตอําเภอนามน  ครับทานประธานครับผมมี  2  เรื่อง    

    เรื่องแรกไดทราบวางบประมาณน้ํามัน  เรื่องรถปรับเกรด  ผมไปติดตอขาง 

    นอกดู  พอดีถามนายชาง  นายชางบอกวาปนี้ถูกตัดคาน้ํามันออกไป  แลว 

    น้ํามันก็ไปเบิกยากไมรูวาสาเหตุอะไร  คณะกรรมการแปรตัดหรือเปลาก็               

    ไมรู  แตผมวาอยาตัดออกนะครับเพราะวาเวลาใครจําเปนหรือเวลาถนน 

    หนทางชํารุดมันจะลําบากโดยไมมีน้ํามันไปปรับเกรดนะครับ  ทีนี้ผมอยาก 

    ฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารถึงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีวาเรื่องเบิกจาย 

    น้ํามัน  ผมอยากใหเปนตามแบบสมัยเกานะครับ  วาพูดงายๆ  วาเราเปด 

    เครดิตปมไหนถึงเวลาออกไปซอมเราจะไดรีบไปไวๆ  เพราะฉะนั้นแลว  ผม 

    ถามฝายท่ีควบคุมรถเกรดเขาวาเบิกน้ํามันยากท่ีนี้มันตองไปทํานูนนี้  มันมี 

    ระเบียบเยอะข้ึน  ครับผมอยากใหทําสิ่งไหนท่ีมันไมเสียเวลาของเจาหนาท่ี   

    บางครั้งพูดตรงๆ  เราจางเขามาเปนรายเดือนแลวทีนี้เขาไมไดทํางาน1 วัน  

    เทากับเสียเงินหลวงไปดานหนึ่งฟรีๆครับ  เพราะฉะนั้นแลวผมเลยอยากให 

    มันสมบูรณกัน  อยากใหถึงเวลาแลวทํางาน  แตนี้ตองรอเบิกน้ํามันนี้เรื่อง 

    แรกครับ  เรื่องท่ีสองก็ผมอยากเรียนถามทานประธานและหัวหนาหองดู   

    นะครับ  ณ  ปจจุบันนี้  ทําไมสมาชิกของเราไมคอยเขามาประชุม  บางคน 

    นะครับ  มาขาด 2 ครั้ง  พอถึงครั้งท่ีสามถึงจะมาเพราะกลัวจะไดออก              

    นะครับ  บางคนวาจะลาออกก็ไมเห็นจะลาออก  อันนี้ผมอยากใหมีความ 

    สามัคคีมากข้ึนกวานี้นะครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไหมครับ  เชิญทาน                 

    ชุมพล  หลักคํา  นะครับ 
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นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานฝายผูบริหารทุกทาน ทานสมาชิกผู 

    ทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายชุมพล  หลักคํา  สมาชิกสภาองคการ  

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอยางตลาด  เขต 4  ครับ  เรื่องแรก 

    ท่ีผมอยากจะเรียนทานประธานนะครับ  เก่ียวกับเรื่องแกไขปญหาความ 

    เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนของจังหวัดกาฬสินธุโดยเฉพาะท่ีทานสมาชิก 

    ทางเขตกมลาไสยไดอภิปรายไปนั้นเรียนทานประธานไปแลวเก่ียวกับเรื่องการ 

    สัญจรในถนนเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดกาฬสินธุ  ผมเปนหวงมากนะครับ    

    โดยเฉพาะพายุลูกนี้ท่ีเขามา  ผมวาปญหาท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนมากในสวนนี้ 

    ผมอยากจะฝากทานประธานวาฝากไปยังฝายผูบริหารวาใหหาวิธีหรือแนว 

    ทางการแกไข  โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณท่ีจะเอาไปแกไขความเดือดรอน 

    ของพ่ีนองประชาชนผมเห็นดวยกับทางทาน  สอบจ.จากเขตกมลาไสย  

    อภิปรายผานไปสวนเรื่องท่ีสองนะครับ  ท่ีไดไปศึกษาดูงานเก่ียวกับเรื่อง 

    สภาขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละท่ีผมก็ไดสังเกตวาคณะฝาย  

    ผูบริหารกับสภาหันหนาเขาหากันแต  อบจ.เรา  หันขางหากันครับ  ไมทราบวา 

    ใกลจะหมดวาระและจะหันขางเขาหากันตลอดหรือเปลา  ครับผมก็  

    อยากจะเรียนถามทานประธานถามีการปรับเปลี่ยนไดวาผูบริหารจะหัน 

    หนาเขาสมาชิก  จะไดมองหนากันเต็มหนาบางนะครับ  ตอนนี้กําลังหันขาง 

    หากัน  ฝากทานประธานดวยนะครับ  สําหรับผมก็มีสองเรื่องแคนี้ครับ   

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไหมครับ  เชิญทานวิรมณศักดิ์   

    ครับ   

 

ดต.วิรมณศักดิ์  วงษธิเบศร เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก 

  ทาน  กระผมนายวิรมณศักดิ์  วงษธิเบศร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

  จังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอนาคู    ตามท่ีทานสมาชิกพูดก็เปนจริงนะครับจังหวัด   

        ของเราเดือดรอนมากแตผมไมไดเดือดรอนขนาดนั้นนะครับเพราะวาพ้ืนท่ีของ

กระผมไดรับเกียรติจากทหารเยอะ มีรถไปขุดไปอะไรม่ัวไปหมดนะครับวาสนา

ของอําเภอนาคูนะครับรอยลาน สองรอยลานลงไมอ้ันนะครับวันนี้ก็เต็มไปหมดนะ
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ครับถนนหนทางทําใหเกือบจะหมดแลว แมแตขุดคลอง คลองน้ําเล็กนอย ๆ ก็ขุด

ไปหมดนะครับ เอาน้ําออกจากบอแทบจะไมทันนะครับถือวาโชคดีนะครับท่ีผม

อยากจะเรียนถาม ทานผูบริหารนะครับเก่ียวกับการไปศึกษาดูงานตางจังหวัดเขา

จะมีเอกลักษณของจังหวัดเขา ท่ีข้ึนหนาข้ึนตา ไปเห็นแลว จังหวัดนี้มีสวนนี้ มี

เอกลักษณ แตกาฬสินธุ ไมเห็นจะมีอะไรเลยนะครับมีแตสะพานเทพสุดา กระดูก

ไดโนเสาร แตเราก็ไมไดตอยอดใหมันโดงดังอะไรเลยนะครับ ผมวาเรานาจะหันมา

ดูนะครับอยางท่ีเราไปประเทศญี่ปุน ประเทศจีน ก็หอดูดาว ของเราอาจจะเปน

หอชมธรรมชาติก็ไดนะครับ ท่ีผาเสวยภูพานตรงนี้เราทําใหเปนเอกลักษณเลยครับ 

จังหวัดกาฬสินธุ ตอนนี้ไมมีสิ่งท่ีจะดักเงินเลยธุรกิจแยกวาตางจังหวัดเขา เขามา

เขาจะไปมุกดาหาร ไปนครพนม กาฬสินธุ นี้ผานหมดเลยครับ เศรษฐกิจจะดีได

อยางไรครับ โอท็อปก็เหมือนกันนะครับไปดูโอท็อปก็เกา ๆ นะครับ สินคาอัน

เดียวกัน ไมมีอะไรเปนสินคาท่ีวาโดงดัง เราตองตอยอดใหเขาคํามวงผาไหมก็ให

มันชัดเจนไปเลย เขาวง เขาทําอะไร  ท่ีเขาทําโอท็อปดัง ๆ กุฉินารายณเขาทํา

อะไรเราก็ตอยอดเขาใหนําสินคาตรงนี้มาจัดจําหนาย สินคาโอท็อปของเราใหเปน

หนาเปนตานะครับ ตางจังหวัดเขามาจะไดมาแวะโอท็อปของเราและนําเงินมา

จายสินคา ซ้ือสินคา เงินจะไดเขาจังหวัดของเรา แตของเราก็ไมรูไมมีจุดท่ีวาให

เปนชิ้นเปนอันท่ีจะดูไดนะครับอางเลิงซิว หรือวาสนามกอลฟ ก็ไมเปนหนาเปนตา

นะครับเงินงบประมาณลงทุน 10 ลาน 5 ลาน ผลท่ีตามมาก็ไมประทับใจ เราตอง

หันหนาเขาหากัน เราก็คิดวาเอะเราจะทําอยางไรใหจังหวัดกาฬสินธุ เราดักเงินท่ี

จะขามไปจังหวัดอ่ืนใหมากข้ึนนะครับ แหลงทองเท่ียวดึงดูดจิตใจใหตางจังหวัดมา

ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ผมวานะครับ ก็งบประมาณหนาเราก็นาจะคุยกันนะครับ เรื่อง

หันหนา หันขางมันเปนเรื่องธรรมดานะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิกผูทรง

เกียรติทุกทาน ผมวุฒิศักดิ์ พลเสนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต

อําเภอหนองกุงศรี ชวงนี้ก็ปลายสมัยประชุมสภาของเราก็ไดจัดทําขอบัญญัติจะ

สมบูรณ ซ่ึงไดผานกระบวนการคัดกรองโครงการตาง ๆ จากคณะกรรมการแปร
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ญัตติเหลือโครงการท่ีแทจริง ท่ีจะนําเขาสูสภาวาระ 2 วาระ 3 คิดไดวาประมาณ

คงไมเกินวันอังคารหรือถาอยางต่ําคือผมเปนหวงนะครับคือลักษณะอยางนี้ผมเปน

หวง โดยเฉพาะแลวโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ หลาย ๆ 

โครงการ ซ่ึงเปนโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน แลวปรับลดลง ซ่ึงจะมีขาววาอาจจะมี

การตกลงจัดซ้ือจัดจาง โดยระเบียบวิธีพิเศษจากหนึ่งแสน มาเปน หาแสน โดยใช

อํานาจของทานนายกดังกลาวดังนี้จึงทําใหมีการปรับแผน ปรับโครงการ ปรับตัว

เลขลง ผมถึงบอกวาวันอังคารดีไมดีอาจจะไมพรอมดวยซํ้าผมขอใหทานประธาน

ฝากไปยังกองแผน และกองชาง ท่ีมีสวนรวมทุกภาคสวน เพราะเหตุใดครับ ถือถา

หากวาโครงการโดยเฉพาะขอบัญญัติของพวกเราชาออกไปเปนเดือน 2 เดือน การ

ไปปรับใชก็ลาชาเหมือนกัน สุดทายแลวคือตกอยูภาวะของพ่ีนองประชาชนในการ

ท่ีจะทําขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ลงสูพ้ืนท่ีนะครับ ผมเสียดายโอกาส

นะครับถาเปนอยางนั้น ทุกเวลามีคาโดยเฉพาะแลวนโยบายดี ๆ โดยเฉพาะการ

กระตุนเศรษฐกิจตําบลละ 5 ลาน ถูกใจประชาชนเงินสูระบบทุกตําบลโดยอาศัย

อํานาจการจัดซ้ือจัดจางของทานนายอําเภอนะครับตําบลละ 5 ลาน สวนมากเขา

จะไปซอยตําบล ซอยเปนหมูบาน หมูบานหนึ่งสมมุติวา 10 หมูบาน ประมาณ 5 

แสน  

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตทานวุฒิศักดิ์ ครับ เอาอยูในประเด็นใน อบจ. ของเราดีกวานะครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา คือผมพยายามชี้ใหเห็นวาคือถา อบจ. เหมือนผูบริหารระดับประเทศใชหรือไม

ครับทานประธานเราตองมีสิ่งท่ีจะไปกระตุน ไมวาดานไหนก็แลวแต เรื่อง

เศรษฐกิจ สังคม ยาเสพติด การศึกษา รายได อบจ. มีสวนรวมเขาไปผลักดันตรง

นั้นไหม คือตองดูวาป 59 มีไหม เพ่ือไปกระตุนของระดับประเทศอีกทีหนึ่งคือ

นโยบายของประเทศมีแลวแตของเรามีไหมนะครับผมฝากไว สิ่งใดก็แลวแตนะ

ครับ ถาทํากับพ่ีนองประชาชนใหประชาชนมีรายได มีอาชีพ สุขภาพรางกาย

แข็งแรง มีการศึกษาท่ีดีนั้นแหละครับ คือความภูมิใจของทานนายก เปนความ

ภูมิใจของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและเจาหนาท่ีผูดูแลเขียน

โครงการและงบประมาณตาง ๆ  เปนหนาเปนตาแก อบจ. ครับ นะครับ ผมฝาก

ไวแคนี้ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ   ครับมีทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานวิรัตน ภูตองใจนะครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีเคารพ กระผม

นายวิรัตน  ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอสมเด็จ 

ทานประธานครับเปนหวงความรูสึกของทานรองปลัดจริง ๆ ครับ ทําหนาท่ีทาน

เดียว อีกแลวเพราะวาทานเปนผูท่ีสุดยอดจริง ๆ ครับในตามความรูสึกของผมนะ

ครับ ทานไมเคยขาดเลยนะครับตั้งแตประชุมมา ผมชื่นชมทานเปนอยางมากเลย

ครับแมแตตัวผมเองพยายามเขารวมประชุมสภาซ่ึงถือวานอยคนนักท่ีเขามาใน   

จุด ๆ นี้ไดนะครับแตก็ยังมีขาดการประชุมหรือลาการประชุมอยูบางสงผลใหไดรับ

โลหเกียรติยศ เหมือนกับคนอ่ืนเขา ขอแสดงความยินดีและก็ชื่นชมทานรองปลัด

อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานประธานครับมีอีก 2 เรื่อง อยากจะนําปรึกษาครับ เรื่องท่ี

หนึ่งเก่ียวกับสถานะสนามกอลฟ ตอนนี้ไมทราบวาอยูอยางไร ไปอยางไร มา

อยางไร ครับพ่ีนองประชาชนครับ ฝากถามมา ผมนําเรียนดวยความเคารพนะ

ครับวาไมรูจริง ๆ วาสถานภาพการบริหารสนามกอลฟของจังหวัดกาฬสินธุ แต

กอนเปนของ อบจ. และตอนนี้ยังเปนอยูหรือเปลา ครับขอนําเรียนปรึกษาทาน

ประธานสภานะครับ จะตอบในวันนี้หรือจะตอบเปนลายลักษณอักษรท่ีจะนํา

เรียนใหพ่ีนองประชาชนเขาฝากถามเขามานะครับ อยากใหมีคําตอบให ตอนนี้

อยากทราบตั้งแตคราวท่ีกอน ๆ มา ผมก็จําไมไดวาเคยเอาเรื่องนี้เขามาในสภา

เห็นบอกวาจะคืนใหกับทางผูวาราชการจังหวัด แตตอนนี้สถานภาพเปนอยางไร

นะครับอยากถามจริง ๆ ครับอยากไดขอมูลเปนเบื้องตน เพ่ือจะไดอธิบายใหพ่ี

นองประชาชนไดทราบครับ ทานประธานครับคงจะเปนเรื่องสัปดาหท่ีแลว การ

ประชุมคราวท่ีแลว และก็ครั้งท่ีผานมา ท่ีผมนําหนังสือรองเรียนรองทุกขมาถนน

ขาดแลวตอนนี้มีพายุฝนเขามาครับก็ยังพอทุเลาไปบางวาก็ยังเขาใจอยูวาตอนนี้ยัง

ดําเนินการไมไดแตก็อยากใหเรงการดําเนินการนะครับ เพราะวาจะรอทํา

ขอบัญญัติงบประมาณเปนถนนท่ีสมบูรณแบบนั้นก็คงจะอีกนาน ขอทางผูบริหาร

ใหความชวยเหลือนะครับเบื้องตนอยางไร เพราะวาถนนมันขาด ถนนเปนหลุม

เปนบอสัญจรผานไมไดจริง ๆ นะครับทานประธานท่ีเคารพครับ 
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ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ถาไมมีนะครับ เกรงวาทางฝายบริหาร หลาย

ทานอภิปรายจะจําประเด็นไมไดนะครับ ขอใหทางฝายบริหารไดชี้แจงนะครับ 

ทานคงเดชนะครับก็ไดสอบถามบอกวาถนนชํารุด ท่ีถนนไมไดอยูในความ

รับผิดชอบโดยตรงของ อบจ. และก็ไมไดอยูในแผนแตอยูในหนาท่ีของ อบจ. ท่ี

สามารถดําเนินการไดนั้น อบจ. จะมีแนวทางแกไขปญหาความเสียหายความทุกข

ของพ่ีนองไดอยางไรนะครับ สวนทานอนันตบอกวาเรื่องงบประมาณการปรับ

เกรดปนี้ยังมีอีกอยูหรือไมนะครับ และสวนการเบิกจายน้ํามันนั้นเปนอยางไร 

ผูบริหารจะตองชี้แจง แลวในสวนท่ีผมจะตองตอบทานอนันตนะครับ บอกวาทาน

สมาชิกมาประชุมนั้น  ทานอุทัยเคยมอบรางวัล ผูมาประชุมดีเดนจะไดเสนอทาน

อุทัยบอกวามอบผูมาประชุมดีเดน แตมอบแลวก็ยัง   ขาดอยู แตตอไปจะมอบ

รางวัลสําหรับคนท่ีขาดประชุมมากท่ีสุดนะครับ จะไดหารือและก็แกไขนะครับ ขอ

ความรวมมือทานสมาชิกนะครับ ถาทานติดภารกิจอันจําเปนจริง ๆ ก็ขอให

เสียสละมาประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ซ่ึงชวงนี้เรากําลังจัดทํา

งบประมาณประจําป สวนทานชุมพล นะครับ สอบถามเรื่องแกไขปญหาถนน

ชํารุด เชนเดียวกับทานคงเดช นะครับ สวนทานวิรมณศักดิ์ นั้นก็คือการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว ใหเปนรูปธรรมและเปนเอกลักษณตอยอดใหเปนเอกลักษณท่ี

ชัดเจนของจังหวัดของเรานะครับ สวนทานวิรัตน ก็คือสนามกอลฟ และก็ถนน

ชํารุดเสียหาย นะครับ เชิญทานผูบริหารครับ 

 

นายประยงค  โมคภา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกทาน ก็มีหลาย

ประเด็น ผมไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ให

ตอบแทนในบางเรื่อง บางเรื่องไมสามารถจะตอบไดในขณะนี้ ก็จะตอบเปน

หนังสือในโอกาสตอไป ครับในกรณีแรกท่ีถนนชํารุด อันเปนเหตุท่ีไมสามารถจะ

คาดหมายได แลวก็ไมมีในแผนเปนเหตุสุดวิสัย อันนี้ผมจะไดปรึกษาหารือกับฝาย

แผน วาจะหาทางแกไขอยางไร เพราะถาหากวาเปนเหตุสุดวิสัยและไมสามารถ

คาดหมายไดนั้นก็คิดวาเปนสิ่งจําเปนเรงดวนเราก็จะสามารถเอางบสวนอ่ืนมา

ดําเนินการได ในเรื่องตอไป ขออนุญาตนะครับทานชุมพล ท่ีบอกวาตามท่ีไป

ศึกษาดูงานในองคการบริหารสวนจังหวัดหลายจังหวัด คณะผูบริหาร และทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ปกติจะหันหนาใหกันอันนี้เม่ือดูตาม
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หองประชุมของเราแลวมันข้ึนอยูกับบริบทของหองประชุมแตละแหงแลวก็

อุปกรณ ท่ีเราจัดไวแลว ท่ีอยูในงบประมาณตรงนี้แลว อันนี้ไมสามารถจะหันหนา

ใหไดนะครับอันนี้ทานมองดูก็ได ถาหากอยางนั้นก็อนุมัติงบใหมมาและก็จัดใหมอง

หันหนาใหกันไดนะครับ ผมไปท่ีจังหวัดตราดคณะผูบริหารจะอยูขางหลัง หอง

ประชุมจังหวัดตราด สวยมาก เขาสรางเปน 3 หลัง จังหวัดตราดนะครับขอ

อนุญาตเรียนนะครับทีมสตาฟฟหองของเราเปนอยางนี้และอุปกรณของเราอยางนี้ 

เพราะผูท่ีมาจัดก็ถือวาสุดยอดแลวนะครับ ตองขอบคุณ เรื่องท่ี 3 ใครขออนุญาต

ตอบทานวิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร นะครับคือทานอยากใหทางองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ ไดตอยอดสิ่งท่ีจะเปนจุดเดนของจังหวัดกาฬสินธุ อันนี้เปน

ความคิดท่ีสุดยอดมาก ก็จะไดนําเรียนตอทานนายก และฝายบริหารเพ่ือนําขอ

อนุมัติตอสภาตอไปนะครับ ผมไปหลายจังหวัดแลวก็ไปกับผูหลักผูใหญ ครับทาง

ทองถ่ินจังหวัดก็ดี ทานสงกรานต  ทานฝากมาชมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ นะครับ ทานชื่นชมวาทํางานดวยความสบายอกสบายใจและก็ชื่นชม

แลวทานก็ยกตัวอยางใหผมเพราะวาทานไปหลายจังหวัดท่ัวประเทศแตวาบาง

จังหวัดทํางานดวยลําบากมาก  ผูวาราชการจังหวัดก็ลําบาก รวมท้ังอดีตผูวา

ราชการจังหวัดของเรา ท่ีเคยยายไปอยูทางใตแมกระท่ังตอนยายมาอีสานทานก็

บอกวาชื่นชมสภาของพวกเรานะครับผมก็ดีใจอยูนะครับ สวนเรื่องสนามกอลฟซ่ึง

จังหวัดกาฬสินธุ ไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เปนผูดูแล

เราก็ดูแลมาดวยดี แลวตอนหลัง สตง. เขาบอกวาไมใชภารกิจหลักแลวเราก็นํา

เรื่องเขาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือโอนกลับไปใหจังหวัด 

เพราะสนามกอลฟเปนของจังหวัดนะครับจังหวัดใหองคการบริหารสวนจังหวัด

ดูแลในสถานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหญท่ีสุดในจังหวัดเราก็ดูแลไปใน

ระยะหนึ่งเสร็จแลวก็โอนคืนใหจังหวัด จังหวัดก็คืนใหกับเจาของสถานท่ีผูท่ีดูแล

พ้ืนท่ีนะครับคือกรมชลประทาน ก็สงใหกรมชลประทานไปแลว นะครับแลวก็กรม

ชลประทานเขาดําเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม  2558 คือ 2 สัปดาห นะครับเปนท่ี

เรียบรอย จากวันท่ี 1 นะครับก็โดยไดท่ีประชุมจากจังหวัดมาเปนประธานในการ

ประชุม เปนประธานท่ี 6 มิถุนายน จังหวัดขอนแกนนะครับ แลวก็ประชุมท่ีเข่ือน

ลําปาว ผูอํานวยการชลประทานจังหวัด ผูหลักผูใหญท้ังหมดสวนของเราก็มีผม 

ทานรองปณิธาน แลวก็คุณพูลศักดิ์ บุเกตุ เม่ือวันท่ี 21  สิงหาคม  ท่ีแลว ตกลงกัน
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เรียบรอยคือใหกรมชลประทานมาจดทะเบียน ไฟฟาใหเปนของคุณเปลี่ยนหมอ

แปลงหมด แลวก็น้ําใหไปจดใหเรียบรอย แลวก็ภาษีท่ีเราจดกับสรรพสามิตแลวก็

ไปเปลี่ยนใหเรียบรอยนะครับ สวนอุปกรณในสนามกอลฟ ท่ีเปนวัสดุครุภัณฑ ก็

ใหประสานกับคุณพูลศักดิ์ บุเกตุ จัดการใหเรียบรอย ซ่ึงเขาประสานกันแลว สวน

ผูดําเนินการท่ีเราใหรักษานั้นคือคุณสายันห  ประทุมทิพย  ก็ใหคุยกันแลวมี

ขอตกลงดังนี้ครับ คือใหคุณสายันหออกวันท่ี 1 แลวใหกรมชลประทานท่ี 6 เขามา

ดําเนินการ ใหคุณสายันหทํารถกอลฟปตอป คาใชจายของรถกอลฟ คือ 60/40 

เจาของรถกอลฟ 40 เทศบาล 60 รานอาหารตกกลางก็ใหชลประทานดําเนินการ

รวมท้ังปกท้ังสองขางแตวาเพ่ือใหคนรักษารถมีท่ีอยูเขาก็ใหคุณสายันหเชาตรง

รานอาหารริมน้ํา สวนอุปกรณท่ีคุณสายันหหามา ไมวาจะเปนโตะนั่ง โตะนั่งท่ีอยู

ซุมตาง ๆ นะครับ ท่ีคุณสายันหนั้นไปทําและก็บอรดตาง ๆ เขาขอใหอนุกูลบาง 

ขอใหเทคนิคบาง ก็ชลประทานยินดีรับผิดชอบแลวแตเขาตกลงกันสวนรถลากตัว

เล็ก ก็ไปตกลงกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ อบจ. ใหเขาไปเรียบรอยแลวครับ ไมมีขอ

ผูกพันภาระตาง ๆ ไมมีอะไรอีก อันนี้คือความชัดเจนของสนามกอลฟครับ เปน

ของกรมชลประทาน ขอบคุณมากครับ  

 

ปร3ะธานสภาฯ3   ครับเชิญทานวุฒิศักดิ์ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ครับตามท่ีทานรองไดกลาวถึงสนามกอลฟ 

ผมเขาใจวาคือ อบจ. ไดโอนสิทธิ์ ใหเขาเรียบรอยแลวตั้งแตเราผานตั้งแตมีญัตติ

เขามาสภา เม่ือไหรไมรูนานแลว แตผมมีประเด็นวาโอนสิทธิ์ไปแลวปุบ หนึ่งคือตัด

รายไดของ อบจ. ท่ีถามทานรองวา อบจ. มีรายไดไหม หลังจากโอนสิทธิ์ ทานรอง

ตอบวาโอนสิทธิ์ ไปแลวคงไมมี แตอยากใหทานรองตอบใหมประเด็นนี้ ประเด็นท่ี 

2 ตอมา ทรัพยสินเปนของ อบจ. โอนไดหรือเปลา ไมวาจะเปนอาคารหรือ

อุปกรณตาง ๆ ถาผานสภาแหงนี้เรียบรอยจังหวัดไปโอนใหกรมชลประทาน ไม

แนใจวาขอกฎหมายตรงนี้มันใหหรือเปลานะครับเพ่ือมีปญหามา สภาผานให

จังหวัดทําเรื่องตอใหสิทธิทุกสิ่งทุกอยางสุดทายนั้นคือสภารับกรรมนะครับ คือ

ประเด็นขอกฎหมายนะครับ ดูดี ๆ นะครับผม คือเปนหวงนะครับ คือผมทวงติง

เทานี้ครับขอบคุณครับ ประธานครับ 



 15 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานรองจะอภิปรายเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับทานครับ  

 

นายประยงค โมคภา เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ วันนั้นคือไดคุยกันในวันท่ี  21 ซ่ึงมีทานผูวา

ราชการจังหวัด เปนประธานก็ไดคุยกันถึงเรื่องทรัพยสินนะครับ อันท่ีจริงแลว

องคการบริหารสวนจังหวัด  ท่ีไดถามคุณพูนศักดิ์แลวมันไมมีนะครับ  มันมาจาก

การกอสราง  ผมก็ไดถามเรื่องทรัพยสินของเราอยางเชนเรื่องรถตัดหญาหรือเปน

รถตักทราย  หรือรถทรายพวกนี้คุณพูนศักดิ์  บอกของเราไมมีนะ  ถามีก็ใหทาง

ชลประทานท่ี 6  ไปเช็คแหลงท่ีอยู  เสร็จแลวก็ทําการดําเนินการรับ  ตอง

ขอบคุณทานวุฒิศักดิ์  ท่ีเปนหวงเรื่องนี้  อาคารกอสรางท่ีเปนสถานท่ีปูน  ไดเช็คดู

แลวคงไมมีปญหา  นิติกรของเขาไดมา 3-4  คน  ไดพูดคุยกันพอสมควรอยู  ถา

เกิดมีอะไรเพ่ิมเติมผมจะนํารายละเอียดมาชี้แจงในท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่ง  ดวน

ความขอบคุณท่ีเปนหวงนะครับ  เช็คกับทานพูนศักดิ์  กับทานรองปณิธานอีกครั้ง

หนึ่งนะครับในรายละเอียด  ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ      ครับ  เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา 

 

นายวุฒศักดิ์  พลเสนา   ขอบคุณทานประธานครับ  เรื่องแท็ปเล็ตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดท่ียืมไปครับ  สุดทายก็ตองคืน  ไฉน  อบจ.  สรางมา  ไมวาจะเปนองคกร  

หรือแมแตสวนรวมก็แลวแตมันใหไดไหมครับเทานั้นแหละ  ใหไดผมไมมีปญหา  

ใหไมไดคือ  สตง.เขา  หรือหลายๆสวนเขาเปนหวงพนักงานดวยครับ  ขอบคุณ

ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ  เชิญทานพูนศักดิ์  ครับ 

 

นายพูลศักดิ์  บุเกตุ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  คณะ

ผูบริหารทุกสวน  ครับเก่ียวกับเรื่องสนามกอลฟนะครับเอาเขาสภาแลวมีเง่ือนไข

นิดหนึ่งนะครับวาถาเขาไมทําภายในหนึ่งปเราจะคืน  ทางจังหวัดไดหารือไปสงวน

สิทธิลักษณะนี้ไมมีผลทางกฎหมาย  เม่ือสภาโอน  พอโอนไปแลวจังหวัดนาจะทํา



 16 

ตอไดหรือไม  จังหวัดไมมีเจาของสถานท่ี  ก็ยังทําไมได ทรัพยสินตรงนั้นเลยตรง

ไปท่ีชลประทานซ่ึงเปนคนขอครอบครองท่ีดินจากท่ีราชพัสดุ  ยกเวนวา

ชลประทานไมทํามันถึงจะตรงไปท่ีราชพัสดุเจาของเดิมคือทางจังหวัดก็เปนหวงก็

หาขอยุติโอนใหเขาหมดแลวก็คงจะจบไปนะครับ  เก่ียวกับเรื่องบริหารงานทาง

ชลประทานก็จะใหเกียรติทาง  อบจ.  เราเรื่องสวัสดิการนะครับไมใชเชิงธุรกิจ  

ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ  คือทานวุฒิศักดิ์  ถามอยูสองเรื่องนะครับ เรื่อสนามกอลฟกับ

สิ่งกอสรางในสนามกอลฟนั้นคือสวนหนึ่ง  สวนท่ีสองนั้นคืออุปกรณเครื่องไม

เครื่องมืออยางเปนพวกรถตัดหญา  ก็เปนสวนท่ีแกไข  อยางสวนไดโนเสารนะ

ครับวัสดุอุปกรณเหลานี้เปนอุปกรณสํานักงานดึงมาใชของเรามันมีขอกฎหมายวา

ใหสานกอลฟแลวอุปกรณเหลานี้ตองไปดวยหรือไม  ครับขอใหชี้แจงในสวนนี้ดวย

ครับ 

นายพูลศักดิ์   บุเกตุ    ครับกราบเรียนทานประธานครับ  เก่ียวกับเรื่องนี้ทานรองปณิธานก็มีนโยบายนี้ 

ครับ  พอคุยกันในเรื่องขอกฎหมายแลวครับ  เรารับสัญญามาจากจังหวัดตั้งแต

แรก  พอจะคืนไปเราก็เอาสวนนี้ไว  พอทางจังหวัดมาตีความกฎหมาย  เพราะ

ทางเราไมสามารถจะเอาไว  ก็เลยไปแคสนามกอลฟ  คือมันพังแลวครับยี่หอไม

คอยดี  คือถาอามาก็เปนภาระเรา  เราเลยตัดใจวาเอาไวก็เปนสิ่งชํารุด  เพราะมา

20-30  ตัว  จะดีอยูแคตัวสองตัวเทานั้นครับ  ขอบคุณครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ ทานวุฒิศักดิ์มีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ  ครับมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก

หรือไหมครับ อ เชิญทานวรากรณ  ครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน  กระผมนายวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  เขตอําเภอยางตลาด    ประเด็นเดียวครับทานประธาน  คือถนน

หนทางชํารุดก็จริง  ขอบัญญัติปท่ีผานมาเราตั้งงบประมาณรถปรับเกรดไวเขตละ  

3  หม่ืน  ท่ีนี้เงินสามหม่ืนท่ีคณะกรรมการแปร  ผมอยากทราบวาฝายบริหารวา

กองชางมีความคิดเห็นวาคิดอยางไร  เพราะวาหลังจากพายุลูกนี้ออกผมคิดวา

นาจะเขาไปบํารุงถนนหนทางแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชนได
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บางสวน  ทีนี้เงินสามหม่ืนท่ีตั้งไวแตละเขตท่ียังไมมีการโอน  สวนตัวผมแลวคิดวา

นาจะไปจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหมาปรับเกรดพ้ืนท่ีถนนลูกรังใหกับพ่ี

นองประชาชนไดสัญจรไปมาใหมากข้ึน  เพราะวาเราจะมารอรถเกรดของ  อบจ.

เรามันคงไมไดไมทันการทีนี้เลยเสนอความคิดวาใหทางฝายบริหารทําเรื่องจัดจาง

รถนาจะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในขนาดนี้ฝากทานเรียนประธานผานไปยังฝายผูบริหาร

กองชางเรื่องจุดๆนี้ก็ชวยกันคิดชวยกันทํา  ขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานวรากรณนะครับ  เปนเรื่องท่ีดีครับ  วันท่ี  20  เราคงไดคําตอบเพ่ือท่ี

  เราจะไดไปแกไขปญหาของพ่ีนองเราอยางไร  มีสมาชิกทานใดประสงคจะ 

อภิปรายอีกหรือไหมครับ  ถาไมมี  วันนี้ก็ไดประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลว  

 ผมขอนัดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 10  เปนวันอังคารท่ี 22  

 กันยายน  2558  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวน

 จังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา    15.30  น. 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


