
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 คร้ังที่ 4 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  18  สิงหาคม   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.  นายสันติ   ภูลายขาว  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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               

 

ผูลาประชุม 

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



 2 

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

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

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

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

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  นายปยะพงษ  ไชยศิวามงคล  ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

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

5.  นางสาวนภารัตน ศรีธเรศ   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.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

10.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

11.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 

12.  นายโชต ิ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

13.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

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

15.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

16.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

17.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

19.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

20.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

21.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

22.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

23.  นางสาวนงพงา        จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

24.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

25.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

26.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

27.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

28.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 
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29.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

30.  นางเฉลิมขวัญ   สุริยวนากุล  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

31.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

35.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

36.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

37.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

38.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

39.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

40.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

41.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

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

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

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

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

46.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธุ  สารปรัง  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

47.  นายอนุชิต  เมืองโคตร  ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

48.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

49.  นางสุชีรารัตน ก้ัวสิทธิ์   ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ 

50.  นางมะลิวัลย   การเรือง   ตําแหนง  ประชาชน 

51.  นางสาวนภาพร พุทธแกว  ตําแหนง  ประชาชน 

52.  นางธนาพร   เขตนคร   ตําแหนง  ประชาชน 

53.  นางสาวทองใจ เครือชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

54.  นางวัฒนา  โพธิ์ชัย   ตําแหนง  ประชาชน 

55.  นางสาวจิราวรรณ ภูเครือ   ตําแหนง  ประชาชน 

56.  นายเกษม  สีหาวัตร   ตําแหนง  ประชาชน 

57.  นายภักดี    สุดาทิพย  ตําแหนง  ประชาชน 

58.  นางสาวเกศริน   ชาภูมี    ตําแหนง  ประชาชน 

59.  นางสาวขวัญดาว  อ่ิมประเสริฐ   ตําแหนง  ประชาชน 

60.  นางบานชื่น   สําราญสม   ตําแหนง  ประชาชน 

61.  นางอรุณ    ภารมงคล   ตําแหนง  ประชาชน 

62.  นายทองจันทร   นวลโภมา   ตําแหนง  ประชาชน 
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63.  นายพงษศิลานนท   เตชะสี    ตําแหนง  ประชาชน 

64.  นางสกล    นารอง    ตําแหนง  ประชาชน 

65.  นางหนูวาน   จรัญจรรณ   ตําแหนง  ประชาชน 

66.  นายณรงค    จรัสวัน    ตําแหนง  ผูใหญบาน 

67.  นางลําไพ    วันอําไพ   ตําแหนง  ประชาชน 

68.  นางหนูทรัพย   พลิ้วชาติ   ตําแหนง  ประชาชน 

69.  นายสถิตย    ธารเอ่ียม   ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบาน 

70.  นายณรงค    ศรีเครือดง  ตําแหนง  ประชาชน 

71.  นางวันเพ็ญ   พาพุทธา   ตําแหนง   ประชาชน 

72.  นายณัฐพงษ   เอกวงษา   ตําแหนง   บุคลากร 

73.  นายเอกสิทธิ์   เถาวชาลี   ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

74.  นายชัยแดน  บุพเต    ตําแหนง   เจาหนาท่ีธุรการ 

75.  นางสาวพิมพพิมล   นาชัยโชติ   ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  ขณะนีท้านสมาชิกสภาองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดิฉันขอกราบ 

    เรียนเชิญ ทานอุทัย  แกวกลา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ประจําท่ีบัลกลัง และก็ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียน 

    เชิญคะ 

       

ประธานสภาฯ         เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค  

    ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  4  ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

       

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

     1.1 ขอเรียนเชิญ ทานผูบริหาร  สมาชิกสภา  ขาราชการ  ลูกจาง   

    พนักงานจาง  บุคลากรทางการศึกษาฯ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขา

    รวมกิจกรรมปลูกปาประชาอาสา  เฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน ในวัน 

    พฤหัสบดีท่ี 20  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณสวน 

    ปาโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ  มีรถตูบริการรับ- สง ผูเขารวมกิจกรรม จอดรับท่ี  

    อบจ. กาฬสินธุ  เวลา  09.00 น.  ขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมดวยนะครับ 
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  1.2   ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

 ผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป พ.ศ.2558 ในวันท่ี  24 และ 25  สิงหาคม 

 2558  เวลา  08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา               

 ขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมเปนเกียรติดวยนะครับ   

   

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี   4 สิงหาคม  2558 

    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  

    แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรง 

    เกียรติทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายวรากรณ  ภูอาภรณ  

    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอยางตลาด  

    ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานประธานครับ 

    คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุม 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  4  มีนาคม  2558 

    คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 17   

    สิงหาคม  2558 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกสภาไดมีเวลาตรวจ  

    รายงานการประชุมดังกลาว กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันนี้ เพ่ือใหสภารับรอง

    รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ทานสมาชิกคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไข 

    ถอยคําในรายงานการประชุม กระทําไดโดยมติของท่ีประชุมสภาครับทาน 

    ประธาน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (3 ครั้ง) 

    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2558   

    เม่ือวันอังคาร ท่ี  4  สิงหาคม  2558  นะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
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                             3.1  โครงการรวมมือกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ 

                            -  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    ผูตั้งกระทู 

                            เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

                            ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

     

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต อําเภอเมือง วันนี้ประธานรูสึกเหงาไหม

    ครับ ทานไมมีคนขาง ๆ แลวนะครับทานประธาน วันนี้ผมไดตั้งกระทูถามฝาย 

    บริหาร ถาไมถามคงไมไดนะครับทานประธาน ผมไมทราบวาทานท่ีตั้งงบประมาณ 

    เก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดกาฬสินธุ ทานจะไปทําเดือนไหนอยางไร 

    เดือนนี้ก็สิงหาคมแลว กันยายน ก็สุดทายแลว ทานจะไปทําตอนไหนอยางไร  

    โดยเฉพาะในขอบัญญัติ ทานผูวาราชการจังหวัด ทานลงนาม ลงนามแลวก็ใหทาน

    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติตามท่ีทานใหความเห็นชอบ ผมเกรงวา 

    ฝายบริหาร ทานจะมาขอเปลี่ยนแปลงไปทําอยางอ่ืนทานประธาน เพราะวาการ 

    จัดการขยะมูลฝอย ทานนายกประยุทธ ทานก็บอกวาเปนวาระแหงชาติ พูดเกือบ

    ทุกครั้ง ทุกวันศุกร ไมวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทานก็พูดถึง 

    จังหวัดอยุธยา ท่ีเปนตนแบบของการกําจัดขยะ ของประเทศไทย ทานประธาน 

    ครับ ถาเราจะพูดถึงใหจังหวัดอ่ืน ๆ ทํากอน แลวกาฬสินธุ คอยทําผมขออนุญาต

    อานถอยคําตอจากหนังสือพิมพ อบจ.เขาทําแลวครับทานประธาน ทานประธาน

    อนุญาตไหมครับ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  เขาใจวาจังหวัดนี้เปนจังหวัดสุดทายของประเทศไทย ทานประธาน จังหวัดท่ี 77 

    หนองบัวลําภู เอาเฉพาะหัวขอนะครับ เขาบอกวา บิ๊ก อบจ. หนองบัวลําภู ลุย 

    จัดการขยะมูลฝอย วันท่ีครับ 14 สิงหาคม 2558 เดือนนี้หรือเปลาครับทาน 

    ประธานสภาเขาทําแลว ทานประธานครับผมมีแนวคิดอยางนี้ ท่ีวาโดยเฉพาะเรา

    เปนจังหวัดใหญ แลวก็เปน อปท. ระดับจังหวัด ท่ีสามารถทําเปนตนแบบไดครับ

    ทานประธาน จุดใหญใจความผมอยากเสนอแนะทางฝายบริหารอยางนี้ โดยรวม

    ของปญหามาจากการจัดการตั้งแตตั้งตน ของขยะ คือ ประชาชนไมไดแยกขยะ 

    ตั้งแตเริ่มตน ผมเลยกราบเรียนทานประธานถึงฝายบริหารวา ถาเปนไปได ทาน 

    คิดอยางผมนาจะมีขยะใหทองถ่ินตาง ๆ ท่ีมีระบบการคัดแยกเรียบรอยแลว ทาน

    ประธานเคยไปปมน้ํามันไหม ตามปมน้ํามันครับทานประธาน เขาจะมีถังขยะ ไป

    ตางประเทศก็มี ท่ีหนึ่งมี 3 ถัง แยกเลยครับ ไมวาจะเปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะ
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    ท่ีเปนสารเคมีก็ตองแยก นะครับ ทองถ่ิน ถามวาเขาจัดการขยะอยางไรทาน 

    ประธาน ผมหมายถึงประเด็นตาง ๆ ในประเทศไทย เขาเก็บคาธรรมเนียมก็จริง 

    แตเขาเก็บคาธรรมเนียมแคคาขนสง ไมไดเก็บคาธรรมเนียม การจัดการขยะ  

    ปญหามันอยูตรงไหนครับทานประธาน ปญหามันตองอยู อบจ. ท่ีจัดการตรงนี้ 

    ทานประธาน แถวตําบลในอําเภอเมือง หมูบาน หลังละ 15 บาทครับทานเปนคา

    ขนสงเทานั้นเองครับ ประธานครับลาสุด ครม. เห็นชอบในรางกฎหมายวาดวย 

    สุขลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป ครม. ก็ทําแลวกอนอ่ืนผมก็ตองขอบคุณ

    ทางฝายบริหารทานไดตอบมาเปนหนังสือท่ีจริงทานประธาน งานทุกอยางเขา 

    บอกวาถาอยากใหยืดเยื้อ ตั้งกรรมการครับ ผมดูแลวทางฝายบริหารครับ ตั้ง 

    กรรมการแลวก็ตอบหนังสือกันกลับไปกลับมา โดยไมใหทําสักทีเลยครับทาน 

    ประธาน นี่ทานก็บอกวา อบจ. ประชุมคณะกรรมการตองทําตาม โรดแม็ป และก็

    ตอมาทานก็บอกวาตั้งกรรมการอีกแลว ยกรางเพ่ือกําหนดทีโออา ทานประธาน 

    เขาใจไหม ทานเขาใจใชหรือไมครับ แตถาผมจําไมผิด ผมเห็นฝายบริหาร ก็ทําไป

    ถึงข้ัน MOU แลว ก็จะมี โรดแม็ป ทีโออา MOU   มีหนังสือฉบับหนึ่งนาสนใจมาก

    ครับทานประธาน ท่ีผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ทานบอกวาไดมอบหมายให 

    องคการบริหารสวนจังหวัด ศึกษาความเหมาะสม ความเปนไปไดดวยการกอตั้ง 

    โรงงานกําจัดขยะขนาดใหญในจังหวัดกาฬสินธุ ทานประธานครับ ถาผมจําได  

    MOU ในวันนั้นเปน MOU ท่ีทํากับสถาบันหนึ่งท่ีชวงนั้นอยูในชวงท่ีโดงดังมาก  

    อักษรยอครับทานประธาน สจ. มีแตอักษรยอนะครับทานประธานหนวยงานท่ีเขา

    จายมาก ๆ บางครั้งมันก็ไมสามารถบอกไดวาคนไหนเปนคนดีหรือคนไมดี ใน 

    สังคมนี้มีหมดครับทานประธาน ถาคิดวาสถาบันนี้ไมดี ไมนาทํา ไมนาใหไปทํา ผม

    ขออนุญาตอานหนังสือพิมพ อีกฉบับหนึ่งนะครับ ประธานอนุญาตไหมครับ 29  

    เมษายน 2558 ครับ กรมพัฒนาท่ีดินจํามือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาขุน

    ทหาร ลาดกระบัง ทํา MOU การใชประโยชน แผนท่ี และขอมูลทางแผนท่ีรวมกัน

    เขาก็ทําไดครับทานประธาน อบจ. ทําไมทําไมไดผมไมเขาใจ ผมยกตัวอยางนี้ 

    ข้ึนมาทําไหมครับ ผมเกรงวาทานผูบริหารจะมาใชสภาแหงนี้ในการแกไข 

    ขอบัญญัติครับทานประธาน ทานใชสภาอยูเปนประจํานะครับทานประธาน อีกสัก

    พักทานก็จะมาใชอีกนะครับผมดูแลว ทานประธานครับ ในประเด็นท่ีผมไดกลาว

    ไป ผมอยากจะขออนุญาตทานประธาน ใหฝายบริหารได ชี้แจงความกาวหนาใน

    เรื่องท่ีสภาไดอนุญาตอนุมัติใหทานนําเงินงบประมาณ หนึ่งลานแปดแสน ไป 

    ดําเนินการใหประชาชนเกิด ความเขาใจในชีวิตของเขาวาจะอยูอยางไรไปอยางไร 

    ขอความกรุณาทานประธานใหผูบริหาร ชวยตอบในเรื่องท่ีผมไดตั้งกระทูถาม ตรง

    นี้ดวยครับ  
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ท่ีไดใหขอมูลหลายเรื่องนะครับ ทาง 

    ผูบริหารมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญทานรองนายกครับ เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครับ ผมนาย 

    จงกลรัตน  ดอนโอฬาร ทานนายกไดมอบหมายใหตอบกระทูถามของทาน              

    เกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ในประเด็นท่ีวา เรื่องความรวมมือในโครงการกําจัด                    

    ขยะมูลฝอย จังหวัดกาฬสินธุ ท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติรายจาย ประจําป 2558 นั้น 

    ไปถึงไหนแลว ซ่ึงขอตอบทานสมาชิกผูทรงเกียรติวา ประการท่ีหนึ่ง องคการ 

    บริหารสวนจังหวัดไดจัดประชุมคณะกรรมการการบริหารขยะมูลฝอย เพ่ือให 

    เปนไปตามความตองการ โรดแม็ป ของจังหวัดกาฬสินธุ ประการท่ีสอง องคการ

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดทําหนังสือหาแนวทางการบริหารการขยะมูลฝอย 

    และของเสียอันตรายวา มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการหรือไมอยางไร โดย 

    ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ไดแจงมาเปนหนังสือใหองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีความเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดบูรณา

    การ การกําจัดขยะและการศึกษาวิจัย  รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

    สิ่งแวดลอม จังหวัดกาฬสินธุ  และคณะกรรมการบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ  

    ประการท่ีสาม องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  กําลังดําเนินการแตงตั้ง 

    คณะกรรมการทํางานยกรางขอกําหนดลักษณะขอบเขตของงาน (TOR)  ใน 

    การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการขยะในจังหวัดกาฬสินธุ โดยใหผูวา 

    ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ไดลงนามแตงตั้งและดําเนินการตอไป ดังนั้นจึงเรียน  

    ทานเกรียงศักดิ์วาเราไดดําเนินการอยู ณ บัดนี้นะครับ ณ ขณะนี้ การท่ีทานถาม

    วาเราจะไมใชสภานี้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก็คงไมใชหรอกครับเพราะวา

    งบประมาณในครั้งนี้ท่ีทางสภาเราตั้งไวประมาณ 1,800,000  บาท ท่ีทานบอกวา

    เราไดทํา MOU กับ สถาบันนั้นเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนในการท่ีเราจะทํา 

    โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย เราตองไดไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการระดับ 

    จังหวัด ฉะนั้นการเขาใจคลาดเคลื่อนนี้ก็เลยทําใหเราไดทํา MOU จริงครับ แต 

    ตอนนี้เราไดตอบทางสถาบันไปแลวบอกวาเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนอยางไรก็ดี

    ทางผูวาก็จะไดลงนาม ทําเอกสารในราง TOR ก็จะศึกษาวิจัยตอไปนะครับ สวน

    การใชงบประมาณครั้งนี้ เราจะใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดประมาณ  

    1,400,000 บาท  และอีก 400,000  บาทนั้น  เราก็จะไปทําในภารกิจท่ีเราไดรับ

    มอบหมายจากทาง คณะกรรมการขยะมูลฝอยของจังหวัดกาฬสินธุ คือเราไดรับ 

    ภารกิจท่ีจะกําจัดขยะท่ีเปนมูลพิษ ท่ีเปนอิเล็คทรอนิกส ซ่ึงขอนแกนเขาก็ขนไป 

    ทางสระบุรีเราก็เหลือเงินอยูประมาณ 400,000  บาทท่ีจะทํา ตรงนี้ฉะนั้นเงิน 

    งบประมาณ 1,800,000 บาท ท่ีทานสมาชิกทุกทานไดยกมือ เพ่ือท่ีจะทําการ 



 9 

    กําจัดขยะมูลฝอยนี้เราจะใชใหเกิดประโยชนสูงสุด กับพ่ีนองประชาชน ขอกราบ

    ขอบพระคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ กราบเรียนทาน 

    ประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต

    อําเภอเมือง คือผมเขาใจไดทานประธานผูบริหารจะทําเรื่องในครั้งนี้คงไมใชเรื่อง

    เล็กๆ นะครับ ท่ีจะทํากับประชาชนท้ังจังหวัด สิ่งหนึ่งท่ีผมอยากฝากทานประธาน

    ถึงฝายบริหาร ก็คือตองทําใหพ่ีนองประชาชนเขาใจใหได วาเราจะไปทําอยางไร 

    กับเขาจะมีผลกระทบตอเขาไหม แลวทานจะทํารูปแบบไหน ทานประธานครับ 

    สรุปอยากใหฝายบริหารไปทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชน สําคัญท่ีสุดครับทาน

    ประธาน เม่ือก้ีทานก็ตอบวา อบจ. จะมีหนาท่ีจัดการขยะท่ีมีขยะอิเล็กทรอนิกส 

    ยาท่ีมีสารพิษ อะไรทํานองนี้นะครับ ท่ีผมผานไปผานมาทานประธาน นาจะอยูใน

    เขตอําเภอฆองชัยครับทานประธาน เขตทานประธานเลยไหม ถามวาทานมี 

    ความสําคัญนะครับ แตวาถาบริหารจัดการไมดีก็จะทําใหเกิดผลกระทบกับพ่ีนอง

    ประชาชนได เขาใจไดครับทานประธาน มาถึงสุดทายจริง ๆ ผมอยากเรียกรอง 

    ทานประธานไมวาจะเฉพาะเรื่องนี้นะครับ ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องนี้ดวยผมอยาก

    ใหทุกฝายลดการยึดม่ัน ถือม่ัน วาฝายนั้นถูก ฝายนั้นผิด ลบอคตินะครับทาน 

    ประธาน ปรับทัศนคติและวิธีการคิด บางครั้งมันไมไดอยางใจเรานะครับทาน 

    ประธาน ผมก็เลยรองเรียนทานประธานถึงฝายบริหาร ถึงสวนราชการวาอันไหนท่ี

    พอปรับเขาหากันไดโดยมันไมผิดกฎหมาย ไมผิดระเบียบ ไมง้ันบานเมืองไปไมได

    เลยครับทานประธาน โดยเฉพาะเรื่องนี้ดวย อยาคิดแตวาตัวเองถูกฝายอีกฝาย 

    หนึ่งผิดตลอด ไมง้ันก็ไมทํางานไมไดนะครับทานประธาน ผมก็เลยฝากทาน 

    ประธานถึงฝายบริหารวาไดตรวจลดทัศนคติ และสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

    นะครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับ ทางผูบริหารมีอะไรหรือไมครับ ไมมีนะครับ

    ถือวาทานเกรียงศักดิ์ ก็ไดเสนอแนวทาง หรือ โรดแม็ป ผูบริหารท่ีไดมีแนวทาง 

    เสนองบประมาณ มีแนวทางท่ีชัดเจนวาสภาไมไดเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับ 

    ระเบียบวาระท่ี 3 นะครับ 

                     3.2  ถนนชํารุดเสียหายส้ินเงินประกันสัญญาแลวดําเนินการอยางไร 

                             -  นายคงเดช  เฉิดสถิตย    ผูตั้งกระทู 

                            เรื่องนี้ทานนายก ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 

                            ทานคงเดช เฉิดสถิตย  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 
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นายคงเดช  เฉิดสถิตย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ ทาน 

    สมาชิกผูทรงเกียรติ ผมคงเดช เฉิดสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    เขตอําเภอกมลาไสย เขต 2 ครับ ทานประธานครับ ตามท่ีกระทูของผมไดถามทาง

    ทานผูบริหารนะครับ ก็คือ เรื่องของถนนนะครับท่ี ชํารุดเสียหายนะครับ แตการ

    คืนเงินประกันสัญญาแลวจะดําเนินการอยางไรนะครับ ไดตอบเปนหนังสือก็พ่ึงจะ

    ไดเห็นนะครับทานประธาน แตผมก็ยังมีขอของใจอยูดีนะครับ จากถนนหลายเสน

    หลายสายนะครับ ขออนุญาตยกตัวอยางครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ไดครับ เชิญครับ 

 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ครับ ถนนโครงการซอมสราง ถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบแคปซีล สาย กส 2073 

    ถนนสายบานสี่แยกสมเด็จ ถึงบานคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ นะครับ 

    สัญญาลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน นะครับเลขท่ีสัญญาก็คือ 50/2555 ลงวันท่ี 16  

    พฤศจิกายน  2554  ครบกําหนด 14 มีนาคม 2557 นะครับทานประธาน มันผาน

    มาปกวา ถนนเสนนี้อยูตรงหนาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดวยครับทานประธาน 

    ยังไมมีการซอมแซม ใด ๆ เกิดข้ึนเลยนะครับ ทานประธานท่ีเคารพครับ ขอ 

    อนุญาตอีกเสนหนึ่งนะครับ ท่ีนี้ของกมลาไสยนะครับ โครงการกอสราง  

    ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล นะครับ บานขาวหลามถึงบานโนนศิลาเลิง  

    กมลาไสย เลขท่ีสัญญา 76/2555 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ครบกําหนด 

    สัญญา 30 พฤษภาคม 2557 ปกวาเหมือนกันครับ ตอนนี้ยังไมเขาซอมครั้งท่ี 1 

    ทานประธานท่ีเคารพ ผมทราบดีนะครับดวยระเบียบ ก็ตามเอกสารท่ีตอบกลับคืน

    มานะครับ ท่ีบอกวาผูรับจางยังไมเขาทําซอมนะครับ เราจะแจงเปนครั้งท่ี 1 ครั้ง 

    ท่ี 2   นะครับ ตามท่ีผมไดรับมาก็คือ แจงกองชางประมาณการคาใชจายในการ 

    ซอมแซมและจะแจงฝายนิติการดําเนินการตามกฎหมายตอไป นะครับ ตอนนี้มัน

    ปกวาทานประธาน เงินสัญญาไมรูมันอยูตรงไหน ริบไปหรือยังหรือวาเขาถอน 

    สัญญาไปแลว ถนนก็ยังเปนหลุมเปนบอ เด็กนักเรียนไปโรงเรียนทานประธาน ตก

    หลุมครับ ลมหัวเขาถลอกปอกเปก ยังไมมีการซอมแซมทราบดีวาเปนสองครั้ง 

    ครับเปนถนนของโรงเรียนสมเด็จ แจงไป 2 ครั้งยังไมมีการซอมแซม ผมจึงอยาก

    เรียนถามใหทางทานผูบริหารไดชี้แจงวาเราจะมีมาตรการอยางไรท่ีจะดําเนินการ

    ท่ีจะซอมแซมหรือวาริบเงินสัญญาหรือใหทางธนาคารใหเขาจัดการดําเนินการตาม

    กฎหมายท่ีทานเขียนตอบกระผมมาอยางไร ขอบคุณทานประธานครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานคงเดชนะครับท่ีเปนหวงเปนใยพ่ีนองประชาชนในจังหวัด 

    กาฬสินธุ นะครับ ครับทางผูบริหารมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญทานรอง            

    จงกลรัตนครับ  

 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีเคารพครับ 

    ตามกระทูของทาน คงเดช เฉิดสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต

    อําเภอกมลาไสย ถนนชํารุดเสียหาย ท่ีสิ้นเงินประกันสัญญาแลว จะดําเนินการ 

    อยางไร ฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไมถองแทเก่ียวกับขอกฎหมายเทาไหร จึงอยากจะขอ 

    ทางฝายนิติการไดตอบให ก็อยากใหทานประธานใหฝายนิติการตอบครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับเชิญครับ 

 

นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายภาคภูมิ  ราชสุนทร หัวหนาฝาย

    นิติการ และการพาณิชย สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ครับขออนุญาต 

    ตอบกระทูของทานสมาชิกท่ีไดกรุณาถามนะครับ ซ่ึงโดยปกติแลวนะครับใน 

    สัญญาจางงานกอสรางท่ีลงนามโดยสวนราชการเปน ผูวาจางนะครับก็จะมี 

    ขอกําหนดในสัญญาจาง ผูรับจาง ตองรับประกันความบกพรองภายในระยะเวลา 

    2 ปนะครับ จากวันสงมอบงานนั้นก็หมายความวาผูรับจางตองรับผิดชอบในความ

    ชํารุดบกพรอง ของงานท่ีเกิดข้ึนภายใน ระยะเวลาประกันสัญญา 2 ป ซ่ึงหาก 

    พบวาถนนท่ีไดกอสรางเกิดการชํารุด บกพรองภายในระยะเวลาประกันนะครับ 

    ผูวาจางก็สามารถเรียกใหผูรับจางนะครับ กําหนดการซอมแซมแกไขงานให 

    เรียบรอยนะครับ ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง นะครับ แตวาถาหากความ 

    เสียหายมันเกิดข้ึน มันเกินวาระประกันแลวผูรับจางก็ยังรับผิดชอบในความ 

    เสียหายยังคงมีอยูนะครับ สําหรับประเด็นท่ีทานกรุณาสอบถามวาเม่ืองาน 

    กอสรางสิ้นประกันสัญญากอสราง แลว แจงผูรับจางแลวไมมีการดําเนินการ 

    องคการบริหารสวนจังหวัดจะมีมาตรการอยางไรนะครับ ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้ทาง 

    ผูบริหารนะครับก็ไดมีการหารือกับทางกองชางนะครับ กองพัสดุและก็ทางฝายนิติ

    การนะครับ วาในสวนนี้อันดับแรกนะครับถาเรียกมาแลวไมดําเนินการนะครับ ขอ

    ท่ี 1,2,3 ก็แลวแตนะครับแตก็ไมใหเกิน 3 ใหมาดําเนินการ ถาไมมาทางกองพัสดุก็

    จะสงเรื่องไปใหกองชางนะครับเพ่ือประมาณการคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง นะครับ 

    พรอมท้ังแจงไปยังธนาคารนะครับท่ีผูประกันสัญญา ก็จะเปนหนังสือคํ้าประกันนะ

    ครับ แตวาสัญญาผูรับจางไมทําการซอมก็จะใหทางธนาคารสงเปนเงินประกัน 

    สัญญานะครับ ตาม เม่ือไดขอมูลอยางนี้แลว ทางกองพัสดุก็จะสงเรื่องมาใหฝาย 
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    นิติการเพ่ือใหพิจารณาดําเนินการมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม ใหผูรับจาง 

    ดําเนินการชําระคาเสียหายตามโครงการเพ่ือท่ีจะให อบจ. ดําเนินการ หรือวา  

    เลิกจาง บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนสวนการดําเนินการเรียกคาเสียหายไดหรือไมนั้น

    มันก็ข้ึนอยูกับปจจัยการดําเนินการแกไขของการขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ยกตัวอยาง 

    อยางเชนทานสมาชิกบอกวาโครงการซอมถนนลาดยางตามสัญญา เลขท่ี  

    52/2555 นะครับ ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน ครบกําหนด 27 กรกฎาคม 2557 นะ

    ครับขอเท็จจริงปรากฎวาคือการเกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนภายใน 

    ระยะเวลา 2 ป นะครับ แลวทาง อบจ. ดําเนินการใหมาซอมแลว แตยังไม 

    ดําเนินการ ตรงนี้ อบจ. ก็สามารถดําเนินการฟองรองไดภายในอายุความ 5 ป นะ

    ครับตั้งแตรูวามีขอบังคับ นะครับ หลังจากท่ีมีการแจง นะครับ สวนการ 

    ดําเนินการไดจะไมไดนั้นก็ข้ึนอยูกับขอเท็จจริง นะครับ ท่ีมันเสียหายเนิ่นนานไป 

    เพราะวาเนื่องจากปจจัยหลาย ๆ อยาง ครับ ขออนุญาตตอบครับแคนี้กอนครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณมากครับ ทานคงเดช มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ครับทานประธานครับ ผมพอจะเขาใจนะครับ แตจริง ๆ แลว มีอยูนิดเดียวครับ 

    ทานประธานก็คือสิ่งท่ีทางทานนิติกรไดตอบมานะครับ ก็พอจะเขาใจนะครับแต 

    อยากจะถามวาตอนนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเราไดดําเนินการหรือยัง ถึง

    ข้ันตอนไหน เขาใจนะครับวาระยะเวลาคือ 5 ป แตวาตอนนี้เราไดดําเนินการแลว

    หรือยัง หรือวาจะรอเวลาใหมันผานไป ผานไป คือ พ่ีนองประชาชนเขาสัญจรไป

    มาลําบากครับทานประธานครับพวกมวลมหาสมาชิกลงพ้ืนท่ีโดนดาครับทาน 

    ประธาน โดนวา ผมจึงอยากจะถามวาเราดําเนินการหรือยังตามท่ีทานไดตอบมา 

    แจงเขาหรือยัง ดําเนินการหรือยัง หรือวายังไมดําเนินการ แตถาหากวาเรา 

    ดําเนินการจะดําเนินการไดภายในก่ีวัน ผมเขาใจวาสิ้นสุดคือ 5 ป แตนี้บางเสน  

    เกือบจะ 2 ป หรือจะรออีก 4-5 ป ถึงจะดําเนินการขอบคุณมากครับทานประธาน 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานคงเดช ครับ ทางผูบริหาร มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 

    ทานนิติการ 

 

นายภาคภูมิ  ราชสุนทร   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ กระผมภาคภูมิ ราชสุนทร หัวหนาฝาย

    นิติการและการพาณิชย ขอเท็จจริงตอนนี้ทางฝายกฎหมายยังไมไดรับ เรื่องนะ 

    ครับ แตเขาใจวาตอนนี้ทางสวนราชการท่ีเก่ียวของกําลังดําเนินการสแกนแตละ 

    โครงการอยู นะครับ เพ่ือท่ีจะดําเนินการตามรายละเอียดท่ีกําหนดท่ีเรียนทาน 

    ประธานไวสักครูนี้ครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับก็ถือวาทานคงเดช ก็คงเขาใจ แตไมทราบข้ันตอนวาจะทําอยางไร ก็ฝากทาง

    ผูบริหารวา เรื่องนี้ถือวาเปนเรื่องจําเปนสําคัญ นะครับเพราะอยางไรจะมี 

    มาตรการกอนท่ีจะนําไปสูการเอาเงินคาประกันสัญญามาทําตรงนี้ตอไดนะครับ 

    ฝากทานผูบริหารนะครับ ใหชวยดําเนินการอยางเรงดวนดวยนะครับ ขอบคุณ 

    ครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานวิรมณศักดิ์ ครับ 

  

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร จากนาคู             

    นะครับ ก็ฟงหลาย ๆ ทานก็เปนหวงพ่ีนองประชาชนนะครับ ก็ดีใจดวยนะครับ  

    แตวาเรื่องถนนหนทางนี้ก็พูดมาโดยตลอดแตทานผอ.กองชางก็วารับผิดชอบ และ

    ก็แกไขมาตลอดแตผมอยากจะใหรูเวลาท่ีจะไปซอมนะครับ จะไดตอบประชาชน

    ใหเขารูวาเขาจะมาปรับถนนใหนะ วันนั้น ถึงวันนี้ เหมือนรถปรับเกรดถนน    

    นะครับ จะไดตอบพ่ีนองประชาชนของผมไดถูกตอง บอกวาทานสจ. ครับ เม่ือไหร

    จะมาปรับถนนซักที ผมก็ยังไมตอบไมได ผมเลยวาเขาเตรียมการอยูครับ ซ้ือหิน 

    นั้นหินนี้ ยางนั้นยางนี้ เดี๋ยวก็คงจะมา ตอบไปเรื่อย ๆ จะหมดวาระอยูแลวครับ 

    ทานครับและก็ทานประธานครับ ผมขอปรึกษาหารือทานประธานนะครับ เรื่อง 

    การไปเท่ียวดูงานท่ีผานมา นะครับ ผมวาไปก็มีความสุขและมีสาระแตไมถึงใจผม

    ผมวาเราเปลี่ยนแบบใหมไปตางประเทศไมได ไปในประเทศก็ดีนะครับอยาไปไกล

    ถึงขนาดนั้นทานประธานเราไปแคจังหวัดกาฬสินธุ นี้ก็ดีแลว เพราะอะไรครับทาน

    ประธาน เราไป 2 คันรถเต็ม ๆ เลยครับ เราไปแบบใหมไปแบบ อบจ.สัญจร ดี 

    ไหมครับไมตองผิดกฎหมาย ไมตองตรวจสอบใหยาก วันนี้เราไปนอน โฮมสเตย  

    กุฉินารายณ 1 คืน เราเอานายกองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เอาประธาน

    ชมรม แลวก็กํานันผูใหญบาน มาประชุมรวมกันหารือเก่ียวกับความเดือดรอนของ

    พ่ีนองประชาชนในแตละพ้ืนท่ี เสร็จแลวก็มีการละเลนของพ้ืนเมืองนะครับ ทาน

    อาหารรวมกัน เลนกองไฟก็มีความสุข คืนท่ี 2 มานอนกินปลาท่ีสหัสขันธนะครับ 

    กระชังปลาเยอะสนับสนุนชาวบานมีรายไดเยอะหนอย นะครับ สักคืนหนึ่งกลาง

    เตนทนอนก็ได ถาจําเปนก็นอนวัดก็ไดนะครับ คืนท่ี 3 ไปนอนท่ียางตลาด ราน 

    แตงโมก็ไดครับทาน เราเอาเงินมาหมุนในจังหวัดกาฬสินธุ ดีกวาครับ ผมคิดวาเรา

    ไดแตเราไดไมถึงนะครับ เราเท่ียวอยางนี้ไมผิดกฎหมายดวยนะครับ ถือวาเปน  
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    อบจ.สัญจรนะครับ ใชงบตัวนี้ครับทานครับ เราจะไดอยูกันและมีความรูเก่ียวกับ

    ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในแตละพ้ืนท่ี ทานประธานครับเก็บขอมูลเขา

    มานะครับ เราจะไดสบายในการทํางบประมาณ แตละปนะครับ มันจะไดงายข้ึน

    นะครับทานประธานครับ ทานนายกตาง ๆ ก็เสนอเขามาวาผมเดือดรอนเรื่องนั้น

    เรื่องนี้ นี้คือสิ่งท่ีผมคิดมาตลอดครับทานประธานครับ กลับไปกลับมาก็ดีตรงนี้มัน

    ก็สะดวกนะครับ ทานประธานคิดไวเปนการบานนะครับ เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับรถปรับ

    เกรดครับถารูวาเรามีเงินพรอมเราก็จางเอกชนเขามาเหมานะครับ ระยะ 30,000 

    แตละเขตใหเขาเหมาไปเลย บริษัทเขามีรถก่ีคันก่ีวัน 30 เขต เปนเงินเทาไหรก็วา

    กันไป เพราะวาพ่ีนองของผมอีกไมก่ีเดือนก็จะเก็บเก่ียวผลผลิตการเกษตรแลว 

    ครับทานประธานก็ ตอนนี้ก็ลําบากอยูแลวครับ อยาวาแตถนนลาดยางเปนหลุม 

    เปนบอครับ ท่ีทานไปปะตามหลุม ก็ธรรมดาครับทานประธาน แคนี้ครับขอบคุณ

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์ ครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์ครับ  

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภานะครับ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เพ่ือนสมาชิก

    ทุกทานครับ กอนอ่ืนก็ตองขอขอบคุณนะครับ ผูอํานวยการกองการศึกษานะครับ 

    ซ่ึงสงเอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนท่ีจบชั้น ม.6 นะครับ ทุก 

    โรงเรียน มาใหสมาชิกไดทราบวา แตละโรงเรียนท่ีจบมาก่ีทานสามารถสอบตอใน

    ระดับปริญญาตรีไดก่ีคน นะครับ ตองขอขอบคุณนะครับท่ีเปนหวงเปนใย ผมไมได

    ตั้งกระทูถามนะครับแตทานสงมา ขอขอบคุณจริง ๆ ซ่ึงดูตามตารางแลว ท้ัง 12 

    โรงเรียน คือในภาพรวม 79 เปอรเซ็นต ผมใหผาน 50 นะครับ แตมีบางโรงเรียน 

    หรือ 2-3 โรงเรียนดูตามตารางนะครับ โรงเรียนทรายมูล พิทยาคม 15 เปอรเซ็นต 

    ไมผานคลองขามพิทยาคม 17.04 เปอรเซ็นตไมผาน ลําปาววิทยาคม 13.31                    

    ไมผาน นาเชือก 43 ดีข้ึนมาหนอยครับ แตสวนมากอยูระดับปานกลาง 50-70  

    เปอรเซ็นต และตองชมเชยโรงเรียนบัวขาวดวยไดรอยเปอรเซ็นต เกงจริง ๆ             

    นะครับตรงนี้ ทานประธานครับและมาดูอีกอยางหนึ่งวาในระดับมหาวิทยาลัย  

    โรงเรียนในสังกัดของ อบจ. ท้ัง 12 โรงเรียน ถามองแลวนะครับจะสามารถท่ีจะ 

    เขาโรงเรียนหรือเขามหาวิทยาลัยไดนะครับสวนมากก็อยูกาฬสินธุ สารคาม ครับ 

    มากนะครับ ถาสมมุติวาถาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูชั้นแนวหนานะครับ 

    อบจ. เรานอยนะครับท่ีสามารถสอบเขาตรงนี้ไดมีโรงเรียนบัวขาวท่ีสอบเขา 

    ธรรมศาสตรได 2 ทาน และในท่ีนี้ไมมีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณเลย ไมมี แตท่ีพูด
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    ตรงนี้ไมใชวามหาวิทยาลัยอ่ืนมันไมดี แตดีนะครับ แตเราไมสามารถท่ีจะ เขาไป 

    อยูจุดนั้น จุดหนาในระดับประเทศได ผมเชื่อวาทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย    

    สอนใหนักเรียนเปนคนดีสอนใหนักเรียนมีความรูความสามารถและออกไปพัฒนา

    บานเมืองได แตวาในแนวหนามหาวิทยาลัยดัง ๆ ผมจําไดวามีไมมาก ไมเกิน 10 

    ทาน ท้ัง 12 โรงเรียน นะครับ มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังลงมาเลยวาสอบติด แต

    ท้ัง ๆ ท่ีไปสมัครเรียน แตท้ังท่ีไปสมัครเรียนแลวเรียนไดเลย ไมจําเปนตองลงก็ได

    ครับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง นะครับทุกคนสามารถเรียนไดเพียงแตวาคุณตองไป

    สมัครเรียนนะครับ ตรงนี้นะครับ เปนหวงโดยเฉพาะแลวปนี้นะครับ ปนี้ป 59  

    แนวทางนโยบายของกองการศึกษามีวาอยางไร นะครับอันนี้คือประเด็นอยากให

    คิดทําการบานนะครับเนื่องจากวาเด็กเราอยูในสังกัดท้ัง 12 โรง หรือแมแต 

    โรงเรียนอ่ืนท่ีไมอยูในสังกัดท่ีอยูในจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ เปนหวงเปนใยเด็ก  

    ของเราวาสมมุติวา เราสงเสริมใหเขาไปไดดี เขาตองทําดีแลวกลับมาพัฒนาบาน

    เรา พัฒนากาฬสินธุ ไดนะครับ เราทําอยางไรถึงจะสงตอ สงตอข้ึนไปเรื่อยแลว 

    กลับมาพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุเรา นี่คือการบาน นี่คือจบ นะครับ ฝากคณะ 

    ผูบริหารนะครับ วาทําอยางไร เด็กเราหรือวาพ้ืนท่ีเราตาง ๆ จะมีการพัฒนาแลว

    อยากใหเด็ก ๆ มีความรูความสามารถ แลวกลับมาจังหวัดกาฬสินธุครับ ขอบคุณ

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   เชิญทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิครับเชิญครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับ  ผมมีความคิดท่ีเปนหวงโดยเฉพาะท่ีทานคงเดช  

    ทานไดกระทูถามทานผูบริหารผมยังคิดตอไปวาอีกไมนานระบบการจัดซ้ือจัดจาง

    จะเปนในระบบท่ีวาผูรับจางไมรูจักกันและก็ไมไดอยูในจังหวัดเดียวกัน และก็จะ

    หนักไปกวานั้นอาจจะอยูคนละภาค อาจจะอยูใตสุด เหนือสุด จะเปนผูท่ีเคาะ 

    ราคา มีคําถามตอมาวาถาเกิดวาเขามาทํางานให อบจ.แลว เราจะมีมาตรการ 

    อยางไรในการเรงรัด สมมุติวาเขาอาจจะท้ิงงาน เขาอาจจะไมมาซอมแซมใหเรา 

    ทานประธานพอเขาใจไดไหมครับ ผมยกตัวอยางเครื่องปรับอากาส ไดขาววาทาน

    ประธานมาจากบุรีรัมย ถาเกิดวาเติมน้ํายาแอรแตละที ไมม่ันใจวาเขาจะมาหรือ 

    เปลา เราตองเตรียมมาตรการอยางดี เราไมหมายถึงผม ทานประธานสภา ฝาย 

    บริหาร ฝายราชการ ฝายนิติกร ท่ีจะทานจะตั้งโจทยอยางไรในการท่ีจะจัดซ้ือจัด

    จาง ในมาตรการท่ีจะเรงรัดทางกฎหมาย เพราะวามันคงจะยากข้ึนกวาเดิมนะ 

    ครับทานประธานอยางท่ีทานคงเดชไดกระทูไปนาจะอยูในจังหวัดกาฬสินธุ  
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    เหมือนกันนะครับทานประธาน ยังขนาดนี้นะครับทานประธานถามวาถาตอไป 

    แลวเปน เขาไมไดอยูในจังหวัดกาฬสินธุ เขาไมไดอยูภาคอีสาน จังหวัดตอนนี้นะ

    ครับ นี่แหละครับคือปญหาวาทางฝายบริหารมีวิธีการมีโจทยอยางไรท่ีจะ ใหเขา

    มาซอมแซมใหเขามาเห็นดวยกับเราทานประธานนะครับประเด็นท่ีผมเปนหวง ก็

    เห็นดวยกับทานวิรมณศักดิ์นะครับ ท่ีไปดูงานในจังหวัดกาฬสินธุ ก็ดีเหมือนกันนะ

    ครับทานประธาน แตวาผมไมทราบวาผูอํานวยการกองคลังทานจะไปดวยหรือไม 

    ผมกลัววาจะเบิกเงินไมไดครับทานประธาน ถาทานไปดวยจะดีนะครับทาน 

    ประธานครับ เพราะวาการศึกษาดูงานเปนเรื่องดีแตวาถาเปนไปไดผมอยากให 

    ทานประธานใหทานวิรมณศักดิ์ ถอนคําพูดวาไปเท่ียวออกหนอยครับทานประธาน 

    ผมรูสึกไมคอยสบายทานใหทานถอนคําวาไปเท่ียวออกหนอยครับทานครับ  

    ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับ เชิญทานวรากรณ ภูอาภรณครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทาน

    ผูเขารวมประชุมทุกทานกระผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัด เขตอําเภอยางตลาดครับ กราบเรียนทานประธานนะครับ ใน 

    สถานการณในปจจุบัน เรื่องถนนหนทางชํารุด และก็สภาของเราไดอนุมัติ 

    ขอบัญญัติงบประมาณป 2558 ไว และก็ทราบเบื้องตนวาเดี๋ยวนี้ ประมาณการ 

    รายรับคือเราตั้งไวเงินก็ยังไมเขาตามประมาณการไวมันขาดอีกประมาณ 50               

    กวาลาน แตเรื่องเงินไมเขานั้นก็พอรับฟงไดแตปญหาของพ่ีนองประชาชนของเรา

    มันไมอาจท่ีจะรอกันเงินเขามากอนถึงจะทําได ทีนี้ประเด็นของผมคืออยาก 

    ปรึกษาหารือทานประธานผานไปยังผูบริหารวาเราพอจะมีงบประมาณจากสวน 

    อ่ืนท่ีมาแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ในจังหวัดของเรามันมี 

    หนทางท่ีจะหาเงินสวนไหนท่ีจะมาพัฒนาซอมแซมถนนหนทางท่ีจะชํารุด หรือวา

    แหลงน้ํา ผมก็คิดเอาเองวาเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ทีนี้ก็

    ปรึกษาหารือทานสมาชิกหลายทานก็เห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสมฝากทาน 

    ประธานผานไปยังผูบริหาร ผานไปยังทานผอ.กองคลังไดดวยวาเงินสะสมของเรา 

    มีมากนอยเพียงไร ท่ีจะมาเยียวยาหรือวามาพัฒนาถนนหนทางหรือวาแหลงน้ํา  

    ของจังหวัดของเราท่ีเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ฝากไวนะครับ พอ

    คุยกันไดกอนก็หารือกันแตถามันไมมีชองทางสัปดาหหนาผมก็ขออนุญาตตั้งกระทู

    ถามเก่ียวกับสถานะทางการเงินการคลัง ขององคการบริหารสวนจังหวัดของเรา 
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    ขออนุญาตผูบริหาร ใหจายขาดเงินสะสมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดของเรามีอยู

    มาแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ ของ

    เราครับทานประธานขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวรากรณนะครับ  มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ  

    เชิญทานชุมพล ครับ 

 

นายชุมพล  หลักคํา  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ขาราชการ ตลอดจนทานสมาชิกท่ีเคารพทุก 

    ทานนะครับ  กระผมชุมพล  หลักคํา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด เขต 4 นะครับ สืบเนื่องมาจากการประชุมคราวท่ี

    แลวนะครับ ผมไดเรียนถามทานประธานเก่ียวกับในวาระอ่ืน ๆ นะครับ เก่ียวกับ 

    การขุดเจาะบอบาดาล ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็พอดีวันนี้สภาได

    มีคณะชางเจาะบอบาดาลขององคการบริหารสวนจังหวัดไดไปประสานและเริ่มทํา

    การเจาะแลว นะครับ ในสวนนี้ผมก็อยากขอบคุณทานผูบริหาร ผานทางทาน 

    ประธานสภานะครับ ถึงแมวาผมไมไดตั้งกระทูถามนะครับ แตทานก็ยังกรุณาให 

    การประสานและก็ดูแล ใหการขุดเจาะนั้น ผมคิดวาจะเสร็จภายในปงบประมาณ 

    2558 นะครับ ในสวนนี้ผมก็ขอขอบคุณทางฝายบริหารผานทางประธานสภาครับ 

    ขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับ ในวาระอ่ืน ๆ มีทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ                

    (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ ผมขออนุญาตแจงใหทราบพ่ึงไดรับมา เพ่ือ 

    ประชาสัมพันธนะครับ ซ่ึงขอเชิญรวมพิธีเปดโครงการฝกอบรมสงเสริมและ  

    พัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวจังหวัดกาฬสินธุ วันพรุงนี้ นะครับ 

    19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมแพรวาชั้น 5 องคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกไดเขารวมกิจกรรม

    นะครับ คงไมมีทานอ่ืนจะประสงคอภิปรายแลวนะครับสําหรับ วันนี้ไดประชุมกัน

    มาเปนเวลาอันสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 5  

    เปนวันศุกรท่ี  21  สิงหาคม   2558   เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทานนายกจะไดเสนอญัตติ รางขอบัญญัติ              

    ป 2559 เขาสูสภานะครับ ก็ขอกราบเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานเขารวมประชุม

    อยางพรอมเพียงนะครับ  ผมขอเลิกประชุมครับ 
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เลิกประชุม   16.30 น. 

 

 

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

      (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)                (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

        ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


