
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 6 ประจําป  256๕ 

เมื่อวันอังคาร  ที่  29  มีนาคม  2565   เวลา  1๓.๓๐ น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผูมาประชุม 
1.  นายวิรัตน               ภตูองใจ                     ตําแหนง  ประธานสภา อบจ.กส. 
2.  นายเกรียงศักด์ิ   พันโกฏิ     ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 2 
3.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
4.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
5.  นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต  3  
6.  นายบรรจง  ยนตชัย   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
7.  นายเสนีย  เอกบุตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 1 
8.  นายภูมินทร  ภูมิเขตร   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2      
9.  นายสุรพงษ   พลซ่ือ   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 3         
10.  นายประสิทธ์ิ     อาจบรรจง  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 
11.  นายอนันต  อรรคเศรษฐัง  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 
12.  นายจําลอง  กุลชนะรงค  ตําแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
13.  นายสุริยา  ภูนวนทา  ตําแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 2 
14.  นายอรรถพงษ โนนทนวงษ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 1 
15.  นายจักรกฤษ นอยเสนา  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 
16.  นางสาวกุหลาบ พิศวงค            ตําแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผ้ึง       
17.  ด.ต.วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นาคู        
18.  นายอุทัย  แกวกลา   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ฆองชัย 
19.  นายดนัย  จีระสมบัติ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน  

20.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
21.  นางสวาท  ประดับการ  ตําแหนง   ส.อบจ. อ. คํามวง      
22.  นายประหยัด พานิชยดี  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
23.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
24.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 

ผูลาประชุม 
1.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ตําแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
2.  นายณัฐวัชต  พิมพะนิตย  ตําแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
3.  นายพลากร  พิมพะนิตย  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 1                 
4.  นายสันติ  ภูลายขาว  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
5.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.รองคํา  
6.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
2.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผอ.กองชาง 
3.  นายโชติ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
4.  นางอมร    ปญญาแกว  ตําแหนง  ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 
5.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
6.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ.กส. 
8.  นางสุกัลญา  โพธ์ิละเดา  ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง 
9.  นางลําดวน  พรเรืองวงศ  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

10.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
11.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตําแหนง  หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
12.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ 
13.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
14.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   หัวหนาฝายการประชุม  
15.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
16.  นางสุดาวดี  บุญปก   ตําแหนง  หัวหนาฝายนิติการ 
17.  นางสุวลักษณ ไชยพร   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
18.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
19.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
20.  นายชูชัย    ฆารอําไพ  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
21.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
22.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
23.  นางสาวอภิรดี ภูปานผา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
25.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
26.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
27.  นางสาวพักตรศิริ ผลเรือง   ตําแหนง  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
28.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
29.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
30.  นายพชรพงศ คุมจาบ   ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
31.  นางพรศิริ  อภัยศรี   ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
32.  นางนภัสวรรณ ภูโอบ   ตําแหนง   นิติกรชํานาญการ 
33.  นายอภิสิทธ์ิ ผุดสีเสน   ตําแหนง   นิติกรปฏิบัติการ 
 
 

เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
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เลขานุการสภาฯ ครับทางเลขานุการสภาไดตรวจนับองคประชุม ทานสมาชิก ปรากฏวาท่ีประชุม        
มาครบองคประชุมแลว ครับโอกาสน้ีผมขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานวิรัตน  ภูตองใจ ไดกรุณาประจําท่ีบัลลังก
จากน้ันประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอกราบเรียนเชิญครับ  

 
ประธานสภาฯ        เชิญน่ังครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค

ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  คร้ังท่ี 6  ประจําป  2565  ณ  บัดน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

- ไมมีนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
- สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  5 ประจําป  2565   

    วันอังคารที่  22  มีนาคม  2565 
และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

 เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 

นายประหยัด พานิชยดี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานหัวหนาสวนราชการ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายประหยัด พานิชยดี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ เขตอําเภอนามน  คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการ
ประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี  1 คร้ังท่ี 5  ประจําป  
2565  เม่ือวันท่ี 22  มีนาคม  2565  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการ
ประชุม เม่ือวันท่ี  28  มีนาคม  2565 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลา
ตรวจรายงานการประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภา
รับรองรายงานการประชุมทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคําใน
รายงานการประชุมกระทําไดตามมติของท่ีประชุม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคํารายงานประชุมสภา   
- สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  5 ประจําป  2565   
วันอังคารท่ี  22  มีนาคม  2565  หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม                
ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  5 ประจําป  2565   

    วันอังคารที่  22  มีนาคม  2565 
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ระเบียบวาระที่ 3   ญัตติ 
3.1  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน   1  รายการ  เปนเงิน  498,000 บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน ดิฉัน นางเพ็ญศรี  แสงดารา         
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ รักษาราชการแทนนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ขออนุญาตอานคําแถลงญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลง
ช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปแลวน้ัน 

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ
อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายฯ ดังน้ี 

ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองชาง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน             
498,000  บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 30 ความวา “การเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว จะกระทําได
ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน” 

เพ่ือใหการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไป
โดยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติการแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
    เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ ทาน

ประธานครับ ญัตติท่ีผูทําหนาท่ี นายกนําเสนอผานสภาตรงน้ี ผมขอเรียนถามทาน
ประธานหนอย โครงการท่ีทานวา 498,000  บาท โครงการอะไรครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานนายกครับ  
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นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขออนุญาตเช็คขอมูล
กับทางกองยุทธศาสตร แปบหน่ึงคะ เน่ืองจากวาตัวเลข ตัวโครงการ ยัง
คลาดเคล่ือนอยูคะ ขออนุญาตทางทานประธานสภาอนุญาตใหทางหัวหนาฝาย 
กองยุทธศาสตรไดเรียนช้ีแจงกับทานคะ  

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญฝายยุทธศาสตรครับ  
 
นางวนิดา  อําภรณ กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน       

นางวนิดา  อําภรณ รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ         
ขอเรียนช้ีแจงในเร่ืองของการขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง อันน้ีเปน
งบประมาณของป 2564 เดิมเราอนุมัติงบประมาณอยูท่ี 499,000  แตวาเปน    
เงินกันของปท่ีแลวเราลงนามในสัญญาคือ 498,000 บาท เราก็เลยเปนยอดท่ี       
ขออนุมัติคร้ังน้ี แตในการขอ ระยะทางตรงน้ี สืบเน่ืองจากวาเสนทางท่ีเราได
ดําเนินการดังกลาว ทับซอนกัน เราสามารถดําเนินการไดอยูแค 718 เมตร        
จึงทําใหงบประมาณคงเหลืออยูท่ี 363,000 บาท ในสวนรายละเอียดถาจะให
กองชางเพ่ิมเติมก็ไดคะในเร่ืองของการทับซอนเสนทางคะ 

 
ประธานสภาฯ   ทางกองชางครับ เชิญครับ 
 
นายชัยศิริ  โรจนกิจ ครับกราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ จากท่ีทาง

ทานสมาชิกไดสอบถามโครงการน้ีเปนโครงการประจําป 2564 ซ่ึงก็เหมือนกับ
ทางทานกองยุทธศาสตรช้ีแจงครับเปนเงินกันปลายปซ่ึงเราไดกันออกมาไวแตวา
ปจจุบันไดมีทาง อบต. สําราญ นะครับไดมาทําถนนคอนกรีต ทับซอนของเราซ่ึง
เขาก็ไดงบมาเหมือนกันนะครับ โดยไมไดแจงใหเราทราบนะครับ ซ่ึงเขาไดทําไป
ประมาณ 182 เมตร นะครับ ซ่ึงทําใหถนนเสนน้ีระยะทางขาดหายไปซ่ึงไมมี
ระยะทางท่ีจะดําเนินการตอนะครับ เลยมีความจําเปนตองตัดระยะทางออก 
ปริมาณเงินคืนกลับมานะครับ เหลืองบประมาณ 363,000 บาท ครับขอบคุณ
ครับ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ทานนายกมีอะไร

เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ครับ ประธานสภาขอพักการประชุม 10 นาทีครับ  
ครับผมขออนุญาตดําเนินการประชุมตอนะครับ ในระบียบวาระท่ี 3 นะครับ ญัตติ
ท่ี 3.1 มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับเชิญครับ ทานนายกมี
อะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับเชิญครับ  

 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ โครงการท่ีขออนุมัติ 

แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 นะคะ 
ซ่ึงเปนโครงการ ซ่ึงมีการไดทําสัญญากอหน้ีผูกพันไวแลวในงบประมาณ 
498,000  บาท แตเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีทับซอนไมสามารถท่ีจะดําเนินการไดตาม
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ระยะเวลา เพราะฉะน้ันจึงไดมีการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเพ่ือท่ีจะใหทางสภา
พิจารณา ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญ 

ครับ ถาไมมีนะครับ  ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม
ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับขณะน้ีมีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมสภา 21  

ทาน รวมท้ังทานประธานสภา 22 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  21  เสียง 
  -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
  -  ไมมีนะครับ  

-  งดออกเสียง  จํานวน 2 เสียง  นะครับ 

    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
          ที่ทานนายกเสนอ นะครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ สมาชิกสภา อําเภอ
เมืองครับ เม่ือสักครูน้ีทานประธานไมไดยกมือครับ 

 

ประธานสภาฯ    ขออภัย นะครับ ขอสงวนสิทธ์ิ ครับ  
    

3.2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 499,000.- บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    -  เชิญทานนายกครับ 
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน 
ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแลวน้ัน 
บัดน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความจําเปนท่ีจะตองขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ดังน้ี 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสราง 
งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ จํานวน  
499,000  บาท  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว  เปนไปโดยถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมา
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
    เชิญทานวรากรณ  ครับ 
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทาน 

ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาดครับ ทานประธานครับ ตามท่ีทานนายก
ไดเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง โครงการดังกลาว ซ่ึงปรากฎอยูในขอบัญญัติ 
เปนโครงการท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของตัวกระผมซ่ึงโครงการดังกลาวขอ
อนุญาตนําเรียนช้ีแจงอยางน้ีนะครับวาทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ 
อบต. หัวงัว รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินเปน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจป 2565  ทีน้ี อบต. ไดดําเนินการกอสรางไป เสร็จเปนท่ี
เรียบรอย ดังน้ันโครงการท่ีปรากฏอยูในขอบัญญัติเราจะทําการจัดซ้ือจัดตาม
วิธีการงบประมาณ ของ อบจ. ก็เลยเกิดเปนการทับซอนกับทองถ่ิน ดังน้ันก็เลย
ตองนําเรียนคณะผูบริหารใหทานประธานไดโอนงบประมาณไปดําเนินการตามสาย
ทางเสนดังกลาวท่ีทานนายกไดนําเรียนตอสภาแหงน้ี ดังน้ันขอกราบเรียนทาน
สมาชิกวาโครงการดังกลาวจําเปนตองเปล่ียนแปลงจริง  ๆเพราะวาผลประโยชนจะ
ไดตกสูพ่ีนองประชาชนและก็พ้ืนท่ีครับทานประธาน ขอนําเรียนช้ีแจงเบ้ืองตนครับ
ทานประธาน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวรากรณ ภูอาภรณนะครับ ซ่ึงทานเปนสมาชิกสภาอยูในเขตพ้ืนท่ี  

ปญหาเบ้ืองตนน้ีทานก็ไดนําเรียนตอสภา อบจ. ของเราท้ังเหตุและผลนะครับ ทาน
นายกมีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีก
หรือไมครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองค
ประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมสภา            

21 ทาน รวมท้ังทานประธานสภา 22 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  21  เสียง 
  -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 



 8 

  -  ไมมีนะครับ  
-  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง  นะครับ 

    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
          ที่ทานนายกเสนอ นะครับ 

 
3.3  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน   3  รายการ  เปนเงิน  1,493,000 บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    -  เชิญทานนายกครับ 
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน 
ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปแลวน้ัน 
บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ

อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายฯ ดังน้ี ขออนุมัติแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ จํานวน 
3 รายการ เปนเงิน 1,493,000  บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไป
โดยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติการแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ 

ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ ทาน

ประธานครับ ผมมีส่ิงท่ีจะทําใหประธานไดพิจารณาไปถึงทานปลัดท่ีทําหนาท่ีนายก
โครงการกอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน คําวาเลียบคลอง
ชลประทานน้ีถูกตองนะครับ โครงการน้ีตรงกับทานนายกเสนอนะครับ  
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นางเพ็ญศรี  แสงดารา ตามรายละเอียดตรงน้ีก็จะเปน ถนน คสล. เสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 
2L- RMC หมู 5 เทศบาล  

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ครับทานประธานครับ เขาใจตรงกันนะครับ ตรงกันใชไหมครับ ทานประธาน  

ตรงกันนะครับ  
 
ประธานสภาฯ มีอยู 3 โครงการนะครับ คราวน้ีทานสมาชิกดูท่ีฉบับแรกนะครับ ก็คือสายเลียบ

คลองชลประทาน 2L- RMC ทานนายกครับ ตรงกันใชไหมครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ถาตรงกันอยางน้ีครับทานประธาน ถาถนนเลียบคลองชลประทานแสดงวาทองถ่ิน

ไปใชพ้ืนท่ีของกรมชลประทานซ่ึงโดยหลักของการกระจายอํานาจยังอยูท่ี
เคร่ืองหมายคําถามไมทราบวาทองถ่ินเราไปใชพ้ืนท่ีของเขาไดหรือไมหน่ึงอยาง   
ถาไปใชพ้ืนท่ีของเขาเราตองขออนุญาตดวย เพราะวาโครงการกอสรางถนนคสล. 
หรือโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนการถาวร กรมชลประทาน หรือพ้ืนท่ี 
ธนารักษ ตองขออนุญาตเขานะครับทานประธาน ตองขออนุญาตเขาไมง้ันเวลาเรา
จะทําการเบิกเงินตรวจรับอะไรตาง  ๆจะไดไมมีปญหา ฉะน้ันผมจะฝากทาน
ประธานถึงทานผูบริหารไดทําหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนทานนายก กรุณาทําหนังสือ
ขอพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการกอสรางพรอมแบบในการกอสรางใหกรมชลประทานดวยครับ
ทานประธาน เน่ืองจากวาในเขตพ้ืนท่ีของกระผมก็มีเจาหนากรมชลประทานเขาไป
ทักทวง วาไดรับขออนุญาตเขาหรือยัง เหตุผลของเขาคืองบประมาณท่ีไปลงไมมี
เฉพาะของเราครับ ชลประทานเขาก็มีเพราะฉะน้ันเพ่ือไมเปนการทับซอนเวลานํา
งบประมาณลงไปแกไข จะไดไมลําบากในภายหลังท่ีจะมาขอแกไขในสภาหรือวา
ของเขาก็มาแกไขอยางน้ีครับ ทานประธานผมเลยกราบเรียนทานประธานถึงผูท่ีทํา
หนาท่ีกรุณาทําหนังสือขอพ้ืนท่ีพรอมแนบแบบพ้ืนท่ีการกอสรางไปท่ีชลประทาน
ดวย นะครับ โดยขอเปนท้ังเลมเลยนะครับ เพราะวาผมดูแลวพ้ืนท่ีอําเภอยางตลาด 
อําเภอเมือง ฆองชัย กมลาไสย หรืออะไรก็แลวแต ท่ีเปนพ้ืนท่ีรับนํ้าเขาใน
ขอบัญญัติขอท้ังเลมเลยครับทานประธาน จะไดไมเสียเวลาครับ เพ่ือแนบแบบใน
การกอสรางครับทานประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมาชิกสภาครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 

ทานนายกมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ  
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา คะ ขอเปนหวงของทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ เขตอําเภอเมืองเขต 2 นะคะ ซ่ึง

การดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดไดเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
ชลประทานซ่ึงทางฝายบริหารเองก็จะไดนําขอหวงใยตรงน้ี ถึงผูเก่ียวของ คือทาง
กองชางนะคะท่ีจะไดดําเนินการขออนุญาตในการเขาไปในเขตพ้ืนของชลประทาน
ซ่ึงท่ีผานมาก็ไดขอเซ็นหนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีของชลประทาน
หลายโครงการอยูคะทาน ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายกนะครับ เชิญทานวรากรณ ภูอาภรณครับ  
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมนายวรากรณ          

ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 3 อําเภอยาง
ตลาด ทานประธานครับ สืบเน่ืองจากโครงการท่ีทานนายกไดนําเขาญัตติน้ีก็มี
โครงการอีกโครงการหน่ึงซ่ึงปรากฏเปนโครงการท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขต 3 อําเภอยาง
ตลาด ขอนําเรียนทานประธานครับเปนโครงการท่ีดําเนินการกอสรางในถนนหลัง
คลองชลประทาน  ซ่ึงแตกอนเราก็สามารถทําได ก็ตอเม่ือไดรับการอนุญาตทาง
คลองชลประทาน ซ่ึงเปนขอเท็จจริงครับ แตมันเคยปรากฎวาทางถายโอนถนนหลัง
คลองชลประทานใหทองถ่ินเปนผูดูแลผมจําไมไดวาปไหน ผมจําไมไดวาหนังสือตัว
น้ันมาเม่ือป พ.ศ. เทาใด แตเคยปรากฏวาคลองชลประทานไดถายโอนถนนซ่ึงอยู
ในแตละทองถ่ินให ทองถ่ินดังกลาวไดเปนผูดูแลบํารุงรักษาดังน้ันการท่ี อบจ. ของ

เราหรือวาทองถ่ิน อบต. เทศบาลก็ดีจะนํางบประมาณไปพัฒนาหรือวาปรับปรุง

แกไขใหดีข้ึนน้ันก็สามารถท่ีจะกระทําไดดังน้ันโครงการน้ีเปนโครงการตอเน่ืองจาก

โครงการแตกอนซ่ึงอบจ. ของเราไดดําเนินการไปแลวชวงหน่ึงแลวงบประมาณตัวน้ี

ในขอบัญญัติเราทําโครงการตอเน่ืองจากจุดส้ินสุดเดิม แตทางเทศบาลตําบลโคกสี 

ขออนุญาตนําเรียนนําช่ือ ซ่ึงปรากฏวาเทศบาลโคกสี อําเภอยางตลาด ได

งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเหมือนกันแลวก็นํางบประมาณไปกอสรางตอจากจุด

ท่ี อบจ. เราเคยกอสรางไวดังน้ันขอบัญญัติของเราจะนํามาจัดซ้ือจัดจางเหมือน

โครงการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข กอนหนาน้ีก็เปนโครงการเปนลักษณะเดียวกันครับ
ทานประธานเม่ือโครงการไปทับซอนกับทองถ่ิน จําเปนท่ีเราตองนําเขาสภาเพ่ือ
เปล่ียนแปลงพิกัด เพ่ือจะดําเนินการตามขอบัญญัติใหแลวเสร็จครับทานประธาน 
ดังน้ันท่ีทานเกรียงศักด์ิ ขออนุญาตท่ีเอยนามมีขอหวงใยวาจะนํางบประมาณไป
กอสรางบนถนนคลองชลประทานตองขออนุญาตทางชลประทาน ใหชลประทาน
อนุญาตกอนถึงจะนํางบประมาณไปกอสรางไดแตผมจําไดวาทางชลประทานไดเคย
มีหนังสือใหทองถ่ินดูแลถนนหลังคลองชลประทานเอง เพราะฉะน้ันการท่ีเราไดนํา
งบประมาณไป เราก็เปนการบํารุงรักษาชวยเหลือ ชลประทานอีกทางหน่ึงครับทาน
ประธาน ขอนําเรียนครับทานประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณขอมูลจากทานสมาชิกท่ีอยูในพ้ืนท่ีนะครับ เชิญทานเกรียงศักด์ิครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ 

เพ่ือใหเขาใจตรงกันครับทานประธาน คือท่ีผมไดเขาไปพบทานผูวาราชการจังหวัด 
การใชพ้ืนท่ีของกรมชลประทานถาสมมุติวาเปนถนนลูกรังเราซอมแซมอะไรได 
ซอมแซมลักษณะเดิมได แตวาถาเราเปล่ียนแปลง จากถนนลูกรังมาเปนถนน คสล. 
ตองเปนโครงการท่ีม่ันคงและเปนโครงการถาวรทานประธาน เขาเลยบอกวาถาจะ
ทําแบบน้ันจริง  ๆตองขออนุญาต แตการขออนุญาตตรงน้ี ขอในภายหลังก็ได ขอ
ภายหลังก็ไดไมใชวาขอกอนคอยทํา ถาดําเนินการแลวขอภายหลังก็ไดเพ่ือวาเผ่ือ
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เขามีงบประมาณเขาจะไดไมมาขอแกไข เหมือนของเราครับไมตองขอแกไขอีกครับ 
ทานประธานเขาใจตรงกันครับ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ทานนายกมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ 

สําหรับญัตติน้ีก็ไดอภิปรายกันมาเปนเวลาอันสมควรแลวนะครับ ผมจะขอมติท่ี
ประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมสภา            

20 ทาน รวมท้ังทานประธานสภา 21 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  20  เสียง 
  -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
  -  ไมมีนะครับ  

-  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง  นะครับ 

    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
          ที่ทานนายกเสนอ นะครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เรื่อง ขอใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  

จํานวน 63,268,001,56.- บาท 
    - นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 
 
ประธานสภาฯ   เชิญทานนายกครับ 
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน  
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความจําเปนตองขอใชจาย

เงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือนําเงินไปจายชดเชยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ท่ีพับไปโดยผลของมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 63,268,001.56 บาท (หกสิบสามลานสองแสนหกหม่ืน
แปดพันหน่ึงบาทหาสิบหกสตางค) (8 โครงการ) เน่ืองจากงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2565 ไมเพียงพอท่ีจะโอนมาต้ังจายเปนรายการใหม และไมอาจ
รอต้ังงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือต้ังงบประมาณรายจายในปตอไปได หากไม
เรงดําเนินการจะทําใหเกิดความเสียหายตอราชการ ประกอบกับยอดเงินสะสมท่ี
สามารถใชไดตามงบฐานะการเงิน (ระหวางป) ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 
คงเห ลือ เ งินสะสมตามบัญชีเ งินฝากธนาคาร ท่ี นํ าไปใช ได  จํานวน -
117,204,817.29 บาท (ติดลบหน่ึงรอยสิบเจ็ดลานสองแสนส่ีพันแปดรอยสิบ
เจ็ดบาทย่ีสิบเกาสตางค)  จึงมีความจําเปนตองขอใชเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีมีอยู 
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จํานวน 139,294,194.26 บาท (หน่ึงรอยสามสิบเกาลานสองแสนเกาหม่ืนส่ีพัน
หน่ึงรอยเกาสิบส่ีบาทย่ีสิบหกสตางค) เพ่ือนําเงินชดเชยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณป พ.ศ. 2562 ท่ีพับไปโดยผลของกฎหมาย การใชจายเงินทุนสํารอง
เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 87 วรรคสอง กําหนดวา 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมได กรณีดังตอไปน้ี 
(1) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 
ของปงบประมาณน้ัน ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และขออนุมัติผูวา
ราชการจังหวัด (2) กรณีท่ีปใดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงิน
สะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจําปน้ัน หากมีความจําเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจนําเงินสํารองเงินสะสมเฉพาะในสวนท่ีเกินไปใช
จายไดภายใตเง่ือนไขขอ 89 (1) โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ขอ 89 กําหนด
วา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมไดโดยรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขตอไปน้ี (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับ ดานบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ี
เปนการเพ่ิมพูนรายได ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังน้ีตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงการนําเงินไปจายชดเชยเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีพับไปโดยผลของกฎหมาย ไมอยู
ภายใตเง่ือนไขขอ 89 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ท่ีจะตองไดรับ
อนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จึงตองอาศัยอํานาจผูวา
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ตามขอ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.  
2561 ประกอบคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1268/2563 เร่ือง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ยกเวน
การปฏิบัติตามขอ 89 (1) ตามระเบียบดังกลาว  จึงขอเสนอญัตติน้ี ขอความ
เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ยกเวนการปฏิบัติตาม
ขอ 89 (1) และขอความเห็นชอบใหใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือนําไปจาย
ชดเชยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณป พ.ศ. 2562 ท่ีพับไป จํานวน 
63,268,001.56 บาท(หกสิบสามลานสองแสนหกหม่ืนแปดพันหน่ึงบาทหาสิบ
หกสตางค) ตามขอ 87 วรรคสอง (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ขาพเจา นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ รักษา
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ราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราบหรือไมเชิญครับ  

เชิญทานเสนีย เอกบุตรครับ 
 
นายเสนีย เอกบุตร  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานหัวหนาสวนราชการ  

ทานสมาชิกสภา ทุกทานครับ ผมเสนีย เอกบุตรครับ สมาชิกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอกุฉินารายณ ท่ีลุกข้ึนอภิปรายในคร้ังน้ีนะครับ เพ่ือท่ีจะ
ทําความเขาใจกับสภากอน กอนท่ีจะมีมติในการใชเงินสํารองจาย เพ่ือท่ีจะไป
ชดเชยใหกับท้ัง 8 โครงการ ผมมาดูเอกสารแลวก็สรุปไดวา ตามขอ 89  ท่ีทาน
เสนอมาไมเขาในการใชเงินทุนสํารองท่ีเราจะใชจายในคร้ังน้ีนะครับ ทานก็เลยมา
ขอขอยกเวนใหไปใชขอ 87 ผมเขาใจถูกไหมครับ เพราะฉะน้ันแลว 

 
ประธานสภาฯ   เด๋ียวนะครับใหทานสมาชิกอภิปรายใหจบกอนนะครับ 
 
นายเสนีย เอกบุตร  ครับ เพราะฉะน้ันแลวถาไมเขาขอ 89 วรรค 1 ทานใหใชขอ 87 ถาจะมีการ 

ลงมติจริง  ๆผมก็ขอเสนอญัตติวา ขอลงคะแนนแบบขานช่ือรายบุคคล ในการใช
เงินสํารองจายขององคการบริหารสวนจังหวัดในคร้ังน้ีนะครับ ทานก็ตองขอผู
รับรองสิครับ 

 
ประธานสภาฯ   ทานสมาชิกครับ จะเสนอญัติ หรือขอสอบถามทาน 
 
นายเสนีย เอกบุตร  ผมไมสอบถามครับผมจะเสนอญัตติ การลงคะแนนแบบขานรายช่ือ ถาจะมีการ 

ลงคะแนน ถาจะมีการเห็นชอบในสภา นะครับ 
 
ประธานสภาฯ   เด๋ียวใหทานเลขาสภาไดช้ีแจงตอทานสมาชิกกอนนะครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ครับขออนุญาตทานประธานท่ีเคารพครับทานสมาชิกครับ คือตอนน้ีเปนญัตติ 

ขอยกเวนระเบียบนะครับ ก็สภาจะมีก็จะตองลงมติ คือทานเสนีย ก็อยากจะขอลง
มติดวยการดวยวิธีขานช่ือก็คือหลังจากท่ีไดอภิปรายกันพอสมควรแลวนะครับทาน
ครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับเชิญครับ  

เชิญทานสุรพงษครับ 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ  ขออนุญาตประธารสภา ผมสุรพงษ พลซ่ือ ครับ เม่ืออานญัตติท่ีรักษาการ 

ทานนายกไดเสนอนะครับ ความจริงแลว การจายเงินทุนสํารองเปนอํานาจผูวา
โดยตรงอยูแลวเงินทุนสํารองเงินสะสมเปนอํานาจผูวา แตอํานาจผูวาน้ัน ผูวาตอง
จายในกรณีทําโครงการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีสภาอันทรงเกียรติขอเขาไป อัน
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น้ันผูวาเปนอํานาจผูวาอนุมัติ แตท้ังน้ีท้ังน้ันแลว เราขอเหนือกวาน้ีอีก  
ซ่ึงเราไมไดสามารถท่ีจะทําโครงการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน แตเราของอํานาจ
ผูวาในการใชหน้ี ซ่ึงมันเปนการยกเวนระเบียบ มันซอนกันถาทําโครงการ
ส่ิงกอสรางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแลว ถาจะใชเงินทุนสํารองเงินสะสม ก็ตองขอ
อํานาจผูวา ผูวาอนุมัติถือวาโอเคใชได แตกรณีน้ี เรามีกรณีผิดปกติเราไมไดมี
โครงการท่ีผานสภา มันเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนจากอุดหนุนเฉพาะกิจ ท่ีขอไปยังไงก็
แลวแตทางมาไมเหมือวกันก็เลยเกิดอุบัติเหตุ ไมสามารถท่ีตองใจายเงินตาม
งบประมาณท่ีผานมาได ก็ตองขอใชอํานาจผูวาในการยกเวนระเบียบในการจายเงิน
ตรงน้ี  ก็ตองทําความเขาใจอยางน้ันนะครับ เพราะฉะน้ัน ผูวาจะยกเวนระเบียบได
มันตองมีระเบียบใหผูวายกเวน เพราะฉะน้ัน ผมอยากจะถามทานปลัด รักษาการ
ทานนายกอยูนะครับวา ระเบียบตรงน้ีไมใชผูวาทํายกเวนไดทุกเร่ือง เพราะฉะน้ัน 
ผูวาจะยกเวนไดตองมีระเบียบใหผูวายกเวนไดอันน้ีเคยมีศาลปกครองแลวนะครับ 
ถากรณีใด ถาไมมีระเบียบใหผูวายกเวนได ผูวาก็ไมสามารถท่ีจะอนุมัติ ยกเวน
ระเบียบได เพราะฉะน้ันตองมีระเบียบกอน ระเบียบวาใหอํานาจผูวากอนถึงจะ
ยกเวนระเบียบได เพราะฉะน้ัน ในญัตติน้ี มันเปนญัตติท่ีแปลก ความจริงแลวเงิน
สวนน้ี ถาเปนโครงการของ อบจ. แผนสภาอันทรงเกียรติแหงน้ี เปนโครงการแลว
ถาผิดพลาดประการใดถาจายยังไงสภาก็ไมแปลก แตคราวน้ีมันเปนเงินมาคนละ
ระบบ แลวโครงการถามวาโครงการเปนการแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชนไหม 
ใชครับถูกตองครับไมเถียง แตมันเปนเงินมาท่ีสวนกลาง เขาก็มากับโครงการเราขอ
ไปเงินตามมา แลวเงินตามมาเราเงินคืนไปใหเราจายพูดภาษางาย  ๆฟงเขาใจ 
เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีสงสัยก็บอกวาทําไมสวนกลางงบประมาณแลว ใหเราคืน คืนแลว
ใหเราจายผมก็ตองคําถามบอกวาถาเกิดมา 50 60 ลาน โอเคเราพอจายไดถาเกิด
ว่ิงมา 200 ลานละใหเราจาย เราจะตองทํายังไง ผมวาสนาไมไดเปนผูวา แตถาได
เปนผมก็ไมเซ็น แตก็ไมไดเปนเพราะวาสนาไมถึง ก็คงชาติน้ีคงไมไดเปนแลวครับ
อายุมากแลว ส่ิงเหลาน้ีท่ีผมจะกราบเรียนวา ถาเกิดสวนกลางเรามีทางอ่ืนไหมผม
จะสอบถามนอกรอบบอกวาไมใชจังหวัดเราจังหวัดเดียว แตถาหลายจังหวัดเขา
จายกันยังไง หรือวาเขารวบรวมแลวสงปญหาเขาไปสวนกลางใหคณะรัฐมนตรี เขา
อนุมัติงบสวนกลางอีกสวนหน่ึงนําเขาสภาผูแทนราษฎร เราก็ทําเปนปญหาท่ีเสนอ
ใหฝายผูแทนเราก็มี 6 คน 6 ทาน ก็ทําเปนญัตติเขาสภาผูแทนราษฎร ปญหา
งบประมาณสวนกลางออกชุมชนทองถ่ินแลวทําใหชุมชนทองถ่ินเดือดรอน 
สวนกลางมีงบกลางระดับประเทศยังไง ใหเขาผลักดันตรงน้ีมา นําปญหาตรงน้ีเขา
สภาผูแทนราษฎร อันน้ันทางหน่ึง ผมก็เลยถามวาในจังหวัดอ่ืน ปญหาไดสอบถาม
บอกวาจังหวัดอ่ืนก็เหมือนกันกับเรา แตถามวาเราไดดําเนินการข้ันตอนน้ันหรือยัง 
ความจริงแลวผมสอบถามเพ่ือนสมาชิกหลายทานบางคนก็อยากยกมือวาบางคนก็
ไมอยากท่ีจะยกมือบาง การท่ีไมอยากจะยกมือไมใชเขาไมอยากจะทําหนาท่ีนะ เขา
ก็คิด เขาไมกระจางในความคิดของเขา ไมไดกระจางในขอระเบียบเพราะฉะน้ันส่ิง
เหลาน้ีฝายราชการทานปลัดขออนุญาตนะครับ ไมใชภารของทาน แตบังเอิญทาน
มาอยูในหนาท่ี แตวาเปนความผิดของทานผมก็ไมไดลงโทษทานไมไดตอวาทาน แต
เม่ือทานมาทําหนาท่ีรักษาการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุแลว 
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ข้ันตอนตาง  ๆทานทําครบกระบวนการหรือยัง ส่ิงเหลาน้ัน ท่ีผมเปนหวง แตถาม
วาผมจะยกมือใหผมก็ยกไดแตผมก็ยกผมก็คิดเหมือนกันมันก็มีหลายท่ีหลายแหง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยกมือแลวไมใชวาจะรอดเพ่ือผมหลายทานก็ยังมารับ
ผิดก็ยังมี ผมก็ยังเคยไปทนายความแกตางก็มียังมี ชดใชก็มี ส่ิงเหลาน้ีทานประธาน
ท่ีเคารพครับ ผมไมแนใจวาทําไปแลวผูวาจะเซ็นหรือเปลา ถาเกิดผูวาไมเซ็นละจะ
เปนอะไรข้ึนเราจะตองจายยังไง คําถามตอไปสมมติฐานวาไปแลวผูวาไมเซ็น ก็เปน
อํานาจของทาน ทานไมเซ็นยกเวนระเบียบแลว อบจ.จะแกไขยังไง เราจะยกมือไป
แลวสมมติยกมือไปแลวผูวาไมเซ็น องคการบริหารสวนจังหวัดจะมีวิธีการแกอยาง
อ่ืนไดอยางไร เพราะฉะน้ันส่ิงเหลาน้ีนอกจากจะไมใชสภาอันทรงเกียรติเหลาน้ียก
มือแลวแตผูวาเซ็น อันน้ันอานตามระเบียบ แตถาเกิดผูวาไมเซ็นละ องคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็ไมสามารถจะเอาเงิน 63 ลานไปชดใชหน้ีได น้ันละคือ
ปญหา เพราะฉะน้ัน ปญหาเหลาน้ีจังหวัดอ่ืนท่ีเขาลักษณะเดียวกันรวบรวมแลว
นําเสนอผูแทนราษฎรเรามีต้ัง  6 ทาน ส่ิงเหลาน้ีถาเกิดข้ึนก็ใหเสนอเขาท่ีสภา
ผูแทนราษฎร ใหคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติ ก็มาจากงบกลางงบอะไรก็แลวแตคงไม
แตกตางมากมายกับ อบจ.เรา เพียงแตเขาระดับประเทศ เพราะฉะน้ันส่ิงเหลาน้ีเรา
ไดดําเนินการหรือยัง ความจริงไมอยากเอาเขาสภาหรอกครับแตสวนหน่ึงก็เปนหวง
ทานปลัดทานจะเกษียณแลวแตกลัวโดนฟองเปนธรรมดา 157 ถาไหน  ๆมันก็ทํา
หนาท่ี ฟองก็ตองโดนฟอง ก็ตองถูกบางละ เพราะเราปฏิบัติหนาท่ี นักรบก็ตองมี
บาดแผลเปนธรรมดาครับเราทําหนาท่ีเราไมไดน่ังเฉย  ๆเม่ือเราทําหนาท่ีอยางน้ีเนา
เปนหวงเรากังวนอยางน้ี โดนฟองก็โดนฟองเพราะเราจะไดไปช้ีแจง มันจะไดมี
ขอสรุปอันสุดทาย ถาศาลพิพากษาถึงท่ีสุดแลวสภาอันทรงเกียรติ จายเงินโดยไม
ตองอาศัยเงินในสภาก็ไดครับ เพราะศาลส่ัง เพราะฉะน้ันส่ิงเหลาน้ีมันเปนคาง  ๆ
คา  ๆอยู ผมเห็นทานสมาชิกแตละทานยกมือบางคนก็อาจจะขโมยลุกหนีเขา
หองนํ้า บางคนก็อาจจะงดออกเสียง บางคนก็ขานรับ ผมก็ไมอยากใหเพ่ือนสมาชิก
เอาตัวรอดครับไปก็ไปดวยกันจมก็ตองจมดวยกัน ไมใชโดดหนี แตวาการท่ีจะโดด
หนี การท่ีจะแพแตกก็ตองรับการช้ีแจงผมถามท้ังหลายประเด็นใหชัดซะกอนนะ
ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ตามญัตติท่ีทานนายกไดเสนอเขาสูสภานะครับก็จากคําช้ีแจงของทานนายก 

แลวน้ันก็คือทานสมาชิกก็มีสิทธิท่ีจะอภิปรายแลวก็ซักถามในขอสงสัยนะครับ แลว
ผมก็จะใหทานนายกไดตอบเปนรายคําถามไปแตละทานนะครับ 1 ก็คือทานเสนีย 
เอกบุตร แลวก็ทานสุรพงษ นะครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีก
หรือไมครับ เชิญครับ เชิญทานอุทัย แกวกลาครับ 

 
นายอุทัย แกวกลา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมอุทัย แกวกลา  

สมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ เขตอําเภอฆองชัยครับ วันน้ีทานปลัดปฏิบัติหนาท่ีทาน
นายก ไดเสนอญัตติความเห็นตอสภา อบจ.กาฬสินธุ เพ่ือให อบจ.กาฬสินธุ ทํา
ขอตกลงกับผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือยกเวนปฏิบัติตามขอ 89 (1) และขอ
ความเห็นชอบใหจายเงินทุนสํารองเพ่ือนําไปจายชดเชยโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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ป 2562 ท่ีถูกพับไป จํานวน 63,286,001.56 บาท ทานประธานครับผมเองได
มีโอกาสไดอานเอกสารเม่ือ 3 วันท่ีแลวท่ีทาง อบจ.กาฬสินธุ ไดสงไปท่ีบานครับ 
กราบเรียนทานประธานไดนําเรียนเพ่ือจะใหทานสมาชิกไดเขาใจรวมกันวาท่ีไป 
ท่ีมาเปนอยางไรครับ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเม่ือป 62 ทาง อบจ.กาฬสินธุ 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณป 62 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 จํานวน 9 
โครงการ จํานวนเงิน 82,597,000 บาทครับ จากน้ันทาง อบจ.กาฬสินธุ ไดทํา
ประกาศ เร่ืองการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคหรืออีบิดด้ิง ไดประกาศผูชนะ
เสนอราคาท้ัง 9 โครงการเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562 ซ่ึงใกล  ๆส้ินปทาน
ประธานครับ จากน้ันวันท่ี 27 วันเดียวกัน ทาง อบจ.กาฬสินธุ ไดย่ืนขอกันเงินตอ
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ น่ีคือลําดับข้ันตอนนะครับ แลวหลังจากประกาศผู
ชนะ วันท่ี 27 แลว ผูเสนอราคาท่ีรวมเสนอราคารวมกันรายหน่ึง เขาขออุทธรณ
วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงไมเห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาผล อบจ.
กาฬสินธุ ไดสงหนังสือถึง อบจ.กาฬสินธุ 30 กันยายน คัดคานการประกาศผล
เพราะวาเขาไมไดประกาศผูราคาตํ่า แตเขาคิดวาเขามีคุณสมบัติท่ีจะเปนผูชนะแต
ทาง อบจ.กาฬสินธุ ประกาศคนท่ีเสนอราคาตํ่าเปนผูชนะการเสนอราคา นะครับ 
จากน้ันวันท่ี 30 ตุลาคม ทาง อบจ.กาฬสินธุ ไดนําความเห็นเสนออุทธรณไปท่ี
กรมบัญชีกลาง ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 จากน้ันมีหนังสือซํ้ามาจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเสนอวา โครงการปงบประมาณ 2562 ตองกันเงินเพ่ือ
เบิกจายและขยายเวลาการเบิกจาย วันสุดทายของเดือนมีนาคม ป 2563 น่ีคือ
หนังสือท่ีจะใหทางคนท่ีรับเงินในป  63 นะครับ จากน้ัน อบจ.กาฬสินธุ ก็ไดทํา
เร่ืองขยายไปตามหนังสือน้ี ตอมา อบจ.กาฬสินธุรอผลการอุทธรณจาก
กรมบัญชีกลาง ในวันท่ี 17 มกราคม กรมบัญชีกลางไดตอบการอุทธรณมา อบจ.
กาฬสินธุวา ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางถนนสายบานโคกประสิทธ์ิ - บานทาแห 
อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ โดยใหยึดผูเสนอราคาตํ่าเปนผูชนะการเสนอราคา
ครับ จากวันท่ี 27 มกราคม ทาง อบจ.กาฬสินธุ ไดเรียกผูรับจางท่ีเสนอราคาตํ่าใน
เสนทางเสนน้ี มาทําสัญญาเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 ครับซ่ึงทําตาม
หลักเกณฑก็คือวาโครงการน้ีทําสัญญากอนวันสุดทายของเดือนมีนาคม 2563 
ครับ แตอีก 8 โครงการน้ัน ยังไมไดตอบมา ซ่ึง 8 โครงการก็คือ วงเงิน 
63,268,001.56 บาท ครับ น่ีคือยอดน้ัน แลวก็มีหนังสือตอมามีหนังสือมา 
หลังจากอุทธรณไปแลว อบจ.กาฬสินธุ ก็รอทําเปนสัญญาไป 1 โครงการ อบจ.ก็รอ
อีก 8 โครงการ เม่ือไหรกรมบัญชีกลางจะแจงผลอุทธรณกลับมาไมมาสักท่ีทาน
ประธานจนวันท่ี 15 เมษายน อบจ.กาฬสินธุก็เปนวาชาเกินไป อบจ.กาฬสินธุ เลย
ทําหนังสือทวงถามไปท่ีกรมบัญชีกาลาง กรมบัญชีกลางก็ยังไมตอบมาจนปจจุบัน
ครับ แลวทายท่ีสุด อบจ.กาฬสินธุ เลยตัดสินใจเรียกผูเสนอราคาตํ่าท้ัง 8 รายมา
ทําสัญญาในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ครับ จากหนังสือฉบับแรกท่ี
กรมบัญชีกลางตอบมาถึงวันท่ีเรียกมาทําสัญญาใหมเปนเวลา 91 วันครับ ซ่ึงตรงน้ี
มีขอสังเกตุวาเราพิจารณาชามาก ชามากก็คือวาเรานาจะยึดหนังสือฉบับแรก
โครงการแรกท่ีเขาเสนอมาเน่ืองจากวา ท้ัง 9 โครงการเสนอขออุทธรณในเง่ือนไข
เดียวกัน แตเขาตอบมาโครงการเดียว แต อบจ.กาฬสินธุ เรียกใชวิธีตอบทุกขอ
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เหมือนเด็กนักเรียนขอสอบครับทานประธาน ดังน้ันผมคิดวาเรามีประสบการณ
พอสมควรในเร่ืองน้ีนะครับ แลว อบจ.กาฬสินธุก็ทําสัญญาอีก 8 โครงการในวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงกําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน ส้ินสุด
โครงการ วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 ซ่ึงทานไดเห็นวา หนังสือมันเลยเลยมาวันท่ี 7 
นะครับวาตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน  แตผมก็แปลกใจวาไมมี
โครงการใดใน 8 โครงการ ดําเนินแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563 เลย
แปลกมาก ท้ัง  ๆท่ีมีเวลาเกือบ 5 เดือน หลังจากวันทําสัญญา แตท้ัง 8 โครงการ
ไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จเลย แลวจนมาถึงวันท่ี 15 กันยายน ป 2563 ไดรับ
หนังสือจากจังหวัดวา โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในชวงป 56 - 62 ถา
ดําเนินการยังไมแลวเสร็จถือวาพับไปดวยเหตุผลน้ีครับ อบจ.กาฬสินธุ จึงไมมี
โครงการท้ัง 8 โครงการไดเบิกไปตามระยะเวลา 30 กันยายน 2563 นะครับ เงิน
ก็เลยถูกดูดกลับคืนไป จึงเปนเหตุใหวันน้ีเราตองมาคุยกัน ผมเองคิดวาผมดูแลวผม
คิดวาเรามีประสบการณพอสมควรในการของบประมาณจากหนวยงานขางนอกมา
แกปญหาใหพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ผมคิดวาประเด็นท่ี 1 น้ี เรารอเวลาเกินไป
ท่ีใหกรมบัญชีกลางตอบท้ัง 9 โครงการมาใหเรา เขาตอบมาโครงการเดียวเปน
แนวทางแลว ทําไมเราไมยึดหลักแนวทางโครงการน้ี เอาผูเสนอราคาตํ่าท้ังหมด
ตามหนังสือท่ีตอบโครงการแรกมาเพ่ือเปนบรรทัดฐานในการให 8 โครงการได
ดําเนินการแกปญหาใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึงทันเวลา แลวเสร็จภายใน 30 
กันยายน 2563 ตามหนังสือส่ังการ ประเด็นท่ี 2 ผมคิดวา อบจ.กาฬสินธุ เราตอง
ทํางานรวมกันทุกฝายท่ีเก่ียวของ ในบทบาทการทํางาน อบจ.กาฬสินธุ ไมนาจะ
ปลอยใหกองใดกองหน่ึงทํางาน เวลาเกิดความเสียหายมาน่ี มันไปเก่ียวของกับ
โครงการกองอ่ืนท้ังหมดเลยมันไมใชแตกองพัสดุฯ แตมันเก่ียวกับฝายโนนฝานน้ีไป
หมดเลยนะครับ ดังน้ัน ผมคิดวาการทํางานหรือการของบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอกน้ัน มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทํางานประสานอยางความเขาใจกัน 
ผมเองคิดวาน่ีเปนประสบการณสําคัญวาเราไมสมควรจะตองมาหาเงิน 63 ลานไป
จาย แตเราตองจาย เราในความเห็นของผมแลวผมคิดวาความผิดเปนความผิดของ
เราภายใน อบจ.กาฬสินธุ จะเปนขาราชการประจําท่ีทํางาน จะเปนฝายการเมืองท่ี
เปนผูบริหารในชวงจังหวะน้ัน ก็ถือวาตองเปนผูจะตองบกพรองและรับผิดชอบ
รวมกัน สวนผูรับจางผมคิดวาผมเขาใจเขาในสวนท่ีผมไมมีสวนไดเสียอะไร ผูรับจาง
เขาทํางานใหเราแลวเสร็จทุกคนก็อยากไดเงิน แตดวยเหตุผลน้ีผมคิดวาผมพยายาม
คิดแลวดูเอกสารแลวน่ี สุดทายน่ียังไง อบจ.กาฬสินธุ ก็ตองจายเขา ไมจาย
ในตอนน้ีสุดทายเขาก็ตองฟองรอง ก็ตองจาย ผมฝากวาการท่ีไมจายเลยไมมีทาง
เลยครับเพราะวาเขาเองชอบดวยกฎหมาย ทําดวยถูกตองตามกติกาทุกอยาง 
ดังน้ันบทเรียนคร้ังน้ีสําคัญอยางย่ิงกับ อบจ.กาฬสินธุวา เม่ือเราทําโครงการ เชนน้ี
เราก็จะตองดูชวยกัน ดูรายละเอียดโดยเฉพาะคนท่ีดูระเบียบกฎหมายตอง
พอสมควรในการท่ีจะบอกกลาวกันหารือกันในความเปนไปเปนมา ผมคิดวาจําเปน
อยางย่ิงเราเห็นหลายคร้ังวาคนท่ีเขาของบประมาณ ขอเงินเกินกําหนดเวลาเขาอาง
มติ ครม. โควิดมาเราจายเขาไดทุกคร้ังเน่ืองจากวาเราไมมีกระบวนการในการตอบ
โตเขาอยางเปนกิจลักษณะ ทําใหเอกสารเราไมมีหลักฐานการบกพรอง แมกระท่ัง
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โครงการน้ี เราไมมีแมกระท่ังวาการแจงเหตุตาง  ๆกอนท่ีจะถึง 30 กันยายน ถึง
หนวยงานท่ีเก่ียวของในเร่ืองขอบกพรอง ในเร่ืองความคืบหนาดําเนินโครงการไปถึง
ไหนแลว น่ีก็ตองสอบถามอยูแลวอันน้ีไมมีเลย ก็ถือเปนความบกพรองอยางย่ิงนะ
ครับ ผมเองขออนุญาตนําเรียนในท่ีประชุมวาดวยความเขาใจทุกฝาย ผมคิดวาเรา
ตองดูรายละเอียดชวยกันในการจายคร้ังน้ีทางผูบริหารขอจายเปนเงินทุกสํารอง ซ่ึง
เปนเงินท่ี เราไมเคยไดจายเลย เงินทุนสํารองท่ีผมเขาใจไมใชอยางน้ัน เงินสะสมก็
คือเปนเงินท่ีตกคางทายปท่ีไมไดใชก็ตกไปรวมกันเปนกองเปนอาง สวนเงินสํารองน่ี
ผมเขาใจวาเกิดจากการเอาเงินละสมไปใชทุกคร้ังถูกหักเขาไปในกองทุนเงินทุก
สํารอง 15 เปอรเซ็นตทุกคร้ัง ท่ีเอาเงินสะสมไปจายจนเงินสะสมเรามีท้ังหมด
ตอนน้ี 139 ลานเศษ คิดดูวา 15 เปอรเซ็นต ของ 139 ลานเศษเราใชเงินสะสม
ไปเทาไหร ดังน้ัน ในสวนตัวผมแลวผมคิดวาอยากใหสภาไดชวยกันคิดวาเม่ือมันไม
มีทางออกเราจะเปนยังไง เราจะมีมติยังไงเลยไหม หรือวาสุดทายผมคิดวาผูรับจาง
เขาก็คงหาวิธีของเขาเพราะวาเขาทํางานเสร็จแลวนะครับ ก็ขออนุญาตดําเรียนให
สภาเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติไดมีขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือจะไดพิจารณารวมกันครับ 
ขอบพระคุณึครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานสุรพงษครับ 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ผมสุรพงษ พลซ่ือ ตองอภิปราย 

มากหนอยและนานหนอยเพราะเปนเร่ืองสําคัญทานประธานครับ ความจริงแลวได
ฝงขออนุญาตท่ีเอยนามทานอุทัย ท่ีไดช้ีแจงพอสมควรในข้ันตอนในเสนทางของ
งบประมาณก็พอจะคราว  ๆไดฟงวาท่ี 8 โครงการน้ีเปนงบนอกท่ีเสนอขอ
งบประมาณเฉพาะกิจจากสวนกลาง พอสวนกลางอนุมัติมาแลว มีการประมูลราคา
กัน แลวก็มีการหารือไปท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณก็ไดช้ีแจงมาบอกวาเปนแนวทางเพ่ือเปนประโยชนขององคกร ของรัฐ ให
คัดเลือกผูรับจางท่ีเสนอราคาตํ่าสุด คําวาตํ่าสุดเขาไมไดระบุวา หจก. หรือบริษัทใด 
แตถาเพ่ือเปนประโยชนขององคกรของรัฐ ไมไดเกิดความเสียหายใหยึดราคาตํ่าสุด 
น้ันคือเปนบรรทัดฐานไมตองระบุวาหางใด หลายท่ี หลายแหงติดคุก จําคุกก็มี ผม
ไมตองเอยเด๋ียวหม่ินประมาท กรณีอยางน้ีโครงการลักษณะเดียวกัน ชวงเดียวกัน
เชนกัน เพราะฉะน้ัน เม่ือสงมาปบ เม่ือฟงแลวเรามาทําสัญญาตัวแรกทําอยูท่ี 
กุมภาพันธ ผมไลไป 150 วัน 5 เดือน กุมภาพันธ - มิถุนายน จบแลว 5 เดือน ไม
เกินกันยายน หนังสือส่ังการเราทราบดีอยูแลว สมัยกอนทานปลัดเคยช้ีแจงบอกวา 
แตกอนกันเงินได แตงบตัวน้ีมันเปนงบเฉพาะกิจ เสนทางของงบประมาณมาคนละ
เสนมาคนละหวง มาคนละทาง เราจะยึดเหมือนกันไมได เพราะฉะน้ัน เขามี
หนังสือส่ังการตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 30 กันยายน ในปงบประมาณน้ัน ชัด 
เพราะฉะน้ัน คุณมาทําสัญญาอยูท่ี พฤษภาคม ไลไปถึงตุลาคม ก็เกินปงบประมาณ
แลว กรณีอยางน้ีทําไมไมนําเขาสภา แลวก็นําเขาสภาตอนน้ีเปนอยางน้ีทางสภา
ควรทําสัญญากับผูรับจางหรือไมก็ตองนําเขา แลวกรณีอยางน้ีใหสภารับผิดชอบ 
ไมใชเงินผมหลอกครับ แตกอนหนาน้ันเร่ิมต้ังแตตนนํ้างบประมาณท่ีขอไป 8 - 9 
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โครงการ ผมไมไดเถียงวาอําเภอกุฉินารายณ ของผม แตถามวาตองหารือในท่ีสภา
บอกวาใน 9 โครงการเปนโครงการตัวละ 10 ลาน 20 ลาน มันตองกระจาย
งบประมาณแบงปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนใหท่ัวท้ังจังหวัดอยางไร 
น้ันคือเปาหมาย ไมใชไปทําปบ  ๆไมรูลงตรงไหน ผมไมรูวาลงตรงไหน แมแตผมจะ
ยกมาผาน 93 ผมก็ไมรูวาโครงการใด ลงพ้ืนท่ีไหนมีความจําเปนหรือไม เดือดรอน
ยังไง ตองส่ิงเหลาน้ีสภาตองรับรู แตสภาไมรับรู รูก็จะตองยกมือจายเสนอผูวาให
จายเงินสํารอง มันผิดมาต้ังแตแรก เพราะฉะน้ัน ผมตอบอีกทีหน่ึงบอกวาเรา
จะตองจายอยูแลวเงิน ผมไมเถียงครับ จาย  ๆแน เพราะเราเปนองคกรทําสัญญา 
แตถามวาจาย จะใชเงินใครจาย ประเด็นอยูตรงน้ัน แตถา อบจ. มันก็งายนะครับ
พรุงน้ีก็จายเลยก็ไดออกเช็คก็ได แตผมถามวามีทางอ่ืนท้ัง ๆ ท่ีไมใชงบประมาณ
ผานของเรามันผานสภามาน่ี ใหฝายคาน สส. ทานอภิปรายในสภาบอกวาสภา งบ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางมาอยางน้ีทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขา
เดือดรอน หลอกเขาใหงบประมาณกาฬสินธุเรา 63 ลานและจังหวัดอ่ืน อีกถา 10 
จังหวัด เปนพันลาน ใหฝายคาน สส. ผูแทนเสนอเขาสภาบอกใหคณะรัฐมนตรีจาย
งบออกมา กรณีอยางน้ันไดไหม ถาเราจายงายมันก็งายนะครับ เงินทุนสํารอง ผูวา
อนุมัติอยูแลว แตน่ีมันนอกเหนือ เอาเงินสํารองไปจายน้ีซ่ึงเปนเคสไมปกติ แตถา
ทําสาธารณูปโภคเขาไปงาย ๆ เปนระเบียบ แตน่ีมันจายไมปกติ เพราะฉะน้ัน
เหมือนยังวาครับ อบจ.เราตองจายแนจายดอกเบ้ียก็ตองจาย แตถามวาเปนเงินของ
ใคร เราไดทําสุดความสามารถท่ีจะตองอภิปรายนําเสนอตนนํ้าท่ีมาของ
งบประมาณตัวน้ีหรือยัง เต็มความสามารถหรือยัง ย่ิงไปบอกวาหลาย  ๆจังหวัด
ลักษณะเดียวกันก็เอาเร่ืองใหสภาผูแทนราษฎร เขาไปโตในสภาผูแทนราษฎร เขา
จะไดอภิปรายฝายคานอภิปรายใหฝายของรัฐบาลบอกวาถาอนุมัติงบมาอยางน้ีแลว
ปญหาทองถ่ินเขาเดือดรอนอยางน้ี รวมแลวหลายจังหวัดรวมเปนพันลาน รัฐบาล
จะแกไขอยางไร ส่ิงเหลาน้ันเปนเร่ืองของสภาใหญ สภาเราก็คืออนุมัติจาย ไมใชเรา
จะสักแตวาอนุมัติจายอยางเดียว เพราะฉะน้ันผมเลยต้ังคําถามอยูประเด็นน้ี น่ีครับ
ทานประธานครับ มันยังไมถึงยกมือหรอกความจริงแลวถาเราไมจายวันน้ี เราไป
จายอาทิตยหนาถามวาตองจายแน  ๆจายแลวเปนเงินของใครประเด็นอยูท่ีวาเงิน
ของใครเปนคนจาย แตถาเราถวงได อบจ. เราก็ไมอยากจะจายครับ เปนงบของ
สวนกลางก็อยากใหสวนกลางจายนะครับ ผมฝากไวแคน้ีขอคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสมาชิกนะครับ สําหรับญัตติน้ีเปนญัตติท่ีสําคัญ ท่ีสภาของเราจะ 

รองพิจารณา แลวก็อภิปรายกันไมวาดานเอกสาร แลวก็ใหทานนายกไดช้ีแจงอีก
คร้ังหน่ึง ผมขออยางน้ีกอนนะครับ 3 ทานท่ีต้ังคําถามมานะครับจะใหทานนายก
ตอบท้ังสามทานนะครับ เด๋ียวผมจะไดเตรียมคําถามของทานสมาชิกเพ่ือท่ีจะไดให
ทานนายไดช้ีแจงนะครับเพราะวาวาระน้ีผมก็จะใหทานสมาชิกท่ีมีขอสงสัยได
อภิปรายไดสอบถามในการท่ีจะขอจายเงินทุนสํารองสะสมนะครับ กอนท่ีทาน
นายกจะช้ีแจง ผมขออนุญาติพักการประชุม 10 นาที โดยใชนาฬิกากลางกอนนะ
ครับ พักการประชุมครับ 
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    -พักการประชุม 10 นาท ี 
 
ประธานสภาฯ   ครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ตอนน้ีเราอยูท่ีญัตติ เร่ืองขอใชจาย 

เงินทุนสํารองสะสมโดยท่ีทานนายกไดนําเสนอตอสภาก็มีทานสมาชิกท้ังสามทาน
ไดมีขอสอบถามข้ึนมาอภิปรายตอทานนายกนะครับ ก็จะขอใหทานายกไดตอบขอ
ซักถามขออภิปรายของทานสมาชิกท้ังสามทานนะครับโดยเริ่มจากทานเสนีย เอก
บุตรกอนนะครับ คอยตามดวยทานสุรพงษ แลวทานอุทัยครับเชิญทานนายกครับ 

 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานตอบขอสอบถาม 

ของทานเสนีย นะคะ ประเด็นแรกก็คือการดําเนินการจายขาดเงินทุนสํารองเงิน
สะสมน้ีเปนไปตามระเบียบหรือไมนะคะก็คือ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
เองไดขอความเห็นชอบตอสภาในการใชเงินทดรองเงินสะสมในการสํารองเงิน
สะสมเปนไปตามระเบียบขอ 87 (1) นะคะ ก็คือกรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม
ถึงรอยละ 15 ของเงินสะสม ณวันท่ี 1 ตุลาคมของปงบประมาณน้ัน ใหขอความ
เห็นชอบจากสภาทองถ่ินและขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด นะคะ เน่ืองจากวา
เงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ณ ขณะน้ี ซ่ึง 1 ตุลาคม น้ันอยู
ท่ี 37 ลานนะคะ ยอดเงินสะสม มีอยู 37 ลานนะคะ คิดตามการคํานวณตาม
ระเบียบน้ีก็จะเปนเงินสะสมท่ีจะตองกันไวสําหรับ 10% ของกรณีเกิดสาธารณภัย
เกิดข้ึน แลวก็เปนการกันสําหรับเงินเดือน เงินคาตอบแทนตาง  ๆแลวก็รายจาย
ประจําตาง  ๆก็ 10% ของงบประมาณก็จะอยูท่ี ขออนุญาตนะคะ ก็คือเงินสะสม
คงเหลือไมถึงรอยละ 15 ของเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม เงินสะสม ณ 1 ตุลาคมก็อยู
ท่ี 37 ลานตามท่ีหลักฐานไดฝายเลขาไดนําเรียนทานอยูในเอกสารของทานแลวนะ
คะ ตัวน้ันเปนการคํานวณของทางกองคลังนะคะ ก็ยอดเงินสะสมน้ีมันไมถึงตามท่ี
คํานวณมันไมถึงรอยละ 15 นะคะเพราะวาเงินสะสมท่ีเรามีอยู ณ ขณะน้ี 37 ลาน 
แลวก็หัก 10% ของเงินสะสมตัวน้ันนะคะ 10% แลวก็บวกดวยเงินกันไวสําหรับ
จายเงินเดือนก็จะติดลบอยู 117ลาน เพราะฉะน้ันก็คือเงินตัวน้ีจะไมถึงรอยละ 15 
เพราะเงินสะสมเราติดลบนะคะ เพราะฉะน้ันประเด็นน้ีมันเลยเขาหลักเกณฑขอ 
87 (1) นะคะ ก็คือยอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละ 15 ของ ณ วันท่ี 1 
ตุลาคมของ ปนะคะ ก็ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินและขออนุมัติตอผูวา
ราชการจังหวัด ก็คือเปนไปตามระเบียบขอ 87 (1) นะคะ สวนประเด็นขอ 89 
น้ันก็จะเปนอํานาจหนาท่ีในการใชจายเงินตัวน้ีซ่ึงอํานาจหนาท่ีตัวน้ี ตามระเบียบน้ี
ก็จะใหเราจายเปนเงินท่ีจะไปในการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน แลวก็
เปนการเพ่ิมรายได เปนการบําบัดทุกขบํารุงสุขนะคะ แตเน่ืองจากคาใชจายท่ีเรา
จะจายมันเปนการจายเพ่ือจายในการชําระหน้ีผูกพันตามท่ีสัญญาท่ีเกิดข้ึนแลว 
เพราะฉะน้ันขอน้ีก็คือการใชจายเงินก็จะไมเปนไปตามขอ 89 เพราะฉะน้ันก็เลย
ขอยกเวนการปฏิบัติในขอน้ี สวนขอ 87 ก็คือขออํานาจสภาใหความเห็นชอบ
เพ่ือท่ีจะไปใหทางผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติคะ แลวก็สวนประเด็นในการ
ท่ีจะออกเสียงลงมติก็ขออนุญาตทางทานประธานสภาไดอนุญาตใหทางเลขาเปน
คนใหคําช้ีแจงคะทานคะ 
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ประธานสภาฯ   ทานนายกครับตอนน้ีผมยังไมขอมตินะครับ เพียงแตขอใหทานไดช้ีแจงครับ  

ขอสอบถามนะครับเชิญครับ ทานนายกจะใหตอบคําถามครับ 
 
นายวรากรณ ภูอาภรณ  ทานประธานครับ กอนท่ีทานายกจะช้ีแจงผมขออนุญาตทานประธานครับ 
 
ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานวรากร ภูอาภรณครับ 
 
นายวรากรณ ภูอาภรณ  ครับทานประธานท่ีเคารพ ทานท่ีเขารวมประชุมสภาทุกทาน ผมวรากรณ  

ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด
ครับ ทานประธานครับ เม่ือสักครู ผมพยายามท่ีจะนําเอกสารอางอิงไดหารือกัน
กอนท่ีทานละดําเนินการประชุมตอเม่ือทานประธานดําเนินการประชุมตอผมก็จะ
ขออนุญาตทานประธานอานเอกสารท่ีสํานักงบเขาไดช้ีแจงมา ทานประธาน
อนุญาตหรือเปลาครับ  

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ 
 
นายวรากรณ ภูอาภรณ  ขอบคุณทานครับ ผมขออนุญาตอานเอกสารท่ีทาง อบจ.ของเราไดหารือ 

ไปทุกสวนท่ีมีสวนเก่ียวของครับแตจะขอนําเอกสารท่ีทางฝายเลขาไดจัดสงใหเปน
เอกสารเลมเก่ียวกับญัตติในเร่ืองน้ีนะครับ หนาท่ี 80-88 เปนหนังสือเร่ืองขอรับ
การจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน
เพ่ือดําเนินการกรณีรายการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556-2562 โดย
ผลของกฎหมายครับ สํานักงบประมาณ เรียน นายกองคการบริหารองคการ
บริหารสวนจังหงัดกาฬิสินธุ ท่ี กส 51007/970 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 
ตามหนังสือท่ีอางถึงองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุขอรับจัดการจัดสรร
งบประมาณ 2564 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
วงเงิน 63,268,001.56 บาท เพ่ือชดเชยรายการงบประมาณประจําป พ.ศ. 
2562 ท่ีถูกพับไปภายใตแผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทอถ่ิน งบอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการท่ีดิน
และส่ิงกอสรางจํานวน 8 รายการ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดให
ความเห็นชอบการขอรับการจัดสรรงบกลางรายการดังกลาวแลว ความระเอียดแจง
แลวน้ัน สํานักงบประมาณพิจารณาขอเรียนวาไดนําเร่ืองดังกลาวกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี พิจารณาแลวนายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุพิจารณาโอนเงินจัดสรรหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีเหลือจาย หมดความจําเปนหรือคาดวาจะไมสามารถดําเนินการไดทัน
ภายในปงบประมาณ หรือจายจากเงินสะสมอันเกิดจากงบประมาณรายจาย
ประจําปคงเหลือและเงินรายได ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือนําไปชดเชย
เงินท่ีถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามในหนังสือนัยยะหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร 0702/ว64 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2564 เปนลําดับแรกกอน
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หากไมเพียงพอใหเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสม
ตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ ตอไป ขอแสดงความนับ
ถือ นายสมมิตร โตรักตระกูล รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปฏิบัติราชการ
แทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ขออนุญาตทานประธานท่ีทานสุรพงษบอกวา 
ขออนุญาตท่ีเอยนามนะครับ บอกวาทําไมไมให สส. นําเรียนตอท่ีประชุมสภา
ผูแทนราษฎร หรือวานําเขา ครม. เพ่ือหารือในประเด็นน้ี เพราะฉะน้ันหนังสือตัวน้ี
พอช้ีชัดวา สํานักงบประมาณ ไดกราบเรียนใหทานนายกรัฐมนตรีไดทราบและ
นายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นวาใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดพิจารณา
เพราะฉะน้ัน ยังไงเราก็หนีไมพนครับ อบจ. ก็ตองจายเงินอยูดีแตจะวันน้ีหรือวัน
ไหน จะหลังเราวันน้ีเราก็จะถูกผูรับจางฟองแตถาเน่ินนานไปกวาน้ีผูรับจางใจเขาใจ
เราครับทานประธานเขาทํางานเสร็จเขาก็อยากไดเงินไปหมุนเวียนในกิจการของ
เขา แตดวยขอกฎหมายสมาชิกก็ยังไมมีความชัดเจนวาถาเห็นชอบใหทานผูวา
อนุมัติซ่ึงประเด็นเม่ือก้ีท่ีผมไดถามกอนดําเนินการประชุมตอวา อบจ. ไดหารือทํา
ความตกลงกับทานผูวาหรือยัง ทาง อบจ.นําประเด็นน้ีหารือเบ้ืองตนกับทานผูวา 
ทานผูวาแนะแนวทางมาอยางน้ีใหสภาทําอยางน้ีใหสภาเห็นชอบแลวนําข้ึนไป
ใหกับทานผูวาใหทานผูวาไดอนุมัติแลวก็ แตสวนท่ีจะไปเบียดเงินสวนไหนน้ันก็เปน
เงิน อบจ.เหมือนเดิม ไมวาจะเปนเงินสะสม ถาเปนเงินสะสมเราก็ใหสภาอนุมัติ แต
ถาเปนเงินสํารองสะสมลึกไปกวาน้ันก็ตองใหสภาเห็นชอบก็ตองกลับไปยังทานผูวา
ก็ตองประมาณน้ีครับทานประธานครับ นําเรียนเบ้ืองตนครับทานประธาน 

 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานวรากรณ  ภูอาภรณ นะครับ ตอไปเชิญทานนายก อบจ. ไดช้ีแจง

เพ่ิมเติมทานวรากรณ ภูอาภรณ อีกสักนิดครับ 
 
นางเพ็ญศรี แสงดารา    เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตอ

รายละเอียดซ่ึงทานวรากรณ  ภูอาภรณ เขตเลือกต้ังท่ี 3 อําเภอยางตลาด ซ่ึงทาน
ไดช้ีถึงหนังสือของสํานัก งบประมาณท่ีไดแจงแนวทางปฏิบัติมาใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดดําเนินการตามหนังสือน้ันนะคะ ซ่ึงการดําเนินการในเร่ืองน้ัน เขาใหเรา
ไดใชเงินเหลือจายท่ีมี หรืองบประมาณท่ีไมสามารถดําเนินการในปได ใหโอนต้ัง
จายเปนรายการใหม งบประมาณรายจายป 2565 ของเราท่ีดูตามขอบัญญัติแลว 
ก็ไมนาจะมีรายการใดท่ีจะโอนไดถึง 63,286,001.56บาท ในประเด็นแรก และ
ในประเด็นท่ีสอง ในการต้ังงบประมาณรายจายท่ีจะไปต้ังจายใหม เน่ืองจาก
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ของเราประกาศใชแลว และก็ได
ดําเนินการตามงบประมาณรายจายอยู ณ ขณะน้ี เพราะฉะน้ัน ถาจะต้ังจายเปน
รายการใหมได ก็จะตองเปนปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ซ่ึงถาถึง
ขณะน้ันก็เขาใจไดวา ผูรับจางคงไมรอแลว และ อบจ. เองก็คงจะโดนฟองรองและ
เรียกคาเสียหายคือดอกเบ้ีย สวนประเด็นท่ีสาม คือ การจายขาดเงิน สะสม 
เน่ืองจากวาเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2564 จะมียอดอยูท่ี 37,910,128.71บาท ซ่ึงยอดน้ีจะเปนเงินสะสม 
เพราะฉะน้ันเงินสะสมตัวน้ี ถากันตามระเบียบแลวเวลาจะจายขาดจะตองไดกันเงิน
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จํานวน 10%เพ่ือปองกันธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน น้ีก็จะไมไดแลว ซ่ึงเราก็จะกัน
เงินเดือนและคาตอบแทนตาง  ๆท่ีเหลืออีก 3 เดือน ก็จะอยูท่ี 155,242,536 
บาท น้ีก็คือจํานวนเงินท่ีจะตองกันตามระเบียบ ก็จะเปนเหลือเงินสะสมท่ีจะ       
จายขาดไดคือติดลบ 117,332,407.29 บาท เพราะฉะน้ันแนวทางท่ีสํานัก
งบประมาณแจงถือใหเราปฏิบัติ เราก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการตามน้ันได ก็คือ   
ณ ขณะน้ีตามสถานะของ อบจ. ส่ิงท่ีมองเห็นอยูก็คือเงินทุนสํารองเงินสะสม มี
งบประมาณกอนเดียวท่ีจะสามารถท่ีจะดําเนินการตรงน้ีได ซ่ึงตามระเบียบน้ีก็
ตามท่ีไดแจงทานแลววาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2561 ขอ 87(1) ก็คือ กรณี
ท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไมถึง รอยละสิบหาของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของ
ปงบประมาณน้ัน ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และขออนุมัติผูวาราชการ
จังหวัดอบจ.เราก็เขาระเบียบหลักเกณฑขอ 87 (1) เพราะวาเงินสะสมของเรา ณ 
วันท่ี 1  ตุลาคม 2564 ซ่ึงเปนยอดงบประมาณเดียวกันกับวันท่ี 30 กันยายน 
2564 (ยอดปดบัญชี)เพราะฉะน้ันคือยอด  37,910,128.71บาท และเงิน
สะสมคงเหลือ ณ ขณะน้ี หลังจากท่ีคิดออกมาแลวจะเปนยอดเงินสะสมติดลบ -
117,332,407.29 บาท ก็จะเขาหลักเกณฑท่ีวาเงินสะสม ณ ปจจุบัน ไมถึงรอย
ละ 15 ของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ก็เลยจะเปนอํานาจขอความเห็น
ของสภา และอํานาจอนุมัติเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดท่ีจะใชจาย แตจะไป
เก่ียวของอีกประเด็นก็คือ ระเบียบขอ 89 ในการจายเงินทุน เงินสํารองน้ี จะ
สามารถจายได 3 กรณี ตามท่ีช้ีแจงไปแลว แตเน่ืองจากการจายเงินตัวน้ี ไมไดเขา
หลักเกณฑในตัวน้ัน ในการจายเงินเพ่ือท่ีจะชําระหน้ีตามขอผูกพันน้ี ในเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตัวน้ี ก็เลยเปนวาผูวาราชการ จังหวัดขอสองประเด็น ก็คือ ประเด็นท่ี
หน่ึง ขอใชเงินทุนสํารองจายในการจายชําระหน้ี ตามขอ 87 (1) และก็ประเด็นท่ี
สอง คือ ก็คือขอยกเวนการปฏิบัติกับผูวา เน่ืองจากวาการท่ีจะนําเงินไปจาย จะ
จายเพ่ือเปนการชําระหน้ี ตามขอ 89 (1) ตามอํานาจหนาท่ีท่ีจะจาย ในประเด็น
การใชจายเงินสํารองจายนะคะ  

 
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานปลัดครับ เชิญทานสุรพงษ พลซ่ือ ครับ 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ ครับ ขออนุญาตทานประธานสภาครับ ไดฟงจากทานปลัดและก็หลายสวนช้ีแจง

แลวก็พอจะทราบแนวทางวา ถาเราไมจายก็มีความผิด ความจริงแลวหนังสือสํานัก
งบประมาณช้ีแจงมาใหเราจาย แตใหจายตามระเบียบข้ันตอนของเงิน แตบังเอิญ
เราไลต้ังแต 1 2 3 4 ซ่ึงเราไลตามลําดับแลว แตเราไมมีเงิน จะมีเงินอยูหมวดท่ี  
3 แตประเภทท่ีสามน้ันใหผูวาฯ จาย แตจายแลวก็ยังมีซอนอีกวา ยกเวนระเบียบ
อีก เพราะฉะน้ันเราตามข้ันตอน สมมติวาเราไมจาย และสภาไมเห็นชอบ หรือวาไม
นําเขาสภาเลย ท้ัง  ๆท่ีสํานักงบประมาณมีหนังสือส่ังการมาแลว เราไมดําเนินการ 
มันจะเขาละเวนไมปฏิบัติตามหนาท่ี มันจะเปนเหมือนเทศบาลบางท่ี ท่ีสํานัก
งบประมาณใหทําอยางน้ีแลว ไมทําตาม พอเขาฟองปุบ ศาลเขาก็จะถามอยางเดียว
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วาทําไมไมทําตามสํานักงบประมาณ ซ่ึงสํานักงบประมาณมีหนาท่ีดูแลงบประมาณ
ท้ังประเทศ และสํานักงบประมาณเขาส่ังการมา ทําไมไมทําตาม ปญหาตอบไมได 
ศาลจําคุก เพราะฉะน้ันคนอ่ืนนะครับผมไดฟงคําช้ีแจงแลว ไดทราบความกระจาง
พอสมควรวา เราคงไมถึงขนาดตองมาหารกันคนละสองลานหรอก เพราะฟงดูแลว
ข้ันตอนผูวา สํานักงบประมาณก็ส่ัง สํานักรัฐมนตรีก็ส่ัง หารือไปทุกกระบวนการ
แลว แตถาเราไมจาย เราจายแน แตจะจายมากกวาเดิม สวนท่ีมากกวาเดิมน่ันหละ
คือความเสียหาย สวนท่ีเยอะกวาเดิมก็คือดอกเบ้ีย การข้ึนศาลไมใชวาจะจบวันน้ี
หรือพรุงน้ีข้ึนศาลเปนป ศาลยังไงก็ตองส่ังใหชําระดอกเบ้ีย เปดโอกาสใหไกลเกล่ีย
กันวาจะตองจายไหมจายลดดอกเบ้ียไดไหม พอถึงเวลาน่ันเขาย่ืนไปแลวเขาก็ตอง
ขอดอกเบ้ียอยูแลว มีคาทนายดวยเพราะฉะน้ันในสวนตัวของผม ในความคิดของ
ผมวา ถาเรายกมือผานตัวน้ี กระบวนการท่ีตองมาหารกันคนละสองลานหรือหาร
ยกหาสิบหรือหาสิบหาคนอาจจะมากถึงส่ีลานก็ได แตก็คงจะไมถึงหรอก เพราะ
กระบวนการมันมาครบแลว สวนตัวผมนาจะเพียงพอแลวในการตัดสินใจท่ีจะยก
มือหรือไมยก สวนผมน่ันยกมือครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสุรพงษ  พลซ่ือ ครับ ทานปลัดครับ มีอะไรเพ่ิมเติม เชิญเลยนะครับ  
 
นางเพ็ญศรี แสงดารา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันจะขอ

อนุญาตทานประธานสภาใหทางฝายนิติการไดช้ีแจงในขอกฎหมายใหทางทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติไดความกระจาง ความชัดเจนอีกคร้ังหน่ึงนะคะ ขออนุญาตคะ 

 
ประธานสภาฯ    อนุญาตครับ เชิญทางนิติกร ครับ ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ เชิญครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมนายเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ  เขตเลือกต้ังท่ี 2 

อําเภอเมือง ครับ ทานประธานครับ กอนท่ีทานประธานท่ีจะมอบอํานาจ ใหทาน
นิติกรตอบครับ ผมจะขออภิปรายและใหทานตอบในคร้ังเดียวครับ อนุญาตไหม
ครับ 

  
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ ถาอยางน้ันก็เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อภิปรายครับ เชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ทานประธานครับ เร่ืองราวในวันน้ีไดเกิดข้ึนมาต้ังแตป 2562 ผมถามทาน

ประธานหนอย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุตัวจริงน้ี ทานเขามาทํา
หนาท่ีต้ังแต 20 ธันวาคม 2564 สําหรับ ปน้ี พ.ศ. อะไรครับ ทานประธานครับ 
ทานนายก ไดมาทําหนาท่ีปกวา ถามวาทานปลัดเขามาทําหนาท่ีทานนายกน้ีไดก่ี
เดือนแลว คําถามของผมใหนิติกรตอบดวยครับทานประธานขออนุญาต ถามวา
ปลัดท่ีทําหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในกรอบหนาท่ีในตรงน้ี 
ทานสามารถนําเร่ืองราวเหลาน้ีเขาสภาไดใชไหมครับ? ซ่ึงเปนงบประมาณเปน
จํานวนมากพอสมควร ทานประธานครับ ทานทําไดใชไหมโดยหนาท่ีของปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีทําหนาท่ีแทนนายก ทานบอกวา ใหทําหนาท่ีเทาท่ี
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จําเปน จําเปนขนาดน่ันเลยหรือทานประธานจําเปนโดยไมตองรอนายกท่ีมาจาก
การเลือกต้ังใชไหมครับ เปนคร้ังท่ีสองแลวครับทานประธานท่ีผมไดกลาวคําน้ี คร้ัง
แรกผูท่ีทําหนาท่ีแทนนายกก็จัดซ้ือจัดจางไป 40 กวาโครงการ ทําไมไมตองรอ
นายกมาจากการเลือกต้ัง คําถามตอมามีบริษัทรองเรียนทานมา ทําไมพวกทานไม
ยึดตามกติกา โดยเอาผูรับจางท่ีราคาตํ่า ทานตองรอวินิจฉัยจากคณะกรรมการ 
ทานกลัวใชไหมครับ กลัวสตง. และ ปปช. กลัวศาลปกครอง ทานขาดความม่ันใจ
ครับ ทานประธาน ทานขาดความม่ันใจโดยทานยึดหลักปลอดภัยไวกอน safety 
first ไมอยางน่ันเวลาไมยืดเย้ือมาขนาดน้ี โดยเฉพาะผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการน้ี จํานวน 8 โครงการ ไมมาเลย ทานถึงนําเหตุและผลของโครงการ
ท่ีหน่ึงท่ีอยูบานโคกประสิทธ์ิ มาเปนเหตุเปนผลใชเวลาถึง 90 วัน ทอดเวลาไปอีก
แลว ทานประธานครับคําถามของผมวา ทานปลัดมีอํานาจหนาท่ีในการนํา
งบประมาณในสวนน้ีเขาสภาไดดวยใชไหมครับ?คําถามตอมาทําไมพวกทานใชเวลา
ในการวินิจฉัย หรือดุลพินิจนานมากครับจนขอบัญญัติ หรือเงินอุดหนุนน้ัน เขาเอา
คืนไป  ทําไมถึงใหเขาเอาคืน ทานไมมีความสามารถครับในการบริหารงบประมาณ 
ตองใชเงินเปน ใชใหหมดครับทานประธานครับ โดยเปนประโยชนตอพ่ีนอง
ประชาชนครับ ขอบคุณครับทานประธาน 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมาชิก ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ นะครับท่ีทานอภิปรายเพ่ือเปนการ

ประกอบในการพิจารณาญัตติ ทานสมาชิก นายเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ นะครับ ทานก็
มีคําถามไปยังผูบริหารนะครับสองคําถามนะครับ  คําถามท่ีหน่ึงถามวา ทานปลัดท่ี
รักษาการแทนทานนายกน้ี มีอํานาจหรือมีหนาท่ีท่ีจะเอาญัตติเร่ืองน้ีเขาไดหรือไม
ครับ ? สวนคําถามท่ีสองก็คือ จาก 9 โครงการ ผานอยู 1 โครงการและเหลืออีก  
8 โครงการ การวินิจฉัยของคณะกรรมการน้ันทําไมถึงแตกตางกันหรือลาชายังไง
นะครับ? สองคําถามน้ีเชิญทานนายกช้ีแจงนะครับ 

  
นางเพ็ญศรี แสงดารา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และตอบทานสมาชิกผูทรงเกียรติ อําเภอเมือง  

เขต 2 ตรงน้ีขออนุญาตใหทางนิติกรไดช้ีแจงคะทานประธาน 
 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับทางทานนิติกร เชิญครับ 
  
นางนภัสวรรณ ภูโอบ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉันนางนภัสวรรณ ภูโอบ ตําแหนงนิติกร
ชํานาญการ ขอช้ีแจงประเด็นตรงท่ีทานสุรพงษ พลซ่ือ ไดขอใหช้ีแจงนะคะในเร่ือง
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดท่ีจะมีอํานาจยกเวนในระเบียบไดทุก
เร่ืองหรือไมน้ัน จะตองมาพิจารณาระเบียบแตละระเบียบท่ีเราจะขอยกเวนนะคะ 
ซ่ึงขณะน้ีเรากําลังพูดถึงระเบียบการเบิกจายเงิน เราจะมาดูวาผูท่ีมีอํานาจในการ
ยกเวนระเบียบไดจะตองมาดูตามบทเฉพาะกาลชวงตน  ๆถาเปนระเบียบการเงินก็
จะอยูในขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและ
ใหอํานาจตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให
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เปนไปตามระเบียบน้ี ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีได ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนปฏิบัติอาจมอบ
อํานาจใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 
ขอ 87 (1) ขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือใหขอยกเวนระเบียบตอผูวาราชการ
จังหวัด และขอ 89 (1) ซ่ึงก็อาศัยอํานาจผูวาราชการจังหวัดประกอบกับหนังสือ
ของกระทรวงมหาดไทยท่ีวาการนําเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปใชจาย
ชําระหน้ีใหกรณีท่ีเงินตกเปนตามผลของกฎหมาย ก็จะเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยขอ 4 ประกอบขอ 87 (1)และ ขอ 89 (1) และคําส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี 1268/2563 ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม +2563 ไดมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

 
ประธานสภาฯ   ทานนายกช้ีแจงเพ่ิมเติมไดครับ เชิญครับ  
 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เร่ืองน้ีก็จะใหทางนิติกรไดช้ีแจงตอในประเด็นท่ีอํานาจหนาท่ีของปลัดสามารถท่ีจะ 

นําเร่ืองน้ีเขาสูสภาไดหรือไม ขออนุญาตคะ  
 
ประธานสภาฯ   เชิญครับ  
 
นางนภัสวรรณ ภูโอบ  คะ ประเด็นเก่ียวกับผูรักษาราชการท่ีจะกระทําการแทนทานนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุไดหรือไมน้ัน ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 39/1 อํานาจ
หนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ให
เปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย ในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีท่ีมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงต้ังใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
กรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใดใหผูรักษาราชการแทน ทําหนาท่ีกรรมการ
หรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในระหวางรักษา
ราชการแทนดวยอํานาจในการส่ังการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ี
นายกองคการบริหารสวน จังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายกฏ
ระเบียบขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังน้ันหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันไมไดกําหนดใรเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได
แตถามอบใหปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองปลัดองคการบริหารสวน
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จังหวัดปฏิบัติราชการแทนใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ  การ
ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคส่ี ตองกระทําภายใต
การกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดไว 
ผูรักษาราชการแทนมีอํานาจเชนเดียวกันกับผูซ่ึงตนรักษาราชการแทน ซ่ึงทานปลัด
สามารถท่ีจะนําเร่ืองน้ีเขาสูสภาได เน่ืองจากวากระทรวงมหาดไทยก็ไดเนนยํ้ามาวา
ใหทําเฉพาะกรณีท่ีจําเปน เพราะเกรงวาจะเกิดความเสียหายในระหวางท่ีไมมีนายก 
ก็ในสวนของเร่ืองน้ีก็ถือวามีความจําเปน 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ เรียนทานประธานครับ ผมนายเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ เขต 2 อําเภอเมือง เอาเปนวา

เขาใจแลวครับในคําตอบ คือวามีความจําเปน บนความจําเปนตรงน้ีทานประธาน 
คําถามอีกคําถามหน่ึง ชวงท่ีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาท่ีตรงน้ี 
ทําไมไมนําเขามา ทําไมตองนําเขามาตอนปลัดรักษาการ ซ่ึงนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดอยูปฏิบัติหนาท่ีนานเปนป เร่ืองก็เกิดต้ังแตปพ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 
2564 ทานนายกก็ยังอยู ทําไมไมทํา ทําไมมาทําตอนปลัดรักษาการ เหมือนกับ
รอบแรก ทานประธานจําไดไหมครับ ท่ีรองปลัดรักษาการปลัด รักษาการนายก 
รักษาการผอ.กกต. อีกครับทานประธาน มันทําไดมากครับทานประธาน แตวา
อยางนอย  ๆน้ีทําไมไมรอผูท่ีมาจากประชาชนครับ ทําไมชวงท่ีนายกทานอยู ทําไม
ไมพากันทําครับทานประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ ครับ ใหทานสุรพงษ พลซ่ือไดอภิปรายตอเลย

นะครับ แลวถึงจะใหทานปลัดไดช้ีแจงอีกคร้ังหน่ึงครับ  
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ เร่ืองน้ีไดอภิปรายกันนานแลวทุกประเด็นได

คําตอบแลว ก็อยากใหทานประธาน ซ่ึงตอนน้ีก็ประมาณส่ีโมงเย็นแลว ก็ยกมือเลย
ครับ วายังไงก็วากันไปครับเพราะวาถาตอไปก็วนอยูน่ีครับ เพราะถาทานปลัดเลือก
ได ทานปลัดก็คงจะผลักตอไปอีกขางหนาโนนครับ ทุกอยางมันเลือกไมได ทุกอยาง
เราแกปญหา เพราะเหตุไมไดเกิดอยูท่ีเราทานปลัด ทานเพ่ิงมา ทานอยูท่ีจังหวัด
มหาสารคาม ทานก็ไมรูเร่ือง เพราะฉะน้ันกระบวนการเปนอยางน้ี ทานมารับภาระ
อยางน้ี ชวงน้ี เร่ืองน้ีก็ตองดําเนินไปตามน้ี คําตอบมีชัดแลวครับ สํานักงบประมาณ
บอกใหจายถาไมจายดอกเบ้ียจะเกิด ขอใหทานปลัดยืนยันวาถาจายตอนน้ี ใหจาย
ตอนน้ี ตกลงกับเขาเรียบรอยแลวนะครับ จํานวน 63,268,001.56 บาท อยาไป
จายดอกเบ้ียเพ่ิมเขาอีกนะครับ ถาจะจายดอกเบ้ียเพ่ิมใหเขาฟองดีกวา ถาจาย
ตอนน้ีไมตองจายดอกเบ้ีย โอเคครับ ผมเห็นดวยครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ ทานสมาชิกครับ ประธานก็ทําหนาท่ีในการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ครับ ทุกคําอภิปราย ทุกคําถามของทานสมาชิกน้ัน ผมฟงดูแลวนะครับ ไมมีการ
วกวนนะครับ แตละทานข้ึนมาอภิปรายก็เปนหัวขอเปนคําซักถามเพ่ือประกอบตอ
การพิจารณา เพราะฉะน้ันแลว ผมก็ยังอนุญาตใหอภิปรายอยูนะครับ เชิญทาน
เสนีย เอกบุตร ครับ 
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นายเสนีย เอกบุตร ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมนายเสนีย  เอกบุตร ครับ ขอเสนอญัตติ

ลงคะแนนแบบขานช่ือนะครับ แบบท่ี 3 ตามท่ีทานเลขาไดอภิปรายไวรอบแรก  
นะครับ ขอผูรับรองดวยครับทาน 

 
ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ เชิญครับ ขอผูรับรองเหรอครับ ทานเสนีย เอกบุตร ทาน
    ไดเสนอญัตติใหมีการลงคะแนนแบบวิธีท่ี 3 ใชไหมครับ ขอผูรับรองจํานวน 3  

ทาน ครับ ซ่ึงผูรับรองท้ัง 3 ทาน คือ  
1. นายเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ  
2. นายประสิทธ์ิ อาจบรรจง  
3. นายภูมินทร ภูมิเขตร ครบครับ  
ทานเลขาสภาช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบในการลงญัตติดวยครับ ขอบคุณครับ  

 
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตช้ีแจง ทําความเขาใจ คือทานเสนีย  เอกบุตร จะเสนอญัตติขอให

ลงคะแนนโดยเปดเผย (3) ก็คือวาทานเสนีย เอกบุตร ตองใหสมาชิกรวมเสนอญัตติ
กับทานดวย ไมใชรับรองนะครับ ใหทานท้ังสามทานรวมเสนอกับทานครับ ขอให
ทานเสนอญัตติใหมอีกคร้ังใหมครับ 

 
ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ เชิญครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมนายเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ เขต 2 อําเภอเมือง ครับ 

ทานประธานครับ คืออยางน้ีครับ ตอนแรกทานประธานสภาจะเปดโอกาสใหทาน
สมาชิกไดอภิปราย แตวาทานเสนีย เอกบุตร ไดยืนข้ึนขอเสนอเปนการลงมติ ผม
เรียนทานประธานถึงทานเสนีย เอกบุตร  ใหทานประธานปดการอภิปราย เพ่ือ
เสนอใหมีการลงมติครับ  

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานเสนีย เอกบุตร นะครับ กอนท่ีทานจะเสนอ ตอนน้ีใหทานสมาชิกได

อภิปรายอีกสักครูกอนนะครับ เชิญทานวรากรณ  ภูอาภรณ ครับ  
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูเขารวมประชุม ผมนายวรากรณ ภูอาภรณ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 3 อําเภอยางตลาด กอนท่ี
ทานประธานจะขอมติจากท่ีประชุม ผมเห็นวาเร่ืองน้ีเปนประเด็นท่ีสําคัญอยางย่ิง
ของการตัดสินใจของสภาแหงน้ี เพราะวาเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอเงินงบประมาณ
ซ่ึงเปนยอดท่ีสูงพอสมควร จริงอยูท่ีผูรับจางเขาทํางานแลวเขาก็อยากไดเงิน แต
ตอนน้ีมันมีขอกังวลสมาชิก ซ่ึงสมาชิกก็กังวลอยู 2 ประเด็น มีขอสงสัย เราตอง
แยกประเด็นออกเปน 2 ประเด็น ก็คือวาประเด็นหน่ึงทําไมถึงไดลาชาใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง แลวก็เบิกจายเงินในตรงน้ี มันไปติดขัดอยูท่ีกระบวนการ
ใด และอีกประเด็นหน่ึงประเด็นท่ีขอความเห็นชอบจากสภา ใหจายเงิน 63 ลาน
บาทน้ี เพ่ือเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบจายเงิน 63 ลานบาท ใหผูรับ
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จาง เพราะฉะน้ัน ขอสงสัยของเพ่ือนสมาชิกก็คือวากระบวนการในการทํางาน ซ่ึง
เปนสาเหตุใหเราไมสามารถจะจายเงินใหผูรับจางไดน้ี มันไปติดขัดอยูท่ีข้ันตอนใด 
ในเม่ือหาผูรับจางใหผูรับจางเสนอราคาตํ่าสุด สมควรท่ีจะเรียกเขามาทําสัญญากับ 
อบจ. และก็หารือไปยังสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณก็ตอบกลับมาเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ แต อบจ. เลือกท่ีจะปฏิบัติกับโครงการเดียว กับผูรับจางราย
เดียว สวนท่ีเหลือก็รอรอใหสํานังบประมาณตอบมาทุกโครงการ แตมันไมใชอยาง
น้ัน เพราะฉะน้ันวันน้ี สวนหน่ึงอยากทาวความไปวา ทําไมเราไมทําสัญญาใหมัน
แลวเสร็จ หรือวาเปนการประวิงเวลาเพ่ืออะไรสักอยางหรือไม เพราะฉะน้ันมันก็
เลยเกิดผลเสียหายตอ อบจ.ในวันน้ี แทนท่ีเราจะไดเงินงบประมาณจากกรมมาทํา
ใหพ่ีนองประชาชนใหพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุของเรา โดยท่ีเราไมตองควักเงินทุน แต
ใชเงินทุนสํารองของเราเอง เงินสะสมของเราเอง เพราะฉะน้ันวันน้ีถือวาเปน
บทเรียนอยางย่ิงอยางทานอุทัย แกวกลาขออนุญาตเอยนาม เปนบทเรียนท่ีสําคัญ
มากอยางย่ิงตอสภา อบจ เรา เพราะฉะน้ันเหตุการณอยางน้ี ก็ขอใหถือวาเปน
บทเรียนจริง  ๆกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมใชวาจะไปประวิงเวลาใหผูใดผูหน่ึง
ไดรับผลประโยชน ซ่ึงมันเกิดความเสียหายตอสวนรวมท้ังจังหวัด เพราะวาเงิน   
ทุกบาททุกสตางคไมใชเงิน อบจ.กาฬสินธุ เปนเงินภาษีของพ่ีนองประชาชน 
เพราะฉะน้ันวันน้ีเราถือวาเราไดรับบทเรียนอันมีคา สวนกระบวนการผูมีอํานาจ   
ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบน้ัน เราไมอยากไปทาวความครับทานประธาน ถาวันน้ีเราไม
เห็นชอบ และทานผูวาราชการจังหวัดไมอนุมัติเงิน ก็จะเกิดกระบวนการฟองรอง 
ผูรับจางฟองรอง และต้ังคณะกรรมการสอบวาข้ันตอนไหน ท่ีผิดกระบวนการ
ธรรมชาติ ก็จะไลบ้ีกันอุตลุด ผูใดตองรับผิดชอบบาง ผมไมอยากใหเกิดประเด็นน้ัน
ข้ึนมา เราถือวาเปนครอบครัวเดียวกัน ถอยทีถอยอาศัยกัน โครงการท่ีจะจัดซ้ือจัด
จางก็ควรลงไปสูพ้ืนท่ีจริง  ๆไมใชวาอุปโลกหรือวากํามะลอโครงการก็ไดทําจริง  ๆ
ผูรับจางก็ไดทํางานจริง  ๆแลวเสร็จจริง  ๆอยากเบิกเงินจริงๆ เพราะฉะน้ันวันน้ีเรา
ควรเดินทางสายกลาง สวนท่ีแลวมาก็ถือวาเปนบทเรียน ไมตองไปไลบ้ีกับใคร
ท้ังน้ันเราอยูในครอบครัวเดียวกัน ถอยทีถอยอาศัยกัน ทานปลัดก็จะเกษียนใน
เดือนกันยายนน้ี ไมอยากใหมีมลทิน มีความดางพลอย ก็อยากใหเกษียนอายุ
ราชการดวยความสงางาม ดวยความภาคภูมิ สภาของเราก็ไมอยากใหมีชะนักติด
หลังวา อนุมัติเงินเห็นชอบ เอาเงิน 63 ลานบาทไปใชหน้ีโดยท่ีตัวเองไมมีสวนรู
สวนเห็นในการจัดซ้ือจัดจาง 

  
ประธานสภาฯ   ทานวรากรณ ภูอาภรณ ครับ ทานสุรพงษ พลซ่ือ ยกมือประทวงครับ 
  
นายวรากรณ ภูอาภรณ ผมก็อยากลงอยู แตผมขออนุญาตอภิปรายซักเล็กนอยครับ ดวยความสงสัยท่ีเคย

ถามกอนน้ีวาทานผูวาราชการจังหวัด ทานมีสวนรูสวนเห็นในการนําเร่ืองน้ี โดยการ
แนะแนวทางใหนําเร่ืองน้ีใหเขาสูสภาใหสภาเห็นชอบแลวนํากลับไปยังทานเพ่ือ
ทานจะไดอนุมัติเงินในตรงน้ีเพ่ือจะไปจายเงินใหผูรับจาง ถาเปนเชนน้ัน ผูวา
ราชการจังหวัดทานแนะแนวทางมาเราก็พรอมท่ีจะปฏิบัติ เพราะวาทานก็คง
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ไตรตรองดีแลว ถึงนําเร่ืองน้ีใหผูบริหารไดนําเขามาสูสภา ถาเปนเชนน้ัน ผมคน
หน่ึงพรอมท่ีจะเห็นชอบ ครับทานประธาน ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ครับ เชิญทานสุรพงษ พลซ่ือ ครับ  
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ กราบเรียนทานประธานสภาผมสุรพงษครับ  อภิปรายหลายคร้ังเร่ืองสําคัญครับ

ทานประธานครับความจริงแลวผมน่ังฟงต้ังนานความเสียหายยังไมเกิดนะตอนน้ี  
อยาคิดวาเงินอบจ.  เงินรัฐบาล  เปนเงินคนละกระเปา  เงินหลวงครับ  ตอนน้ี
หลวงยังไมเสียหายถามนิติกรก็ไดครับเงินหลวงยังไมเสียหาย  เพราะเราไดงาน
ผูรับเหมาไดเงินคูสัญญาตรงกัน  แตวาบอกวาปญหาความเสียหายตรงน้ีคือหวง
แคข้ันตอนในการจายเงินน้ันผิดระเบียบหรือไม  คณะราชการไดมีการช้ีแจงแลว
ครบขบวนการอยางนอย ๆผมเช่ือวาทานปลัดเงินบํานาญทานไมตํ่ากวาหกหม่ืน  
ทานกลัวมากกวาผมอยูแลวอันน้ีสวนตัวแลวก็นอกจากความกลัวผมฟงอยูศึกษา
พอสมควรผมไมมีสวนไดเสียครับงบประมาณ 8  โครงการไมรูวาลงไหนเขตผมก็
ยังไมรูเพราะฉะน้ันในสวนน้ันตอนน้ีรัฐยังไมเสียหายเพราะวารัฐไดงาน  เราอยา
บอกวาอบจ.เราเอารัฐดีกวา รัฐไดงานผูรับเหมาทํางาน  แตถาตราบใดคุณไม
จายเงินทําใหเกิดดอกเบ้ีย  ผมจึงถามทานปลัดวาถาเกิดจากตัวน้ี  63  ถาไปจาย
ดอกเบ้ียอีกแปดลานเขาใหจายสํานักงบใหจายแลวทําไมคุณไมจายละ  ทําไมตอง
ไปเพ่ิมเสียดอกเบ้ียอีกทําไมน้ันก็คือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสวนของดอกเบ้ีย  
ในเม่ือสํานักงบใหจายตามข้ันตอนน้ีเขารูแลวเงินเรามีเทาไหรเพราะเราตอบ
เอกสารไปแลว  เขาบอกเงินสะสมก็ไมพอเงินน้ีก็ไมพอเงินทุนสํารองสะสมท้ังท่ีมัน
มีเงินตรงน้ีเขาบอกวาใหดําเนินตามข้ันตอนของระเบียบขอกฎหมายโดยเสนอผูวา  
เพราะฉะน้ันตองเสนอผูวาถาตราบใดสภายังไมยกผมไมไดบังคับใครยกมือไมยก
นะครับ  ถาตราบใดไมนําเขาสภาน้ันถือวาทานปลัดละเวนสวนนําเขาสภาผาน
สภาหรือไมผานเปนเร่ืองอนาคตเปนอีกเร่ืองหน่ึงแตวาเราไมดําเนินการใด  ๆ
ท้ังส้ินจะเขาขอหา  157  ละเวนโดยไมชอบ  เพราะฉะน้ันใหนิติกรถกในขอ
กฎหมายก็ไดครับความเสียหายยังไมเกิด อบจ.อยาคิดวาอบจ.ไดจายเงินแลวอบจ.
เสียหายไมใช  อบจ.ก็เงินหลวงครับภาษีพ่ีนองประชาชนเงินรัฐก็เงินหลวง  
เพราะฉะน้ันถาเกิดเราไมจายเงินวันน้ีผมไมไดพูดเขาขางใครนะครับ  ดอกเบ้ียจะ
ไดเพ่ิมอีกสิบลานผมหวงวาสวนท่ีไมตองจายแลวจะตองมาจายทําไมเม่ือเราตอง
จายอยูแลว  ถาเราจายตอนน้ีเราไดลดอีกสิบลานนาจะเปนผลดีกับองคกรของเรา
ตรงน้ีผมช้ีแจงเพ่ิมเติมนะครับ ผมไมไดพูดโนมนาวใหเพ่ือนสมาชิกวายกมือเราไม
ยกนําเสนอขอเท็จจริงฟงแลวทานมีความม่ันใจอะไรทานก็ยกก็สุดแทแตเปน
อํานาจของทาน แตสวนตัวผมช้ีแจงในขอเท็จจริงอยางน้ีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ครับก็ถือวาทาน  ทานอุทัยยกกอนนะครับทานวิรมณศักด์ิ  เชิญครับ 

นายอุทัย  แกวกลา เรียนทานประธานท่ีเคารพครับผมอุทัย  แกวกลา  นิดนึงครับ  ผมคิดวาโดย
ข้ันตอนแลวการใชเงินทุนสํารองน้ีมันมีความรัดกุมดูกันหลายข้ันตอน  ตอนน้ีเม่ือ
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ผูบริหารโดยทานปลัดเห็นวามีความจําเปนตองจายเงินผูรับจาย  ทานปลัดก็นํา
เร่ืองน้ีเห็นชอบนําเร่ืองน้ีเขาสูสภาใหสภาเห็นชอบทําใหผูบริหารทําขอตกลงกับ
ผูวา  หลังจากสภาเห็นชอบแลวจะจายไดไมไดไมใชหนาท่ีของเราแลวเปนหนาท่ี
ของทานผูวาจะตองไปดูรายละเอียดวาถูกตองไมถูกตอง  เปนอํานาจของทานผูวา
ในการจายเงิน  ดังน้ันผมคิดวาข้ันตอนในการจายเงินสํารองน้ีมันเปนข้ันตอนท่ี
อํานาจสูงสุดเบ็ดเสร็จสุดทายน้ีอยูท่ีทานผูวาใหจายหรือไมจายนะครับ  ถาไมให
จายเราก็คอยกลับมาหาวิธีอ่ืนท่ีจะจายเงินเขาครับ  ผมเลยในสวนตัวผม  ผมฟง
แลวรายละเอียดแลวผมกังวลวาข้ันตอนมันไมไดจบอยูท่ีสภามีข้ันตอนไปตอผูวา
จะตองพิจารณาดูรายละเอียดนักกฎหมายมาชวยดูกอนท่ีอบจ.จะไดจายตังคหก
สิบสามลานครับทานประธานขอบพระคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ     ขอบคุณทานอุทัยนะครับ  เชิญทานวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  ครับ 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ครับทานประธานท่ีเคารพครับผมวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  จากนาคู  ผมก็น่ังฟง
นะครับต้ังแตในรอบนอกรอบน้ีเกือบ 5 ช่ัวโมง  20  นาที  เร่ืองน้ีละครับเพราะ
ทุกทานท่ีน่ังอยูตรงน้ีก็จะเขาใจ  ทานประธานครับผมเขาใจวาทานสมาชิกทุกทาน
ก็เปนหวงเปนใย หกสิบสามลานกวา  ๆเพราะเปนเงินภาษีประชาชนเพ่ือใหทุก
ทานท่ีเขามาดูแลในสวนน้ีเพ่ือใหเหมาะสมดวยวาคุมคาแตวันน้ีมันเปนไปแลวผม
ฟงดูทานสจ.หลายทานมาพูดช้ีแจงบางช้ีแนะช้ีนําก็สอบถามทานผูรักษาการนายก
ทานก็ยืนตอบแลวตอบเลาตอบทุกทานละครับ  นิติกรทานก็ตอบมาก็สรุปแลวเงิน
สวนไหนนะครับท่ีจะเหลือเงินสํารองน้ีแหละครับทานผมวาสรุปเหลือขอเดียวน้ี
แหละครับทาน  ผมวาทานประธานตัดสินใจเลยครับ  ยังไงก็แลวแตทานประธาน
เห็นสมควรหรือวาทานประธานเอาอีกสัก 2 ช่ัวโมง ไหมครับ  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ ครับทานสมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุของเราน้ันอภิปรายเพ่ือพิจารณา แลวก็มีขอ

สักถามขอสงสัยถามไปยังผูบริหารญัตติเร่ืองน้ีเขา ขอความเห็นชอบในสภาของ
เรานะครับ  ไมวาจะเปนคําถามของทานเสนีย ทานสุรพงษ  ทานอุทัย  ทาน         
วรากรณ  ทานเกรียงศักด์ิ  และอีกหลายๆทาน อยูท่ีทานจะใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบในสภาของเราในญัตติน้ีนะครับ  การอภิปรายในคร้ังน้ีก็
พอสมควรแลวนะครับ  ทานปลัดรักษาการทานนายกก็ขอขอบคุณในการช้ีแจงใน
รายละเอียดตาง  ๆ ในขอสงสัยขอสักถามนะครับ  วิธีการนะครับ  ผมจะขอมติท่ี
ประชุมนะครับ  ก็คือทานเลขาสภาช้ีแจงอีกคร้ังหน่ึงนะครับ  เชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ ครับขออนุญาตประธานสภาท่ีคารพครับสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ   คือกอนท่ี

จะลงมตินะครับ  เห็นทางทานเสนียวาอยากจะใชวิธีลงมติอยางเปดเผยตาม
วงเล็บสามนะครับ  ก็คือทานเสนียก็ตองเสนอญัตติรวมกับสมาชิกอีกสองทานเปน
สามนะครับ  เสนอวาใหมีการลงมติโดยเปดเผยตามวงเล็บสามครับ  กอนนะครับ
กอนท่ีจะลงมติครับ 
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ประธานสภาฯ ครับทานเสนียยังยืนยันจะเสนอญัตติในการลงอีกไหมครับ  ครับเชิญครับหรือทาน
จะใชในรูปแบบวิธีเดิมเหมือนกับท่ีผานมาเม่ือสักครูน้ีครับ 

 
นายเสนีย  เอกบุตร ในวิธีเดิมก็ไดครับทาน 
 
ประธานสภาฯ ผมขอบคุณนะครับ  ครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ ทานประธานครับ  ขออนุญาตทานประธานทานเสนียเสนอญัตติแลวมีผูรับรอง

ถูกตอง  ผมก็เลยเกรงวาใหทานเสนียถอนญัตติกอนครับทานประธาน 
 
ประธานสภาฯ ทานเลขาครับเม่ือสักครูทาน ไดรับญัตติท่ีทานเสนอไหม 
 
เลขานุการสภาฯ ยังครับทาน  เพียงแคเปนขอคิดเห็นของทานเสนียกอนท่ีจะประชุมตอนะครับ  

ทานยังไมได 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ อนุญาตนะครับทานประธาน  ขานช่ือก็ดีนะครับ  จะไดรูไปเลยวาใครยกไมยกให

บันทึกในท่ีประชุมไปเลยใครกลัวก็ไมตองยก  ผมไมกลัวผมก็จะยก  ก็จะช่ือไปเลย
สุรพงษยกก็จะไดหารลงตัวครับ  63  ลานมันจะหารไมถูกก็ลงช่ือไปเลยครับ 

 
ประธานสภาฯ ทานสมาชิกครับคือขออนุญาตนะครับวาเปนขอท่ีทานเลขาทานไดช้ีแจงไปแลว

เม่ือสักครูแลวผมก็ถามทานเสนียแลวทานก็ยืนยันนะครับวาใหใชแบบวิธีเดิมใน
ญัตติเดิมท่ีเราขอมติกันมานะครับ 

 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ ทานประธานครับผมม่ันใจวาตาผมครับไมไดฝาดหูผมไมไดเพ้ียน  ทานประธาน

เห็นทานเสนียเสนอญัตติ  ทานประธานกอานผูรับรองถูกตอง   
ทานเกรียงศักด์ิ  ทานภูมินทร  แลวก็ทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  ผูรับรองถูกตอง  
เพราะฉะน้ันผมเกรงวามันจะบันทึกอยูในรายงานการประชุม  ผมจึงอยากใหทาน
เสนียถอนญัตติครับทานประธาน  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ  เชิญทานเสนียครับ 
 
นายเสนีย  เอกบุตร  ขออนุญาตท่ีประชุมนะครับ  ขอถอนญัตติครับ   
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับทานเลขาช้ีแจงดวยครับ  ขอผูรับรองสองทานครับ 

ทานภูมินทร  ทานจารุวรรณ  พันเดช  ครบครับ  ครับทานสมาชิกครับ             
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ  เชิญทานเลขานับองคประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ ครับเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุม  20  

ทาน  รวมท้ังประธานเปน  21  ทาน  ครบองคประชุมครับ  ในสวนของทาน
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สามารถลงคะแนนเสียงไดโดยไมตองลุกจากท่ีน่ังนะครับ องคประชุมครบครับ 
ครับทานประธานครับ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกยกมือเห็นดวย  16  ทานครับ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ   

- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือครับ 
- เห็นชอบ  16  เสียงนะครับ 

  - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - ไมมีนะครับ 
  - งดออกเสียง  5  เสียง 
   - ถือวาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีมติเห็นชอบตามญัตติที ่                  
     ทานนายกเสนอนะครับ   

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  5  นะครับ  เร่ืองอ่ืน  ๆ กอนท่ีทานสมาชิกจะอภิปรายนะครับ  

ประธานมีเร่ืองจะขอหารือนะครับจากท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  กําหนดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  1  ประจําป  2565  ต้ังแต
วันท่ี  22  กุมภาพันธ  2565  มีกําหนด  45  วัน  ถึงวันท่ี  7  เมษายน  
2565  โดยประชุมทุกวันอังคารของสัปดาหไปแลวน้ัน  เน่ืองจากปจจุบันมีการ
ระบาดของโรคโควิด2019  และสมาชิกสภาบางทานก็ติดภารกิจ  ผมขอหารือ
ทานสมาชิกสภาขอเล่ือนการประชุมคร้ังท่ี  7  ในวันอังคารท่ี  5  เมษายน  
2565  เปนวันพฤหัสบดี  ท่ี  7  เมษายน  2565  เวลา  13.30  น.  ณ  
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  นะครับ  มีทานสมาชิก
ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม  เชิญครับ  เชิญทานวิรมณศักด์ิครับ  เชิญ
ครับ 

 
ด.ต.วิรมณศักดิ ์ วงศธิเบศร ประธานท่ีเคารพผมวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  เขตนาคู  ผมวาเอาวันอังคาร  

เพราะวาวันอ่ืน ๆงานศพงานบุญเยอะ  วันอังคารเขาถือเขาไมเอาศพไปเผา 
ครับทานประธานครับงานเยอะ  เหลืออีก  2  วันปดสภา  ไมเปนไรครับทาน
ประธาน  ทานประธานมีอํานาจ 

 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกทานใดจะประสงคอภิปรายอีกหรือไมครับ 

มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  เชิญครับเร่ืองขอหารือ    
นะครับผมมติท่ีประชุมครับ  เชิญทานเลขาช้ีแจงตรวจนับองคประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ ทานประธานท่ีเคารพครับทานสมาชิก  น้ีเปนประเด็นหารือนะครับ  ประเด็น

หารือวาวันอังคารถัดไปจะตรงกับวันท่ี  5  เมษายน  ซ่ึงเราจะปดสภาจริง ๆวันท่ี  
7  เมษายน  นะครับ  ทานประธานเห็นวาการประชุมคราวหนาเปนวันอังคาร       
นะครับ  หารือวาอีก  2  วันก็จะปดแลวก็จะเล่ือนไปวันท่ี  7  เมษายน  เปนการ
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หารือ  และก็มีสองประเด็นนะครับวาจะเห็นดวยกับทานประธานหรือเห็นดวยกับ
ทานวิรมณศักด์ิท่ีเสนอยืนวาตองประชุมวันอังคารเหมือนเดิม  อันน้ีเปนการหารือ
ลงมติไดครับ  ทานประธานอันน้ีสามารถลงมติไดครับ 

 
ประธานสภาฯ ทานสมาชิกครับขอหารือนะครับ  คือวาถาทานเห็นดวยกับการประชุมสภาในวัน

อังคารถัดไปน้ัน  อังคารท่ี  5  เมษายน  นะครับ  ก็คือตามเดิมนะครับ  ถาทาน
เห็นวาวันสุดทายของการประชุมสามัญสมัยท่ี  1  วันสุดทายคือวันท่ี  7  วัน
พฤหัสบดี  ท่ี  7  ตามท่ีผมขอหารือนะครับ  ทานวิรมณศักด์ิ  ครับ  ๆ เชิญครับ 

 
ด.ต.วิรมณศักดิ ์ วงศธิเบศร ทานประธานมันเหลือ  2  วัน  เห็นเลขาช้ีแจงวามันจําเปนท่ีตองปดวันท่ี  7  

ดวยหรอครับ  วันท่ี  5  หรือสองวัน ผิดระเบียบไหมครับ  ใหเลขาช้ีแจงหนอย
ครับ 

 
ประธานสภาฯ เชิญทานวรากรณ  กอนครับ 
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ กราบเรียนทานประธานครับ  ผมวรากรณ  ภูอาภรณ  ในวาระอ่ืน  ๆขออนุญาต

สองประเด็นส้ันๆครับทานประธาน  ประเด็นแรก  ก็คือเร่ืองการประชุมในนัด
สุดทายผมเห็นดวยกับทานวิรมณศักด์ิครับทานประธาน  ประชุมวันอังคารตามท่ี
เราเคยปฏิบัติกันมาสวนท่ีเหลือนับไปอีกสองวันเปนวันเราก็ปดโดยปริยายครับ
ทานประธานเราไมไดมาประชุมถือวาเราปดประชุมสภาไปโดยปริยายครับ  ไม
ตองไปคิดอะไรสลับซับซอนมากครับทานประธานครับ  ประเด็นตอไปครับทาน
ประธานหลังจากวันน้ีเราไดอภิปรายเก่ียวกับเร่ืองการนําเงินมาชําระหน้ี
งบประมาณท่ีตกเปนพักไปก็ไดอภิปรายไปแลววาถือวาเปนบทเรียนใหกับอบจ.
ของเราในเร่ืองการบริหารการจัดการซ่ึงเราเปนหวงไมเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เฉพาะเงินอุดหนุนจากกรม  แมกระท่ังเงินท่ีอยูในขอบัญญัติรายไดของอบจ.ก็ดี  
สมาชิกเคยอภิปรายในสภาวาการจัดซ้ือจัดจางตองทําใหมันรวดเร็วแกปญหาใหพ่ี
นองใหทันทวงทีไมใชวาเอาเงินงบประมาณท่ีต้ังไวมาทําชวงหนาฝนมันไมเกิด
ประโยชนครับเคร่ืองจักรมันลงพ้ืนท่ีไมไดมันก็ตองเพราะฉะน้ันมันข้ึนอยูกับ
วิสัยทัศนของผูบริหาร  การจัดซ้ือจัดจางตามขอบัญญัติงบประมาณท่ีต้ังไวเราตอง
พิจารณาดี ๆวางบประมาณในสวนไหนสมควรจะออกในชวงใด  ดูพ้ืนท่ีดวยวา        
พ่ีนองในจังหวัดกาฬสินธุของเราสวนไหนท่ีไดรับผลกระทบสวนไหนท่ีมีความ
ตองการ  งบประมาณท่ีจะลงไปแกปญหาใหพ่ีนองประชาชนไดเราตองดูบริบทใน
การพ้ืนท่ีดวย  เพราะฉะน้ันขอเนนยํ้าวาการบริหารในเร่ืองของการจัดซ้ือจัดจางน้ี
สําคัญครับ  ถาเราทําไดกระชับรวดเร็วเบิกจายใหผูรับจายได ฝายชางก็ควบคุม
การควบคุมโครงการเปนไปตามเง่ือนไข  เง่ือนระยะเวลา  เราตองกลับมายอนดู
แลวละวาการทํางานของทุกภาคสวนทุกหนวยทุกฝายในอบจ.ของเราน้ี  เอาใจใส
ในการบริหารงานของสวนท่ีตัวเองไดรับผิดชอบมากนอยแคไหนวันน้ีเรามีบทเรียน
แลวไมอยากใหมันเกิดซับซอนซํ้าซากเกิดคร้ังเดียวเราถือเปนบทเรียน  เกิดซํ้า ๆ
ซาก  ๆเราถือวาละเวนไมเอาใจใสตองานในหนาท่ี  เพราะฉะน้ันเราตองกลับมา
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พิจารณาในหนาท่ีดวย  ขอเนนยํ้าวาการจัดซ้ือจัดจางทําใหรวดเร็ว  ผลประโยชน
ตกกับใครครับไมใชตกกับผมไมใชทานประธาน  มันตกกับพ้ืนท่ีพ่ีนองประชาชน
สวนรวมครับทานประธาน  ผลประโยชนไมไดตกกับใครคนใดคนหน่ึง  
เพราะฉะน้ันการเอาใจใสตอหนาท่ีมีความรับผิดชอบมีสวนรับผิดชอบน้ันสําคัญ
อยางย่ิงครับทานประธาน  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ 
 มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ 
 มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ 
 ถาไมมีนะครับสําหรับขอหารือก็คงจะตามท่ีทานสมาชิกไดเสนอนะครับ  เปนวัน

อังคารเชนเดิมนะครับ  สําหรับวันน้ีไดประชุมกันเปนเวลาอันสมควรแลว  ผมขอ
นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  7  ประจําป  2565  เปนวันอังคาร
ท่ี  5  เมษายน  2565  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอเลิกการประชุมครับ 

 
เลิกการประชุม     ๑๗.๐๐  น. 
 


