
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 1 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายภุชงค    โพธิกุฏสัย  ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

2.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

4.  นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

5.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  ทีปรึกษานายก อบจ.กส. 

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

7.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

9.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

10.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

11.  นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

12.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

13.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

14.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

15.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

16.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

17.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

18.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

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

20.  นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง   ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

21.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

22.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

23.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

24.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

25.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

26.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

27.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

28.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 
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29.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

30.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

31.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

32.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

33.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางเฉลิมขวัญ   สุริยวนากุล  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

36.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

39.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

41.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

42.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

43.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

44.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

45.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

46.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 

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

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

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

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

51.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธุ  สารปรัง  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

52.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

53.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

54.  นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร  ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนหนองหางพิทยา 

55.  นายปราโมทย รินทราช   ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 

56.  นายหนูทรัพย ผดุงชาติ   ตําแหนง ประชาชน 

57.  นางจันทร  เถาวชารี  ตําแหนง ประชาชน 

58.  นายเสถียร  แตงประกอบ  ตําแหนง ประชาชน 

59.  นางวัฒนา  โพธิ์ชัย   ตําแหนง ประชาชน 

60.  นางมะลิวัลย การเรือง   ตําแหนง ประชาชน 

61.  นางสาวนภาพร พุทธแกว  ตําแหนง ประชาชน 

62.  นางรัตติกาล   หลักคํา   ตําแหนง ประชาชน 
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63.  นายเอมอร   โชติไสว   ตําแหนง ประชาชน 

64.  นางธนาพร  พตนคร   ตําแหนง ประชาชน 

65.  นางปทมาภรณ   ปทุมวัน   ตําแหนง ประชาชน 

66.  นางสาวทองใจ เครือชัย   ตําแหนง ประชาชน 

67.  นางจงใจ    จิตพันธ   ตําแหนง ประชาชน 

68.  นางสาวรุนนดา   โชตไสว   ตําแหนง ประชาชน 

69.  นายทองจันทร   นวลโลภา  ตําแหนง ประชาชน 

70.  นายทองสุข   กลิ่นมะลิ  ตําแหนง ประชาชน 

71.  นายณรงค    ศรีเครืออาง  ตําแหนง ประชาชน 

72.  นางจิตรา  ศรีเครือดง  ตําแหนง ประชาชน 

73.  นายจําลอง  โคตรพัฒน  ตําแหนง  ครู 

74.  นางสาวสุธรา อุทโธ   ตําแหนง  ครู 

75.  นายอนุชิต  โคตรพัฒน  ตําแหนง  ครู 

76.  นายพิเชษฐ   ปุณขนธ   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

77.  นายสุริยา   โสภาคะยัง  ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

78.  นางสาวลภัลพร   จิตปรีดา   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

79.  นายปรีชา   จิตสวา   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

80.  นายธนะสิทธิ์   สุขกูล   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

81.  นางสาวมลธิชา   เนตรคุณ  ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

82.  นางสาววรารัตน   ชารี   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

83.  นางสาวพีรพร   ศรีกําพล   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

84.  นางสาวจริยา   ไชยวาร ี   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

85.  นางสาวพัฒพร   นิลปทม   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

86.  นางสาวพัชรา   จิตจักร   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

87.  นางสาวทัดดาว   ปกไคหัง   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

88.  นางสาววิไลพร   ภูผาศรี   ตําแหนง  ทีมบริหารสภา อบจ. หนองหางพิทยา 

89.  นายไวยวิทย   รัตนวรรณี  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 

90.  นางสาวอรวรรณ   หงสบุดดี  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 

91.  นางสาวกัญญารัตน  พรมอินทร  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 

92.  นายวัชรพงษ   สุระเสียง  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

93.  นายวิศรุต   ชุมวัน   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

94.  นางสาววิภาวรรณ   เกียนกุ   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

95.  นายปญญา   รักษาพล  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 3 

96.  นางสาวชญาดา   ศรีจําพลัง  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 3 
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97.  นางสาวมินตรา   จันทบูรณ  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 3 

98.  นายชาติวิทย   พลเยี่ยม   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 4 

99.  นายบุญเรือง   มงคลศิริ   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 4 

100.  นางสาวนุงนุช   เรืองแสน  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 4 

101.  นายชิราวุฒิ   เสียงดี   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 5 

102.  นางสาวกุลธิดา   แสนคํา   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 5 

103.  นางสาวสกาวเดือน  โคตรพัฒน  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 5 

104.  นางสาวอภิญญา   บุตรสุริย   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 6 

105.  นางสาวเพชรมณี   ไชยสุข   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 6 

106.  นางสาวกรรณิการ  สงศหริ่ม   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  เขต 6 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานคณะ

    ผูบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน ขณะนี้ทาน

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับ

    ตอไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และก็ดําเนินการประชุม 

    ตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ  เชิญทานรองประธานสภาท้ังสองทานครับ  เม่ือทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการ

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ครั้งท่ี 1 

    ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ กอนจะเขาสูระเบียบวาระนะครับขอใหทานเลขานุการ

    สภาฯ ไดอานประกาศสภากอนนะครับ เชิญครับ 

 

เลขานุการสภาฯ   ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง เรียกประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  พ.ศ.  

    2558   ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใน

    คราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 

    7 ประจําป 2558 เม่ือวันอังคารท่ี 31  มีนาคม  2558  ณ หองประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีประชุมไดมี การกําหนดวันเริ่มประชุม 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  พ.ศ. 

    2558 เปนวันอังคารท่ี  28  กรกฎาคม  2558   
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     ดังนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา  22 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ

    องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  พ.ศ. 2552  

    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงเรียกประชุมสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  2558  ท้ังนี้ตั้งแต 

    วันอังคารท่ี  28  กรกฎาคม  2558 เวลา  13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีกําหนด  45  วัน  ถึงวันท่ี 10   

    กันยายน  2558  โดยประชุมทุกวันอังคาร ของสัปดาห ถาวันอังคารใดเปน 

    วันหยุดราชการใหเลื่อนเปนวันถัดไป และขอเชิญชวนประชาชนผูสนใจเขารวมรับ

    ฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   

    ประจําป 2558 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันประกาศ ณ วันท่ี 23  กรกฎาคม  

    2558  นายอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ           ครับ  ในวันนี้  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเราก็ได 

                         รับเกียรติอยางยิ่ง จากทาน ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ทานภุชงค โพธิกุฎสัย   

                        ไดใหเกียรติมารวมการเปดประชุม สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

                         สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ครั้งท่ี  1 ประจําป  2558   โอกาสนี้  ขอกราบเรียน 

       เชิญทานผูวาราชการจังหวัด ใหเกียรติ  กลาว พบปะกับสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คณะผูบริหาร ขาราชการและ  ผูเขารวมประชุม   

    ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

นายภุชงค  โพธิกุฎสัย 

ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ครับทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ  ทานคณะผูบริหาร และทาน 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน ตลอดจนลูกหลาน 

    เยาวชนผูเขารวมประชุมในวันนี้นะครับ ก็ถือวาเปนวันท่ีสําคัญวันหนึ่งของไทย  

    เปนวันคลายวันราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

    ซ่ึงเรามีกิจกรรมจัดถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติตลอดท้ังวัน ผมเองวันนี้ก็เปน 

    ชวงท่ี 2 เชาก็ทําบุญใสบาตร 9 โมงก็ถวายราชพิธี เพ่ือถวายพระพรชัยมงคล และ

    ผมก็เปดศูนยสูงวัยพัฒนาชีวิตอาชีพของผูสูงวัยอําเภอกมลาไสย แลวก็เลยมาท่ีนี่

    ยังไมไดไปเปลี่ยนชุด คิดวามาชุดนี้ก็อาจจะเปนบทบาทพิเศษนะครับผมคงไมมี 

    โอกาสไดมารวมประชุมอีกเพราะวาผมจะเกษียณอายุราชการ ในวันท่ี 30  

    กันยายน อะไรก็คิดวาไมไดรับตําแหนงอะไรยังไงตอในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานจะใช 

    ชีวิตในสวนท่ีเหลือในสวนตัวชวีิตท่ีเหลือ ผมก็เลยถือโอกาสมาพบทานดวยท่ีเปน

    คนกาฬสินธุ นะครับเม่ือผมเกษียณไปแลวผมก็จะกลับไปอยูเชียงใหม เพราะวา 
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    บานผมอยูเชียงใหม เพราะฉะนั้นไมตองสงสัยในคําถามวาผมจะมาสมัคร ส.ส.  

    ส.ว. หรือนายกอะไรท่ีไหนนะครับผม ผมไมเปนอะไรท้ังสิ้นก็ไดทําหนาท่ีของ 

    ตัวเองท่ีตองทําเพราะฉะนั้นขอใชเวลาสักนิดหนึ่งอาจจะตองใชเวลาประมาณ            

    20 นาที เพราะวาชวงท่ีมาอยูดวยกันนี้ในฐานะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด 

    ผูบริหาร สมาชิกสภา ผมถือวาเปนกลไก สําคัญท่ีเปนตัวแทนของภาคประชาชน

    เพ่ือจะไดรับรูและเขาใจในคําสั่งและเปาหมายตรงกันทิศทางในสิ่งท่ีกาฬสินธุควร

    จะเปนสรางสรรคและรวมมือไปดวยกัน บทบาทของเราท่ีจะตองชวยกันเดิน        

    นะครับ ชวงแรกท่ีผมมาอยูจังหวัดกาฬสินธุ ผมใหพูดความรูสึกตอนมา ถาใหพูด

    จะเลือกไปอยูจังหวัดไหนก็เลือกไดแตผมไมเลือกกาฬสินธุแนนอน ไมเลือก 

    แนนอน เวนแตวาเขาจะบอกวาถาไมมากาฬสินธุแลวจะไมไดเปนผูวาอยางนี้ มันก็

    จําเปน ความรูสึกผม ผมมีเหตุผลหลายอยางท่ีจะไมมากาฬสินธุ แตวาผมเกิดท่ีนี่ 

    แตวาตัวเมืองกาฬสินธุเองผมไมไดมีความคุนเคย เพราะวาจบ ป.4 ,ป.5-ป.6 ผมก็

    ไปเรียนท่ีรอยเอ็ดเพราะวาคุนเคยอยูทางโนน พอแม คุนเคยทางโนน แตเม่ือเรียน

    ถึง ป.7 ไปมีเรื่องกับหัวหนาชั้น อันนี้เลา เอามีดแทงหัวหนาชั้น เขาเห็นวาจะไป 

    ทางนักเลง ผมก็ขามจังหวัดมาอยูอําเภอกมลาไสย จากนั้นก็ยายไปเลยไปเรียน  

    มศ.4 มศ.5 จบมหาวิทยาลัย ก็ไปอยูปกษใตก็ไมไดกลับมาเลยนะครับ ก็ไดกลับมา

    บานเกิด คนท่ีเปนเพ่ือนผมอยูท่ีอําเภอกมลาไสย พอผมก็ไดมาเปน ส.จ. ในสมัยท่ี

    เขาแตงตั้งจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย จนกระท่ัง มีการเลือกตั้งพอผมก็เปน 

    ส.จ. มาโดยตลอด จนทานเสียชีวิตในขณะท่ีทานเปน ส.จ. อยูในกลุม ทานสิงโต  

    ภูวิจิตร ผมก็ถือวาเปนลูกหลานของ ส.จ. เม่ือเขามาอยูในกาฬสินธุ ผมไมรูวาผม

    จะมาเปนผูวา คนอ่ืนเขาบอกลวงหนากอนท่ีคําสั่งจะออกผมไมรูเรื่องเลย รูคําสั่ง

    ทานเลขาผมเปนคนบอก 6 โมงเย็นผมตองมาเปนผูวากาฬสินธุ ตองใชเวลา 

    พอสมควร ทานก็บอกวาเหตุผลท่ีตองมาอยูจังหวัดกาฬสินธุ ทานก็บอกวาใหฟง  

    ทีละขอ ๆ เปนมันก็เปนอีกขอหนึ่งท่ีผมตองทํางานในเรื่องของการสรางความ 

    ปรองดอง เรื่องท่ีสองคือเรื่องของสถาบันของชาติ ผมก็ตองทํางานตรงนี้ตอไป  

    เพราะฉะนั้นในระยะสามสี่เดือนแรกท่ีผมมาอยูท่ีนี่ผมตองทําเรื่องของการ 

    ปรองดอง ผมพยายามเขาใจวิธีคิดและก็ปญหามันเกิดจากอะไรบาง ผมไปพบพ่ี 

    นองประชาชนเกือบทุกวันในชวง เดือนมิถุนายน เปนชวงของบุญบั้งไฟวิ่งเชา        

    วิ่งบาย วิ่งเย็น บางวันก็ไปเปดงานบุญบั้งไฟ บางวันก็ติดงาน เชาไปอยูยางตลาด 

    ไหลมาธัญญา ตอนเย็นไปรองคํา เพ่ือไปพบปะพูดคุย 500 คน  1,000 คน ท่ีมา 

    บุญบั้งไฟ เพ่ือใหสะทอนความคิด แนวทางในการสรางความปรองดองใหญ ๆ ผม

    ไดบอกวาพวกเรามีความจําเปนท่ีจะตองปรองดอง ไมสามารถหันหลังในการท่ีจะ

    แบงประเทศได เพียงแตเรามีคนท่ีเราชอบ หรือขวัญใจพระเอกหมอลําคนเดียวกัน 

    ถาชอบพระเอกนักรองดนตรี พระเอกหมอลําคนเดียวกัน คนละคน แลวก็เรา 
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    สรางเวทีใหมใหพระเอก นางเอกขวัญใจเราได ประเทศไทยเพ่ือจะแบงประเทศให

    ขวัญใจไปเปนพระเอกตางคนตางมีพระเอก ประเทศไทยเปนอยางนั้นไมได ฉะนั้น

    จําเปน ความปรองดองไมไดหมายถึงวาคิดเหมือนกัน ความปรองดองหมายถึง 

    อะไร หมายถึงวาการอยูรวมกันได ไมมีความแตกตางในความคิดเห็นและ 

    ประโยชนสังคมจะมีความแตกตางกันจะมีความคิดเห็นความแตกตางกันในเรื่อง 

    ของผลประโยชนและสุดทายก็จะนํามาสูความขัดแยงสองอยางนี้ไมใชความชั่วราย 

    ไมใชความแตกตางและความขัดแยง ของไมดีถาปราศจากความแตกตาง  

    ปราศจากความขัดแยง สังคมไมสามารถมีสิ่งท่ีจะกระตุนพัฒนาไปสูสิ่งใหมได แต

    วาสังคมนั้นตองมีการเรียนรู สรางความแตกตางความขัดแยงแสวงประโยชน ท่ีมี

    ตอความแตกตางความขัดแยงใหไดเหมือนกับพวกท่ีเขาเจริญ มีวุฒิภาวะ มี 

    ประสบการณรวมกันในการจัดการความขัดแยง กลไกในสังคมนี้มีกลไกในการ 

    จัดการขัดแยงแตประเทศไทยอยูในระหวางเปลี่ยนทาง เหมือนเปลี่ยนเสื้อผา มาสู

    ประเทศไทยท่ีแข็งแรง เวลาก็คือเราอยูในระหวางการเปลี่ยนถาย เปลี่ยนเสื้อก็ยัง

    เปลี่ยนยังไมเสร็จอยู เสื้อตัวเดียวเราไปวัดตัว เราจะมาใสเราตองไปลองดูกอน  

    กอนท่ีจายสตางคตัวเดียวหนาอกมันหลอม ดูแลวไมทะมัดทะแมง เขากับพุงมัน 

    รัดก็ตองเอาพุงออก เสื้อตัวเดียวตองเอาเขาตองเอาออกใชไหมครับ พอใสไปแลว

    ทองมันก็ยังรัดอยูพุง สุดทายจะเอาเขาอีก จะขยายอีกมันก็ตองเอาเสื้อไวตรงนี้ก็

    ตองมาปรับตรงเสื้อตัวเอง กินขาวนอยลงออกกําลัง นี้คือเปนเรื่องแรกในการท่ีจะ

    ปรับใหมันพอดี ตองเอาเขาเอาออก ยังตองปรับปรุงตัวเองใหเขากับเสื้อผา ในตรง

    นี้การปกครองในระบบการเมืองก็ตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนใหเขากับท่ี

    ระหวางกลไกท้ังสาม อํานาจ มิติ  ศาล ตุลาการ ยังตองปรับ ในสภาวะท่ีปรับมัน

    ตองยังใหพอดี มันยังมีความคับของใจอยูก็ประทุออกมาเปนความขัดแยงกัน  

    เพราะฉะนั้นเม่ือเราขามไปไมไดพลังความขัดแยงมันก็จะเปนพลังน้ําปาท่ีไหล 

    หลาก นอกจากจะเปนพลังแหงการทําลายลาง บานเรือนไรสวน เสียหายแลว  

    มองเห็นซากไรนาน้ําไมมีจะใช คงจะไมมีการกําจัดความขัดแยงของเราได อันนี้ 

    กลไกในการจัดการน้ํา ไมมีเข่ือน เพราะฉะนั้นปญหาของเราตองกาวขามใหได  

    ทางออกเราไมกลาเรารูแตวาเราจะตองหันหนาเขาหากันผมมาอยูท่ีผมไมเคย 

    เรียกรองวาใหใครจะตองมาคิดเหมือนใครเรื่องความชอบ ความคิดทางการเมือง 

    มันชอบเหมือนกันไมได หากจะตองเรียนรูในการอยูรวมกันและก็ความแตกตาง 

    เปนธรรมดาตางหาก อันนี้คือนิยามของการปองดอง การอยูรวมกันใหได ความ 

    แตกตางในความคิดเห็นจึงไดนําหลักการปรองดองในการปรองดองคือหลักสามใจ 

    จริง ๆ แลวก็ไมอยากเอารูปตัวเองข้ึน ผมปฏิเสธท่ีจะเอารูปตัวเองข้ึน ถาบอกวา 

    ถามีแตรูปไมมีตัวหนังสือคนเขาไมอาน ผมก็บอกวาเอารูปไหนมาก็ได แตไมเอา 

    แบบนี้อาย เขาก็บอกวามีรูปชุดผูวา มันดูเอาจริงเอาจังมันสะทอนถึงคําพูดเขาก็ 
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    เอารูปผมใสเครื่องแบบใชไหมครับ แลวก็ใชสีกาฬสินธุ สีเขียว สีสม เห็นพ่ีนอง 

    กาฬสินธุจับมือโดยสรางความปรองดองในการยึดหลักสามใจ เอาท่ีเขาใจ  ไวใจ  

    รวมใจ  เขาใจหมายถึงวาใหเขาใจความคิดซ่ึงกันและกันวาความคิดตางเปนเรื่อง

    ธรรมดา อยาพ่ึงดวนตัดสิน ถูกผิด ดีชั่ว ขอใหเชื่อม่ันวาถึงคิดไมเหมือนเราก็ใหดี 

    ตอบานเมืองอยาผูกขาด ถาเราคิดไดอยางนี้ ความเห็นความตางเปนเรื่องธรรมดา 

    รักชั่ว มีแตกตาง ใหมีความหวังดีตอบานเมือง ดังนั้นใจท่ีสองจะเกิดข้ึนคือไวใจ  

    ความไวใจจะทําใหเราเปดหู รับฟง เปดตา รับรูเปดหูรับฟงทานรับฟงความคิดเห็น

    ท่ีแตกตางท่ีเปนของถูกของดี เขาก็ถูกเราก็ถูก แตทุกขางทุกฝายมีความถูกหนึ่ง 

    เสี้ยวหนึ่งอยาง ถาจะถูกท่ีสมบูรณ จะตองเอาถูกท่ีคนพูดทุกคนมารวมกันถึงจะถูก 

    เชนเดียวกันกับขาเกาอ้ีไมมีใครมองเห็นเกาอ้ีครบสี่ขาในการมองครั้งเดียวรูวา 

    เกาอ้ีมีสี่ขาเห็นมากอนหรือวาเห็นมุมอ่ืน ๆ เปนความรูท่ีสะสมมาวาเปนเกาอ้ีตอง

    มีสี่ขาถาใหเอาตามองไมมีใครเห็นเกาอ้ีครบสี่ขาความจริงแลวก็ยังมองหลาย มุม 

    ผมนั่งอยูตรงขามทานจารุณี เกาอ้ีมีก่ีขา ผมเห็นแคสองขา ขาหนาบังขาหลังอยู  

    มันเปนมุมกวางข้ึนมา 135 องศา เห็นสามขาเพ่ิมข้ึน แตขาหนาก็ยังบังขาหลังอยู 

    คนมองลงมาจากหลังคาดาดฟา ไมมีสักขาเลย แลวใครถูกใครผิด เริ่มตนท่ี 

    ความผิด ผิดหมด เราก็จะตีหัวกันตางฝายตางวาตางผิด แตก็เริ่มตนถูก ตางฝาย 

    ตางถูกแตถูกในแตละมุม ถาอยากไดความถูกท่ีสมบูรณจะตองเอาคนท่ี 90 องศา 

    เขายอมรับกอนวาเขาเห็นสองขาเพราะวาเขาอยู 90 องศา เห็นทุกขา คนท่ีมองลง

    มาจากดาดฟาไมเห็นสักขาเลย ตองยอมรับในความจริง แลวสังคมมันซับซอน 

    ขนาดไหน เรายืนทนงวาเขาถูกเราผิด ดานท่ีสองความไวใจเปนดานท่ีสําคัญมาก

    ถาไมไวใจก็ไมสามารถเปดตา หูฟง สิ่งท่ีดีในคนอ่ืนแลวเอามา รวมกับถูกสิ่งท่ีดีท่ี

    ถูกของตัวเอง แลวจะแปลพลังแหงความขัดแยงเปนพลังแหงความสรางสรรคได 

    เรา ถาเราไวใจและเขาใจกัน ก็เสมือนดอกไมหลากสีหลายพันธุ ความหลากหลาย

    คือความสวยงาม ความแตกตางคือวาหลากหลาย ไมใชความแตกตางท่ีนําไปสู 

    ความแตกแยก ดอกไมในชอนี้แมไมมีสีเหลืองแตก็มีสีมวงอมชมพู สีแดงสีเดียวไมมี

    สีมวงอมชมพูได สีมวงอมชมพูเกิดจาก แดง น้ําเงิน เกิดจากขาว ถามีสีเหลือง               

    มาบวก สีแดงก็ออนลงมาเปนสีอมสม บวกสีขาวเขาไปก็เปนโอรส  มีความ 

    หลากหลาย ในสังคมก็เหมือนกัน ประเทศไทยก็เหมือนแจกันใบใหญท่ีจะตอง 

    รวบรวมเอาความหลากหลายท่ีจะใหเกิดความสมบูรณ สวยงามยิ่งข้ึนมากกวาสี 

    เดียวโทนเดียว แตจะทําอยางไรจะใหยอมรับในความสวยงามในมือของผูอ่ืน เขา

    ยอมใหมาอยูรวมกันใหตีหัวกันกอนวาดอกไมของฉันสวยกวาดอกไมของคุณ ผล 

    สุดทายไมมีดอกไมดอกไหนมาอยูในแจกัน เม่ือเราสามารถเขาใจกันไดเราก็ 

    สามารถเอาความแตกตางท่ีถูกท่ีดีมารวมกันเปนสิ่งท่ีถูกท่ีดีดวยกันได ใจท่ีสาม 

    เกิดข้ึนก็คือรวมใจ ความรวมใจเกิดข้ึน ถารวมใจก็คือความคิดท่ีหลากหลายเปน 
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    ความคิดรวมกันนําไปสูจุดยืน และพ่ึงพาการพัฒนาของจังหวัด ของประเทศ 

    รวมกัน ถามวาจะรวมกันไดอยางไรในเม่ือมีท้ังความตางและความเหมือน เขาก็มี

    หลักเสมือนจุดรวม เสมือนจุด ตางอันไหนตางก็สงวนไวกอน อันไหนเปนจุด 

    รวมกันก็เปนจุดตางก็เหมือนการทําผาปา ผูวาเปนประธานฝายฆารวาส จังหวัด 

    ทานเจาคุณเปนประธานฝายสงฆ มันนาจะจบแตตรงนั้นมีประธานสาย  สาย  

    กมลาไสย สายรองคํา มีประธานสายอีก ทําไมมีประธานสายก็อยากจะไดซอง   

    มาก ๆ มีเงินเยอะๆ เพ่ือไปทอดถวายใหเปนกองทุนเยอะ ๆ ทอดวัดกันเดียวได  

    ไดดี แตถามวาประธานสายมาเลือก สส. สว. มาเลือกนักการเมืองคนเดียวกัน ไม

    เลือกเพราะวาตางคนตางชอบแตเราทอดผาปาวัดเดียวกันไดในสังคมก็เปนเชนนั้น

    เราตองรวมในจุดรวม ผมมาอยูครบ สี่เดือนมิถุนายน  สิงหาคาม  ตุลาคม  พฤศจิกายน  หา 

    เดือนเต็ม จะยางเขาเดือนท่ี 6 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมภาค

    อีสานครั้งแรก โดยมาท่ีจังหวัดขอนแกน แลวมาท่ีจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือมา 

    ขอนแกนมีคนยกมือสามนิ้วเปนสัญลักษณของการกูไมเอามึงพูดแบบหยาบ ๆ กับ

    ทานนายก ยกมือสามนิ้ว เสร็จแลวมาท่ีกาฬสินธุ ไดรับผาขาวมาผูกเอวแบบเปน

    หอแลวก็กอดแลวก็ถายรูปกันแลวก็ถามวาผมจัดฉากไหม หนาหนังสือพิมพฉบับ

    หนึ่ง ชวงเชามาหนังสือพิมพเขาเอาไปลงภาพหนาหนึ่งเปนการยกมือประทวง 

    นายก แตรูปท่ีคนกาฬสินธุเอาผาขาวมา ผมก็ถายรูปไมเอาลง ผมก็เลยวาภาพมัน

    สะทอนถึงความเปนจริงท้ังบวกและลบ เม่ือสะทอนภาพในดานลบมันจะตอง 

    สะทอนภาพความเปนมิตร หรือวาทานไมไวใจผมวาผมจัดฉาก อยาวาแตจัดฉาก

    เลยสั่งใหใครเอาผาขาวมามาผูกเอวใหทานนายก ถาผมทําอยางนั้นขอใหผมวิบัติ

    ฉิบหาย บอกเลยครับสาบานตอพระยาชัยสุนทร ตรงนี้ผมไมรูเรื่องดวย แตเรื่องนี้

    มันเปนเรื่องจริง ไดเสนอความจริงท้ังสองดาน ก็เปนเรื่องท่ีตรงไปตรงมา ความ 

    ขัดแยงตอชุมชน แลวเสร็จแลวทานมาประชุมเรื่องน้ํา เราตองซอมคลองสงน้ํายาว 

    ตองใชงบประมาณ ถึง 30 ลาน แตเราไดรับงบประมาณแค 10 ลานบาทเอง ผมก็

    เสนอใหทานนายกทานรับรูถาดีก็แตปงบประมาณท่ีรัฐบาลกอนเขาทําไวแลว ไมมี

    งบทานก็หันมาถามทานพลเอกฉัตรชัย มีงบกลางไหม เราไดรับงบ 100 ลานบาท

    ทันทีครับ ปญหาสะสมมานานป อันท่ีสองผมเสนอแลววาแหลงน้ําราชดําริ 

    หนองเลิงเปลือยพัฒนาเสร็จน้ําเพ่ิมข้ึน รอยเปอรเซ็นต จาก 35 ลาน เพ่ิมเปน 15 

    ลานลูกบาศกเมตร แตไมมีระบบคลองสงน้ํา เพ่ือประโยชนของเงินตรงนี้เพ่ือใหมัน 

    ขนาดนี้งบประมาณผมใหมาแลว แหงละ 99 ลาน ตอนนี้เสนทางของเข่ือนลําปาว 

    ก็กําลังสราง แตผมก็ไมไดไปยุงนะครับ ในการจัดซ้ือจัดจาง ทานเห็นนะครับ มา 

    ประมาณ 2 ชั่วโมง ขาวยังไมไดกิน เรารวมสองรอยลานมันเกิดจากอะไร เกิดจาก

    ความเกงกลาสามารถของผูวามันเกิดจากวาผมไดรับมอบหมาย สรางความ 

    ปรองดองสมานทฉันท ถาเอาคนมาจับมือถายรูปกอน มันตองเกิดจากการ 
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    ปรองดองอยางท่ีผมบอกหลักสามใจเขาใจกันเขาใจความคิด อันท่ีสองคือความคิด

    ซ่ึงกันและกันอันท่ีสามคือรวมใจ คนกาฬสินธุ ไดทําสิ่งนี้ใหเปนในทางปฏิบัติถาไม

    ออนไหว และในวันนั้น เชนเดียวกันรัฐมนตรีการทองเท่ียวมามองมุมใหมใน 

    กาฬสินธุ เปนเมืองทองเท่ียวเราไดรับงบประมาณ 96 ลานบาท มาถึงป 56 เราได

    ดําเนินการแลวขณะนี้แกงดอนกลางเราไดงบประมาณ 36 ลานบาท พัฒนา 

    ปรับปรุงแลวก็สวนอ่ืน ๆ รวมมือ วันท่ีเราปนเพ่ือแมวันท่ี 16  เคยเห็นวาแกงดอน

    กลางวาพัฒนาข้ึน เราจะมีสวนสาธารณะท่ีดีเพ่ิมข้ึน เรายังจะไดรับงบประมาณท่ี

    จะมาพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวอีก รวมแลวชวงเวลาไมเทาไหรเราไดรับ 

    งบประมาณ 300 ลานบาท ในบางครั้งเราไดงบประมาณพัฒนาจังหวัดปหนึ่ง   

    182 ลานบาท เทากับ 2 ป แลวก็สิ่งตาง ๆ ตามมาความเปนคนธรรมดาไปท่ีไหน

    เขายกมือ กูประทวงมึง กูดามึง แลวมาอีกท่ีหนึ่งเปนมิตรไมตรี ถาทานอยูทานจะ

    ใหกับคนท่ีคนมันดาทานไหม คนท่ีแสดงถึง ไมใชวาคนท่ีแสดงถึงเหมือนกันหมด 

    จะเห็นวาคนกาฬสินธุรักกันหมด แตคนกาฬสินธุรูเห็นความแตกตาง ชอบหา 

    ความแกไข ใหกาฬสินธุ เดินหนาอันนี้ผมตองขอบคุณพ่ีนอง สจ. ท้ังหลายท่ีอยู 

    ใกลชิดประชาชนผมถือวาทานมีสวนใหเกิดความปรองดอง และทําใหภาพพจน 

    ของกาฬสินธุของเราเปนภาพพจนท่ีดีเปนเมืองคนดีมีน้ําใจ เรื่องตอมาเรื่องท่ีสอง 

    เม่ือหลังจากนั้นมาผมจําเปนตองทบทวนสถานะ จุดยืน ของกาฬสินธุ บนเสนทาง

    แหงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน เรามีจุดแข็งของเราในเรื่องทําเลท่ีตั้ง เราอยู 

    บนเสนทางเชื่อมระหวางมหาสมุทรอินเดียกับอาวตังเก๋ีย มหาสมุทรแปรซิฟค อาว

    มัตตมะ ถาลางเสนตรงมาคือมหาสมุทรอินเดีย เขามาเมืองนวี แมสอด พิษณุโลก 

    หลมสัก ชุมแพ ขอนแกน กาฬสินธุ ไปมุกดาหาร แลวก็ขามไปถึงเมืองดานัง ถา 

    ลางแทบจะเปนเสนตรง ไมมีใครจะยายเราไปจากเสนนี้ไดแลวคนอ่ืนจะมาตั้งเมือง

    ใหมก็ไมไดเราอยูเสนทางเชื่อมระหวางตะวันออกตะวันตก ซ่ึงเปนจุดคอริดอร เม่ือ

    อันท่ี 2 เรามีแหลงน้ําท่ีสมบูรณแลวเปนพ้ืนท่ีลุม แมมีนาคม เมษายนท่ีผานมา  

    เปนชวงแหงแลงทานแมทัพไดเดินทางมาเยี่ยมท่ีกาฬสินธุ ทานข้ึนฮอรมาเขาเขต

    กาฬสินธุนี้รูเลยวาทําไม ภาพบนอากาศมันเห็นชัดเลยวามันสีเขียวอยูในเลาะปา

    แดง ไมใชวาฝนตกหรือวาน้ํามีอยูเต็ม เพราะวาดินมันมีความชุมชื้น มีความเปนท่ี

    ลุม ยังเขียวอยูแตวาท่ีอ่ืนมันแหง อันนี้ธรรมชาติ “กาฬสินธุ ดินดํา น้ําชุม เนาะ 

    ปลากุมบอน คือแขแกงหาง” อันท่ี 2 คือเราเปนพ้ืนท่ีการเกษตรอันนั้นผมจึง 

    ระดมความคิดเห็นของทุกคน กาฬสินธุ ของเรานาจะเปนสินคาตัวหนึ่ง เราจะเปน

    สินคาระดับไหน ถาเราจะเปนสบูกอนหนึ่งจะเปนยี่หออะไรยี่หอลักษ ทุกคนก็รูจัก

    ยี่หอลักษ มีท้ังเปนครีมเหลว และเปนกอน ครีมเหลวคนใชนอย แตเปนกอน  

    เพราะคนใชเยอะ ใสกลองสีทอง หรือหอใสกลองกระดาษ ใสสี เติมกลิ่นเขาไป  

    เพราะฉะนั้นเราตองรูจักตัวเองใหพอเหมาะถารายเหมือนสบูลักษครีมเหลวมันก็ใช
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    อยู เทาไหรมันจะสูความรูสึกอะไรไมไดใชไหมครับอาจจะตองมาเปนลักษของ 

    จังหวัดกาฬสินธุ ก็อยามาผัน ในทําเลท่ีเราอยู และเราตั้งสําคัญกับศักยภาพท่ีเรา

    เปน ทําเลท่ีตั้ง ความสามารถของผูคน ในภาษาวางแผนเขาบอกวาเปนการหมด

    สถานะ การกําหนดฐานะสินคาในตลาด ในการวางตัวเองวาเปนแบบไหนเราก็ได

    คําขวัญนั้นมาแลวก็ปรับเปนกาฬสินธุ ถ่ินทองเท่ียว วิถีไทยอีสาน แหลงอาหาร 

    ปลอดภัย ผาไหมแพรวาลือเรื่อง เมืองคนดี มีน้ําใจ เดิมเปนผาไหมแพรวาสูสากล 

    แต ณ ขณะนี้ผมไมสามารถท่ีจะสูหรือเชื่อมไปสูเมืองสากลได มีงบพัฒนาจังหวัด 

    5 ลานบาท เพ่ือโปรโมทในเรื่องนี้แลวไปเดินแบบ ผมไปดูครับไปเดินแบบท่ี 

    เซ็นทรัลก็ตองเกณฑขาราชการไปเปดงาน รถตู 20 คน เงิน 5 ลานไป              

    โปรโมทอยู 2 วัน กับจัดงานอยู 3 วัน เสร็จแลวจบเขาก็เอาเสื้อผามาใหเรา 20 ชุด 

    ท่ีเขาดีไซส แลว 20 ชุดท่ีเขาเอามามีหลักประกันเอาไปใหเขาเปนแบบ ตัด ใชได 

    แลวมันก็จบ เพราะฉะนั้นเม่ือไมมีหลักประกันตรงนี้ผมจะจัดงานผาไหมแพรวา 

    ราชินีแหงไหมในชวงเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีพระนางเจา 10-17 เราจะจัด

    งานแพรวากันท่ีนี่คนเดินแบบก็เปนเราใหมันลือเลื่องไปจากเราก็คือเปนคนดีมี 

    น้ําใจ หนึ่งคําขวัญอันแรก กาฬสินธุ ถ่ินทองเท่ียววิถีไทยอีสาน 2. แหลงอาหาร 

    ปลอดภัย 3. ผาไหมแพรวา ผมขอเปลี่ยนผาไหมสูสากล มาเปนผาไหมลือเลื่อง 

   กาฬสินธุคนมีน้ําใจ ท่ีหนึ่งวิสัยทัศนท่ี หนึ่ง กาฬสินธุ กาฬสินธุเมืองทองเท่ียว วิถี 

   ไทยอีสาน คําวาวิถีไทยอีสานคืออะไรตองตรงกัน คือวิถีท่ีผูกพัน เชื่อมโยง ฮีดสิบ 

   สอง คองสิบสี่ประเพณี 12 เดือน ท่ีมีรากฐานจากการเปนสังคมเกษตรกรรมและ 

   พุทธศาสนาเราจึงมีวิธีพุทธเรียงกันไปท้ัง 12 เดือน ตั้งแตเดือนอาย บุญขาวกํ่า   

   บุญคูณลาน เดือนสี่บุญเผวด  เดือนหาบุญสงกรานต เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด 

   พันชาติ  เดือนแปดบุญเขาพรรษา เดือนเกาบุญขาวประดับดิน เดือนสิบบุญขาว 

   สาก เดือนสิบเอ็ด ออกพรรษา เดือนสิบสองบุญกฐิน บุญในจังหวัดภาคอีสานก็มี 

   หลายบุญ อยางเชนเมืองรอยเอ็ดบุญเผวด เขาไปจับจองเปนบุญท่ีรูจัก บุญบั้งไฟ  

   ก็ในจังหวัดภาคอีสาน ท้ังหมดมีบุญบั้งไฟ ยโสธรเขาจองไปแลว บุญเขาพรรษาแห 

   เทียนก็จังหวัดอุบลราชธานี เราจะไปทําแขงเขาไมไดเขาทํามา 40 ป ของเรามีบุญ 

   คูณลานในเดือนยี่ สูพันธขาว ปราสาทขาวผมก็พยายามท่ีจะสงเสริม เดี๋ยวนี้ก็รับ 

   การสงเสริมตาง ๆ คนเปนท่ีรูสิ่งตอมาบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ชวงออกพรรษาแตวา 

   หมายถึงวาตักบาตรเทโวก็มาจากสวรรค ตักบาตรโรหนะ หมายถึง ลงมาจาก  

   สวรรค เทโวโรหนะ แลวก็ลงมาเพ่ือเสด็จจําพรรษาเพ่ือโปรดมารดาในดาวดึงว   

   ชวง 3 เดือนทานก็มาเสด็จออกพรรษา การตักบาตรเทโวเรายังหาท่ีเอายังไมได ท่ี 

   ภูสิงหเราก็ทําตรงนี้ แตเรายังขาด 3 ท. ก็คือท่ีกิน ท่ีเท่ียว ท่ีพัก ยังไมได เรื่อง  

   ตอมาเรื่องบุญบั้งไฟ ของตําบลกุดหวาอันนี้ไมตองสงเสริมอะไรมากเลย ตอง  

   ชมเชยนะครับอยางกุดหวาตองชมเชยนะครับ เขาเดินดวยลําแขงของตัวเขาเอง  
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   เงินครอบครัวละพันเอามาทําบั้งไฟตําบลเดียวทําบั้งไฟตะไลลานไมรูก่ีบั้ง และก็ไม 

   มีงบอะไรสนับสนุนมากมายและไมมีรายไดจากการจัดนะ แตมีคนไปดูเยอะแยะ  

   แตผมก็ไปดูควรจะตองสงเสริมบั้งไฟตะไลลาน มันยาวตั้ง 6 เมตร ตัวตะไล บรรจุ 

   ดินดําหนักถึงตัน หนักถึงตันครึ่ง ไมใชนะครับ ถาเราจัดระบบใหดีมีกิจกรรม มี  

   นักทองเท่ียว บั้งไฟตะไลลานท่ีผานมาไตหวันจัด ญี่ปุน มาถายทอดสด มาจัด  

   ระหวางเราถายทําอันนั้นมันเปนจุดขาย ตอมาบุญเสงกอง ท่ีอําเภอกมลาไสย มีปู 

   ตา มีอะไรอยู ผมมาดูท่ีอีสาน บุญเสงกอง มีอุดร อุบล กาฬสินธุ มหาสารคาม เขา 

   ก็เสงของเขา แตถา 5 จังหวัดจะมาเสง ก็มาดูกันวาเสงของใครจะใหญกวากัน  

   ตอไปจะตองมาเสงท่ีกาฬสินธุ ท่ีรองคําปลายเดือนสิงหาคม เราจะจัดเสงกองของ 

   ภาคอีสาน 5 จังหวัด ผมหวังวาอีก 2 ป จะเปนมหกรรมเสงกองแหงชาติ ครบสาม 

   ป เราจะเปนเสงกองอาเซียนใชไหมครับ ถา 5 ปเราจะเปนเสงกองนานาชาติ   

   ประกวด แสดงอะไรอยางอ่ืนก็วากันไป ถาทําอยางนี้กาฬสินธุเราสามารถท่ีจะเปน 

   เมืองทองเท่ียวจุดทองเท่ียวได ในสวนตรงนี้และเราจะเปนเจาภาพท่ีดีในการจัด  

   งาน ผมตองขอบคุณนะครับ กาฬสินธุ ไดเปนเจาภาพในการจัดงานใหญ ๆ ลาสุด 

   ก็คือเปนเจาภาพในการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

   พระเทพงานมหกรรม ของกระทรวงวัฒนธรรมโดยวิทยาลัยนาฏศิลป ท้ัง 4 ภาค  

   วันท่ี 9 ถึงวันท่ี 10 ท่ีผานมา คนมาดูมากมายและสิ่งนี้ไดถายทอด จริง ๆ แลว  

   กรุงเทพตองเปนเจาภาพท่ีดี  ถาไมมีใครจัดเรากาฬสินธุรับจัด แลวชื่อเสียงของเรา 

   ก็จะพลอยให แลวชมรมเก็ตสกี ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน ทานจะขอจัดท่ี 

   กาฬสินธุเพ่ือจะขอชิงแชมปแหงประเทศไทย แขงถวยโลก ถามวาจะไปจัดท่ีแกง 

   ดอนกลางไหม แตวาปลิงเยอะนะครับ พากันถอยเลย ถาอยางนั้นจะไปท่ีสะพาน 

    เทพสุดาปรากฏวาตอมันโผล ไมมีแผนท่ีน้ําในเข่ือน ตอมันอยูตรง ไหน ๆ ไมมีใคร

    รู อันตราย ผมก็เลยบอกวาเราตองเปนเจาภาพปตอไปเดือนกุมภาพันธบุญคูณ 

    ลานสูขวัญขาวขอใหเก็ตสกีของประเทศไทยมาถึงกาฬสินธุ เราก็จะคนมาพรอม 

    กับเงิน อยางนี้เราเปนเมืองทองเท่ียววิถีไทยอีสานไดแลวรัฐมนตรีทานก็จะมาอีก

    เปนหนท่ี 3 นะครับ ในวันท่ี 7 นี้ เพ่ือเปดศูนยวัฒนธรรมผาไหม แพรวาท่ีบาน 

    โพนบายสามโมง หาโมงครึ่งตอนเย็นทานจะมาเปดเลาขานตํานานเมืองฟาแดดสง

    ยางในเวลา ทุมหนึ่ง เพราะหนังสือทานมาเองของกระทรวงการทองเท่ียวสุดทาย

    สื่อเรื่องกาฬสินธุ เม่ือคืนพ่ึงไดรับหนังสือแพรว หนังสือแฟชั่นของประเทศ ฉบับ 

    ลาสุด หนังสือเปรียวเลมหนึ่งรอยกวาบาท สงมาใหผมในนั้นมีเนื้อหาเก่ียวกับท่ีมี

    อยู 3 เรื่อง เรื่องท่ี1 อีสานเสนทางแหงผาไหม ก็มีผาไหมหลายอันโดยมี สินจัย  

    เปนนางแบบแลวก็มีผาไหมแพรวาของเรารวมกับผาไหมของอุดร อยูในชุดของ 

    สินจัย ของเปรียว ทานไปซ้ือดูสวนอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องผาไหมแพรวาราชินีแหง

    ผาไหมอันนี้เปนเรื่องของกาฬสินธุอยางเดียวเลยไมมีเรื่องของจังหวัดติดเลย แลว
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    ในสวนทายมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ กาฬสินธุถ่ินทองเท่ียวกาฬสินธุไทย เหมือนท่ีเรา

    ทําตรงนี้โดยเฉพาะเลยนั้นก็คือแนวทางในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ   

    เพราะฉะนั้นเราตองภาคภูมิใจท่ีเราเปนคนกาฬสินธุ มีสิ่งดีตั้ง 7 อยาง เลาใหไดนะ 

    หนึ่งเรื่องดึกดําบรรพรอยลานรอยลานปไมเคยสรางได ไดโนเสาร ท่ีเข่ือนสิรินธร

     ก็มีชื่อเสียงระดับโลก อันท่ี 2 ท่ีเปนสิ่งโบราณตอศาสนาอารยธรรมนั้นก็คือเมือง

    โบราณพันกวาปเมืองฟาแดดสูงยาง พระธาตุยาคูเรามีเสมา เรามีพระไสยาสณภู

    ปอ และภูคาว อันท่ีสามก็คือธรรมชาติท่ีเราพัฒนาตอเติมมีคุณคาและนาสนใจยิ่ง 

    เชนเข่ือนลําปาว ทะเลสาบเข่ือนลําปาว สะพานเทพสุดา สะพานขามน้ําจืดท่ียาว

    ท่ีสุดสวยท่ีสุดในประเทศไทย ภูคาวผสมระหวางของเกากับของใหม ของดีอันท่ี 4 

    ของดีและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนการเตน รํา ฟอน ผา อาหารการกิน วิทยาลัย 

    กาฬสินธุนะครับนี้เปนเรื่องของกาฬสินธุ อันท่ี 5 เรื่องทําเลท่ีตั้งของกาฬสินธุ  

    อุดมสมบูรณ เปนเมืองการเกษตร ของดี อันท่ี 6 คือการอยูบนเสนทางของวิษณุ

    คอดิดอ อันดีอันท่ี 7 ของดีสุดทายตองชวยกันสรางและรักษาคนดีมีน้ําใจ ถาผม 

    เลือกผมเคยบอกวาเลือกมากาฬสินธุ ผมไมมา อันนี้เปนความคิดทางภาษาคนท่ี 

    จากบานมาตั้งแตเด็ก แตถามาอยูแลวผมวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรก็ตามเลือกให 

    ผมมาอยูกาฬสินธุ โดยท่ีภูมิปญญาท่ีคาดคิดไมถึง ถึงไดมาทําท้ังสามหนาท่ี หนาท่ี

    ผูวาไปอยูท่ีไหนก็ตองมาทํา 2 ผมไมไดมาทําหนาท่ีของญาติ หนาท่ีของนอง หนาท่ี

    ของพ่ี หนาท่ีของลุง อันท่ีสามผมไดมาทําหนาท่ีใหเสร็จ อันท่ี สี่ผมไดมาทําหนาท่ี

    ตอวัดวาอาราม คนกาฬสินธุเปนสิ่งท่ีดีท่ีทานตองรักษาไมมีท่ีไหนหรอกสังคมเมือง 

    ยังดํารงความผูกพันกันแบบดั้งเดิมยังมีแมนั้น แมนี้ แตทางอ่ืนไมมีใครรูจัก แลว 

    เสร็จแลววัฒนธรรมอันใหมก็มาครอบมาชี้นําและก็ศูนยสลาย แตท่ีนี่ คนท่ีมาอยู

    ใหมจะตองมาถูกครอบโดยคนของท่ีนี่โดยวัฒนธรรมประเพณี โดยความเอ้ืออาทร 

    โดยความสํานึกรับผิดชอบนี้คือเปนจุดแข็งของกาฬสินธุ เชื่อวารอยเอ็ดคงไมมี อัน

    นี้เปนของดี 7 อยาง นะครับ เรื่องตอมาคือเรื่อง แหลงอาหารปลอดภัย ป 59 เรา

    เปดเปนประชาคมเศรษฐกิจกอน ปตอไปจะเปนประชาคมอาเซียนเลย ตอนนี้เปน

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมกันในทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสินคา 

    เคลื่อนยายโดยเสรีจํากัดโควตาไมไดท้ังขาวปลาอาหารเปนสินคาราคาถูกจะทะลัก

    เขามาแลวเราไมมีการจัดแขงราคากับเขาไดเพราะวาอะไร เพราะวาของเราแพง 

    หนาเก่ียวขาว หนาดํานาไมใช 300 นะครับมัน 400 ถาผักบุงเราขายกําละ 8 บาท 

    เอามาจากลาว ขาย 3 บาท และเราจะถูกเทาเขาไมได เพราะฉะนั้นเราตองแขง 

    ขันในเชิงคุณภาพ เราตองสูไปเปนอาหารปลอดภัยทุกจังหวัดจึงกําหนดตรา 

    สัญลักษณคุณภาพข้ึน ในทุกจังหวัดตองมีอาหารปลอดภัย คือ KS ถาทานไป 

    ตามท่ีไหน เสาไฟ สี่แยกทานจะเห็นท้ังนั้น ผานตา KS ยอมาจากอะไร กาฬสินธุ 

    พูดแบบหยาบ ๆ ถาใหพูดลึกลงไปอีกคือ กาฬสินธุฟุตเซฟตี้ อาหารปลอดภัยของ
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    กาฬสินธุ ซ่ึงผูวาเปนประธาน มีสองระดับ คือหนึ่งอาหารปลอดสารพิษ สามารถ

    ใชปุย ใชสารเคมีได เขาใจตรงกัน แตหามใชสารท่ีเขาหามใช อันท่ี 2 จะตองพน 

    กําหนด เราบอกวาอาหารปลอดสารพิษ ภาษาอังกฤษ อะนาไลสิด อันดับท่ีสอง 

    เพ่ิมข้ึนมาอาหารอินทรียซีไมใชโดยสิ้นเชิง อยางเชนไรอารมณดีของคุณหงส นะ 

    ครับเปนอาหารออแกนิคสหรืออาหารอินทรียก็จะเปน สองประเภทเขาออกใหคน

    ท่ีผลิตอาหารไมวาจะเปนพืชหรือสัตว ตรวจทานเรามีขอสอบติ๊ก ๆ ไป กลับไปทํา

    ใหมเสร็จแลวเราก็จะมอบตรา KS ให มอบใหแตละรายมีเลขรหัสกํากับคือใคร  

    KS1/1 คือคุณมันทนา หงส KS1/2 พอใหญมา KS1/3 พอใหญมี เม่ือใครไดตรา 

    KS แลวก็สามารถเอาตรานี้ไปติดบนสินคาของตัวเองติดตรงถุงตรงอะไรไดแลวมี

    เลขกํากับ อย.แลวใชขามกันไมได ถานําไปทานเราไมปลอดภัย มาตามไดครับพอ

    ใหญสีไมปลอดภัย พรอมดําเนินคดีได ขอหาลอกหลวงเอากฎหมายคุมครอง 

    ผูบริโภคไปใช แลวทุกปก็มีการตรวจซํ้า ผมจึงพยายามอยากใหคนรูจักวา KS คือ

    อะไรคนจะไดรูวาเปนอาหารปลอดภัยเพราะเราติดไวพอเขาไปขางในแผงขายของ

    ก็มีของท่ีขายและติดตรา KS ก็ไปซ้ือ ตอไปคนไมติด KS คนก็จะไมซ้ือเพราะไม 

    ม่ันใจ เม่ือทําไดอยางนั้นภายใน 2-3 ป สินคาจาก ขอนแกน สารคาม รอยเอ็ด จะ

    เอามาขายในตลาดกาฬสินธุไมได ไมมีตรา KS คนกาฬสินธุ ก็ไมกินแลว ไมกลากิน

    มันจะตองทําใหคน ขอนแกน สารคาม รอยเอ็ด ออก KS ใหขอยแหน ไปตรวจให

    ขอยแหนผมจะใชกาฬสินธุนี้เปนเจาแหงอาหารปลอดภัยตองไปตรวจให ขอนแกน 

    รอยเอ็ด สารคาม เอาตรา KS ไปใช แลวเอาสินคาท่ีติด KS มาขายในตลาดคนถึง

    จะซ้ือ สินคาสวนหนึ่งจะตองถูกวางขายท่ีรอยเอ็ด ขอนแกน สารคาม ท่ีติดตา KS 

    ผลสุดทาย สามจังหวัดก็เริ่มรูจักอาหารท่ีติดตา KS ถาทําอยางนั้นจะใหกาฬสินธุ 

    เปนศูนยกลางอาหารปลอดภัยเราจะมีตลาดไทยท่ีขายสงอาหารปลอดสารพิษ  

    หรืออาหารอินทรียอยูท่ีนี่ เราจะไมกลัวผักถูกจากเวียดนามจากลาวมาตีตลาด พอ

    กินเขาไปไมรูจะปวดทอง หรือวากินสารพิษเขาไปเราจะไมตอสูเชิงราคา เราจะ 

    ตอสูในเรื่องของอาหารปลอดภัย เพราะฉะนั้นในวันท่ี 29 นี้ผมจะเริ่มตน หรือเริ่ม

    ใหตรา KS ไปหลายกลุม และก็ใหไปเปนรอย ในวันท่ี 29 ผมจะเริ่มทําสัญญาซ้ือ

    ขายผักปลอดสารพิษและผักอินทรียลวงหนา เพ่ือจะนําสงเซ็นทรัลอยางกลุม 

    หนองลงชวยมาลงนามเลยวาอีกสามเดือนจะผลิตผลราคาจะผลิตผลผักบุงใหก่ี  

    ตัน ๆ ก่ีตัน ในราคาเทานี้คุณภาพ KS และเสร็จแลวเราจะมีเกษตรเชิงนิเวศกลุม

    ตรากาฬสินธุ ใชหรือไมครับมากินรอดปลอดภัยแลวคนจะไปกินกุงเผาท่ีอุดร เรื่อง

    สุดทายก็คือเปนเรื่องสุดคือเรื่องผาไหมแพรวาลือเลื่อง เมืองคนดีมีน้ําใจ เราคน 

    กาฬสินธุเองตองบํารุงรักษาผมไปประชุมท่ีทําเนียบมาเรื่องการตอตานการคา 

    มนุษย เสร็จแลวก็มีการประชุมผูวาท่ีโรงแรมรามาการเดนท ผมเองก็ทําตัวเปนพรี

    เซ็นเตอร ตอมาก็เรียกไปประชุมอีกนะครับท่ีรามาการเด็นท ผมคนเดียวท่ีใสผา 
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    ไหมแพรวามาเพ่ือท่ีจะไดไปประชุมเพ่ือโชวก็สนใจคนก็ชอบ ก็รูวาเราโชวไดผมก็

    โชว ผมก็ทําตัวเปนพรีเซ็นตเตอร สวนจะปรับปรุงไปสูสากลอยางไร ถาจะไปเดิน

    แฟชั่นท่ีกรุงเทพฯ ผมมีขอแมวาคนมาออกแบบดีไซตจะตองพัฒนารุนท่ี 3 ใหได 

    รุนแลกคือรุนปท่ี 1 ผาแพรวา ปท่ี 2 เปนผาผืน  ป 3 ก็คือจะตองไปอยูในแฟชั่น

    ไผบูติกของนาการา ของวิจิตราของบุญรัตนกะพันธ ผาไหมแพรวาไมใชผาไหมท่ี

    เราเอาไวตัดเอาไปใสบาตรไปนี่ไปนั้น ตองเปนแพรวาอีกยี่หอหนึ่ง แตวาจะคง 

    เอกลักษณของลายแพรอยูตรงท่ีใดท่ี 1 เปนจี 3 ผมอยากจะทําตรงนี้ถาทําตรงนี้

    ไดแลวไปทําแฟชั่นแลวไปเดินท่ีกรุงเทพฯ แลวมีขอแมแลวทุกท่ีออกแบบแลวเดิน

    คุณตองเอาไปแขวนไวท่ีรานของคุณ โชวไมใชวาคุณเอากลับมาใหเรานะครับใคร

    รับประกันวาจะเปนท่ีนิยมแลวก็เอารูปภาพไปลงในหนังสือแฟชั่นแลวก็หนังสือ 

    แพรวใชไหมครับแตเขาจะมีสิ่งนี้ใหไมไดผมก็เลยขอเอามาจัดท่ีจังหวัดนี่เปน  

    ถาปหนาทําไดเอาไปทําไมง้ันเราก็ย่ําเทาอยูกับท่ีใหไดทําการเบิกงบใหมันเสร็จสิ้น

    ทุกระเบียบอันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่ีผมเลามาท้ังหมดเปนทิศทาง สุดทาย 

    กาฬสินธุอยูบนเสนทางอิสเซสคอรลิเดเปนเสนระหวางตะวันออกตะวันตกเราตอง

    ทําใหกาฬสินธุของเราเปนเสมือนปม ปตท. บนเสนทางสายนี้ ผมเดินทางไป 

    เชียงใหมกับภรรยา ภรรยาบอกวาจอด ๆ ปม ปตท. จอดทําไม เติมน้ํามัน น้ํามัน

    เชื่อไดวามันไมปนน้ําหรือสองราคามันไมแพงกวาเขาแน เขาเปนผูนําในการลด 

    ราคาน้ํามันคุณภาพเขาไดราคาถูกก็เติมน้ํามันราคาปม ปตท. ไปอีก 2 ชั่วโมงผาน

    ปม ปตท. จอด ๆ จอดทําไม เขาหองน้ํา ทําไมเขาหองน้ํา ปตท. มันสะอาด ไมมี

    กลิ่นเหม็น เสร็จแลวไปอีก 2 กิโลเมตร ปม ปตท. จอด ๆ จอดทําไม กินกาแฟ   

    งวง ๆ กินกาแฟ ๆ อีก 2 ชั่วโมง จอด ๆ จอดทําไมกาแฟก็กินแลว จะไปซ้ือองุน 

    ลงไปเจอกางเกงยีนสก็หาซ้ือกางเกงยีนสมีหางสรรพสินคา มีใสกรอก ใสอ่ัว เต็ม 

    ไปหมดปม ปตท.มันเปนสารพัดนึกของเสนทางท่ีทุกจะตองรัก กาฬสินธุจะตอง 

    เปนปม ปตท. บนเสนทางสายนี้ ภายใน 2 ป ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุจะตอง 

    ยายออกไปอยูหนองซัมหมู อันนี้เปนอนาคตท่ีผมจะตองมองซ่ึงของบไปท่ี 

    กระทรวงมหาดไทยแลวตอนนี้กําลังปรับแบบอยูตอไปท่ีวาการอําเภอตองไปใชงบ

    การปกครองอยามาใชงบกรมโยธาไมไดกําลังปรับอยูความเจริญเติมโตของเมือง 

    จะยายไปตามบายพาสมีเสนทางคอริเดอรเหนือโกบอลไปถึงบานนาไคร                

    กุฉินารายณ ระยะทาง 80 กิโล ใชงบ สามพันกวาลานแตวาจะใหเสร็จจริง ๆ ป 

    60 อันนี้มันแตวาเรามัดจําไวแลวดวยเงินกิโลละ 3 ลาน ก็คือขณะนี้เริ่มปรับแลว 

    ขณะนี้เริ่มจากเหนือโกบอลมาถึง อบจ.แถวบานเตาไฮนี้นะครับ เสนทางกมลาไสย

    นี้ก็คือ 8 กิโลเมตรแรกสรางแนนอนและตอไปก็จะทะลุไปถึงบานนาไครตอไปจะ

    ขยายเปน สี่ เลน เปนเสนทางมุกดาหารและดานัง เพราะฉะนั้นเราตองขยายออก

    มาแลวถามวาเราจะทําอะไรไมเปนเมืองรางไมเปนสิ่งปลูกสรางเรามีอยูก็ทําใหเปน
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    ศูนยชุมชนนั้นก็คือหนวยงานหลักมาใชโรงพยาบาลก็มาใชแตไมใชคนไขไอซียูเปน

    คนไขท่ีพักฟนระหวางรอกลับบาน และเรื่องกิจกรรมสงเสริมในเรื่องสุขภาพชมรม

    ผูสูงอายุ ชมรมแมและเด็ก ชมรมทูบีนัมเบอรวัน ชมรมลีลาศ ชมรมอะไรท่ี 

    เก่ียวกับศิลปะสุขภาพอนามัย ความสามัคคี ก็ไปอยูท่ีนั่น โรงพยาบาลเปนผูใชงาน

    หลักและสําคัญคือพิพิธภัณฑก็อยูท่ีนั่น ในวันท่ี 13 สิงหาคม เราจะมีการเปด 

    พิพิธภัณฑข้ึนมาของเมืองฟนฟูข้ึนมาใหมจะตองเปนของดี หนาศาลากลางรถจะ

    ไมมาจอดเยอะเพราะขณะนี้เรากําลังสรางตึกเกาชั้นในการจอดรถ รถก็จะอยูได 

    500 คัน เดี๋ยวนี้เราจะตองเอ้ือใหคนมาจอดท้ังหมอและก็เจาหนาท่ีท้ังญาติผูปวย

    เสร็จแลวก็มาท้ิงขยะเกลื่อน เขาก็ดาผมวาผมวามาแลวก็ไปผมก็เลยตองขอ 

    เทศบาลทุกวันตองมาเก็บให ลูกเสือ เทคนิค มาเก็บให แตตอไปอีกปกวา อาคาร 

    9 ชั้นจอดรถจะไดมาจอดเราจะตองทําตรงนี้ใหเปนสวนสาธารณะในเมืองใหเปน

    ศูนยสําหรับคนทุกวัย มีสําหรับหนุมสาว มีลับหูลับตาบาง แตวาไมใชลับแล และก็

    มีมุมของผูสูงวัยมารํากระบอง มีเลนจักรยานสําหรับปน มีสนามเด็กเลน มีฟตเนส 

    สวนสุขภาพ สําหรับคนหนุม บริเวณดานหนาศูนยโอท็อป งบ 38 ลานเพ่ือมา 

    ปรับปรุงใหเปนศูนยอาหารรัฐมนตรีทานมาผมจะพาทานไปดูผมของบเหลือจายป 

    38 แตถาไมไดมันอยูในงบป 59 อยูแลว เราก็จะสรางเดินคลุมหมดเลยหนาศูนย 

    โอท็อป แลวโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตรงนั้นก็จะรื้อออกแลวก็ปรับปรุงใหมเปนทรง

    หลังคาใหสอดคลองกับศูนยอาหารท่ีอยูหนา โอท็อป เสร็จแลวเราจะมีรานกุงปลา

    กาฬสินธุเสริม ใครเดินทางสายนี้ถาอยูไกล เดินทางมากินขาวเท่ียงตองออกแตเชา

    เพ่ือจะมาเท่ียงท่ีนี่ ใครอยูใกล แถวพิษณุโลก แถวหลมสัก แลวออกสาย ๆ หนอย

    เพ่ือมาเท่ียวท่ีนี่ มากินอาหารคํ่าท่ีนี่ มาถึงแลวมีท่ีจอดรถ มีสวนสาธารณะ มีศูนย

    อาหารสะอาด KS มีกุง ปลา ของดีปรุงสด มี โอท็อปท้ังของกินของใช แลวมีเสียง

    เรียกรองใหสรางอนุสาวรียราชวงศจักรี เพราะเราไดพระราชทานชื่อจังหวัด 

    กาฬสินธุ ในครั้งแรกเลยคือรัฐกาลท่ี 1 ผูคนขามมาจากเวียงจันทรแลวพระองคมี

    ความขัดแยงกันแลวขามน้ําโขงมาสรางถ่ินฐานตรงนี้ ยายมาอยูตําบลสมโฮง มา 

    อยูกาฬสินธุ และขอจงรักภักดีตอสยามในยุคหนึ่งแลวมันเกิดการแข็งเมืองข้ึนมา

    กองทัพสั่งขามแมน้ําโขงมาถึงนี้แลวบังคับใหเขจาเมืองรวมมือดวยแลวบอกวาไม

    รวมขอจงรักภักดีจนถูกประหารชีวิต ทัพนี้เขาไปชัยภูมิจับเจาพอพญาแลมาในรุน

    เดียวกันเพราะทานไปตั้งเมืองชัยภูมิ มาจากลาวเหมือนกันทานก็ถูกจับถูกบังคับ 

    ใหรวมมือทานก็บอกวาไมเขาก็เอาหลาวแทงพญาแล แตพญาแลหนังเหนียวจาก

    ของเราเปนราชวงศจักรี เพราะฉะนั้นคนกาฬสินธุก็เลยอยากใหสรางตรงหนาจวน

    ตรงวงเวียนน้ําพุไปเชื่อมกับพญาชัยสุนทร เสนทางสายนี้ถนนสายนี้ก็จะไมท้ิงราง 

    วันศุกร วันเสารก็จะเปนถนนคนเดิน เหมือนผาแพรเชียงใหมถนนเชียงรายท่ีจะ 

    เพ่ิมวันมากข้ึน ๆ ทําไมตองมาเขาหองน้ําท่ีกาฬสินธุ แลวกินขาวเท่ียงท่ีนี่ทําไม 
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    ตอนเย็นจะตองมาท่ีกาฬสินธุ เรื่องนี้ไมมีใครจะทําฝนใหเปนจริงคนหนึ่งคนได พ่ี

    นองอบจ.จะตองชวยกันใหเปนไปตามนี้เพราะฉะนั้นผมวาทานตองเสริมฝนงบใน

    การสงเสริมกิจกรรมในจังหวัด ควรจะใหกุดหวา ควรจะใหตักบาตรเทโว ท่ีจะตอง

    ไปเสริมเสงกองท่ีรองคํา ใหตําบลเหนือในเรื่องบุญคูณลาน นะครับเราก็จะสงเสริม 

    เราก็จะพัฒนาอันนี้คือกาวยางของกาฬสินธุท่ีเปนไปไดในขณะนี้มีคนแปลกหนา 

    เขามาผมไปกินอาหารท่ีโรงสีขางบิ๊กซี คนขายก็บอกวาเดี๋ยวนี้มีคนแปลก ๆ มา 

    ถามถนนหนทางผมก็พยายามทําแผนท่ีอาจจะไมสมบูรณ ผมก็ทําแผนท่ีไปติดกับ

    เสนทางการทองเท่ียว ท่ีมุมนั้นมุมนี้ เพ่ือใหคนตางถ่ินมาแลวจะไดเท่ียวนะครับ  

    ผมก็ตองขอขอบคุณ เพราะฉะนั้นเดินแบบมันเคยมีรายได ผมเลยถามวารายได 

    เอาไปทําอะไร เขาไมตอบผม ผมก็ไมถาม แตรายไดในการเดินแบบผมคิดวาจะมา

    สรางบานใหผูยากไร จะใชงบสรางให 25 หลัง ผมบริจาคสวนตัวอีก 200,000   

    บาท หลัง ละ 40,000  หาหลัง ท่ีเหลือใหนายอําเภอ อบต.เทศบาล กํานัน 

    ผูใหญบานไปลงแรง ลงมือสราง ก็สรางเพ่ิมใหอีก 5 หลัง เปน 30 หลัง ผมมานั่งดู

    อาจจะพอแลว อันนี้ก็กําลังปรึกษากันอยู แลวก็วาจะสรางอนุสาวรียไว แตก็ตั้งตน

    ไวจะสรางเม่ือไหรไมรูแตตั้งเปนกองทุนไวแลวมีคณะกรรมการทุกภาคสวนบริหาร 

    จะเปนอยางนั้นผมขอหารือและอาจจะปรับการใชเงิน อันนี้ก็เปนสิ่งท่ีคนกาฬสินธุ

    คนหนึ่งท่ีเกิดท่ีนี่แตไมไดโตท่ีนี่แตไปโตท่ีอ่ืนแตมาทํางานและสุดทายก็ตองจากท่ีนี่

    ไปนะครับเพราะวาบานผมอยูเชียงใหม ก็มาพูดใหยืดยาวและก็สิบสี่เดือนยางสิบ

    หกเดือนเราไดมาทําอะไรรวมกันตองขอขอบคุณพ่ีนองทองถ่ิน โดยเฉพาะ อบจ. 

    ท้ัง สมาชิก ท้ังผูบริหารท่ีเปนเพ่ือนผูรวมเดินทางสรางสรรคดวยดีกับผมมาโดย 

    ตลอดผิดบางถูกบางก็เปนธรรมดาของมนุษยแตวาผมก็รักกาฬสินธุ มีความภูมิใจ

    เปนคนกาฬสินธุ คนเขาถามเปนคนศรีสะเกษ บกาฬสินธุ นะครับ คนตองรูจัก 

    กาฬสินธุ แตวาถาถามวาผมกับทานใครรักกาฬสินธุมากกวาผมไมบังอาจรัก 

    มากกวาเพราะวาท่ีสุดแลวผมก็ตองกลับไปเชียงใหม แตวาทานเกิดท่ีนี่ มาเปนเขย 

    เปนสะใภ ก็มาทํางานท่ีนี่ปกหลักลงรากท่ีนี่บั้นปลายชีวิตเปนคนท่ีนี่ผมเชื่อวาเรา

    รักในกาฬสินธุของทานตองมีมากกวาผมนะครับผมจะคอยติดตามและคอยชื่นชม

    ในการทํางานของทานจนสําเร็จในกาฬสินธุ ไปตลอด หากมีสิ่งใดในวันขางหนาท่ี

    ผมจะมารวมรับรูรวมยินดีความเปนพ่ีเปนนองเราคงจะไมจบในอีกสองเดือนก็คง

    อยูไปตลอด ถาเปนสถานะไมมีใครมาปลดเราไมไดเพราะเราจะอยูกับสมมุตินี้และ

    จะอยูกับเราตลอดไปและเราเลือกท่ีจะรักษาสมมุตินี้สมมุติวาเปนผูวาเปนโนนเปน

    นี้ สมมุติท่ีสั้นถึงเวลาแลวก็ตองไปเพราะฉะนั้นความเปนพ่ีเปนนองของเรา ผมกับ

    ทานชาวกาฬสินธุรวมกันตลอดไปครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ในนามสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะครับ พรอมท้ังขาราชการ ทาน

    ผูบริหารตองกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  เพราะวานั่งฟง

    ทานผูวาแลวเรารูสึกคอยตามวา  เปนแนวทางสําคัญท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด

    กาฬสินธุ ท่ีจะตองนําไปตอยอดทานผูวานะครับ เพราะเชื่อวาคนกาฬสินธุเปนคน

    เกงทานผูวาจังหวัดกาฬสินธุ ของเรา ไปอยูท่ีไหนก็เปรียบเสมือนเมล็ดขาวพันธุดี 

    ไปอยูท่ีไหนทานก็จะไปเจริญงอกงามท่ีนั้นนะครับ ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให 

    ทานผูวาราชการจังหวัดของเราครับ   ขอขอบคุณทานผูวาจังหวัดกาฬสินธุครับ 

    ขอพักการประชุมสัก 10 นาทีครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขออนุญาตท่ีประชุมนะครับ  ขอดําเนินการประชุมสภาตอเลยนะครับ    

    

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

        1.1  ขอเชิญทานสมาชิกรวมพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคลายวัน

พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวันท่ี  28  

สิงหาคม  2558  ภาคคํ่า พิธีถวายเครื่องสักการะเทิดพระเกียรติและพิธี              

จุดเทียนชัย  เวลา  17.30 น. ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  

การแตงกายชุดผาไทย  หรือชุดสุภาพ 

     1.2  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอตอนรับคณะครูและ 

    นักเรียนโรงเรียนหนองหางพิทยา  จํานวน  35  คน  ท่ีไดเขาชมการประชุมสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดในวันนี้  ยินดีตอนรับลูก ๆ นักเรียน ทุกคนนะครับ 

     1.3  เรื่องเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด                

    เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงบริหาร  ตามคําสั่ง  

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง                            

    นายสุนันท  โคตะวินนท  ใหดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการกองกิจการสภา           

    องคการบริหารสวนจังหวัด  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 8)  และใหรักษา 

    ราชการแทนผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ท้ังนี้แตวันท่ี  1 กรกฏาคม   

    2558  เปนตนไป ครับขอเชิญทานผอ.สุนันท กลาวอะไรสักเล็กนอยครับ เชิญครับ 

 

นายสุนันท  โคตะวินนท   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ หัวหนาสวนราชการทุกทาน ผูเขารวม 

    ประชุมทุกทานครับ ความจริงผมก็ไดมารับราชการกองกิจการสภานะครับ เปน 

    สายงานดานบริหารงานท่ัวไป เปนหัวหนาฝายการประชุมแลวก็เปนเลขานุการ 

    สภามาท้ังหมดรวมแลว 3 ครั้งนะครับ และระยะท่ีอยูกองกิจการสภาฯ 5 ป เศษ 

    นะครับ จากนั้นก็ไปท่ีกองสงเสริมคุณภาพชีวิตนะครับและก็สุดทายก็กลับมารับ 
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    ตําแหนงกองกิจการสภาฯ ก็เหมือนกับวาไดกลับมาชวยงานทานประธานสภาและ

    ทานสมาชิกสภาอีกรอบหนึ่งนะครับ ซ่ึงท่ีผานมาก็ไดรับความอนุเคราะหจากทาน

    ดวยดีเสมอมานะครับ ก็ในขณะท่ีผมกลับมาชวยงานทานแตวาทานนายกไดมอบ

    ภารกิจใหผมมาชวยเหลือสภานะครับอะไรบางก็คงจะชวยเหลือกันตอไปการ 

    ดําเนินงานของกิจการสภาคงไมมีปญหาอะไรนะครับ ขอขอบคุณทานประธาน 

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับในนามสภา อบจ.กาฬสินธุ ก็ขอตอนรับทานผูอํานวยการกองใหมนะครับ  

     1.4  ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมีคําสั่งแตงตั้ง 

    คณะทํางานโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูผลิตเมล็ดพันธุขาว  จังหวัด 

    กาฬสินธุ โดยมี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานรวมเปน

    กรรมการ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีสําเนาใหทานสมาชิกสภาทุกทานแลว 

     1.5  ดวยมูลนิธิสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ขอเชิญเขารวมสัมมนา

    หลักสูตร ภาวะผูนําของนักปกครองสวนทองถ่ิน รุนท่ี 28  ผูนําการบริหาร  

    การเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจโลกใหม ระหวางวันท่ี 25-28 สิงหาคม  2558  

    ณ  ศูนยประชุมสภาบันวิจัยจุฬาภรณ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สมาชิกทานใดสนใจ

    เขารวมสัมมนา หลักสูตรดังกลาวแจงความประสงคไดท่ีกองกิจการสภาฯ 

     1.6 ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดเสนอญัตติขอ 

    อนุญาตใชอาคารหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (อาคาร OTOP)  รายละเอียดสําเนา 

    เอกสารใหทานสมาชิกแลวเพ่ือใหทานไดศึกษาในรายละเอียดและประธานสภาฯ 

    จะไดบรรจุเขาระเบียบวาระในวันอังคารหนา เพ่ือใหทานสมาชิกไดพิจารณา 

    ตอไปนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            2.1  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  6  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  24  มีนาคม  2558 

    2.2  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  7  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  31  มีนาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ/กองกิจการสภา/รายงานการ 

    ประชุมสภาเปนการลวงหนาแลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการ

    ประชุม เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายวรากรณ  ภูอาภรณ  
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    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอยางตลาด เขต 2   

    ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานประธานครับ 

    คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  6  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  24  มีนาคม 2558 และคณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจ

    รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 23  กรกฎาคม 2558   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1    

    ครั้งท่ี  7  ประจําป  2558  เม่ือวันอังคาร ท่ี  31  มีนาคม  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 24   

    กรกฎาคม  2558  เรียบรอยแลวและไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภาครับทาน 

    ประธาน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    -  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  6  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  24  มีนาคม  2558 

    -  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  7  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  31  มีนาคม  2558     

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    ท้ังสองครั้งนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องอ่ืน ๆ เชิญทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปราย เชิญครับ   

           เชิญทานวิรมณศักดิ์  ครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ผูบริหาร  ขาราชการ ผูทรงเกียรติท่ีเคารพรักทุกทานครับ 

    ผมด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    อําเภอนาคูครับ คือก็อยากจะพูดถึงเรื่องเกานะครับแตก็ทานผูวาราชการจังหวัด

    ไดนํารองไปแลวนะครับท่ีจอดรถของโรงพยาบาลกาฬสินธุนะครับ ถือวาเปนนิมิต

    หมายอันดีมาก ถือวาทานผูวาบอกวานาจะจอดได ประมาณ 400-500 คัน ของ 

    เรานาจะไปดูแบบอยางของ โรงพยาบาลนะครับ ไมตองมากนะครับแค 200-       

    300 คัน เราก็หาท่ีจอดนะครับ ผมมาแลววนหา 4-5 รอบ จอดไมไดนะครับ จะไป

    จอดฟุตบาทขางนอกนะครับ แตมันจะผิดกฏหมายหรือเปลาก็ไมรูนะครับ ก็คงจะ
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    หาแนวทางนะครับ เราก็มีเงินอยูบางสวนนะครับท่ีจะมาสรางท่ีจอดรถนะครับ สี่

    ชั้นก็ได ชั้นละ 100 คัน สี่ชั้นก็ได 400 คัน นะครับอนาคตตอไปนะครับ อยางวันนี้

    นักเรียนมาดูงานเขาก็ไมมีท่ีจอด ตอไปตางจังหวัดเขาก็มาดูงาน ท่ี อบจ. เรา เราก็

    ไปหาดูงานท่ีเขา เขาก็ยอนกลับมาดูงานท่ีเราหาท่ีจอดรถไมมีนะครับอายเขานะ 

    ครับนาจะทําเพราะวาตรงนี้มีประโยชนมาก ประการท่ีสองอาจจะยายโรงซอม  

    อยากให ผอ.ชางยายเครื่องจักรไปท่ีเราสรางใหม แลวก็จัดงบประมาณใหมใหยาย

    ไปท่ีใหมนะครับ ท่ีมันดีกวานี้ท่ีไมตองแออัดนะครับ ผมวานะครับ พิจารณาตรงนี้

    กอนครับ เอาบานเรากอนครับใหมันดีผมฝากสวนนี้นะครับเปนท่ีสําคัญท่ีสุดครับ 

    ขอบคุณครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์นะครับ  เชิญทานอนันต  จิตพันธครับ เชิญครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับรูอะไรไมเทารูจักกันนะครับ ใหอะไรไมเทาใหอภัย ขออะไรไมเทาขอใหมี 

    สัจจะและคุณธรรม แตถาคนท่ีไมมีสัจจะคุณธรรมก็ไมใหอภัย นะครับ ครับเรียน

    ทานนายกและทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ ผมนายอนันต  จิตพันธ  ส.อบจ. 

    เขตอําเภอนามนครับ อันนี้ผมอยากพูดประมาณ 1 เรื่องนะครับ พอดีชาวบานนะ

    ครับเขาฝากมาวาบริษัทท่ีไปทํากอสรางนะครับ ทําไมไมรีบไปทําใหเสร็จ เพราะ 

    อะไรนะครับ 2. นะครับตอนท่ีไปขุดไปทํานะครับทําถนนลูกรังครับ ทําถนนลูกรัง 

    เสนจากบานยอดแกงไปดงสวาง ตําบลสงเปลือย นะครับทีนี้หลักโฉนดชาวบาน 

    เปนหัวใจหลักของชาวนานะครับหรือชาวบานทุกคนนะครับ ไปขุดของเขานะครับ 

    ขุดแลวก็ท้ิงไปเลยปลอยเลยนะครับจนชาวบานมาดาผมนะครับ ชาวบานดา อบจ. 

    ดวยนะครับทานประธาน นะครับผมขออนุญาตทานประธานนะครับ ชาวบานเขา

    พูดกันวาอยางนี้นะครับทานประธาน วา......ตวัไหนนะครับ หมาตัวไหน มาทํา 

    แบบนี้นะครับ ตามันบอดหรือไงมันมาทําแบบนี้เขาพูดแบบนี้นะครับ ผมก็เลย 

    บอกวาวันหลังผมจะเอาเขาสภา ผมจะเอาเขาสภาแลวมาถามทานนายกวาบริษัท

    ไหนมาทํานะครับใหชวยแจงใหดวยนะครับ เพราะวาผมดูงบประมาณแลวนะครับ 

    ท่ีมาดูแลวถามเจาหนาท่ีแลววางานตัวนี้ก็รูสึกวาพังลงเยอะนะครับ ทําใหเรตติ้ง 

    ของ อบจ. ตกต่ํามาก นะครับ ทําใหตกต่ํามากนะครับ ทีนี้ไดยินทราบขาวบอกวา

    ท่ีมารับเหมาอําเภอนามนนะครับเสนนี้ แลวก็ไดไปขุดลําหวยอยูในสมเด็จดวยนะ

    ครับ ไดยินขาวบอกวาทาน ส.อบจ.อนันต อรรคเศรษฐังนะครับ ไดยินบอกวา 

    ชาวบานสงหนังสือมารองเรียนมาถึง 2 ฉบับ แลวนะครับ ซ่ึงทํางานไมไดเต็มรอย

    นะครับ เพราะวาฟนงานเขาครับ บริษัทนี้นะครับแตไมทราบวาทางฝายบริหาร 
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    จายเงินเขาหรือยังก็ไมรูนะครับแตวาอยากใหเจาหนาท่ีตรวจสอบดูใหเครงครัดนะ

    ครับ สําหรับอําเภอนามนนะครับ ผมบอกวามาทําชุย ๆ อยางนั้นไมไดนะครับ  

    ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานอนันต จิตพันธนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ 

    เชิญทานวิรัตน ภูตองใจครับ เชิญครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีเคารพ กระผม           

    นายวิรัตน ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอสมเด็จ  

    ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ดวยกระผมไดรับมอบหมายจากองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการติดตามโครงการนิเทศ  

    ติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด  

    อบจ. ซ่ึงมีอยูท้ังหมด 12  โรงเรียน ซ่ึงวันนี้ตามท่ีสังเกตเห็นนะครับวาทาง 

    โรงเรียนหนองหางพิทยาคมก็ไดนําเอาลูก ๆ นักเรียนจํานวน 35 กวาคนไดเขามา

    ติดตามการประชุม สืบเนื่องจากเม่ือวานครับคณะกรรมการการศึกษาศาสนาและ

    วัฒนธรรมนั้น ไดออกปฏิบัติ และไดออกตรวจเยี่ยมท่ีโรงเรียนหนองหางพิทยาคม 

    ครับเปนโรงเรียนสุดทายในรอบเม่ือวานนี้ท่ีผานมา ทานประธานท่ีเคารพครับ 

    นักเรียนเขาไดมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จัดเอาคณะกรรมการ 

    โรงเรียนตั้งข้ึนเปนสภาองคการบริหารสวนโรงเรียนหนองหาง โดยทาน 

    ผูอํานวยการศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร ครับวันนี้ทานไดพาเด็กนักเรียนเขามาศึกษามา

    เรียนรูเพ่ือบอกถึงระบอบประชาธิปไตย และระบบขององคการบริหารสวนจังหวัด

    เปนท่ีนาชื่นชม ยินดียิ่ง ท่ีผานมาทางคณะกรรมการสถานศึกษาไดออกตรวจเยี่ยม

    และออกประเมินตามโครงการนะครับก็ไดไดพบเห็นหลายสิ่งหลายอยางท่ีทาง 

    ผูบริหาร ทางองคการบริหารสวนจังหวัดของเราไดสนับสนุน อุดหนุน งบประมาณ

    เขาชวยเหลือไมวาจะเปนดานสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ นั้นท่ีเห็นท่ีสําคัญเลยนะ

    ครับ ยิ่งชวงนี้คือเห็นชวงการศึกษาภาษานานาชาติ แตละโรงเรียนไดรับครับ  

    งบประมาณอยูท่ี 1,500,000 บาท นะครับและก็ศูนยการเรียนรูประชาคม 

    อาเซียนท่ีก็เปนท่ีทราบกันนะครับวาประชาคมอาเซียนนี้จะเขาพรอมกันรวมกัน 

    อยูหลายประเทศดวยกันตามท่ีไดรูไดเห็นมาครับฉะนั้นครับท่ีสําคัญก็คือทางการ

    ศึกษาก็คือวันนี้ทางโรงเรียนก็ยังมีหลายขอท่ีตองแกไข ไมวาจะเปนบุคลากรทาง 

    การศึกษาคณะผูบริหารตลอดจนสมาชิกสภาจังหวัดเองก็ยังเปนคณะกรรมการนะ

    ครับทานประธานไดออกไปตรวจเยี่ยมแลวเห็นสภาความเปนจริง เห็นสภาพความ
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    ตองการของทางโรงเรียนในสังกัด อบจ. ของเราตองนําเรียนกับทานประธานดวย

    ความเคารพอยางนี้นะครับวาบางครั้งบางสิ่งแลวงบประมาณท่ีวาทานนายกหรือ

    วาทานบริหารไดจัดสรรใหกับโรงเรียนไปนั้นสิ่งหนึ่งเปนประโยชนอยางมากครับ 

    เปาหมายกับความตองการแตอีกสวนหนึ่งนั้นยังไมตรงกับความตองการของทาง

    โรงเรียนซ่ึงกระผมเองจะไดรายงานตอสภาตอทานผูบริหารและทานประธานสภา

    อีกครั้งหนึ่ง เปนลายลักษณอักษรเดี๋ยวใหออกครบท้ัง 12 โรงเรียนกอนครับ ทาน

    ประธานสภาท่ีเคารพครับ ปญหาแตละโรงเรียนความตองการนั้นยังมีอีกอยู 

    มากมายจึงฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารนะครับวาการศึกษานั้นโรงเรียนซ่ึง

    ในสังกัดอบจ. นั้นซ่ึงเปนสวนหนึ่งทางองคการบริหารสวนจังหวัดของเราจะตอง 

    ดูแลมากเปนพิเศษครับ และผมก็เห็นตัวเลขครับไมวาจะเปนเงินอุดหนุน 

    งบประมาณลงไปถึง 400 กวาลานบาทก็ตาม วันนี้เขาก็ยังไมเพียงพอครับทาง 

    คณะกรรมการไดออกติดตามและประเมินผลกับทางคณะครูอาจารย ผมเชื่อวา  

    80 เปอรเซ็นต มีความตองการใหชวยเหลืออีก ไมวาจะเปนดานอุปกรณการเรียน

    ตาง ๆ การสอน สื่อตาง ๆ หรือแมแตเงินงบประมาณท่ีจะเปนแรงจูงใจนะครับ 

    ทานประธานท่ีจะชวยในการพัฒนาครู พัฒนาศักยภาพเด็ก นักเรียนวันนี้ครับสิ่งท่ี

    ผมอยากจะนําเรียนตอทานประธานสภาก็คือ ทางโรงเรียนเขาก็ฝากชมเชยมาดวย

    นะครับ ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติของเรานะครับก็ไดอนุมัติเห็นชอบเงิน 

    งบประมาณชวยเหลือใหกับสถานศึกษาแลวก็โรงเรียนในสังกัดของเราไมวาจะเปน

    ทานคณะผูบริหารเองนะครับก็ชวยเหลือวงการการศึกษา แตในขณะนั้นครับเรา

    ตองเปรียบเทียบผูให เห็นคุณภาพของจังหวัดกาฬสินธุของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

    อบจ. จังหวัดกาฬสินธุ ของเรา ซ่ึงถือวาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมี 

    งบประมาณบริหารปหนึ่งหลายรอยลานบาทเชนกัน ทางโรงเรียนก็ยังมีเรื่องเรียน

    ตอทางสมาชิกสภาจังหวัดสิ่งท่ีจะใหผูบริหารนั้นเหลืออีกมากมายผมยังไมไดนํา 

    เรียนใหตรงกับความตองการ ซ่ึงเราจะทําขอบัญญัติปงบประมาณ 59 อันนี้ก็ผมก็

    อยากใหขอมูลเบื้องตนแคนี้กอนเผื่อใหเปนแนวทางไวนะครับ คณะกรรมการ 

    สถานศึกษา ท้ัง 7 ทาน พรอมกับคณะติดตามประเมินผลครบท้ัง 12 โรงเรียนแลว 

    โรงเรียนสุดทายคงจะเปนโรงเรียนเนินยางครับ ก็คงจะไดทํางานและเสนอถึง 

    ปญหาความตองการหรือผลสัมฤทธิ์ ทางการบริหารการศึกษา อบจ. อีกครั้งหนึ่ง

    ครับ ทานประธานขอบคุณครับ กราบขอบพระคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ตองขอบคุณทานวิรัตน  ภูตองใจนะครับ ในนามประธานคณะกรรมการศึกษา 

    ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ พรอมกับคณะท้ัง 7 ทานได เสียสละเวลาลง

    ไปตรวจเยี่ยมใหกับ อบจ. นะครับ ถาอยางไรถาครบทุกโรงเรียนแลวทานไดนํา 
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    ขอมูลเสนอตอสภาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในโอกาสตอไป ขอบคุณนะครับมี

    สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับเชิญครับ เชิญทานวิรมณศักดิ์ครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร  ทานประธานท่ีเคารพผม ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอนาคู คณะกรรมการการศึกษาไดออกติดตาม 

    ประเมิน โรงเรียนในสังกัดท้ัง 12 โรงเรียน ผมตั้งประเด็นไววาการท่ีไปประเมินเรา

    จะเปนเมินสวนไหนบาง ไปเพ่ือไปสอบถามวาไปคุณอยากไดอะไรรถบัสเหรอ หรือ

    วาจะได หกลอ จะไดสิ่งท่ีมีคา 12  โรงเรียน ผมถามวาเราใหไปไมนอยนะครับ  

    หลาย ๆ ลาน แตวาอยากจะรูวาคุณไปสอบท่ีไหนไดระดับจังหวัด ระดับเขต  

    ระดับประเทศ ไดโอเน็ต อะไร ไดรางวัลใหมาดูบาง ปท่ีผานมาผมเห็นแค 2  

    รางวัลนะครับท่ีผมเห็นนะครับ มันคุมกันไหม เราดูแลอยางดีไหม ดูแลวไดอะไรมา

    บาง มาอวดเรามีรางวัลใหดูไหม มีโลรางวัลใหดูไหม 12 โรงเรียนนี้สบายมาก จะ

    ไดรถบัสก็ไดรถบัส อยากไดรถตูก็ใหรถตู หกลอ ไดก็ไดหกลอ อยากไดอะไรเราให

    หมดเลยสนามมวยเราใหหมดเลย แลวผลตอบแทนท่ีไดมันคุมทุนไหม นี้นะครับ 

    เด็กในกาฬสินธุ มีก่ีรอย ก่ีพันคนเราไมไดดูแล มีอะไรใหเราดูบางหรือเปลา มีอะไร

    มาอางไหม มีแตวาอยากไดๆ ก็แคนั้นนะครับ ก็อยากใหคณะกรรมการดูใหม แค

    ไปถามวาอยากไดอะไร ถามวาโรงเรียนคุณไปสอบอะไรไดบาง ในระดับประเทศ 

    ในระดับจังหวัด ระดับเขตมีอะไรบาง เอามาอางผมหนอย ฝากดวยนะครับทาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ นะครับ เชิญทานชุมพล หลักคําครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานผูบริหาร 

    ตลอดจน ขาราชการทุกสวน ครับผมชุมพล  หลักคํา สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 4 อําเภอยางตลาด ในสวนนี้ผมก็เขาใจนะครับ ไมใช 

    ตอบโตนะครับ แตสิ่งหนึ่งท่ีคณะกรรมการออกไป ผมเปนคนหนึ่งท่ีเปน 

    คณะกรรมการติดตาม เก่ียวกับนิเทศ เก่ียวกับการเรียนการสอนของ 12   

    โรงเรียนนั้นนะครับ ตอนนี้ก็ไปได 10 โรงเรียนแลวนะครับ ในการท่ีออกไปนิเทศ

    นั้นก็อันแรกก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนท้ังเด็กนักเรียนและครูวา 

    นักเรียนของเรา หนึ่งปผานมามีผลสัมฤทธิ์ใดบาง มีจุดเดนอะไรในโรงเรียน  

    นักเรียนจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไปนั้นไปเรียนท่ีไหนบางแลวอยูท่ีไหนบางอันนั้นคือ

    หนาท่ีของคณะกรรมการท่ีออกไปติดตามและประเมินนะครับตลอดจนวาคณะครู

    ท่ีอยูแตละโรงเรียนนั้นมีความเปนอยูอยางไร จนในท่ีสุดก็ตองถามวามีความ 
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    จําเปนอะไรท่ีจะตองใชงบประมาณท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนใหเด็กนักเรียน 

    นั้นเปนเด็กนักเรียนท่ีมีคุณภาพนะครับนี้เปนสวนหนึ่งท่ีคณะกรรมการท่ีออกไป 

    ติดตามในครั้งนี้สวนเรื่องรายละเอียดนั้นวาโรงเรียนไหนมีจุดเดนอะไรตรงไหนท่ี 

    จะมีขอแกไขอะไรนั้นทางประธานคณะกรรมการนั้นจะยื่นเอกสารใหทานผูบริหาร

    อีกครั้งหนึ่ง และจะยื่นตอสภาอีกครั้งหนึ่งในสวนนี้อยากจะนําเรียนใหทาน 

    ประธานไดทราบนะครับวาการออกไปปฏิบัติงานของสมาชิกนั้นซ่ึงเปน  

    คณะกรรมการของการศึกษานั้น ไมใชวาออกไปเพ่ือท่ีจะถามความจําเปน 

    เดือดรอนท่ีอยากจะไดเทานั้นแตเราไปติดตามดูวางบประมาณป 2557 ท่ีองคการ

    บริหารสวนจังหวัดใหไปนั้นเปนประโยชนตอนักเรียนไหม นักเรียนสามารถใช 

    ประโยชนงบประมาณท่ีเราจัดสรรไปใหไหม มากนอยเทาไหร แลวก็ป 2558 ท่ี 

    กําลังดําเนินการอยูก็ดีและก็สวนหนึ่งท่ีติดตามไป และก็ดําเนินการไปแลวก็มี ถือ

    วาเปนไปตามขอบัญญัติของงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดป 2558 

    ไดทําการจัดซ้ือจัดจางไปแลว ในสวนนี้คณะกรรมการไดออกไปตรวจสอบ ซ่ึงการ

    ไปตรวจสอบนั้นก็มีหรือวาการไปประเมินนั้นก็ใชเวลานั้นพอสมควรดูหองนั้นหอง

    นี้แลวก็มีการเดินดูนักเรียนแตละโรงเรียนดวยนะครับ ซ่ึงผมขอกราบเรียนทาน 

    ประธานวาการติดตามออกไปประเมินครั้งนี้จะเปนผลดีกับทางองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดอยางมากนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานชุมพล หลักคํา  ครับเชิญทานดนุพล  ผือโยครับ เชิญครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิก 

    สภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  กระผมนายดนุพล  ผือโย  สมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อยากกราบเรียนในวาระอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเรื่องท่ีทาน

    สมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายไปแลว ประเด็นเก่ียวกับคณะกรรมการการศึกษา

    ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีคําสั่งแลวก็ออกดําเนินการโดยจะวา

    นิเทศก็วาไมใชแตพวกผมเขาใจวาเราไปติดตามในฐานะท่ีทานผูบริหารอนุมัติ 

    งบประมาณลงไปแลว หลายรอยลานซ่ึงแตละโรงเรียนแตละแหงนั้นอาจจะใช 

    ในทางท่ีจะสงเสริมลูกหลานบุตร ของเราใหมีประสบการณมีความรูเพ่ิมเติมยิ่ง ๆ 

    ข้ึนไป แตในสิ่งท่ีผมอยากกราบเรียนทานประธานท่ีเคารพวาถาเราไมออกไปสู 

    ทองถ่ินไมออกไปสัมผัสความเปนจริงแลวเราจะไมรู ทานประธานเองทานก็ไม 

    เขาใจปญหาซ่ึงคณะกรรมการ 6-7 ทาน เฉพาะทานประธานวิรัตน  ภูตองใจ ทาน

    ก็คอนขางท่ีจะชื่นชมนะครับวาทานตองไปทุกแหงท้ัง 12 ในสังกัด อบจ. ของเรา
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    นะครับ แลวโรงเรียนท่ีเราจัดสรรงบประมาณลงไปโดยเฉพาะทานรองประยงคนะ

    ครับ ทานไดก็ดูแลภาคการศึกษาตรงนี้ เราชื่นชมนะครับวาในสวนของบุตรหลาน

    ของเรานั้น เราใชภาษาอยางหลากหลายเราเห็นบุตรหลานของเราใชภาษาจีนได

    พอประมาณ ใชภาษาอังกฤษก็ไดพอประมาณ เพราะวาเราไดสัมผัสไดคุยอยาง 

    ภาษาจีนก็ก็มาสอนโดยตรง อยางเชน ภาษาอังกฤษก็ใชคนตางชาติโดยตรงก็ถือวา

    เราไดสัมผัสโดยตรงนะครับในการจัดการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งท่ีผมอยากกราบ 

    เรียนนะครับวาคณะกรรมการชุดดังกลาวนั้นเราตองขอบคุณทางเจาหนาท่ีกอง 

    การศึกษานั้นในฐานะท่ีไปรวมก็นําขอมูลขาวสารไปชี้แจงบางเราตองเห็นใจคณะ

    ครูนะครับ โรงเรียนในสังกัดของเรานี้มีครูในสังกัด ประมาณ เกือบ 500 คน มัน

    ไมใชธรรมดาบุคลากรท่ีมากพอประมาณ และไดมีโอกาสมาประชุมท่ีนี้ ทาน 

    ผูบริหารทานเขาใจ แตผูสอนโดยตรงนะครับทานครับไมมีโอกาสไดเห็นหนาตา 

    เลย ใครคือประธานใครคืออะไรเขาจะไมรู พอไมรูเขาก็อึดอัดใจทานประธานจะ

    คุยกับ ผอ. โรงเรียนก็ไมกลาคุยกลัวเขาดาเอา ผมก็เลยใหขอคิดวาวันนี้เรามาแชร

    ความคิดซ่ึงกันและกัน มีอะไรบอกกลาวกันเลยซ่ึงไดรับผลสะทอนแลวก็บอกวา 

    บางครั้งเอง ขออนุญาตพูดในสภาเลยนะครับวาการดําเนินการลาชาประเด็นหนึ่ง

    ซ่ึงประเด็นดังกลาวนั้นเขาเตรียมเพ่ือจะรายงานเพ่ือใหทราบในโอกาสตอไปอยาใช

    เวทีตรงนี้เพ่ือใหเสียเวลานะครับจะทําเปนลายลักษณอักษรเสนออีกครั้งหนึ่ง  

    กระผมเองลุกข้ึนมาพูด ซ่ึงผมเห็นทานสมาชิกผูทรงเกียรติจังหวัดเขาใจวา 

    คณะกรรมการชุดดังกลาว บอกวาจะเอางบประมาณไปแจกไมใชระเบียบวาระไป

    สอบถามวาเปนอยางไรบาง ผมไปโรงเรียนท่ีคลองขามครับทานประธานครับ ผม

    เรียนตรง ๆ อายหุนยนตเม่ือปท่ีแลวไดอนุมัติงบประมาณชิ้นนี้แหละปรากฎวา  ณ 

    เวลานี้หุนยนตยังอยูในกลองนะครับทานประธาน ซ้ือมาแลวเพราะวาอะไร เพราะ

    หุนยนตท่ีวาตองเอาไอโฟน เอาไอแพต ไปเสียบ มันก็ใชงานไมได เห็นครูผูสอนเขา 

    หองออมาดีพายอะไรผมจําไมไดออนดีมานอะไรนั้นนะอยูในหองเหมือนกับตูเกมส

    นั้นแหละผมสัมผัสแลวทานสมาชิกก็อยากใหเห็นเหมือน “โองบประมาณสองสาม

    ลานนิบแมนธรรมดาเดอนิ ตั้งไวซ่ือ ๆ ” ซ่ึงตอนนี้เรานาจะมีโอกาสไดไปดูไปเยี่ยม

    เปนการพัฒนาหลักสูตรใหบุตรหลานของเราตองกราบขอบพระคุณทานประธาน

    คณะกรรมการการศึกษาท่ีไดมาชี้แจงทานสมาชิกผูทรงเกียรติขอบคุณทุกทานท่ีมี

    สวนรวมขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานดนุพล  ผือโยครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์  พลเสนาครับ เชิญครับ 
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นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภานะครับ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิก

    สภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ ครั้งนี้เปนครั้งแรกนะครับกับการประชุมสมัยท่ี 2  

    ครั้งท่ี 1 ขออนุญาตใชเวลาตรงนี้ไมมากนะครับกอนอ่ืนตองขอนําเรียนวาซ่ึงป  

    2559 พวกเราโดยเฉพาะพนักงานนะครับ ชวงหมดวาระลง สมาชิกหมดวาระวันท่ี 

    2 มิถุนายน คือตองนับวาจากวันนี้ชวงถึงวันท่ี 2 สําหรับ ส.อบจ. แลวก็ชวง 

    มีนาคมไมรูนะครับอาจจะตอวีซาหรืออาจจะมีการเลือกตั้งอันนี้เปนเรื่องของ 

    อนาคตตองถามวาคือ อบจ.เราตองมองภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ คือเรามอง

    เต็มท่ีหรือยังวาปญหาตาง ๆ นะครับมีอะไรบางนะครับ ปญหานะครับไมใชรับ 

    เฉพาะอบจ. เดี๋ยวนี้มันเกิดปญหาท่ัวประเทศ ยกตัวอยางเชนผลผลิตทาง 

    การเกษตรตกต่ํา ภัยแลง ยาเสพติด รายไดของประชากรต่ํามาก นะครับคือตอง

    ปรับกระบวนการตรงนี้ ใหยอมาอยูท่ี อบจ. ทําคนใหไดเงิน ทําราคา ทําพืชผล 

    ทางการผลิต ตัดปญหาเรื่องยาเสพติดอยาใหมีคือเอาตรงนั้นมาเปนแบบไดไหมนะ

    ครับอยาลืมวา อบจ. มี อยาใชใหผิดหลักจึงเปนท่ีมาท่ีไปวาป 2559 การมี 

    วิสัยทัศนของป 59 ทางคณะเรามีความหมายอยางไร นะครับ แนวความคิดพวก

    ทาน แนวความคิดของ ส.อบจ. ดวย ขณะของเจาหนาท่ีนะครับเปนหวงอยางยิ่ง

    นะครับ คือตองวางเปาหมายตั้งกฎตั้งเกณฑวาตองการอยางไร ป 59 นะครับของ

    ทานผูวาป 59  เรื่องอาหาร ปลอดภัย KS  ดีมากนะครับ ของกาฬสินธุ นะครับ 

    ตองสงเสริมนะครับตองสงเสริมหรือหลาย ๆ เรื่องนะครับท่ีทานไดนําเสนอเรื่อง 

    เขาท่ีประชุมแหงนี้นะครับผมเห็นนะครับ เปนแนวความคิดท่ีดีนะครับ ทานฝากไว

    กอนท่ีทานจะเกษียณอายุราชการผมบอกวาให อบจ. เรา ไปหาขอมูลจากทานก็

    ไดนะครับแกเกงแกพูดไดทุกเรื่องเลย ผมยังชื่นชมทานนะครับ ทานเกงจริง ๆ นะ

    ครับทานผูวาคนนี้นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องขอบัญญัตินะครับ สําคัญ

    ท่ีสุดนะครับ ยิ่งจะเสนอเขาสภาวันท่ี 15 สิงหาคม ผมไมแนใจวาจะทันหรือเปลา

    ขอฝากไวแคนี้กอนนะครับทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์ นะครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีก 

    หรือไมครับ  (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ  สําหรับ วันนี้ประชุมกันมาเปนเวลา 

    อันสมควร  ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  เปนวันอังคาร 

    ท่ี  4  สิงหาคม  2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภา  

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 
 
 

เลิกประชุมเวลา                     17.30 น. 
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(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึก/พิมพ       (ลงชื่อ) ......................................ผูตรวจทาน 

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


