
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่ 6 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  24  มีนาคม  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

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

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

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

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

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

6.  นายบดินทร   พยุงแสนกุล  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท                                                 
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7.  นางปยะมาศ               ถวิลการ                     ตําแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผึ้ง                                                                  

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

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

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

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายประยงค  โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

4.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  ท่ีปรึกษา นายก อบจ.กส. 

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

6.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นางอัจฉราวรรณ ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

9.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

10.  นายปณิธาน  พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

11.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส./รกท.หัวหนาสํานักปลัด 

12.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

13.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

14.  นายบุญสง  ถ่ินจําลอง  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

15.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

16.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

17.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

18.  ดร.กริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

19.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

22.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

23.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

24.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

25.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

26.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 
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27.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

28.  นายทนงสิทธิ ์ ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

29.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

30.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

31.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

32.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

33.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

34. นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

35.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

37.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางนันทิชา  มองเพชร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

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.  นางวภิาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

45.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 

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

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

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

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

50.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง   ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  

51.  นายอนุชิต เมืองโคตร  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

52.  นายอรุณ นาดี   ตําแหนง  ประชาชน 

53.  นายทองจันทร   นวลโลภา  ตําแหนง  ประชาชน 

54.  นายสนั่น ภูสวัสดิ ์   ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนลําปาววิทยาคาร 

55.  พ.ต.จ.วิเชียร พินดวง   ตําแหนง  รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียน ทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุม

    ท่ีเคารพทุกทานคะ ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
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    มาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา  

    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําท่ีบัลลังกและ  

    ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ  ครับเม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มา 

    ครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 6 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

       1.1 เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่อง

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558  ดวยจังหวัดกาฬสินธุ  ได

กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ระหวางวันท่ี  31  มีนาคม- 2 เมษายน  2558  และมีคําสั่งใหองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมทอดผาปาสมทบ

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี   ประจําป  2558  ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน  2558 ณ วัดปา

พุทธมงคล  บานเตาไห ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ  ดังนั้น จึงขอเชิญทานสมาชิก

สภารวมบริจาคทรัพยเปนเจาภาพ โดยใหทุกสวนราชการจัดทําตนผาปาแลว

นํามารวบรวมท่ีสํานักปลัด ภายในวันท่ี  25  มีนาคม  2558  เพ่ือดําเนินการ

จัดทําตนผาปา ในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียด

กําหนด การจัดกิจกรรมตามเอกสารท่ีไดสําเนาใหทานสมาชิกสภาแลวนะครับ 

  1.2  เรื่อง  ขอความรวมมือในการเตรียมพรอมรับสถานการณระบาดของ

โรคไขเลือดออก เพ่ือดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุมไขเลือดออก ให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอความรวมมือทานสมาชิกได

ประชาสัมพันธและเตรียมพรอมรับสถานการณการระบาดของไขเลือดออก  

รายละเอียดไดสําเนาเอกสารใหทานสมาชิกสภาทราบแลว 

  1.3  เรื่อง  การรับสมัครผูนําคุณประโยชนดีเดนแกผูท่ีอยูในภาวะลําบาก

และผูอยู ในภาวะยากลําบากท่ีประพฤติดี เดนเ พ่ือคัดเลือกเขารับรางวัล 

“ประชาบดี”  และเข็มเชิดชูเกียรติประจําป  2558  สมาชิกทานใดสนใจขอใบ

สมัครได ท่ีกองกิจการสภา สงใบสมัครภายในวันท่ี  31  มีนาคม  2558  

รายละเอียดตามท่ีไดสําเนาเอกสารใหทานสมาชิกสภาแลว 

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  4  ประจําป  2558   
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    เม่ือวันอังคาร ท่ี  10  มีนาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

    

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายวรากรณ  ภูอาภรณ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอยางตลาด เขต 2  ตามท่ี

    ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานประธานครับ 

    คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 4  ประจําป  

    2558 เม่ือวันท่ี  10 มีนาคม 2558 คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจ 

    รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 20  มีนาคม  2558  เรียบรอยแลว และไดจัดเตรียม

    ไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการ 

    ประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทาน 

    สมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไขถอยคําในรายงานการประชุม กระทําได 

    โดยมติของท่ีประชุมสภาครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

 

 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ถาม 3 ครั้ง)  

    ถาไมมีนะครับ  ถือวาสภารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง

    ท่ี 4  ประจําป  2558 เม่ือวันท่ี  10 มีนาคม 2558 

 

ระเบียบวาระท่ี  3      ขอสอบถามผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

 3.1  เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยเฉพาะ

มาตรการปองกันและปราบปรามแกงคขโมยในเขตจังหวัดกาฬสินธุ   

 -  นายอนันต  จิตพันธ   ผูสอบถาม 

 วันนี้ไดรับเกียรติจากทานพันตํารวจเอกวิเชียร  พินดวง รองผูบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ ไดใหเกียรติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ไดมาตอบขอสอบถามนะครับ 

 เชิญทานอนันต  จิตพันธ กอนครับ  
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นายอนันต  จิตพันธ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ผมอนันต จิตพันธ สมาชิก 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอนามน สําหรับขอสอบถามวันนี้นะครับ

    เนื่องจากพ่ีนองประชาชนนะครับชาวอําเภอนามนนะครับ แลวก็รวมท้ังจังหวัด 

    กาฬสินธุนะครับตามท่ีผมทราบขาวมานะครับ โดยเฉพาะหวงนี้นะครับก็เกิดหรือ

    วาเปนโรคระบาดชนิดหนึ่งคือขโมยทรัพยสินของพ่ีนองประชาชนนะครับ ครับ 

    เรื่องท่ีผมเอามากระทูถามก็คือเรื่องลักขโมยนะครับ ถือวาเปนแกงค ขโมยคือชอบ

    ไปขโมยแบตเตอรี่ของชาวบานนะครับ แลวก็หางรานคาตาง ๆ นะครับก็ถือวาทํา

    มาหลายปแลวครับผมก็เคยแกลงถามไปครั้งหนึ่งแลวแตวาผมเลยถามวาท่ีอําเภอ

    นามน ทําไมไมแจงตํารวจเขาก็บอกวาถาแจงไปก็จับไมไดผมก็เลยวาอยากให    

    ส.อบจ. ทําเปนขบวนใหญเลยแลวก็ปท่ีผานมาแลวก็ไดผล แลวก็มาขโมยทีนี้ผม 

    อยากเรียนถามวาทางรองผูกํากับการวาเราจะมีวิธีปองกันแบบไหนนะครับ เรา 

    ตองทําไดนะครับ มันก็ไมขโมยมากหรอกครับ คือเขาขโมยแบตเตอรี่ คือจะมี 

    บานท่ีอยูท่ีเปลี่ยวๆ คนนอยหางจากหมูบานนิดหนอย มีปา เขาบอกวาปหนึ่ง 

    เขาบอกวาประมาณ สิบกวาคันนะครับ สิบคันก็เปนยี่สิบลูกเขาบอกวา 20 ลูก ก็

    ลูกละประมาณ สี่พันกวาบาทก็รวมเปนเงินก็เยอะเหมือนกันนะครับ ขออนุญาต 

    เรียนถามทานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานอนันต  จิตพันธ ทานก็ไดถามเก่ียวกับเรื่องการดูแลความปลอดภัยและ

    ทรัพยสินนะครับและมาตรการปองกันการปราบปรามขโมยในจังหวัดกาฬสินธุ  

    นะครับ วันนี้เราไดรับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทานพันตํารวจเอกวิเชียร พิณ

    ดวง ทานรองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ในโอกาสนี้ขอกราบ

    เรียนเชิญทานรองไดนําเรียนตอสภาครับเชิญครับ 

 

พ.ต.อ.วิเชียร  พิณดวง  ครับกราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก อบจ. ทานสมาชิกสภาทุกทาน และ

    ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมพันตํารวจเอกวิเชียร พิณดวง รองผูบังคับการ 

    ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ซ่ึงรับผิดชอบงานปองกันและปราบปรามขอ

    อนุญาตตอบขอสอบถามในภาพรวมของตํารวจภูธรกาฬสินธุ เพ่ือทราบนะครับ  กอนอ่ืน 

    ตองขอขอบคุณแทนพ่ีนองประชาชนนะครับท่ีทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดแหงนี้เปนหวงเรื่องความปลอดภัยในทรัพยสิน ตํารวจภูธรจังหวัด 

    กาฬสินธุ เราก็เปนหวงความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินเชนเดียวกันนะครับใน 

    ภาพรวมนะครับ เอา 2 เรื่องกอนนะครับ เรื่องแรกความปลอดภัยในชีวิตกับเรื่อง

    ท่ี 2 ก็คือความปลอดภัยในทรัพยสินความปลอดภัยในชีวิตนะครับในป 57 มีคดี 

    เกิดข้ึนท้ังหมด 25 รายนะครับ เราจับไป 20 ราย คิดเปน 80 % ป 58 ตั้งแต 

    ตุลาคม จนถึงวันนี้เกิด 9 ราย เราจับมาแลว 6 ราย คิดเปน 66 % ความปลอดภัย
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    ในชีวิตของพ่ีนองประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ อยูในเกณฑดี คดีท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

    เปนคดีทะเลาะหรือเปนคดีพ้ืนบาน โกธรแคนกันกินเหลากันทํารายกันฆากันอันนี้

    เปนคดีพ้ืนบาน ของจังหวัดกาฬสินธุไมมีคดีท่ีคนรายจากตางถ่ินเปนขบวนการ  

    เชน รับจางมาฆาคนในจังหวัดกาฬสินธุ ไมมี เพราะฉะนั้นสถิติความปลอดภัยใน

    ชีวิตของเรายังดี ตอไปดูคดีความผิดตอทรัพยสินของพ่ีนองประชาชนนะครับวา         

    ป 57 เรารับแจงท้ังหมด 170 ราย จับ 93 ราย คิดเปน 54 เปอรเซ็นต ป 58  

    จนถึงปจจุบันนี้ เรารับแจง 223 ราย จับ 88 ราย คิดเปน 35 เปอรเซ็นต เรารับ 

    แจงเพ่ิมข้ึน 53 ราย คิดเปนรอยละ 31 เปอรเซ็นต นําเรียนเพ่ือทราบนะครับวา 

    คดีลักทรัพย มีวิธีคิดอยู 2 คิด คือหนึ่งปองกันไมใหเกิด สองเราจับได จับไดมีสอง

    วิธีก็คือ หนึ่งมีพยานหลักฐานใชพยานบุคคล หรือกลองดีดีทีวี สองก็คือไปตาม 

    ทรัพยแลวกลับมาหาคน มี 2 แนวคิด คราวนี้คดีขโมยทรัพยถามวาทําไมจึงมี 

    แนวโนมเพ่ิมข้ึนจริง ๆ แลวจังหวัดกาฬสินธุ ผมไปจังหวัดอ่ืนท่ีโคราชท่ีอะไร แลง

    จนหญาแหงนะครับ วันกอนผมไปลําพานครับ นาเขียวหมดเลย จริง ๆ จังหวัด 

    กาฬสินธุดูสภาพความเปนอยูของพ่ีนองประชาชน ผมอยูท่ีนี่ปท่ีหกครับความ 

    รับผดิชอบคือการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปกติแลวจังหวัดกาฬสินธุ

    สวนหนึ่งไมมีเพราะวาพ่ีนองเขาทํามาหากินได แตท่ีมันเกิดข้ึนมากมันไปพวงกับ 

    คดียาเสพติด เราคดียาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ เปนรายเล็ก ๆ ฉะนั้นคดียาเสพ

    ติดพอไมมีเงินซ้ือยาก็จะเดินกอเหตุลักทรัพย เพราะวาคดีลักทรัพยของจังหวัด 

    กาฬสินธุ ไมไดเกิดจากความยากจน  แตเกิดจากยาเสพติด รอยละ 50 ข้ึนครับ 

    เก่ียวกับยาเสพติด คราวนี้ถาเปนอยางนี้แลวทางตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ ไมได

    นิ่งนอนใจเลยนะครับ มาตรการท่ีเราวางไว เชน เราจะจับคดีจะออกหาจับไหมไป

    ตามจับตามงานนี้ปหนึ่งประมาณสัก 400-500 หลัง  ไมวาจะอยูท่ีไหนครับ จะอยู

    ปากน้ํา หรือท่ีไหน เราก็ไปตามจับมา ประมาณ 400-500 หลัง ทุกป นะครับ ท่ี 

    เราจับมาไดมันเปนคดีทรัพยบางสวน ยาเสพติดบางสวน นี่คือคดียาเสพติด 

    บางสวน ทีนี้มาตรการท่ีเราวางไวสายตรวจก็ดี ชุดสืบสวนก็ดี เปนสวนหนึ่งแตท่ี 

    เรานําเรียนตรงนี้เราใชกลองวงจรปด ในเมืองเราใชกลองวงจรปด ตอนนี้เราเอามา

    เพ่ิมอีกรอยตัว ซ่ึงกลองจะคอยบริการตํารวจไดเพราะวากําลังตํารวจเราทุกตรอก

    ซอกซอย นะครับ แลวเราก็จะใหหอพัก โรงแรม ใหบานพัก ท่ีเปนสวนรวมติด 

    กลองวงจรในท่ีจอดรถปญหาหนึ่งท่ีเราพบในขณะนี้ คนหลายไมใชวาเปนเด็กท่ี   

    ติดยาแลวตอนนี้เรามีคนไหลจากอุบลราชธานี จากเขมราฐ เปนแกงคมาลัก 

    ขโมยมอเตอรไซตเราเดือนหนึ่งก็ประมาณ 40 ถึง 50 คัน เอารถปกอัพมาใสไปเลย

    ครับมาใสแลวก็เอาขามลาวเลย เขาซ้ือแลวก็เอาขามลาวไปเลย เราจับไดท้ังหมด 

    6 คน แตรถไมไดสักคันเลยแตเขารับนะครับเขามาเอาไปประมาณ 30 คัน แตเรา

    ทําอะไรไมไดเพราะวารถขามลาวไปหมดแลวก็กลายเปนคดีไป ชุดนี้อีกมันมีชุด 
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    หนึ่ง มารับท่ียางตลาดไปอีก 6 คัน แลวไปถูกจับท่ีนครปฐม เขาก็รับสารภาพวา 

    เขาขโมยจากนี้ไปแตวารถขามไปแลวเพราะเฉพาะนั้นตรงนี้ก็เปนคนรายตางถ่ิน 

    เขามาหาเรา คราวนี้พอกลับมาหาเราบาง ในเขตพ้ืนท่ีนามนทําไมถึงมีคนมาขโมย

    แบตเตอรี่ ขอเรียนใหทราบนะครับถาทรัพยท่ีอยูในบานอยูติดบาน พ่ีนอง 

    ประชาชนหรือวาผูใหญบานท่ีดูแลความปลอดภัยปกติบานนอกจะไมคอยมีโจร  

    แตถาทรัพยไปวางอยูขางนอกไปจอดอยูขางนอกก็มี 2 ประเด็นครับ 1. พวกติดยา 

    2. พวกหาปลา อันนี้กอนท่ีจะเขาท่ีประชุมผูกํากับนามนรับไวนะครับ วาเรื่องนี้เขา

    ตามอยู มี 2 ประเด็นอยางท่ีผมบอกและเขาไดเอาตํารวจไปซุมดูอยู เอารถไปซุมดู

    อยูนะครับ ซ่ึงแบตตรงนี้ไมถึงก่ีบาทนะครับ ประมาณ 500-800 บาท   

    เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมรับไปวาจะดูแลเรื่องคนรายตรงนี้มาดําเนินคดีใหไดแลวก็ขอ

    ฝากขอบคุณแทนพ่ีนองประชาชนดวยวาท่ีทานสมาชิกเปนหวงตํารวจภูธรจังหวัด

    กาฬสินธุ มีการยืนยันนะครับวาเราจะดูแลพ่ีนองประชาชนนะครับ เหมือนกับพ่ี 

    นองของเรานะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานพันตํารวจเอกวิเชียร พิณดวงนะครับท่ีไดมาตอบแบบสอบถาม

    ใหกับทานอนันตนะครับ ทานอนันต  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ ครับขอบคุณทานประธานนะครับ ผมก็อยากเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับ ตามท่ีผมได

ขอมูลมานะครับ ถาจะใหพวกเราก็ยากอยูนะครับ ก็ประมาณ 2-3 ที แลวนะครับ 

คืออยางนี้นะครับอยากเรียนใหทานทราบนะครับคือมันมาเปนขบวนครับ เปน

ขบวนการนะครับ เขาบอกวากอนท่ีของ ของเขาจะหายจะครับ จะมีลักษณะ

เหมือนคนมาหาตุกแกนะครับ แลวก็เอารถวิ่งตามหลังมานะครับ รถจอดไวอีกท่ี

หนึ่งแลวก็จะมีรถมาหาตุกแกไปตามขางหนานะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับ

มันเคยมาเปนขบวนอยางนี้นะครับ วันนั้นผมไปอยูไปอําเภอพระนอนซ่ึงเปนราน

ขายวัสดุเหมือนกันนะครับ วันนั้นผมไปทานก็บอกวา เขามาท่ีรานเขานะครับ            

ท่ีรานขายพัสดุอยูท่ีพระนอนนะครับ เขาบอกวาไมไดมาหาตุกแกนะครับ ตุกแก

อะไรจะมาอยูท่ีขางลางรถนะครับ มันบอกวามาหาตุกแกนะครับ อันนี้คือประเด็น

หนึ่งนะครับ ประเด็นท่ี 2 นะครับ รานเฟอรนิเจอรท่ีเขาสืบอยูท่ีอําเภอคํามวงนะ

ครับ ของทานจะคลาย ๆ วามาซ้ือหมอแบตเกา ตอนกลางวันประมาณ 2-3 วัน 

มาหาซ้ือเครื่องแบตเกากอนแตอีกประมาณ 3-5 วันมา ปรากฏวาไปหมดเลย ครับ 

เกลี้ยงหมดเลยมันเปนลักษณะจะวาแกงคก็ไมใชนะครับ ถาเปน ชาวบาน หรือ

เด็กนะครับ มันก็จะเอาไปแคคันเดียว คันท่ีลักทรัพยอยางนี้นะครับ ถามาเปนทีม

อยางนี้มันตองเปนแกงคใหญนะครับ ถาทานอยากไดขาวมากกวานี้ผมไมอยาก

เอยชื่อนะครับอยูในจังหวัดเรา เปนอําเภอไหนผมจะไมบอกลักษณะนี้นะครับกลัว
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วาจะดูถูกอําเภอเขานะครับ อันนี้ขอมูลอยูผมยังมีอยูนะครับ อันนี้ผมสามารถระบุ

บอกวานาจะเปนอําเภอนี้นะครับ แตวันนี้ผมไมอยากพูดในท่ีประชุมนะครับ แตวา

ทานอยากไดขอมูลนะครับ โทรติดตอผมเลยตรงเลยครับ 086-8512017 นะครับ

อันนี้คือผมจะใหขอมูลท่ีชัดเจนนะครับ ขอบคุณมากนะครับท่ีทานไดเขามาชี้แจง

ชวยมาใหความม่ันใจใหกับพ่ีนองประชาชนชาวกาฬสินธุ ครับขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับ  ทานวิเชียรมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 

 

พ.ต.อ.วิเชียร  พิณดวง ครับทานประธานครับผมอยากไดขอมูลในลักษณะท่ีเปนเอกสาร ทานเอา

รายละเอียดตรงนี้นะครับ ท่ีท้ังหมดเลยนะครับ ไมตองเขียนชื่อก็ได เอาใหผมหรือ

เลขาผมก็ไดนะครับ ถาหลายโรงพักผมจะใชชุดของภูธรจังหวัด สืบท้ังจังหวัดแลว

จะไปดูแลในเรื่องนี้ใหนะครับ จะไดเห็นภาพรวมท้ังจังหวัดไมใชเฉพาะอําเภอ ถา

ทานวาอยางนี้คือแกงคหาตุกแก จะเปนอีกชุดหนึ่งท่ีทําเปนหาตุกแกแตมาขโมย

ทรัพยจะใชอีกชุดหนึ่ง เฉพาะนั้นมันเปนคนท่ีมาจากตางถ่ิน เพราะฉะนั้นมันตอง

ใชดูภาพรวมของตํารวจภูธรจังหวัดครับ ผมจะดูใหนะครับไมตองลงชื่อก็ไดนะ

ครับ ผมจะไประบุเองครับวาเราจะใชชุดไหนนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานอนันต ไมติดใจแลวนะครับ วันนี้ตองขอขอบคุณทานวิเชียร พิณดวง นะ

    ครับตัวแทนทานผูกํากับการสถานีตํารวจจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ท่ีใหเกียรติกับ

    สภา อบจ. ไดมาตอบแบบสอบถามก็ถือวาพวกเราชาว อบจ. ในเขตจังหวัด 

    กาฬสินธุ ในฐานะตัวแทนพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ รูสึกอบอุนและขอบคุณ              

    ทานนะครับ ขอใหสภา อบจ. ไดปรบมือขอบคุณทานอีกครั้งหนึ่ง ครับ                

    ขอบคุณทานรองวิเชียรนะครับ 

 

 กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 3.2  เรื่อง การบริหารงานดานบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ 

 -  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ผูตั้งกระทูถาม 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ทานประธานครับ อันท่ีจริง ผมไมอยากตั้ง

กระทูถามในเรื่องนี้เลยทานประธานแตวาถาผมไมถามผมดูแลวสถานการณมัน 
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จะเปลี่ยนไปมากกวานี้ โจทยท่ีผมถามไปแลวมาสรุปตีความวาเราอยูในภาวะคน

กันเอง ไมเกรงใจกันครับ ผมจะเรียนทานประธานสภาอยางนี้ เพ่ือใหทราบวาให

สอดคลองกับสิ่งท่ีผมบอกไป ฝากทานประธานคนกันเองทําไมไมเกรงใจกัน ทาง

ฝายบริหารก็ตอบบางครับ 2 ขอ ท่ีผมถามคือหนึ่งผมถามวาทานยังบริหารจัดการ

ไดอยูหรือไมทานประธานครับทําไมผมถามขอนี้ข้ึนมาทานก็ตอบมาวาการ

บริหารงานบุคคลของทานก็มีอยูหลายอยางแตวาปญหาท่ีผมดูแลว มันมาอยูท่ีการ

เลื่อนระดับครับทานประธานคนท่ีเคยพูดกันก็พูดนอยลงทานประธาน คนเคย

ทักทาย ถามไถ ก็หลบหนา หลบตาครับทานประธาน ไมเหมือนเดิมครับทาน

ประธาน หรือมันจะมาจากสาเหตุท่ีมาจากประเทศญี่ปุนหรือไมครับทานประธาน 

ทานประธานจําเหตุการณวันนั้นไดไหมครับ ขามทางมาลาย ข้ึนลิฟท ลงบันได

เลื่อน ขามทางมาลาย หลังจากวันนั้นมาเราก็พูดเลยครับวาเหนื่อยครับ นะครับ

ทานประธาน วันนั้นคราวประชุมครั้งท่ีผานมา ทาน ผอ. ทานไดเลื่อนเปนรองปลัด 

ทานจักรี ขออภัยท่ีไดเอยนามทาน ทานพูดประโยคสุดทายทําใหผมคิดครับทาน

ประธาน ทานบอกวาขอความเมตตาปราณีดวยทานประธาน ทําไมตองขอถึง

ขนาดนั้นทานประธาน ผมดูแลวผูบริหารก็ไมเทาไหร เคยดูหนังฮองกงไหมครับ 

เชน เรื่องโหดไมนับญาติครับทานประธานไมถึงขนาดนั้น หรือวามันจะสอดคลอง

กับสถานการณท่ีผมบอกทานประธานไปวาเดี๋ยวนี้คนกันเองไมเกรงใจกัน เพ่ือตอก

ย้ําวาทานสั่งการไมไดผมขออนุญาตยกตัวอยางหนึ่งอยาง คือเวลาท่ีทานตีความ 

ตีความของกฎหมายนี่แหละ ตีความของระเบียบ ตีความอยางไรทานประธาน 

ตีความแบบวาเอาปลอดภัยไวกอน เอาใหคนอ่ืนเขาทําแทน เอาใหจังหวัดเขาทํา

ซะกอนแลวเราคอยทํา ทําไมครับทานประธานเราทําไมไมคิดเองทําเองบาง พอ

เราจะทําเอง คิดเอง ก็บอกวาขัดระเบียบ ขัดคําสั่ง ขัดหนังสือสั่งการ ถาทานชอบ

อยางนั้น ถาทานชอบเอาจังหวัดอ่ืนทํากอน ผมไดมีเหตุการณหนึ่งใหทานประธาน

ไดรับทราบ องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานีครับ ทําถนนลาดยาง ผมจะเลา

ตอนทายใหฟง อนุญาตไหมครับทานนายกวิเชียรนะครับ อุดรธานีครับ ทํา

ถนนลาดยางนะครับตัดงบจายขาดเงินสะสมครับ ป 2558 จํานวนเงิน 68 ลาน

บาทครับทานประธาน ตอไปผมไมอานนะครับ ซ่ึงผมพูดตรงนี้ทําไม ถาทานจะเอา

จังหวัดอ่ืนเปนหลักทําซิครับจายขาดเงินสะสมเอาไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชน

ครับ หรือทานจะทําแบบจังหวัดก็ไดครับจังหวัดเขาทําอยางไรครับทานประธาน 

ปญหาภัยแลงทํางบขุดลอกใหกับประชาชนครับ ทําซิครับ คราวประชุมท่ีผานมา

ทานประธานก็เห็นแลวรับทราบแลววาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาเอาเงิน

สิบลานไปทําขุดลอกคูคลองหวยหนอง คลองบึงทานประธาน ทานนายกวิเชียร

ทานทําไดแตเราบอกวาจะทําตามเขากอนเพ่ือความปลอดภัยทานประธานไมวา

จะอยางไร แตเขาทําแลวเราทําบางหรือเปลาขออนุญาตใชคําพูดทานบุญชวย  
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นอยเสนา ครับ ทานบอกวาเงินเก็บไวทําไม ของเรา ของกองคลังไมใชธนาคาร

ไทยพาณิชย ทานบุญชวยทานบอกผมมาอยางนั้นเอามาชวยเหลือพ่ีนองประชาชน

ครับนี้คือหนึ่งตัวอยางครับทานประธานในฐานะท่ีทานชอบท่ีจะทําตามจังหวัดอ่ืน 

ทานก็กําชับไมวาจะทําตามขอนแกน เรื่องการบริหารจัดการขยะ ทําซิครับไมวา 

อีกหนึ่งตัวอยางนะครับก็มีหลายอยางนะครับทานประธานหนึ่งเขาทําไดคือ

จักรยานแจกวันเด็ก ถา อบจ. เขาทําไดเราก็แจกไดครับแตวาของเราผมไมทราบ

วาติดอะไร อันท่ี 2 ทานประธานรถเมลเขาก็ทําไดครับทานประธานนาจะเห็นนะ

ครับจังหวัดภูเก็ตนะครับถาจําไมผิด ทํารถเมลโดยสารได ติดชื่อ อบจ. ไดทําไมเขา

ไมผิดครับทานประธาน โรงพยาบาล เขาก็ทําได สนับสนุนสมาคมกํานัน

ผูใหญบาน ชลบุรีเขาทําไดแตเราไม ทานประธานครับผมวายังไมสายเกินไปครับท่ี

เราจะปรึกษาหารือกันท่ีเราจะหันหนาเขาหากันหรือวาเราจะปลอยไวอยางนี้

เพ่ือใหมีแผลเกิดข้ึน แลวเราก็หันหลังใหกัน แลวเราก็ไมพูดกัน แลวเราก็ไมวากัน

แลวเราก็ไมทะเลาะกันผมอยากเลาเรื่องนี้ ใหทานนายก ทานรองนายกทราบ

องคการบริหารสวนจังหวัดของเรามีอยูกลุมบุคคลท่ีใกลชิดกันมาก จริง ๆ นะครับ

ทานประธานท่ีผมดู มีกรุปใหญ ๆ อยู 3 กรุป อันท่ี 1 มี โพนทองกรุป โคกสีกรุป 

อันท่ีสาม ลําพานกรุป มีแตคนกันเองท้ังนั้นครับทานประธานทําไมไมเขาใจกัน

ครับ ทําไมคุยกันไมไดครับ มีแตคนกันเองเทานั้น ผมวาการตีความนะครับทาน

ประธาน ตีความอยาใหมันมากไปทานประธาน ตีความตองใหเปนประโยชนตอ

ประชาชนดวย ตัวอยางมีหลายตัวอยางครับผมม่ันใจวาบุคลากรในองคกรใน

จังหวัดกาฬสินธุ คิดเองทําเองไดครับใหเปดใจกวางครับทานประธานเปดโลกทัศน

บาง ผมพูดอยางนี้ผมเคยรับราชการมากอนเหมือนกันครับทานประธานผมเคย

ถามผูบังคับบัญชาผมเหมือนกัน ผูบังคับบัญชาผมทานสั่งผมประจํา แตวาทานก็

แยงผมประจําผมก็เลยถามกับหัวหนาสวนราชการวาทานหัวหนาครับทานจะเอา

วิธีปฏิบัติหรือจะเอาผลของการปฏิบัติ สําคัญมากนะครับทานประธาน สุดทาย

ครับผมก็เรียกรองอยากจะมี อยากจะเปน เหมือนทานสมาชิก จากอําเภอกุฉิ

นารายณ ผมประทับใจทานมากทานบุญสงครับ ขออภัยท่ีเอยนามทาน ผมก็อยาก

เปนอยางทานเหมือนกัน มิตรอุปถัมภครับทานประธานตองการมากเลยครับทาน

ประธานมิตรอุปถัมภครับ ถาเปนไดผมขอฝากสิ่งท่ีการอภิปรายสิ่งท่ีมันออกมา

จากหัวใจของผมใหไปถึงทานประธานถึงฝายบริหารเปนสิ่งสุดทายท่ีผมนําเรื่องนี้

ข้ึนมา ถึงจะบอกวาไมสาย แตวาคําสุดทายท่ีผมบอกวาถาเราไมทําถาเราไม

ปรับตัวเขาหากันผมมีคําเดียวครับทานประธาน ถาไมทํานะครับ พรุงนี้ก็สาย

เกินไป ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏินะครับ ความจริงแลวทานนายกทานไดตอบ

มาเปนหนังสือแลวนะครับ ทานนายกทานมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีนะ

ครับทางทานเกรียงศักดิ์ ก็คงจะไดพูดคุยในประเด็นท่ีนอกเหนือจากทางผูบริหาร

ไดตอบแบบกระทูถามทานแลวนะครับ ทานไมติดใจแลวนะครับ ขออนุญาตท่ี

ประชุมผานไป 

 

 3.3  เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ 

 -  นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา ผูตั้งกระทูถาม 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ไดตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานวุฒิศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภาผู

ทรงเกียรติทุกทานนะครับ  ผมนายวุฒิศักดิ์  พลเสนา สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอหนองกุงศรี สืบเนื่องจากการประชุมสภาครั้งท่ี

ผานมาในวาระอ่ืน ๆ ผมไดพูดถึงโรงเรียนในสังกัด อบจ. ท้ัง 12 โรง พวกเรา

ปฏิเสธไมไดวาการศึกษาเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งไมวาจะระดับประเทศ ระดับ

ทองถ่ิน หรือแมแตโรงเรียนในสังกัดของพวกเรา ผมถามกระทู 3 ขอ ฝากทาน

ประธานผานไปยังผูบริหารโดยเฉพาะกองการศึกษานะครับ ขอท่ี 1 นะครับอยาก

ทราบผลคะแนนท่ีนักเรียนจบ ม.3 และ ม.6 เปนอยางไรผานเกณฑ 

ระดับประเทศหรือไม ขอท่ี 2. นะครับ นักเรียนท่ีจบ ม.6 สอบเขาเรียนตอ

ระดับอุดมศึกษา ป 2558 แยกไดท่ีไหนบาง แยกเปนรายโรงเรียน และขอท่ี 3  

นะครับ ในปการศึกษา 2558 มีแผนการจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพของใน

นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดท้ัง 12 โรงอยางไรบาง นะครับ 

คําตอบ ผมพ่ึงไดรับกอนเขาประชุม 15 นาที รายละเอียดตาง ๆ เอกสาร 

สวนมากมีแตตัวเลขนะครับ ขอ 1 ผมถามเขาสงผลของ O-NET มาแตขออนุญาต

ตอบขอ 1 กอนไปดูผลของ O-NET ขอ 1 ทางการศึกษาตอบมาวา ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา O-NET ระดับ ม.ตน มัธยมการศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวา

ระดับประเทศ ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระดับจังหวัด 3 กลุมสาระ

วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และสูงกวาระดับจังหวัดอยู 3 กลุม

สาระวิชา ศิลปะ และการงานวิชาชีพ เทคโนโลยี ต่ํากวา ระดับประเทศ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีอยู 3 กลุมสาระก็คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร และ             

สุขศึกษา และพละศึกษา สวนในระดับมัธยม ม.6 ทุกสาระ กลุมวิชาต่ํากวาสาระ

ระดับประเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจังหวัด ท่ีสําคัญท่ีสุดนะครับเด็กท่ี
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จบ ม.6 ถาผมไมถามผมไมทราบเลยวาทุกกลุมสาระวิชาคะแนนต่ํามาก มาดูนะ

ครับ ดูตามกันนะครับ คะแนนต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ยของผล  O-NET นะครับ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.4-ม.6 ของป 57 กลุมสาระวิชาคาเฉลี่ยสูงสุดทุกโรงเรียน 12 

โรง ระดับ อบจ. เราได 68 .42 คาต่ําสุดคือ 17.21 คาเฉลี่ยคือ 42.36 ถา

เปรียบเทียบระดับจังหวัด คาเฉลี่ยระดับจังหวัดเขาไดคาเฉลี่ยผมพูดถึงคาเฉลี่ย

ระดับจังหวัดเขาได 46 เขาไดต่ํากวา ระดับจังหวัดเขาได 53 เราไดต่ํากวา

ระดับประเทศคาเฉลี่ย 50 เราไดต่ํากวานะครับ มาดูอีกกรณีหนึ่ง ทุกกลุมวิชา ไม

วาจะเปนวิชาสังคมศึกษาคาเฉลี่ยของเราได 49 ต่ําสุดเราได 16 -33 ระดับจังหวัด

เขาได 36 เราก็ไดต่ํากวาสังกัด สพฐ. เราไดต่ํากวา ระดับประเทศเขาได 36 เราได

ต่ํากวานะครับ ภาษาอังกฤษนะครับ มาดูภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาอังกฤษ

คาเฉลี่ยเราได 32.92 ต่ําสุดเราได 8 ครับ 8.83 คาเฉลี่ยเราได 16 นะครับ ผมงง

ครับ แลวยิ่งเฉพาะนะครับระดับจังหวัด 19 ระดับสังกัด 18 ระดับประเทศ 13  

ออนนะครับ ออนมาก คณิตศาสตรครับ อีกตัวหนึ่งสําคัญท่ีสุดครับ คือคาเฉลี่ย

สูงสุดเราได 36 คะแนนต่ําสุดของอบจ. เราได 10.58 คาเฉลี่ยเราได 14.24 ต่ํา

กวาระดับจังหวัดเขาได 17 ต่ํากวาระดับสังกัด เขาได 17 แลวต่ํากวา

ระดับประเทศเขาได 21 นะครับ มันเปนอยางไรครับงบประมาณลงไปเยอะนะ

ครับผมวาการศึกษายิ่งมาดูเปรียบเทียบ เปรียบเทียบในรายปแตละป ตั้งแตป            

55-57 นะครับ มาดูตาราง จะทําใหแปลกใจอยางยิ่งนะครับเราจะไดดูผลของ

นักเรียนท่ีอยูในสังกัด อบจ. ของเราเปนอยางไรเก่ียวกับการศึกษา รูสึกวากราฟ

มันจะพุงปริ๊ดข้ึนไปอยางนี้ มันจะลงมาเรื่อย ๆ  นะครับลงมา ๆ ครับ มาดูตารางท่ี 

3 เปรียบเทียบครับ จัดลําดับผลของ O-NET ชวง ดูตารางเปรียบเทียบ O-NET 

นั้น ของเราปนี้ปท่ี 6 นะครับ ผมดูผลของวิทยาศาสตรนะครับ ป 55 ถึงป 57  

ของเรานะครับ ทุกโรงเรียนนะครับ ป 55 เราได 57 คาเฉลี่ยรวมท้ังป ท้ัง 12 โรง 

ตั้งแตป 55 เราไดท่ี 7 ป 56 คาเฉลี่ยเปนดีข้ึนมาหนอยครับ ป 57 นะครับ ปนี้ 

28.1 นะครับ ตัววิทยาศาสตรนะครับ ตัวสุดทาย สุขศึกษา ป 55 เราได 50 ป 56 

เราได 56.3  ป 57 เราได 46 ใชไหมครับอันนี้คือกราฟลดลงนะครับ แลวมาดู

ศิลปะครับ ป 54-55 เราได 47 ป 56 เราได 46 ดีข้ึน ตารางเปรียบเทียบ ป 55 -

56 -57 ทุกรายวิชา มันจะลดลงเรื่อย ๆ บงบอกวาการศึกษานะครับ ในสังกัด 

อบจ. มีสาเหตุเกิดปญหาอะไร ท้ัง ๆ ท่ีงบประมาณลงไปในพ้ืนท่ีนะครับ ทุก

โรงเรียนหรือแมแตคณะผูบริหารเองนะครับผมไมแนใจวาเราทําการศึกษากันจริง

หรือเปลาเราใหความสําคัญกับการศึกษาดีไหมหรือวามีแตตัวเลขหรือเม็ดเงินลง

ไปเราไมสามารถตรวจสอบ เราไมสามารถท่ีจะไปดูแลใหเขาท่ัวถึงไดมันถึงไดเกิด

ปญหาผมไมรูวามันเกิดปญหาอยูในชวงไหนหรือใครตองรับผิดชอบนะครับ

การศึกษาตอไปนะครับลูกหลานตอไปของ อบจ. เราถาสมมุติวาเขาโรงเรียนท่ีดี 



 14 

สามารถเขามาทํางานใน อบจ. ของเราไดนะครับผมถึงบอกวาปญหาทุกปญหา

ของเรานะครับ สามารถแกไดแตวาเราพยายามท่ีจะทําไหมแคนั้นนะครับ ผมฝาก

คําถามไวนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์  พลเสนานะครับ ผูบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ

หลังจากดูเอกสารแลว เชิญทานรองประยงค โมคภา  

 

นายประยงค  โมคภา ครับทานประธาน ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีเคารพทุกทาน

แลวก็ทานวุฒิศักดิ์  พลเสนา ทานตั้งกระทูถามนะครับตามเอกสารท่ีไดนําเสนอ

นะครับคือผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา O-NET ของ ม.3-ม.6 ม.3 นั้น ตามเอกสาร

ทานก็คงจะทราบอยูแลววาเราไดคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศอยู 3 วิชา สวน   

ม.6 นั้น ยอมรับวาต่ํากวาท้ังหมด ก็ตองยอมรับวามันเกิดอะไรข้ึน ผมใครขอเรียน

อยางนี้นะครับวาในการจัดการศึกษาและก็การบริหารจัดการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 12  โรงเรียนนั้น เราได

ทุมเทอยางเต็มความสามารถผมเรียนอยางนี้วา นโยบายกวาง ๆ ท่ีทุกโรงเรียนจะ

สามารถจะทําไดประการท่ี 1 เราบอกวาทุกโรงเรียนจะตองเนนคุณภาพทาง

วิชาการผูบริหารทุกคน รองผูบริหารทุกคน รวมท้ังคณะครู จะตองดูแลเอาใจใส 

ในเรื่องการเรียนการสอน อยางเต็มท่ีประการท่ีสองโรงเรียนของเราสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกโรงเรียนจะตองสะอาด รมรื่น สวยงาม มีไม

ดอกไมประดับ สวนหยอมจะตองสวยกวาบานของเด็กทุกโรงเรียน เรื่องท่ีสามท่ี

เรามอบใหก็คือในเรื่องของคุณธรรม  ระเบียบวินัยของบุคลากร นักเรียนและครู

นักเรียนจะตองมีคุณธรรม แตตองมีระเบียบวินัย จะตองรูจักนอบนอมถอมตัวและ

การเคารพ เราตองเนนตรงนี้เปนพิเศษ ในเรื่องท่ี 4 ท่ีเรามอบใหนั้นก็คือในเรื่อง

ของดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม แลวแตบริบทของโรงเรียนท่ีสามารถท่ีจะทําได

โดยเริ่มจากในรอบปท่ีผานมาก็จะเห็นวาโรงเรียนของเรามีชื่อเสียง งานแพรวา

กาชาดเม่ือก้ีนี้โรงเรียนคลองขามชนะเลิศโครงการประเภท ข ชนะเลิศพิณ 

ชนะเลิศโหวด ชนะเลิศนางไห อันนี้เปนสิ่งท่ีเรามอบใหอยางกวาง ๆ ในการ

บริหารจัดการในระดับลึกเราก็ใหโรงเรียนท้ัง 12 โรงเรียน รวมกลุม เปนกลุม

โรงเรียนท้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โดยมี

ประธานและก็คณะกรรมการกลุม ซ่ึงประธานตรงนี้ก็คือทานปราโมทย รินทราช 

โรงเรียนเนินยาง ในผูบริหารแตละคนก็จะรับผิดชอบกลุมสาระในแตละวิชาเชน

วิทยาศาสตร ก็ทานหนึ่ง สังคมศึกษาก็ทานหนึ่ง ภาษาอังกฤษก็ทานหนึ่ง เราทํา

เต็มท่ี แตก็ตองยอมรับตามท่ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ไดสอบถามผมยอมรับวาทําเต็มท่ีและใหขวัญและกําลังใจครูทุกคน งบประมาณ
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ทานไดจัดสรรใหมันก็เปนบาปของโรงเรียนเรา ครูใน 400 คน มีคนนาเปนหวงอยู 

2 คน เทานั้น คนหนึ่งก็คือทานปลัดดูแลอยู อีกคนหนึ่งก็อยูดูแลอยู คือเราได

ติดตามทุกฝาย ในเรื่องของการจัดการศึกษาและเม่ือเราเปรียบเทียบกับโรงเรียน

มัธยมศึกษากับ สพฐ. ก็คิดวาดูในภาพรวมแลวเรานาจะดีกวา ผมวาประการหนึ่ง

นะครับมันอาจจะเกิดจากคุณภาพของเด็กไทยท้ังหมดและอันท่ี 2 มันก็คงจะเปน

เรื่องของวัตถุท่ีเขามาอยูในโรงเรียนของเรานะครับทานเขาใจไหมครับวาในสมัยท่ี

รับโอนมาไมมีสภา ถาเราอยากจัดการศึกษาใหดีพอมันก็มีอยู 2 วิธี หนึ่งทานรับ

โอน 2. ทําเอง ถาหากผมเปน อบจ. ชวงนั้นนะครับ ทานมีสิทธิเลือก ทานก็ตอง

บอกเขาวาเสียใจนะครับคือตอนนี้เรารักทานแลวแหละ หวงแหน อันนี้ผมพูด

อยางเปนทางการนิดหนึ่ง ทานมีสิทธิเลือกทานก็บอกวาผมขอทําสาธิตกอน สัก   

5 หรือ 6 โรงเรียนบางโรงเรียนไมมีเขตพ้ืนท่ีบริการเลยนะครับ ตอนนั้นผมยังเปน 

ผอ. เขตอยู ทางอบจ. ก็เอารถออกไปโฆษณาเหมือนกับหนังขายยา จะมีโบนัส  

จะมีอันนั้นอันนี้ ทานตองบอกเขาวาขอทําตัวอยางสัก 6 โรงเรียน หรือไมก็ 8 

โรงเรียน คือทางโรงเรียนไมสามารถใหครูครบชั้นไดนะครับ เพราะไมพอ เกณฑ

เราใชเกณฑ กพ. คือ นักเรียน 5 คน ตอครู 1 คน ขออนุญาต เอยนาม อยางเชน

โรงเรียนนาเชือก ทานไปเอานักเรียนท่ีไหนครับ ขออนุญาตเอยนามท่ีเปนเขตพ้ืนท่ี

ของทานชุมพล มันก็มีอยู หมูบาน 2 หมูบาน นอกนั้นก็เขาพระนอน นอกนั้นก็ลํา

ปาว และนาเชือกก็เปดขยายโอกาส เราก็ไมสมารถท่ีจะหาครูไดมีอยูหลาย

โรงเรียนนะครับท่ีมีลักษณะโรงเรียนขยายโอกาส ถาหากวาทานมีโอกาสตอนนั้น 

ทานเลือกสักนิดหนึ่ง อบจ. ของเราจะเดนมากเลยนะครับ อันนี้ในเชิงวิชาการแต

อยางไรก็ตาม  ผมและ ผอ.กองการศึกษา ทาน ดร.กริชตจอมพล  ภูจอมจิตฆ 

และคณะไดขวัญและกําลังใจทุกโรงเรียนโดยสมํ่าเสมอ ไปเยี่ยมไปตรวจ อยางเปน

ทางการและไมเปนทางการโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์

ของการเรียนใหสูงข้ึนแตอยางไรเม่ือไปไมไดผมก็ตองยอมรับและจะพยายามตอไป 

ก็ตองขอบพระคุณทานประธานทานสมาชิกทุกทาน  และรวมท้ังทานวุฒิศักดิ์             

พลเสนาท่ีทานเปนหวงก็ตองขอขอบคุณ เปนกําลังใจของพวกผมอยางยิ่งท่ี            

ทานเปนกําลังใจ คอยหวงใย ขอขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานรองประยงค นะครับ ทานวุฒิศักดิ์ มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญ

ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา เรียนทานประธานนะครับ มีขอสองนะครับท่ีผมยังไมอภิปราย ขอ 2 ขอ 3 ตาม

เอกสารนะครับสรุปผลการสิ้นสุด ผลสอบท่ัวไปประมาณป 2558 คือสรุปผลได 

และก็ตามเอกสารไดชี้แจงตอมา หมายเลข 3 นโยบายของการศึกษาตาม
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งบประมาณป 2558 คือสูงในภาพรวมคือ 4 ดาน ดานท่ี 1 คือดานการบริหาร

ทางดานการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา 2. คือดานครูและบุคลากร                 

3. ดานนักเรียน 4. ดานชุมชน  นะครับ และก็วรรคทายนะครับ วรรคทายนี้คือ

สําคัญท่ีสุดนะครับ นอกจากนี้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไดผานการจัด

ประสานงานจัด MOU กับสถาบันการศึกษาก็คือท้ังในประเทศ และ

ระดับประเทศ รวม 6 แหง ประกอบดวย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาฬสินธุ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือสงเสริมครู  บุคลากรทางการศึกษาตลอดท้ังนักเรียน

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและเพ่ิมทักษะชีวิตในสังคมใหมากยิ่งข้ึน มองวา

อยางไรครับ ขนาดของ MOU  ตั้ง 5-6 สถาบัน นะครับคิดไดไหมครับ เดี๋ยวนี้ตอง

คิดใหมแลวกองการศึกษาตองคิดใหมแลว ปฏิรูปการศึกษาใหมนะครับ ขณะของ

ประเทศยังปฏิรูปเลย องคการบริหารสวนจังหวัด มี 18 อําเภอ 12 โรงเรียน เรา

สามารถท่ีจะปฏิรูปได คุณตองคิดใหมแลววาตัวเลขท่ีมันต่ําลงนี้เปนเพราะอะไร 

งบมีคนมี MOU มี คุณไมใช MOU ตรงนี้ไง เด็กท่ีกําลังจะจบ ม.6 คุณตองไป

กระตุน ไปปฏิบัติการเชิงรุกไปอะไรก็แลวแต ซ่ึงใหมันดีข้ึน กอนท่ีจะสอบมีการ

สอบ O-NET กอนเขามหาวิทยาลัยตางๆ นะครับชวงตอนเดือนมีนาคม คนตองไล

เดือน ธันวาคม พฤศจิกายน ข้ึนไป ให 4 เดือน คุณไมตองทํางานท้ัง 12 เดือน 

คุณทํางาน 4 เดือน เอาเด็กท่ีมันเรียนตรงนี้มาชวย มาสอนมาติว มาอะไรก็แลวแต

เพ่ือใหเด็กของเรามีคะแนนสูงกวานี้นะครับผมเปนหวงจริง ๆ นะครับ โดยเฉพาะ

เด็กนะครับนาเปนหวงมากนะครับ ไมวาระดับทองถ่ินยังแพเขา สพฐ.ยังแพเขา

ระดับประเทศยิ่งแพใหญ นะครับ ผมก็อยากยอมแพครับ แตเพ่ือเด็กเรานะครับ

แตเพ่ือเด็กใน อบจ. ของเรานะครับ อยากใหเขามหาวิทยาลัยดี ๆ มีการศึกษาท่ีดี 

จบไปก็เพ่ือตัวเขาเองและครอบครัวของเขาเอง เด็กบานนอกนะครับ พอดีมี

โอกาสไปเรียนราม ถาไมมีรามก็ไมมีผมนะครับ คือถาวาถาเด็กไดการศึกษาท่ีดีถา

กลับมาแลวมาพัฒนาประเทศ ผมวาเยี่ยมมากครับ ผมฝากกองการศึกษาดวยผม

อยากฟงเสียงของการศึกษาครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ทานรองนายกครับ  

 

นายประยงค  โมคภา ผมขออนุญาตทานประธานครับ และก็ขออนุญาตตอบท่ีไปทํา MOU และก็การจัด

ทีมเราทําตลอดครับทาน ทุกเสาร แลวก็จะมีการเปลี่ยนสถานท่ีในโรงเรียนของเรา

นะครับ แตก็ตองยอมรับวาตอนนี้ผลยังไมออกแตท่ี MOU นี้ผลออกแลว คือเปน

สิ่งท่ีนาชื่นชมมากก็มีวิทยะฐานะครูเราก็จะมีทีมงานผูบริหารเพ่ิมข้ึนอีก 2-3 ทาน 

คือโรงเรียนบัวขาวแลวก็ก็โรงเรียนหนองชุมแสง และก็โรงเรียนหาดทรายมูลนะ
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ครับและก็อีกอันหนึ่งท่ีทํากับสถาบันขงจื้อ มีเด็กโรงเรียนเนินยางเกงมากเลยสอบ

ท่ีเขาเรียกวาภาษาจีน ท่ีจะไดรับทุนไปศึกษาประเทศจีน ปริญญาตรี เกงมากเลย 

เด็กคนนี้ก็มีเด็ก ม.2 ดวย เขาเรียกวาสอบจีนได ระดับ 4 ม.2 และก็ไดถึง ระดับ 3 

แลว ถึงลําดับ 3 แลวก็ โรงเรียนตาง ๆ ท่ีประกาศไดท่ี 1 ของประเทศนะครับคือ

โรงเรียนบัวขาวท่ีเกงคณิตศาสตร ผมก็ตองยอมรับวาตัวเลขมันไมข้ึนก็ตอง

พยายามและท่ีเปนผล ผมไดใหทางกองการศึกษาไดรวบรวมอยู ก็พอสมควรอยู

นะครับผมก็ไดติดตามและดูแลเอาใจใสเปนอยางดีพอสมควร แตอีกอยางหนึ่ง

อยางท่ีผมวานั้นก็คือวัตถุดิบท่ีปอนเขามานะครับก็เหมือนอยางท่ีเรารู เด็กเกงก็ไป

ขอนแกนวิทย กาฬสินธุ พิทยาสรรพ ท่ีเหลือไวใหเราก็เหมือนท่ีทราบนะครับถา

ปกก็ปกนะครับ ก็ตองยอมรับ ก็ขออนุญาตใหทานผูอํานวยการกองการศึกษา 

ทาน ดร.กริชตจอมพล  ภูจอมจิตฆ ไดตอบพูดถึงแผนท่ีจะพัฒนาในปตอไปครับ 

ขออนุญาตครับ 

 

ประธานสภาฯ อนุญาตครับ 

 

นายกริชตจอมพล  ภูจอมจิตฆ กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอบคุณทานผูตั้ง

กระทูถามท่ีใหความสนใจในการจัดการศึกษาเปนอยางดี ในบริบทของการจัด

การศึกษานั้นทราบวาโรงเรียนของเรากระจายอยูท่ัวไป ทุกบุคลากร ทุกคน พอแม

ผูปกครองมีความคาดหวัง ครูมีความหวังมีความตั้งใจ ใหลูกศิษย ของตัวเองได

เรียนสถาบันดี ๆ และก็มีอนาคตท่ีสดใส แตในสภาพในปจจุบันของโรงเรียนใน

สังกัดของเราอยูกระจายออกไปในชุมชนท่ีไมใชเขมแข็ง ไมอยูในอําเภอ เราดึง 

และกระตุน เด็กของเราเกิดความม่ันใจและดึงเขามาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู เพ่ือ

สรางเสริมประสบการณ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของชาติ ณ 

ปจจุบันนี้ ไมไดมุงเนนเฉพาะ O-NET เพียงอยางเดียวจะมุงเนนเก่ียวกับการสราง

เสริมรายไดและการกระจายใหเด็กเกิดความ ณ ตอนนั้นมีนโยบายวาเด็กจะตอง

เกง ดี และก็มีความสุข ทุกวันนี้เราจะตองสรางความมุงหวังใหเด็กนั้น เกิดเปนคน

ดีมีความสุขและก็เกงตามบริบทของตนเองสภาพ O-NET ของปจจุบันนี้นะครับ

ทุกแหงแตกตางกัน และเกณฑของภาพรวมระดับประเทศนั้น ต่ํากวาเกณฑ

เนื่องจากวาทุกคนมุงหวังเฉพาะโรงเรียนท่ีใหญ ๆ และก็มีคุณภาพ เด็กจะเรียน

พิเศษตั้งแตเริ่มตน ดวยความตั้งใจดวยความมุงม่ันของผูปกครองแตในสภาของ

เราในปจจุบันนี้ของเรากระจายออกไปเชนเด็กมีความสุขอยากเรียนรูตามความ

ตองการของเขา ถาเปนชาวนาก็เปนชาวนาท่ีมีคุณภาพ เปนกรรมกรท่ีมีความสุข

ในการทํางาน มีกิจกรรมประเพณีท่ีเกิดความหลากหลายและก็รวมสนุกเฮฮาและ

ก็มีความสุขตามอัตภาพ ครับ นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทาน
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มอบนโยบายท่ีทานรองกํากับดูแลทุกเดือนเราจะประชุมปรึกษาหารือ ขับเคลื่อน

ใหเด็กของเราเกิดการเรียนรู เกิดทักษะ ตามกระบวนการของนักเรียนจริงอยู

นักเรียนท่ีเกงคือโรงเรียนบัวขาวท่ีตองมีการสอบคัดเลือก แตโรงเรียนอีกหลาย

แหง นั้น เราตองผลักดันใหเด็กโรงเรียนนั้น ๆ  ใหเด็กมีความรู เทาท่ีเขามีตาม

บริบทของเขาเอง เราจัดกระบวนการ จากการดําเนินการนะครับ เราไดทาน

นายกและก็ทานรองนายกสงเขาไปแขงขันระดับประเทศ เราก็ไดรางวัล ไมวาจะ

เปนการศึกษาก็ดี ดานการกีฬาก็ดี เราแขงระดับประเทศในปนี้ จากขอเสนอท่ีได

นําเรียนจากขอสอบถาม ระดับประเทศ ปนี้เราไปแขงท่ีบุรีรัมยเอาไดถึง 10 

เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง  รวม 20 เหรียญ กีฑา ท่ีบัวขาวได  

5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง นะครับ แบตมิดตัน 3 เหรียญทอง 

จุมจังได 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ตระกรอ 1 เหรียญทอง และก็วอลเลยบอล

ชายหาด 1 เหรียญทองแดง และก็ลําปาว 1 เหรียญทอง และก็ไปแขง

ระดับประเทศนั้น เราได 5 เหรียญทองนะครับ แขงท่ัวประเทศนะครับ กีฑา 4 

เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง แบตมิดตัน 1 เหรียญทองแดง และก็จุมจัง 1 

เหรียญทอง และก็ดงมูล 1 เหรียญทองแดง นะครับ และก็มหกรรมการศึกษาเราก็

แขงระดับประเทศไดชนะเลิศท้ัง 13 กิจกรรม และก็ไปแขงระดับประเทศ ท่ัว

ประเทศ นะครับ เราไดการแสดงละครภาษาอังกฤษ รางวัล ชมเชย รองเพลง 

พระราชนิพนธ พรอมจินตลีลาระดับท่ี 3 ของประเทศ แขงขันคอมพิวเตอร             

ม.ปลาย โรงเรียนเมืองสมเด็จไดอันดับ 2 โครงงานสุขศึกษา ม.ตน โรงเรียนบัวขาว

ไดอันดับ 3 โครงงานและอาชีพ โรงเรียนบัวขาวไดอันดับ 3 และโครงงานสังคม  

ม.ปลาย โรงเรียนบัวขาวไดชมเชย ซ่ึงการดําเนินการในการขับเคลื่อนนั้น เราไมได

แขงขันเฉพาะภายใน โรงเรียนในสังกัด อบจ. ไมใชระดับจังหวัดเพียงอยางเดียว 

เราแขงท้ัง ระดับภาคระดับประเทศและก็มีชื่อเสียงมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นก็

ขอบคุณท่ีใหกําลังใจสําหรับในการประชุมเรื่องการสอบ O-NET เราปรึกษากัน

ภาพรวมและก็ทําติวเขมเปนอยางดีแตวาเนื่องจากรายละเอียดของเด็กนั้น มี

ความจํากัดแตวาถึงอยางไรก็ดีเราตองชนะเกณฑระดับประเทศ ท้ัง 13 รายวิชา 

ผมเชื่อม่ันวาในโอกาสตอไป ณ เวลาอันใกลนี้คงจะขับเคลื่อนและพัฒนาไปยิ่ง ๆ 

ข้ึนไป ครับสําหรับในการศึกษาตาง ๆ ท่ีทานแจงวาและสอบถามวาโรงเรียนของ

เราไดดําเนินการและก็มีผลประการใด สําหรับโรงเรียนจุมจัง คราว ๆ นะครับ 

โรงเรียนจุมจังสอบเขามหาวิทยาลัยได  46 คนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สกลนคร 11 คน มหาวิทยาลัยอุบล 5 คน ราชภัฎมหาสารคาม 19 คน ราชภัฎ

รอยเอ็ด 5 คน มหาวิทยาลัยหัวเขียว 1 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 คน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 3 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 คน และก็โรงเรียนบัวขาว

ไดสอบเขา มหาวิทยาลัยตาง ๆ นั้น 509 คน ซ่ึงตอนนี้อยูในระหวางการสรุป การ
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สรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม ท่ีจะถึงนี้คิดวาจะทําเปนรูปเลม

แลวก็นําเสนอทานประธานสภาและก็ทานสมาชิกสภาทุกทาน เพ่ือจะไดรับทราบ

และเปนกําลังใจแกลูกศิษย ลูกหา สืบตอไปครับขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ ทานวุฒิศักดิ์ ทานยังมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ

ถือวาทานประยงค เชิญครับ  

 

นายประยงค  โมคภา ครับขออีกสักนิดหนึ่งนะครับ ขออนุญาตคือขอมูลเขามหาวิทยาลัยเยอะทีเดียวคือ

เทาท่ีผมดูขอมูลเบื้องตนและเหมือนอยางท่ีทานผอ. ทานเรียนแลว คือเราเปน

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจริง แตมีโรงเรียนเพียงอําเภอเดียว

นอกนั้นเราตองตอสู แลวก็เด็ก ๆ อยูในอําเภอนั้น อันดับแลวเขาตองมาเขา

จังหวัด มาเขาอําเภอ เพราะฉะนั้นท่ีเหลือใหเราตอสูคือเด็กมันชนะกันอยูแลวอัน

นี้พูดโดยความจริงนะครับ แตพวกเราก็ยินดีและก็เปนหวง ดูแลเอาใจใสในเรื่องนี้

ครับนับเปนกําลังใจอยางยิ่งครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณนะครับถือวาเราไดพูดคุยชี้แจงกันพอสมควร ก็ถือวาเขาใจกันนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมี  สําหรับ 

    วันนี้ประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 

    1  ครั้งท่ี 7  เปนวันอังคารท่ี  31  มีนาคม  2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หอง 

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงเปนนัดสุดทายนะครับ ก็ 

    ขอใหทานสมาชิกไดใสชุดสีกากี นะครับ เพ่ือความพรอมเพรียงเปนระเบียบ               

    นะครับ ถาไมมีอะไรแลวผมขอเลิกประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา                     17.00 น. 
 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึก/พิมพ       (ลงชื่อ) .................................ผูตรวจทาน 

         (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)               (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


