
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 8 ประจําป  256๕ 

เมื่อวันศุกร  ที ่ 2  กันยายน  2565   เวลา  1๓.๓0 น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

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

22.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
23.  นางสวาท  ประดับการ  ตําแหนง   ส.อบจ. อ. คํามวง      
24.  นายประหยัด พานิชยดี  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
25.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
26.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.รองคํา  
27.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
28.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 

ผูลาประชุม 
1.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางวิไลพร  นิพัฒน   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
4.  นายทินพล    ศรีธเรศ   ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายก อบจ.กส. 
6.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตําแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
7.  นายชุมพล  หลักคํา   ตําแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
8.  นางสุภาพร  เกียรติดําเนินงาม  ตําแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
9.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
10.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 
11.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
12.  นายโชติ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
13.  นางอมร    ปญญาแกว  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
15.  นางจิรารัตน จิตจักร   ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
16.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
17.  นางสุกัลญา โพธ์ิละเดา  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
18.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
19.  นางสาวณธษา วงคขวาหูม  ตําแหนง  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
20.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
21.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
22.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
23.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
24.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ 
25.  นางสาวนงพงา จําเริญสรรพ  ตําแหนง  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
26.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ 
27.  นางสาวสรัญธร ไผพุทธ   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
28.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
29.  นางสาวชุติมา รักษาพล  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
30.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
31.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   หัวหนาฝายการประชุม  
32.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
33.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตําแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
34.  นางสุดาวดี  บุญปก   ตําแหนง  หัวหนาฝายนิติการ 
35.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
36.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
37.  นายชูชัย    ฆารอําไพ  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
38.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
39.  นางสาวพักตรศิริ ผลเรือง   ตําแหนง  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
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40.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
41.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
42.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
43.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
44.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
45.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
46.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
47.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
48.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
49.  ส.ต.อ.ไพกิจ โกศล   ตําแหนง  ประชาชน 
50.  นายอุทิศ  พรมสิทธ์ิ  ตําแหนง  ประชาชน 
51.  นายสุริยนต  ภูนวนทา  ตําแหนง  ประชาชน 
52.  นางสาวนุชนาถ ไกรษร   ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
53.  นายวนิช    บุดดี     ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนลําปาววิทยาคม 
54.  ดร.โชติกา   ดานนอก    ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนหนองหางพิทยาคม 
55.  นายศิริพงษ   ลุนอุดม    ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 
56.  นางสาวสิริลักษณ   พรสุวรรณ    ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
57.  นางสาวกมลเนตร   คําไสย     ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
58.  นายวุฒิ    ขจร    ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 
เลขานุการสภาฯ ครับขอนุญาตท่ีประชุมครับ ทางฝายเลขานุการสภาไดตรวจนับองคประชุมแลว 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) นะครับ ครับโอกาสน้ีผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภา ทานวิรัตน  ภูตองใจ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดกรุณาประจําท่ีบัลลังก จากน้ัน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภา   เชิญน่ังครับ  เชิญทานคงเดช  เฉิดสถิตย  รองประธานสภาทานท่ี  1   
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  บนบัลลังกครับ  เชิญทานณัฐวัชต  พิมพะนิตย  รองประธานสภาทานท่ี  2  

บนบัลลังกครับ  เชิญครับเม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  8  ประจําป  2565  ณ  บัดน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1  วันน้ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอตอนรับคณะครู

และนักเรียนกลุมอาชีพนิติศาสตร  โรงเรียนอนุกลูนารี  จํานวน  ๓๐  คน  มา
ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูทางการเมืองการปกครองทองถ่ินดูงานการประชุมสภาและ
ดูงานการเลือกต้ัง  ขอตอนรับดวยความยินดีนะครับ 
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ตอไปจะขอแนะนําผูบริหาร  ตามท่ีไดมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  2565  คณะกรรมการการ
เลือกต้ังไดประกาศการเลือกต้ัง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เม่ือ
วันท่ี  23  สิงหาคม  2565  ดังน้ี  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ 

1.2  คําส่ังองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ี  850/2565   
เร่ือง  แตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
1.  นางสาววิสาขา  ภารประดิษฐ  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ  คนท่ี  1 
2.  นางวิไลพร  นิพัฒน  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  คนท่ี  2 
1.3  คําส่ังองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ี  851/2565 

     เร่ือง  แตงต้ังท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
    และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

1. นายทินพล  ศรีธเรศ  ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดกาฬสินธุ 

2. นายชัย  คูสกุลรัตน  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ 

3.  นางสาวสัตบุษย  บุญเรือง  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการ 
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

4. นายชุมพล  หลักคํา  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดกาฬสินธุ 

5. นางสุภาพร  เกียรติดําเนินงาม   
ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

ท้ังน้ีต้ังแตวันท่ี  1  กันยายน  2565  เปนตนไป 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
-  ไมมีนะครับ 

 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แถลงนโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ประธานสภา   เชิญทานนายกครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล เรียน   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
(นายก  อบจ.กส.)  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ผูทรงเกียรติท่ีเคารพทุกทาน 
     ตามท่ีไดมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2565  ท่ีผานมาดิฉันไดรับความไววางใจจากพ่ีนอง
ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ใหมาดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวน



 5 

จังหวัดกาฬสินธุ  โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีประกาศผลการเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 และตาม
กฎหมายไดกําหนดใหจักตองแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ กอนเขาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง น้ัน 

บัดน้ี ดิฉันไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุเปนท่ีเรียบรอยแลวซ่ึงนโยบาย การบริหารงานดังกลาว ดิฉันจะยึด
ม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข 
และการมี สวนรวมของประชาชน ตามหลักการปกครองแบบการกระจายอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕ )  พ.ศ. ๒๕๖๒  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจไดแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 รวมถึงนโยบายการพัฒนาใหสอดคลอง กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  ๑๒  เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
นโยบายและบูรณาการใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
กาฬสินธุ  ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

  
1. นโยบายดานการเมือง  (Policy on Politics) 

 1.1 เทิดทูน และรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 1.2  เสริมสรางความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสิทธิ

เสรีภาพและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 1.3 สรางความสัมพันธอันดีกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ  และ

ภาคีเครือขายทุกภาคสวน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการรวมมือ 

รวมใจท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุวัตถุประสงค และบังเกิดผลดีแก พ่ีนอง

ประชาชนและจังหวัดกาฬสินธุ 

2. นโยบายดานการพัฒนาสังคม (Policy on Social) 
     2.1 สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ  

และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   
2.2 สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขพ้ืนฐานของชุมชน โดยมุงเนนการ

สงเสริมการใหบริการสุขภาพประชาชนในทุกระดับอยางท่ัวถึงสงเสริมให 
ประชาชนในทองถ่ินมีสุขภาพดี ดวยการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และรักษาโรค 
อยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังฟนฟูโครงการ“ศูนยโฮมสุข”ใหมีความครอบคลุม 
ท่ัวท้ังจังหวัด 

2.3 สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และ นันทนาการ เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนดวยการจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและมีอุปกรณ
กีฬาท่ีดีมีมาตรฐาน  สงเสริมสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาทุกระดับเพ่ือใหเยาวชน
หางไกลยาเสพติด และพัฒนาสุขภาพประชาชนใหมีความแข็งแรง 
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 2.4 สงเสริมการศึกษา โดยการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของเยาวชนและ
ประชาชน ตามอํานาจหนาท่ี ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน และ
ประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเรียนรูใหเทาทันสถานการณ
ความเปล่ียนแปลงของสังคมอยูเสมอ  และสรางเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิต 
คุณธรรม และจริยธรรม เห็นคุณคาภูมิปญญาและชุมชนทองถ่ิน 
 2.5 สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของจังหวัด
กาฬสินธุ ดวยการสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับองคกรปกครอง สวน
ทองถ่ิน และภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ ในการทํานุบํารุง พัฒนาและอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญา ทองถ่ินอันดีงาม 
 
3.  นโยบายดานเศรษฐกิจ (Policy on Economics) 
 3.1 สงเสริมอาชีพใหแกพ่ีนองประชาชน กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตาง  ๆ
ใหสามารถพ่ึงพาตัวเองได โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรูในดานเทคนิค ตามหลักวิชาการในการ
ประกอบอาชีพท่ีถูกตองใหแกเกษตรกรนํางานวิจัยของสํานักงานวิจัยแหงชาติ และ
มหาวิทยาลัยช้ันนําตาง  ๆ สูการปฏิบัติการจริงใหแกเกษตรกร สามารถยกระดับ
และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทางการเกษตร และสงเสริมโครงการเล้ียงกุง ปลา
นิลโครงการเล้ียงโค พรอมท้ังการแปรรูปทุกระดับและยกระดับมาตรฐานสินคาให
ไดมาตรฐานสูสากล 
 3.2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยใหเปนศูนยบริหารจัดการ
นํ้าท้ังระบบเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ือลดปญหาภัยแลง 
ปญหาอุทกภัยและชวยใหมีนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ และเพ่ืออุปโภคและ
บริโภค มุงเนนการพัฒนาบํารุงรักษาแหลงนํ้าและระบบขุดเจาะนํ้าบาดาล พัฒนา
ระบบพลังงานทดแทนมาใชเพ่ือลดพลังงานและตนทุนการผลิต การขุดสระกักเก็บ
นํ้า การขุดลอกหนองบึงท่ีต้ืนเขิน การกําจัดผักตบชวาในคูคลองหนองบึงตางๆ 
 3.3 พัฒนาและปรับปรุงเสนทางสายหลักเช่ือมตอหรือคาบเก่ียวระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
น้ันๆดวยการดําเนินการท่ีมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยแกประชาชนโดย
โครงการ “หมดฝนถนนดี” และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 
 3.4 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนเสนทางการเขาถึงแหลงทองเท่ียว
ท่ีสําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ ใหมีมาตรฐานและคลอบคลุม 
 3.5 สงเสริมการทองเท่ียว โดยการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
การพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ ตลอดจน
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สงเสริมพัฒนาและสรางแหลงทองเท่ียวใน
ชุมชนทองถ่ินบนอัตลักษณพ้ืนถ่ินชุมชนอยางสรางสรรค สงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ การพัฒนาสินคา การบริการ และการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม เพ่ือ
รับรองการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.6  การจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตามความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืน  ๆ
ท่ีสอดคลอง และเพียงพอตอความตองการของการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
 
4. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(Policy on Natural Resources and Environmental) 
  4.1 สงเสริม สนับสนุนความรู ความเขาใจ การสรางเครือขายทองถ่ิน 

    เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสมและย่ังยืน 
 4.2 สงเสริมสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการพัฒนา 
และรวมแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของภาคสวนตาง  ๆอยางเปนระบบ ตอเน่ืองและ
ย่ังยืน 

     4.3 สนับสนุนการใชพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนในชุมชน  
    อยางมีความสมดุลและย่ังยืน 
 
    5. นโยบายดานการบริหารจัดการ (Policy on Administrative) 

 5.1 บริหารงานดวยการ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา โดยคํานึงถึง
ประโยชน ท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 5.2 สงเสริมการพัฒนาดานศักยภาพ และจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุอยางเหมาะสม เสริมสรางขวัญกําลังใจทีดีแก
บุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 สงเสริม พัฒนาการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุใหมีระบบปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีทันสมัยเพ่ือลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงาน สามารถใหบริการประชาชนไดสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

     5.4 บริหารจัดการใหมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวก   
ท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจในการจัดระบบการ 
บริการสาธารณะใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ตอเน่ือง และเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชน 
 5.5 เสริมสรางคานิยมท่ีดีใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ตามหลักการและแนวทางในประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
 นับแตน้ี ดิฉันจะมุงม่ันพัฒนาและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุอยางเต็มความสามารถเพ่ือความวัฒนา ผาสุกแกพ่ีนอง
ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงดิฉันหวังเปนอยางย่ิงวา ตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของดิฉันน้ัน ดิฉันจะไดรับ
ความรวมมือรวมใจ จากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน 
ตลอดจนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุผูทรงเกียรติทุกทาน 
ซ่ึงอยู ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุแหงน้ีเปนอยางดี ใน
การท่ีจะรวมมือรวมใจและชวยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุอยาง
เต็มความสามารถ กอเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชนชาว จังหวัดกาฬสินธุ
สืบไป ขอขอบพระคุณคะ  
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ประธานสภา   ขอบพระคุณทานนายกครับ  มีสมาชิกสภาทานใดจะประสงค 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) อภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ  มีสมาชิกสภาทานใดจะประสงคอภิปรายอีกหรือไม

เชิญครับ  เชิญทานอุทัย  แกวกลา  จากอําเภอฆองชัย  เชิญครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายก  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  

ผมอุทัย  แกวกลา  สมาชิกสภาอบจ.จากอําเภอฆองชัยครับ  กอนอ่ืนก็ตองขอ
แสดงความยินดีกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีไดรับการ
เลือกต้ังอยางทวมทนทนจากพ่ีนองจังหวัดกาฬสินธุ  ถือวาเปนฉันทามติใหทานเปน
ผูท่ีสามารถบริหารงานไดเต็มศักยภาพ  ทานประธานผมไดฟงการแถลงนโยบาย
ของทานนายกแลวน้ี  ผมช่ืนชมวาแถลงนโยบายไดครบทุกดาน  ท้ัง  5  ดาน  ผม
คิดวาเปนประโยชนอยางย่ิง  แตปญหาก็คือวาเราจะสามารถแปลงนโยบายให
สามารถใหปฏิบัติไดอยางใดน้ันคือเปนเร่ืองท่ีจะตองออกแบบ  เปนเร่ืองท่ีจะตอง
จัดการชวยกันพอสมควร  เพราะวาส่ิงท่ีทานนายกไดรับการเลือกต้ังอยางทวมทน
น้ัน  สวนหน่ึงเปนเพราะพ่ีนองสวนใหญลําบากอยางย่ิง  ลําบากในการดํารงชีวิต
อยางย่ิง  การทํางานแบบเดิมเขาอาจจะไมคาดหวังวาจะไดถนนดีจากทานนายก  
เขาอาจจะไมคาดหวังวาจะไดแหลงนํ้าจากทานนายก  แตเขาคาดหวังวาชีวิตเขาจะ
ดีข้ึนอยางไร  เม่ือเขามีนายกอบจ.คนใหม  ดังน้ันน้ีการเขารับตําแหนงของทาน
นายกจึงเปนความหวังของทุกคน  ผมมาดูนโยบายแลวผมคิดวาจากขอ  2  ดาน
สังคม  ผมคิดวาทานตองเขาใจวาปญหาท้ังหมดท่ีทานกําลังนําเสนอน้ีไมใชปญหา
ทานเปนปญหาของพ่ีนองกาฬสินธุท่ีทานคิดวาจะตองเขาไปสอดรับในการ
แกปญหาเขาใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ถาเราเขาใจวาปญหาน้ันไมใชปญหาเราเปน
ปญหาพ่ีนองประชาชนเราจึงมีกระบวนการในการทํางานกับเขาอยางใด  เขาจึงจะ
สามารถแกปญหาเขาได  เราไมมีทางแกปญหาเขาไดนะครับ  เขาตองแกปญหาเขา
เอง  เพราะวาปญหาถาเขาบอกวาถาเราจะทํางานแกปญหาสาธารณะไมยากครับ
ทานนายกเราเดินไปทําไดเลยเพราะท่ีถนนหนทางทุกอยางน้ีเปนท่ีสาธารณะ  แต
ถาจะแกปญหาความเปนอยูของคนน้ีตองเราคนมาคุยครับ  ตองมาพูดคุย
โดยเฉพาะเขาตองต้ังเปนองคกรหรือกลุมคนข้ึนมารองรับเพ่ือจะสนับสนุนการ
จัดการปญหารวมกันกับเราเพราะวาปญหาเขา  คนของเขาตองมาเปนตัวแทนมา
เปนหลักท่ีหนุนเสริมกันในกลุมตาง  ๆ เชน  ผมดูจากทานแลวทานมองวานโยบาย
ท่ี 3 ผลักดันกลุมตาง ๆอาชีพตาง  ๆข้ึนมาทํางานน้ีผมวาถูกตองนะครับ  กลุมตาง 
 ๆน้ันถือวาเปนตัวแทนเขาจะตองตอจ๊ิกซอววา  ยกตัวอยางเชนกลุมเร่ืองเล้ียงกุง  

เล้ียงปลา  เขามีรายไดดีเขาจะหนุนเสริมเร่ืองน้ีไปสูคนอ่ืนท่ีเปนอาชีพน้ีแพรหลาย
ในกาฬสินธุไดอยางไร  อาชีพอ่ืนก็เหมือนกันครับ  ปลูกผักอินทรีย  อาชีพทํา
เกษตรผสมผสานพวกน้ีเปนมันตองเร่ิมจากเขาและตอยอดจากน้ีไป  เพราะวาเรา
ไมมีบุคลากรระดับพ้ืนท่ีนะครับ  ทานตองยอมรับวาบุคลากรอบจ.ท่ีอยูใกลพ้ืนท่ี
ท่ีสุดคือใครครับ  ทานสมาชิกสภาอบจ.ครับ  นอกน้ันท่ีต้ังสํานักงานของทานอยูใน
จังหวัดกาฬสินธุครับ  ดังน้ันการทํางานประสานกันการทํางานระหวางผูบริหาร
ระหวางขาราชการ  สมาชิกสภาท่ีอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใกลประชาชนเปนเร่ืองท่ีจะตอง
ทํางานดวยกันอยางย่ิง  เพราะถาง้ันจะไปยากครับผมดูในประเด็นท่ี  5  เร่ืองการ
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บริหารจัดการ  ผมคิดวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองจําเปน  โดยเฉพาะการบริหารงานท่ีจะให
คนอบจ.ซ่ึงมีหลายสามภาคสวนน้ี  มีคณะผูบริหาร  มีขาราชการ  มีสมาชิกสภา
อบจ.  สวนน้ีเปนสวนสําคัญในการบริหารงานท่ีจะขับเคล่ือนงานท้ังหมดไปสูพ่ีนอง
ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ  ผมคิดวาทานตองบริหารแบบมีสวนรวมพอสมควร
เพราะถาง้ันทานจะไปไมไดทานตองบริหารแบบมีสวนรวมทุกข้ันตอน  เขาบอกวา
อยางนอยทานบริหารอยางนอยตองมีสวนรวมอยางนอย 4 ข้ันตอน  ข้ันตอนท่ี  1  
ก็คือกระบวนการมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห  วินิจฉัย  รวมตัดสินใจวาจะทํา
ยังไงกับพ่ีนองกาฬสินธุในแตละเร่ืองทุกคนตองเขาใจไมวาจะไปขัดแยงกันเองยัง
ไมไดขอสรุป  การมีสวนรวมข้ันตอนท่ี  2  มีสวนรวมในการดําเนินงานหรือทํา
รวมกันทุกภาคสวนเพ่ือเปาหมายพ่ีนองประชาชน  การมีสวนรวมข้ันตอนท่ี  3  ก็
คือวา เขาจะตองมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  เร่ืองดีเขาจะตองมีหนาเขาเปน
สวนหน่ึงท่ีทําใหเกิดเร่ืองน้ีได  ความภาคภูมิใจตอทุกคนท่ีมีสวนเขาตองสําคัญครับ  
มีสวนท่ีตองรับรูวาดีท้ังไมดี  และสุดทายการมีสวนรวมสําคัญก็คือวาเขาตองมีสวน
รวมในการสรุปบทเรียนประเมินผลรวมกับทาน ก็จะไดชุดขอมูลไดความรูรวมกัน
จะปรับยังไงกับการดําเนินงานมันดีหรือไมดีจะทํายังไงตอ  ผมคิดวาเร่ืองน้ีเปนเร่ือง
ท่ีทานนายกตองมี  ทานนายกบอกวาการบริหารน้ีอยางนอยตองบริหารแบบทาน
ประธานวรากรณพูดเสมอวาการบริหาร 4 M ทานประธานนอย  ขออนุญาตเอย
นาม  ทานจะบริหาร Man ยังไง  Man ก็คือบุคลากรของทานซ่ึงผมคิดวาท่ีผานมา
เรายังไมชํานาญเร่ืองการแกปญหาพ่ีนองประชาชนดวยซํ้าไป  เราจะตองฝกหัด
รวมกันกับทุกคน  เราทํางานอยูบนพ้ืนฐานท่ีไมใชธรรมดาตองแกปญหาเขาได  อัน
ท่ีสองเราตองทํางานอยูบน Money เรามีขอจํากัดเร่ืองการเงินพอสมควร  Money 
เปนเร่ืองจําเปนเราตองบริหารใหกระจายใหครอบคลุมทุกประเด็นท่ีเราคิดวาเปน
ปญหา  เร่ืองท่ีสามก็คือเร่ือง Material เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีมีอยูจะบริหารจัดการ
ยังไง  และเร่ืองสุดทายเร่ือง Management เปนหัวใจของการดําเนินงานดังน้ันผม
คิดวาวันน้ีคนอบจ.ท้ังหมดไมวาจะเปนคณะผูบริหาร  ไมวาจะเปนขาราชการทุก
สวน  ไมวาจะเปนสภาพรอมท่ีจะทํางานกับทานนายกครับ  แตผมคิดวาการทํางาน
รวมกันน้ันการพูดคุยการออกแบบขอสรุปรวมกันเปนเร่ืองจําเปน  เพราะถาง้ันตาง
คนตางคิดไมถูกกัน เปาหมายสําคัญอยาลืมนะครับวารอบน้ีพ่ีนองประชาชนมีความ
คาดหวังวาเราจะตอยอดอาชีพคนกาฬสินธุไดยังไง  ทําเศรษฐกิจกาฬสินธุไดยังไง  
มีเพ่ือนสงรูปใหผมดูวาน้ีทานสจ.ทําไม  เขาบอกเขาไปดูท่ีสวนนงนุช  เขาไปเจอเขา
เรียกวาสวนไดโนเสารท่ีเปนหุนไดโนเสารหินนะครับทานนายก  เขามาเลาใหผมวา
กาฬสินธุน้ีเหมาะสมอยางย่ิง  กาฬสินธุมีพิพิธภัณฑไดโนเสาร  ท่ีน้ันท่ีสวนนงนุช
เขามีไดโนเสารอยูพันกวาตัวมี  420  สายพันธุ  เขาบอกวาถาเปนถาทําได
กาฬสินธุมาทําทานสจ.ตรงน้ีจะเปนแลนดมารคสําคัญของกาฬสินธุเลย  ผมคิดวา
จากการพูดคุยท่ีผานมา ผมคิดวากาฬสินธุก็ตองการมีแลนดมารคหรือมีส่ิงท่ีเปน
สัญลักษณของกาฬสินธุสําคัญอยางย่ิง  อยางรอยเอ็ดเขามีโหวต  คนกาฬสินธุนอง 
ๆตองเหมารถไปดูท่ีโนนนะครับท่ีรอยเอ็ด  เดือนหน่ึงเขาไดเงินลานสองลานบาท  
ดังน้ันผมคิดวาส่ิงท่ีผมอยากจะนําเรียนทานนายกก็คือวานอกจากทานจะเขียน
นโยบายอยาง 
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สวยหรูแลวการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติพรอมกับทีมบุคลากรลงไปทํางาน   
ผมคิดวาวันน้ีเราทํางานสํานักงานไมไดเพราะเราจะแกปญหากเขา  เราตองลงไป
พ้ืนท่ีลงไปออกแบบลงไปติดตามลงไปชวยกันคิดเพ่ือท่ีจะใหงานน้ันมันสําเร็จกอต้ัง
ข้ึนมา  ถามันเร่ิมอยางน้ีไดมันจะเปนเขาเรียกวาเปนนวัตกรรมใหมของคนกาฬสินธุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกาฬสินธุและจึงทําขอตกลงกับองคกรปกครอง
ทองถ่ินระดับลางดวยวาท่ีไหนพรอมท่ีจะไปกับอบจ.กาฬสินธุ  ก็จะขับเคล่ือนกัน  
กลุมองคกรไหน  มีกลุมประชาชนกลุมไหนท่ีพรอมจะไปกับอบจ.กาฬสินธุมันถึงจะ
ขับไปไดครับ  เราตองทํางานกับกลุมบุคคลผานองคกรตาง  ๆเรามีหนาท่ีประสาน
กับทุกสวนท่ีจะมาสามารถหนุนเสริมกับพ่ีนองกาฬสินธุไดผมจึงคิดวาทานนายก
ทานเปนคนเกงอยูแลว   อยากจะใหทานไดทํางานอยางมีความสุขในชวงระยะเวลา  
4  ปจากน้ี  คงเปนความหวังของพ่ีนองชาวกาฬสินธุครับ  ขอบพระคุณทาน
ประธานครับ 

 
ประธานสภา ขอบคุณทานอุทัย  แกวกลาครับ  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีก 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) หรือไมครับ  เชิญครับ  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปราย   

ทานวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  จากนาคู  เชิญครับ 
 

ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ครับทานประธานท่ีเคารพ  ทานนายก  ฝายผูบริหารทุกทาน   
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  หัวหนาสวนหัวหนาฝาย  ผมวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  
จากนาคู  วันน้ีบรรยากาศสดช่ืนมากเลยครับเต็มสภา ก็โดยเฉพาะแลววันน้ีนายก
คนใหมน้ีย้ิมแยมแจมใสตลอด  ผมดีใจกับทานนะครับ  แตกอนทานน่ังตํ่าท่ีสุดกอง
นอย  ๆลางสูงสุด  ตอนน้ีทานไดมาน่ังบนสุดขององคการสภาแหงน้ี  ขอใหทุกทาน
ทานประธานนะครับปรบมือใหทานดวยนะครับ  ความสงางามนะครับ  ไดฟง
นโยบายของทานแลวผมก็ภาคภูมิใจท่ีดูแลวทานพูดไปทานฟงไปคิดไปแตลวนแลว
เปนประโยชนของจังหวัดกาฬสินธุท้ังน้ันแหละครับ  ถือวาอนาคตคงจะกาฬสินธุ
ตองเปนหน่ึงนะครับ  แตผมจะคิดวาส่ิงท่ีทานนายกทํามากอนต้ังแตทานเปนผอ.
กองสงเสริมครับก็อยากจะใหทานเพ่ิมงบประมาณในการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนนะครับ  ทุกวันน้ีพ่ีนองนาคูก็ยังพูดเสมอวาคนปวยติดเตียงไดโอกาส
คนชราเขาลําบากมากโดยเฉพาะทุกวันน้ีทางจังหวัดทานก็ใหหน่ึงโครงการไมท้ิงใคร
ไวขางหลัง สองโครงการหลาย  ๆอยางแตเขาก็ทําไมถึงเราแคของชํารวยใหคนปวย
แตเราน้ีทําบางทําหองครัวหองนํ้าน้ีเปนประโยชนมากโดยเฉพาะผมออกพ้ืนท่ีบอย
นาสงสารมากทานนายกครับ  แตเขาก็ยังไมลืมวาไขมุกเปนคนใหมานะครับตรงน้ี
เปนท่ีประทับใจแทนนะครับทานคงจะสืบสานตรงน้ีโครงการของทานดีตลอดอยูใน
ความทรงจําของพ่ีนองประชาชนตลอด  อีกขอหน่ึงนะครับการศึกษาผมก็คิดวา
การศึกษาตามประเทศชาติน้ีตองพัฒนาการศึกษาเปนอันดับแรก  วันน้ีผอ.หลายๆ
ทานคงน้ันอยูตรงน้ีทานปลัดก็มี แตวาผมวาการศึกษาท่ีผานมาใชอยูปทุกวันน้ีก็เปน
การศึกษาเหมือนกันแลวมีแรงกระตุนเทาท่ีควร  แตจะมีแรงกระตุนใหเกิดทักษะใน
การแขงขันของเรา  ๑๒  โรงเรียน  ปหน่ึงเราตองตองต้ังใจในการสอบแขงขัน  ๑๒  
โรงเรียน  ประถม  มัธยม มาแขงขันกันใครไดท่ี  1  ท่ี  2  มีใหรางวัลพิเศษนะ
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ครับ  ผมจะอีกอยางหน่ึงผมอยากเพ่ิมความภาระใหทานนายกหรือวาทุกหกเดือน
หรือสามเดือนกองการศึกษาตองมาประชุมรวมนายกวาแนวทางในการศึกษาใน
อนาคตเราจะไปในทิศทางไหน  ผมรูวาถาเราไปตรวจเย่ียมโรงเรียนของทานอยาก
ไดหน่ึงรถบัส สองวงดุริยางคอันดับหน่ึง สามหองแลปหองอะไรอยากไดหมดแหละ
แตวาเราเอามาน่ังคุยกับทานนายกดีกวา  ใหนายกไปก็จะลําบากอยู  12  
โรงเรียน  เรามาคุยกันเรามากระตุนการศึกษา  อนาคตเราอาจจะมีทุนไปเรียน
เมืองจีน  เรียนภาษา  เรียนญ่ีปุน  ปละส่ีหาทุนก็ไดถาเรามีเงินเสริมการศึกษาจริง 
 ๆ เพ่ือลูกหลานของคนกาฬสินธุมาสรางกาฬสินธุตอไปผมคิดวาอยางน้ันนะครับ

ทานนายก  และอีกประเด็นหน่ึงนะครับการทองเท่ียวกาฬสินธุน้ีผมเปนสจ.มา
หลายปเราไมมีแหลงทองเท่ียวเปนตัวตนมีแตตอนน้ีก็มีสะพานเทพสุดาท่ีทาน  ขอ
โทษขอเอยนามทานยงยุทธ  หลอตระกูลนะครับ  ทานก็จัดงบประมาณ 50 ลาน
สรางสะพานเทพสุดา  ตอนน้ันผมก็เปนสมาชิกอยูครับ  ผมก็ดีใจผมยังอบอุนใจช่ืน
ใจเวลาผานถนนเทพสุดาน้ีคือเงินอบจ.เงินภาษีประชาชนตอนท่ีเราเปนสจ.มาสราง
นะครับ  ผมวาทานไขมุกครับทานนายกครับขอโทษนะครับติดปาก  เพราะอยาก
ใหนายกน้ีสรางแหลงทองเท่ียวท่ีเปนหน่ึงใหคนมาเท่ียวนําเงินงบประมาณคาใชจาย
ตาง ๆกินมาเท่ียวใหกับเราน้ีเปนการชักชวน  ผมขอพูดหนอยวาผมพูดมาสองคร้ัง
แลวเตางอย เตาตัวเดียวน้ีสรางคนสกลนครเปนลํ่าเปนสันไดมีเงินมีแหลงทองเท่ียว  
ทุกวันน้ีทานนายกครับไปเวลาน้ีไมมีท่ีจอดรถนะครับหมดเลย  ถานครพนมน้ีเม่ือส่ี
หาปท่ีแลวน้ีประกาศขายบานตึกแถวไมมีใครซ้ือครับ  ผมน้ีไปต้ังแตสรางพญานาค
ข้ึนมาน้ีรานอาหารไมมีท่ีจอดตึกแถวเต็มหมดครับ  เงินเขาแตละวันโรงแรมตาง ๆน้ี  
เทศกาลน้ีไมมีท่ีจอดรถตองจองลวงหนาเดือนหน่ึงครับ  ถามทานประธานก็ทาน
ประธานก็ไปบอยน้ีแหละครับเราตองหาแหลงท่ีจะใหคนกาฬสินธุมีรายไดเขา
จังหวัดมาแคมาเติมนํ้ามันไปมุกดาหารทางดวนเขาไมแวะเราแลวทานเขาไป
หมดแลวครับ  น้ีเราตองมีการเปล่ียนแปลงจังหวัดกาฬสินธุถึงจะนอยนิดเราก็คอย
เปล่ียนคอยคิดไป  ผมเช่ือม่ันถือม่ันนายกบอกวาหนูน่ังอยูตรงน้ีหนูหลับตาหนูก็รู
หมดจังหวัดกาฬสินธุนะครับ  ผมวาเช่ือม่ันถือม่ันวาทานนายกคงจะพัฒนา
กาฬสินธุไปพรอม ๆกันกับทานสจ. 30  เขต  อยางมีความสุขพรอมเสมอขอบคุณ
ครับทานครับ 
 

ประธานสภา   ขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาทานใดจะประสงคอภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ทานสุรพงษ  พลซ่ือ  กุฉินารายณครับ  เชิญครับ 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ครับผมสุรพงษ  พลซ่ือ   

กุฉินารายณ  เขต  3  ครับทานครับ  กอนอ่ืนผมตองแสดงความยินดีและก็ดีใจท่ีได
ผูบริหารอยางนอย ๆทานเม่ือวันท่ี  31  ผมจําไดวาทานมีความผูกพันกับพ่ีนอง
ชาวอบจ.รวมท้ังทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ขาราชการ  หัวหนาสวนราชการทุกสวน  
เพราะทานเคยทํางานอยูในองคกรเรา  มาวันน้ีก็ถือวาตรงตามความมุงหวังท่ีต้ังใจ
วาอยากพัฒนาชาวกาฬสินธุ  วันน้ีทานไดแถลงนโยบายผมก็ขอช่ืนชมในนโยบาย
แตผมเพียงจะพูดเพ่ือเปนขอสังเกตุในฐานะทานจะเปนหัวเรือใหญท่ีจะนําการ
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พัฒนาของพ่ีนองชาวกาฬสินธุสูความมุงหวังของพ่ีนองประชาชนอยางแทจริงตาม
ความเจตนารมณของทานท่ีไดแถลงนโยบายผมอานดูแลวหลาย  ๆดานคอยขางจะ
คอบคุมแตผมอยากจะฝากเปนขอสังเกตุในฐานะทานก็ถือวาเปนคนเกามาเร่ิมตน
พัฒนาอีกรอบสอง  ผมอานดูในแถลงการณก็คอยขางจะครอบคลุม  ผมอยากจะ
สรางเพ่ิมขอสังเกต  เพ่ิมการมีนํ้าหนักในการพัฒนาใหแนนข้ึนช้ีใหเห็น  ทาน
ประธานท่ีเคารพครับเร่ืองแรกผมในฐานะท่ีเปนสมาชิกผูทรงเกียรติในสภาอันทรง
เกียรติแหงน้ีเปนระยะเวลาอันยาวนานพอสมควรเกือบ  20  ป  จะบอกไดวารู
ต้ังแตพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  รูความลําบากของพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุมา
ยาวนานและก็อยูรวมกับคณะผูบริหารอยูรวมกับผูนําอยูรวมกับคนขับรวมผูบริหาร
งบประมาณจังหวัดกาฬสินธุมาหลายทาน  มาวันน้ีก็อยากจะเพ่ิมในการแถลงจาก
ทานนายกทานประธาน  ขออนุญาตตองเอยนามทานอุทัยไดกลาววานโยบายเปน
เพียงตัวหนังสือเปนเพียงนโยบายเปนเพียงคาดการณเปนการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนางบประมาณของอบจ.  เพราฉะน้ันเร่ืองแรกอยางจะฝากทานนายก  
ถึงแมวาทานมีนโยบายแถลงนโยบายครอบคลุมทุกเร่ืองแตผมจะฝากเนนหน่ึงเร่ือง
แรกคือเร่ืองรายไดของพ่ีนองชาวกาฬสินธุอยางใหบงช้ีนโยบายความจริงทราบกัน
ท่ัวไปแลววาเปนกวาง  ๆแตฝากในความเจตนารมณนึกจริง ๆแลวเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจนในดานรายได  ยกตัวอยางหลายทานก็อภิปรายบอกวาอยางรายไดของพ่ี
นองชาวจังหวัดกาฬสินธุเกิดจากตรงไหนบางตองเปนท่ียอมรับวาพ่ีนองชาวจังหวัด
กาฬสินธุหนีไมพนคือรายไดจากเกษตรกร  สองรายไดจากการทองเท่ียว  
นอกจากน้ันแลวก็ท่ัว ไๆปไมแตกตางกับชาวจังหวัดอ่ืน  ๆ เพราะฉะน้ันรายไดของ
พ่ีนองประชาชนท่ีจะชวยไดคือการทองเท่ียว  เราเคยพูดเคยผมน่ังฟงในฐานะท่ีเปน
สมาชิกผูทรงเกียรติเคยฟงผูบริหารหลายคร้ังเนนเร่ืองสถานการทองเท่ียวบางคน
บางทานบอกวาอะไรท่ีเข่ือนลําปาวคลาย ๆกับบึงกาฬเขาเรียกวาสกายวอล
คหรือเปลานะครับลักษณะอยางน้ี  ถามวาจะมองถึงงบประมาณจริง ๆแลวคอย
ขางจะเปนไปยากแตผมช่ือวาองคการปกครองสวนทองถ่ินมีการประสาน
งบประมาณจากหลายกระทรวงหลายกรม  เพราะฉะน้ันลําดับน้ีจะฝากทานนายก
ในดานการสงเสริม  รายไดของพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุคือรายไดจากการ
ทองเท่ียว  อยางหลายทานบอกวาถามีแลนดมารคกาฬสินธุอยางเข่ือนลําปาว          
ถามีแลนดมารคคนตางจังหวัดเขาก็มาใชจายในจังหวัดเรา  บังเอิญวาผมมีความ
ใกลเคียงเคยอยูในจังหวัดนครพนม  เพราะภรรยาอยูนครพนม  เห็นนครพนมเดิม
นครพนมเงียบแตตอนน้ีเขามีแลนดมารค  อะไรนะเขาเรียกผมก็เรียกไมถูก
เหมือนกันทุกเสารอาทิตยคนจะเต็มไปหมด รถผมไปสังเกตดูแลวมีทุกจังหวัด
เพราะฉะน้ันถากาฬสินธุเราทําไดเหมือนจังหวัดยกตัวอยางนครพนม  นครพนม  
ทานอุทัยบอกวารอยเอ็ดเขามีหออันเดียว  กาฬสินธุเราจะแขงอยางอ่ืนแขงไมได
ภูมิศาสตรภูมิประเทศเราเอ้ือกวาจังหวัดอ่ืนถาจะเทียบกับจังหวัดยโสธร  จังหวัด
สารคามจุดเดนแตละจังหวัดไมเหมือนกัน  แตของเราเข่ือนลําปาว  ผมถามบาง
จังหวัดแตของเราเข่ือนลําปาว  ผมถามบางจังหวัดไมมีเข่ือนนะครับ  แตจังหวัด
กาฬสินธุของเราเราโชคดี  เพราะเรามีธรรมชาติเปนส่ิงเอ้ืออยูแลวเข่ือนลําปาว  
เพราะฉะน้ันฝากทานนายกในสวนน้ีดวยนะครับ  ประเด็นท่ีสองเร่ืองท่ีสองเร่ือง
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การศึกษา  ผมเคยคิดเคยนําเสนอผูบริหารหลายทานเราจะสงเสริมยังไงการศึกษา  
ทุกคนพูดวาสงเสริมมันดูเปนภาพนามธรรม  มันไมเกิดรูปธรรม  เพราะฉะน้ันถา
เปนไปไดนครพนมมีโรงเรียนกีฬา  รอยเอ็ดมีโรงเรียนกีฬา  กาฬสินธุเราก่ึงโรงเรียน
กีฬาคือโรงเรียนหนองหาง  ตอนน้ีผมไดดูไลนคณะครูบาอาจารยสงไลนมาใหผม
บอกวาเขาแขงขันวันท่ี  31  จังหวัดมหาสารคาม  ไดรางวัลชนะเลิศเปนท่ี
นาช่ืนชมนาดีใจแทนพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเราส่ิง
เหลาน้ีน้ันก็คือการศึกษาของลูกหลานชาวพ่ีนองกาฬสินธุ  อันท่ีสองก็คือโรงเรียน
สาธิตของอบจ.เราควรจะมีหลังจากเราเนนไปทางดานกีฬาแลวดานการศึกษาดาน
วิชาการก็ตองสนับสนุนผมพูดมาตลอดวาควรจะมีสถานท่ีติวโรงเรียนอบจ.เราท้ัง  
12  โรงเรียน  ปจจุบันน้ีโรงเรียนแตละโรงเรียนก็ลดลง  พอลดลงปุบมันมองช้ีวัด
ใหเห็นการศึกษาของอบจ.เราน้ันเร่ิมลดลง  คนตางจังหวัดเราเร่ิมไปเรียนท่ีรอยเอ็ด  
รอยเอ็ดวิทยาลัยผมสอบเขาแพทยไดท้ังหองสามหองส่ีหอง  แตกอนไปเรียนอุดร
พิทยาตอมาไปเรียนขอนแกนวิทยา  แตทุกวันน้ีเร่ิมแลว  รอยเอ็ดเร่ิมแลว  
เพราะฉะน้ันกาฬสินธุเราจะปลอยลาหลังไมได  เราอบจ.ในฐานะท่ีเปนองคกรใหญ
ในฐานะแมใหญเปนแมทัพในการพัฒนาในการกระจายงบประมาณของพ่ีนองชาว
จังหวัดกาฬสินธุน้ันก็คืออบจ.เรา  ควรจะสนับสนุนต้ังโรงเรียนสาธิต  คณะครู
อาจารยท่ียังมีคนเกงอยูแลวปกติเราก็สงไปใหอบรม  ใหอบรมใหทัดเทียมกับคณะ
ติวคณะสถาบันติวตาง  ๆผมเช่ือม่ันวาครูอาจารยเราเกงเอกเคมี  เอกคณิตศาสตร  
เรียนจบสถาบันไมไดแตกตางกัน  เพียงแตเราจะมาปดฝุนและฝนกันใหคมเพ่ือเอา
ความคมตรงน้ี  ไปปลอยตอใหนักเรียนไปสงตอใหนักเรียน  เพราะฉะน้ันฝากทาน
นายกนะครับ  ถาบอกวาอานแลวนโยบายสงเสริมการศึกษากวางเหลือเกินครับ  
เพราะฉะง้ันตองทําใหเปนรูปธรรมฝากโรงเรียนสาธิตของอบจ.ดวยนะครับ  แลว
เร่ืองท่ีสามเร่ืองมันอาจจะฟงดู ทานผูสมาชิกผูทรงเกียรติอยาพ่ึงประทวงก็แลวกันดู
แลวทานแถลงนโยบายในเลมน้ีมันก็คลาย ๆตัวหนังสือแตขณะเดียวกันขอบัญญัติ
รางขอบัญญัติน้ีทําใหเห็นวาคือทิศทางการพัฒนาของพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  
เพราะฉะน้ันทานพ่ึงเขารับตําแหนงเม่ือ  31  วันน้ีแถลงนโยบายเปนเร่ืองกอน
ทํางานตองแถลงนโยบายแตอันน้ีมาแลว  ทานประธานท่ีเคารพครับผมไมไดตําหนิ
ราชการนะครับ  ผมเคยเตือนหลายคร้ังชะลอกอนไดไหมถึงขอหามไมมีบทลงโทษ  
ทานแถลงนโยบายในเลมน้ีแตนโยบายเลมน้ีเปนผูบริหารชุดเกาผมไมไดมองวา
คณะกรรมการชุดเกาดีไมดี  ความดีวัดกันไมไดแตผมบอกวาในการท่ีทานแถลงตรง
น้ีมันยอนแยงกันถาเปนไปไดตรงชะลอกอนหลายหัวขอผมไมไดลงรายละเอียดแต
ถาเปนไปไดรอใหทานนายกคนใหมแลวทําพรอมกับแถลงนโยบายแลวแถลงเสร็จ
คอยเอาอันน้ีเขาใหทานมีเวลาดูบาง  ทานทํางานเขาทํางานวันท่ี  31  วันน้ีแถลง
นโยบายวันท่ี  2 สามวันทานดูไดเม่ือไหรละครับ  ถามวารับหลักการแลวตัดไมได  
ไมรับก็ไมได  ไมรับก็ต้ังคณะกรรมการเปนไปตามข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงวา
ดวยกระทรวงมหาดไทยวาดวยการผูบริหารทองถ่ินกฎหมายพรบ.ไปเสียเวลา  
เพราะฉะน้ันผมไมไดติตําหนิทานปลัดนะครับรอกอนครับ  ถาจะออกเลตก็บอกวา
นําเสนอใหแลวเสร็จใหสงใหทันวันท่ี  15  สิงหาคม  ผมถามมันมีบทลงโทษ
ตรงไหนครับ  เขาตัดงบประมาณใหอบจ.กรรมการกระจายอํานาจของทองถ่ินของ
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ระดับประเทศ  ตัดรายไดเราหรือเปลาลดเงินอดหนุนเราหรือเปลา  เพราะฉะน้ัน
ส่ิงเหลาน้ีฝากนะครับ  ถึงแมวันน้ีทานจะนํารางงบประมาณเขาก็ตาม  แตใน
ขณะเดียวกันผมฝากทานนายกนะครับ  ส่ิงท่ีจะเกิดตรงตามเจตนารมณของทานท่ี
แถลงนโยบายวันน้ีกลับไปดูส่ิงไหนทานมีอํานาจตัดทานตัดออก  ส่ิงไหนท่ี
คณะกรรมการรางงบประมาณป  2566  เห็นวาสมควรปรับลดก็ตองปรับลดออก  
เด๋ียวในรางงบประมาณผมอภิปรายอีกคร้ังหน่ึงจะช้ีใหเห็นวันน้ีผมถือโอกาสให
ขอสังเกตในฐานะทานนายกเปนหญิงเหล็กเปนคนหนุมคนสาวคนยุคใหมหัวใจ
ความคิดพัฒนาผมขอรวมสนับสนุนทําตามเจตนารมณของทานเพ่ือใหพ่ีนองชาว
จังหวัดกาฬสินธุเจริญรุงเรืองและอยูดีกินดีตอไปขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา ครับทานสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  เชิญครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  เชิญครับ   
    เชิญทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  อําเภอเมืองกาฬสินธุครับ  เชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ  เรียนทานประธานท่ีเคารพครับผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ   

สมาชิกสภา เขตอําเภอเมืองครับทานประธาน  ครับทานประธานในการประชุม
วันน้ีก็เห็นเปดหนากากหลายทานนะครับทานประธานคงไมหนักเหมือนประเทศ
ญ่ีปุนนะครับวันละแสนสองแสนนะครับทานประธาน  ทานประธานท่ีเคารพครับใน
เร่ืองนโยบายทานนายกท่ีทานแถลงนโยบาย  นโยบายทานจะสวยหรูขนาดไหนถา
ทานไมทําเพ่ือคนสวนมากของประเทศทานพัฒนาไปเถอะสิบปรอยชาติไมมีทางนะ
ครับไมมีทาง  ทานประธานครับคนสวนมากของประเทศน้ีคือใคร  ทานประธาน
ครับ 80 เปอรเซ็นตครับเปนเกษตรกรเปนผูรับจางแลวก็เปนผูมีรายไดนอย  ทาน
ประธานทราบไหมครับวาวันน้ีถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ีเทาไหรแลวครับ  13  
ครับทานประธาน  ทํามาหลายฉบับแตยังไมสําเร็จครับสําเร็จไมไดครับ  ถาเราไม
ทําเผ่ือคนสวนมากครับทานดูสิครับในรางขอบัญญัติสวนมากจะเปนถนนหนทาง  
เปนคอนกรีตเปนถนนคอนกรีตทานประธานครับผูท่ีมาเปนนายกน้ีทานเคยทํางาน
ในกองสงเสริมคุณภาพชีวิติมากอนผมไมม่ันใจวาทานจะทําไดนะครับเหตุผลของ
ผมคืองบประมาณสวนหน่ึงไปอยูท่ีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมท่ีไมเก่ียวเน่ืองกับคน
สวนมากของประเทศท่ีเดือดรอนอยู  ทานประธานครับทานนายกทานมาทําหนาท่ี
ตรงน้ีในสภาพท่ีไมปกตินะครับทานประธานโรคระบาดก็สองปมาตอดวยเร่ืองยูเคน
และรัสเซียทานประธานอยามองวาผมพูดไกลไมไกลครับ  พลังงานนํ้ามันเปนไง
ครับแพงไหมครับ  กาซธรรมชาติกาซหุงตมทานรองประธานสภาอยูขางทานแพง
ไหมครับ  ตอมาครับอาหารครับทานไปซ้ืออาหารทานจะทราบวาขอปรับอาหารนะ
ครับไมใชราคาเดิมแลวงนะครับ  ถาไมปรับราคาลดปริมาณครับทานอยาคิดวาไกล
ตัวครับเด๋ียวเขาหนาหนาวหนักกวาน้ีอีกนะครับทานประธานครับตางประเทศน้ี
หนักกวาเรานะครับ  อยางนอย  ๆน้ีประเทศไทยมีอาหารครับมีแหลงผลิตอาหารท่ี
ทานประธานก็สงตอนายกวาเราใชวิกฤติตรงน้ีใหเปนโอกาสทําเร่ืองอาหารครับ  มี
ไรบางครับคุณภาพชีวิตท่ีทานนายกไดเปนนโยบายของทานท่ีวาจะทําทานประธาน
ครับผมเร่ิมท่ีนโยบายกําลังพัฒนาสังคมครับทานบอกวาทานจะสงเสริมพัฒนา
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คุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูพิการ  ทานประธานครับตอมาเปนผูไรโอกาส
ครับ  คํา ๆน้ีครับทานประธานผมไมทราบรวมท้ังฝายนิติบัญญัติดวยหรือเปลาครับ
ทานประธานไดโอกาสเหมือนกันนะครับทานประธาน  ไดโอกาสท่ีจะพ่ีนอง
ประชาชนไดโอกาสท่ีจะพัฒนาตามความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน  ฉะน้ันผม
อยากจะฝากทานประธานถึงทานนายกส่ิงท่ีผมอยากจะฝากคือใหทานรักษาความ
สมดุลครับ  สมดุลระหวางฝายสภาฝายบริหารและสวนราชการครับ  ความสมดุล
ตรงน้ีไมไดหมายความวาเทากันนะครับทานประธานอยางนอย  ๆใหมันเกิดความ
พ่ึงพอใจถึงไมเต็มรอยถึงไมเต็มลักษณะน้ันก็ใหพออยูดวยกันได  ทานประธานครับ
ตอมาก็เปนเร่ืองเก่ียวกับศูนยโฮมสุข  ศูนยโฮมสุขตรงน้ีครับทานประธาน  ผม
เขาใจวาทานนายกน้ีทานทําหนาท่ีตรงน้ีเราเขาใจมูลหลายเหตุ  เราเขาใจปญหา
ของศูนยโฮมสุขเปนอยางดีก็ทําตอก็ดีมากครับอันน้ีเห็นดวยครับ  ถาวาปญหา
ปญหาตรงน้ีมันเก่ียวเน่ืองกับรพ.สต.ดวยครับท่ีเรารับการถายโอนมาจากกระทรวง
สาธารณสุขครับทานประธานจริง ๆแลวครับผมไดอภิปรายใหทานนายกทานกอน
นะครับวาเรากาวเดินทีละกาวกินขาวทีละคําดีไหมครับแตวาทานทานไมคิดอยาง
น้ันนะครับ  ทานมาเทาไหรเอาหมดครับทานรับหมดผมก็ไมวาครับ  มันเร่ืองของ
ผูบริหารวาทานจะทําไดมากนอยขนาดไหนแตวาเขาคง 
ไมไดหมายความวาเขามีความสุขตลอดครับมีความทุกขเขาก็เอามาใหเราแกดวย
ครับทานประธานตองมองดวยครับ  ทานประธานครับตอมาเร่ืองการกีฬาก็เห็น
ดวยครับท่ีจะมีการกีฬาการศึกษาทานสมาชิกทานก็อภิปรายไปแลวครับ  ตอมา
เร่ืองศาสนาก็ศาสนาน้ีก็อยากจะฝากทานผูบริหารทานนายกในการบริหารจัดการ
เร่ืองทาน ๆตองดูดี  ๆอยาใหท่ีวามันสมควรไดก็ตองได  ไมสมควรไดขัดตอ
กฎหมายขัดตอระเบียบขอใหพิจารณาดวยนะครับ  แตวาประเพณีบางคร้ังถาเราไม
สงเสริมถาเราไมใหเขานับหน่ึงเราจะนับสองไดไงก็ตองพิจารณาดวยครับทาน
ประธาน  ทานประธานครับตอมาเร่ืองเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพก็มีการเล้ียงไก
เล้ียงปลานิล  เล้ียงโคครับทานประธาน  ทานประธานเล้ียงโคไหมครับ  เคยเล้ียง
ไหมครับ  ผมดูแลวทานรถทานมีภาพโคอยูขางหลังรถผมไมทราบวาทานนายกจะ
สงเสริมการแปรรูปยังไงนะครับ  ถาไมชําแหละอันน้ีก็คงจะแปรรูปไมไดคงจะไม
สงเสริมเล้ียงธรรมดาตองแปรรูปดวย  ทานประธานท่ีทานเดินทางมาจากอําเภอ
สมเด็จทานจะเห็นท่ีอําเภอโพนทองมันจะเก่ียวเน่ืองกับการเล้ียงโคนะครับขาย
อะไรตาง ๆมีหญาขาย  ตอมาครับเร่ืองทรัพยากรนํ้าสําคัญมากเลยครับทาน
ประธาน  ทรัพยากรนํ้าเห็นวาทานจะมีการเก่ียวกับปญหาภัยแลงท้ังอุทกภัย  มี
เคร่ืองเจาะบาดาลมีทานพลังงานทดแทน  แลวทานบอกวาจะมีการขุดสระกักเก็บ
นํ้าการขุดรอบทางหนองบึงท่ีต้ืนเขินครับทานประธานตรงน้ีละครับทานประธานท่ี
ประชาชนจริง ๆจะโดนเฉพาะผูยากไรเกษตรกรจะไดเขาถึงโอกาสเขาจะมีแหลงนํ้า
เพ่ือทําการเกษตร ทําผักสวนครัวทําสวนใหเขาอยูไดทานนายกก็บอกวาจะมี
เศรษฐกิจพอเพียงถาเขาไมมีอยูมีกินไมไดครับทานประธานอยางนอย  ๆเขาตองมี
อยูมีกิน  ผมถามทานประธานหนอยถนนหนทางดี ๆน้ีท้ังเกษตรกรหรือชาวบานเขา
ไมมีรถยนตน่ังเขาไมมีแรงจะปนจักรยานไมมีรถจักรยานยนตมีประโยชนสําหรับเขา
ไหมละครับ  มีประโยชนสําหรับเขาไหมอันน้ีผมขอฝากทานประธานถึงทานนายก
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ทานดูไดเลยวางบประมาณท่ีจะเอามาพัฒนาตรงน้ีมันเปนยังไงผมยกตัวอยางงาย ๆ
นะครับยังไมถึงเขารางขอบัญญัตินะครับ  เชน  ทานทําถนนจากถายโอนของ
รัฐบาลมาน้ีสภาแหงน้ีฝายนิติบัญญัติชุดน้ีพบเจอมาแลวคือรอบแรกน้ีถนนถายโอน  
89  ลาน  ตอมาปขอบัญญัติปปจจุบันท่ีใชน้ีอยูน้ีครับทานประธานป  2565  65  
ลาน  ในรางขอบัญญัติอีก  40  กวาลาน  ถารวมตัวเลขอยางน้ีครับเราไมวาหรอก
ครับท่ีทานจะทําถนนถายโอนแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนแตจริง ๆแลวถาแจงบอก
เขาผูมีอํานาจประชาชนเรายังเดือดรอนเรายังตองการเมล็ดพันธุพืช  พันธุสัตว
แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรใหเขาอยูไดไมธรรมดาครับเด๋ียวน้ีครับทานประธานเขา
เดือดรอนมากชาวบานครับเดือดรอนมาก  ทานนายกทานก็บอกวาทานจะปรับปรุง
เสนทางเสนสายคาบเขตระหวางสองตําบลแลวทานใหคอมเมนตหรือใหขอคิดวา
เปนคําวาหมดฝนถนนดีหรือวาหลังฝนถนนดีก็แลวแตครับอันน้ีดีครับแตวาถา
เปนไปไดผมอยากใหทานดูรักษาสมดุลใหเกษตรกรผูยากไรดวยและจากทําถนน
แลวแหลงนํ้าท่ีจะทําใหเขามีอยูมีกินมีใชใหเขาอยูกับเราไดใหมีแหลงนํ้ามาก เๆลย
ครับทานประธานตอมาเร่ืองรายไดครับเร่ืองการทองเท่ียวทานประธานครับ
งบประมาณของเราท่ีนํามาพัฒนาประเทศไทยของเราน้ีสวนหน่ึงตองมาจากการ
ทองเท่ียวและการสงออกทานประธานครับการทองเท่ียวน้ีถาทานพูดเร่ืองจังหวัด
กาฬสินธุน้ีผมดูแลวโรงแรมกับรีสอรทมากกวาแหลงทองเท่ียวนะครับทานประธาน  
ทานประธานครับโรงแรมกับรีสอรทมากกวาการทองเท่ียวอีกแลวทานประธานดูใน
รางขอบัญญัตินะครับเราสามารถเก็บคาธรรมเนียมนะครับโรงแรมนะครับผูเขาท่ี
พักไดแสนสองแสนนะครับ  ไดแสนสองแสนเทาน้ันมันบงบอกวามันมีเยอะก็จริง
ครับโรงแรมมีเยอะก็จริงครับรีสอรทหรือท่ีพักโฮมสเตยก็แลวแตครับแตคนไมมา
ครับ  การทองเท่ียวเมืองภาคใตท่ีเขามีโรงแรมท่ีเขามีท่ีพักนะครับฉะน้ันมีเพ่ือน
สมาชิกหลายทานวาท่ีเปนไปไดก็พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเกิดจูงใจและก็มี  แหลง
ทองเท่ียวท่ีวามันประหยัดและก็ไปมาไดสะดวกครับทานประธาน  ตรงน้ีผมฝาก
ทานนายกดวยนะครับ  สุดทายครับวันน้ันผมฟงทานนายกทานไดผมกลาวกับสภา
แหงน้ีแลวก็ทานสวนราชการและก็ฝายนิติบัญญัตินะครับทานผูบริหารทานพูดเร่ือง
น็อตทานไดยินไหมครับทานประธานน็อตแตวาน็อตตรงน้ีผมก็ไมทราบวาน็อต
หลวมไหมครับ  น็อตหลวมไมวากันครับทานประธานแตอยาใหน็อตหลุดครับทาน
ประธานแลวทานนายกบอกวาทานจะเปนนํ้ามันหลอล่ืนใหฟนเฟองมันสามารถ
ขับเคล่ือนไปไดผมไมทราบวาหลวมหรือหลุดแตวาอยางนอย ๆน้ีเกิดสภาพท่ีวา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเคยเกิดข้ึนมากอน  นายกก็หยุดปฏิบัติหนาท่ี
ชวงน้ันนะครับทานประธาน  ประธานสภาก็มา  ทานปลัดก็มาทําหนาท่ีแตก็วาทาน
ปลัดก็วาไมสะดวกบางบางคร้ังก็ไปมีภารกิจทางดานการปฏิบัติงานของทาน  ทาน
รองปลัดก็ไปโรงพยาบาลบางไดมาบางไมไดมาบางครับทานประธาน  อันน้ีเปน
ลิขิตท่ีทําใหเกิดรางขอบัญญัติท่ีเพ่ือนสมาชิกกลาวถึงไมไดกล่ันกรองจากผูบริหาร
ชุดปจจุบันน้ี  ฉะน้ันผมก็เลยอยากจะฝากทานเพ่ือนสมาชิกผูท่ีจะมาทําการแปร
ญัตติรางงบประมาณถามติสภาแหงน้ันเห็นควรท่ีจะมีคณะกรรมการแปรญัตติราง
งบประมาณกล่ันกรองโดยละเอียดแลวก็ใหตามเจตนารมณของนโยบายทานนายก
ดวยแลวก็คํานึงถึงคนอยูขางหลังเราครับ  คนอยูขางหลังเราคือใครครับทาน
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ประธานประชาชนคนท่ีเขาเลือกเรามาครับทานประธาน  ฉะน้ันบางคร้ังตองรักษา
ความสมดุลนะครับทานประธานครับเราผมทานประธานสภาฝายนิติบัญญัติทาน
นายกตองรับผิดชอบกับประชาชนครับแตวาราชการเขารับผิดชอบกัผูบังคับบัญชา
ครับฉะน้ันเราตองรักษาความสมดุลพ่ีนองประชาชนท่ีเลือกเรามาใหเขาอยูไดนะ
ครับอยูไดถาเขาอยูไดพวกเขาก็อยูไดฉะน้ันบางคร้ังอาจจะไมเต็มรอยอยางนอย ๆก็
ตองคิดถึงเขาดวยอยางท่ีจะทําเร่ืองงบประมาณตามท่ีมันปลอดภัยไวกอนอยางนอย
บางคร้ังประชาชนเขาก็อยูลําบากครับ  อันน้ีขอฝากทานประธานถึงผูบริหารวาให
ทานรักษาความสมดุลดูเกษตรกรประชาชนท่ีเลือกเรามาดวยครับและก็คํานึงถึง
นโยบายวาทานหาเสียงวายังไงนโยบายในสภาทานกลาววายังไงนะครับโดยเฉพาะ
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตครับขอบคุณครับทานประธานครับ 

 
ประธานสภา    มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปราย  เชิญทานพลากร  พิมพะนิตย   
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  อําเภอเมืองเขต   1   ครับเชิญครับ 
 
นายพลากร  พิมพะนิตย  กราบเรียนทานประธานคณะผูบริหารและทานสมาชิกทุกทานครับ   

ผมขอหารือทานประธานกอนอยางน้ีนะครับทานประธานในเบ้ืองตนผมอยากให
ทานประธานกําหนดเวลาใหสมาชิกอภิปรายวาคนละก่ีนาทีเพราะวาจากท่ีผมน่ังฟง
น้ีคนละย่ีสิบสามสิบนาที  ถาทุกทานอภิปรายคนละย่ีสิบนาทีมีสิบช่ัวโมงนะครับ
ทานประธานยังไงก็ฝากทานประธานตรงน้ีดวยนะครับกอนท่ีสมาชิกทานอ่ืนจะ
อภิปรายครับ 

 
ประธานสภา คือผมเองก็ฟงดูการอภิปรายนโยบายของทานนายกจากทานสมาชิกอยูนะครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ก็สวนหน่ึงแลวก็พอสมควรผมก็จะใหอภิปรายตามท่ีทานสมาชิกไดเห็นคําแถลง 

ของทานนายกเพราะฉะน้ันแลวเกิดไมวกวนก็จะปลอยใหอภิปรายตอตามลําดับ
ทานนะครับ  เชิญทานวรากรณ  ภูอาภรณครับ 

 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานผูบริหารทานสมาชิกผูทรงเกียรติผูเขารวม

ประชุมท่ีเคารพทุกทาน  กระผมวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอยางตลาด  กอนอ่ืนก็ตองขอแสดงความยินดีกับ
ทานนายก  ซ่ึงวันน้ีถือวาหลังจากท่ีทานแถลงนโยบายตอสภาแหงน้ีก็ถือวาทานเขา
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดเต็มรูปแบบ  
ผมเปนสจ.มาเกือบ  20  ป  พรอมทานเกรียงศักด์ิทานสุรพงษ  ทานอนันต  อรรค
เศรษฐัง  ก็ถือวามาไลเล่ียกันกับทานนายกเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ก็ถือวาเรามา
อยูในครอบครัวองคการบริหารสวนจังหวัดไลเล่ียกันพรอม ๆกันก็ถือวาเปน
สายเลือดเปนลูกหมอองคการบริหารสวนจังหวัด  วันกอนท่ีทานนายกเขามารับ
ตําแหนงแลวเราก็ไดแสดงความยินดีกับทานนายก  ทานนายกก็ไดกลาวกับคณะ
ท่ีมาแสดงความยินดีและตอนรับก็บอกวาอบจ.กาฬสินธุเปนบานหลังท่ีสองหลับตา
ลงเห็นทุกมุมทุกจุดของอบจ.เพราะฉะน้ันวันน้ีท่ีทานนายกแถลงนโยบายตอสภา
แหงน้ีนโยบายของทานก็ถือวาครอบคลุมเกือบทุก ๆดานสวนดานไหนท่ีขาดตก
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บกพรองก็คอยมาปรับจูนเพ่ิมเติมภายหลังอีกเพราะฉะน้ันวันน้ีก็ถือวานโยบายของ
ทานนายกก็ถือวามีประโยชนตอพ่ีนองประชาชนชาวกาฬสินธุโดยแทจริง  แตเหนือ
ส่ิงอ่ืนใดเม่ือ ตะก้ีน้ีน่ังฟงทานสมาชิกหลาย ๆทานก็จะพยายามช้ีใหเห็นวาปญหา
และความตองการของพ่ีนองประชาชนจังหวัดกาฬสินธุน้ันยังมีความตองการดาน
ไหนจุดบกพรองจุดไหนท่ีตองการแกไขในสวนอีกหลายสวนน้ันวันน้ีท่ีทานนายก
ไดรับฟง ครับอภิปรายของทานสมาชิกก็หวังวาทานนายกก็จะนําไปทํานโยบายของ
ทานอีกวันน้ีผมสังเกตแววตาของทานท่ีเขารวมประชุมมองเห็นวาทุกทานมี
ความหวังกับทานนายกเพราะฉะน้ันมันส่ือถึงความหวังของพ่ีนองชาวจังหวัด
กาฬสินธุดวยผมจะไมอภิปรายมากครับทานประธานและผมขออนุญาตยกคําหน่ึง
เพ่ือใหทานนายกไดพึงระลึกถึงวาเราเคยมีพระมหากษัตริยองคหน่ึงทานกอนท่ีจะ
ข้ึนครองราชยกอนท่ีทานจะเสร็จไปศึกษาตอท่ีตางประเทศมีประชาชนคนหน่ึงตระ
โกนบอกทานวาพระเจาอยูหัวอยาละท้ิงประชาชน  พระเจาอยูหัวก็เลยตัดตอบวา
ถาประชาชนไมท้ิงขาพเจาแลวขาพเจาจะท้ิงประชาชนไดอยางไรเพราะฉะน้ันผม
อยากฝากขอความน้ีใหกับทานนายกวันน้ีทานนายกไดรับการเลือกต้ังมาดวย
คะแนนทวมทนสองแสนส่ีหม่ืนเกาพันกวาคะแนน  หมายถึงวาพ่ีนองกาฬสินธุมอบ
ฉันทามติใหทานนายกเขามาบริหาร  เพราะฉะน้ันหมายถึงวาความหวังของพ่ีนอง
ประชาชนก็อยูท่ีทานนายกจะนําพากาฬสินธุใหมีความอยูดีกินดีย่ิง ๆข้ึนกวาน้ีขอ
ฝากครับทานนายก  ครับทานประธานส้ัน  ๆครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา ขอบคุณทานสมาชิก  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ    
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) เชิญครับ  ทานศรีไพ  อําเภอเขาวงครับเชิญครับ 
 
นายศรีไพ  วิเศษสอน  ครับเรียนทานประธานท่ีเคารพและก็ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุ ครับผมนายศรีไพ  วิเศษสอน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุเขตอําเภอเขาวง  หลาย ๆทานไดนําเสนอมานะครับ  สมาชิกสภาทาน
นําเสนอเร่ืองหลาย ๆอยางก็มีการกีฬา  การทองเท่ียวท่ีหลาย ๆทานพูดมันรวมอยู
ท่ีอําเภอเขาวงท้ังหมด  อยางเชนทานสุรพงษวาเร่ืองการกีฬา  เร่ืองการกีฬาน้ีครับ
อําเภอเขาวงมีบุคลากรมากมายและสถานท่ีก็เหมาะสมเปนสถานท่ีเก่ียวกับการ
แขงขันกีฬาแตทีน้ีเราจะทํายังไงทําใหโรงเรียนของในสังกัดอบจ.เขาวง อบจ.
กาฬสินธุนะครับ  ขออภัยครับ  อบจ.กาฬสินธุมีบุคลากรคือครูพลานามัยครูพละ
ศึกษาของแตละโรงเรียนท่ีมีคุณคาสวนมากแลว  ขาราชการท่ีอายุ 45  จะเขา
เกษียณน้ีจะไมคอยสอนและก็แกแลวทีน้ีอยากจะใหอบจ.มีคณะกรรมการอยู  7  
ทาน คือ ตัวกระผมคนหน่ึงท่ีเปนประธานนะครับเก่ียวกับการกีฬาการทองเท่ียว
อยากจะใหทานนายกมีนโยบายวาเราจะสืบเสาะหาบุคลากรคุณภาพมาชวยในการ
ทํางานเก่ียวกับการกีฬาไดขาววาอบจ.กาฬสินธุและโรงเรียนท้ังผอ.นะครับท่ีจะไป
ศึกษาดูงานท่ีนครพนม  ทานผอ.โรงเรียนกีฬานครพนมก็เปนคนอําเภอเขาวงคน
หน่ึง ช่ือนายสามารถ  วังคะฮาด  เรียนจบพละศึกษาศรีสะเกษเขาก็ทําโปรไฟลของ
เขาดีนะครับตระกรอไดแชมปประเทศไทยหลายรุนเกงครับ  หน่ึงผูสอนตองมีใจรัก
ใชไหมครับ  อันน้ีก็ฝากกับทานนายกทีมบริหารทุกทานสืบเสาะหาบุคลากรท่ีมี
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ความโดดเดน  ความเช่ียวชาญครับ  และอีกประเด็นหน่ึงเรื่องการทองเท่ียวอยาก
ท่ีทานวิรมณศักด์ิ  ไดนําเสนอวาสกลนครเตาตัวหน่ึงสามารถทําเงินกระตุน
เศรษฐกิจไดมากมาย  แตเขาวงน้ีก็มีแหลงทองเท่ียวธรรมชาติคือนํ้าตกตาดทอง  
ครับประเด็นท่ีหน่ึงนํ้าตกตาดทอง  ประเด็นท่ีสองร้ัวลวดหนามท่ีพระองคเจา
รัชกาลท่ี  9  ท่ีไดทรงรอดร้ัวลวดหนามแลวเราจะพัฒนายังไง  ทําอยางไรทํายังไง
นะครับ  และก็มีท่ีสําคัญท่ีสุดคืออุโมงคพันนํ้าภูมิพัฒนครับทานนายกเคยไดไป
เท่ียวชมหรือยังครับ  อุโมงคพันนํ้าภูมิพัฒนไดปรึกษาหลาย ๆทานแลววาเราจะทํา
แบบสิรินธรท่ีสหัสขันธไหมมีภาพเคล่ือนไหวอริยาบถไหมภารกิจของทาน 
ในหลวงราชการท่ี  9  ท่ีทานทรงสรางมานะครับและก็มีวัดวังคําเปนแหลง
ทองเท่ียวครับอยากจะเชิญทานบริหารทานนายกทานประธานสภาและก็
ขาราชการประจํา  รวมท้ังสมาชิกสภาทุกทานไปเท่ียวเขาวงสักวันหน่ึงเพ่ือหามี
แนวความคิดนะครับท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวครับก็ขอฝากกับทางทีมบริหารทาน
นายกครับผม 

 
ประธานสภา    ขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ  มีสมาชิกสภาทานจะ

อภิปรายอีกหรือไมเชิญครับ  ถาไมมีนะครับสําหรับการแถลงนโยบายของทาน
นายกแตละดานทานสมาชิกหลายทานไดอภิปรายและฝากถึงทานนายกไปแลวนะ
ครับในลําดับตอไปน้ีผมจะเชิญทานนายกไดช้ีแจงหรือมีอะไรเพ่ิมเติมตอทาน
สมาชิกอีกนะครับเพราวาถือวาสมาชิกก็ไดอภิปรายมาสมควรแลวนะครับ  ทาน
นายกมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับเชิญทานครับ 

 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล คะเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุและทาน   
(นายก  อบจ.กส.) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานคะ  ก็ตามท่ีดิฉันไดแถลง

นโยบายไปก็กราบขอบพระคุณนะคะทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุหลายทานท่ีไดใหขอคิดนะคะ ในการหนุนเสริมการทํางานตามนโยบายให
สําเร็จลุลวงไปไดเพราะวาทุกทานก็เปนตัวแทนพ่ีนองประชาชนเชนเดียวกัน  
ดังน้ันแลวดิฉันขออนุญาตเสริมในประเด็นท่ีหลาย ๆทานไดฝากขอสรุปทุกทานนะ
คะทานประธานคะ  ก็ไดจดไวในทุกขอเสนอแนะต้ังแตขออนุญาตเอยนามนะคะ
ทานอุทัยแกวกลา  ก็ไดพูดถึงเร่ืองของความคาดหวังของพ่ีนองประชาชนในการ
เสริมสรางเร่ืองของการยกระดับคุณภาพชีวิตซ่ึงดิฉันเองมีนโยบายท่ีจะรับฟงปญหา
จากทุกกลุมนะคะ  ไมวาจะเปนกลุมเกษตรกร  กลุมปศุสัตวตาง  ๆกลุมสตรี ก็กลุม
ผูสูงอายุ และก็กลุมเยาวชนจริง ๆแลวประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุทุกกลุมจะตอง
มีปญหาแลวก็ตองมาออกแบบรวมกันกับองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุวาจะ
ชวยเหลือหรือสงเสริมเขาอยางไร  ท้ังน้ีท้ังน้ันก็คงตองบูรณาการกับหนวยงาน
ภาครัฐของจังหวัดกาฬสินธุท่ีมีสวนเก่ียวของกับการแกไขปญหาอยูแลววาเขาทํา
อะไรไปบางแลวก็อบจ.จะไปชวยเติมอยางไรชวยหนุนเสริมในการแกไขปญหาให
ทุกกลุมไดอยางไรบางนะคะ  ทานท่ีสองก็จะเปนในสวนของทานวิรมณศักด์ิ  วงศ
ธิเบศร  ในสวนของ  ทานสมาชิกจากอําเภอนาคู  ก็ไดใหการดําเนินงานเร่ืองของ
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การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเร่ืองของศูนยโฮมสุขท่ีเคยได  ดิฉัน
ของหนามาดํารงตําแหนงก็คือเปนผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิตอบจ.
กาฬสินธุ  ก็เช่ือม่ันอยูเสมอวาถาคนมีสุขภาพไมดีนะคะ  มันก็จะทําอะไรตอไปก็จะ
ลําบาก  ดังน้ันดราก็เร่ิมตนท่ีสุขภาพอันน้ีเปนนโยบายหลักท่ีสําคัญและก็อยากจะ
ขยายใหควบคุมทุกอําเภอทุกตําบลนะคะเร่ืองของศูนยโฮมสุข  เพราะส่ิงเหลาน้ี
แหละคะท่ีจะเปนตัวแทนในการท่ีจะไปดูแลการเร่ืองคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ  ผู
พิการ  และผูดอยโอกาสนะคะท้ังหมดและทุกกลุม เราก็ตองไปขยายใหครอบคลุม
และก็ไปดูวาจะหนุนในเร่ืองของนอกเหนือจากสุขภาพแลวในศูนยโฮมสุขเราจะจัด
อะไรเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตไดนะคะอันน้ีก็เปนประเด็นอีกประเด็นหน่ึง
นะคะ  แลวก็ในสวนของการท่ีทานสุรพงษนะคะขออนุญาตเอยนามจากกุฉิ
นารายณ  ไดบอกวาฝากไวอยูประมาณสามขอนะคะ  เร่ืองรายไดของพ่ีนอง
ประชาชนตัวน้ีเปนส่ิงสําคัญท่ีเราตองมาดูวาเราจะสรางกิจกรรมอะไรใหเกษตรกร
หรือใหกลุมของพวกเราน้ีสามารถไดมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดปกติอยางเชนการ
แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  การถนอมอาหารใหมันมากย่ิงข้ึนกุงเข่ือน
กาฬสินธุน้ีเปนส่ิงท่ีสําคัญวาจะทําอยางไรใหสามารถยกระดับไดเพราะวากุง
กาฬสินธุเราน้ีมีความประกวดแลวไดอันดับหน่ึง  ดังน้ันอบจ.กาฬสินธุ  ดิฉันก็
อยากจะมุงเนนในเร่ืองของปศุสัตวอีกดานหน่ึงวา  ยกระดับเร่ืองของกุงเข่ือนลํา
ปาวใหเปนระดับประเทศไดใหสูสากลใหได  ตอไปรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาว
เราจะทําอยางไรถึงจะสรางรายไดน้ีใหกับปศุสัตวไดเร่ืองโคก็เหมือนกันนะคะโค
ทานหลาย ๆทานสมาชิกหลาย ๆทานก็ไดสงเสริมอยูแลว  ดิฉันเช่ือม่ันวาน้ันคือการ
ท่ีเราจะตองเขาไปรวมกันยกระดับเพราะวาการสรางมูลคาใหกับสินคาทาง
การเกษตร  ถาเราปลูกแลวเราขายกับผลผลิตสดจะไดราคาท่ีตามตลาด  แตถาเรา
เกิดยกระดับแปรรูปสินคาได  น้ันคือการสรางรายไดใหเกษตรกอนไดอยางย่ังยืนนะ
คะ  แลวในเร่ืองของการสงเสริมการศึกษาในเร่ืองของโรงเรียนกีฬาท่ีทานสุรพงษบ
อกวาอยากใหอบจ.ไดผลักดันซ่ึงตอนน้ีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธวาลาสุดนะคะ
ทานผอ.โรงเรียนหนองหางก็ไดแจงวาผลการแขงขันนักเรียนนักศึกษาแหงชาติ  
คร้ังท่ี  42  นะคะ  โรงเรียนของเราไดตัวแทนชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แลวก็ลมแชมปของโรงเรียนหนองบัวลําภูไดน้ันคือปรากฏการณท่ีเราจะเร่ิมคล๊ิก
ออฟวา  น่ีแหละคะโรงเรียนกีฬาของเราในเร่ืองของความโดดเดนเร่ืองฟุตบอลเรา
จะไดไปแขงระดับประเทศท่ีจังหวัดเชียงใหมนะคะแลวก็นักเรียนฟุตบอล13ปของ
โรงเรียนหนองหางพิทยาไดมีโอกาสเขานักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะสองทานใน
วันท่ี  9 – 25  กันยายน  น่ีนะคะ  น้ันคือส่ิงท่ีเราจะตองมารวมกันท้ังในสวนของ
ฝายบริหารฝายขาราชการและฝายนิติบัญญัติในการท่ีจะตองผลักดันงบประมาณท่ี
จะหนุนเสริมใหนักเรียนสังกัดของเรามีความเปนเลิศทางดานกีฬาและมีความเปน
เลิศทางดานวิชาการ  เพราะวานักเรียนในสังกัดของเราเทาท่ีดิฉันไดติดตามมามีผล
คะแนน O-NET ในหลายภาควิชาไดอันดับหน่ึงของประเทศนะคะไดคะแนนเต็ม
รอยน้ันคือความโดดเดนท่ีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดของเราคือเปนเลิศทางดานกีฬา 
เปนเลิศทางดานวิชาการเราจะตองดําเนินการในสวนน้ันใหตอเน่ืองมากย่ิงข้ึนนะคะ  
สวนในเร่ืองของทานสมาชิกอีกทานหน่ึงนะคะขออนุญาตนะคะทานประธาน  ทาน
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เกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ จากอําเภอเมือง  ทานก็ไดเสนอแนะในหลายโครงการสุดทาย
น้ีดิฉันมองวาการรักษาสมดุลสําคัญท่ีสุดนะคะก็คือสมดุลในการแกไขปญหาของพ่ี
นองประชาชนในทุกดาน  ไมวาจะเปนในเร่ืองของการคมนาคมการยกระดับการ
แกไขคุณภาพชีวิตการชวยเหลือและยกระดับเร่ืองของรายไดเร่ืองของพ่ีนองของเรา
ไดเพราะฉะน้ันแลวอยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีจะไดมีการคัดเลือกในการคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตตินะคะ ในสวนของรางงบประมาณรางขอบัญญัติประจําป  2566 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุก็อยากจะใหรักษาความสมดุลในทุก ๆเร่ืองให
เกิดการแกไขปญหาใหเกิดใหประชาชนไดครบทุกมิตินะคะ  ในสวนของทาน
สมาชิกอีกทานนะคะ  คือทานวรากรณนะคะก็ไดมอบในเร่ืองของการดูแลพ่ีนอง
ประชาชนเชนเดียวกัน  ดังน้ันการท่ีเราไดเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนเรา
ตระหนักเสมออยูคะวาปญหาของพ่ีนองประชาชนคือส่ิงท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะดิฉันก็
คงจะตองขอความรวมมือจากสภาและก็ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุท้ัง 30  ทาน  30  เขต  ของจังหวัดกาฬสินธุไดรวมออกแบบพ่ี
นองประชาชนคนกาฬสินธุในการท่ีจะใชงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุใหตอบโจทยการแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชนใหไดนะคะ  สวน
ทานสุดทายนะคะก็คือขออนุญาตทานศรีไพนะคะจากอําเภอเขาวงก็ไดบอกวาใน
เร่ืองของแหลงทองเท่ียวในสวนท่ีจะเติมไปอีกอยางหน่ึงก็เปนอีกนโยบายหน่ึง
ดําเนินการก็คือหน่ึงอําเภอหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีดิฉันอยากจะผลักดันเพราฉะน้ัน
ทานสมาชิกทุกทานจะตองไดมารวมออกแบบวาแหลงทองเท่ียวท่ีจะผลักดันแลวก็
เสริมสรางการเขาถึงแหลงทองเท่ียวการสรางแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานโดยอง
คการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉันพรอมท่ีจะขับเคล่ือนรวมกันกับทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุโดยยกระดับการทองเท่ียวของจังหวัด
กาฬสินธุใหเปนการทองเท่ียวท่ีจากจังหวัดท่ีเปนเมืองรองจะตองไมเปนสองรองใคร
นะคะโดยการออกแบบรวมกันอีกคร้ังหน่ึง ก็ฝากทานเรียนทานประธานสภาผานไป
ยังทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะคะวาในขอเสนอแนะ
ของทานสมาชิกทุกทานดิฉันจะนําปรับและก็นํามาใชและก็นํามาเปนสวนหน่ึงใน
การกําหนดเสริมสรางในเร่ืองของจัดทําแผนงานจัดทําโครงการใหสอดคลองกับส่ิง
ท่ีทานไดเสนอมาคะ  ขอบพระคุณคะทานคะ 

 
ประธานสภา   ขอบคุณทานนายกครับสําหรับวันน้ีก็ถือวาเปนวันท่ีทานนายกไดแถลงนโยบาย 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) เม่ือไดรับตําแหนงแลวเขามาปฏิบัติงานและรวมประชุมสภาในนัดแรกกับพรอม

สมาชิกสภาของเรานะครับ  ผมเองในนามประธานสภาก็ขอแสดงความยินดีกับ
ทานนายกและคณะของผูบริหารของทานทุกทานในวันน้ีก็หวังเปนอยางย่ิงวาทาน
นายกจะเปนผูบริหารท่ีนําพาบานเมืองชาวจังหวัดกาฬสินธุของเราองคกรของเรา
ไดพัฒนาตอไปในวันขางหนาเช่ือม่ันในตัวทานนายกนะครับเพราะวาทานนายกก็มี
ประสบประการณท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของเราน้ีมายาวนานมาก
ครับผมเองก็ตองขอขอบคุณและขอใหทางสภาของเราเองน้ันมีความยินดีท่ีจะ
ทํางานรวมกันกับผูบริหารไมวาจะเปนทางฝายนิติบัญญัติฝายราชการและผูบริหาร
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นะครับ  ระเบียบวาระท่ี  4  นะครับ  กอนท่ีจะดําเนินการประชุมตอ  กะผมขอ
พักการประชุม  10  นาที  โดยใชเวลาตามนาฬิกากลางกอนนะครับ  พักการ
ประชุม  10  นาที  ครับ 

 

เลขานุการสภาฯ ครับทานสมาชิกสภาครับ ก็ไดพักการประชุม 10 นาที ตามที่ทานประธานไดสั่ง 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) พักการประชุมนะครับ บัดน้ีก็ครบเวลาตามท่ีทาน ส่ังพักการประชุมแลวครับ ขอ

อนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 
ขอเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ        ขอบคุณทานเลขานุการสภาครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)   
 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (วาระที่ 1) 
    -  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูเสนอ 
    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล ทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
นายก อบจ.กาฬสินธุ  บัดน้ีถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปน้ี 
1.สถานะการคลงั 

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี สถานะการเงิน ดังน้ี 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จํานวน   458,074,340.98   บาท 
1.1.2 เงินสะสม   จํานวน   961,954,571.41   บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน   76,026,145.92     บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  

จํานวน 17 โครงการ รวม 13,069,622.90 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน  จํานวน   70   

โครงการ  รวม  1,346,251.63 บาท 
1.2 เงินกูคงคาง  จํานวน   47,064,625.80   บาท 

2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.1  รายรับจริง  จํานวน 990,773,602.01  บาท  ประกอบดวย 
หมวดภาษีอากร               จํานวน   29,769,429.02  บาท 
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หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน   1,061,035.40   บาท  
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน   2,496,957.10   บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย  จํานวน   0.00    บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  จํานวน   756,294.00   บาท 
หมวดรายไดจากทุน  จํานวน   1,320.00      บาท  
หมวดภาษีจัดสรร   จํานวน   337,793,066.49   บาท  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวน   618,895.500.00   บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
จํานวน 106,883,570.35 บาท 
2.3 รายจายจริง จํานวน 832,412,717.99 บาท ประกอบดวย 
งบกลาง     จํานวน   49,067,785.98   บาท 
งบบุคลากร     จํานวน   318,709,103.96  บาท  
งบดําเนินงาน     จํานวน   355,873,269.25  บาท 
งบลงทุน    จํานวน   107,527,869.48  บาท 
งบเงินอุดหนุน    จํานวน      1,234,689.32  บาท 
งบรายจายอ่ืน    จํานวน                 0.00  บาท 
2.4  รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
จํานวน  99,665,682.35  บาท  
2.5  มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  
จํานวน  9,200,172.49  บาท 
2.6  รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 0.00 บาท 
2.7  รายจายทีจ่ายจากเงินกู  จํานวน  0.00  บาท 

1.  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ป 2564 
ประมาณการ 

ป 2565 
ประมาณการ 

ป 2566 
รายไดจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 29,769,429.02 27,000,000.00 27,000,000.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,061,035.40 975,000.00 695,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,496,957.10 4,000,000.00 4,000,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 756,294.00 851,000.00 600,000.00 
หมวดรายไดจากทุน 1,320.00 4,300.00 3,000 
รวมรายไดจัดเก็บเอง 34,085,035.52 32,830,300.00 32,298,000.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 337,793,066.49 332,600,000.00 382,487,700.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

337,793,066.49 332,600,000.00 382,487,700.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนนุใหองคกร    
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ปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน 618,895,500.00 361,069,700.00 397,714,300.00 
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

618,895,500.00 361,069,700.00 397,714,300.00 

รวม 990,773,602.01 726,500,000.00 812,500,000.00 
 
2.  รายจาย 

รายจาย รายรับจริง 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 49,067,785.98 77,520,180.00 106,097,450.00 
งบบุคลากร 318,709,103.96 341,232,020.00 376,417,430.00 
งบดําเนินงาน 355,873,269.25 129,632,950.00 225,558,470.00 
งบลงทุน 107,527,869.48 174,238,600.00 101,526,650.00 
งบเงินอุดหนุน 1,234,689.32 3,876,250.00 2,900,000.00 
รายจายจากงบประมาณ 832,412,717.99 726,500,000.00 812,500,000.00 
 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีทานนายกฯ  ไดเสนอญัตติตอสภาเพ่ือใหสภาพิจารณาให              
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ น้ัน   
    ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจง ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    ขอเชิญครับ 
 
นายสุนันท  โคตะวินนท  ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ สําหรับ
(เลขานุการสภาฯ)  ขอบังคับการประชุมนะครับ ในขอท่ี 47 นะครับ ในการพิจารณารางขอบัญญัติ  

วาระท่ี 1 นะครับ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ
และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติน้ันหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
ประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเร่ือง
น้ันพอสมควรแลว ครับขอบคุณครับทานประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1  ช้ันรับหลักการนะครับ โดยใหท่ี  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ประชุมปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ 
    แหงรางขอบัญญัติหรือไม 
    -  เชิญสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญครับ 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ พลซ่ือ กุฉิรายณ เขต 3  ขอ

อภิปรายในสวนของรางงบประมาณ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ป พ.ศ. 2566 เพียงไมไดลึกถึงรายละเอียด แตจะช้ีใหเห็นหลาย  ๆดาน เพ่ือให
คณะกรรมการแปรรางงบประมาณ รวมท้ังทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดย่ืนคํา
แปรท่ีสําคัญท่ีสุด ก็คงหนีไมพนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะเปน
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ผูบริหาร งบประมาณ มีหนาท่ีเสนอ สวนคณะกรรมการแปรน้ันมีหนาท่ีปรับลด
งบประมาณ ส่ิงท่ีผมจะอภิปรายรวม  ๆน้ัน คอนขางจะหลายประเด็นหลายขอนิด
หน่ึงครับทานประธานครับ อันดับแรก เขียนโนต เหมือนกับทาน ไมไดอานซํ้านะ
ครับ เห็นบอกวาโรงเรียนหนองหางไดชนะเลิศการแขงขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยลมแชมปเกาจากหนองบัวลําภู จนเปนแชมป และมีเด็ก อายุ 13 ป ติดทีมชาติ 
เขาคายทีมชาติ น้ันก็คืออนาคต ลูกหลาน ของพ่ีนองชาวกาฬสินธุ หรือพ่ีนองท่ัวท้ัง
ภาคอีสานหรือท่ัวลูกหลานท่ีมาจากหลายโรงเรียนหลายจังหวัด ท่ีมาเรียนอยู
โรงเรียนหนองหาง น้ันก็คือผลิตผล จุดสัมฤทธ์ิ ผล ของ อบจ. อีกดานหน่ึง แตผม
จะฝากทานผูบริหารนะครับ อันน้ีโรงเรียนหนองหาง เคยทานผูบริหารหลายทาน 
หลายสมัยไปเย่ียมโรงเรียนหนองหางไมมีหองนํ้า หองนํ้าไมเพียงพอ ผมก็เคยไป
รวมหลายคร้ัง ฝากวาจะใหหลายคร้ังแลว เพราะฉะน้ันฝากทานนายกดวยนะครับ 
ในการท่ีจะต้ังเพ่ิม โรงเรียนเขาแจงมาบอกวาใชงบไมเกิน 1 ลานบาท นะครับฝาก
ดวยนะครับ ตัวน้ี ทานนายกครับ ทานประธานครับ ในรางงบประมาณน้ี ผมไม
แนใจวา ผิดพลาด คลาดเคล่ือนหรือเปลานะครับ ผมดูคราว  ๆหนาแรกนะครับ 
รายการกันไวโดยยังไมกอหน้ีผูกพัน ก็แสดงวายังไมทําสัญญา จํานวน 70 โครงการ 
รวม 130,000 ผมก็เลยสงสัย 70 โครงการ แคเงินลานกวาเปนตัวเลขท่ีผิดหรือ
เปลา นะครับก็ฝากไวเปนขอสังเกต แลวในสวนท่ีอ่ืน  ๆนะครับ ในภาพรวมผมจะ
พูดในภาพรวม ปน้ีเราต้ังงบประมาณรวมแลว 812 ลานบาท ก็เปนท่ียอมรับอยู
แลววา งบรางขอบัญญัติตรงน้ีเราสามารถปรับเปล่ียนได ในคณะกรรมการแปรแต
ผมจะช้ีใหเห็นวาจุดเดน  ๆไดลงรายละเอียดนะครับ อยาพ่ึงทักทวงวาข้ันตอนการ
ลงรายละเอียดน้ันไปวากันในคณะกรรมการแปรแตผมจะช้ีใหเห็นวาท่ีผมจะ
อภิปรายคร้ังแรกวารางงบประมาณตรงน้ียังไมสอดคลองกับเจตนารมณ ของ
ผูบริหาร เพราะฉะน้ันหลายงบอยางท่ีกรณีท่ีผมเปดคราว  ๆนะครับ คาตอบแทน
เจาหนาท่ีเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อยาพ่ึงแชงผมนะครับ 
ใหทานเขาทํางานกอน แลวหนาถัดไปโครงการจัดการเลือกต้ังนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผมก็ยังไมรูวาใครจะ
ลาออกหรือเปลา ทานอยาเดาใจลวงหนา เพราะฉะน้ันการต้ังงบประมาณ ผมถาม
วาผิดไหม ไมผิดครับ แตมันกระทบถึงภาพรวมในงบประมาณภาพรวมเพราะ
หนังสือรางงบประมาณตรงน้ีมันออกสูสาธารณะ เพราะฉะน้ันถาเกิดวาเราเอา
งบประมาณท่ีไมสมควรต้ังไวในขอบัญญัติไปแปลงเปนงบประมาณสูพ่ีนอง
ประชาชน ถาหนังสือเลมน้ีหรือวาเปนรางขอบัญญัติหนังสือเลมน้ี มันจะเกิด
ประโยชน มากกวา หนาท่ี 2 ต้ังไว ไมไดลงรายละเอียดนะครับ ส่ิงท่ีงบประมาณท่ี
สามารถปรับลดลงได คณะกรรมการแปรไมมีอํานาจตัด จะปรับลดได แตผม
ช้ีใหเห็นวาส่ิงท่ีงบใหญ  ๆท่ีเราสามารถจะไปต้ังงบใหม แปรเพ่ือแกไขปญหาใหกับ
พ่ีนองประชาชนน้ัน จะมาจากไหน อยางขอ หนาท่ี 187 โครงการรณรงคปองกัน
โรคติดตอไวรัสโคโรนา สายพันธใหม 10 ลานบาท ถามวาโรคติดตอน้ันกวาไหม
ครับทุกคนกลัว แตสถานการณตอนน้ีมันคล่ีคลายข้ึนแลว มียาอะไรดี  ๆใครติด  
ติดโควิดทุกวันน้ีทําเปนเฉย ท่ีสะทกสะทานไมตกอกตกใจ เพราะฉะน้ันส่ิงตรงน้ีก็
นาจะปรับเปล่ียนไดหลาย  ๆเรื่องนะครับ ผมคํานวณ ผมดูแลวแตเงินภาษาฟง  
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งาย  ๆก็คือเงินคาตอบแทนพิเศษ ก็คือเงินโบนัส ก็ 7 ลาน ก็คงไมกลาพูดถึง     
นะครับ  ก็เปนขวัญกําลังใจพ่ีนอง อบจ. เราก็ไมเปนไรนะครับ มันมีอีกหลาย  ๆ
สวนผมไล  ๆดูแลวงบเลือกต้ังนายก กับทานสมาชิกสภาก็ 10 ลานแลว โควิดอีก 
10 ลาน ก็ 20 ลานแลว งบประมาณจริง  ๆแลว ภาพรวมจริงแลว 60-70 แลว
ผมอยากจะหารือ ทานประธานถึงทานผูบริหารวา แลวจะฝากถามทานปลัดใน
ฐานะผูควบคุม ระเบียบ ขอบังคับ ตาง  ๆกรณีต้ังแตหนา สามรอยกวานะครับ   
งบตาง  ๆท่ีเปนถนนกอสราง ใหญ  ๆ พูดงาย  ๆวางบเงินอุดหนุนท่ัวไป เดิมทีน้ัน 
ขออนุญาตเทาความนิดหน่ึง รายไดของ อบจ. เกิดจากภาษีสวนใหญมาจาก อบจ.
เก็บเอง กับรัฐเก็บสงเขาสวนกลางแบงโดยมีคณะกรรมการกระจายอํานาจ ของ
ทองถ่ินแบงเปนเคส อบจ. เปนเคสใหญหนอยเทศบาลสักเคสหน่ึง อบต. ก็สวนหน่ึง 
เพราะฉะน้ันเงินสวนน้ี ผมพูดถึงวงจํากัดของ อบจ. เคสของ อบจ. เขาก็มีเกณฑอยู
วา อบจ. ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จัดสรรลงมาสู อบจ. ตามเง่ือนไขบาง
จังหวัด ผมไมไดเขาใจในรายละเอียด จากภาษีบาง จํานวนประชาชนกรบาง 
เพราะวาอยางไรเขาก็ตองจัดตามสัดสวนน้ีอยูแลว เพราะฉะน้ันโครงการท่ีเราขอ
การอุดหนุน รับการอุดหนุน อยูท่ี 99 ลาน แตอนุมัติมาผมบวกดูแลวประเภท รวม
แลวประมาณเกือบ 60 ลาน โดยประมาณ เพราะฉะน้ันแตละโครงการน้ัน ผม
ไมไดวาโครงการท่ีลงไปแลว ตอพ่ีนองประชาชนแลวจะเปนส่ิงไมดี ผมไมไดมอง
อยางน้ัน แตในขณะเดียวกันงบประมาณรับผิดชอบท้ังจังหวัด มันกวาง ปญหา
เยอะถาเปนไปไดปรับลดโครงการสวนน้ีลงถามวาปรับลดไดไหมผมอยากให
ราชการดูระเบียบ ความจริงแลวถาปรับลดไมได ผมยังเช่ือวาโครงการใดถาให   
สภาอันทรงเกียรติแหงน้ี ลงมติ ตองสามารถปรับลดได แตถาทานบอกวาสงไป  
ทานกําหนด ถาเขากําหนดยกตัวอยางใหเงินมา 100 บาท ทานไปต้ังใหมเปน 
120 บาท อยางน้ันผมคิดวาไมไดเพราะเงินก็เขามาแลว แตน่ีเงินเขาใหมา       
60 ลาน เพราะโครงการใหสวนขาราชการเราในสวนท่ีเก่ียวของไปช้ีแจงตอคณะ
งบประมาณ ของระดับสวนกลาง แลวเขาอนุมัติโครงการมาตามเงิน ตามขอไปแต
ในขณะขอเท็จจริง ตอนท่ีทานขอไป ผมไมทราบวาทานผูบริหาร หรือวาขาราชการ 
ผมไมไดตําหนิอะไรนะครับ สงไปแลวเราไมไดหารือสภาเลย วาโครงการใดแกไข
ปญหาตามความตองการพ่ีนองประชาชนในแตละพ้ืนท่ี ในแตละเขตเลือกต้ังหรือไม 
ทานไมเคยใชมติในสภาสงไป คราวน้ีอนุมัติไป ทานเอาเขาเลมมาใหสภายกมือ
เทากับมัดมือชกเลย ยังไงไมยกก็ไมได เพราะโครงการ 56 โครงการ โดยเฉพาะเงิน
เกือบ 60 ลาน แตผมยังเช่ือม่ันในหลักการวาถึงระเบียบอยางไรก็แลวแต เราขอมา
เขามีหนังสือระเบียบวาโครงการท่ีขอไปสามารถปรับลดปรับเปล่ียนไดไหม เรา
ไมไดยกเลิกนะครับ ประเด็นหน่ึงคือเรามีอํานาจในการปรับลดไดหรือไม 
เพราะฉะน้ันถาเราปรับลดได ไมไดอิจฉาวาลงพ้ืนท่ีใด แตความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนมีหลายจุด เราปรับลดสวนน้ี แลวไปแกไขปญหาใหกับพ้ืนท่ี มันจะได
แกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ครอบคลุม ท่ัวถึงท้ังจังหวัด
กาฬสินธุ เพราะฉะน้ันฝากทานประธานผานไปยังทานนายก ทานปลัด องคการ
บริหารสวนจังหวัด ชวยศึกษาวาตรงน้ีปรับลดไดไหม เราจะไดสามารถ
คณะกรรมการแปรจะไดปรับเปล่ียนปรับลดไดอยางม่ันใจ เพราะฉะน้ันทาน
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ประธานท่ีเคารพครับ ส่ิงเหลาน้ีผมถึงบอกวา เลมน้ีทานนายกแถลงนโยบาย เลมน้ี
ทานสงมาผมไมแนใจวาทานนายกพ่ึงรับตําแหนงวันท่ี 31 วันน้ีแถลงนโยบาย
ปฏิบัติหนาท่ีทานไดดูครบหรือเปลา เพราะฉะน้ันผมถึงบอกวาถาเปนไปได ผมเคย
ติหลายคร้ังวาดึงไวกอนนะทานนายกสักอาทิตยหน่ึงไดไหมแลวคอยเอาเขา 
เพราะฉะน้ันหลาย  ๆทานเขาใจตรงกันวาเม่ือเขาไปแลวสามารถปรับเปล่ียนได ก็
เขาใจละแตผมอภิปรายคร้ังน้ีเพ่ือช้ีใหทานนายกในฐานะทานผูบริหาร มีอํานาจต้ัง
โครงการใหม คณะกรรมการแปรรางงบประมาณสามารถปรับลดได ไมได ช้ีใหเห็น
ในการทํางานเพ่ือรางงบประมาณเพ่ือแปรงบประมาณป 66 น่ีนะครับทาน
ประธานท่ีเคารพครับ ส่ิงเหลาน้ีผมช้ีใหเห็นวาแตละจุดน้ันเราควรจะตองปรับถาเรา
ปรับไดสมมุติวาเราปรับลดไดประมาณซัก 40 ลาน  ผมเช่ือม่ันวาเงิน 40 ลาน มา
ทําโครงการ กระจายท่ัวท้ังจังหวัดกาฬสินธุ จะไดครอบคลุมปญหาความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชนมันจะไดรับการคล่ีคลายดวยครับ ในการบรรเทาทุกข เพราะ
มันจะไดตรงตามเจตนารมณ ทานนายกบอกวาจะแกไขปญหา พ่ีนองชาวจังหวัด
กาฬสินธุ เต็มความสามารถของทาน อีกประเด็นหน่ึง ผมตามเจตนาตามความ
ตองการของทานผูบริหาร ทานนายกแลววาทานมีความต้ังใจสูง เพราะฉะน้ันแค
งบประมาณปหน่ึง มันไมเพียงพอหรอกครับ ซ้ือรถเกรด ไมใชวาไมดีนะครับ ผม
บอกวาอันน้ันเอาไวกอนถากูไดกู ไมใชกูนายกนะครับ กูสวนกลางผมดูเงินสะสม
แลว คราว  ๆผมเขาใจวาเงินสะสม อยูท่ี หกถึงเจ็ดรอยลานมันเปนภาพรวม เงิน
สะสม 961 ลานบาท โดยประมาณ อันน้ีอาจจะไปรวมท้ังเงินฝาก ธนาคาร 485 
แฝงอยูในน้ีก็ได อาจจะเปนเงินทุนสํารองเงินสะสม 76 ลานโดยประมาณแฝงอยู
ตรงน้ี แตในขณะเดียวกันไมแนชัดก็คือเงินทุนสํารองสะสม 76 ลาน แตหน้ีจริง  ๆ
เหลืออยูท่ี 47 ลาน ตอนน้ันผมจําไดเม่ือ 8 ปท่ีแลว กู 200 ลาน ตอนน้ีเหลือ 47 
แลวครับทานนายกครับ ครับทานประธานครับ แววเราเห็นแลว ชองทางเราเห็น
พอลาง  ๆแลว เพราะฉะน้ันฝากทานนายกนะครับ แตถากูตองเร่ิมทํานะครับไมใช
ไปทําปหนา ถาทําปหนาคณะน้ีหมดวาระ ทานนายกอยู 4 ป ผมไมไดอิจฉาทาน
นายกนะครับ แตในฐานะเรารวมกันทํางานรวมกันคิดแลว อยากไดเขามาจัดสรร
งบประมาณ ใหทันเวลาพรอมกัน เราจะไดขับเคล่ือนไปพรอม  ๆกัน ฉะน้ันฝาก
ทานนายกนะครับ ศึกษาไวครับอยาชา ถาอยางน้ันการพัฒนาเราจะชานะครับ ก็
ฝากไวสุดทายจริง  ๆทานนายกครับก็ไมเปนไรครับเด๋ียวไปวากันในคณะกรรมการ
แปรก็ฝากไวเทาน้ีขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   สําหรับในญัตติน้ีนะครับ  ก็เปนในชวงท่ีใหทานสมาชิกไดอภิปราย ผมจะใหทาน 
(นายวิรัตน  ภตูองใจ) สมาชิกสภาไดอภิปรายในรอบแรกกอนในการอภิปราย แลวก็จะใหทางทานนายก

ไดช้ีแจงคร้ังเดียวในคําถามของแตละทานสมาชิกไดอภิปรายแตละทานตามลําดับ
ไปนะครับ ลําดับตอไปมีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมเชิญครับ 
เชิญทานอุทัย  แกวกลาครับ  

 
นายอุทัย  แกวกลา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมอุทัย           

แกวกลา จากฆองชัยครับ ผมดูรายละเอียดจากป 66 แลว เห็นวางบประมาณ   
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ต้ังเพ่ิมข้ึนจากป 65 ประมาณ 86 ลานบาท ถือวาต้ังเพ่ิมข้ึนพอสมควรนะครับ    
ก็อยากจะใหทานประธาน ทานสมาชิกสภาไดดูวา ผมพยายามดูวาท่ีเพ่ิมข้ึน         
นาจะไปทําอะไรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ไดบาง เรามา  
ดูรายละเอียดนะครับในงบประมาณจะเห็นวางบท่ีเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ี 2 แผนงาน  
หลัก  ๆนะครับ เพ่ิมข้ึนในสวนงานบุคลากร เพ่ิมข้ึนจากป 65 จํานวน 10 
เปอรเซ็นตนะครับ หรือประมาณ 34 ลานบาท ซ่ึงผมอยากจะใหทางทานประธาน 
ผานไปยังทานนายกชวยดูวาเม็ดเงินกอนน้ี สวนน้ีถาปกติมันจะข้ึนประมาณไมเกิน 
6 เปอรเซ็นต อันน้ีข้ึน 10 เปอรเซ็นต เศษ ไมรูวาข้ึนเพราะอะไร ในสวนท่ี 2 นะ
ครับ ไปโผลในแผนงานสาธารณสุข ซ่ึงเพ่ิมข้ึนประมาณ 68,704,820 ลาน ใน  
2 สวนน้ีแสดงวาเงินอ่ืน  ๆท่ีจะไปพัฒนาในตามขอบัญญัติป 65 น้ัน ไมเห็น
สัดสวนอ่ืนเพ่ิมข้ึน นะครับ จะเห็นวาในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนในหมวดเงินตาง  ๆไปเพ่ิมข้ึน
ในหมวดไหน ผมไปดูแลวไปเพ่ิมข้ึนในหมวดเงินรายไดท่ีรัฐจัดสรรให ต้ังเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 50 ลานบาท ไมประมาณนะครับแลวครับ รัฐจัดสรรใหนะครับ ในสวนท่ี 
2 ก็คือในสวนท่ีอุดหนุน อปท. คือเงินอุดหนุนท่ีทานสุรพงษ นําเรียนเม่ือสักครูน้ี 
อุดหนุนท่ัวไป เพ่ิมข้ึน 86 ลาน รวมแลวก็ประมาณ เพ่ิมข้ึนใน 2 สวนน้ีเปนหลัก 
เพราะวาเม่ือมาดูในรายละเอียดแลวเราจะต้ังเพ่ิมข้ึนในสวนของรัฐจัดสรรให ผมคิด
วารายไดตัวหน่ึงท่ีผมนําเรียนทานประธานผานไปยังทานนายกวาผมเห็นจังหวัดอ่ืน
ครับทานนายกครับ ทานนายกครับ ในสวนของรายไดของ อปท. ในเร่ืองเงินภาษี
ลอเล่ือน ถาเปนจังหวัดอ่ืน นะครับ เขาจะคอนขางรณรงคผมไมเห็นกาฬสินธุ 
รณรงคเลยนะครับ รายไดตัวน้ีเปนรายไดท่ีทําใหทางรายไดมีรายไดพอสมควรก็คือ
เราต้ังเงินในหมวดน้ีประมาณ  180 ลานบาทนะครับ รายไดเก่ียวกับลอเล่ือน แต
จังหวัดอ่ืนเขาจะมีการรณรงคนะครับ รณรงควาคนท่ีมาใชรถในกาฬสินธุ ขอใหเปน
ทะเบียนรถกาฬสินธุ เพ่ือจะไดเม็ดเงินตรงน้ีมาเพ่ิมข้ึนเพราะวาจะเห็นวาเงินท่ีเรา
ไดสวนใหญ จะมาในเร่ืองน้ีเปนหลัก ในสวนท่ีเราจัดเก็บเองจะเห็นวาเราไดแคปละ 
32 ลาน แตสวนใหญจะเปนหมวดคาภาษีอากร เก่ียวกับคงเปนเร่ืองบุหร่ีเปนหลัก
ซ่ึงเก็บไมอยาก เพราะวาเคยเก็บจากคนเดิมท่ีเขาเคยเก็บจากสรรพสามิต เอายอด
น้ันมา แตในสวนของยอดน้ันเรานาจะรณรงคเร่ือง ใหคนไดเรานาจะรณรงคเร่ือง
ภาษีรถยนต ซ่ึงเรา ไดกวานอยกวา 80 เปอรเซ็นตของเงินลอเล่ือนของจังหวัด
กาฬสินธุท่ีจัดเก็บไดจังหวัดอ่ืนเขารณรงคมากนะครับทานประธานครับ เพราะวา
เขาจะประชาสัมพันธเลย อบจ. มีแผนใหการประชาสัมพันธ จังหวัดกาฬสินธุ     
จดทะเบียนภาษี หรือยายมากาฬสินธุ เพ่ือนําเงินน้ันมาพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ    
นะครับ ผมคิดวาถาเรามีแผนจัดหารายไดจริง  ๆเราจะไดเงินตรงน้ีเพ่ิมข้ึน เราจะ
เห็นวาคาโรงแรมเองเราก็ไดหลักแสนนะครับ 2-3 แสน ซ่ึงโรงแรมก็เยอะ เราก็ได
นอย สวนหน่ึงท่ีเราไดมาอีกสวนหน่ึงก็คือพอมีไดบางก็คือในสวนภาษีนํ้ามันก็พอได
บางแตเราจังหวะไมดี มียุคนํ้ามันแพง เราไมสามารถปรับ  จํานวนรายไดบวกเขา
ไปในภาษีนํ้ามันไดเดิมทีเม่ือ 7-8 ปท่ีแลว เราเพ่ิมข้ึนบวกหัวจายประมาณ 2 
เปอรเซ็นต ซ่ึงเขาใหจัดเพ่ิมไดไมเกิน 5 สตางค แตเราใสเขาไป 2 สตางค ใน
จังหวัดอ่ืนนะครับ มหาสารคาม ยโสธร เขาใสเต็มเม็ดต้ังแตนํ้ามันถูก  ๆแลว เขาก็
ไดเม็ดเงินตรงน้ีข้ึนมาทุกวัน แตตอนน้ีเราทําไมไดแลวเน่ืองจากวานํ้ามันแพง เราไป
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บวกเพ่ิมไมไดแลว เราคงไดแค 2 เปอรเซ็นตทาน้ัน ผมคิดวาในรายละเอียดตาง  ๆ
ในปน้ีจากการฟงการแถลงนโยบายของทานนายกแลว คงตองชวยกันปรับดูวา
ตรงไหนควรจะปรับไดใหสมดุลตามท่ีทานเกรียงศักด์ิไดนําเรียนขออนุญาตเอยนาม
วาจะสมดุลอยางไร เพ่ือใหเปนประโยชน ซ่ึงถึงแมวาโครงการจะเปนโครงสราง
พ้ืนฐานเชนการพัฒนาแหลงนํ้า ผมคิดวาเราตองเปล่ียนนะครับทานประธานครับ 
เปล่ียนอยางไรครับ ผมมีหลายท่ีท่ีเขานํารองขุดลอกคลองครับทานประธาน ขุด
ลอกหวยนะครับ เขาจะทําเปนลักษณะเปนหลุมยาวนะครับ ขุดไปสมมุติวาหวยน้ี 
4 กิโลเมตร เขาจะทําหลุมอยางนอย 10 หลุม นะครับขุดไประยะ 500 เมตร 
ความลึก 2 เมตร แตระยะ 200 เมตร ตอไป บาน 2 ขางท่ีท้ิงออกไปขาง  ๆก็จะ
ขุดลึก 4 เมตร เพ่ือจะเปน หลุมนํ้าหลุมปลา และอยากใหเปดทางนํ้าหนีอยางเดียว 
และเขาจะใหคันนา 2 ขาง ไดประโยชนจากการทําเกษตรโดยเอาดินท่ีมันมีปริมาณ
ดินเพ่ิมข้ึน ลงไปท่ีนาเขา ผมคิดวาถาเราปรับอยางน้ี มันก็จะเทากับการเพ่ิมนํ้าใน
ตัวแตการขุดลอกหวยปกติธรรมดามันไมมีนํ้าทานประธานมันเหมือนเปดนํ้าหนี แต
ผมไปดูแลวเขาขุดหลุมลึกประมาณ 4 เมตร จากปกติ ขุดมาเร่ือย  ๆ2 เมตร พอ
มาถึงหลุมตอน ชวงท่ีชาวบานเขาใหท่ีเขาก็จะขุดลึก 4 เมตร ผมไปดูท่ีจังหวัด
มหาสารคามนะครับ ของเขาประมาณ 300 เมตร ลึก 4 เมตร มีคนใชประโยชน
รวมกันหมดนะครับ นํ้าน้ีใชประโยชนรวมกัน แตเวลาส้ินปมาเขาจะชาวบานกลุมน้ี
เขาจะใชวิธีลงปลาครับ บอหน่ึงก็ไดเปนแสนนะครับ ลงปลาในขณะเดียวกันนํ้าก็ใช
ประโยชนได ผมคิดวาเม็ดเงินนอย  ๆแบบน้ีถาเราปรับโครงการแบบน้ีใหสอดคลอง
กับการสรางอาชีพรายได และการทําใหคนกาฬสินธุ มีอาชีพผมคิดวามันก็นาจะได 
2 ตอนะครับ ทานประธาน ผมไปดูเขาแลว ขออนุญาตทานประธานวานา 2 ขาง
หรือชวงหลาย  ๆขอ ท่ีประชาชน 2 ขางยินยอมให เอาดินไปถมนาเขา แตนํ้าไมใช
นํ้าเขา แตเขาสามารถใชนํ้ารวมกับคนอ่ืนได พ่ีนองท่ีทําไรทํานาหรือทําสวนหรือ
เล้ียงสัตว สามารถเลือกใชประโยชนเร่ืองนํ้าไดแตท่ีดิน เขาสามารถเอานํ้าตรงน้ีไป
ปลูกในพ้ืนท่ีเขาได ผมคิดวาเร่ืองราวเหลาน้ี เราสามารถปรับไดเพราะวาปหน่ึงเรามี
โครงการขุดลอก หลายโครงการเหมือนกันนะครับ ถาเราปรับใหเปนแบบน้ี เราก็
จะไดประโยชนจากพ่ีนองประชาชนนะครับ ผมคิดวาก็คงอยากฝากทานสมาชิก
สภาดวยกันวา เราคงจะชวยกันดูเพ่ือจะใหความหวังท่ีเราทุกคนกําลังฟงจากทาน
นายกแถลงนโยบาย ก็คลอยตามเราอยากเห็นพ่ีนองกาฬสินธุไดประโยชนจากพวก
เราท่ีมีโอกาสคร้ังหน่ึง ไดทําหนาท่ีรวมกัน ทางฝายราชการ ทางฝายบริหาร ทาง
ฝายสภา ไดทําใหเห็นตนแบบของการงอกเงยของชีวิตความเปนอยูของพ่ีนอง
กาฬสินธุ ทุกมิตินะครับ ผมอยากเรียนอยางน้ัน ในสวนรางขอบัญญัติน้ันผมคิดวา
อยางไรเราก็เห็นชอบอยูแลวในวาระท่ีหน่ึงแตเขาอยากเชิญชวนสมาชิกทานใน
ฐานะท่ีทานมีสวนในการมาชวยกันก็คืออยากใหมาชวยกันดูนะครับ เพ่ือจะให   
เม็ดเงินท่ีเกิดจากการท่ีเร่ืองไหนยังไมจําเปนมากนัก ไมสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เราก็จะไดขอปรับลด โดยปรับลดโดยไมเดือดรอนใคร ไมทําใหราชการ
สวนอ่ืนเสียระบบไปเราก็รักษาในความสมดุลตามท่ีทานเกรียงศักด์ิ ไดแนะนํา    
นะครับ ก็คงประมาณน้ีครับทานประธานขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ                      
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ   
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ ทาน

ประธานครับ เร่ืองรางขอบัญญัติผมก็มีความหวงใยมีความปรารถนาดีท่ีจะฝากถึง
ทานนายก โดยเฉพาะงบประมาณในรางขอบัญญัติของปงบประมาณ  2566  
800 กวาลาน ทานประธาน ส่ิงท่ีเราท่ีผมเปนหวงก็คือเราตองรวมกันคิด รวมกัน
ทํา รวมกันวินิจฉัย รวมกันพิจารณา เหมือนท่ีผมไดกราบเรียนทานประธานไปถึง
ทานนายกแลววา เราตองสรางความสมดุลซ่ึงกันและกัน ทานอยาคิดแตฝายเดียว 
ถาคิดแตฝายเดียว วินิจฉัยแตฝายเดียว     มันจะเหมือนจังหวัดรอยเอ็ด มันจะ
เหมือนจังหวัดอุบลราชธานี มันจะเหมือนจังหวัดสงขลา ทานประธาน ปปช.ช้ีมูล
ความผิดครับทานประธาน เพราะวาทานทําแตฝายเดียวโดยท่ีไมไดปรึกษาหารือกัน 
ทานประธานตองคิดวาเจาหนาท่ีของรัฐการใชอํานาจ ถาเขาไมไดเขียนไว ถาเขา
ไมไดบัญญัติไว เราไปทําแสดงวาทําไมไดครับทานประธาน ทานประธานครับส่ิงท่ี
ผมเปนหวงก็เก่ียวกับนโยบายทานนายก ทานไดแถลงไปแลว แตวาผมดูตามเน้ือ
งาน แผนรองรับแผนงานการเกษตรก็มี 6 ลาน แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชนก็
มีประมาณสัก   5 - 6 ลาน ครับทานประธาน รวมกันแลวก็ประมาณ 10 กวา
ลาน ท่ีจะเปนโครงการท่ีวาท่ีจะใหพ่ีนองประชาชนหรือคนสวนมากของประเทศ ไม
วาจะเปนเกษตรกร เปนผูยากไร  ผูมีรายไดนอยไดลืมตาอาปากน่ีมีนอย ทาน
ประธานครับความสมดุลของผมอยูตรงไหนครับทานประธาน ทานประธานดูใน
หนาบันทึกหลักการและเหตุผลครับทานประธาน ดูหนาน้ีเลยครับ ทานดูแผนงาน
ดานเศรษฐกิจครับ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 139 ลาน แตวาแผนงาน
การเกษตรมี 6.4 ลาน ผมเอาไปรวมกับ แผนงานการเกษตรรวมกับสรางความ
เขมแข็งชุมชน  

 
ประธานสภาฯ หนาท่ีเทาไหรครับ ทานครับหนาท่ีเทาไหร เด๋ียวทานนายกตามไมทันครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ บันทึกหลักการและเหตุผลครับ หนาแรกๆครับทานประธาน ทานเห็นไหมครับ คือ

อยางน้ีทานประธาน ไหน เๆราจะทําเร่ืองใหมันสมดุลและก็ใหพ่ีนองประชาชนคน
สวนมากไดลืมตาอาปากเขาอยูได ความหมายของผมคือแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 139 ลาน แตวาแผนงานการเกษตร 6.4 ลาน ผมเอา 6.4 ลาน ไปรวม
กับแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชนน่ี 5.5 ลาน ทานประธาน ซ่ึงการพัฒนาแหลง
นํ้าและการเกษตรรวมท้ังแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนมีประมาณ 10 
กวาลาน ผมมองวามันยังนอยไปท่ีจะไวแกปญหา โดยเฉพาะทานนายกทานมี
นโยบายเก่ียวกับดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผมวาทานจะไปไมไดทานประธาน มีเทาน้ี
ไปไมไดแนนอน ไปไมได แลวทําไงถึงจะไปไดละทานประธาน ส่ิงท่ีจะไปได ผมคง
ไมไปบอกวาใหทานไปตัดเก่ียวกับงานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนถนนถายโอน ใน
ภารกิจตรงน้ันถามวา ทานประธานครับ ถามวาทานสมาชิกทําหนาท่ีแปรญัตติราง
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งบประมาณ ทําหนาท่ีปรับลดตรงน้ันไดไหม  ปรับลดไดครับแตวาเขาจะเอาเงินไป
ทําอะไรตอ ตรงน้ันอีกตางหาก เราจะเอามาต้ังเปนงบประมาณเพ่ือแกปญหาสราง
ชุมชน เหมือนทานนายกท่ีอยากจะทํา จะทําไดไหมตรงน้ันอีกตางหาก แตวาหนาท่ี
โดยระเบียบขอกฎหมายแลวน่ีสมาชิกสภาหรือวาคณะแปรญัตติงบประมาณ
สามารถปรับลดไดครับ ถาไมสามารถปรับลดไดไมสามารถนําเขารางขอบัญญัติตรง
น้ีไดครับ ปรับลดได  เพียงแตวาเขาจะใหเรามาต้ังเปนโครงการท่ีวาจะทําอะไร
ตรงไหนตามความประสงคหรือความตองการของเราไดหรือไมเปนปญหาครับ ทาน
ประธานครับ ผมก็เหมือนเพ่ือนสมาชิกวาแลวเราจะทํายังไง ท่ีนายกทานก็จะมาอยู 
4 ป หรือ 3 ปกวา ครับทานประธาน ทีน้ีเราจะทํายังไงวาทานนายกจะทําตาม
นโยบายของทานได ผมก็มองดูก็เหมือนเพ่ือนสมาชิกนะครับ ผมดูแลวเงินกูท่ีพวก
เราทําการกูมาพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุของเรา ในปงบประมาณ ผมจําไมไดแลว 
ประมาณ 200 ลานบาท เด๋ียวน้ีก็ชําระหน้ีมาแลวเปนปท่ี 11  เหลือหน้ีอยู 47 
ลาน เราชําระปละ 13 ลาน ดอกเบ้ียปละลานกวาบาทหรือยังไงประมาณน้ีครับ
ทานประธาน  ฉะน้ันถามันมีความจําเปนวาเราตัดเงินอุดหนุนไมได แลวเราไมมี
งบประมาณในการแกไขปญหาน่ีเปนหนทางเดียวครับทานประธาน หนทางเดียว 
แตวาหวงเวลาน้ี ถาเปนไปไดก็ใหมันไวหนอย เหตุผลของผมคือบางคร้ังถาทานกู
แลว ทําเร่ืองกูแลว ถาสมาชิกสภาไมไดอยู ผมไมทราบวาใครจะยกมือใหทาน 
จะตองไดรับความเห็นชอบเห็นดวยจากสมาชิกสภาและทานผูวาราชการจังหวัดใน
การท่ีจะใหพวกเรากู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําตามวัตถุประสงคครับ แตถาไมทํา
ตามวัตถุประสงคก็ ป.ป.ช.ช้ีมูลอีกทานประธาน ฉะน้ันก็ตองทําตามวัตถุประสงคท่ี
จะแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชน ไมวาจะเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร และก็ชุมชนใหประชาชนเขมแข็งอยูได ประชาชน
อยูไดเราก็อยูไดครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)    มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ มีสมาชิกสภาทานใด

ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ พอขานแลว 3 คร้ังยังไมมีใครอภิปรายตอ
นะครับ ผมก็จะใหทานนายกไดช้ีแจงแตละคําถามท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายราง
ขอบัญญัติงบประมาณท่ีทานนายกไดเสนอตอสภาแหงน้ีนะครับ เชิญทานนายก
ครับ 

 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล คะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา    
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  องคบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะคะ ก็สําหรับในขอท่ีเปนขอเสนอแนะหรือขอ

สอบถามจากทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ในหลักการใน
การรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2566 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงดิฉันก็จะขออนุญาตสรุปเปนประเด็น
คราว  ๆและจะขออนุญาตมอบหมายใหทางทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ในฐานะท่ีทานเปนเจาหนาท่ีงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมนะคะ ในประเด็นท่ีทานไดสอบถามนะคะ ขออนุญาตเอย
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ช่ือ ทานสุรพงษ พลซ่ือ นะคะ ไดสอบถามในเร่ืองของรายการกันเงินไวโดยท่ีไมกอ
หน้ีผูกพันตามท่ีคําแถลงนโยบายนะคะ วา 70 โครงการ จํานวนรวม 1,346,251 
ลานบาท น่ีอาจจะเปนตัวเลขท่ีถูกตองหรือไมนะคะ แลวก็ ขอท่ี 2 คือ โครงการ
ตางๆท่ีอยูในขอบัญญัติในเร่ืองของหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุไดเปนหนวยท่ีเสนอขอรับงบประมาณตรงจากสํานักงบประมาณ
นะคะ ตามท่ีเคยมีประสบการณในการขอรับจัดสรรงบประมาณ ปกติแลวน่ีเราตอง
มีการวางแผนนะคะเสนอโครงการ แผนงานเขาไปเพ่ือนําเสนอท่ีสํานักงบประมาณ
และคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงในปงบประมาณ 
2566 ท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีทานกําลังจะยกมือในการรับ
หลักการแหงรางงบประมาณขอบัญญัติ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดรับ
จัดสรรจากรัฐบาลมาท้ังส้ินครบแลว แตท้ังน้ีท้ังน้ันในเร่ืองของการปรับโครงการนะ
คะ วาทําไดไหม ก็จะขออนุญาตใหทานปลัดซ่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ ไดตอบ
อีกคร้ังนึงนะคะ ในสวนของทานอุทัย  แกวกลา     นะคะ ท่ีไดช้ีใหเห็นถึงสัดสวน
วาในการนํางบประมาณป 2566 เขามาในวาระน้ี จะเห็นวาตัวเลขท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา 
จะมีตัวเลขท่ีเพ่ิมจากงบบุคลากรข้ึนมาเปนประมาณ 10 % นะคะคงจะตองใหใน
สวนของ  เน่ืองจากในการเสนอรางงบประมาณขอบัญญัติในคร้ังน้ีคณะผูบริหาร
เองก็ยังไมได ไดดูคราวๆนะคะ แตวาในสวนรายละเอียดแตละอยางอาจจะตอง
อาศัยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภาท่ีจะเปน
คณะกรรมการแปรชวยไดตรวจสอบดูอีกคร้ังนึงนะคะ ในสวนของงบสาธารณสุขท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ี ก็คงจะสืบเน่ืองจากภารกิจถายโอนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
จะไดรับโอนก็คือภารกิจทางดานสาธารณสุขคือการถายโอน รพ.สต. โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล ซ่ึงก็ไดเขามาไดตรวจสอบดูขอมูลจะมี รพ.สต.ท่ีถาย
โอนเขามาท้ังส้ิน 51  รพ.สต.นะคะ ดังน้ัน งบประมาณของ อบจ.ของเรา จากท่ีได
บริหารจัดการใหกับพ่ีนองประชาชนในมิติอ่ืนๆมากข้ึน อาจจะตองไดปรับลดลง
เน่ืองจากเรามีภารกิจถายโอนเร่ืองของสาธารณสุข ก็คือรับโอน รพ.สต. ดังน้ัน
สัดสวนการจัดทํางบประมาณก็จะตองมีการคํานวณในเร่ืองของสัดสวนภารกิจถาย
โอนไมวาจะเปนภารกิจทางดานการถายโอนดานการศึกษาและภารกิจท่ีจะเปน
ภารกิจท่ีทานสมาชิกและสภา อบจ.จะไดชวยกันตรวจสอบก็คือในเร่ืองภารกิจเร่ือง
ของการถายโอน รพ.สต.นะคะ ก็จะมีในสวนของขอมูลท่ีทานอุทัยไดช้ีใหเห็นนะคะ 
แลวก็เร่ืองของภาษีลอเล่ือนซ่ึงเปนรายไดหลักขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุนะคะ 80 %    เราไดมาจากภาษีลอเล่ือนแตวาของจังหวัดเราอาจจะไม
มีการรณรงค ซ่ึงตรงน้ีดิฉันก็จะขออนุญาตรับขอเสนอเพ่ือจะไปหารือในสวนของ
ทางทานขนสงจังหวัดในกรณีท่ีเราจะมีการทําโครงการ MOU หรือการรณรงคใหผู
ท่ีใชรถในจังหวัดของเรา หันมาใชทะเบียนกาฬสินธุใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเราจะไดจัดเก็บรายไดในสวนน้ีมากย่ิงข้ึน ประกอบกับ
ภาษีเร่ืองของการจัดสรรการจัดเก็บการเขาพักของผูท่ีมาใชบริการโรงแรม ก็เช่ือม่ัน
วาท่ีลดลงก็คงจะเปนในสถานการณโควิดท่ียังไมมีนักทองเท่ียวหรือยังไมมี
ผูใชบริการนะคะ แตหลังจากน้ีก็คงจะตองดูวา เราจะทําอยางไรเพ่ือท่ีจะใหการ
ไดรับภาษีในกรณีท่ี อบจ.กาฬสินธุ เปนผูท่ีจัดสรรเอง มีตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึนนะคะก็คง
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จะเปนในสวนของผูบริหารในการท่ีจะมองในเร่ืองของการจัดเก็บภาษีในจังหวัด
ของเราเพ่ิมมากข้ึนคะ ละก็ทานสุดทายก็คือทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏินะคะ ทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเขตอําเภอเมือง ทานก็ช้ีใหเห็นใน
เร่ืองของแผนงานเกษตรแผนงานของดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตยังนอยอยูเม่ือ
เทียบกับสัดสวนงบประมาณจะมีตัวเลขอยู 16 ลาน ดังน้ันในสวนน้ีก็คงจะตองได
ปรับเพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิดความสมดุลนะคะ ในเร่ืองของการ
พัฒนา อันน้ีก็คือเบ้ืองตนท่ีทานสมาชิกไดเสนอในเร่ืองของขอเสนอแนะในเร่ืองของ
หลักการงบประมาณของ อบจ.ของเรา ดิฉันก็ขออนุญาตเรียนทานประธานสภา 
นะคะ ขออนุญาตใหทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ี
งบประมาณในการเสนองบประมาณขอบัญญัติ ประจําป 2566 ไดช้ีแจงเพ่ิมเติม
ตอทานสมาชิกสภาฯคะทาน 

 
ประธานสภาฯ อนุญาตครับ เชิญทานปลัดครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)     
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพ และทาน    
(ปลัด อบจ.กาฬสนิธุ)  สมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทานรองนายกคะ ดิฉัน 

นางเพ็ญศรี    แสงดารา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะคะ ขอสงสัย
ของทางทานสมาชิกท่ีทรงเกียรตินะคะ เขตอําเภอกุฉินารายณ เก่ียวกับการต้ัง
งบประมาณรายจาย ในรางงบประมาณรายจาย ประจําป 2566 ซ่ึงทางทาน
นายกไดช้ีแจงไปเบ้ืองตนนะคะ สวนประเด็นซ่ึงในการต้ังงบประมาณเก่ียวกับท่ีวา
ในการจะปรับลดงบประมาณ ซ่ึงมีการเห็นวาการต้ังอาจจะไมเหมาะสม ในข้ันตอน
แปรญัตติก็จะสามารถดําเนินการได แตในการปรับลดน้ัน จะตองไมใชรายการซ่ึง
เปนงบประมาณในดานงบผูกพัน งบท่ีมีขอผูกพัน เชนพวกเงินท่ีเก่ียวกับการชําระ
หน้ีเงินกูตางๆนะคะ อยางงบประมาณท่ีเปนคาใชจายในการเลือกต้ังนายกน้ัน และ
สมาชิกสภาทองถ่ินดวยนะคะ อันน้ีก็เปนการคาดการณและการประมาณการในส่ิง
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนนะคะ ก็เก่ียวกับเงินสะสมซ่ึงอยูท่ี 961 ลาน ตัวน้ีมันจะรวมเงิน
ซ่ึงเปนเงินท่ีจะชําระหน้ีเงินกูนะคะ เพราะวาการชําระหน้ีเงินกูทางดานการเงินการ
คลังเขาจะถือวาทรัพยสินท่ีเกิดจากเงินกูมันก็เลยรวมอยูในน้ีดวยคะ คลาย  ๆวาเรา
ชําระเงินกูไป สมมุติวากูไป 200 ลาน สมมุติวาเราชําระไปแลวประมาณ 150 
ลาน  150 ลาน  จะอยูในน้ีดวย  มันหมายถึงวาทรัพยสินท่ีเกิดจากเงินกู มันเลย
ทําใหตัวเลขสูง แตขอเท็จจริงแลวเงินสะสมของเราถาจะจายขาด ถาคํานวณตาม
หลักเกณฑจะเห็นวา มันติดลบ ตามท่ีเคยไดช้ีแจงในสภาไวนะคะ ในประเด็นน้ีนะ
คะ แลวประเด็นตางๆในการต้ังงบประมาณในสวนน้ี ขอตอบท้ังรวม เๆลยนะคะ  
ในการต้ังงบประมาณท่ีเปน อยางในงบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาท่ีเปน 
139 ลาน นะคะและแผนงานการเกษตรท่ีเปน 6 ลาน ก็เน่ืองจากวาโครงการซ่ึง
ความเดือดรอนของประชาชนสวนใหญท่ีเสนอเขามานะคะ สวนใหญจะเปนถนน
มากกวานะคะ สวนประเภทแหลงนํ้าก็ความเดือดรอนสูง แตวาโครงการท่ีเสนอเขา
มาจริง  ๆจะอยูในวงเงิน 6 ลานนะคะ แตท้ังน้ีท้ังน้ันก็โครงการพวกน้ี ทางทาน
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สมาชิกทุกทานท่ีเห็นความจําเปนทานก็จะสามารถท่ีจะเสนอโครงการเขารวมได 
นะคะท่ีผานมาก็สวนใหญก็เห็นเปนเสนอเปนโครงการโครงสรางพ้ืนฐานนะคะ แลว
สวนงบประมาณท่ีประมาณการรายรับ ท่ีเพ่ิมข้ึนมาก็จะเปนภาษีมูลคาเพ่ิม ตาม
แผนตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ ตัวน้ันก็จะเพ่ิมข้ึนประมาณเกือบ 50 
ลาน ในสองตัวท้ังภาษีในสวนท่ี 5 % ดวย สวนอีกตัวนึงก็จะเปนรายไดซ่ึงเพ่ิม   
มันจะเปนเก่ียวกับเงินอุดหนุนก็เน่ืองจากวาเราของบอุดหนุนเก่ียวกับท่ีจะรองรับ 
ในงบประมาณเร่ืองของ รพ.สต.จัดสรรมาในสวนน้ีเพ่ิม ดังน้ันจะเห็นวาตัวเลขท่ี
เพ่ิมข้ึนก็จะเปนทางดานรายไดดวยและก็ในดานของ รพ.สต.ดวยนะคะ จะเห็นวา
รายจายประจําเปนสวนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประเด็นน้ีนะคะ ก็ขอนําเรียนช้ีแจง
ประเด็นคราว  ๆเทาน้ีกอนนะคะ ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)    เชิญทานสุรพงษ พลซ่ือ ครับ 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ ขออนุญาตนะครับ ขอบคุณทานปลัดผานทานประธานนะครับ ในฐานะผูบริหารได

ใหทานปลัดในฐานะท่ีผูกํากับระเบียบทางราชการ แตยังมีขอหน่ึงท่ียังไมไดรับการ
ช้ีแจง ในโหมดของเงินประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ก็เราก็ยังคิดกันอยูวาอุดหนุน
ท่ัวไปเดิมน้ัน เขาอุดหนุนมาเลย เราคอยมาต้ังโครงการแตมีการเปล่ียนใหมวาเงิน
อุดหนุนท่ัวไปน้ัน ใหเราทําโครงการเขาไปช้ีแจงสํานักงบประมาณและคราวน้ีเม่ือ
ช้ีแจงเรียบรอย สํานักงบประมาณพิจารณาแลวอนุมัติ ปน้ีผมดูตรงน้ีวาเราขอไปอยู
ท่ีประมาณ อาจจะประมาณเกือบ 100 ลาน แตผมบวกตัวเลขดูแลว ท่ีอนุมัติแต
ละโครงการแลวรวมแลวเฉล่ียประมาณ 60 ลาน  โดยประมาณ ฉะน้ันใน 60 ลาน 
ผมช้ีใหเห็นวาการสงไปคร้ังแรกน้ัน เราไมไดมองถึง ไมไดรับความเดือดรอน ไมได
รับฟงความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ผมก็ไมแนใจวาผูบริหารทราบหรือเปลา 
หรือวาสรุปวิธีการใด ผมไมไดเขารวม แตวาอนุมัติมาแลว แลวเรามาบรรจุในราง
งบประมาณท่ีจะใหสภาอันทรงเกียรติน้ีลงมติ ผมก็เลยต้ังขอสังเกตวาในเม่ือเร่ืองใด
ก็แลวแต หน่ึงงบอุดหนุนไมเหมือนงบเฉพาะกิจทําไปแลวจัดซ้ือจัดจางไปแลวเหลือ
เก็บไวกับเราเปนเงินเหลือจายเราสามารถต้ังโครงการใหมได แตงบเฉพาะกิจน้ัน
เปนเร่ือง  ๆเปนคําส่ังเฉพาะกิจ ถาเขาใหอุดหนุนมาเหลือจายคืน ท่ีเราเคยท่ีตองใช
เงิน 60 กวาลาน ท่ีทําสัญญาไมเสร็จ แตกรณีเงินท่ัวไปน้ันเราใหเปล่ียนข้ันตอนให
ไปช้ีแจง ช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการงบประมาณไมวาจะเปน ผมไมแนใจนะครับ 
เพราะวาอาจเปนสํานักงบหรือเปลาไมทราบ แตวาเม่ืออนุมัติเขาเห็นดวยแลว ผม
เลยยกตัวอยางวา เขาอนุมัติรวมโครงการแลวทุกโครงการ 60 ลานบาท คราวน้ีเรา
มาปรับลดอาจจะเหลือ 40 ปรับลดไดไหมประเด็นนึง ถาสมมุติวาปรับลดไมไดถา
เกิดเราลงโครงการมาแลว ไปชนขอเท็จจริงไปชนท่ีทางหลวงหนวยงานทางหลวง
ชนบทเขาทําไวแลว เราก็ตองเขาสภาแกไขเหมือนเดิม แตถาปรับลดไมไดทําไม
กรณีอยางน้ีแกไขได ใหสภาแกไขได แลวแกไขแลวเงินไปไหน สภาอันทรงเกียรติ
แหงน้ีต้ังงบประมาณข้ึนมาใหมไดเชนกัน โดยหลักการเหตุและผลอยางน้ีผมเลย
บอกวานาจะปรับลดได แตยังไมม่ันใจนะครับ ในฐานะท่ีทานปลัดเปนผูกํากับดูแล
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เก่ียวกับระเบียบตรงน้ี มีหนังสือระเบียบชัดเจนหรือไม มีหนังสือสํานักงบ วาถา
กรณีอยางน้ีผิดหรือไม สองถาผิด ถากรณีงบประมาณลงแลวไปปรากฏวาหนวยงาน
ทางหลวงชนบทเขามีการดําเนินการกอสรางแลว เงินสวนน้ีตกหรือไม หรือวาตอง
เขาสภาเอาเงินสวนน้ีมาต้ังโครงการใหม มันก็เลยเกิดคําถามลักษณะ 2 ประเด็น
อยางน้ี เพราะฉะน้ันผมก็เลยถามทานประธาน ผานถึงทานผูบริหาร โดยเฉพาะ
ทานปลัดวา ถาเราปรับตรงน้ีได การแกปญหาตาง  ๆมันจะไดครอบคลุมปญหาของ
พ่ีนองประชาชน แตถามวาโครงการท่ีเอามา 10 โครงการน้ีดีไหม ผมไมไดจง
เกลียดจงชัง แตอยางนอย  ๆเราก็อยากจะมีหลักการ ถาสมมุติวาปรับไมได ทานก็
แนนอนวา 10 โครงการ ไมแนอาจจะไปเจอ ชางอาจจะไปกอสรางแลวไปติด
สะพานบาง ไปปรับลดตองหักออกอยางน้ันอยางน้ี ก็ตองนําเขาสภาอีกเชนเดิม  
ถาสภาไมมีอาจปรับอยางน้ันอํานาจแกก็ไมมี เพราะฉะน้ันผมช้ีใหเห็นวาตรรกะมัน
เปนอยางน้ี เพราะฉะน้ันเราไมไดเอาความคิดมาตอบกัน แตผมจะบอกวาถามีกรณี
อยางน้ีผิด ยกมือก็ตองหารกันหรือไม เราเปนหวงตรงน้ัน เพราะฉะน้ันส่ิงน้ีคร้ังน้ียัง
ไมไดคําตอบนะครับ ฝากถามทานประธานตอไปถึงทานผูบริหาร และทานปลัดนะ
ครับ ในฐานะทานเปนหนาท่ีโดยตรงของทาน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ เชิญทานนายกไดช้ีแจงคําถาม ของทานสมาชิกครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)    
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา    
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  ผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีประเด็นท่ีทานสมาชิก ทานสุรพงษ  พลซ่ือนะคะ ขอ

อนุญาตเอยนาม ไดสอบถามผานไปยังในสวนของเจาหนาท่ีงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ก็คือทานปลัด กอนอ่ืนดิฉันก็ในฐานะท่ีจะเปนผูบริหาร
ก็คือนายก อบจ.กาฬสินธุ ก็ขออนุญาตวา จริงๆแลว หมวดเงินอุดหนุนท่ีเราได
จัดสรรจากรัฐนะคะ เราก็คงจะสามารถทําภารกิจท่ีเก่ียวของกับขอบเขตการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ แตเน่ืองจากถนนเสนทางท่ีเรา
ไดเห็นตัวเลขออกมาน่ี ตอนน้ีโดนปรับลดไปเน่ืองจากในสวนของงบประมาณท่ีขอ
ไป ไดไปจัดสรรเพ่ิมเติมก็คือเร่ืองของการรับโอน รพ.สต.สวนหน่ึง ดังน้ัน
งบประมาณท่ีทางเจาหนาท่ีไดดําเนินการไป จะใหทานปลัดช้ีแจงเพ่ิมเติม แตเห็น
อยูในถนนถายโอน ซ่ึงถนนถายโอนของ อบจ. มี 500 กวากิโลนะคะ ดังน้ันเม่ืองบ
ลดลงไปทําใหถนนในความรับผิดชอบ ของ อบจ.ของเราท่ีเราจะตองเปนเจาภาพ
หลักในการดูแล อาจจะตองจําเปนตองทุมงบประมาณในสวนน้ีเพ่ิมเติมนะคะ แต
วาก็เลยไดใชในหมวดของเงินอุดหนุน แตท้ังน้ีท้ังน้ันน่ีในการปรับลดไดหรือไมขอ
อนุญาตมอบใหทานปลัดคะ เรียนทานประธานขออนุญาตใหทานปลัดไดช้ีแจง
ประเด็นน้ีเพ่ิมเติมคะ  

 
ประธานสภาฯ อนุญาตครับ เชิญทานปลัดครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  
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นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกองคการ 
(ปลัด อบจ.กาฬสินธุ) บริหารสวนจังหวัด ทานรองนายกคะ ตอบขอซักถามของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

เขตอําเภอกุฉินารายณนะคะ เก่ียวกับโครงการซ่ึงเปนเงินอุดหนุนท่ัวไปนะคะ ซ่ึง
เงินอุดหนุนท่ัวไปตามโครงการในรางขอบัญญัติตัวน้ี รายละเอียดซ่ึงทานนายกได
ช้ีแจงไปนะคะมันเปนโครงการซ่ึงทางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเองน่ีได
ของบประมาณไป เน่ืองจากวาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดรับถายโอน
ถนนในภารกิจซ่ึงประมาณ 500 กวากิโลนะคะ งบประมาณท่ีขอไปเปนจํานวน
มาก แตเน่ืองจากวาเงินท่ีเราไดรับจัดสรรมาไมมีการ ซ่ึงปท่ีแลวจะอยูท่ีประมาณ 
70 ลานนะคะ แตปน้ีลดลงอยูท่ีประมาณ 59 ลาน 59 ลานเศษนะคะคือตัวน้ีจะ
เปนถนนซ่ึงในอํานาจหนาท่ีของเรา จริงๆคือในภารกิจถายโอนถนนซ่ึงมีความ
เสียหายชํารุดมาก เน่ืองจากวาทางถนนท่ีเรารับถายโอนมา แทบจะไมใชวาเปน
ถนนนะคะสภาพจะเส่ือมสภาพไปหมดแลว มันเหมาะสําหรับท่ีจะเปนการซอม
สรางไปแลว แตวางบท่ีเราไดหากจะเปนแคซอมแซม ซอมบํารุงแคน้ันและก็การท่ี
โครงการพวกน้ีมันจะไมซํ้าซอนเพราะวามันเปนโครงการอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดถาหนวยงานอ่ืนจะเขาดําเนินการก็จะตองทําหนังสือมา
ขอเขาดําเนินการในถนนสายทางพวกน้ี สวนการปรับลดราคาหรือปรับลดปริมาณ
ตัวน้ี มันก็จะข้ึนอยูกับประมาณการของกองชางนะคะ ความเสียหายและ
ขอเท็จจริงในดิวคิว ท่ีๆประมาณการทางชางนะคะตัวน้ี ซ่ึงก็ถือวามีความจํา
เปนมากนะคะ จําเปนมากในการท่ีจะแกไขปญหาในจุดน้ี ซ่ึงตองอาศัยสภาในการ 
ท่ีจะ เพราะวา โครงการก็อยูในพ้ืนท่ีของทานสมาชิก โครงการน้ี แตวาเน่ืองจากวา
ถนนสายทางพวกน้ี ถาจะใชเงินรายไดของเราไปซอมเอง เงินรายไดของเรามีจํากัด 
ภารกิจของทานนายกเองก็ตองไปดูแลประชาชนในหลากหลายดานตามท่ีทาน
แถลงนโยบายไวนะคะ เพราะฉะน้ันเงินอุดหนุนท่ัวไปน้ีก็เปนเงินอุดหนุนเพียง
เล็กนอยท่ีจะมาดําเนินการในถนนในความรับผิดชอบท้ังหมด ขณะน้ีก็ยังการ
ซอมแซมถนน ในเสนทางการสัญจรไปมาของพ่ีนองประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอน ในทุกเสนทางก็ยังถือวานอยอยูเม่ือเทียบกับความเสียหายและความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดข้ึนนะคะ แตถาเห็นทางทานสมาชิกทานไดเสนอ
เก่ียวกับเงินกู ท่ีจะมาแกไขปญหาในความเดือดรอนท้ังหมดของพ่ีนองประชาชน 
ในจังหวัดกาฬสินธุ เพราะวาเงินรายไดของ อบจ.เองท่ีไดรับมาก็นอยนิดละก็เงิน
อุดหนุนท่ัวไป อยางท่ีเห็นมันก็ลงในดานถนนภารกิจถายโอนก็ยังถือวานอย ยัง
แกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนไมไดท่ัวถึงนะคะ ดิฉันก็เห็นดวย
ตามท่ีสภาจะหาแหลงเงินอยางอ่ืนท่ีจะมาดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุคะ ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ เชิญทานสุรพงษครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  
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นายสุรพงษ  พลซื่อ ครับนิดเดียวครับทานประธานครับ ความจริงเราไมอยากปรับลดนะครับ และก็ท่ี
พูดข้ึนมาอภิปรายไมไดหมายอยากปรับลด เราไมไดพูดผมไมไดพูด ถึงเนนวา
เหตุผลความจําเปนวาปรับหรือไมปรับ แตผมถามถึงวา สมมุติเรามีอํานาจเขา
มาแลว เรามีอํานาจหรือไม ถาจะปรับแตเราไมปรับหรอก แตวาเราไมไดพูดถึงวา
เหตุผลวาไมตองปรับหรอกอยางน้ันอยางน้ี เราไมพูดถึง เราพูดถึงกรณีอยางน้ี
โอกาสตอ ไๆปถาเกิดอยางน้ีปรับไดหรือไมในอํานาจของสภา นะครับ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมาชิกครับ สําหรับรางขอบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ ใน 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)   วาระท่ี 1ท่ีทานนายกเสนอมา เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ ทาน

ประธาน ผมดูตามรางขอบัญญัติในสวนท่ีทานนายกไดนําเสนอใหสภาไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบน่ีก็มีบางส่ิงบางอยางท่ีผมตองถามถึงทานประธานสภา ถึง
ผูบริหาร รวมท้ังทานปลัดท่ีเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ วาทานต้ังงบประมาณมา 
มันมีประโยชนไหม มีความจําเปนไหม ประหยัดหรือยัง คุมคาหรือเปลา ทานหา
เหตุหาผลมาช้ีแจงกับสมาชิกสภาใหเขาใจ เชน  1.ตูเก็บเอกสาร 2. 
เคร่ืองปรับอากาศ เกาอ้ีทํางาน โตะ เกาอ้ี ทานประธาน รถยนตอีกประมาณ 6 – 
7 คัน รถจักรยานยนต โทรทัศน เคร่ืองคอมพิวเตอร รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอ
ลิค 6 ลานบาท รถเกล่ียดิน 7.5 ลาน ทานประธานครับมีความจําเปนไหม คุมคา
ไหม ประหยัดหรือยังครับทานประธาน และคําถามท่ีจะฝากทานประธานถึงทาน
ผูบริหาร ทานปลัด ทานเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ ทานต้ังงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
มาเพ่ือสาธารณสุข 35 ลาน ตองครบไหม คิดวาจะไดครบไหมครับ ถาไมไดครบจะ
ไปหาไหนมาชดเชยครับ เพราะวาทานจะรับโอนภารกิจของ รพ.สต.ในจังหวัด
กาฬสินธุมา ไดขาววา 50 กวาแหงครับทานประธาน เขาไมมาเปลาๆครับ ภารกิจ
หนาท่ี งบประมาณปากทองเขาก็มานะครับ ตรงน้ีเราจะรับผิดชอบเขายังไงครับ
ทานประธาน เงินเราพอไหม ถาไมไดเงินอุดหนุนเพียงพอ เราจะหาเงินท่ีไหนครับ
ทานประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ ครับทานสมาชิกครับ ทานนายกช้ีแจงเพ่ิมเติมดวยครับ เชิญครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล คะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิก    
(นายก อบจ. กาฬสินธุ)  ผูทรงเกียรติทุกทานคะ ในสวนท่ีทุกทานกังวลวาในสวนการนํางบประมาณรายจาย

ท่ีจะตองยกมือกัน ในวาระน้ีก็คือเห็นชอบโดยหลักการน่ีก็ไดฝากใหไดดูในหลาย
ประเด็น เพราะวาจริงๆแลวน่ีปจจัยอยางหน่ึงเลยท่ีดิฉันเห็นก็คือ ในการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเปนหนาท่ีบําบัดทุกขบํารุงสุขนะคะ 
ใหกับพ่ีนองประชาชนทุกภารกิจ ดังน้ันจริงๆงบประมาณควรจะไดรับจัดสรร
มากกวาน้ีดวยซํ้า แตตอนน้ีงบประมาณทุกหมวดลดลงจากท่ีเคยไดรับการจัดสรร 
ไมวาจะเปนท่ี อบจ.จัดเก็บเองนะคะ และก็ในสวนท่ีรัฐจัดสรรให โดยเฉพาะในเร่ือง
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หมวดเงินอุดหนุนคงเปนประเด็นท่ีตองไดหารือตอไปวาในประเด็นท่ีข้ันตอนของ
สภาของเราสามารถปรับลดไดไหม อันน้ีก็เปนขอคําถามท่ีทานสมาชิกยังไมไดรับ
คําตอบนะคะ วาในสวนของการปรับลดไดไหม แตดิฉันคิดวาในสวนของการเสนอ
งบประมาณท่ีทางคณะผูจัดทําไดเสนอผานงบประมาณใหกับสํานักงบไปในปน้ี 
ทานก็คงเล็งเห็นวาปญหาในภารกิจถนนถายโอนของเราซ่ึงยังมีความชํารุดเสียหาย
จํานวนมาก คงจะตองไดเล็งเห็นในการท่ีจะจัดสรรในภารกิจท่ีถายโอนมานะคะ 
และก็ในประเด็นท่ีทานไดสอบถามวาเราจะดําเนินการอยางไร ทานปลัดในสวน
ของผูท่ีเปนเจาหนาท่ีงบประมาณก็เห็นขอจํากัดและก็เห็นถึงวาเราอาจจะไดใช
งบประมาณจากสวนอ่ืน มาเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนใหรวดเร็วมาก
ท่ีสุดนะคะ ในเม่ือเงินภาษีเราลดลง การจัดสรรของงบประมาณของรัฐบาลก็ลดลง  
อบจ.และสภา อบจ.ก็คงจะไดเล็งเห็นในการท่ีจะใชงบจากสวนอ่ืนๆอาจจะเปน
เงินกูจากสวนอ่ืนๆมาเพ่ือแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชนใหครอบคลุมทุกภารกิจนะ
คะ ซ่ึงในสวนน้ีดิฉันก็คงจะขออนุญาตใหอาจจะตองตอบประเด็นในสวนน้ีวา ใน
คร้ังน้ีนาจะเปนในสวนท่ีเราไดรับการจัดสรรจากสํานักงบแลวนะคะ ประเด็นน้ีก็คง
จะตองใชในภารกิจท่ีเราขอไป แตสวนในประเด็นท่ีขอกังวล ท่ีทานไดใหขอกังวลวา
ผูบริหารจะสามารถดําเนินงานภายใตภารกิจท่ีแถลงไดไหม ก็คงจะเปนบทบาทท่ี
ผูบริหารไดจัดสรรงบประมาณตัวอ่ืนเพ่ือมาเติมเต็มในการท่ีจะทําใหคําแถลง
นโยบายและนโยบายของผูบริหารและคณะผูบริหารชุดน้ีสามารถครอบคลุมทุกมิติ
คะ ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญครับ มีสมาชิกสภา 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)   ทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ ถาไมมีนะครับผมจะขอมติจากท่ี 

ประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติดังกลาวหรือไม เชิญทานเลขาตรวจนับ
องคประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุม รวมท้ัง
(นายสุนันท  โคตะวินนท) ทานประธานสภาดวย 25 ทาน ครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   25 ทานนะครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
เลขานุการสภาฯ   ขออนุญาตทานประธานครับ กอนลงมตินะครับมีทานสมาชิก เดินเขามาในท่ีเพ่ิม
(นายสุนันท  โคตะวินนท) อีกทานหน่ึงนะครับ เพราะฉะน้ันการประชุมท่ีจะลงมติน้ีเลยกลายเปน 26 ทาน 

ครับ ครบองคประชุมครับ  
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ประธานสภาฯ   26 ทานนะครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) - สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ เรื่องงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในวาระที่ 1  ยกมือข้ึนครับ 

    -  25  เสียง 
    - สมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร  
    สวนจังหวัดกาฬสินธุเรื่องงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
    พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1  ยกมือขึ้นครับ 
    -  ไมมีนะครับ  
    -  งดออกเสียง  จํานวน  1  เสียงนะครับ 
    -  ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร 
    สวนจังหวัดกาฬสินธุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นะครับ  

ลําดับตอไปเชิญทานคงเดช  เฉิดสถิตย รองประธานสภาคนท่ี 1 ครับ ข้ึนปฏิบัติ
หนาท่ีบนบัลลังกดวยครับ  เชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาฯ  ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ (วาระ ท่ี 1)  ไปแลวน้ัน   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)          ตามระเบียบขอบังคับการประชุม ตามญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติ     

รับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและ
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.  2554  ขอ 106  กรรมการสภา
ทองถ่ินพนจากหนาท่ี (4)  เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหมหรืองานท่ีไดรับ
มอบหมายเสร็จส้ินลงก็ถือวาคณะกรรมการชุดเดิมไดพนจากหนาท่ีนะครับ  และ
สภาตองเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้ึนมาใหม 
ซ่ึงคณะกรรมการชุดเดิม  ประกอบดวย 

1.  นายเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ    ประธานกรรมการ 
2.  นายพลากร  พิมพะนิตย    กรรมการ 
3.  นายสุรพงษ  พลซ่ือ     กรรมการ 
4.  นายคงเดช เฉิดสถิตย    กรรมการ 
5.  นายศรีไพ  วิเศษสอน    กรรมการ 
6.  นายอุทัย  แกวกลา     กรรมการ 
7.  นายภูมินทร  ภูมิเขตร    กรรมการ/เลขานุการ 

    เชิญทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ครับ 
 
เลขานกุารสภาฯ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ สืบเน่ืองจาก
(นายสุนันท  โคตะวินนท) คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมนะครับท่ีทานประธานไดกลาวและพนจากหนาท่ีไป 



 40

นะครับ สําหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินขออนุญาตนําเรียนนะครับ
วาคณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภทดวยกัน ก็คือคณะกรรมการสามัญ 
ประกอบไปดวยสมาชิกทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน 2. 
คณะกรรมการวิสามัญ ซ่ึงประกอบไปดวยสมาชิกสภา และบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภา รวมกันนะครับ มีจํานวน รวมกันไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน 
นะครับ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ ของแตละคร้ัง แตละปท่ีผานมานะครับก็จะ
เปนคณะกรรมการสามัญ ก็คือหมายความวามีทานสมาชิกทุกทานเปนกรรมการ 
สวนจํานวน 3 ทาน หรือ 7 ทาน ก็อยูท่ี สภาจะไดพิจารณาครับทานวาในการแปร
ญัตติงบประมาณป 2566 สภาจะเห็นชอบใหมีคณะกรรมการ 3 ทานหรือ        
7 ทาน ก็แลวแตท่ีประชุมครับ ขออนุญาตนําเรียนเพ่ือทราบครับทานครับ  

 
ครับเชิญทานประธานข้ึนบัลลังกครับทานครับ 

    
ประธานสภาฯ   กอนท่ีจะมีการเลือกคณะกรรมการผมขอหารือทานสมาชิกวา ตามระเบียบแลว  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  การต้ังคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน ผมขอหารือทานสมาชิก
    วาจะต้ังจํานวนก่ีคนครับ 
    -  เชิญทานสมาชิกสภาเสนอครับ  เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับ 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ กราบเรียนทานประธานสภา ผมสุรพงษ พลซ่ือ กุฉินารายณ เขต 3 ขอเสนอ      

7 ทานครับ  
 
ประธานสภาฯ   - ขอผูรับรองครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ทานจารุวรรณ พันเดช  ทานภูมินทร ภูมิเขตร ผูรับรองครบนะครับ  
     
    - มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
    -  ถาไมมีถือวาคณะกรรมการแปรญัตติเสนออยูท่ี 7 ทานนะครับ  

เชิญทานเลขานุการสภาช้ีแจงท่ีสภาอีกคร้ังหน่ึงครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ  
(นายสุนันท  โคตะวินนท) สภามีมติใหเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ทาน นะครับ แตวิธีการเลือกนะครับ 

ก็ใหใชขอบังคับขอท่ี 12 โดยอนุโลมนะครับ ก็คือหมายความวา ทานสมาชิกสภา
แตละทานมีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือท่ีทานเห็นสมควรนะครับ คร้ังละ 1 ช่ือ คร้ังละ      
1 คน และมีผูรับรองไมนอยกวา 2 ทาน คราวละ 1 คน  ๆไปเร่ือย  ๆเหมือนกับ
วิธีการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา เลขานุการสภา ใชขอบังคับตัว
เดียวกัน ครับ เรียนเพ่ือทราบครับทานครับ  
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ลําดับตอไป เปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
    งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2566 ใหทานสมาชิกเสนอช่ือ 

คณะกรรมการทีละคนนะครับ 
    - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที ่ 1 ครับ 

เชิญทานศรีไพ ครับ 
 
นายศรีไพ  วิเศษสอน ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมศรีไพ  วิเศษสอน ส.อบจ. เขต อําเภอเขาวง

ครับ ขอเสนอทานท่ี 1 นะครับ ทานท่ีเปนหวงเปนใยบานนะครับ ทานเกรียงศักด์ิ 
พันโกฏิ  ส.อบจ. เขตอําเภอเมืองครับ  

 
ประธานสภาฯ   ทานศรีไพ ทานเสนอทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏินะครับ   
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ ทานคงเดช เฉิดสถิตย ทานวรากรณ ภูอาภรณครับ 

 ผูรับรองครบครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
 ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  เปนกรรมการคนที่ 1 
 

    - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  2   
เชิญทานวรากรณ  ภูอาภรณ ครับ 

 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด ทานประธานครับ ผมขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ ทานอุทัย แกวกลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เขตอําเภอฆองชัยครับทานประธาน 

 
ประธานสภาฯ   ทานท่ี 2 ทานวรากรณ เสนอทานอุทัย  แกวกลานะครับ ขอผูรับรอง 2 ทานครับ   
(นายวริัตน  ภูตองใจ)  ทานจารุวรรณ พันเดช ทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ ครับ 
     

          มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
 ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานอุทัย  แกวกลา เปนกรรมการคนที่ 2 
 

    - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  3  
ทานเสนีย เอกบุตร ครับ เชิญครับ 

 
นายเสนีย  เอกบุตร ครับทานประธานสภาท่ีเคารพ ครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมเสนีย       

เอกบุตรครับ ขอเสนอช่ือ ทานคณะกรรมการแปรนะครับ ทานภูมินทร ภูมิเขตร 
ครับ   
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ประธานสภาฯ   ทานเสนีย  เอกบุตร  เสนอทานภูมิมินทร ภูมิเขตร นะครับ  
(นายวริัตน  ภูตองใจ)  ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ ทานกุหลาบ  พิศวงค ทานวรากรณ ภูอาภรณครับ 

ผูรับรองครบครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานภูมินทร  ภูมิเขตร  เปนกรรมการคนที่ 3 

    
    - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  4 ครับ  

เชิญทานจักรกฤษ  นอยเสนาครับ 
 
นายจักรกฤษ  นอยเสนา ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ 

กระผมนายจักรกฤษ นอยเสนา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
เขตอําเภอหวยเม็ก เขต 2 ขอเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ทานท่ี 4 นะครับ 
ทานสุรพงษ พลซ่ือครับผม  

 
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับ ทานจักรกฤษ เสนอช่ือ ทานสุรพงษ พลซ่ือ นะครับ   
(นายวิรัตน ภูตองใจ)  ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ ทานดนัย จีระสมบัติ ทานวรากรณ ภูอาภรณ  

ผูรับรองครบครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานสุรพงษ พลซื่อ  เปนกรรมการคนที่ 4 

 
    - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  5  

ทานบรรจง ยนตชัย ครับ เชิญครับ 
 
นายบรรจง  ยนตชัย กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหารทุกทานครับ ทานสมาชิกสภาผู

ทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายบรรจง ยนตชัย สมาชิกสภา อบจ. เขต 4 อําเภอ
ยางตลาด  ครับ ขอเสนอทานจารุวรรณ พันเดช ครับ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ครับผม 

 
ประธานสภาฯ   ครับ ทานบรรจง เสนอช่ือ ทานจารุวรรณ พันเดช นะครับ   
(นายวิรัตน ภูตองใจ)  ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ ทานวรากรณ ภูอาภรณ ทานคงเดช เฉิดสถิตย 

ผูรับรองครบครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานจารุวรรณ  พันเดช  เปนกรรมการคนที่ 5 

 
- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  6  
เชิญทานประสิทธ์ิ อาจบรรจงครับ 

 
นายประสิทธิ์  อาจบรรจง ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานผูเขารวมประชุมในวันน้ี ดวยความ 

เคารพอยางสูงครับ ผมประสิทธ์ิ  อาจบรรจง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ เขต 1 อําเภอกมลาไสย ขอเสนอทานคงเดช  เฉิดสถิตย ครับ  
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ประธานสภาฯ   ทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  เสนอช่ือ ทานคงเดช  เฉิดสถิตย นะครับ   
(นายวิรัตน ภูตองใจ)  ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ ทานสวาท  ประดับการ  ทานจารุวรรณ  พันเดช  

ผูรับรองครบครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  เปนกรรมการคนที่ 6 

 
    - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  7 
    เชิญทานจารุวรรณ  พันเดช ครับ  
 
นางจารุวรรณ  พันเดช คะดิฉันนางจารุวรรณ พันเดช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

อําเภอยางตลาด เขต 2 ขอเสนอช่ือทานวรากรณ  ภูอาภรณ คะ  
 
ประธานสภาฯ   ทานจารุวรรณ  พันเดช  เสนอช่ือ ทานวรากรณ  ภูอาภรณ นะครับ   
(นายวิรัตน ภูตองใจ)  ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ ทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  ทานเสนีย  เอกบุตร  

ผูรับรองครบครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานวรากรณ  ภูอาภรณ  เปนกรรมการคนที่ 7 

 
  ถือวาที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  2566  ประกอบดวย 
    1. นายเกรียงศักดิ์   พันโกฏ ิ
    2. นายอุทัย    แกวกลา 
    3. นายภูมินทร   ภูมิเขตร 
    4. นายสุรพงษ    พลซื่อ 
    5. นางจารุวรรณ   พันเดช 
    6. นายคงเดช    เฉิดสถิตย 
    7. นายวรากรณ   ภูอาภรณ 

เชิญทานสุรพงษ พลซ่ือครับ  
   

นายสรุพงษ  พลซื่อ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ ครับทานประธาน
ครับในเร่ืองการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติน้ัน ผมอยากจะหารือนะครับ วาทาน
สมาชิกสภาหลายทานอยากมีโอกาสเขามาเปนคณะกรรมการแปรแตก็อยาพ่ึงแซว
นะครับวาถาอยางน้ันผมก็ตองลาออกชิ ผมจะถามตอไปวาคณะกรรมการแปรญัตติ
น้ัน มีอํานาจต้ังอนุกรรมการไดหรือไมประเด็นแรก สาเหตุท่ีผมถามประเด็นน้ีก็คือ
วา มีสจ. รุนนอง  ๆเขาใหม ๆ นะครับ บางทานอาจจะเปนวาระแรก บางคร้ัง ก็
หลายทาน อยากจะเปนแตไมกลาพูดและเปนก็ไมม่ันใจวาจะทําหนาท่ีตรงน้ัน ให
เพ่ือนไดหรือไมอีกใจหน่ึงก็อยากเขาไปเรียนรู ถามวาถาอยากจะเรียนรูย่ืนญัตติแลว
ก็เขาไปน่ังไดไหม ไดโดยหลักการแตอยางนอย  ๆก็มีตําแหนง อนุกรรมการแปร
บาง ก็นาจะดีผมเลยต้ังคําถามวาคณะกรรมการแปรเม่ือ 7 ทานเขามาแลว มี
อํานาจต้ังอนุกรรมการไดหรือไม ไดก่ีคน ถาไดผมจะใหคณะกรรมแปรท้ัง 7 ทาน
หารือ ท้ัง 7 ทาน อนุกรรมการทานใดท่ีทานอยากจะเขารวม ถามตอไปอีกวาเม่ือ
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ต้ังอนุกรรมการแลว มีสิทธิ และหนาท่ีเบิกเบ้ียเล้ียงไดหรือไมนะครับทานประธาน
ผานถึงทานปลัด ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานสรุพงษ พลซ่ือนะครับ เม่ือสักครูทานไดลุกข้ึนอภิปราย หารือตอ  
(นายวิรัตน ภูตองใจ) ทานประธานสภา เก่ียวกับการต้ังอนุกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ นะครับเชิญ

ทานเลขานุการสภาไดช้ีแจง ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของดวยครับ เชิญครับ  
 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) เม่ือสักครูไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 ทานนะครับ แตวายังไมมี 

ประธานและเลขานุการนะครับ ก็ตามขอบังคับ ขอท่ี 109 การนัดประชุมคร้ังแรก
ของคณะกรรมการแปรญัตติและก็การเปดการประชุมเปนหนาท่ีของเลขานุการ 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประเด็นน้ีกอนนะครับ ประเด็นน้ีผมก็เลยเรียนถาม
ทานคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังท้ัง 7 ทาน หลังจากเลิกการประชุมสภาแลว
ผมขอนัดกรรมการท้ัง 7 ทานนะครับ ประชุมกันเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรและเลขานุการประจําคณะกรรมการแปรญัตติ สวนประเด็นท่ีทานสรุพงษ 
สอบถามวาคณะกรรมการแปรสามารถท่ีจะแตงต้ังอนุกรรมการไดหรือไมนะครับ 
เทาท่ีผานมานะครับ คณะกรรมการแปรตาง  ๆหรือคณะกรรมการชุดเดิมไมเคยต้ัง
นะครับ แตขอบังคับ ขอ 105 ครับทานครับ ผมขออนุญาตอานใหฟงครับ ขอ 
105 ภายใตบังขอ 103 และขอ 104  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือบุคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ิน    
ชุดตาง  ๆตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3.  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
4.  คณะกรรมการอ่ืน  ๆตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 

ถามีความจําเปน  คณะกรรมการแตละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  แลวเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา ครับ ก็สรุปวาคณะกรรมการ
แปรญัตติ สามารถท่ีจะต้ังอนุกรรมการเปนผูชวยเหลือทานไดนะครับ  ประเด็นท่ี 3 
ถัดมาครับวา ต้ังไดก่ีคน ต้ังไดก่ีคนก็คงไมเกินจํานวนคนของคณะกรรมการแปร   
7 ทานนะครับ อันน้ีโดยหลักการ 3  หรือ 5 อยูท่ีทานคณะกรรมการแปรญัตติ  
จะพิจารณา เปนอํานาจทานครับ เปนอํานาจทานเลยนะครับ สวนคาตอบแทน  
นะครับ เน่ืองจากวาเทาท่ีปรากฏมานะครับ อบจ.ไมเคยต้ังอนุกรรมการข้ึนมา
พิจารณาในเร่ืองแบบน้ีนะครับ ขออนุญาตไปหารือสวนท่ีเก่ียวของนะครับ วา
อนุกรรมการท่ีจะต้ังข้ึนมาน้ีสามารถเบิกจายคาตอบแทนไดหรือไมแตในเบ้ืองตน
ครับ ผมขออนุญาตนําเรียนวาในเม่ือแตงต้ังใหชอบดวยกฎหมายก็สามารถเบิก
คาใชจายในการเบิกเบ้ียประชุมนะครับ พูดงาย  ๆสามารถเบิกเบ้ียประชุมได     
นะครับ เพ่ือโปรดพิจารณาเบ้ืองตนกอนครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงตอทานสมาชิกสภาท่ีไดสอบถามไดหารือไปเม่ือสักครูน้ี             
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  แลว ตามขอบังคับ ขอ 105 ก็คือสรุปวาต้ังไดไมเกินจํานวนของ ทาน 

คณะกรรมการท่ีเราไดคัดเลือกเม่ือสักครูน้ี 7 ทานนะครับ ผมจึงอยากสอบถาม
ทานสมาชิกวาจะต้ัง 3 หรือ 5 เชิญครับ เชิญทานวรากรณ  ภูอาภรณ ครับ 
 

นายวรากรณ  ภูอาภรณ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูเขารวมประชุม ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก 
ทานครับ ขออนุญาตอยางน้ีคือคณะกรรมการท่ีต้ังมาแตละปเราสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดดวยความรอบคอบและรวดเร็วกระชับซ่ึงปน้ีผมเห็นวาการเสนอรางเขา
สภาน้ัน ลาชาพอสมควร แลวทีน้ีในเง่ือนเวลาของเรา ประกอบกับทานนายกพ่ึงเขา
มารับตําแหนง เพราะฉะน้ันคณะกรรมการ 7 ทาน ซ่ึงมีประสบการณในการทํางาน
พอสมควร และถือวาเปนท่ียอมรับของสภาและก็ขาราชการในสังกัด อบจ. ของเรา 
เพราะฉะน้ันผมเห็นวาเพ่ือความกระชับและทํางานไดรวดเร็ว ซ่ึงเราสามารถตรา
ขอบัญญัติเร็วเทาไหร ประชาชนก็จะไดรับประโยชนในสวนน้ีไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 
เพราะฉะน้ันในสวนตัวของผมไมเห็นดวยในการต้ังอนุกรรมการข้ึนมา ซ่ึงทาน
สมาชิกสภาทานใดท่ีมีขอติดใจในขอบัญญัติน้ันทานก็สามารถสงวนคําแปรไวแลวก็
มาหารือในสภาในสวนน้ีเราสามารถทําไดเลยครับ ตอนสงวนคําแปร เพราะฉะน้ัน
ในสวนตัวไมเห็นดวยในการต้ังคณะอนุกรรมการครับ ทานประธานขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ครับ เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมสุรพงษ พลซ่ือ ความจริงแลวในการ 

ไดรับคําตอบวาคณะกรรมการแปร 7 ทาน มีมติใหต้ังไดสวนจะต้ังหรือไมต้ัง ก็คง
ไปวากันใน 7 ทาน นะครับ วาในงาน ในภารกิจ ตรงน้ัน สมควรท่ีมีประเด็นใดบาง 
ท่ีคณะกรรมการแปรไมสามารถท่ีจะตองใชเวลาลงไปแปรไดอันน้ันคือเหตุผลในการ
ต้ังอนุกรรมการ เราไมไดเถียงกันวามีอํานาจต้ังไดหรือไม คราวน้ีมีคําตอบชัดเจนวา
ต้ังไดสวนท่ีเราจะต้ังหรือไมต้ังไปวากันใน 7 คน น้ันคือเหตุผลในประเด็นวาปญหา 
ประเด็นน้ันมีความจําเปนเรงดวน เพ่ือความละเอียดอันน้ันคอยไปวากันเราไมตอง
มาถกเถียงกันในสภาอันทรงเกียรติตรงน้ีครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงเพ่ิมเติมกอนนะครับ สักครูนะครับทานอุทัยครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
เลขานุการสภาฯ   ครับขออนุญาตช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ  คือทางฝายเลขาไดนําเรียนไปแลวนะครับวา
(นายสนุันท  โคตะวินนท) คณะกรรมการแตละคณะอาจต้ังอนุกรรมการเปนผูชวยเหลือทานไดผมขออนุญาต 

ยกตัวอยางครับทานครับ เชนทานนายกเสนอรถเกรดเดอรในราคา 7 ลานเศษ  ๆ
ทานคณะกรรมการ 7 ทานอาจไมมีเวลาไปดูเร่ืองน้ีทานสามารถต้ังอนุกรรมการ
ตามท่ีทานเห็นสมควร 3 ทาน 5 ทาน ไปดูเปนเร่ืองเฉพาะ  ๆเสร็จแลวก็รายงาน
ตอทาน แคน้ีเองครับ มีแคน้ีนะครับ ก็ขออนุญาตนําเรียนแตวาอยางไรเสียทานตอง
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เรียกประธานและเลขานุการกอนครับหลังจากท่ีทานประชุมแลววันน้ี เพ่ือโปรด
ทราบครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ ทานอุทัยมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ หรือไมมีครับ เชิญทานอุทัย 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  แกวกลาครับ  
 
นายอุทยั  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ความจริงแลว 

ทานสมาชิกผูท่ีเปนกรรมการทานสามารถ ย่ืนคําขอแปรญัตติไดอยูแลวในชวง 3 
วัน ท่ีคณะกรรมการ แปรญัตติจะใหเปดรับคําแปร ซ่ึงทานก็สามารถเขามาเรียนรู
ในเวทีตรงน้ีไดอยูแลว แตเพียงแตทานไมไดลงในมติ ตามคณะกรรมการ 7 ทาน 
นะครับ ผมก็อยากเชิญชวนวาในปน้ีถาทานสมาชิกสภาทานใด อยากจะมาเรียนรู
ทําความเขาใจ เพ่ิมเติม ผมก็ขอเชิญชวนวาเน่ืองจากกรรมการท่ีต้ังไปแลวจะมีมติ
อยางท่ีทานสุรพงษ วาหรือไม จะต้ังอนุกรรมการหรือไมต้ัง แตอยางนอย  ๆก็คือวา 
ชองทางท่ีทานไปไดเลยก็คือวาทานสามารถย่ืนคําแปรญัตติไดเลยในชวงวันรับคํา
แปรน้ีนะครับ  ใน 3 วันท่ีทางคณะกรรมการจะเปดรับคําแปรน้ี ทานก็สามารถระบุ
วา ทานตองการแปรขอไหน หมวดไหนกอน ตรงไหนไดเลยครับ จะไดมาเรียนรู
ดวยกันขอบคุณทานประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ ตามท่ีทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงไปแลวสําหรับระเบียบขอบังคับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) ตาง  ๆน้ัน ครับก็อยูท่ีทานคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 7 ทานวาจะต้ัง

คณะอนุกรรมการหรือไม ก็อยูท่ีคณะกรรมการท้ัง 7 ทานนะครับ ก็ถือวาสรุปไดวา
ต้ังไดนะครับ เพราะวาจริง  ๆแลวผมเช่ือวาทานสมาชิกสภา หลาย  ๆทานก็อยาก
มีสวนไดปฏิบัติหนาท่ีทํางานในตรงน้ี ครับขอบคุณมากครับ  
 

    เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติฯ แลว ผมขอหารือท่ีประชุมแหงน้ีวาจะ  
    กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติและพิจารณาญัตติจํานวน  ก่ีวัน     

ย่ืนไดต้ังแตเวลาใด  ถึงเวลาใด ซ่ึงตามระเบียบกําหนดระยะเวลาเสนอ  คําแปร
ญัตติไวไมนอยกวา ๒๔  ช่ัวโมง ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ได เสนอระยะเวลา 
เสนอคําแปรญัตติและพิจารณาญัตติ  เชิญทานสมาชิกเสนอครับ 
เชิญทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อําเภอเมืองครับทาน 

ประธาน กอนท่ีผมจะเสนอวันรับคําแปรญัตติน้ัน วันท่ีแปรญัตติทานประธาน เพ่ือ
ความสงางามในการทําหนาท่ีแปรญัตติรางงบประมาณ โดยเฉพาะทานสมาชิกสภา 
ทานคงเดช ขออภัยท่ีเอยนาม ทานทําหนาท่ีรองประธานสภา แลวก็ทําหนาท่ี
ประธานสภา แลวผมก็อยากกราบเรียนทานประธานถึงทานน้ันเวลาทานทําหนาท่ี
แปรญัตติงบประมาณตรงน้ันใหทานทําหนาท่ีเฉพาะแปรญัตติรางงบประมาณครับ 
ทานไมควรจะข้ึนไปทําหนาท่ีเปนประมุขสภาครับมันจะเปนการดูไมดีเวลาท่ีทาน
นําเสนอขอบัญญัติเขาสภา ใหทานน่ังทําหนาท่ีคณะกรรมการแปรญัตติราง
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งบประมาณ ครับ ทานประธานครับ ผมขอเสนอวันรับคําแปรญัตติราง
งบประมาณรายจายประจําป 2566 วันที่ 3 กันยายน 2565 ถึง 5 กันยายน 
2565  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ครับ ไมเวนวันหยุดราชการครับ ทัน
ไหมครับทานประธานครับ แลวก็วันที่แปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ป 2566 เริ่มจากวันที่ 6 กันยายน  
2565  ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลานะครับทานประธาน 08.30 น. ถึง 
19.30 น. ใชเวลา 20 วัน ครับทานประธานไมเวนวันหยุดราชการเหมือนเดิม
ครับทานประธาน เรามีเวลาอันจํากัด เพราะวางบประมาณคร้ังน้ีเราจะเร่ิมใชใน
วันท่ี 1 ตุลาคม ครับทานประธาน 

 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีทานเกรียงศักด์ิ ไดเสนอขอผูรับรอง 2 ทานครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ขอผูรับรองครับ ทานภูมินทร ภูมิเขตร  ทานบรรจง  ยนตชัย ผูรับรองครบครับ 

มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ เชิญทาน       
วิรมณศักด์ิครับ 
 

ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิรมณศักด์ิ  วงคธิเบศร  ก็ดีใจนะครับท่ีทาน 
คณะกรรมการแปรมีแตทรงคุณภาพท้ังน้ันเลย แตผมคิดวามีอยูขอหน่ึงท่ีทานเลขา
ไมอาน การเลือกคณะกรมการแปรน้ัน ผมขอ 2 ประเด็น คณะกรรมการแปรน้ัน  
มีขอ 1 วาแตละป เขาจะคงคนเกาไวก่ีคน คนใหมก่ีคน ดูขอบังคับหนอยครับ    
การแปร และอีกขอหน่ึงวาประธาน รองประธานมีสิทธิเปนคณะกรรมการแปรไหม 
ในขอบังคับ ท่ีเทาไหรนะ ดูใหหนอยครับ ผมไมไดดู อยาทําใหไมเปนระเบียบ 
บรรทัดฐาน นอง  ๆท่ีน่ังอยูตรงน้ี เขาไมไดจบ ป.4 นะครับ ปริญญากฎหมาย หรือ       
หลาย  ๆอยางท้ังน้ัน คนน่ังตรงน้ีจบปริญญาตรีหมดนะครับ มีความรูใหเกียรติเขา
ไดศึกษาหนอย เราแกแลวใหเด็กเขาไดศึกษางานซัก 2 คน เขาจะไดรู ถาตอไปก็ให
เขามาแทนเราเขามาอยูไมนานหรอก ผมวาดูขอบังคับท่ีเทาไหรนะครับ ใหเหลือ   
ก่ีคน  ๆทานเลขา ประธานรองประธาน เปนไดไหม ถาขอบังคับ เปนไดก็เปนผม
ไมไดวาอยากเปนหรอก ใหมันเปนบรรทัดฐาน มาตรฐานหนอย นะครับ  

 
ประธานสภาฯ   ในประเด็นท่ี ทานวิรมณศักด์ิ ไดสอบถามมานะครับ วาเม่ือประธานหรือรอง         
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ประธานน้ัน จะปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการแปรญัตติไดหรือเปลาน้ันรวมกับ 

คณะเพ่ือนสมาชิกน้ันก็ขอใหทานเลขานุการสภาไดช้ีแจง คําถามของทาน               
วิรมณศักด์ิดวยครับ ทานสุรพงษ มีอะไรครับ เชิญครับ 

 
นายสุรพงษ  พลซื่อ ขออนุญาตครับทานประธาน ความจริงแลวขออนุญาต ทานเลขาผานทานประธาน

นะครับ ผมก็ดูอยูนะครับขอบังคับ  ไมมีทาน แตมันจะมีเปนขอบังคับทางจิตใจ 
เปนขอตกลงเราเคยไดดูไว ผมถึงไดเสนอใหทานอนุกรรมการ ก็คือวาถานอง  ๆ
ใหมเขามาก็เกรงวา 
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ประธานสภาฯ   ทานสุรพงษ  ครับ ทานวิรมณศักด์ิ ประทวงครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
ด.ต. วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร  ขออนุญาตครับทานประธาน อยากเรียนถามทานประธาน คนท่ีจะตอบคือ 

เลขานุการไมใชทานสุรพงษ ฟงหนอยครับทาน เขาใหเลขานุการตอบ ไมใช         
ทานสุรพงษ ตอบ  

 
ประธานสภาฯ   ทานประสิทธ์ิ ครับ เด๋ียวนะครับ สักครูนะครับ  ทานสุรพงษ ครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ  ทานประธานครับ  ทานประทวงทานก็ประทวงมา ผมก็เพียงเสนอวาเหตุผล ถา 

ถามวาพลาดพิงผมไหม ผมเปนคนเสนอเอง ผมก็พูดเหตุผล นะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธานสภาฯ   ทานประสิทธ์ิ ครับ มีอะไรครับเชิญครับ 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
นายประสิทธิ์  อาจบรรจง ผมประทวงทานประธานหนอยครับ เร่ืองน้ีเราเลือกไปหมดแลวทางสภา รับรองกัน 

ไปหมดแลว ทานประธานวินิจฉัยไดเลยครับ มันเสียเวลาครับ  
 
ประธานสภาฯ   คือมีสมาชิกสภาไดลุกข้ึนมาถามนะครับ แตก็คือคณะกรรมการไดเลือกไปแลว 
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ตามท่ีประธานวินิจฉัย นะครับ เม่ือมีคําถามข้ึนมาผมก็จะใหทานเลขาไดช้ีแจงเพ่ือ 

เปนขอสงสัยนะครับ นิดเดียวครับทานครับ เชิญทานเลขาครับ 
 
เลขานกุารสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาครับ ในสัดสวนประธานสภา 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) รองประธานสภา นะครับ ท่ีจะไปเปนคณะกรรมการ หรือคณะอะไรก็แลวแต        

นะครับ ไมมีขอหามไวนะครับ ไมไดหามนะครับ เพียงแตวากรณีท่ีรองประธานสภา
ไปเปนคณะกรรมการ หน่ึง ในขณะท่ีทานก็เปนประธานสภาหรือรองประธานสภาก็
แลวแต ก็คือ 2 อยางน้ีอยาไปปฏิบัติหนาท่ีตรงกันเทาน้ันเอง นะครับ คือไมไดหาม
นะครับ สวนท่ี 2 นะครับ คณะกรรมการแปรญัตติท่ีเปนแลว จะเปนอีกไดไหม อัน
น้ีก็ไมสัดสวนท่ีจะหามนะครับ ก็คือหมายความวาคณะกรรมการแปรชุดเดิมนะครับ 
ชุดเดิมก็คือป 65 ไดพนจากตําแหนงเน่ืองจากวามีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม
ข้ึนมาแทน แตอาจจะมีช่ือเดิมก็อยูท่ีทานสมาชิกสภานะครับ ก็เปนคนเลือกเอง
ครับ ถือวาคณะกรรมการชุดท่ีเสนอใหมท้ังหมดเปนคณะกรรมการชุดใหมนะครับ 
สวนชุดเดิม ก็พนหนาท่ีไปนะครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ ผมจะขามตอเลยนะครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ทานศรีไพ 

เชิญครับ 
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นายศรีไพ  วิเศษสอน  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และฝายบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ           
ทุกทาน ครับผมศรีไพ วิเศษสอน สมาชิกเขตอําเภอเขาวง  ครับตามท่ีไดมีผูเสนอ
รายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ทาน ก็ลวนแลวแตเปนผูเช่ียวชาญ ผูมี
ประสบการณ มาหลายป หลายสมัย ครับแตวาการทําหนาท่ี กรรมการแปรญัตติ     
น้ีท้ังหมด 20 วัน ตามท่ีผมมีประสบการณ ป 65 ท่ีผานมาผมอยากจะให ทํางาน
ตามเวลา ตามท่ีกําหนดไวนะครับ มาลงเวลาก่ีโมง แตกอนน้ัน 9 โมง 10 โมง         
11 โมง พักเท่ียงแลวครับ บายสองกลับ อันน้ันหรือครับ เช่ียวชาญ เกงเกินไป         
มันก็ไมได มันตองทํางานใหครบ ตามจํานวนวัน นะครับ และทํางานใหเต็มท่ี เด๋ียว
ก็โนนน่ีน้ันอีก เด๋ียวก็งานศพบาง เด๋ียวไปจายยาบาง ก็มาไมครบ มีการเจ็บปวยไข 
ไมไดพาดพิงใครนะครับอันน้ีเปนการสมมุติ ครับ ก็ขอฝากไวนะครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับทานครับ ตอนน้ีเราอยูท่ีการเสนอวันเวลากําหนดการแปรญัตตินะครับ ของ
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ทานเกรียงศักด์ินะครับ ผมจะขอถามเปนคร้ังสุดทายนะครับ ครบ 3 คร้ัง วา มี 

สมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  ถาไมมี ถือวา 
ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีทานเกรียงศักด์ิ ไดเสนอ วันเวลาตามท่ีทานเกรียงศักด์ิ       
พันโกฏิ ไดเสนอนะครับ  เชิญทานเลขานุการสภาครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เม่ือสักครูน้ี
(นายสุนันท  โคตะวินนท) นะครับ ทานเกรียงศักด์ิ  ขออนุญาตท่ีเอยนามครับ ทานเกรียงศักด์ิ ไดเสนอ         

วันเวลาเสนอวันรับคําแปร และวันแปรญัตตินะครับ แตวาทานลืมไปนิดหน่ึงวา
สถานท่ีรับคําแปรและก็สถานท่ีรับคําแปรญัตติ ตรงไหนท่ียังไมกําหนด ขอใหทาน
สมาชิกสภาไดเสนอดวยครับ  เชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานเกรียงศักด์ิ ไดเสนอสถานท่ีดวยครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
นายเกรียงศักดิ์ พนัโกฏิ  ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ สถานท่ีในการรับคําแปรญัตติ แลวก็วันท่ี 

แปรญัตติหองประชุมของสมาชิกสภาท่ีทําหนาท่ีแปรญัตติทุกคร้ังท่ีผานมาครับ 
หองประชุมเดิมท่ีเคยแปรญัตติครับ วันเวลาตามท่ีผมไดกราบเรียนทาน
ประธานสภาไปแลวครับ เชิญทานเลขานุการสภาครับ 

 
เลขานกุารสภาฯ   ก็สรุปวาทานเกรียงศักด์ิ เสนอวาเปนหองประชุมสภาหองเล็กนะครับ หองเดิมท่ี
(นายสุนันท  โคตะวินนท) เคยปฏิบัติครับทานประธานครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรอง 2 ทานครับ ทานวิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร ทานจารุวรรณ พันเดช              
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  ครบครับ 
 
ด.ต. วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร ทานประธานครับผมคนนอกแตอยากขอเสนอสถานท่ีไดไหมครับ  
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ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักด์ิ ไดเสนอไปแลว  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
ด.ต. วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร เสนอแลวแตวา ผมจะขอแกไขสถานท่ีหนอย เปล่ียนสถานท่ีไดไหมครับทาน คือ 

หองตรงน้ีคนเพนพานเยอะ ผูเช่ียวชาญจะทํางานลําบาก ผมวายายท่ีไปอยูช้ัน 5  
ดีไหมครับ อากาศปลอดโปรง อากาศดี แอรเย็น แตละกองข้ึนไปก็งายครับ ไมได
เดินไปไกลนะครับผมวาหองแพรวาสวยท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดสําหรับผูเช่ียวชาญนะ
ครับ  

 
ประธานสภาฯ   เม่ือสมาชิกไดเสนอและมีผูรับรอง ก็คงจะเปนท่ีเรียบรอยและเปนมติของท่ีประชุม
(นายวิรัตน  ภูตองใจ)  เราเรียบรอยแลวนะครับ เพราะฉะน้ันแลวสวนทานคณะกรรมการแปรญัตติ มี 

ความเห็นเหมาะสมเพ่ิมเติมหรืออยางไร จะยายหรือไมก็อยูท่ีทางคณะกรรมการ
แปรญัตติอีกคร้ังหน่ึงนะครับ วันน้ีเราไดตามวันเวลา และสถานท่ี ท่ีทานเกรียงศักด์ิ 
ไดเสนอ ตามน้ันนะครับ  
 
เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัติน้ันมา
พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  เพ่ือท่ีประธานสภาสงรายงานน้ันแกสมาชิกไมนอยกวา  24  ช่ัวโมง  
กอนวันประชุมพิจารณานะครับ 

 
ระเบียบวาระที ่ 5  เรื่องอื่น ๆ  

มีสมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองอ่ืน  ๆจะอภิปรายไหมครับเชิญครับ 
    เชิญทานวิรมณศักด์ิ วงคธิเบศรครับ 
 
ด.ต. วริมณศักดิ์ วงศธิเบศร ทานประธานครับผมก็รอเวลาอ่ืน  ๆมานานแลว ผมอยากจะพูดหนอยวาหลายคร้ัง 

ท่ีข้ึนมาพูดเก่ียวกับเร่ืองอ่ืน ๆ นะครับ ท่ีเปนประโยชน หลาย  ๆอยาง ท่ีเราจะตอง
แกไขสถานท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีศักด์ิสิทธ์ิน้ี นะครับ หลายอยางท่ี
ปรับปรุงก็คอย  ๆปรับปรุงมาโดยตลอด ไดทานยงยุทธ หลอตระกูล ทานก็
เปล่ียนแปลงหองประชุมบาง อาคารทํางานบาง หลาย  ๆอยาง แตวาเราจะกูอีก 
200 ลาน เราก็แบงตกแตงบานเราบาง บางสวนใหพ่ีนองประชาชนมีความสุขเปน
บางสวน สวนองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดไปลงโรงพยาบาลดูญาติพ่ีนอง
ปวย เขามีอาคารจอดรถ 4 ช้ันนะครับ แตของเราก็ทําไดขางหลัง ทําต้ังแตถนนไป
ถึงโรงซอมเกา แตวา 4 ช้ัน ช้ันนายก ช้ันฝายกองแผน ฝายอบจ. จอดไดฝงหน่ึงไม
ตํ่ากวา 60 คัน นะครับ เอา 4 คูณ ผมตกคณิตศาสตรนะครับ ก็จอดตามน้ันนายก
จอดรถปบก็เดินบันไดมาหองนายกเลย กองแผนกองอะไรก็ทําตามน้ัน เดินบันได
มาแตอยาทําบันไดอยางน้ีนะครับ มันดัง เก็บเสียงหนอย ขางลางนะครับ ทําเปน
หองประชุม หองอบรมอะไรก็ได เราเชิญใครอบรมก็หองติดแอรอยางดี ท่ีเก็บเสียง
อยางดีอบรมไดเลยไมตองไปเชาใคร โรงแรมอะไรตาง  ๆไมตองไปเชาเขาหรอก
ครับ เราทําตรงน้ีอบรมตรงน้ีใตถุนเราอยางนอยเขาก็พูด โอโห คุณเฉลิมขวัญ เปน
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นายก มีแหงเดียวในประเทศไทยมีอาคารจอดรถ 4 ช้ัน เทหไหม หรูไหม อบรมตรง
น้ีเลย จัดเล้ียงตรงน้ี ปลอดภัยกวาไมตองไปอบรมท่ีอ่ืนหรอก โรงแรมมันลาสมัย
แลว อบรมเฉลิมขวัญดีกวาผมวา ขอบคุณทานนายกครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานประสิทธ์ิ อาจบรรจงครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) 
 
นายประสิทธิ์  อาจบรรจง ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมประสิทธ์ิ อาจบรรจง กมลาไสย เขต 1  

อยากจะขอกราบเรียนท่ีประชุมแหงน้ี ท้ังทานผูบริหาร ซ่ึงองคการบริหารสวน
จังหวัดของเราน้ัน ไดเปนเจาภาพจัดงานแขงขันประเพณีเรือยาวนะครับท่ีอําเภอ
กมลาไสย วันท่ี 17 จึงอยากจะขอเชิญชวน ทานคณะสมาชิกสภา ทางองคการ
บริหารสวนจังหวัด ท้ังหัวหนาสวน ขาราชการทุกสวน ทุกหนวยงาน ซ่ึงไดรับ
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ น้ัน เปนงบอุดหนุนไปถึง 
500,000  บาท เพราะฉะน้ันจึงอยากขอประชาสัมพันธ และเชิญชวนทาน
สมาชิกสภาทุกทาน และทานผูเขารวมประชุมท่ีอยูท่ีน่ีไดไปรวมงานประเพณี
แขงขันเรือยาว ของอําเภอกมลาไสยซ่ึงเปนระดับจังหวัดกาฬสินธุ คือองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมกับ เทศบาลของอําเภอกมลาไสย เปนคนจัดครับ           
ขอกราบขอบพระคุณมากครับ วันท่ี 17 กันยายน เวลา 09.00 น. นะครับ  

 
ประธานสภาฯ 17 กันยายน 2565  น้ีนะครับ ท่ีอําเภอกมลาไสย นะครับ ครับขอบคุณมากครับ  
(นายวิรัตน  ภูตองใจ) มีสมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองอ่ืน  ๆจะอภิปรายไหมครับเชิญครับ                       

ถาไมมีนะครับสําหรับ วันน้ีไดประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลว                     
ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  9   ประจําป  2565           
เปนวันอังคาร  ท่ี  6  กันยายน  2565  เวลา  13.30  น. ณ  หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอเลิกการประชุมครับ 

 
เลิกการประชุม    18.00  น. 
 


