
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่ 2 ประจําป  2558 

วันอังคารที่  24  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.  นางจารุวรรณ    พันเดช   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูลาประชุม 

1.  นายชุมพล        หลักคํา   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
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2.  นายเสนีย   เอกบุตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 1 

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

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

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

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

2.  นายประยงค   โมคภา   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. นายจงกลรัตน    ดอนโอฬาร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

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

5.  นางสาววิภาวี  บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

6.  นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล   ตําแหนง  เลขานุการ นายก อบจ.กส. 

7.  นายอนันต  พิมพะสาลี  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 

8. นายปณิธาน    พรเรืองวงศ  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 

9.  นางทุเรียน  ศรีสงคราม  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง 

10.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 

11.  นายบุญสง  ถ่ินจําลอง  ตําแหนง  ผอ.กองกิจการสภาฯ 

12.  นางอมร  ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

13.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

14.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

15.  นายพูลศักดิ์  บุเกตุ   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

16.  นายเทพนิมิตร บรรณสาร  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

17.  นายสุทธิสม  ญาณผาด  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

18.  นายเตรียมการ ภูถมทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 

19.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

20.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

21.  นางพบเพชร จันทมาศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

22.  นายทนงสิทธิ์    ภูทะวัง   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

23.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

24.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 

25.  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

26.  นางสาคร  แวงวรรณ  ตําแหนง  นักบริหารงานคลัง 

27.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 
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28. นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง 

29.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

30.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

31.  นางลําดวน   พรเรืองวงศ  ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

32.  นายสวรรค  เตชะสี   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

33.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   นักบริหารงานท่ัวไป 

34.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป 

35.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

36.  นายจักรี  ทองประดิษฐ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

37.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

38.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

39.  นางวิภาพร          ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40.  นางโอสา              ภูงาม   ตําแหนง  เจาหนาท่ีธุรการ 

41.  นายศิริศักดิ์  นนทวงศ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 

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.  นายนิพนธ  ปรีจิตร   ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

47.  นางสุวภัทร บรรพกลม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

48.  นางสาววัชราภรณ   เสนามาตย  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

49.  นายพรมพิชญ เวียงแก   ตําแหนง  ประชาชน 

50.  นายเสถียร แตงประกอบ  ตําแหนง  ประชาชน 

51.  นางสาวอุบลรัตน กุลชณงค  ตําแหนง  ประชาชน 

52.  นางอรนาฎ ทิพยเลิศ   ตําแหนง  ประชาชน 

53.  นายทรงยศ แสงสุริยินทร  ตําแหนง  ประชาชน 

 

เริ่มประชุม     เวลา  13.30 น.  

 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุทุกทาน ขณะนี้ท่ีประชุมสภาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไป 

    ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

    ประจําบัลลังกและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญ 

    คะ 
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ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบ 

    องคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 2 ประจําป  2558 ณ  บัดนี้ 

          

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1  โครงการฝกอบรมปองกันและระวังอัคคีภัยเบื้องตน องคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ   

  ดวย กองชางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอความรวมมือจัดสง 

คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาสวนราชการ 

ขาราชการ พนักงานและลูกจาง เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมปองกันและระวัง

อัคคีภัยเบื้องตน  

  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอตัวแทนทานสมาชิกสภาฯ  

จํานวน 7 ทาน เขารวมโครงการดังกลาว ในวันท่ี  19  มีนาคม  2558  เวลา 

08.30-16.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

รายละเอียดตามท่ีแจกใหทานสมาชิกสภา ทุกทานแลว 

  1.2  เรื่อง  ผลการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการ

รณรงคเสริมสรางความปรองดอง สมานฉันท เพ่ือการปฏิรูป “การสัมมนาทาง

วิชาการปฏิรูปการปกครองทองถ่ิน” เม่ือวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ  2558 ท่ีจังหวัด

สกลนครเอกสารตามท่ีแจกใหทานสมาชิก สภาแลวนะครับ 

 เบื้องตนขอนําเรียนทานสมาชิกวา ประเด็นสําคัญในการท่ีประชุมสกลนคร ก็คือมี 

5 เรื่องนะครับ เอกสารทานไดอานดวยตัวทานเองนะครับ ประเด็นท่ีหนึ่งก็คือ ไม

ยุบ อบจ. นะครับ แตจะปรับบทบาทหนาท่ีใหมใหใหญกวาเดิมนะครับ เพ่ือจะทํา

ภารกิจใหมในจังหวัด ประเด็นท่ีสองก็คือ ยก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ นะ

ครับ ประเด็นท่ีสามจังหวัดท่ีมีความพรอมยกระดับตัวเองข้ึนมาเปนจังหวัด เขา

เรียกวาเปนองคกรบริหารทองถ่ินแบบพิเศษ เปนรุนพ่ีจังหวัด จังหวัดจัดการ

ตัวเองนะครับ จังหวัดไหนท่ีมีความพรอมก็จะจัดใหมีการเลือกตั้งนะครับ ประเด็น

ท่ีสี่ก็คือจะมีสภาพลเมืองคูขนานกับสภาทองถ่ินเปนองคกรกํากับนะครับ อันนี้

สภาพลเมืองนั้นมีแนนอนนะครับ ประเด็นท่ีหาเก่ียวกับเรื่องประมวลกฎหมาย

ทองถ่ินเปนสภาทองถ่ินแหงชาตินะครับ อันนี้มีแนวโนมคอนขางวาอปท.ตอไปนี้

จะข้ึนกับสภาทองถ่ิน ก็จะมี ก เดียว นะครับ ก็คราว ๆ นะครับ ก็นําเรียนใหท่ี

ประชุมไดรับทราบนะครับ 
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  1.3  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  รายงานผลการ

ดําเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําป  พ.ศ. 2557  เอกสารให

ทานสมาชิกแลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดศึกษาดู รายละเอียดประธานจะไดบรรจุ

เขาระเบียบวาระการประชุมในวันอังคารหนานะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

            - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  3      กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 เรื่อง ความกาวหนาในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ 

 -  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ผูตั้งกระทู 

 เรื่องนี้ทานนายกฯ ตอบมาเปนหนังสือแลว  

    ทานเกรียงศักดิ์  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม   เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมือง พอดีทานประธานเรียนใหทราบวาทางฝาย 

    บริหารได ทําหนังสือชี้แจงเปนลายลักษณอักษรมาแลวนั้น พอดีผมก็พ่ึงไดเห็นนะ

    ครับ แตวายังไมไดอาน เม่ือมีการประชุมแลวผมก็เลยจะถือโอกาสตรงนี้ ซักถาม

    ทางฝายบริหาร เผื่อทานสมาชิกสภาท้ังอีก 29 ทาน จะไดมีขอมูล เพราะวาผม 

    ตรงนี้ กระทูถามตรงนี้ไมใชวาถามเพ่ือผมคนเดียว เพ่ือสมาชิกท้ังสภา 2เพ่ื2อกองทุก

    กอง เพ ื่อผูบริหารทุกทาน ผมไมไดทําเพ่ือผมคนเดียว เพ่ือประชาชนท้ังจังหวัด  

    ทําไมผมถามเรื่องนี้ทานประธาน เพราะวาเรื่องนี้เปนเรื่องเก่ียวกับแผนพัฒนา ถา

    ทานใดไดติดตามทานนายกรัฐมนตรีท่ีทานพูดทุกวันศุกร โดยเฉพาะศุกรท่ีผานมา

    วันท่ี 20 ท่ีผานมาผมก็ไดนั่งฟงรายการท่ีทานไดพูดไดชี้แจงกับพ่ีนองประชาชนก็

    คือ ทานพูดประโยคหนึ่งทานประธาน ทานบอกวาทองถ่ินทําแผนพัฒนาไมไดตอง

    ฝากโจทยกับทานประธานแลว ทานกลาวอยางนั้นทานหมายความวาอยางไร ถา

    ผมตีความหมายไมผิด ทานคงกลาวกับการเบิกจายงบประมาณ ท่ีลาชา ท่ีไม 

    สามารถไปกระตุนเศรษฐกิจใหเศรษฐกิจ เติบโต กวาเศรษฐกิจของประเทศชาติจะ

    ไดเจริญลวงหนาแลวก็ขับเคลื่อนไปได ทานประธานครับ โดยเฉพาะวันนี้มีผูมา 

    ประชุมครบครัน นะครับทานประธาน ผมอยากจะพูดประโยคหนึ่งสืบเนื่องจาก 

    ครั้งท่ีผานมาไดนําวลีจากกอง ๆ หนึ่งท่ีไดนํามาอภิปรายในครั้งท่ีผานมาพอดีทาน

    นายกทานไมอยู ทานนายกไมอยู อยากจะนําเรียนทานประธานสภา เพ่ือเราจะได

    เหมือนทานประธานพูดปรองดองเราจะไดหันหนาเขาหากัน ทําไมครับ ทําไมเรา
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    ตองยืนอยูคนละจุด ทําไมเราไมเดินเขาหากัน ทําไมเราคิดไปเองทานประธานทาน

    เคยไดยินภาษาวัยรุนไหมครับทานประธาน สรุปไปเองนะครับ ทานเคยไดยินไหม

    ตางฝายตางคิดไปเอง และสรุปไปเองทําใหเกิดอะไรทานประธาน คราวท่ีแลวผม

    นําวลีมากราบเรียนทานประธานคือทางใครทางมันใชหรือไมครับ ทานประธาน  

    จําไดหรือไมครับทางใครทางมันถายังอยูอยางนี้ ตอ ๆ ไปมันจะเปนทีใครทีมันนะ

    ครับทานประธาน ถาเปนภาษาอังกฤษเขาจะวาอยางไรทานประธาน แลวจะอยาง

    นี้ไดยังไงทานประธาน ผมเกรงวา อบจ. ของเราจะไมเหมือนท่ี ๆ ผมเคยอยูเม่ือ 

    สิบปท่ีแลว อยูอยางพ่ีอยางนอง อยูอยางพ่ึงพาอาศัย เอาเหตุเอาผลมาแลกเปลี่ยน

    กัน ทําไมเราตองอางระเบียบมากมาย ท่ีบางครั้งเราก็หันหนามาคุยกันได วาติด 

    ปญหาตรงไหนอยางไรเหมือนท่ีผมนําเรียนทานประธานสภาครั้งท่ีแลว ผมก็ไมได

    กระทูถามหรอกครับแตวานําเรียนไวกอนเฉย ๆ แตวันนี้ผมกระทูถามแลวครับ 

    ทานประธาน กระทูถามแลว อยางเชนกิจกรรมท่ีสามารถทําไดเรายังไมทําท่ีจริง 

    อบจ. กาฬสินธุ ก็เปนผูนําจังหวัดหนึ่งท่ีสามารถคิดเองทําเองไดท่ีผมกราบเรียน 

    ทานประธานไปแลว อยางเชน อบจ. สงขลาทานประธาน อบจ.พิษณุโลก งานวัน

    เด็กท่ีผานมาทานประธาน ท้ัง สอง อบจ. นี้แจกจักรยานใหเด็กนักเรียน ไปชิงโชค 

    ไปจับฉลากเปนรอย ๆ คันนะครับทานประธานแตวาของเราไมไดทําอะไรเลย ของ

    เราทําไมได ผมก็เลยกราบเรียนทานประธานวาสิ่งใดสิ่งไหนท่ีพวกเราทําได สิ่งไหน

    เตรียมการแลว ก็ตองทํานะครับอยางท่ีเราไปศึกษาดูงานจังหวัดอ่ืน ๆ ก็ มีหลายท่ี 

    ท่ีทํานะครับ มีรถ อปพร. อยางละคัน อะไรประมาณนี้นะครับ เขาก็ทําไดหลาย 

    จังหวัดโรงพยาบาลก็ทํารถเมลเขาก็ทําได แลวผมก็เคยกราบเรียนทานนายก วา 

    วันกํานันผูใหญบานท่ีเราไปสนับสนุนโดยเราใชเงินสวนตัว ถามวาดีไหม ทาน 

    นายกก็ทําทุกป แตวามันก็อําเภอละหาพัน อําเภอละหม่ืนมันก็มากไปกับทุน 

    สวนตัว โดยเฉพาะสถานการณอยางนี้ ทํามากไปเขาก็มองวาเปนเจตนาท่ีไมดี  

    ถามหาอีก เดี๋ยว คสช. ถามหาวาเอาเงินมาจากไหนอีกทานประธาน ผมพูดเรื่องนี้

    ข้ึนมาทําไมผมเคยพูดหลายครั้ง สมาคมกํานันผูใหญบานสามารถเขาถึงได อบจ. 

    ชลบุรีเขาใหไดอําเภอละ แสนสองแสนทานประธาน เปนสองสามลาน ถาทานไม

    เชื่อทานก็ไปเปดดูอินเตอรเน็ตไดถามวาของเราใชเปนสวนตัว ถามวาดีไหม ดีครับ 

    แตวามันก็มากไป มากไป ผูท่ีมองเจตนาเราผิดก็มีนะครับทานประธาน บางครั้ง 

    คูกรณีของเราไปมอบเกินสามพันบาท เปนเรื่องนะครับ เขาจะหาเจาหนาท่ีของรัฐ

    มาอีกครับ เกินสามพันบาทยุงอีก ทานประธาน ทานพอทราบใชหรือไมครับ ทาน

    ทราบใชหรือไมครับ หรือทานไมทราบ ทานตั้งเฉย ๆ ใชหรือไมครับ แลวเก่ียว 

    อะไรกับแผนเราครับทานประธาน พอผมไลไปไลมา ติดตามไปติดตามมา ติด 

    ตรงไหนอยางไร สนับสนุนทานกํานันผูใหญบาน ลาสุดไมอยากพูดหรอกครับ บอก

    วาไมมีในแผนนะครับ ไมมีอยูในแผนมากอน จักรยานนี้ก็ไมมีในแผนมากอน นี้นะ
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    ครับผมถึงจําเรื่องนี้ข้ึนมา เรื่องแผนพัฒนาเพราะวาแผนพัฒนาจะนําไปซ่ึง 

    ขอบัญญัติ พอไปขอบัญญัติมันทําแผนหรือเปลา สิ่งไหนพอเดินเขามาหากันไดไม

    วาฝายบริหาร หรือฝายสภา ฝายราชการ ผมวาบรรยากาศจะเลวรายลงไป เรา 

    ตองหันหนาเขาหากัน เรายังอางระเบียบ เรายังอางกฎหมาย โดยท่ีเราไมมาคุยกัน

    ทานประธานคิดอยางผมหรือไมตางฝายตางสรุปไปเอง สักวันหนึ่งครับเราจะอาง

    กันดวยกฎหมาย ผมถามทานประธานหนอย บานเมืองเรามีรัฐธรรมนูญมีก่ีฉบับ 

    แลว เดี๋ยวนี้ก็ยังรางอยู รางทําไมครับทานประธาน ถาเราเจรจากันไดไม 

    จําเปนตองมีกฎหมาย มีกฎหมายท่ีเราไมไดใชกับกฎระเบียบ ไมเขาใจ นี่นะครับ

    ทานประธานผมจึงนําเรื่องนี้ข้ึนมาเพ่ือสอบถามฝายบริหารวา แผนพัฒนาของทาน

    โดยเฉพาะ ปนี้เขาใจวาเปนปสุดทายของตัวเราสภาก็อยูปกวา บริหารไมถึงปถา 

    เกิดวาไดรักษาการก็ดีไปถาไมรักษาการก็ถึงเวลาก็ไดเลือกตั้งแตวาในสถานการณ

    อยางนี้ท่ี คสช. เขามาปกครองบานเมืองสิ่งหนึ่งตองเปลี่ยนไปแนนอนแตวาสิ่งท่ี 

    ผมไมอยากใหเกิดไปมากมายคือความมีน้ําใจตอกันของฝายบริหารฝายสภา ฝาย

    ราชการเราอยาอางระเบียบกันมาเลยครับทานประธาน สิ่งไหนท่ีเราพอคุยกันได 

    คุยกันแลวใหจบถางานเราจะไมมีคําวาประนีประนอมหรอกครับ เขาบอกวาใหไป

    คุยกันกอน ตกลงกันกอน ถาตกลงกันไดศาลเขาก็ไมวาอะไรครับ ตํารวจเขาก็ไม 

    วาอะไร จบครับนะครับ ในชวงแรกผมก็ขอสอบถามฝายบริหารวาวันนี้ทานทํา 

    แผนพัฒนาไปถึงไหนแลวอยางไร แลวก็สิ่งท่ีเปนหนาเปนตา สิ่งท่ีอะไรใหจังหวัด

    กาฬสินธุได ทานพอทําไดไหม อยางเชนใหการสนับสนุนกํานันผูใหญบาน วันเด็ก

    แหงชาติมีสิ่งท่ีจะไปมอบใหเด็กนักเรียนใหจับสลากใหลุนรางวัลไดไหมหรือทานมี

    กฎหมายวามีใหไดแจกทานก็วาอีก หรือเราจะทําไดแคถนนหนทางนะครับ ในครั้ง

    แรกผมขอถามแคนี้กอนครับทานประธาน ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ นะครับ ทานฝายบริหารไดตอบเปนหนังสือแลว มี 

    อะไรจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ครับขออนุญาตทานประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ผมก็ไมทราบวาเพ่ือนสมาชิกจะทาน

    จะมีขอสงสัยเก่ียวกับคําตอบหรือไม ถาอยางไรผมขอใหถายเอกสารใหกับเพ่ือน 

    สมาชิกอีก 29 ทานครับ ถาเพ่ือนสมาชิกไมสงสัย 

 

ปร2ะธานสภาฯ   ครับทานเลขาไดถายเอกสารใหทุกทานแลวนะครับ2 ทานเกรียงศักดิ์ ทานก็ได 

    อภิปรายเรื่องราวเรียบรอยแลวนะครับ ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4      ญัตต ิ

                                     เรื่อง  ขอความเห็นชอบการสมัครเปนสมาชิกสมาคมองคการบริหารสวน

จังหวัดแหงประเทศไทย 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายก  เชิญครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และทานสมาชิก

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทานนะครับ กระผมนายจงกลรัตน  

    ดอนโอฬาร ไดรับมอบหมายทานนายกยงยุทธ หลอตระกูล นายกองคการบริหาร

    สวนจังหวัด ผมตัวแทนทานนายกใหเสนอญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา  

     ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนตองขอความ 

    เห็นชอบในการสมัครเปนสมาชิกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศ

    ไทย (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง 

    ประเทศไทยท่ี  ส.จ.ท. 351/2557  ลงวันท่ี  12  กันยายน  2557) 

      โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรายจายขององคกรปกครอง

    สวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  ขอ  4(2)  กําหนดวา “สภา 

    องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใหความเห็นชอบในการเขาเปนสมาชิกของสมาคม” 

    เพ่ือใหการตั้งงบประมาณคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศ

    ไทย  ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เปนไปโดยถูกตองตาม 

    ระเบียบของทางราชการ  จึงขอเสนอญัตติในการสมัครเปนสมาชิกสมาคม 

    องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดกาฬสินธุ  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานนายกนะครับ  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม

    ครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ กอนท่ีผมจะยกมือผมก็หันหลังกอนนะ

    ครับ เผื่อเพ่ือนสมาชิกจะอภิปราย ผมจะไดอภิปรายเปนคนสุดทาย ทานประธาน

    ครับ สิ่งท่ีผมยังไมเขาใจอยากจะขอคําตอบจากผูบริหารก็คือวาในการท่ีเราจะ 

    สนับสนุนสมาคมแหงนี้ เราจะใชงบประมาณเทาไหร อยางไร อยากจะขอคําตอบ

    ดวยวาปละเทาไหรอยางไร เปนยอดเงินเทาไหรครับทานประธานครับ ขอคําชี้แจง

    ดวยครับ แลวก็สิทธิประโยชนในตรงนี้มีอยางไรบาง เราไดประโยชนอยางไรบาง 

    นะครับ ขอ 2 อยางนะครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ครับ กอนท่ีทานผูบริหารจะตอบนะครับ มีสมาชิก 

    ทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ จะไดรอและตอบทีเดียวครับ มีทาน 

    สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานวิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร 

    ครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ครับผม วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร จากนาคูครับ เก่ียวกับทานนายกชี้แจงเม่ือสักครู

    อยากจะขอใหทานเลขาฯ ไดอานขอดีขอเสียสิ่งท่ีมันจะเปนไปในอนาคตครับสัก 

    หนอยนะครับ พอสังเขป เพ่ือจะไดรู 

  

ประธานสภาฯ   ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ(ถาม 3 ครั้ง) ถาไมมี

    เชิญทางฝายบริหารครับเชิญครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครับ เรื่องท่ี                             

    ทานเกรียงศักดิ์  ไดเรียนถามวาคาใชจายอะไรยังไง ขออนุญาตใหทานปลัด 

    องคการบริหารสวนจังหวัดไดตอบครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ เชิญทานปลัดครับ 

 

นายอนันต  พิมพะสาลี  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมอนันต พิมพะสาลี ปลัดองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผมขอเรียนชี้แจง เรื่องคาบํารุงสมาคมองคการบริหาร

    สวนจังหวัดแหงประเทศไทยอัตราคาบํารุงคือ รอยละ 0.1 ของรายไดไมรวมเงิน 

    อุดหนุนนะครับ อยางสมมุติวาลานหนึ่ง ก็คือพันบาทนะครับ ถารอยลาน ก็คือ 

    แสนบาทนะครับ อันนี้คืออัตรานะครับเปรียบเทียบ นะครับ ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานเกรียงศักดิ์ครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานครับท่ีจริงก็ไมอยากมากความหรอกนะครับ แตวาพอดีผม

    ถามเปนยอดเงินแตวาทางฝายบริหารตอบใหไปคิดเอาเอง เขาใจไดไมเปนไรเดี๋ยว

    ผมไปคิดเอาเอง เพราะวาสิ่งท่ีมันเปนประโยชนมีอะไรบางเราทําประโยชนได 

    อยางไรบาง กอประโยชนใหจังหวัดกาฬสินธุของเรายังไงนะครับ  

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร กราบเรียนทานประธานครับ ขออนุญาตใหทานปลัด อบจ. เปนผูตอบครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ เชิญทานปลัดครับ 
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นายอนันต  พิมพะสาลี  สําหรับประโยชน ท่ีจะไดรับนะครับ จากสมาคมซ่ึงในปจจุบันมาเปนองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดก็ไดดําเนินการตอสู ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดหลาย 

    เรื่องนะครับอยางเชนเม่ือเร็ว ๆ นี้นะครับท่ีวาผูบริหารและทานสมาชิกสภา ท่ีพน

    จากวาระไปแลว สมมุติวาทานนายกพนจาก สมมุติวาผูบริหารพนจากตําแหนงไป

    แลว เขาจะใหปลัดอบจ. นั้นเปนผูรักษาการใชหรือไมครับ สวนทานสมาชิกเม่ือ 

    ครบวาระแลวก็จะใหทานสมาชิกมาจากการสรรหาใชหรือไมครับ คําสั่ง คสช. ครั้ง

    แรกใชหรือไมครับ ตอมาก็เลย สมาคม อบจ. นี้ละ กับทางเทศบาล กับทาง 

    สมาคมทางอบต. จับมือกันนะครับ ไปคุยกับคณะ คสช. เพ่ือใหมีประกาศลาสุด 

    ออกมา ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน เม่ือครบวาระแลวใหอยูในตําแหนงตอไป 

    จนกวาไดรับการเลือกตั้ง อันนี้เปนผลงานในรูปธรรมชัดเจนนะครับ อยางเม่ือ 

    คราวท่ีแลว เม่ือผมไปพ้ืนท่ีสกลนคร กับทานประธานสภาก็องคการบริหารสวน 

    จังหวัดสกลนครรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 

    จากนั้นมีการประชุมสัมมนา โดยเชิญคณะปฏิรูปแหงชาติ มาใหความรูวาทิศทาง

    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอนาคตจะเปนไปในรูปแบบใดนะครับ ก็ 

    ปรากฎวาคณะปฏิรูป อยางทานประยงค ทานก็บอกวาทานจะชวยผลักดันเต็มท่ี 

    นะครับ ชวยผลักดันเต็มท่ีเพราะวาทานเคยเปนผูวาหลายจังหวัด ทุกปกับทองถ่ิน 

    เพราะวาในการกระจายอํานาจในตางประเทศ ในประเทศ ท่ีเจริญแลวเขาจะให 

    ความสําคัญกับการกระจายอํานาจ อันนี้ก็คืออยางสมมุติวา คราวท่ีแลวผมไปใน 

    พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ทางสมาคม อบจ. ไปจับมือกับ ปปช. นะครับ ท่ีกรุงเทพเปน 

    โครงการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นนะ 

    ครับ จับมือกับ ปปช. ประชุมสัมมนาท่ีกรุงเทพ นะครับ ผมก็ไดไปนะครับ ตอน 

    นั้น นะครับ แลวก็มีการออกขาว ออกโทรทัศน หนังสือพิมพนะครับ อันนี้ก็คือ 

    บทบาทของสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะชวยดูแลองคการบริหารสวน

    จังหวัดท้ังประเทศ นะครับ ชวยผลักดัน ชวยกอบกูนะครับ ครับแคนี้กอนนะครับ 

    ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม  (ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมีนะครับ 

    ผมจะขอลงมติ ขอใหทานเลขาฯ ไดตรวจนับองคประชุมครับ 

  

 เลขานุการสภาฯ   คะ ขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมจํานวน 20 ทาน รวมท้ังทานประธานดวย 

    ซ่ึงทานประธานจะมีสิทธิ์ ออกเสียงในฐานะสมาชิกสภาได โดยไมตองลงมาจากท่ี

    นั่งคะ ครบองคประชุมคะ 
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 ประธานสภาฯ   ครับ  ผมจะขอมตินะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามขอบัญญัติท่ีทานนายก 

    เสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ ขออภัยครับ ไมใชนะครับ ทานเกรียงศักดิ์ มีอะไรครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏ ิ  ทานประธานครับ ทานประธานถามชา ๆ ชัด ๆ ผมก็สงสัยอยูนะครับ ทาน 

    ประธานเอาชัด ๆ อีกครั้งหนึ่งนะครับ 

  

 ประธานสภาฯ   ครับทานเกรียงศักดิ์ วาผมถามไมชัด ผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 

 เลขานุการสภาฯ   16  เสียงคะ 

 

ประธานสภาฯ   16  เสียงนะครับ 

     มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามญัตติท่ีทานนายกเสนอ  ยกมือข้ึนครับ 

     ไมมีนะครับ 

     นอกนั้นงดออกเสียง 

     ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามท่ี  

       ทานนายกเสนอนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ มีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  

    เชิญทานวิรมณศักดิ์  วงศธิเบศรครับ 

 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายก ผมวิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร เขตอําเภอนาคู

    ครับ ก็เปนท่ีนายินดีนะครับท่ีไปอบรมท่ีจังหวัดสกลนครนะครับ  เก่ียวกับทองถ่ิน

    อีสานท่ีม่ันอกม่ันใจไดนะครับ ตอไป  อบจ. คงอยูเหมือนเดิมไมยุบ ท่ีนาดีใจเหนือ

    สิ่งอ่ืนใดนะครับก็ ทางคณะ อบจ. ไดรวมกันเชิญ สตง.สํานักงานใหญ ไดมา 

    ประชุมรวมกันนะครับ เก่ียวกับ สตง. นี้บอกวาไมผิดกฎหมายนะครับ เพราะบอก

    วาบทบาทเหนือสิ่งอ่ืนใดนะครับ เขาก็จะใหขีดเสนหนึ่งสองสามบอกวา สตง. ตอง

    ทําแบบนี้ตามนี้นะครับ ตอไปเราก็คงจะทํางานราบรื่นดีข้ึนนะครับ ครับผมก็เห็น

    ใจนะครับ หลาย ๆ ฝายก็มีความคิดก็คงจะมีความคิดท่ีดี ก็ดีนะครับฝายบริหาร 

    ตาง ๆ ของ อบจ. ตาง ๆ เขาก็มาเยอะนะครับ อบต. นายก ยกทีมมาเลยนะครับ

    มารวมอบรม มาหมดนะครับเต็มไปหมด อบรมเปนประโยชนมากนะครับ             

    หลาย ๆ อยาง นะครับ ก็ขอบคุณทานประธานนะครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวิรมณศักดิ์  นะครับมีทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายหรือไม  

    เชิญครับ เชิญทานเกรียงศักดิ์ ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเขตอําเภอเมือง วันนี้แปลกกวาทุกครั้งท่ีทานประธานสภาทํา 

    หนาท่ี ทุกครั้งท่ีผานมาทานประธานสภาจะเรียนเชิญทานรองท้ังสองทานทํา 

    หนาท่ีบนบัลลังก ก็เลยประธานวันนี้ไมเชิญ ประธานคิดวาเอาอยูใชหรือไมครับ 

    ทานประธาน ทานประธานครับสิ่งท่ีผมอยากจะถามทานประธานถึงฝายบริหาร 

    ถาไมถามอยางนี้ก็คงจะไมได ถาไมถามเรื่องนี้ก็จะเดินหนาไปกาวท่ี 2,3,4,5 ไมได 

    ก็คือเรื่องเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง วันนี้ตองมอบทานประธานถึงกองพัสดุวาการ

    จัดซ้ือจัดจางทานทําถึงไหนแลวอยางไร ไมวาจะเปนโครงการอะไรก็แลวแตท่ีฝาย

    สภาอนุญาต อนุมัติใหทานไปทําทานทําถึงไหนแลวอยางไร ฝายทานก็ฝากไมวาจะ

    เปนเรื่องการไปศึกษาดูงานการทําสิ่งท่ีทันสมัยท่ีสุดนะครับทานประธาน มีอยู 2 

    เรื่อง ถาเราเปนนักการเมืองเราไมพูด ไมไดทานจะเปนใหญในบานในเมืองทานพูด

    ทุกวันศุกร สองเรื่อง 1. ขยะ  2. พลังงาน ทานประธานอาจเห็นวา อบจ. ของเรา

    ทําถนนลาดยาง ทําขุดลอกคูคลอง หวยหนองคลองบึง ตอไปจะไมใชครับทาน 

    ประธาน ทานอยาคิดวาเปนเรื่องของเทศบาล ทานอยาคิดวาเปนเรื่องของตําบล 

    เพราะวาตอ ๆ จะเปนของ อบจ. ครับ เพราะวาจะเกินความสามารถของเขาแลว 

    อยางเชนตําบลไกล ๆ แถวบานเรา เขาฝงกลบครับ ผมถามวาก่ีปมันยอยสลาย ถา

    ผมจําไมผิดทานนายกบอกวาเปนรอยป อันท่ีถกเถียงกันทุกวันนี้นะครับ ก่ีป เรื่อง

    ท่ี 2 เรื่องพลังงานนะครับจะไปเจาะท่ีไหนอยางไร ไมมีขอมูลเลย ไมวาจะเขตทาง

    ทาน  ส.อบจ. จารุณี ตําบลหลุบก็มี ผานไปผานมาผมก็เห็นอยู ไมรูวาเจาะอะไร 

    เหมือนกัน มันอยูใกลเราครับ แตเราไมรูเรื่องผมก็ไมรูแตวาสิ่งท่ีผมพูดข้ึนมาเขาใจ

    วามีขอบัญญัติอยูขอหนึ่ง ท่ียังไมมีความกาวหนา แตวันนี้ผมยังไมตองการคําตอบ 

    แตวาผมกราบเรียนทานประธานสภาไปถึงฝายบริหาร วาเราจะอยางไร เราจะหัน

    หนาเขาหากัน เราจะเอาปญหามาพังทลาย พังทลายปญหา แลวทําใหเกิดปญญา

    เพ่ือบานเพ่ือเมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ เชนกัน ผมก็เลยกราบเรียนทาน 

    ประธานสภา ถึงฝายบริหารไวลวงหนาวาวันนี้ผมจะกระทูถามทางฝายบริหารวา

    ความกาวหนาในการจัดซ้ือจัดจางตามขอบัญญัติ ทานทําไปถึงไหนอยางไร เอาแค

    นี้ครับทานประธานครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานพลากร                

    พิมพะนิตยครับ 

 

นายพลากร  พิมพะนิตย  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ กระผมนายพลากร  พิมพะนิตย  สมาชิกสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอเมือง เนื่องจากเม่ือวานเกิดเหตุ 

    วาตภัยนะครับ เกิดพายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมจึงอยากสอบถามทาน 

    ประธาน ผานไปถึงผูบริหารวาทาง อบจ. เรามีนโยบายท่ีจะชวยเหลือบรรเทา    

    สาธารณภัยในตรงนี้ของพ่ีนองประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ เราอยางไรบางครับ 

    เพราะวาผมไดคุยเบื้องตนกับทานนายกขออนุญาตไมเอยนามนะครับ ทานบอกวา

    ไมมีงบประมาณตรงนี้แตวาผมวาผมฟงดูแลวมันไมนาจะใชเพราะวาไมนาวาจะใช

    อยางไร เพราะ อบจ. เราตองดูแลนั้น ดูแลนี้ พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด แตเทศบาลเมือง 

    กาฬสินธุ เขามีงบประมาณมาดูแลตรงนี้ ดวยเหตุผลยังไงอยางไร ขอความ 

    กระจางจากทานรองนายกดวยนะครับ ทานนายกไมอยู แลวก็ครับอีกเรื่องหนึ่งก็

    เปนเรื่องเดิม ๆ นะครับ เรื่องรถเกรดกับขุดเจาะบอบาดาล ทําไมผมทราบขาววา

    รถเกรดไมไดพังนะครับ แตวาไมมีน้ํามันสาเหตุไมมีน้ํามันเนื่องจากอะไรครับ แลว

    ก็ผมทราบขาวจากพอคาน้ํามันในจังหวัดกาฬสินธุ ไมมีใครอยากขายน้ํามันใหกับ 

    อบจ.กาฬสินธุ แลว เพราะเหตุใดทําไม อบจ.เราไมมีจายคาน้ํามันเหรอครับหรือ 

    วาอยางไร หรือวาเรื่องศึกษาดูงานครับ อบจ.กาฬสินธุเราไปไมได ไปไหนก็ไปไมได 

    แลวสมาชิก อบจ. ของเราจะเอาความรูท่ีไหนครับมาปรับปรุงแลวใชเพ่ือ 

    ประโยชนกับพ่ีนอง ทําไมจังหวัดขอนแกนเขาพ่ึงไปมา กับมาจากประเทศญี่ปุน 

    เม่ืออาทิตยท่ีแลวทําไมเขาไปได ครับ ก็ฝากตรงนี้ดวยนะครับถึงผูบริหาร ขอบคุณ

    ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานวุฒิศักดิ์                 

    พลเสนาครับ 

 

นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการเพ่ือนสมาชิกทุกทาน 

    คือพอดีวันท่ี 19 ท่ีผานมานะครับมันเปนงานของจังหวัดเคลื่อนท่ีโดยการนําของ

    ทานผูวาคนปจจุบัน ซ่ึงทุกหนวยงาน ทุกองคกรในจังหวัดกาฬสินธุ เขาเขาไป 

    ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในวันนั้นมองแลว อบจ. ผมหาซุม อบจ. อยู ซุม อบจ. 

    อยูไหน เดินรอบสนามไมมีซุม อบจ. นะครับ ทําใหผมมองวานะครับ ยิ่งหนวยงาน

    ใหญ ยิ่งงานเยอะเหรอครับ หรือจนไมมีเวลาไปมีสวนรวมกับทานผูวาในจังหวัด 
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    เคลื่อนท่ีในครั้งนั้น นะครับ ผมไมไดพูดใหใคร งานระดับจังหวัด มีผูการออกไป มี

    ผูวาราชการ  มีตํารวจ  มีหัวหนาสวนราชการ  ออกไปครับขอโทษทีครับ ทานรองจงกลรตัน  

    ก็ไปแตก็ไปชา ไปชากวาผม บานผมอยูใกล นะครับ ก็เดินถายรูปกับผูวายิ้มบางไม

    ยิ้มบางนะครับ นี้นะครับผมถึงบอกวางาน อบจ. เราไมเดิน งานอบจ. เราไมมี 

    สวนรวมกับทางจังหวัดเลย ผมฝากนะครับ โดยเฉพาะผูท่ีมีสวนเก่ียวของนะครับ 

    กิจกรรมกับทางจังหวัดนะครับ ใหเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมเขาบาง เวลามี 

    โอกาสเราจะไดใชบริการเขา เขาอาจจะทําใหเรายากนะครับ ผูวามองนะครับ  

    พอดีผมก็คุยกับหัวหนาเหมือนกันครับ บอกวา  อบจ. มาก่ีทาน ผมก็มองซาย 

    มองขวา เห็นผมคนเดียว ผมบอกวามีผมคนเดียวครับทาน ส.อบจ. ในพ้ืนท่ี ผม 

    เห็นทานรองจงกลรัตน กําลังเดินมาผมเลยบอกวาทานครับ ทานรองจงกลรัตน  

    กําลังมา ทานบอกวา เหรอครับ ๆ ครับ ๆ ผมไมรูจะตอบอยางไรนะครับ ผมซ้ึง 

    หรือวาผมอยางไรนะครับ ครับเรื่องตอมานะครับ ขอฝากไวแลวกันนะครับ ครั้ง 

    ตอไปถามีจังหวัดเคลื่อนท่ีขอใหพวกเราออกไปบางนะครับ ถึงวาจะมีแจก หรือไม

    มีแจก หรือบริการอะไร หรือไมมีบริการอะไร ขอใหมีซุม มีเตนท ของ อบจ. บาง 

    เพ่ือเปนหนาเปนตาในงานนะครับ ของ อบจ. ของพวกเรานะครับ บริการโฆษณา

    ประชาสัมพันธตาง ๆ วาเราจะทําอะไรบาง ในจังหวัดหรือวาในพ้ืนท่ีในอําเภอ         

    นั้น ๆ หรือวาโฆษณาไปอําเภอหนองกุงศรี ก็โฆษณาให อบจ. หนอย หรือไมก็  

    โฆษณาให ส.อบจ. หนองกุงศรีหนอย ทําเหมือนปท่ีผานมาวา อบจ. ทําอะไรบาง

    ในสวนของจังหวัดนะครับ จะเปนภาพรวมและจะเปนภาพท่ีดีมากนะครับ และอีก

    เรื่องหนึ่งท่ีผูวาคุยวันนั้นนะครับ เรื่องการขุดเจาะกาซธรรมชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีผมนะ

    ครับของบริษัท อมิโกนะครับ ถาจําไมผิด เคยพูดในสมัยประชุมในการประชุมสมัย

    คราวท่ีแลว โดยมีทานประธานท่ีดูแล ทานประธานของทาน ส.อบจ.ดนุพล  ผือโย 

    นะครับ หรือตั้งแตสมัยท่ีแลว ท่ีพูดมานี้เพราะวานะครับ มันเปนรายไดของ  

    อบจ. ท้ังนั้นพวกเราไมไปทําอะไรหรือ หรือวาติดตามไปถึงไหนอยางไร นะครับ 

    เงินเปนรอย ๆ ลาน เปนพัน ๆ ลาน นะครับ แตไมรูวาภาษีท่ีเก็บไดนี้เทาไหร กอน

    แถลงนโยบายกอนท่ีจะเสนอขอบัญญัติป 59 ตองดูวาภาษีตัวนี้ไดเทาไหร นะครับ

    ผมเปนหวงนะครับ ถาไดงบประมาณโดยเฉพาะภาษีการขุดเจาะกาซธรรมชาติ 

    ตรงนี้เขามาผมวา อบจ. จะมีรายไดเพ่ิมข้ึนอีกเยอะเลย นะครับขอใหเราติดตาม 

    นะครับ หารายไดให อบจ. นะครับ ไมวากันนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวุฒิศักดิ์ นะครับ ท่ีไดนําเสนอหลายเรื่องตอสภาผานไปยัง 

    ผูบริหารนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายครับ เชิญทานวรากรณ                

    ภูอาภรณ  ครับ 
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นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

    ขาราชการ ทุกทาน กระผม วรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

    จังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ 

    ครับ วันนี้บรรยากาศสบาย ๆ ฝนตก อากาศเย็น แลวก็เขาสูระเบียบวาระอ่ืน ๆ 

    แลว ก็อยากจะใหทางสภาของเราคุยกันแบบเปนกันเอง แบบพ่ี แบบนอง แบบ 

    ครอบครัวเดียวกัน การท่ีกระผม ลุกข้ึนมาอภิปรายเก่ียวกับปญหาเดิม ๆ นะครับ 

    ก็คือถนนหนทางมันชํารุด ซ่ึงกระผมไดไปสอบถามขอมูลเก่ียวกับเครื่องจักรของ 

    เรา โดยเฉพาะรถปรับเกรดแลวก็ เครื่องเจาะน้ําบาดาล และก็ไดรับขอมูลมา 

    เบื้องตนแลวนะครับ รถเกรดก็สามารถท่ีจะทํางานไดเปนบางคัน ไมชํารุดไป 

    ท้ังหมด เพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็อยากใหสภาของเรา หารือกันไมจําเปนตองตั้ง 

    กระทูถามผูบริหาร ทานผูบริหารถาตอบไดก็อยากใหลุกข้ึนมาชี้แจงเก่ียวกับสภา

    ของเรา เพราะมันเปนประโยชนตอพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุของเรา โดยเฉพาะพ่ี

    นองประชาชนในเขตกันดาร ซ่ึงไดรับความเดือดรอนจากการสัญจร ไดรับความ 

    เดือดรอนจากถนนขาด มันชํารุด ซ่ึงวันนี้ชําเรืองไปก็เห็นทานผูอํานวยการกองชาง

    เขารวมประชุมดวย เพราะฉะนั้นอยากใหสภาของเรายึดระเบียบเหมือนทาน 

    เกรียงศักดิ์วา ขออนุญาตท่ีเอยนามไมจําเปนตองยึดระเบียบโดยเครงครัดวาอะไร

    ควรจะคุยกันไดแบบพ่ีแบบนองแบบครอบครัว ก็ใหเอาปญหาของเรา เอาปญหา

    ของพ่ีนองประชาชนมาคุยกันเพราะฉะนั้นวันนี้รถปรับเกรดทานสามารถเอาไป 

    ทํางานใหกับพ้ืนท่ีไดก็อยากจะใหเอาออกไป โดยเฉพาะเรื่องจัดซ้ือน้ํามันท่ีทาน 

    พลากร พูดบอกวาน้ํามันของเราเดี๋ยวนี้ทางพอคาไมอยากจะขายให อบจ. ของเรา 

    ไมทราบวาเปนขอมูลเท็จหรือจริงอยางไร ผมก็ไมอยากจะปกใจเชื่อ เพราะฉะนั้น

    คราว ๆ ก็ไดนะครับ วารถของเราสามารถเอาไปบรรเทาความเสียหายใหกับพ่ีนอง

    ประชาชนของเราไดไหมรถเกรดมีอยู 2 คันถามันใชการไดก็อยากใหออกไปสักคัน

    หนึ่งกอนก็ไดยังไงก็เปนการแกไขปญหาเบื้องตนใหกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัด

    กาฬสินธุของเรา ผมเชื่อวาสภาโดยเฉพาะทานสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งเขามามี 

    ความจริงใจท่ีจะสรางและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีของตัวเอง หรือไมก็พ้ืนท่ีตาง พ้ืนท่ี

    ก็อยากใหทานผูบริหารซ่ึงไดรับขอมูลจากทานสมาชิกไดนํามาบอกกลาวเลาแจง 

    ใหสภาแหงนี้ไดรับทราบถาทานผูบริหารไดยินไดรับทราบขอมูลแลวก็รีบ 

    ดําเนินการรีบตัดสินใจแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนจะเปนการดีเพราะฉะนั้น 

    วันนี้เขาสูวาระอ่ืน ๆ ก็อยากใหคุยกันสบาย ๆ จําเปนไมตองตั้งกระทู ถาตอบไดก็

    ใหตอบ ถาตอบไมไดก็จําเปนตองตั้งกระทูถาม ตามระเบียบนะครับทานประธาน

    ผมก็อยากจะกราบเรียน อภิปรายเทานี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ  
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ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานวรากรณนะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

    หรือไมครับ(ถาม 3 ครั้ง)  ถาไมมี คือเรื่องขุดเจาะบอบาดาล รถเกรด  เราไดคุย 

    กันนัดท่ีผานมาผมคิดวาทานสมาชิกสภาคงตองถายังไมคืบหนาคงชวยกันทํา 

    หนาท่ีตั้งกระทูถามเพ่ือจะใหใหคืบหนานะครับ ครับเชิญทานนายกครับ 

 

นายจงกลรัตน  ดอนโอฬาร ครับกราบเรียนทานประธานครับ เรื่องรถเกรดกับเรื่องเจาะบอบาดาลอยากจะให

    ทาน ผอ.กองชางชี้แจงกับทานสมาชิกครับ ขออนุญาตครับทานครับ เชิญทาน ผอ. 

    ครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับ 

 

นายชัยศิริ  โรจนกิจ  ครับกราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ครับจากท่ีทานสมาชิก

    สภาไดสอบถามเรื่องรถเกรดและเรื่องขุดเจาะบอบาดาลนะครับ ตอนนี้ก็ขอตอบ

    เรื่องรถขุดเจาะบอบาดาลครับตอนนี้รถเจาะบอบาดาลก็พรอมท่ีจะออกปฏิบัติงาน

    ครับเพราะวาซอมบํารุงเสร็จแลว ตอนนี้ก็รอแตเอกสารเรื่องเบิกจายน้ํามันอยูนะ

    ครับ ก็คิดวาถาไมมีอะไรขัดของจริง ๆ ก็นาจะเปนประมาณสิ้นเดือนไดออก  

    อาทิตยหนาก็ตนเดือนนะครับ ถาเรื่องน้ํามันสงใชเงินเรียบรอยนะครับ รถเกรดก็มี

    อยู 2 คันนะครับ คันหนึ่งก็ชํารุด ซ่ึงลาสุดเอาไปเกรดท่ีอยูท่ีอําเภอหนองกุงศรีนะ

    ครับ ตรงนั้นก็ อันนี้ก็เปนการเกรดโดยท่ี อปท. เขาทักทวงเรื่องน้ํามันนะครับ นะ

    ครับตอนนี้ก็เบิกพอดี ตอนนี้ก็อยูในระหวางการซอมคันหนึ่งนะครับ สวนอีกคัน 

    หนึ่งนะครับ ตอนนี้จอดอยูท่ีตําบลลําพานนะครับอยูในเขตอําเภอเมือง นะครับ ท่ี

    ไมไดดําเนินการจะมาอาศัยสองเขต ก็เลยเอามาซอมอีกนิดหนึง ก็จะนําไปเขตใน

    เขตของทานคงเดชนะครับ อีกเขตหนึ่ง ขออภัยท่ีไดเอยนามทานนะครับ ก็ตองไป

    เก็บงานตรงนั้นอีกหนอยแลวก็อยูในเขตฆองชัยอีกครั้งหนึ่ง แลวก็หวยเม็กอีกหนึ่ง

    เขตนะครับ อันนี้เปนรถประมาณป 57 นะครับ อันนี้ตองรอของเบิกตองรออีก 4-

    5 โครงการแลวคอยเบิกพรอมกัน นะครับ ตอนนี้ทําเรื่องแลวนะครับ แตตองรอ 

    การเบิกจายอีกทีหนึ่งนะครับ เม่ือน้ํามันออกเราก็พรอมจะออกใหทุกท่ีนะครับ  

    เพราะวาถนนถายโอนมาก็ถูกรองเรียนมาพอสมควรอยูนะครับ ก็ทางกองชางจะ

    รีบดําเนินการใหเร็วท่ีสุดนะครับ ก็ขอนําเรียนใหทุกทานทราบนะครับวาประมาณ

    การรถเกรดท่ีเราตั้งไว ป งบประมาณ 2558 อาจจะตองขอยกเลิกในการปรับ 

    เกรดผิวจราจรของแตละเขตนะครับ เพราะวาเครื่องจักรของเราดูแลวจะสูไมไหว
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    นะครับ เพราะวาตอนนี้ออกแลวก็ซอม ออกแลวก็ซอม นะครับ ก็คงตองเปน 

    บางครั้งบางคราวนะครับ ถาออกติดตอเราตลอดเครื่องจักรของเรารับไมไหวนะ 

    ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับก็ถือวาไดรับคําตอบจากผูรับผิดชอบก็คือทานผอ.กองชางนะครับ มีทาน 

    สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ  เชิญทานเกรียงศักดิ์ครับ  

 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับท่ีจริงผมก็ไมอยากลุกข้ึนอภิปรายหรอกครับ แตวามันมีประเด็น

    ตอเนื่องจากท่ีทางฝายบริหารใหทางฝาย ผอ. กองชางไดตอบ พอตอบไปแลว 

    ทําไมผมเปนกังวลวาพ่ีนองประชาชนของพวกเราจะอยูกันอยางไรวารถเกรดท่ีไม

    สามารถทําหนาท่ีท่ีสมบูรณได ผมก็เลยอยากกราบเรียนทานประธานถึงฝาย 

    บริหารวาเราใชแผนสองแผนสามไดไหมอยางเชนเหมารถเอกชนมาทําการปรับ 

    เกรดไดไหมหรือจะอยางไรถาไมไหวจริง ๆ ทานประธานผมเห็น อบจ. อยูหลายท่ี

    นะครับทาประธาน เขาไมใชรถของ อบจ. หรอกครับ เขาเหมาไปเลย เปนสิบคัน 

    ยี่สิบคัน แมแตรถ ปภ. หรืออะไรประมาณนั้นนะครับ เขาก็เชาแกไขปญหาพ่ีนอง

    ประชาชนครับทาประธาน ถารถ อบจ. ของเราไมสามารถทําได อันนี้ผมก็ขอ  

    กราบเรียนทานประธานถึงฝายบริหาร ทานตองคิดแลว ประชาชนจะเปนผูรับ 

    กรรมแทนเรา เรามาตรงนี้เพ่ือมาแกไขพ่ีนองประชาชนนะครับ ผมขอความกรุณา

    ทานประธานใหสงสายตาถึงผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเกรียงศักดิ์ครับ  เชิญทานวรากรณครับ 

 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมขอเสริมทานเกรียงศักดิ์ นิดหนึ่ง ซ่ึงไดฟงคํา

    ชี้แจงจากฝายบริหาร ทานผอ.กองชางก็รูสึกเปนกังวลอยูนิดหนึ่งคือประเด็นท่ีวา

    รถปรับเกรดของเราไมสามารถออกเหตุวารถทํางานตอเนื่องนั้นคงจะลําบากปนี้ซ่ึง

    สภาของเราก็ไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณ 2558 ไปแลววา โดยไดตั้ง 

    งบประมาณเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการปรับเกรดในเขตพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ตรงนี้ถา

    มันไมสามารถทําไดจริง ๆ ตามขอบัญญัติผมอยากใหฝากทานประธานผานไปยัง

    ผูบริหารวาใหรีบแกไขงบประมาณคําเปลี่ยนแปลงแกไขในขอบัญญัติไดนํา 

    งบประมาณท่ีเราตั้งปรับเกรดไวอาจจะไปเปนจางเหมาบริการเหมือนทาน        

    เกรียงศักดิ์วามันจะไดพรอมกันและไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ครับทานประธาน ผานทาน
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    ประธานผานไปยังผูบริหารรีบดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ขอบัญญัติ  

    เพราะวาพ่ีนองของเราจะไดรับประโยชนโดยทันทีทันใดครับทานประธาน 

    ขอบพระคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ   ครับก็ตองขอบคุณทานวรากรณ นะครับ ก็ตองฝากเรื่องนี้ไปทางผูบริหารตามท่ี 

    ทาน ส.อบจ. นะครับ ผมนั่งฟงหลายทานก็กังวลวาจะแกไขปญหาพ่ีนอง 

    ประชาชนไดทันหรือไม ก็ฝากเรื่องนี้ใหทานผูบริหารไดดําเนินการดวยนะครับ  

    มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีก หรือไมครับ  (ถาม 3 ครั้ง)             

    ถาไมมีนะครับ  สําหรับ วันนี้ประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลวผมขอนัด 

    ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 3  เปนวันอังคารท่ี  3 มีนาคม  2558   

    เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผม 

    ขอเลิกประชุมครับ 
     
 

เลิกประชุมเวลา                     16.50 น. 

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

         (นางสาวสัญญาพร  ฉายถนอม)               (นางรัตติยา  ฆารสมภพ)               

           ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

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

        (นางนันทิชา  มองเพชร) 

                                                   เลขานุการสภา อบจ. 

 


