
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 11 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  29  กันยายน  2558  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผูมาประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ    หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายประยงค  โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

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

9. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

11.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

12. นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

13.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

14.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

15.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

16.  นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

17.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  ดร.สังเวียน   วระไวย   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

21.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

22.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

23.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

24.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

25.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

26.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

27.  ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 



 3 

28.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

29.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

30.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

31.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

33.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

36.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

38.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

40.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 

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

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

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

44.  วาท่ีพงษพันธ สารปรัง   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

45.  นางสาวกานปภา โคกพระ    ตําแหนง  บุคลากร 

46.  นางสาวชนาภา   ฆารสมภพ   ตําแหนง  ประชาชน 

47.  นางสาววัฒนา   โพธิชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

48.  นางสาวปนัดดา   พลยิ่ง   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

49.  นายมนตชัย   เนาวราช  ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะห 

50.  นางสาวชุติกา   ไชยราช   ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินฯ 

51.  นางสาวอนงค   การภักดี   ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

52.  นางสาวเพ็ญประภา  ขรรคแกว  ตําแหนง  นักวิชาการการเงินและบัญชี 

53.  นายนภดล   วัฒายุ   ตําแหนง ผอ.รร.จุมจังพลังราษฎร 

54.  นายชนินทร ผาลาศาสตร  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

55.  นางญาณวรรณ ชมวิเศษ   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

56.  นางอภิญญา สุวรรณเลิศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

57.  นายสิทธิชัย   แวดไทยสงค    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

58.  นางสาวจันทิมา   อุตรไส     ตําแหนง  พนักงานจางเหมา 

59.  นายไชยกร   ลิ่มทองใบ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

60.  นางสาวจุฑามาศ   ยงยืน     ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

61.  นายพรหมพิชญ  เวียงแก    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
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62.  นางประภัสศรี   พ้ืนมวง    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

63.  นายประเคน   สีเสน     ตําแหนง  เจาพนักงานตรวจสอบภายใน 

64.  นางอรนาฎ   ทัพเลิศ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

65.  นายทรงยศ   แสงสุริยิน    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

66.  นางสุวารีย   จําป     ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

67.  นางยุพิน   เวชกามา    ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะห 

68.  นางนฤมล   ทิพวงศ    ตําแหนง  นักวิชาการการเงินและบัญชี 

69.  นายพงศธร   ฆารกุล     ตําแหนง  นักวิชาการการเงินและบัญชี 

70.  นางชาลินี   โคตรสมบัติ    ตําแหนง  นักวิชาการการเงินและบัญชี 

71.  นางสาวนฤมล   พรสอน    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

72.  นางบุษบา   อุดรกูล    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

73.  นางสาวไพบุญ   แดนกาไสย    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

 

ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือ ประจําท่ีบัลกลังครับ เชิญครับ   

    เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค  

    ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  11  ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1  ดวย  ผูวาราชการจังหวดักาฬสินธุ  (นายภุชงค  โพธิกุฎสัย) 

 จะเกษียณอายุราชการ  ในวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  และมีกําหนดเดินทางกลับ

ภูมิลําเนา  ณ  จังหวัดเชียงใหม จึงเชิญทานสมาชิกรวมสงทานผูวาฯ  และคณะใน

วันท่ี 30  กันยายน  2558  เวลา  06.00  น.  โดยพรอมกัน ณ  บานทานนายกฯ  

การแตงกาย  เสื้อแพรวาสีเขียว  

     1.2   ขอเชิญทานสมาชิกรวมสงและตอนรับผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

    ในวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  จวนผูวาราชการ  

    จังหวัดกาฬสินธุ  (การแตงกาย เสื้อสีชมพูบานเย็น ของ อบจ.)   
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     1.3  ขอเชิญรวมงานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ  ประจําป 

    งบประมาณ  2558  ในวันศุกรท่ี  2  ตุลาคม  2558  เวลา  18.00 น.                      

    ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  เพ่ือเปนการแสดงมุทิตาจิต  

    แดผูเกษียณอายุราชการ จึงขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัด กาฬสินธุ ทุกทาน  เขารวมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ี  

    ดังกลาว (การแตงกาย ชุดผาไทยโทนสีชมพู  ชุดสภาพเสื้อโทนสีชมพู)  

    

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  9  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  15  กันยายน  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

 

นางสุชาดา  แตงประกอบ กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอรองคํา  

    ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการไดตรวจรายงาน

    การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  9 ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  15  กันยายน  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 22   

    กันยายน  2558  และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภา ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  9  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  15  กันยายน  2558 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ 
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    3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558                    

    หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน  24  โครงการ  รวมเปนเงิน   

    10,159,922.- บาท 

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน   

     ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดตราขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป  พ.ศ. 2558  ไปแลวนั้น 

     บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ 

    อนุมัติโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน   

    24  โครงการ  รวมเปนเงิน  10,159,922  บาท  รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอ

    พรอมนี้ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  ขอ  27  ความวา  การโอนเงินงบประมาณ 

    รายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพ 

    เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว  เปนไปโดยถูกตองตาม 

    ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ  มาเพ่ือใหสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป  ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมเชิญครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ  

    จะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 

   

เลขานุการสภาฯ   คะกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพคะ ขณะนี้ทานสมาชิกสภารวมท้ังทาน

    ประธานสภา ทานรองประธานสภา รวมท้ังส้ิน 25 ทาน ครบองคประชุมคะ  

 

ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมสภาแหงนี้นะครับ รวมท้ังส้ิน 25  ทานนะครับ  

    ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 

          มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

    -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  22  ทานนะครับ      

    -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  ไมมีนะครับ 



 7 

  -  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ                                                                             

  -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบ  

  ตามญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับ 

    

    3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   

    จํานวน  61 รายการ    เปนเงิน  33,120,595 บาท  

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายก เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

     ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป  2558  ไปแลวนั้น 

     บัดนี้องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ 

    อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

     ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

    ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558  กองชาง  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน 

    และสิ่งกอสราง  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง สิ่งสาธารณูปการ  

    จํานวน  61  รายการ เปนเงิน 33,120,595 บาท 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  

    ขอ  27  ความวา  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

    สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน 

    รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เพ่ือใหโอนงบประมาณรายจายดังกลาว  เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบ

    ของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  มาเพ่ือใหสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ เชิญทานชุมพล ครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทานครับ  ผมชุมพล  หลักคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

    เขต อําเภอยางตลาดครับ ตามบัญชีงบประมาณรายจายประจําป 2558 ท่ีพ่ึงอาน

    อยูนี้นะครับ มันมีบางโครงการครับ ท่ีทับซอนกันกับโครงการท่ี จะทําใน 
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    ขอบัญญัติป 2559 นะครับ ซ่ึงเสนทางเสนเดียวกันแตจุดท่ีลงนั้นเปนจุดเดียวกัน

    นะครับ ในสวนนี้ผมอยากจะใหทานประธานเรียนผานไปทางกองชางนั้น ไดแกไข

    จํานวนท่ีจะลงนะครับ สมมุติวาถนนเสนนี้ไดกอสรางเสร็จไปแลว 1,600 เมตร แต

    งบประมาณเอาลงไปในป 2559 นั้น ประมาณ 800 เมตร แตในโครงการนี้ ไปทับ

    ซอนกัน โดยเริ่มจาก 1,600 เมตร เปนตนไป แตถนนยังเหลืออีกเยอะประมาณ             

    2 กิโลเมตร  กับหนึ่งรอยเมตรนะครับ   ฉะนั้นอยากใหแกระยะทางนะครับ  แกเพ่ือจะไม 

    ทับซอนกันเพ่ือใหถนนเสนนั้นถึงทําหมด 100,000 บาท ยังไงก็ยังไมเสร็จ จะแก

    ตัวโครงการท่ีอยูในท่ีนี้เลยได หรือจะไปแกไขคําชี้แจง ในปงบประมาณ 2559 ก็ได 

    นะครับ ในสวนนั้นก็ไดนะครับ ก็คงไมแปลกอะไร แตถาในสวนนี้ถาเริ่มจาก   

    1600  เมตรไป ก็คือจะเปนโครงการในงบประมาณ 1,000,000  บาท นะครับ แต

    ถาจะทําโครงการ ป 59 นั้นจะตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของงบประมาณ ถึงจะทํา

    โครงการได ถึงจะไมทับซอนกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนั้นผมจะอานและจะบอก

    ทานประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับวาอยูตรงไหน อยูขอไหน ท่ีจะจําเปนท่ีจะตอง 

    แกไขนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานชุมพล  หลักคํานะครับ มีทานสมาชิกทานใด ประสงคจะ 

    อภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานคงเดช ครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียติครับ             

    ผมคงเดช เฉิดสถิตย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอ           

    กมลาไสย ครับดูจากการโอนบัญชีงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ   

    พ.ศ. 2550 ยังไมเห็นเลข 8 นะครับ แตผมขอเปน พ.ศ. 2558 ก็แลวกันนะครับ 

    ทานประธานตัวแผนแรก ๆ แผนเล็ก ๆ แผนแรกหรือแผน 2 ผมไมแนใจ แผนท่ี 

    11 ทานประธานครับ ขอท่ี 2 รายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 2.36 ของ 

    กองชางนะครับเปนคําชี้แจงประมาณรายจายเพ่ือจายเปนคากอสราง ถนน คสล. 

    สายบานปอแดง หมู 2 ตําบลนาดีถึงบาน โคกคันจอง ตําบลหัวงัว ในนี้เขียนบอก

    วาอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ครับ แตจริง ๆ แลวบานโคกคันจองตําบล  

    หัวงัว ตองเปนอําเภอยางตลาดครับทานประธานครับ ขอนําเรียนทานประธานไว 

    ใหแกไขดวยครับทานประธาน ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ในรายการนี้นะครับท่ีทานคงเดช ไดใหดําเนินการแกไข รายการท่ี 2 นะครับท่ีเปน

    ตาราง ซ่ึงอยูในหนาท่ี  11  โครงการท่ี 2.36 นะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะ 

    อภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานชุมพลครับ 
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นายชุมพล  หลักคํา  ทานประธานท่ีเคารพครับ ในขอท่ี 128 นะครับ ไมมีหนานะครับ ขอ 128 เปดดู

    ไดนะครับ ในบัญชีโอนเงินนะครับ ขอท่ี 128 เก่ียวกับโครงการกอสราง ถนนลูกรัง

    ตั้งไว 1,000,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานหวยเตย หมูท่ี 

    3 ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด ถึงบานหนองกุง หมูท่ี 1 ตําบลเขาพระนอน อําเภอ

    ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ในชวงกิโลเมตรท่ี 0- 1 ก.ม. + 600 เมตร นะครับ  

    ขนาดผิวจราจร กวาง 6 เมตร ระยะทาง 1600  เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย 

    และรายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการกองชาง ตั้งจายจากเงิน 

    อุดหนุนตามแผนพัฒนาสามป ท่ีจริงโครงการนี้ไดดําเนินการกอสรางไปแลวนะ 

    ครับ จาก  0- 1 ก.ม. + 600 เมตร ก็คือ 1600 เมตร ไดกอสรางแลวก็ได 

    ดําเนินการเบิกจายไปแลวนะครับ เบิกจายไปแลว แตในโครงการตัวนี้ ไมทราบ 

    โอนอยางไรนะครับ ผมยังไมเขาใจ ใชงบประมาณในตัวไหนนะครับ หรือวาเปนงบ

    ท่ีเหลือจากการใชจายแลวก็ตั้งเปนโครงการใหม แตโครงการนี้ไดเบิกจายไปแลว

    นะครับ ไดดําเนินการกอสรางไปแลว แลวเบิกจายไปแลวดวยนะครับทาน 

    ประธาน ทานประธานตองทําความเขาใจกับทานสมาชิก บางทียิ่งอานยิ่งสับสนนะ

    ครับ เพราะวาโครงการมันทับซอนกันนะครับ ขอเรียนทานประธานไดชี้แจงดวย

    นะครับวาตามรายละเอียดการโอนนี้ เปนงบประมาณอยางไร นะครับ บาง 

    โครงการเบิกจายไปแลวทําไมจะตองโอนอีกนะครับ ผมเขาใจอยางนั้นนะครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับ เชิญทานวิรมณศักดิ์ ครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานครับ ทานรองนายก ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมอยากจะ  

    ปรึกษาหารือทานประธาน วา ดูแลวหนังสือไมคอยสมบูรณเทาไหร หนาขามไป 

    ขามมา บางที ก็หนังสือก็ไมสมบูรณ เลมยังไมไดเขา ก็อยากปรึกษาหารือวาเราจะ

    ขยายการประชุมออกไปอีก 15 วัน ไดไหม เพ่ือหนังสือจะไดสมบูรณแบบ ผมวา

    ยิ่งดูเทาไหร ก็เหมือนทานชุมพล วานะครับ ไมรูเรื่องนะครับ ทานประธานคิดวา

    อยางไรครับ ผมปรึกษาเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขออนุญาตชี้แจงอยางนี้นะครับวา โครงการนี้เปนงบประมาณ 58 ซ่ึง วัน 

    พรุงนี้เปนวันสุดทายของปงบประมาณ แตการประชุมสภานั้นเราขอขยายถึงวันท่ี 

    29 ทีนี้งบประมาณท่ีกําลังพิจารณาญัตติท่ี  3.3 กําลังอยูในงบประมาณ 58 สวน

    รายละเอียดนี้ทานรองนายกทานไดยกมือเพ่ือชี้แจง ขอใหทานนายกไดชี้แจงตอ 

    สภาหนอยครับทานครับ 
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นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีเคารพ ขอชี้แจงตอสภานะครับ 

    ในขอท่ี 128 ตามท่ีทานชุมพล หลักคํา ไดกลาวถึงนะครับ ตามท่ีทานชุมพล ได 

    กลาวถึงบอกวาเปนโครงการท่ีทับซอนจริง ๆ แลวไมใชโครงการท่ีทับซอนครับ  

    เปนโครงการท่ีทําตอ ขอนําเรียนวาเปนโครงการท่ีทําตอจากกิโลเมตรท่ี 1600 ไป

    ท่ีปลายทาง นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเปนโครงการท่ียาวตอเนื่องจาก 

    งบประมาณ 1 ลาน ตรงนั้นนะครับ จึงขอนําเรียนชี้แจงตอสภาไดทราบ นะครับ 

    เรื่องขอขยายเวลาก็แลวแตทานนะครับ ผมไมติดใจนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานชุมพล   หลักคําครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  ทานประธานท่ีเคารพครับ ตามท่ีทานผูบริหารไดเรียนชี้แจงไปนั้น แตในเอกสาร 

    นั้นมันไมใชนะครับ ถาเอกสารถาเปนการทําตอก็คือ เริ่มตนจาก 1600 เมตรไป 

    ครับ ไมใชเริ่มตนจาก 0 ฉะนั้นตองแกไขในโครงการนะครับ เริ่มจาก 1600 ไปนะ

    ครับ เพ่ือท่ีจะไปดําเนินการแลว จะไมไดผิดพลาดแลว จะไดถูกตอง อีกโครงการ

    หนึ่ง ถนนเสนเดียวกันนี้ งบประมาณ 500,000 บาท นะครับทําในโครงการ 

    กอสรางถนนลูกรังเชนกัน ในปงบประมาณ 2559  โดยใหชางไปสํารวจเขา 

    ออกแบบแลว เขาเริ่มตนจาก 1600 เมตร ไปเชนเดียวกัน ครับทานประธานใน 

    สวนนี้และก็ชี้แจงใหทานผูบริหารไดเขาใจดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานสุรพงษครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ    ครับกราบเรียนทานประธานสภา เพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพนะครับ เนื่องจากตรงนี้ 

    เปนรายจายประจําป 2558 ซ่ึงวันนี้วันท่ี  29 พรุงนี้วันท่ี 30 สิ้นปงบประมาณ  

    ทานประธานครับดวยความเปนหวงงบประมาณสวนนี้ถาไมไดตราเปนขอบัญญัติ

    แลว เงินสวนนี้จะตกเปนเงินสะสม พ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ขาดโอกาสสิ่งท่ีพ่ี 

    นองชาวจังหวัดกาฬสินธุจะไดรับก็จะตองไปวากันอีก ทานประธานท่ีเคารพครับ 

    ผมอยากจะหารือ ก็อยากจะเสนอแนะทานประธานผานท่ีประชุม ถึงผูบริหารดวย

    ครับทานครับ คือวันนี้อยางไรขอบัญญัติตรงนี้ คิดวาดูดีแลว สวนทานจะมา 

    ตรวจสอบในสภาวันนี้คงยากท่ีจะไดคําตอบ และผมไมไดตอวาเพ่ือนสมาชิกท่ีลุก

    ทักทวงวาขอบัญญัติตรงนี้ถูกตองหรือไมถูกตอง ถามวาจะถูกตองหรือไมถูกตอง 

    จะตองพิสูจนอีก ระยะเวลา วันนี้ครับทานประธานใหผานไปกอนเพ่ือเปน 

    ขอบัญญัติตามขอบัญญัติป 2558 สวนหลังจากนั้นทานพบขอผิดพลาด ทาน 

    นําเสนอเปดวิสามัญ แลวก็ขอแกไขแลวใหสภาขอแกไข แตครั้งนี้ขอใหเปน 

    ขอบัญญัติกอน แตถาไมผานวันนี้ซ่ึงมีระยะเวลาตองผานวันนี้วันสุดทาย พรุงนี้วัน
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    สุดทายของปงบประมาณเงินสวนนี้จะตกเปนเงินสะสมซ่ึงการใชเงินสะสมนั้น ท้ัง

    ข้ันตอน เง่ือนไข มีหลายข้ันตอนผมเกรงวาประชาชนจะไมไดรับประโยชนจากการ

    แกไข ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มันจะลาชา ผมถึงขอความรวมมือกับ

    ทานสมาชิกสภาใหผานไปกอนแตทานเจอจุดผิดพลาดแลวเสนอเปดวิสามัญ แลว

    ทานคอยใชสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ แกไขปรับปรุงจะเปนการดีกวานะครับ  

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษนะครับ ความจริงเรากําลังพิจารณาในเรื่องของญัตติการ

    โอนเงินงบประมาณนะครับ ไมใชขอบัญญัติ การโอนเงินงบประมาณป 2558 นะ

    ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ ทานชุมพล ครับ 

 

นายชุมพล หลักคํา  เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  

    ทานประธานครับ ผมขอเรียนหารือทานประธานแลวก็เก่ียวกับเรื่อง คือมีทาน 

    สมาชิกบางทานนะครับใหรับไปกอนแลวก็คอยมาแกไขทีหลังอันนี้ท่ีจริงผมวา 

    แกไขวันนี้เลยนะครับ อยางท่ีผมเสนอไปบางจุดมันผิดชางจะมาแกไขไดไหมวา 

    สมมุติวา เริ่มจาก 1,600 เมตรไป เปนเสน ไปก็แคนั้น แตโครงการอ่ืนทาน 

    สมาชิกก็อยูในเขตพ้ืนท่ีของตัวเอง วามีตรงไหนท่ีบกพรอง มีตรงไหนท่ีจะตอง 

    แกไข เม่ือไปประชุมสามัญเพ่ือท่ีจะแกไขจะตองมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง อยาง

    มากมาย 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานสักครูครับ ทานสุรพงษ มีอะไรครับ  

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานครับ ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงนะครับ เพราะวาพูดเพ้ียน

    จากความจริงครับ ผมไมไดวารับไปกอนแลวแกไข ถาบอกวารับไปกอนแลวแกไข

    ก็แสดงวาผิดซิ ผมบอกวาการท่ีทานอภิปราย ทําหรือไมทําจะตองพิสูจนกัน 

    ภายหลัง ก็บอกวารับไปกอนแลวคอยแกทีหลัง ถาอยางนั้นผมก็พูดผิดซิครับ             

    ผมขอพาดพิง 

 

ประธานสภาฯ   ทานครับทานมีสิทธิพาดพิงไดครับ แตผูอภิปรายเขากําลังอภิปรายอยู ถาทาน 

    ประทวง 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ทานประธานครับ ผมยกมือเพราวาผมถูกพาดพิงครับทานประธานครับ  
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ประธานสภาฯ   พาดพิงผมก็ใหทานพูดได แตใหผูอภิปรายไดพูดเสร็จ ก็จะมีสิทธิพูดอยูแลวนะ 

    ครับ เชิญทานชุมพล ตออีกนิดหนึ่งครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  ครับทานประธานครับ ในสวนนี้เรากําลังพิจารณาการโอนงบประมาณนะครับ  

    ไมใชพิจารณาในสวนอ่ืนนะครับ ในสวนนี้อยากใหทานประธานไดใหทานสมาชิก

    ตองดูนะครับโครงการตาง ๆ ท่ีอยูใน พ้ืนท่ีของตัวเองนั้น มีสวนไหนท่ีจะตองแกไข 

    ก็ใหรีบดําเนินการแกไขเปดวิสามัญ เพ่ือใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

    งบประมาณ เหมือนกับหลาย ๆ โครงการท่ี อนุมัติไปแลวในเรื่องของการเขา 

    อบรม ไดตองมาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงการประชุมในสวนนี้ผมอยากใหแกไข ใน 

    สวนนี้ท่ีผมเจอในวันนี้ผมก็อยากใหแกไขเลยวาใหเริ่มตนจาก 1,600 เมตรเปนตน

    ไปก็จบ แตสวนปงบประมาณป 2559 เราไดผานไปแลวนั้น  จะไปเปลี่ยนแปลง 

    อีกทีหลัง ในการประชุมสมัยตอ ๆ ไป ถาหากวาไมมีการดําเนินการกอนการ 

    ดําเนินการกอสรางจะตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพราะวามันทับซอนนะครับ ใน 

    สวนนี้ก็ยอมรับไปไดนะครับ แตใหระบุจุดเสียกอนวาจาก 1,600 เมตร เปนตนไป 

    แลวก็ใชงบประมาณในสวนนี้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานสุรพงษครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  ครับทานประธานครับนิดเดียวครับท่ีผมอภิปรายไมไดหมายความวาจะตองแกไข

    วันนี้ ผมวาทานบอกวา 1,600 เมตร  มันเปนคําพูดของทานคนเดียว ยังไมมีการ

    พิสูจน ยังไมมีการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นขออนุญาตท่ีเอยนาม ทานจําผิด ๆ    

    ถูก ๆ มา จะถูกหรือจะผิดยังไมไดพิสูจน ใหสภาตรงนี้ไปแกไขเลยผมเกรงวาถา 

    แกไขแลว ผมบอกวาข้ันตอนถารูจุดตรงนี้ก็ใหทานไปสํารวจวาจุดท่ีทานวา             

    1,600 เมตร เริ่มตนมันมีการทําเสร็จแลวหรือยัง หรือยังไมไดทําถาทํามาก็มาปรับ

    กันท่ีสภานั้นคือความหมายของผม ไมไดหมายความวาทานบอกวาตองแกไขวันนี้

    เลยถาเกิดวาจุดนี้ทานไปสํารวจ จุดนี้ไมไดเปนอยางท่ีทานพูดละ สภายกมือไปเลย

    นะครับ สภายกมือโดยไมผานข้ันตอนใหชางเขาตรวจเลยเหรอครับ ผม  

    หมายความวาอยางนั้นทานประธานขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสุรพงษ นะครับ เชิญทานรองนายกครับ เชิญครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผมขอ 

    กราบเรียนวาในการท่ีผมเสนอญัตติท่ีจะขอใหพ่ีนองสมาชิกสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดตรงนี้ ผมขอนําเรียนวามันเปนเรื่องเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท้ัง  
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    68  โครงการ เงิน 33 ลานกวา เพราะตรงนี้ถาสมมุติวาเราจะเลื่อนไปผมเกรงวา

    การแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน จะไมเปนตามเง่ือนเวลา ผม

    ขอนําเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาโครงการเยอะแยะปนี้ท้ังเงินเหลือจายท่ีเรา

    จะพิจารณาจากเงินท่ีผูรับจางทํางานเรามา แลวก็ท้ังขอบัญญัติและอีกสักหนอย 

    ผมขอนําเรียนวาทานสมาชิกก็จะจายขาดเงินสะสม เพราะฉะนั้นเง่ือนเวลาตรงนี้

    มันเปนเง่ือนเวลาท่ีผมตองทํางานใหพวกทานกับพ่ีนองประชาชนแควันท่ี  3  

    มีนาคม 2559 เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอนําเรียนวา ผมก็ตอง ถาสมมุติวารัฐบาลให

    รักษาการทานนายกจะตองถูกตรวจสอบจาก กกต. อีกหนึ่งเดือน พอถูก 

    ตรวจสอบจาก กกต. อีกหนึ่งเดือน พ่ีนองประชาชนท่ีอยูเบื้องหลังเรา เง่ือนเวลา

    ตรงนี้วันท่ี  31  มีนาคม ทุกทานก็รูวามาตรการเก่ียวกับการกระตุนเศรษฐกิจ ถึง

    วันท่ี 31  มีนาคม  ผมทํางานแควันท่ี 3 ทานจะเลื่อนทานก็เลื่อน ถาทานจะยกมือ

    เพ่ือตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนก็ยกมือครับ ผมไมขัดของ 

    อยางไรก็ดีดวยความปรารถนาดีกับพ่ีนองประชาชน ดวยความปรารถนาดี กับพ่ี

    นองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน ผมขอนําเรียนทาน  

    ประธานสภาแลวก็สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับทราบ ขอกราบ 

    ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานบดินทรครับ 

 

นายบดินทร  พยุงแสนกุล  กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม บดินทร พยุงแสนกุล จากอําเภอทาคันโท 

    คืออยางนี้เราก็มาเถียงกันอยูอยางนี้นะครับทานประธาน ผมขออนุญาตทาน 

    ประธานพักอีกสักครั้งหนึ่ง เพ่ือความสงบของสภาครับทานประธานครับ ก็มาดู 

    เอกสารมันดวนนะครับ ดูสักนิดหนึ่งแลวก็มาปรึกษากันสักหนอยเพ่ือเวลาจะได 

    กระชับครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักดิ์ ครับเชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง ผมมีขอคิดอยูนิดหนึ่งครับทาน 

    ประธานเขาบอกวาถาคิดไดใหชวยคิดทานประธาน ถาคิดไมไดใหชวยทํา ถาทํา 

    ไมไดใหกําลังใจ ถาไมตรงใจไมไดครับทานประธาน ก็อยูเฉย ๆ ครับทานประธาน 

    ทานประธานครับมาถึงข้ันนี้แลวผมขอประนีประนอมกับเพ่ือนสมาชิกโดยเอา 
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    ประชาชนเปนท่ีตั้งครับ ทานจะคิดอะไรทําอะไรผมไมวาครับทานตองคิดถึงคนท่ี

    สงทานมาทําหนาท่ีตรงนี้ ขอประนีประนอมไดหรือไมครับทานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานอนันต เชิญครับ 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายอนันต จิตพันธ จากอําเภอ            

    นามน ทานประธานครับวันนี้เปนวันปดประชุมนะครับ ผมก็เรียกวาเรานาจะทํา 

    ใหมันผานไปใหไดนะครับ เวลามันก็ใกลเขามา วันนี้ทานประธานบอกวาก็จะหมด

    เขตแลว เราจะทําขอบัญญัติไมทัน ผมอยากใหทานขออนุญาตเอยนามนะครับ 

    ทานชุมพล หลักคํา ทานบอกวาถนนมันทับซอนกัน ผมวาใหนายชางนะครับ ไป

    สํารวจท่ีเขตของทานนะครับ ทานผอ.กองชางก็ยังอยูนะครับ ผมคิดวาเขาก็จะ 

    แกไขใหนะครับ เพราะวาทาน ผอ. ก็ไดเขามาฟงอยูนะครับ ถาอยางนั้นผมก็เห็น

    แตพ่ีนองประชาชน ผมวานาจะผานไปกอนนะครับ เหมือนท่ีทานสุรพงษบอกวา

    คอยมาแกไขใหมกันอีกก็ไมสายนะครับ ถามันมีปญหาจริง ๆ เจาหนาท่ีของเราก็

    คงจะไมดําเนินการใหหรอกครับ ไมลงไปซํ้าอีกนะครับ ขอใหทานประธานลงมติ 

    ไปเลยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ทานสมาชิกสภาครับผมจะไมใหอภิปรายยืดยาวตอแลวนะครับเพราะวา ถือวาเรา

    ไดพูดคุยกัน ผมจะไมพักการประชุม ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งครับทานวุฒิศักดิ์ 

    ครับ ตามขอบังคับ ขอ 40 นี้นะครับ ในข้ันนี้จะไมมีการแกไขรายละเอียดนะครับ 

    ทานมีหนาท่ีรับหรือไมรับเทานั้นนะครับ จะมาขอแกไขในญัตตินี้ไมไดนะครับ ใน

    ขอท่ี 2 ก็คือวาในการโอนงบประมาณในญัตตินี้ปงบประมาณ 58 นี้ ถาทานไม 

    เห็นชอบเราไมมีเวลาเพราะวาเราจะกันเงินในวันนี้เพ่ือจะใหนําไปดําเนินการไดนะ

    ครับ ก็จะขอวาจะไมพักการประชุมนะครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์ ครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ขออนุญาตทานประธานนะครับ คือโครงการนี้นะครับ 33 ลาน หลายโครงการคิด

    วาเปนงบท่ีเหลือจากการปนงาน แตก็เห็นใจเจาหนาท่ีเพราะวาเงินทุกอยาง 

    โดยเฉพาะแลวขอบัญญัติพ่ึงผานมาแลวมาทํางบท่ีเปนงบเหลือจาย แลวตอไปก็คือ

    ทํางบสะสมนะครับ คือเห็นใจเจาหนาท่ีอยางมาก แลวในสวนท่ีจะแกไขไดก็คือ 

    งบประมาณท่ีก็คือการเปดวิสามัญ สามารถจะเอาเขาตรงนี้เขาสภาได ถาเกิดวา 

    ตรงนี้ไมถูกตอง ไหน ๆ เราจะเปดวิสามัญอยูแลว นะครับ เกรงวาเหมือนทานรอง

    วานะครับ มันจะไมทันกับเง่ือนระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะทานผูบริหาร 

    นะครับ ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานวิรัตนครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิรัตน ภูตองใจ จากอําเภอสมเด็จ ดูแลว

    ครับขอนําเรียนกับทานประธานวาสมเด็จผานครับเรียบรอย ขอมติครับทาน 

    ประธานผานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์

    ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ ผมขอประทวงทานประธานครับ ทานบอกวาจะ 

    ไมใหอภิปรายแตทานใหอภิปรายไปแลว 2 ทานนะครับทานประธาน ทานรักษา

    มาตรฐานของทานดวยนะครับ  

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 

 

เลขานุการสภาฯ   25  ทานคะ รวมท้ังทานประธานสภา และทานรองประธานสภา ครบองคประชุม

    คะ 

 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 22 ทานนะครับ 

  -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  ไมมีนะครับ  

  -  นอกนั้นถือวางดออกเสียงนะครับ                                  

  -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีมติเห็นชอบ  

  ตามญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับ 

 

    3.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาการเบิกจายเงินประจําป 

          งบประมาณ พ.ศ. 2558   

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน  
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  

    การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2548  หมวด 5  การกันเงิน ขอ 57  

    กําหนดวา  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป  โดย 

    สั่งซ้ือหรือสั่งจางหรือการเชาทรัพยสิน  ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม

    ทันสิ้นป  ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไว เบิกในปถัดไปไดอีกหรือไมเกิน 

    ระยะเวลาหนึ่งป 

     หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงิน 

    ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

     ขอ  59  กําหนดวา  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 

    สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให

    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน

    ระยะเวลาหนึ่งป 

     หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตาม 

    เง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา

    ทองถ่ินหรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให 

    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติ 

    เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน 

    แลวแตกรณี 

     องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกัน 

    เงินและขอขยายเวลาเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตอสภาดังนี้ 

     1.  ขอขยายเวลาเบิกจาย กรณีรายจายท่ีกันเงินไวตั้งแตปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2557  ซ่ึงไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558              

    ขอขยายเวลาเบิกจายตออีกหกเดือนจํานวน  7  โครงการ  จํานวนเงิน  

    7,099,000  บาท  (เจ็ดลานเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

     2.  ขอขยายเวลาเบิกจาย กรณีรายจายท่ีกันเงินไวตั้งแตปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2557  ซ่ึงยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558  

    ขอขยายเวลาเบิกจายตออีกหนึ่งปจํานวน  2  โครงการ   จํานวนเงิน    

    29,082,500  บาท  (ยี่สิบเกาลานแปดหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน)  

     3.  ขอกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 

    สิ่งกอสราง ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  

    จํานวน  97  โครงการ  เปนเงิน  55,977,117  บาท (หาสิบหาลานเกาแสน             

                                         เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบเจ็ดบาทถวน) 
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     เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ  จึงขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิก 

    จายเงินดังกลาว มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

    ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ  

    รายการท่ี 1  ขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน กรณีรายจายท่ีกันเงิน จํานวน  

    7,099,000  บาท 

    รายการท่ี  2   จํานวน 2 โครงการ จํานวน  29,082,500  บาท 

    รายการท่ี  3   กันเงิน 97 โครงการ  55,977,117 บาท  

     

    เงินท่ีขอขยายและขออนุมัติตั้งโครงการใหมนะครับ  92,158,617  บาท นะครับ 

    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ (ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมีนะครับ 

    ผมจะขอมติจากท่ีประชุมลงมติท้ัง 3 รายการเลยนะครับ เพ่ือทานจะไดลงมติ  

    ครั้งเดียวท้ัง 3 รายการ ขอใหทานเลขานุการสภาตรวจนับองคประชุมครับ 

    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมเชิญทานชุมพล  หลักคํา  ครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  กราบเรียนทานประธานทานผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ ผมชุมพล หลักคํา 

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอ ยางตลาด ผมอานดูใน 

    รายละเอียดท่ีจะตองโอนเงินงบประมาณนะครับ ผมไปของใจในคาครุภัณฑ              

    นะครับ ซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงนะครับ 8 นิ้ว ของกองชาง ในขอบัญญัติ             

    ป 58 นะครับ ผมไมเขาใจนะครับ หนึ่งปผานไปปมหอยโขงมันซ้ือไมไดหรือ 

    อยางไร หรือมันไมมีขายทําไมตองรอใหถึงวันท่ี 29 กันยายน แลวคอยมาโอนเงิน

    เพ่ือท่ีจะซ้ือนะครับ จริง ๆ ในระยะเวลาท่ีขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2558 

    นั้น ไดอนุมัติโดยทานผูวาแลว ระยะเวลาไมนอยนะครับหรือวาการตั้งขอบัญญัติ

    ไวในขอบัญญัตินั้นไมจําเปน นะครับ ปมหอยโขงตัวนี้ไมจําเปนหรืออยางไร ถึงไม

    ดําเนินการซ้ือนะครับ ซ่ึงในขอบัญญัตินั้นเราไดดําเนินการความจําเปนเดือดรอนท่ี

    ตองใชแตลวงมาเหลืออีกหนึ่งวันเทานั้นนะครับในการท่ีจะหมดสิ้นปงบประมาณ 

    จึงไดมีการโอนนะครับมีหลายรายการนะครับท่ีผมของใจวาทําไมไมดําเนินการซ้ือ

    ตามขอบัญญัติ หรือวาเงินเขามาไมครบหรืออยางไร ขอเรียนทานประธานสภา 

    กรุณาไดชี้แจงหรือวาใหผูท่ีเขาใจไดชี้แจง ใหทราบดวยครับผม  
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นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ครับ ขอนําเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาตอนท่ีผมกําลังอานปรากฏวาทางกอง

    คลังใหตัวเลขคลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่ง ขอพักการประชุมสัก 5 นาทีครับทานครับ 

    - พักการประชุม  5 นาที 

 

ประธานสภาฯ   ครับผมขออนุญาตดําเนินการประชุมตอนะครับ 

    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม  (ถาม 3 ครั้ง)  

    เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับผมขออนุญาตกอนครับ สืบเนื่องจากคํากลาวในสภาของทาน 

    รองนายกท่ีขออนุญาตสภาขอพักการประชุมทานใชคําพูดวาบิดเบือน ผมวาคําวา

    บิดเบือนมันมาจากเจตนาท่ีบอกวาผิดพลาดนะครับอยากใหทานใชคําพูดใหม เปน

    คําวาคลาดเคลื่อนนะครับทานประธาน ใหทานถอนคําพูดและใชคําพูดใหมดวย 

    ครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอใหอนุญาตใหทางทานเลขาสภาไดเปลี่ยนคําวาบิดเบือน เปนคําวา 

    คลาดเคลื่อนตามท่ีทานเกรียงศักดิ์ เสนอ เชิญทานรองนายกตอเลยครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน ผมขอถอนคําพูดครับ  

     

ประธานสภาฯ   ครับทานถอนคําพูดแลวนะครับ  

    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม  (ถาม  3 ครั้ง)  

    ถาไมมี นะครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุม กอนท่ีจะลงมติเชิญทานเลขาตรวจนับ

    องคประชุมครับ     

 

เลขานุการสภาฯ   คะกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ขณะนี้มีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุม

    ท้ังหมด 24 ทาน รวมท้ังทานประธานสภา และทานรองประธานสภา ครบองค 

    ประชุมคะ 

 

ประธานสภาฯ   24  ทานนะครับ  

    ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ เรื่องขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเวลา  

    เบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 นะครบั ท้ัง 2 ป นะครับ 

    จํานวน  3  รายการ 

  -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
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  -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 23  ทานนะครับ 

  -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  ไมมีนะครับ 

  -  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ                                     

  -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบ  

     ตามญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  การกําหนดวันประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  2559 

    ผมขอปรึกษาท่ีประชุมสภาแหงนี้วาจะกําหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ                      

    สมัยท่ี 1  ประจําป  2559  เปนวันไหน 

    เชิญทานสมาชิกสภาครับ 

 

 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอวันประชุมสภา สมัยสามัญ             

    สมัยท่ี 1 ประจําป  2559 เริ่มประชุมวันท่ี  19  มกราคม 2559 ถึงวันท่ี             

    3  มีนาคม  2559 ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา                   

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ถาอังคารใดตรงกับวันหยุดราชการใหเลื่อน

    เปนวันถัดไป เปนระยะเวลา 45 วัน ขอบคุณครับ  

 

 

ประธานสภาฯ   ครับทานชุมพล  หลักคํา  ไดเสนอ วันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  

    2559 เริ่มประชุมตั้งแตวันท่ี  19  มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559   

    เปนระยะเวลา  45  วัน  ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ถาอังคารใดตรงกับวันหยุดราชการใหเลื่อน

    เปนวันถัดไป  ขอผูรับรองดวยครับ 3 ทานครับ ทานวรากรณ ภูอาภรณ                         

    ทานบุญสง  โชติไสว และทานอนันต จิตพันธ ผูรับรองครบนะครับ  

 -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  (ถาม 3 ครั้ง) 

 -  ถาไมมี  ถือวาวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป 2559    

    เริ่มประชุมตั้งแตวันท่ี  19  มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559   

    เปนระยะเวลา  45  วัน  ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา 
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    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ถาอังคารใดตรงกับวันหยุดราชการ               

    ใหเล่ือน เปนวันถัดไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ เชิญทานสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ   

    ผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอ                

    ยางตลาด ทานประธานครับผมอยากระบายความในใจครับ ผมอยูในสภาแหงนี้มา 

    12 ป เก่ียวกับเรื่องระเบียบญัตติในสภาแหงนี้ผมไมเคยเห็นบรรยากาศในสภาแหง

    นี้เลยทานผูบริหารเสนอญัตติเก่ียวกับเรื่องการกันเงิน แตหัวหนาสวนราชการไมวา

    จะเปนทานปลัด ทานรองปลัด หรือวาผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องการเงิน                     

    ผมอยากจะนําเสนอในสภาแหงนี้ ไมอยูในสภาแหงนี้ไมมีเลย ผมอยูมา 12 ป ผม

    ไมเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เลย ท่ีจริงก็ไมอยากพูดแตก็จําเปนตองพูดเพ่ือ 

    องคกรของเราจะไดเดินทางไปดวยกันอยางราบรื่น ทานผูบริหารก็มีขุนพล                

    เคียงบาเคียงไหล ผมไมเคยบรรยากาศแบบนี้เลยครับ ถาเกิดวาตัวเลขมัน 

    คลาดเคลื่อนเหมือนทานรองนายกกลาวมาก็จะไดปรึกษากับเจาหนาท่ีเก่ียวกับ 

    การเงินได ไมใชวาใหสมาชิกสภาของเรามาถามนั้นถามนี่ ซ่ึงหนาท่ีตรงนี้ไมใช 

    หนาท่ีของสมาชิกของเราเลย อันนี้ประเด็นท่ี 1 ตอไปถาเปนบรรยากาศอยางนี้ผม

    ก็ตองลุกข้ึนมาพูด มาติเจาหนาท่ีของเราท้ังผูบริหาร คอยกําชับผูใตบังคับบัญชา

    ใหดี  เรื่องตอไปครับทานประธาน ตั้งแตเปดสมัยประชุมสภา ผมเคยยกประเด็นนี้

    ข้ึนมา ผานทานประธานสภาไปยังผูบริหารเก่ียวกับเรื่องงบประมาณในการปรับ 

    เกรดผิวจราจรลูกรัง ทราบดีวาเครื่องจักรของเราไมพรอม สมาชิกตั้งไวใน 

    ขอบัญญัติป 58 เราตั้งไวตั้ง 1,800,000  บาท ตามขอบัญญัติ 58 งบประมาณตั้ง

    ไวท่ีกองชาง หนา 161 ขอ 10 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับการพัฒนา 

    ทองถ่ิน รวมถึงคาปรับเกรดถนน อาจจะเปนบํารุงท้ังทางบกและทางน้ํา ซ่ึง 

    งบประมาณตัวนี้ผมเคยพูดแลววายังไมไดโอนไปไหน ชวงนี้จะเขาสูปลายฤดูฝน 

    ตนฤดูหนาว  แลวคิดวาฝนจะนอยลง หลังจากท่ีฝนหยุด แลวผานไปฤดูหนาว  

    ถนนท่ีมันชํารุดมันเสียหาย ในทองถ่ินของเราในเขตทุรกันดารในจังหวัดกาฬสินธุ 

    ของเราตองไดรับการแกไขบํารุงรักษา ซ่ึงงบประมาณตรงนี้ท่ีตั้งไว ถาเครื่องจักร

    มันไมพรอมจริง ๆ ก็ผานทานประธานไปยังผูบริหารวาใหเปลี่ยนเปนจางเหมา 

    บริหารรถเกรดในพ้ืนท่ี ถาไมทันจริง ๆ ก็กันงบประมาณตรงนี้ไว เพราะถนนมัน 

    ชํารุดจริง ๆ ทานประธาน ทานผูบริหารก็คงจะเห็นเพราะวาทานออกไปตรวจงาน

    หรือวาไปประชุมรวม อปท. ตาง ๆ จุดนี้ผมก็อยากผานไปยังผูบริหาร โดยผาน 

    ทานประธาน ฝากกับทานประธานนี่แหละ กันไววาเราจะรองบประมาณปหนา  
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    แลวก็ตั้งไวตรงนี้เพราะวาเครื่องปรับเกรดของเรามันไมพรอมจริง ๆ ฝากทาน 

    ประธานดวยนะครับ งบประมาณในจุดนี้ ตั้งไวในงบประมาณ 58 ตั้งไวในการปรับ

    เกรดถนนลูกรัง ประเด็นสําคัญก็คงจะ 2 เรื่อง แคนี้สุดทายตองกราบขอบพระคุณ

    ทานประธานและทานนายกท่ีมอบเกียรติบัตรในการประชุมใหครั้งท่ี 2 ก็จะ 

    พยายามทําหนาท่ีตรงนี้ใหสมกับพ่ีนองประชาชนในเขตท่ีเลือกตั้งเขามาใหทํา 

    หนาท่ีแทนครับ ขอบคุณทานประธานครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวรากรณ  ภูอาภรณ นะครับ  ฝากทานผูบริหารดวยนะครับ ชวย 

    กรุณากําชับใหมาประชุมอยางพรอมเพียงนะครับ ในสวนท่ี 2 ท่ีทานวรากรณ ได 

    นําเรียนในเรื่องงบประมาณ เรื่องน้ํามันตองขอเรียนทานวาคงไมทันแลวนะครับ 

    วันนี้วันสุดทายแลวนะครับ แลวเปนงบคาใชสอยไมสามารถกันไดครับตองขอ 

    แสดงความเสียใจกับทานวรากรณดวยนะครับ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญ

    ครับ เชิญทานคงเดช ครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ                

    ผมคงเดช  เฉิดสถิตย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอ              

    กมลาไสย ทานประธานครับคงจะเปนเรื่องเดิม ๆ ครับท่ีไมไดรับการแกไข แตคิด

    วาผูบริหารก็คงจะดําเนินการหาวิธีการแกไขในอนาคตนะครับ จริง ๆ แลวผมเห็น

    ดวยกับทานวรากรณ  ภูอาภรณ นะครับ ท่ีทานบอกไป แตทานประธานก็ตอบ 

    มาแลววาจะไมทัน แตคงไมเปนไรนะครับเปนแนวทางใหทางทานผูบริหารได 

    นําไปใชในงบประมาณตอ ๆ ไปนะครับ ทานประธานครับ ผมขอสั้น ๆ ขอเดียว            

    ก็คือถนนหนทางท่ีชํารุดก็ทราบวาตามระเบียบมันตองอยูในแผนแตถนนหลายเสน 

    หลายสาย หลายอําเภอ ท่ีมันชํารุดเสียหายเนื่องจาก พายุฝน มันไมไดอยูในแผน

    ถาถนนท่ีไมอยูในแผน ก็คงจะไมไดรับการดูแล พ่ีนองประชาชนก็เดือดรอน 

    ส.อบจ. ตาง ๆ ในพ้ืนท่ีก็โดนวาใหไปทําหนาท่ีแทนแตไมสามารถแกไขปญหา 

    ความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชนไดเลย ผมจึงอยากนําเรียนปรึกษา 

    ทานประธานไปทางคณะผูบริหาร เราพอมีหนทางใดไหม มีระเบียบ  

    ตัวไหนไหมท่ีพอจะยกเวนใหเรานํางบประมาณไปชวยเหลือพ่ีนองท่ีไมไดอยูใน 

    แผน เพ่ือพ่ีนองประชาชนเราท่ีเรียกเรามาเปนตัวแทน ไดใชถนนหนทางท่ีเกิด 

    ประโยชนแลวก็สะดวกสบาย ฝากไวแคนี้ครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ  

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานอนันต จิตพันธ ครับ 
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นายอนันต  จิตพันธ  ตากับตีนอยูกันมาอยางผาสุข จะนั่งลุก เพลินเปนหนักหนา มาวันหนึ่งตีนจะเริ่ม

    ปวยกับตา วาตีนมีคาตอตาเสียจริง ๆ ครับทานประธานท่ีเคารพ แลวก็ทาน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายอนันต จิตพันธ ส.อบจ. เขต อําเภอนามนครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขออนุญาตทานอนันตครับ ทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ผมประทวงผูกําลังอภิปรายครับ ใหใชคําวาเทาไดหรือไมครับทานประธาน 

 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับทานประธานท่ีเคารพครับ ทานผูประทวงครับ เปนทํานองของอีสานนะครับ

    เพราะวาถาเราไมพูดถึงก็ไมไดนะครับทานประธาน กอนอ่ืนผมขออภัยอีกครั้งหนึ่ง

    นะครับท่ีผมพูดตีนกับเทานะครับ เพราะวาผมคิดวา ณ ปจจุบันนี้ อยาง          

    ทานวรากรณ ทานเอยนามทานใดไมเขารวม ประชุม นะครับ ผมคิดวาแมแต 

    สมาชิกของเราก็ยังไมสามัคคีกันเลยครับทุกวันนี้นะครับยังไมสามัคคีกันเลย            

    นะครับ คนเรานะครับ บางคนเขาบอกวาพ่ีนี้ใหญ พ่ีนี้เกง มันก็ยังมีอยูขาง ๆ  

    เคียง ๆ อยูนะครับ ขนาดเรายังไมสามัคคีกันเลยครับ จะใหเจาหนาท่ีมาท้ังหมด 

    เปนไปไมไดนะครับ ผมคิดวานะครับ เพราะสมาชิกดวยกัน ครับทานประธานครับ 

    ผมวาเรื่องทําแผนนะครับผมก็อยากทวงติงอยูเหมือนกันนะครับ เวลาไปประชุมท่ี

    อําเภอนะครับ ทําแผนอยูท่ีอําเภอนะครับ ทีนี้ทาง อปท. เขาก็มาประชุมเขาก็ 

    เสนอมาเยอะอยู แตวามันติดขัดอยูขอหนึ่งคือเจาหนาท่ีของเราบอกวา ถาเรา 

    เสนอเขาไปเยอะ ๆ ถาบันทึกท้ังหมดถาเอาไปลงหนังสือท้ังหมดมันจะเลมใหญนะ

    ครับ เขาวาอยางนั้น แตผมวาปตอไปนะครับเอามัน 2 เลม 3 เลมไปเลยนะครับ 

    เขาแผนนี้นะครับ เลมใหญก็ชางมันใจจริงของผมอยางหนึ่งมีอยู 5 อปท. ตอง 

    อยางนอย อปท. ละ 10 โครงการ ทีนี้เจาหนาท่ีฝายท่ีบอกวา ฝายแผนบอกวามัน

    ไมเขาในแผนไมไดหรอกครับ ปหนาตองทําใหมนะครับ ใหเอาเขามาเลยนะครับ 

    แตละอําเภอ ถึงจะขาดไมขาดก็ชางนะครับ ไมชํารุดก็ชางผมคิดวานาจะอนุมัติให

    ทําแบบนี้ครับ อยางเชนปหนาของอําเภอนามน ผมเอาเขามา 50 โครงการ หาม

    เอาของผมออกเปนเด็ดขาดครับ ขอบคุณมากครับ 

 

 

ประธานสภาฯ   ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ เชิญทานดนุพล ครับ 

 

นายดนุพล  ผือโย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ผมนายดนุพล  ผือโย สมาชิก

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอหนองกุงศรี อยากกราบเรียนในวาระ

    อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสมาชิกสภาแตละทานมีความเปนหวงเปนใยความเปนอยูของ
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    พ่ีนองประชาชน แตละเขตของทาน โดยเฉพาะแลวแตละทานท่ีนําเสนอข้ึนมา 

    ลวนแลวแตจะตองนําไปแกไขปญหาความเดือดรอนนะครับเรื่องถนนหนทางก็ดี 

    กราบเรียนทานประธานขอหารือวาท่ีทานรองสุพงษไดนําเสนอไป ผมวาเรื่องแผน

    นั้นเปนเรื่องสําคัญนะครับ ผมคิดวาจะคุยเฉพาะกับทานสมาชิกก็อยางไรอยูนะ 

    ครับมันตองหารือกันนอกรอบจริง ๆ แลวก็เอาเขาสภาแลวก็เปนแนวทางปฏิบัติ 

    ของฝายบริหารแลวก็ฝายเจาหนาท่ีแผน แลวก็ฝายสมาชิกเราตองการท่ีจะอยาก

    ทําในสวนท่ีมันเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน แตในสวนแผนเองก็มีหลักการวา

    ตองทําอยางไร เราทําอยางไรถึงจะขยับและจูนเขาหากันได เพ่ือเปนประโยชนตอ

    พ่ีนองประชาชน ก็เห็นดวยนะครับท่ีหลักการท่ีทานสุรพงษ ทานบอกวาทํา 

    คอนกรีตไป 180 เมตร เหลืออีกประมาณ 5 กิโลเมตร กวา ๆ บอกวาลงอีกไมได

    ตรงนี้มันก็เสี่ยง ไมเสียเวลาในระยะท่ีเปนหลาย ๆ รอยวันเลยทีเดียว ผมเห็นดวย

    แตนะวันนี้เราแคหารือกันไวแลวคุยนอกรอบแลวหาแนวทางท่ีจะเปนมติของเรา

    ในอีกโอกาสหนึ่ง สวนเรื่องท่ี 2 ท่ีผมอยากกราบเรียนทานประธานก็คือเรื่องถนน

    หนทางนะครับ ทานวรากรณทานก็ตั้งขอสังเกตไปแลวครับวาปนี้เปนปท่ีเราไมได

    ปรับเกรดนะครับงบประมาณก็คอนขางท่ี จะ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 

    เอง ไมวาจะเปน อบต. หรือเทศบาลเองก็ไมคอยไดรับการดูแลเยียวยานะครับ  

    เพราะวายังรอ อบจ. ท่ีจะกันใหอยู ซ่ึงตองนี้เองผมเห็นดวยวาเรานาจะมีโอกาสได

    พบปะ มีโอกาสไดประชุมวิสามัญในคราวหนาอยู เพราะวาความมุงหวังของทาน

    สมาชิกเอง นะครับ พูดไปเลยวายังอยากไดจายขาดสะสมอยู นะครับคิดวาโอกาส

    นั้นคงไดรับโอกาสจากพวกเราในระดับตอไปฝากไวก็แลวกันวาพ่ีนองประชาชน 

    ไดรับความเดือดรอนจริง ๆ ใหไดรับทราบรวมกัน ครับก็ตองกราบขอบพระคุณใน

    การประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คงอีกนานนะครับวันนี้เปนวันสุดทายในวันปดประชุมแลว 

    ก็ตองกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการประชุมก็ดีขาราชการก็ดีในการ

    ทํารางงบประมาณผานไปอยางสมบูรณแบบแลว ผมดนุพล ผือโย  ตองกราบ 

    ขอบพระคุณทุกทาน ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง ผมขออภิปรายคนสุดทายไดหรือไมครับ ทาน

    ประธานครับ สิ่งท่ีผมอยากจะพูด อยากจะนําเรียนทานประธานไปถึงผูบริหาร  

    สวนราชการทานสมาชิกตั้งแตรัฐบาล คสช. เขามาปกครองบานเมืองบางครั้งก็ทํา

    ใหพวกเราคิดเอาเอง มโนเอาเองจิตใจลองลอยไปอยูศาลากลางก็มีนึกวาเปนเพ่ือน

    กัน อยาง สตง. ปปช. อะไรทํานองนี้นะครับ ผมคิดวาเราในฐานะวาเปนองคกรท่ี
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    เคยอยูดวยกันดวยความรักและก็ความผูกพันลดเง่ือนไขครับทานประธาน เราหัน

    หนาเขาหากัน เราเดินเขาหากัน และก็ตีความของระเบียบ ของกฎหมาย ของ 

    ขอบังคับ ของขอบัญญัติใหเปนประโยชนกับประชาชนจะไดไหมผมขอเรียกรองให

    ทานสมาชิกทานวรากรณทานก็ผมก็รูสึกเหมือนทานวาเกิดอะไรข้ึนในองคกรของ

    เราถึงมีลักษณะอยางนี้ผมก็เลยเรียกรองไปยังทานประธาน ถึงเพ่ือนสมาชิก ถึง 

    ผูบริหาร วาบรรยากาศอยางนี้มันไมเคยมีมากอน ผมก็เลยเรียกรองวาถึงเวลาแลว

    ท่ีเราจะลดเง่ือนไข หันหนาเขาหากันเถอะครับ เดินเขาหากันเลยครับ ลดเง่ือนไข 

    ลดข้ันตอนท่ีมีปญหา เอาหัวใจมาทํางานดวยกันครับ รัฐบาลเขามาเขาก็ไป แตวา

    พวกเราหลายทานก็อยูมา 20 กวาป ก็มีเราก็เห็นหนากันบอย ๆ นะครับ ไมตอง

    หวงครับ อบจ. สตง. เขาก็ทําหนาท่ีของเขา เราจะทําอยางไรครับใหประชาชนเรา

    ไดประโยชนครับ อยูตรงนี้ท่ีไมผิดกฎหมาย ท่ีไมผิดระเบียบครับทานประธานครับ 

    ทานประธานเขาใจใชหรือไมครับ ทานซ้ึงหรือเปลาครับ หรือวาทานไมเขาใจ ทาน

    กับผมก็ไปอบรมมาบอยเหมือนกัน สตง. สปช. ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ ครับ เชิญทานวิรัตน ครับ 

 

นายวิรัตน  ภูตองใจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิรัตน ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอสมเด็จ นิดเดียวครับทานประธาน ตั้งแตไดยิน 

    อภิปรายมาจนวันนี้เปนวันสุดทายของการประชุมสภาของเราผมอยากจะฝากอยู 

    2 เรื่องนะครับ ฝากท้ังเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดวย วาเราอยามองเฉพาะ

    การแกไขปญหาเรื่องท่ีวาเอาหลัก ๆ นะครับ เรื่องถนนหนทาง เปนเรื่องท่ีเราพูด

    กันมาโดยตลอด ผมก็เลยอยากจะฝากกับทานสมาชิกผูทรงเกียรติเหมือนกันนะ 

    ครับวาเราควรท่ีจะมองและใหความสําคัญดานอ่ืนเพ่ิมเขามาอีกสักหนอยหนึ่งเรื่อง

    ท่ีหนึ่งก็คือเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหกับพ่ีนองเกษตรกร พ่ีนองประชาชนใน 

    จังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 18 อําเภอ ผมเห็นบัญชีโอนงบประมาณรายจายแลวนะครับ

    ในหัวขอท่ี 57 จะเปนการสงเสริมและการพัฒนาการปลูกออยในระบบอินทรีย ตั้ง

    ไวเพียงแค 500,000  บาทเองนะครับ นะครับ ท้ัง ๆ ท่ีพ่ีนองประชาชนท่ีเขา 

    ประกอบอาชีพเกษตรกรท่ัวท้ังจังหวัดนี้ไมใชนอยราย เพราะฉะนั้นงานตรงนี้ก็ตอง

    ฝากทานผูอํานวยการกองสงเสริมคนใหมนะครับ วาทานจะมีการสนับสนุนพ่ีนอง 

    มีโครงการท่ีจะชวยพ่ีนองประชาชน ตอไปจะเขาสูยุคขาวยากหมากแพง ไป          

    เรื่อย ๆ ครับดานการสินคาทางดานการเกษตร สงเสริมการเกษตร สงเสริมดาน 

    อาชีพ เลี้ยงกุง เลี้ยงปลา ปลูกขาวหอมมะลิและขาวอะไร ขอใหมีเถอะครับ  

    เพราะวาเดี๋ยวนี้ ทางสูอาเซียนผานอําเภอสมเด็จมีปม ปตท. แหงใหมเกิดข้ึนเปน

    ปมท่ีเชื่อวาผูจัดการปมเขาเปดใหตรงนั้นเปนท่ีจําหนายสินคา โชวสินคา ได ขอ 
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    เพียงแตวาใหพ่ีนองประชาชนท่ีจะออกอาเซียนอะไรนี้นะครับ เพราะวาผูจัดการท่ี

    นั้นเขามีนโยบายจริง ๆ ครับเรื่องท่ี 2 ก็คงจะเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนแลวก็คง

    จะเปนเรื่องของการศึกษา อยากจะใหมองดูทางดานการศึกษาครับสนับสนุน 

    สงเสริมครับใหมากข้ึนท้ังสองเรื่องนี้ขอฝากนะครับ เม่ือเรามองยอนกลับคืนไปเม่ือ

    สิบกวาปท่ีแลวถนนหนทางในจังหวัดกาฬสินธุ ของเราก็ยังตองการการพัฒนา 

    จนถึงปจจุบันนี้ก็ยังตองการพัฒนาอีกเพราะฉะนั้นฝากการพัฒนาควบคูกันไป 

    เถอะครับ ฝากหลัก ๆ 2 เรื่อง คือการศึกษาและสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกลับพ่ี 

    นองเกษตรกรนะครับ และก็ทานสมาชิกหลายทานมีความรูเก่ียวกับพืชไรพืชสวน 

    โดยเฉพาะขออนุญาตเอยนามทานดนุพล ทานบุญชวย ทานก็ตองการชวยเหลือ 

    และสงเสริมนะครับก็ตองขอฝากดวยวาสงเสริมอาชีพ สงเสริมดานการศึกษานะ 

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรัตน ภูตองใจนะครับ  เชิญทานชุมพล หลักคําครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา   กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานผูบริหาร 

    หัวหนาสวนราชการ  สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ผมคิดวาเวลาประชุม 

    ลวงเลยมานานแลว ผมขอเสนอปดการประชุมครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ทานชุมพล  หลักคํา ทานขอเสนอปดการประชุม  ครับขอผูรับรองครับ ผูรับรอง

    ครบนะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถาไมมีนะครับ ถือ

    วาวันนี้เราประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรนะครับ ความจริงแลววันนี้ไดประชุม

    กันแลว ทานสมาชิกไดมีมุมมองไดสะทอนปญหาหลายเรื่อง ถือวาจะเปน 

    ประโยชน ในหนึ่งปท่ีเหลือนะครับก็อยากจะใหชวยกันทํางาน ขอบคุณทาน 

    สมาชิกทานไดรวมประชุมสภา ดวยดีเสมอมานะครับ ขอบคุณผูบริหารท่ีใหการ 

    เขารวมประชุมครบ ทุกนัด ขอบคุณขาราชการทุกทานท่ีไดรวมประชุมจนเสร็จนะ

    ครับ ถาไมมีอะไรแลวนะครับ ผมขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

    ประจําป  2558 ครับ ขอบคุณครับ    

 

 

เลิกประชุม   17.30 น. 

 

 

 (ลงชื่อ)............................................ผูบันทึก/พิมพ       (ลงชื่อ) ......................................ผูตรวจทาน 
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      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ   ครับ เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ในวาระอ่ืน ๆ  ขอหารือทานประธาน                 

นะครับ ประเด็นแรกอยากหารือทานประธานเรื่องเก่ียวกับการโอนงบประมาณดังกลาวนะครับ ผมในสภาก็ยกมือลง

มติไปแลว แตก็ฝากหารือทานประธานวาบางรายการมีการบวกเลขมันคาดเคลื่อนเล็กนอย ก็อยากจะใหทานประธาน

วาตัวเลขท่ียกมือไปนั้นตัวเลขไมไดอานะครับบังเอิญวามีการบวกเลขไปแลว มันอาจจะขาดไปบาง ตรงนี้ถาเกิดวาไมมี

การแกไขใหถูกตองเรามีการบันทึกก็เกรงวาการบันทึกนั้นจะขัดแยงกับตัวเลขท่ีเรามีการแกไข แตจะถามวากับยอน

ไหม สภายกมือไดไหมมันก็ไมไดเนื่องจากวาเรามีการลงมติไปแลว ก็เลยฝากทานประธานวาฝากหารือทานประธานวา

ในตัวเลขเล็ก ๆ นอย ๆ อยากหารือทานประธานในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้วา เม่ือมีการคลาดเคลื่อนเล็ก ๆ  นี้ถือวา

สภาอนุมัติโดยหลักการนะครับ เพราะวาทานประธานไมไดอานตัวเลขอยูแลว ก็ฝากเปนขอสังเกตทานประธานนะ

ครับ เพราะวาคิดดูแลวมันจะขาดและแตกตางไปอยูท่ีเกาหม่ืน ครับเกาหม่ืนนั้นทานสมาชิกท่ีตั้งโครงการมันจะทํา
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ไมไดตัวเลขตรงนี้ก็อยากใหเลขารวมขอมูลไว แตกลัววาจะขัดแยงกับการบันทึกการประชุม ก็เม่ือมีการบันทึกเทป

อะไรก็ขอใหหารือใหตัวเลขถูกตองดวยนะครับ เดี๋ยวเกรงวาอะไรตาง ๆ  นา ๆ ท่ีเรามีการแกไขเล็ก ๆ นอยภายหลัง

แลวมันจะแตกตางกับรายงานการประชุมเดี๋ยวเกรงวาจะมีปญหาในโอกาสตอไป นะครับ ประเด็นท่ี 2 นะครับทาน

ประธานครับในกรณีท่ีประสบการณจริงคืองบประมาณท่ีเราจะจัดไปสูพ้ืนท่ีพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ นั้นมันไมท่ัวถึง

อยูแลวเนื่องจากงบประมาณเรามีจํากัด แตท้ังนี้ท้ังนั้นยกตัวอยางทานประธานครับ ถนนเสนหนึ่งมี 6 กิโลเมตร ถนน

เสนนี้อยูในแผนจริง แตเราจัดทํางบประมาณคอนกรีตลงไป หาแสนบาท กวาง 5 เมตร ได รอยแปดสิบกวาเมตร 

ระยะทาง 4 กิโลเมตร คราวนี้พอจะไปซอมลูกรังสวนท่ียังไมไดทําคอนกรีตนั้นก็บอกวาไมไดโครงการมันลงไปแลว ผม

อยากหารือทานประธานแลวทําความเขาใจท่ีถูกตองแลวเปนทิศทางเดี๋ยวกันถาเปนกรณีลักษณะงานเดียวกันถาเอา

ลงไปอีกนาจะทับซอนกันแตถาไมใชลักษณะงานเดียวกัน ไมนาจะทับซอน นะครับทานประธานก็อยากหารือทางกอง

แผนใหเปนทิศทางเดียวกันวากรณีถนน 6 กิโลเมตร ไปทําคอนกรีต 180 เมตร เหลือ 5 กิโลเมตรครึ่ง จะเอาถนน

ลูกรังไปซอมแซม ถนนลงไมไดเพราะวาเอางบลงไปแลว ผมบอกวาในระยะ 6 กิโลเมตร ทําคอนกรีต แค 180 เมตร  

ใน 800 เมตร ใหเขาไปไมไดแลว อบต. ก็ไมไดอยูในความรับผิดชอบ ของเขา และอยูในความรับผิดชอบและคาบ

เก่ียวระหวางตําบลใครจะแกไขครับ ตรงนี้ผมฝาก แลวเดิมทีนั้นเราตกลงในสภาอันทรงเกียรติบอกวาถาเปนไปได

งบประมาณของ อบจ. นั้น เล็ก ๆ ไมใหญ ๆ ทํา เราอยาไปทํางบประมาณเล็ก ๆ นอยเลย ปลอยให อบต. เขาทํา เรา

ทําชนิด 5-6 ลาน สามลานสี่ลาน ถาเปนลูกรังก็กอสรางถนนเลย กอสรางถนนลูกรังเลย แตนี้ปญหาสิ่งเหลานี้ แลวเรา

ไมบรรจุในแผน ผมถามวา อบต. ก็ไมทํา เทศบาลก็ไมทํา อบจ.ก็บอกวาติดขัด เอาเงินงบกลางลงก็ไมไดตองถนนขาด

ชัดเจนถาบอกวาเอาเงินสะสมก็บอกวาไมอยูในแผน ปญหาเหลานี้ถาเปนกรณีถัดไปนี้นะครับปถัดไปท่ีทําในแผนทําได

ไหมวาเหตุการณยังไมเกิดเพราะเราไมสามารถจะลงในแผนได เพราะถนนยังไมชํารุด ไมรูฝนจะตกตอนไหน ฝนฟาจะ

คะนองปไหน ไมถึงกับถนนขาดแตใครจะซอมใหเขา ถาเปนไปไดบอกวาระบุในแผนบอกวาซอมแซมถนนลูกรังเขต

อําเภอนั้นเขตอําเภอนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงขอระเบียบท่ีบอกวาถาเปนงบกลางตองฉุกเฉินเรงดวนถนนขาดจริง ๆ แตนี้ไม

ขาด แผนก็ไมมีจะทําอยางไร แกไขอยางไร อันนี้หารือเพ่ือหาทางออกและแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชนนะครับ 

ไมไดวากรณีลักษณะอยางนี้ ก็สมมุติวาเราจะทําในปถัดไปอันนี้ไมอยูในแผนจะทําอยางไรละครับ ถนนก็ชํารุด 

เทศบาลก็ไมมีเงิน อบต. ก็ไมมีเงิน แตอยูในคาบเก่ียวระหวางตําบลนี่นะครับคือปญหา ผมบอกวาถาเปนไปไดครั้ง

ตอไปทําแผน ก็บอกวาซอมแซมถนนบูรณาการเปนเพ่ือจะหลีกใหมาใชงบกลางตรงนี้พอท่ีจะปรับแผนไดไหมครับ 

ผอ. กองแผนวันนี้ไมทราบวามีตัวแทนหรือเปลานะครับ ปกติตองประชุมใหครบนะครับ ก็ฝากไวตรงนี้นะครับเรื่อง

หนึ่งประเด็นแรก เรื่องหนึ่งก็คือท่ีผานการลงมติไปแลวตัวเลขมันคลาดเคลื่อนแตเราบันทึกการประชุมใหสอดคลอง

กับการตัวเลขตรงนี้ดวยนะครับ อยาไปพ่ึงบันทึกใหมันแตกตางจากตรงนี้จะดีกวานะครับ เรื่องท่ี 2 ก็ฝากเรื่องนี้นะ

ครับขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานสุรพงษครับ  คือขออนุญาตนะครับพอดีทานสุรพงษ ทานบอกวา ในกรณีท่ี

ตัวเลขคลาดเคลื่อนเล็กนอย ขอใหทานสมาชิกสภาไดรับรอง ทานวรากรณ มีอะไรครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานครับ ขอหารือ ผมขอหารือทานประธานชวงนี้ไมตอง

บันทึกการประชุมและขออนุญาตทานประธานปรึกษานะครับ ท่ีทานสุรพงษ  อภิปรายชวงแรกท่ีบอกวาสมาชิกของ
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เรารับรองญัตติของฝายบริหารโดยตัวเลขมันคลาดเคลื่อน อยากจะใหสภาของเรารับรองโดยไมตองพิจารณา ผมขอ

ปรึกษาทานประธานวาใหตัดคําอภิปรายของทานสุรพงษ ออก เพราะวากลัววาสภาของเรา เดี๋ยวจะหาวาสภาของเรา

ทํางานแบบลวก ๆ ไมมี มาตรฐาน ไมมีคุณภาพ ทานประธานขอหารือครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับทานวรากรณ ทานเปนหวงวาการพูดคุยของทานสุรพงษ จะกระทบตอ

รายงานการประชุม ผมเห็นดวยกับทานวรากรณ นะครับ ขอใหทานเลขาไดตัดในสวนนี้ออกแตรูกันวาในชวงนี้ไมได

อยูในการบันทึก และขอไมใหอยูในรายงานการประชุม แตเห็นดวยวาตัวเลขไหนท่ีมันคลาดเคลื่อนเล็กนอย ก็ถือวาให

ทานสมาชิกรับรองไมขัดของนะครับ เขาใจในตรงนั้นนะครับในสวนนี้ ไมใหทานเลขาไมบันทึกรายงานการประชุมนะ

ครับ ในประเด็นท่ีสองก็คือทานสมาชิกบอกวาเรื่องโครงการท่ีลงในพ้ืนท่ีท่ีไมใชประเภทเดียวกัน ทานสุรพงษ  เสนอ

วา ไมถือวาเปนการทับซอนไดไหม อันนี้ผมคิดวาตองใหผูเก่ียวของได ไปดูหนังสือสั่งการหรือไปดูเอกสารท่ีเก่ียวของ

วาตัดสินโดยมโนเอาเองหรือไม หรือวามีหลักฐานชัดเจนวาปฏิบัติตามนี้ถึงจะถูกตอง ขอใหหารือเรื่องนี้ใหเกิดความ

ชัดเจนเพ่ือจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทานสุรพงษ มีอะไรเพ่ิมเติมครับ 

 

นายสุรพงษ  พลซ่ือ  นิดหนอยครับทานประธานครับ เพ่ือความกระจางแลวเราปดประชุมไปแลว

งบประมาณจะตองไปทําจําทําโครงการลงผมเกรงวาอยางท่ีผมเคยหารือกับขาราชการหลายครั้งวา ถนน 6 กิโลเมตร 

ถนนลงไปแค 10 เมตร แลวถนนลูกรังมันชํารุด ผมบอกวาจะตั้งงบลงไปแกไขปญหาในสวนท่ียังไมทําคอนกรีต โดย

เปนการซอมแซมเพ่ือบรรเทาใหพ่ีนองไปกอนตอนนี้พ่ีนองเดือดรอนไดไหม ก็บอกวามันไมไดอยูในแผน ก็ตรงนี้มันได

ทําคอนกรีตลงไปแลว ก็เลยตองทําใหผานถนนคอนกรีตอีก แลวก็ทําคอนกรีตเม่ือทําระยะ 600 เมตร แลวทําไป 80 

เมตร แลว คุมไปท้ัง 6 กิโลเลยเหรอ แลวแสดงวาปนั้นท้ังป อบต. ไมไดทําก็ไมไดอยูในความรับผิดชอบ อบจ. ก็บอก

วาติดอยูตรงนี้ ตองรอใหประชุมแกไขแผนใหม ถนนก็ตองชํารุดไปอยางนี้ พ่ีนองก็ตองรับปญหาตรงนี้ไปตลอด ผมก็

เลยอยากจะหารือฝายบริหารวากรณีอยางนี้คุยกับฝายแผนเราไมไดทุจริตครับไมตองหวงเปาหมายจุดประสงคหลัก

ของ อบจ. เราตั้งมาเพ่ือบรรเทาสาธารณประโยชน บรรเทาสาธารณภัย ใหกับพ่ีนองประชาชนใหยึดตรงนี้เปน

ประโยชนสูงสุดเราไมไดทุจริต เราไมไดคอรัปชั่น ไมตองหวงครับเราทําเพ่ือพ่ีนองประชาชน ผมวานาจะทําไดนะครับ 

ขอบคุณครับ 

 


