
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่ 1 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  17  กุมภาพันธ  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.  นายวรากรณ               ภูอาภรณ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. นายมงคล   คานส ี   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย                         
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ผูลาประชุม 

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

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

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

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายภุชงค    โพธิกุฏสัย  ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

2.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

4. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

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

6.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

8.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

9. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

11.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

12.  นายบุญสง  ถ่ินจําลอง  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

13.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  หน.สํานักปลัด อบจ. 

14.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

15.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

16.  นายกริชตจอมพล ภูจอมจิตฆ  ตําแหนง   ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

17.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

20.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

21.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

22.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

23.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

24.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

25.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

26.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

27.  นางสาวนงพะงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

28.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 
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29.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

30.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

31. นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

32.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

41.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

42.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

43.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 

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

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

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

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

47.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

48.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

49.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

50.  นายสํารอง  ภูงามนิล   ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ 

51.  นายพัสกร มูลศรี   ตําแหนง  นายกเทศบาลตําบลเหนือ 

52.  นายสุบิน   จุลพรมย  ตําแหนง  รองนายกเทศบาลตําบลเหนือ 

53.  นายสุวิทย ยมภา   ตําแหนง  ประชาชน 

54.  นายสนั่น รัดที   ตําแหนง  ประชาชน 

55.  นายเสถียร แตงประกอบ  ตําแหนง  ประชาชน 

56.  นางสาวเจนจิรา ภูปรางค   ตําแหนง  ประชาชน 

57.  นางจันทรเพ็ญ มารอง   ตําแหนง  ประชาชน 

58.  นางสาวมะลัย ธารรักษ   ตําแหนง  ประชาชน 

59.  นางดวงจันทร วังภูษา   ตําแหนง  ประชาชน 

60.  นางเพียง จําปาแถม  ตําแหนง  ประชาชน 

61.  นางวาสนา ภูผาลาด   ตําแหนง  ประชาชน 
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62.  นางบานชื่น สําราญสม  ตําแหนง  ประชาชน 

63. นางสาวนันทภรณ    สุรนิทร   ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ 

64. นางสาววัชราภรณ   เสนามาตย  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

65.  นางสาวชุติกา ไชยราช    ตําแหนง  เจาพนักงานการเงิน 

66.  นางปทมาภรณ   ประทุมรัน    ตําแหนง  ประชาชน 

67.  นางสาวอุบลรัตน   กุลชณรงค    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

68.  นางสาวนภาพร   พุทธแกว    ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

69.  นายไชยกร   ศรีทองใบ    ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

70.  นายสิทธิชัย   แวดไทยสงค    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

71.  นายสุภเชษฐ  ศรีใคร     ตําแหนง  นักผังเมือง 

72.  นางอังคะนา   อังคะรุด    ตําแหนง  วิศวกรโยธา  

73.  นายจิตรกร   พันธุวิชัย    ตําแหนง  นายชางโยธา 

74.  นายฐิติพล   พลายละหาร   ตําแหนง  นายชางโยธา 

75.  นายนราชิน   ไพรัตน    ตําแหนง  นายชางโยธา 

76.  นางสาวสุพัชญา   ลาภบุญเรือง   ตําแหนง  ผูชวยเขาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

77.  นางวรินรําไพ   สาโท     ตําแหนง  ผูชวยเขาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

78.  นางอรวี   พันธุงาม    ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

79.  นางสาวสรัญธร   ไผพุทธ    ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

80.  นายชัชนันท   ปญญา     ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 

81.  นางอภิญญา   สุวรรณเลิศ    ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

82.  นางญาณวรรณ   ชมพูวิเศษ    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

83.  นายทิพดล   ศรีบานชื่น    ตําแหนง  นายชางโยธา 

 

เริ่มประชุม     เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัด ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน ขณะนี้ท่ีประชุมสภาครบองคประชุม

    แลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และก็ 

    ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญคะ 

ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบ 

    องคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

    กอนจะเขาสูระเบียบวาระนะครับขอใหทานเลขาไดอานประกาศสภากอนนะครับ  
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    เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ    ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง เรียกประชุมสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  พ.ศ.  

    2558   ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใน

    คราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 

    11 ประจําป 2557 เม่ือวันอังคารท่ี 30  กันยายน  2557 ณ หองประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีประชุมไดมี การกําหนดวันเริ่มประชุม 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  พ.ศ. 

    2558 เปนวันอังคารท่ี  17  กุมภาพันธ  2558   

     ดังนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา  22 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ

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

    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงเรียกประชุมสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  2558  ท้ังนี้ตั้งแต 

    วันอังคารท่ี  17 กุมภาพันธ  2558 เวลา  13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีกําหนด  45  วัน  ถึงวันท่ี  2  เมษายน  

    2558  โดยประชุมทุกวันอังคาร ของสัปดาห ถาวันอังคารใดเปนวันหยุดราชการ

    ใหเลื่อนเปนวันถัดไป และขอเชิญชวนประชาชนผูสนใจเขารมรับฟงการประชุม 

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยสามัญสมัยท่ี 2  ประจําป 2558 จึง

    ประกาศใหทราบโดยท่ัวกันประกาศ ณ วันท่ี 12  กุมภาพันธ  2558   

    นายอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ประธานสภาฯ           ครับ  ในวันนี้  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเราก็ได 

                         รับเกียรติอยางยิ่ง จากทาน ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ทานภุชงค โพธิกุฎสัย   

                        ไดใหเกียรติมารวมการเปดประชุม สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

                         สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1   ครั้งท่ี  1 ประจําป  2558   โอกาสนี้  ขอกราบเรียน 

       เชิญทานผูวาราชการจังหวัด ใหเกียรติ  กลาว พบปะกับสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คณะผูบริหาร และ  ผูเขารวมประชุม    

    ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายภุชงค  โพธิกุฎสัย 

ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ครับทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ  ทานนายก ทานรองนายก พ่ีนอง

    ขาราชการ และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกคน นะ 

    ครับ ในสถานการณในปจจุบันนี้ วาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภา อบจ. 

    หรือ สภา อบต. ถือวาเปนตัวแทนของภาคประชาชน ทุกทานมีบทบาทท้ังจังหวัด

    นะครับ ท่ีเราไมมี สว. ไมมี สส. เพราะฉะนั้นในบทบาทชวงนี้ก็เปนบทบาทของ 

    สภา อบจ. จึงเปนบทบาทท่ีนาจะเปนความสําคัญมากกวาในภาวะปกตินะครับ 
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    เพราะทานตองทําหนาท่ีดูแลทุกขสุขแลวก็เปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนแทน 

    ฝายการเมือง เพราะฉะนั้นก็ถือวาสภาและสมาชิกสภาเปนตัวแทนประชาชน 

    ควบคุมท้ังจังหวัดแลวก็ไดทํางานอยางใกลชิดกับสภาจังหวัด ผมก็เปนตัวแทนสวน

    ภูมิภาค เรื่องท่ีผมอยากจะเรียนในเรื่องนี้ก็คือ เรื่องแรกก็คือเรื่องการทํางาน 

    รวมกัน การทํางานรวมกันกับทองถ่ินแตละพ้ืนท่ีประจําจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

    นโยบายเรงดวนท่ีเรารับมา คือทางรัฐบาลเอง หรือทาง คสช. มีความประสงคท่ี 

    อยากใหงบประมาณท่ีของทางราชการหรือวาทางทองถ่ินของกระทรวงหรือวาของ

    ทางจังหวัดเอง ของทางจังหวัด งบประมาณมี 3 ขอใหญ ๆ อนึ่งคืองบยุทธศาสตร

    ประจําจังหวัด อยูในอํานาจของคณะกรรมการประจําจังหวัดแบบบูรณาการ อันท่ี

    สองคืองบของหนวยงานหรืองบตามหนาท่ี งบท่ีใหมาจากกระทรวงเกษตร  

    สาธารณสุข อันนี้เขาเรียกวางบของหนวยงาน อันท่ี 3 คืองบทองถ่ิน ทาง คสช. 

    ซ่ึงเปนองคกรทางการเมืองสูงสุดกวารัฐบาล ขณะนี้ก็ยังมี คสช. อยู คสช. เปน 

    คณะทํางานกํากับรัฐบาลอีกทีหนึ่ง ในรัฐบาลก็มี ครม. มากํากับขาราชการอีกที 

    หนึ่ง องคกรท่ีสูงท่ีสุดในขณะนี้ คือ คสช. ขณะนี้ คสช. ไดมีการเรงรัดให 

    ควบคุมดูแลคาใชจายงบประมาณใหเร็วท่ีสุด เพราะฉะนั้นผมขอนําแจงก็คือใน 

    งบประมาณของ อบจ. นี้ ขอใหทางทานสมาชิกผูบริหารไดชวยเรงรัดใหมีการ 

    ดําเนินการใหเร็วโดยการจัดลําดับกอนวา อะไรควรทํากอน อะไรควรจะทําหลัง 

    เวลางบประมาณของ อบจ. มามันไมไดมาท้ังกอน มันจะทยอยเขามาจาก 

    ทางการมาให เพราะฉะนั้นจะทําโครงการอะไรกอนหลังและจะตองเตรียมความ

    จําเปน การจัดลําดับตองหารือกันวาอะไรจะทํากอนหรือจะทําหลังจัดลําดับ เม่ือ

    งบมาก็ใหรีบดําเนินการเลยนะครับ งบไมไดมารอยเปอรเซ็นตเลยทีเดียวนะครับ 

    ทยอยมาเพราะฉะนั้น ทาง คสช. ก็อยากใหจัดลําดับกอนวาอะไรกอนอะไรหลัง ท่ี

    เปนความจําเปนจัดลําดับไว เสร็จแลวก็ใหเรงรัดในการจัดซ้ือจัดจาง เสร็จแลวก็ 

    ขอใหเรงรัดในการดําเนินการเพ่ือใหเงินเปนสูเศรษฐกิจใหเร็ว เหมือนกับการให 

    เลือดผูปวย ใหเงินก็เหมือนใหน้ําเกลือ เหมือนกับการใหเลือดกลับไปนะครับ เพ่ือ

    จะใหขับเคลื่อนไปขางหนาไดเยอะๆ ปกติการใชรอบงบประมาณมันเปนรัฐบาล 

    เกากําหนดไว ผูใชเงินตองทําลวงหนา รัฐบาลท่ีตั้งโดย คสช. เอง ไมไดใช 

    งบประมาณในการจัดตั้งงบประมาณท่ีมีอยูเกาแลว ท่ีตั้งเอาไว เพราะฉะนั้นสิ่งท่ี

    เราจะทําในปนี้งบประมาณของปปจจุบัน จะเรงรัดใหดําเนินการไดรวดเร็ว เร็ว 

    เทาไหรก็ยิ่งดี วันพรุงนี้ผมจะรีบประชุมเรงรัด จะมีการรายงานในการใช 

    งบประมาณและเรงรัดการใชงบประมาณทุกเดือน ทางจังหวัดก็ตองรายงานผาน

    กองกําลัง ทาง คสช. ก็ตองไปรายงานตอกระทรวง ทบวง กรม ระบบการติดตาม 

    สิ้นเดือนนี้เปนตนไปตองรายงาน เพราะฉะนั้นตามความรวดเร็วในการทํา 

    งบประมาณเปนสิ่งสําคัญท่ีฝากเนนมานะครับ ใหดําเนินการ2ใหเร็วท่ีสุดนะครับ 2เรื่อง 
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    ท่ีสองท่ีผมอยากนํากราบเรียนก็คือเรื่องของภัยสาธารณะท่ีผานมาขนาดเตือนกัน

    แลวเรายังมีภัยเกิดข้ึน รวบรวมแลวเกินรอยราย แลวแตละรายเปนรายท่ี ปภ.  

    ชวยไมไดเลยโดยระเบียบ เพราะระเบียบบอกวาตองไหม 3 หลัง ท่ีเดียวกันถึงจะ

    ถือเปนภัย ระเบียบก็ลาสมัย ตํารวจเองก็ทําหนังสือไปท่ีกรมบัญชีกลาง และกรม

    ปองกันภัย และระเบียบนี้ควรจะตองแกนะครับจะตอง ให 3 หลังถึงจะเปนภัยท่ี

    จะตองชวยไดตามระเบียบ เพราะฉะนั้นการชวยในขณะนี้ ท้ังการชวยเหลือ 

    หนวยงาน ชวยเหลือ กูภัย สวางคุณธรรม ทุกอยาง มาคุยหารือกันเราจะขอเบอร

    โทรศัพท หรือเบอรผูติดตอ ทันทีท่ีมีเหตุไฟไหมใหแจงกันกอนพวกเราอยูนอก 

    กฎระเบียบโดยกาชาดชวยเหลือ ก็ใหทําอยางนี้ ก็จะมีงบจาก อบจ. และกระทรวง

    พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ีชวยไดนะครับ อันนี้ก็เปนปญหาเราก็ 

    เลยทํางานเชิงรุก เราก็รอใหเสร็จงานกาชาดกอน พอเสร็จแลวเราจะทําโครงการ

    เปลี่ยนสายไฟใหกับชาวบาน สวนมากจะเกิดกับชุมชนท่ีอยูกันอยางแออัด จะ 

    เปลี่ยนสายไฟและเปลี่ยนเบรกเกอรใหกับชาวบาน ก็จะใชเงินของกาชาดดวยซ้ือ

    สายไฟ ใหวิทยาลัยเทคนิคเปนคนไปเปลี่ยนดวยไมคิดคาแรงแตมีขอแมวาทองถ่ิน

    ตองสมทบ หรือวาเทศบาลใดมี 50 หลัง ก็ตองหาอีก 50 หลังก็ตองไปเปลี่ยน 

    รวมกันเพราะฉะนั้นหลังหนึ่งประมาณ หาถึงหกพันบาท ก็สามารถปองกัน 

    ทรัพยสินของประชาชนไดเปนแสนตองเปนการทํางานในเชิงรุก ตองขอบคุณทาง 

    อบจ. พ่ีนองทุกฝาย ผมไมไดเปรียบเทียบกับใครคนอ่ืน ผมเปรียบเทียบกับตัวเอง

    ท่ีเคยเห็นมาการชวยเหลือกาชาดในขณะนี้ท้ังชีวิตท่ีผมเห็นรถจักรยานยนต 20คัน  

    จักรยาน 500 คัน  ตูเย็น นาจะ 20 โทรทัศน 50 เครื่อง นาจะเปนอยางนั้นมูลคา

    หลายบาท เงินบริจาคอีกลานบาท ลานกวาบาท ถือวามากผมจะเกษียณอีก 6  

    เดือนนี้นะครับ พูดถึงถาไมใชความรวมมือรวมใจนี้ ถือวาเปนศรัทธาของทานเปน

    น้ําใจของทาน คนกาฬสินธุ เรื่องท่ีสองคือเรื่องความชวยเหลือคนพิการ กาชาด 

    จังหวัดจะทํา คือเดี๋ยวนี้เรามีเด็กพิการ ไปฟนฟูสมรรถนะการศึกษาพิเศษท่ียาง 

    ตลาด และเด็กพิการเหลานี้มักจะเกิดข้ึนในครอบครัวท่ียากจน แมรางสามีท้ิง หา

    เลี้ยงลูกก็พอแรงแลว อยูฆองชัย อยูสามชัย แลวจะมีปญญาท่ีไหนพาลูกท้ิงการหา

    เงินหอบลูกมาฟนฟู เด็กคนดี ๆ เอาไปนอนไมใหลุกข้ึน ยืนสามเดือนก็เปนงอย 

    เหมือนกันนะครับ ไมรูจักเพราะฉะนั้นอุปกรณเหลานี้ทําอยางไรถึงจะกระจายไป

    ยังเด็กทุกตําบล ใชก็ไมไดยาก เครื่องมือแพทยอันหนึ่งสามหม่ืนบาท จาง 

    วิทยาลัยเทคนิค เจ็ดพัน หาพัน เราจะไปใหเทคนิคทําเครื่องมืออันนี้ให ไปอยูตาม

    สุขศาลาท่ีเราฟนฟูข้ึน เอา อสม. มาฝกการใชเครื่องมือนี้ก็จะกระจายไป ทุก 

    ชุมชนก็จะเขาถึงเครื่องมือได และใชชีวิตทีดีข้ึน การปฏิบัติงานในการท่ีเรา 

    อยากจะชวยเหลือพ่ีนองประชาชน เพราะฉะนั้นเรื่องไฟฟาก็อยากจะ  

    ประชาสัมพันธอยากใหทุกคน ตอนนี้พายุมันเปลี่ยนฤดูก็ตองฝากเตือนพ่ีนอง 
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    ประชาชนนะครับ ความแข็งแรงของบานเรือนสิ่งท่ีจะเปนอันตราย สิ่งสาธารณะ 

    ไฟบานผมก็ไหมนะครับ รองคําประมาณ 7 หลัง เรื่องพายุวันนี้ก็มีพายุเม่ือคืนนี้ท่ี

    อําเภอนาคูรอยกวาหลังเดียวเสร็จจากทานผมก็จะไปเลย เสร็จจากทานผมก็จะไป

    มอบสิ่งของชวยเหลือโดยระเบียบ ปภ. ราชการ ก็นําเรียนใหทราบ เพราะฉะนั้น

    ทานสมาชิกก็คงตองชวยดูแลเพ่ือหาทางชวยเหลือนะครับ ในเรื่องของไฟแลวก็ 

    พายุ ตองขอบคุณนะครับ ผมมาอยูกาฬสินธุ ถาเลือกได ไมใชตอนนี้นะครับ ตอน

    ท่ีเขาใหเลือก ถาเลือกไดจะไมมา จังหวัดไหนก็ไดท่ีไมใชกาฬสินธุ ถาไดเลือก อันนี้

    ไมไดเลือกเขาใหมาความรูสึกหลายอยางท่ีมีเหตุผลท่ีจะไมมา แตเม่ือผมมาแลว  

    ผมรูสึกวา โอชีวิตผมเปนผูวาไดครั้งเดียว ถูกแลวท่ีเขาใหมากาฬสินธุ ผมไดทํา 

    หนาท่ีผูวา ท่ีไดมาทํางานกับสถานศึกษา ทํางานใหกับ ประชาชน สังคม เพ่ือน  

    ญาติมิตร ใหกับใครท่ีเปนกัลยานมิตรใหดวย กอนท่ีผมจะไมมีโอกาส ก็เปนคนท่ี 

    อยูกาฬสินธุดวย ก็เสียดายนะครับท่ีไมไดมา เราก็ไมไดเปนอะไร เม่ือเชา 

    สื่อมวลชนเขาไปพบ พลเมืองตํารวจ เม่ือเชาประมาณ 20 คน อวยพร แลวก็เอา

    ดอกไมไปใหในวันวาเลนไทน บอกวา ทานเตรียมตัวท่ีจะลง สว. อยู ผมก็วา 

    เอามาจากไหน ผมลงไปพ้ืนท่ี ไปโนน ไปนี่ ทําหนาท่ีในขณะท่ีไมมี สส.  

    ไมมี สว.ทําหนาท่ีกับพ่ีนองอบจ.กับ ส.อบจ. ใชหรือไมครับ ในการไปดูแลก็ไปหมด 

    มีหนาท่ีจะตองทํา กลับบานผมก็ไมเปนอะไร ก็คือทําหนาท่ีดูแลพ่ีนองประชาชน  

    ก็ขอบคุณทุกทานท่ีใหการเปนมิตร ใหการสนับสนุน ใหการชวยเหลือ ใหแรงใจ  

    ใหงานแตละชิ้น การประเมินหลาย ๆ ฝายโดยเฉพาะฝายความม่ันคงอยูในระดับดี 

    ผมมีความสุขและก็ภาคภูมิใจท่ีไดมาทํางานท่ีกาฬสินธุ ในชีวิตคนเราทําถูกบาง  

    ผิดบาง ผมไมใชผาขาวและก็ผาข่ีริ้ว ผมก็บอกวาเราตองรูกับตัวเราเอง เรื่องใดท่ี

    เปนความชั่วท่ีเราไมทําและทําไมได จุดนั้นเราไมประนีประนอม มันอยูกับตัวเรา

    วาเราจะทําหรือไมทํา ทําถูกบาง ผิดบาง ทําดีบาง ไมดีบาง ธรรมดาของมนุษย  

    แตตองมีขีดทําชั่วทีไร เราไมทํา และเราจะไมกมหัว ถามันตองเผชิญกับเรา เรา 

    จะตองเลือก เราจะยืนหยัดและเราจะไมทําในสิ่งท่ีไมดี มันจะเกิดอะไรก็ตามแลว

    ผมก็จะยืนหยัดอยูอยางนี้ พรอมท่ีจะฟนฝากับทานนะครับ ขอขอบคุณนะครับ  

ประธานสภาฯ   ในนามองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะครับตองกราบขอบพระคุณทานผูวา

    ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีทานกรุณามารวมประชุมในวันนี้ก็ตองขอเสียงปรบมือ

    ใหทานดวยครับขอบคุณครับ  หวังวาในโอกาสตอไปพวกเราคงไดรับความ 

    อนุเคราะหจากทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ดวยดีนะครับ  ขอกราบ 

    ขอบพระคุณครับ  ขอพักการประชุมสัก 5 นาทีครับ  

ประธานสภาฯ   ครับขออนุญาตท่ีประชุมนะครับ  ขอดําเนินการประชุมสภาตอเลยนะครับ       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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  1.1   ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมี

พระชนมายุ ๕ รอบ  ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   เพ่ือเปนการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีจึงขอเชิญชวนทานรวมแตงกายดวย  เสื้อสีมวง  ประดับตรา

สัญลักษณตลอดเดือน เมษายน  ๒๕๕๘   

  1.2  เรื่อง  ข้ันตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตวและการฆา

สัตว 

    ดวย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุแจงวา                

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายในการเรงรัดพัฒนาโรงฆาสัตว 

ภายในประเทศใหไดมาตรฐานตามสากล เพ่ือความปลอดภัย ตอผูบริโภคเนื้อสัตว 

เพ่ือใหการดําเนินการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เปนไป

ดวยความเรียบรอย จึงขอใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมีความรู 

ความเขาใจในทิศทางเดียวกันอีกท้ังหากมีประชาชนมาปรึกษาทานสมาชิกจะได

แนะนําในเรื่องดังกลาวได รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาแลว  

  1.3  เรื่อง  ขอความอนุเคราะหจําหนายสลากกาชาด ประจําป  2558 

   ดวยจังหวัดกาฬสินธุ  ไดกําหนดจัดงาน  “มหกรรมโปงลาง”  

แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป  2558  ระหวางวันท่ี  26  

กุมภาพันธ  - 7  มีนาคม  2558 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ใครขอความรวมมือทานชวยซ้ือสลากกาชาด 

ในราคาฉบับละ 50 บาท ในสวนของทานสมาชิก ทานละ 300 บาท  เพ่ือนํา

รายไดสบทบเหลากาชาด 

  1.4  เรื่อง  ขอเชิญรวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการรณรงค

เสริมสรางความปรองดอง  สมานฉันท เพ่ือการปฏิรูป  “การสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิรูป  การปกครองสวนทองถ่ิน” 

  ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ไดดําเนินการจัดโครงการ

รณรงคเสริมสรางความปรองดอง สมานฉันท เพ่ือการปฏิรูป  “การสัมมนาทาง

วิชาการปฏิรูป  การปกครองสวนทองถ่ิน” ระหวางวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ 2558 

ณ โรงแรม พี.ซี.พาเลช หองพี.ซี. คอนแกรนดชั่น  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

รายละเอียดตามท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาแลว หากทานสมาชิกประสงคเขารวม

โครงการเชิญแจงความประสงคท่ีกองกิจการสภาฯ  

  1.5  เรื่อง  ขอชวยพิจารณา  สนับสนุน  แนะนําผูท่ีเหมาะสมเขารวม

สัมมนาทางวิชาการ 

  ดวยสถาบันพัฒนาภาวะผูนําการปกครองทองถ่ิน  ขอเชิญทานเขารวม

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตร ภาวะผูนํานักปกครองทองถ่ิน ในรุนท่ี 26 
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ระหวางวันท่ี  24-27 มีนาคม  2558  ณ  ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  หอง

ประชุม 1 ชั้น 2  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสาร

ท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาแลว 

  1.6  เรื่อง  ขอความรวมมือสงบุคลากรเขารับการอบรมและเผยแพรขาว

การอบรม  ประจําป  2558 

   ดวยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กําหนดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตรตาง ๆ ประจําป  2558  จึงขอเชิญสงทาน

สมาชิกสภาเขารวมรับการอบรมตามปฏิทินการจัดอบรมประจําป 2558  

รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาแลว 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            2.1  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  10  ประจําป  2557   

    เม่ือวันจันทร ท่ี  29  กันยายน  2557 

    2.2  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  11  ประจําป  2557   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  30  กันยายน  2557 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม เชิญคณะกรรมการ 

    ตรวจรายงานการประชุมครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์ ครับ 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   

    กระผมนายวุฒิศักดิ์  พลเสนา   ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

    คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุม 

     สามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  10  ประจําป  2557   

    เม่ือวันจันทร ท่ี  29  กันยายน  2557 

     สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  11  ประจําป  2557   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  30  กันยายน  2557 

    คณะกรรมการไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุมสามัญ  สมัยท่ี  2               

    ครั้งท่ี 10  ประจําป  2557  เม่ือวันจันทร ท่ี  29  กันยายน  2557 เม่ือวันท่ี  11  

    กุมภาพันธ 2558  และ คณะกรรมการไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม

    สามัญ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  11  ประจําป  2557  เม่ือวันอังคาร ท่ี  30  

    กันยายน  2558  เม่ือวันท่ี 12  กุมภาพันธ  2558  คณะกรรมการไดตรวจ 

    รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว ท้ังสองครั้งท่ีผานมา และไดจัดเตรียมไวให

    ทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุม 

    สภาฯ  ในวันนี้เพ่ือใหสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิก
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    สภาทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมกระทําไดโดยมติของท่ีประชุม 

    ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    -  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  10  ประจําป  2557   

    เม่ือวันจันทร ท่ี  29  กันยายน  2557 

    -  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  11  ประจําป  2557   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  30  กันยายน  2557     

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องอ่ืน ๆ เชิญทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปราย เชิญครับ   

           เชิญทานเนาวรัตน ครับ 

นางเนาวรัตน  คูกุลรัตน  ทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการทุกทาน ดิฉัน                    

    นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน  ส.อบจ. อําเภอเมือง เขต 3 ทานประธานคะดิฉันขอ 

    อนุญาตใหทานนายกจากเทศบาลตําบลเหนือ เขาหองประชุมคะ 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ 

นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน ดิฉันขออนุญาตนําเสนอภาพบุญคูณลานจากตําบลเหนือใหทุกทานไดรับชมคะ 

ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ 

นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน คะทานประธานคะเนื่องจากทาง เทศบาลตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด 

    กาฬสินธุ ไดจัดงานประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขาวบุญคูณลาน สืบตํานานพระแม

    โภสพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวข้ึนในระหวางวันท่ี 10-13  

    กุมภาพันธ  2558 ณ วัดเสมตะวราราม บานตอน ตําบลเหนือ อําเภอเมือง  

    จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือรําลึกถึงบุญคุณพระแมโภสพ มีการประกอบพิธีบุญคูณลาน

    และทําบุญถวายปราสาทรวงขาว ในวัด เปนการแสดงออกถึงความกตัญูตอ 

    แผนดินท่ีใหผลผลิตเพ่ือการยังชีพ ตลอดจนเปนการทํานุบํารุงพุทธศาสนาและ  

    สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน ไดจัดงานข้ึน 11 กุมภาพันธ 2558 นั้น ได

    มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว ไดมาเปนประธานในพิธีเปดงาน โดยทาน

    นายกยงยุทธ  หลอตระกูล ไดมอบหมายใหทานจงกลรัตน  ดอนโอฬาร รองนายก

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และทานอนันต พิมพะสาลี  ปลัดองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขารวมในพิธีเปดงานดวย และในวันท่ี 12 -13 นั้น 

    ดิฉันไดรับเกียรติจากเปนประธานในการแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานสมเด็จ

    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงทางเทศบาลตําบลเหนือไดจัดข้ึน

    อยางยิ่งใหญ และท่ีนาท่ึงคะ ทานประธานคะ ปราสาทรวงขาวนะคะสวยงามมาก 

    หาดูไดยากตองขอชมเชยทานนายกเทศบาลตําบลเหนือและพ่ีนองตําบลเหนือท่ีรวม 
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    แรงรวมใจกันจัดงานข้ึนเพ่ือท่ีจะนํารวงขาวรวงเล็ก ๆ มาเปนปราสาทท่ีดูงดงาม 

    ทําใหชาวจังหวัดกาฬสินธุท่ีไดไปชมงานไดทําบุญและอดใจไมไหวท่ีจะถายภาพ 

    เปนท่ีระลึกในงานประเพณีในงานสูขวัญขาวของเทศบาลตําบลเหนือมีประชาชน

    ไดมารวมงานไดมาเยี่ยม มาเท่ียวชมงานกันมากมายถือวาเปนงานประเพณี 

    ระดับประเทศ ซ่ึงโดงดังไปท่ัวประเทศแลวคะ ทานประธานคะโอกาสนี้ขออนุญาต

    ทานประธานใหทานนายกทัศกร  โนนศรี นายกเทศบาลตําบลเหนือ ขอโอกาสนี้

    เปนตัวแทนพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตําบลเหนือ ขอขอบพระคุณทางทาน 

    นายกยงยุทธ  หลอตระกูล และองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมีการ 

    สนับสนุนใหกับทางเทศบาลตําบลเหนือทุก ๆ ป ทานนายกไดใหการสนับสนุน ๆ         

    ทุกป ก็หวังวาจะไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดอีกตอไป ทาน

    คะวันนี้ดิฉันถือโอกาสกับทานนายกทัศกร  โนนศรี พรอมกับพ่ีนองชาวตําบล 

    เหนือทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหการ

    จัดประเพณีของชาวตําบลเหนือในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตทานประธานใหทาน 

    ทัศกร  โนนศรี ไดมอบของท่ีระลึกใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะ  

ประธานสภาฯ   ครับ ตองขอคุณทาน เนาวรัตน คูสกุลรัตน อยางยิ่งนะครับท่ีใหเกียรติไดนําเรื่อง 

    ดี ๆ  มาใหสภา อบจ.กาฬสินธุ ของเราไดรับทราบนะครับ ความจริงแลวผม 

    พยายามติดตามปราสาทรวงขาวนะครับ ถือวาสวยงามท่ีสุดในประเทศก็วาไดนะ

    ครับ ก็ถือวาทุกคนไดรูจักวากาฬสินธุนั้นไมไดนอยหนาจังหวัดอ่ืน ๆ นะครับ นี่คือ

    สิ่งท่ีดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ ขอใหทานไดมอบท่ีระลึกใหกับ อบจ.กาฬสินธุครับ

    ทานนายกทัศกรครับ เชิญครับตองขอขอบคุณทานนายก ทัศกร โนนศรี นะ 

    ครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง เม่ือก้ีทานประธานบอกวามีเรื่องดี ๆ แตวาผม

    จะอภิปรายเรื่องท่ีไมคอยดี ทานประธานครับวันนี้เปนวันท่ีเปดการประชุมสภา 

    ครั้งแรกเรื่องท่ีไมดี ถาปลอยไว เหมือนทานสุรพงษยิ้ม แปรวาผมทําหนาท่ีแทน 

    ทาน เรื่องท่ีไมดีนะครับทานประธาน เตือนไวกอนเรื่องท่ีหนึ่งแผนพัฒนาของ 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทําไมผมถึงพูดถึงแผนพัฒนาทานประธาน  

    เวลาทานจะทําขอบัญญัติฝายบริหารทานก็บอกวาไมไดในแผน พอทําในแผนทาน

    ก็บอกวางบประมาณยังไมมาทานผูวาทานก็สายไปแลวนะครับใหเรงรัดการ 

    เบิกจายแตวาผมไมทราบวาเบิกจายไดหรือเปลาทานประธานผมวามันไมตรงกับ

    คุณระเบียบอีกแลวนําพาซ่ึงทําใหเกิดความลาชาไมทันการเครื่องเจาะบาดาลท่ีจะ

    ไปเจาะบาดาลใหพ่ีนองประชาชนภัยแลงท่ีจะมาถึงนะครับทานประธาน ทานเห็น

    วามันชาหรือระเบียบท่ีติดขัดมีระเบียบท่ีไมสอดคลองกับอักษรยอ ก็ตองรอ สตง. 
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    คสช. ปปช. อักษรยอ อันตรายทานประธาน และอันตอมาท่ีไมดี รถเกรด ท่ีเคย 

    เกรดปรับพ้ืนท่ีตาง ๆ ผมไดยินผมไดยินเพ่ือนสมาชิกกลาวมามากหลาย หลาย 

    ทานยังไมไดเกรด ถนนเปนบอเสียหาย แลวตองการลูกรัง อบจ. ทําไมไดอีกครับ

    ทานประธานเราก็ถูกรองเรียน ลูกรังไมครบ ลูกรังไมเปนลูกรังอยางนี้ครับทาน 

    ประธานนี้คือสิ่งท่ีไมดีวันนี้ไมไดเขียนกระทู แตวาผมจะนํารองไปกอนเรื่อง 

    แผนพัฒนานี้นะครับอยางเชนหลายอยาง โดยเฉพาะวันนี้ทานปลัด อบจ. ทานก็

    อยูผมไมเขาใจจังหวัดอ่ืนทําได กาฬสินธุ ทําไมไดไมเขาใจครับทานประธาน ทาน

    เขาใจหรือไม เชน สนับสนุนกํานันผูใหญบานจังหวัดชลบุรีทําไดกาฬสินธุงง ไมถูก

    กับระเบียบใชหรือไมครับทานประธาน อันท่ี 2 ครับทานประธานงานวันเด็กนี้ 

    สําคัญนะครับทานประธาน ผมเห็น อบจ.อ่ืน ๆ นะครับทานประธาน ถาผมจําไม

    ผิดจังหวัดพิษณุโลกนะครับทานประธาน เขาแจกจักรยาน 200-300 คัน แตวา 

    ของเรานี่นะครับมีปญหาครับ ทานรองมีใหไดแจกไมได กาฬสินธุทําไมไดครับ ทํา

    ไดอยางเดียวคือถนนหนทาง ทําลาดยางทําได เพราะวาถูกรองเรียนครับทาน 

    ประธาน เขตกุฉินารายณ เขตทานสุรพงษ ทานถูกรองเรียนเรื่องถนนหนทาง   

    ลาดยาง อยางนี้ทําอยางไรครับทานประธาน ผมไดยินทานประธานแจงในท่ี 

    ประชุมบอกวาจะไปปรองดองท่ีสกลนคร มันไปปรองดองไมไดหรอกครับ  

    ปรองดองไมไดเลยถาเปนอยางนี้ แตวาผมจําไมลืมเลย กองอยูในหูจําไมลืมเลย  

    แตผมไมทราบวาผมไดยินจากกองไหนมาแตวาเขาหู ส.อบจ. เขาหูผม โดยเฉพาะ

    สถานการณอยางนี้มีประโยคหนึ่งนะครับทานประธานนาฟงมาก โดยเฉพาะชวงนี้

    มีอักษรยอผมบอก มี คสช. ครม. อักษรยอมากมายท่ีทําให กองพัสดุ กองคลัง  

    หวั่นไหว มีคํา ๆ หนึ่งครับท่ีไมนาฟง แตวาทานประธานตองฟงผมไดยินมานะผม

    ไดยินมานะ ทานไปหาคําตอบเอาเองคือ ทางใครทางมัน ทานไปหาคําตอบเอาถา

    ทานหาคําตอบไมไดทานตองไปบานผม ผมถึงจะบอกทําไมตองเปนอยางนั้น  

    เพราะวาทานประธานพูดเรื่องปรองดองถามีคําวาทางใครทางมันปรองดองได 

    หรือไมครับทานประธานไมไดครับ ไมได ทานผูบริหารนั่งอยูตรงนี้ครับอีกหนึ่งป 

    ผมไมทราบวาจะไดรักษาการหรือเปลา ถามีแลวตั้งมา ไมไดอีกครับทานประธาน 

    ปรองดองไมไดอีกครับ ทานอยูไมถึงปทาน ส.อบจ. ปกวานะครับทานประธาน  

    แลวยังไงถามวาแผนพัฒนาทานทําถึงไหนแลวทานจะทําเปนขอบัญญัติ ทานก็ 

    บอกวาตองอยูในแผนไดอยางไรครับทานประธานวันนี้ทานประธานครับถึง 

    ผูบริหารจะตอบก็ดีทานไมตอบก็ไดเพราะวาผมไมไดเขียนกระทู แตวาผมจุดเชื้อ

    ไฟใหทานไปคิดกอน กอนท่ีผมจะกระทูถาม ในครั้งตอ ๆ ไป ไมวาจะเปนเรื่องของ

    จังหวัดอ่ืนทําไดจังหวัดเราทําไมไดถาเกิดวาตามขาวคราวท่ีเขาจะยุบองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด จังหวัดของเรามีโอกาสยุบครับจังหวัดอ่ืนเขายุบยากครับผม         

    ดูแลว รถตามตลาดเขาก็มี รับสง ผูโดยสารประชาชนท่ีมา อบจ.เขาเก็บได เขาทํา
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    ไดครับ กาฬสินธุทําไมไดผมไมเขาใจ เม่ือก้ีผมนั่งฟงผูวาเลาอยูหลายเรื่องมีเรื่อง 

    หนึ่งทานกลาวถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนลําดับสุดทายผมไมได

    นอยใจครับเพียงแตวาถาพูดถึงเรื่องการศึกษาดูงาน ขอนี้ ทานสุรพงษ ทานยิ้ม  

    ทานเขาใจไหม วา ส.อบจ. ตองอยูทาย ๆ ถาถูกระเบียบไปได ไปเมืองไทย ไปได 

    ไปใกล ๆ ไปได ถาไปตางประเทศถาไมไกลนัก ทานรองมงคล ทานพาไปไดครับ 

    ขอบคุณทานประธานครับ  

ประธานสภาฯ   ตองขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับท่ีนําเรียนตอสภาหลายเรื่อง ทานรอง 

    ประธานท้ัง 2 ทานอยากจะพาดพิงอยูครับทานประธานแตวาไมมีไมคนะครับทาน 

    มีทานสมาชิกทานใดประสงค จะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานอนันต จิตพันธ 

    ครับ 
 

นายอนันต  จิตพันธ  ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ และก็ทานสมาชิกครับ ก็วันนี้ก็ถือ

    วาเปนนิมิตรหมายท่ีดีครั้งแรกนะครับท่ีเปดสมัยประชุมนะครับวาไดมารวมดวย 

    พอดีผมก็ไดยินทานผูวาพูดนะครับสําหรับเจาหนาท่ีนะครับ ขออนุญาตทาน 

    ผอ.ฝายพัสดุนะครับ ทานก็คงจะไดยินกับหูอยูนะครับ ถาทานผูวาบอกวาเรงรัด 

    ทํางานใหออกเร็วท่ีสุดนะครับ ทานคุยกับฝายบริหารบอกวาใหคิดดูวางานไหนท่ี

    จะออกกอนออกหลังนะครับก็อยากจะฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารนะครับ 

    ไมวาเอาคอนกรีตออกกอนนะครับ ลาดยาง ใหเอาหนึ่งนะครับ ฝายงานเก่ียวกับ

    แหลงน้ําตาง ๆ นะครับอยากใหเอาออกกอนนะครับเพราะวาปท่ีผานมานะครับ 

    ผมเห็นผูประกอบการเขาทํายากนะครับเพราะฝนมันตก ผมวาถาเราเอาคอนกรีต

    ออกกอนนาจะดีกวาแตวาถาเอาแหลงน้ําฝายก้ันน้ํา หรือวาเก่ียวกับแหลงน้ําผม 

    คิดวาจะดีกวานะครับ งานก็ไดอยูนะครับแตวางานไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวยนะครับ 

    ตรงนี้ฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารดวยนะครับ เจาหนาท่ีก็สบายใจนะครับ

    ไมตองรอทางจังหวัดอนุมัติรอจังหวัดอนุญาตนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มีท้ัง 

    บันทึกหลายอยางนะครับ เพราะวาทานผูวาเปดไฟเขียว บอกวาอยากพัฒนา 

    จังหวัดตัวเองนะครับ ใหดีท่ีสุดนะครับ แลวก็ขอขอบคุณนะครับ ทานนายกฝาย 

    บริหารนะครับ ทีแรกผมจะตั้งกระทูถามนะครับวาภัยหนาวของปนี้ ภัยหนาวนี้ วา

    ทําไมทางจังหวัดกาฬสินธุ ทางผูวาทําไมไมจัดซ้ือกอนเลยทาง อบจ. หนาวไม 

    หนาวมันตองหนาวอยูแลว เพราะวาประเทศไทยมีแคสามฤดูเทานั้นนะครับ  

    ประเทศไทยภาคอีสานภาคเหนือมีสามฤดูแนนอนไมเหมือนภาคใตกับภาคกลาง

    ครับ ซ้ือเลยนะครับผมอยากใหทําระเบียบไวนะครับ ภาคอีสานมีฤดูฝน ฤดูแลง 

    และฤดูหนาว เทานั้นมันมีแคนี้นะครับทําอยางไร ผมก็ขอฝากไวดวยนะครับ ปนี้

    ผมถือวาสุดยอดครับ ทํางานไดดีนะครับ ความหนาวไมเกิน 2 อาทิตย นะครับ  
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    จังหวัดกาฬสินธุ ชาว อบจ. ของเรา พ่ีนองชาวอําเภอนามนฝากขอบคุณทางฝาย

    บริหารครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานอนันต จิตพันธ นะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ เชิญ 

    ทานวรากรณครับ 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมวรากรณ  ภูอาภรณ สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด เรียนทานประธาน 

    ครับ เปนประจําทุกปในชวงเวลานี้ถนนในพ้ืนท่ีมันชํารุดโดยเฉพาะถนนลูกรังทุกป

    ก็จะมีรถเกรดเดอรของ อบจ.ไปบรรเทาความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชน ปนี้

    ถึงชวงเวลานี้ก็ไมไดออกไป ซ่ึง อบจ. ของเราไดตั้งงบประมาณไวในการเกรดถนน

    ลูกรังใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตจังหวัด ก็คือเขตละ สามหม่ืนบาท ทีนี้ผมได 

    ประสานกองชางแลว ทําไมในระยะนี้ไมมีรถออกไปปรับเกรดถนน ใหกับพ่ีนอง  

    ใหกับทองถ่ิน อบต. เทศบาล ก็ไดรับคําชี้แจงเบื้องตนจากผอ.กองชางวา 

    เครื่องจักรของเราชํารุดโดยรถเกรดเดอรท้ังสองคันใชงานไมได ผมก็เลยอยากจะ

    ถามทานประธานผานไปยังผูบริหาร เปนไปไดไหมถาเกิดรถเกรดเดอรของเราท้ัง

    สองคันใชงานไมไดเสนอใหนํางบประมาณทีเราตั้งไวปรับเกรดเขตละสามหม่ืน 

    บาทไปเชาเครื่องจักรเกรดเดอรเขามาแทนแลวก็ใหพนักงานขับของเราไดทํา 

    หนาท่ีและก็เอาน้ํามันคาเชื้อเพลิงของเรานี่แหละออกไปชวยบําบัดบรรเทาความ

    เดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชน แลวก็อันตอมาก็คือวาเม่ือเครื่องจักรพังทําไมไม

    ซอม หรือวาคณะกรรมการแปรตัดงบประมาณในการซอมแซมของเราออกหมด 

    ซ่ึงผมก็ถามทานชุมพล  ขออนุญาตท่ีเอยนามทานก็เปนคณะกรรมการแปรคน 

    หนึ่งทานก็บอกวาไดตั้งไวอยู ไมไดตัดไปไหนก็เลยฝากถามทานประธานวาถามัน

    ซอมไดก็ควรจะซอมเพราะวามันเปนชวงนาแลง ฝนยังไมตก ถาจะไปปรับเกรด 

    ในชวงฤดูฝน ถาไปปรับเกรดมันก็จะชํารุดเสียหายนะครับ มันไมคุมกับ  

    งบประมาณท่ีจะลงไปแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองไดเต็มท่ี เพราะฉะนั้น

    กราบเรียนทานประธานวาฝากไปหาผูบริหารวาพิจารณาดูวาอันไหนควรรีบทํา ทํา

    กอน ทําหลังครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานชุมพล หลักคําครับ 

นายชุมพล  หลักคํา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานรองประธาน ทานผูบริหาร ตลอดจน 

    ทานขาราชการทุกสวน ทานสมาชิกสภาทุกทานครับ ผมชุมพล  หลักคํา สมาชิก

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 4 อําเภอยางตลาด อยากจะขอทาน

    ประธานอยากจะเสริมทานประธานเก่ียวกับเรื่องท่ีทานประธานไดนําเรียนทาน 

    ประธานไปนั้นเก่ียวกับเรื่องงบประมาณในการซอมแซมเครื่องจักรกล ผมคนหนึ่ง
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    ท่ีไมใชคณะกรรมการแปรขอบัญญัติป 2558 นั้น ก็ไดมีงบประมาณในการจัดตั้ง 

    และซอมแซม แตในสวนนี้ผมคิดวาเครื่องจักรกลท่ีเรามีอยูมันคงฟนฟูคืนมาไดยาก 

    ผมอยากจะขอเรียนทานประธานวางบประมาณท่ีเราตั้งไวผมอยากใหจางเหมารถ

    เกรดท้ังคนเกรดจางเหมาเลยเราไมตองไปซอมแซม ไมจําเปนตองมีคาน้ํามัน 

    เชื้อเพลิง ในสวนเขตไหนก็หาเขตนั้นในการท่ีจะจางเหมาเพ่ือจะใหทันตอ 

    เหตุการณ ถาเราทําแบบเดิม ทําหกเดือนก็คงไมเสร็จนะครับ แตถาเราจางเหมา 

    แทบทุกเขตไมเกินหนึ่งเดือนเสร็จนะครับอีกหนอยพนเดือนเมษายนไปก็คงไมเกิด

    ประโยชน ปรับเกรดแลวก็คงใชการไมไดนะครับแตในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน-

    พฤษภาคม ชวงนี้ผมก็อยากใหปรับเกรดใหครบทุกเขต ซ่ึงผมสอบถามดูแลวขาง

    ตั้งแตป 2557 ยังไมปรับเกรดก็มีนะครับฉะนั้นผมอยากใหเอางบประมาณท่ีเหลือ

    นั้นท่ีตั้งไวตรงนี้จางเหมาหรือผานยังผูบริหารไดจัดสรรงบประมาณไดมาเพ่ิมเติม

    ในสวนท่ีขาดอยูในสวนนี้ผมขอเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารไวเทานี้ครับ 

    ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานประธานนะครับ เห็นทานสมาชิกสภาท้ังสามสี่ทานไดมีปญหา 

    เก่ียวกับเรื่องรถเกรดทางผูบริหารจะตอบไหมครับ ทานวิรมณศักดิ์ครับ ขอใหทาน

    รองนายกกอนนะครับ  

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ผมใชเวลาไมนานครับ                      

     ผมวิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ส.อบจ. เขตอําเภอนาคูครับ ก็ดีใจดวยสมาชิกหลาย

    ทาน ทานวรากรณ ทานชุมพล ซ่ึง ส.อบจ. เราก็มีปญหากับถนนหนทางนะครับ 

    ทานพูดถูกแลววาถึงเราจะไมมีรถปรับเกรด ก็ซอมก็เสียเงิน เราก็จางผูรับเหมา  

    เหมารถ เหมาคนขับ ไมใชนอย ๆ นะครับ 30 เขต นี้ก็มากพอประมาณเวลาของ

    เราไมมากฝนก็ตกนะครับชาวบานก็ลําบากนี้นะครับผมวาเรารีบเรงทําอีกอยาง 

    หนึ่งเก่ียวกับน้ําบาดาล หาตั้งแตมกราคม วันท่ี 1 จนถึง วันนี้ก็ยังซอมอยูถามทีไร

    ก็บอกวารอหัวเจาะ ถามทีไรก็รอหัวกระแทก ไมไดซอมซักที ไมไดทําซักทีเดี๋ยวฝน

    ก็ตก ก็เจาะไมไดอีกนี้นะครับ เขตอําเภอนาคูแหงแลงมากยิ่งปนี้แลงมากท่ีสุดนะ

    ครับ ผมวานาจะเรงรัดใหหนอยนะครับ จะพูดอยางเดียววาซอม ๆ ถาซอมไมไดก็

    ขายเปนเศษเหล็กไปเลยนะครับผมวานะครับ นี้นะครับผมเปนหวงพ่ีนอง 

    ประชาชนมากแลวเก่ียวกับเรื่องสมานทฉันทนะครับเราผูอบรมไปไดอะไรมาก็ไมรู 

    เราก็ฉันใครฉันมันอยูแลว อยูใครอยูมันอยูแลวนะครับ อยางวานะครับถาม 

    กองหนึ่ง ก็โยนไปอีกกองหนึ่ง โยนไปนั้นไปนี้ เงินคาลอยกระทงผม จะลอยกระทง

    อีกแลวยังเบิกไมไดเลยครับ มันจะครบรอบอยูแลวนะครับ ทานผูไปตรวจงานทาน

    ก็เห็น จริง ๆ เราตองชวยกันสมานทฉันทรวมกันใหองคกรของเราขยับหนอยครับ

    ผูบริหาร ผมไปเห็นตางจังหวัดเขา โอโฮ ไปกวาเราตั้งหลายเทาเลยครับเรานี้ยัง 
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    ตอกตอยอยู จะเปนลูกไกก็จะออกแลวนะครับ พวกเราอยาใหฉันใครฉันมัน 

    เลยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรมณศักดิ์นะครับ ทานฝายบริหารทานจะมีอะไรตอบหรือไมครับ 

    เชิญทานรองนายกครับ 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ขอบคุณครับ กระผมนายจงกลรัตน  ดอนโอฬารนะครับ รองนายกองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด ก็ขอนําเรียนวาอยากจะขออนุญาตทานประธานไดใหทานปลัด

    อนันต ไดนําเรียนชี้แจงขออนุญาตทานประธานครับ 

ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญทานปลัดครับ 

นายอนันต  พิมพะสาลี  ครับกราบเรียนทานประธานท่ีเคารพกระผม นายอนันต  พิมพะสาลี ปลัด 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กระผมขอทําตามหลักการประชุมสภานะ     

    ครับ ถาฝายสมาชิกสภา อบจ. จะถามผูบริหาร จะถามนายก ตามขอบังคับจะตอง

    ทําเปนกระทูใชหรือไมครับ ผมอยากจะใหทางทานสมาชิกนี้ทําเปนกระทูถาม นะ

    ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ครับความจริงแลวผมเขาใจ ผมเห็นบรรยากาศ เปนบรรยากาศท่ีเพ่ือนสมาชิกทุก

    ทานกําลังใหความสนใจถามวาถาไมอยูในจังหวะนี้ผมจะใหไมตอบก็ไดแตอยูใน 

    จังหวะท่ีเปนวาระอ่ืน ๆ ท่ีจะตอเนื่องถาตอบไดก็อยากใหตอบนะครับ                

    ทานวุฒิศักดิ์ มีอะไรครับ  

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการครับ พอดี 

    บรรยากาศดี ๆ นะครับ ผมวาจะพูดเหมือนทานประธานนะครับ คือวาระอ่ืน ๆ 

    นะครับถึงแมวาทางฝายบริหารจะตอบหรือไมตอบอยางไรแตดวยความเปนหวง 

    จากเพ่ือนสมาชิกในเรื่องนั้นจะนํามาเสนอท่ีสภาแหงนี้พวกผมไมไดวาอะไรนะครับ

    ไมมีขอระเบียบ ขอบังคับ พวกผมอยากจะฟงบางครับความคิดเห็นของผูบริหาร มี

    แนวทางอยางไรเก่ียวกับเครื่องจักรกล มีแนวทางอยางไรเพ่ือบรรเทาความ 

    เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 
 

ประธานสภาฯ   เชิญทานวรากรณครับเชิญครับ 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ขอบคุณครับ ทานประธาน กระผมวรากรณ  ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอยางตลาด ทานประธานครับผมอยูในหองประชุม 

    ตลอด ทานสมาชิกท่ีลุกข้ึนอภิปรายไมไดถามผูบริหารเลยเพียงแตบอกวาฝากทาน

    ประธานไปยังผูบริหาร ไดโปรดติดตามประเด็นท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายดวย ผม

    ยังไมไดยินคําวาขอซักถามถึงทานผูบริหารเลย คือทานปลัดไดลุกข้ึนมาชี้แจง พวก

    ผมเขาใจดีถาจะถามผูบริหารก็จะตองทําเปนกระทูหรือแบบสอบถามข้ึนไป แตท่ี
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    ผมนั่งอยูในหองประชุมตลอดไมไดยินทานสมาชิกทานใดถามโดยตรงไปยัง 

    ผูบริหารมีแตฝากทานประธานผานไปยังผูบริหาร ไดโปรดเรงรัด ไดโปรดพิจารณา 

    ติดตามดวยวาประเด็นความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท่ีทานสมาชิกทุกทาน

    ไดเสนอ โปรดพิจารณาเรงรัดดําเนินการดวยขอบคุณครับทานประธาน  

ประธานสภาฯ   ครับก็ถือวาเปนเหตุผลท่ีทานจะตอบหรือไมตอบกระผมเองในฐานะดําเนินการ 

    ประชุมผมคิดวามันเปนเรื่องบรรยากาศกําลังไปไดดีก็อยากใหไดพูดคุยกันนะครับ 

    มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับเชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิครับ 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภา เขต 

    อําเภอเมืองทานประธานเขาใจไดในความรูสึกทานประธานท่ีทานผูบริหารทานจะ

    กรุณาตอบหรือไมตอบก็ได คําพูดทานประธานฉบับปรองดอง คําพูดผมท่ีนํามา 

    เสนอในสภาทานก็ไดยินแลวใชหรือไมวาทางใครทางมัน ทําไมครับทานประธาน 

    ผมก็บอกในสภาแลววา ตอไปผมจะเขียนกระทู ใหบริหารแลวก็เพ่ือนสมาชิกก็ 

    เขียน ๆ สวนท่ีเก่ียวของ สวนท่ีประชาชนเดือดรอน ไมวาจะเปนเครื่องขุดเจาะบอ

    บาดาล รถเกรด การบริหารงานของฝายบริหาร โดยเฉพาะหัวหนาสวนราชการ 

    ตาง ๆ โดยเฉพาะตํารวจครับทานประธาน ตํารวจเขาตองตอบภาษาอังกฤษเปน

    นะครับทานประธาน ทําไมครับเขาสูประชาคมอาเซียน ถาพูดภาษาอังกฤษไมได  

    ไมไดนะครับทานประธาน ตอไปนี้ อบจ. ของเราครับ ไดขาววาทานรองยังเปน  

    กจจ. อยูนะครับ การพิจารณาบรรจุเลื่อนข้ันอะไรพวกนี้ตองเกงภาษาอังกฤษ ตอง

    มี นี้ไปพูดกับเขมร ไปพูดกับเวียดนามไมไดเลยนะครับ ใหเปนหัวหนาสวนราชการ

    ไดอยางไร ใชหรือไมครับ เดี๋ยวนี้ผูกํากับตํารวจนะครับทานประธานตองสอบ 

    ภาษาอังกฤษดวยนะ สําคัญนะครับ ไมไดพูดเลนนะครับเรื่องจริง ถาพูดกันรูเรื่อง

    ก็จะปรองดองไมไดอีกนะครับทานประธาน ทานประธานครับเห็นทานโทรศัพทหา

    ผมวาไปสกลนครมันจะเบิกเงินไดไหมครับคาเบี้ยเลี้ยง ปรองดองไดไหมครับทาน

    ประธาน ผมเกรงวาจะไมถูกระเบียบอีกนะครับ กลับมาก็เหมือนคนนั่งขาง ๆ ทาน

    ประธานนะครับ เบิกเงินไมไดอยูนะครับ พิจารณาดวยนะครับ เบิกไมไดทํา 

    อยางไรครับ ระเบียบท่ีมันเบิกไดทําใหราชการลาชาไหม ราชการไมเจริญกาวหนา 

    มีมากมายนะครับ ทานเอาหนังสือมาใหพวกผมอาน อานสามรอบ คือทาง สตง. ปู

    ทางใหอบจ.มีพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ส.อบจ. มีพ้ืนท่ีท้ังหวัดใชหรือไม เพ่ือนสมาชิกท่ีเปน

    คณะกรรมการเดินทางมาจากเขาวงจากนาคูรอยกวากิโลคาน้ํามันไมมี คาเบี้ย 

    เลี้ยงเบิกไมได คาท่ีพักเบิกไมได เพราะวาบอกวาพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ผมถามทาน 

    ประธานหนอย ทําหนังสือใหผมหรือยัง ถึงผูวาถึง สตง.ก็ได ผมถามวาพ้ืนท่ีท้ัง 

    ประเทศเขาเบิกเบี้ยเลี้ยงไดหรือเปลาเบิกคาท่ีพักไดหรือเปลาถาเขาเบิกไดเราก็ 

    เบิกได อบจ.เบิกได มัน 2 มาตรฐานทานประธาน ตรงนี้อยางไรทานประธาน  
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    อบจ. ทาน สอบจ. เดินทางมาตั้งรอยกิโล เบี้ยเลี้ยงคาท่ีพักอะไรเบิกไมได  

    หมายความวาพ้ืนท่ีควบคุมท้ังจังหวัดผมถามทานประธานหนอย ผูแทนราษฎร 

    พ้ืนท่ีท้ังประเทศ เขาเดินทางไปมาหรือข้ึนเครื่องบิน คาท่ีพัก คาโรงแรม อะไร เขา

    ถึงเบิก ได ทานประธานครับถาทานสมาชิกเบิกเบี้ยเลี้ยงไมได ในสภาของเรามี 

    ทานสมาชิกท่ีเปนทนายความมากมายหลายทานผมวามอบหมายใหเพ่ือนสมาชิก

    ท่ีเปนทนายความทําหนาท่ีดีหรือไมครับทานประธานแตวาไมมีคาธรรมเนียม 

    นะครับ ทานตองทําฟรี เพราะวาเพ่ือนสมาชิกเงินเดือนคาตอบแทน 19,400 บาท 

    คงไมพอคาธรรมเนียมทนายความนะครับทานประธานครับ ขอบคุณมากครับทาน

    ประธานครับ 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีก

    หรือไมครับ  (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ  สําหรับ วันนี้ประชุมกันมาเปนเวลา 

    อันสมควร  ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  เปนวันอังคาร 

    ท่ี  24 กุมภาพันธ  2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภา  

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอเลิกประชุมครับ 
 
 

เลิกประชุมเวลา                     17.30 น. 

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

         (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)               (นายณรงวิทย  สําราญสม)               

           ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


