
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 13 ประจำป  256๕ 

เมื่อวันพุธ  ที ่ 28  กนัยายน  2565   เวลา  1๓.๓0 น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผูมาประชุม 
1.  นายเสนีย  เอกบุตร   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.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
7.  นายสันติ  ภูลายขาว  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
8.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
9.  นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต  3  
10.  นายบรรจง  ยนตชัย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
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.  นายวิรัตน               ภูตองใจ                     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 2 
16.  นายจำลอง  กุลชนะรงค  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
17.  นายสุริยา  ภูนวนทา  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 2 
18.  นายจักรกฤษ นอยเสนา  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 
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.  นางสวาท  ประดับการ  ตำแหนง   ส.อบจ. อ. คำมวง      
23.  นายประหยัด พานิชยดี  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
24.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
25.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.รองคำ  
26.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 

ผูลาประชุม 
1.  นางสาวกุหลาบ พิศวงค            ตำแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผ้ึง       
2.  นายธรรมนูญ  ไพบูลย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
3.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นายชัย  คูสกุลรัตน  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
4.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
5.  นายชุมพล  หลักคำ   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นางสุภาพร  เกียรติดำเนินงาม  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
7.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตำแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
8.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 
9.  นางอมร    ปญญาแกว  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
10.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  ผอ.สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
11.  นางจิรารัตน จิตจักร   ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
12.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
13.  นางสุกัลญา โพธ์ิละเดา  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
14.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
15.  นางลำดวน  พรเรืองวงศ  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

16.  นางสาวณธษา วงคขวาหูม  ตำแหนง  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
17.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
18.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตำแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
19.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
20.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
21.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ 
22.  นางวนิดา  อำภรณ   ตำแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ 
23.  นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
24.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
25.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
26.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
27.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตำแหนง   หัวหนาฝายการประชุม  
28.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
29.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
30.  นางสุวลักษณ ไชยพร   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
31.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
32.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
33.  นายชูชัย    ฆารอำไพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
34.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
35.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
36.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
37.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตำแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
38.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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39.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
40.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
41.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
42.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
43.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
44.  นายเสถียร  แตงประกอบ  ตำแหนง  ประชาชน 
45.  นางสาวปยนุช หนูเสน   ตำแหนง  ประชาชน 
46.  นายประการ อุตสาห   ตำแหนง  ประชาชน 
47.  นายไพกิจ  โกศล   ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.กส. ดานการพัฒนาชุมชน 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 

เลขานุการสภาฯ ครับทานสมาชิกครับ ทางฝายเลขานะครับไดตรวจนับองคประชุมนะครับ ขณะน้ี 
(นายสนุันท  โคตะวินนท) ทานสมาชิกครบองคประชุมนะครับ ครับในโอกาสตอไปผมขออนุญาตเรียนเชิญ 

ทานเสนีย  เอกบุตร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดกรุณา
ประจำท่ีบัลลังก และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญครับ  

  
ประธานสภาฯ        เชิญน่ังครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค 
(นายเสนีย เอกบุตร) ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี 13  ประจำป  2565  ณ  บัดน้ี   
 
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ดวยผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ไดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565             
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  2565  นะครับ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ลงนามประกาศใชบังคับเปนขอบัญญัติเรียบรอยแลว นะครับ 

   
ระเบยีบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  12 ประจำป  2565   
    วนัอาทิตย  ที่  25  กันยายน  2565 

และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   
 เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 
นางสชุาดา  แตงประกอบ เรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานรองนายก ทานปลัด หัวหนาสวนราชการ 

ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอรองคำ  ในฐานะคณะกรรมการ
ไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาสมัย
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สามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  12  ประจำป  2565  เม่ือวันอาทิตย ท่ี   25  
กันยายน  2565  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  27  
กันยายน  2565  และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการ
ประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการ
ประชุมทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคำในรายงานการ
ประชุมกระทำไดตามมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   
(นายเสนีย  เอกบตุร)  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  12  ประจำป  2565   
    วันอาทิตยท่ี  25 กันยายน  2565  หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เชิญครับ 
    ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที ่ 12  ประจำป  2565   
วันอาทิตยที ่ 25   กันยายน  2565   

 
ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ  ขอขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 
    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ) บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉัน นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน    

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561  หมวด  5 ขอ 59  กำหนด
วาในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน  
แตมีความจำเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป 

กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังมิได  ดำเนินการกอหน้ีผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา          
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไข
เปล่ียนแปลงรายการดังกลาวท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตอง   
มีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอนุมัติกันเงิน
ขยายเวลาเบิกจายเงิน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง กรณีรายจายท่ีกันเงิน
ไวต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 1 โครงการ  จำนวนเงิน     
150,000.-  บาท (หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
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เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินดังกลาว 
มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ถาไมมีนะครับ  ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมนะครับ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) รวมท้ังทานประธานสภา 24 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   24 ทาน ผมจะขอมติจากที่ประชมุเลยนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือขึน้ครับ 
    -  23 เสียง 
    -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    -  ไมมีนะครับ 

-  งดออกเสียง  จำนวน 1 เสยีง  นะครับ 
    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
       ที่ทานนายกเสนอ นะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ  กันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน 

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ) บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉัน นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน    

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561  หมวด  5 ขอ 59  กำหนด
วาในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน  
แตมีความจำเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป 

กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังมิได  ดำเนินการกอหน้ีผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา     
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไข
เปล่ียนแปลงรายการดังกลาวท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตอง      
มีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติ  ใหกันเงินไว 
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องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอนุมัติกันเงิน 
กรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท คาครุภัณฑ จำนวน 
11 โครงการ เปนเงิน 3,521,000.- บาท (สามลานหาแสนสองหม่ืนหน่ึงพันบาท
ถวน)  ประเภทคาท่ีดินและส่ิงกอสราง จำนวน 31 โครงการ  จำนวนเงิน 
23,436,000 บาท  (ย่ีสิบสามลานส่ีแสนสามหม่ืนหกพันบาทถวน) 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติกันเงินดังกลาว มาเพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ถาไมมีนะครับ  ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมนะครับ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) รวมท้ังทานประธานสภา 24 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือขึน้ครับ 
    -  23 เสียง 
    -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    -  ไมมีนะครับ 

-  งดออกเสียง  จำนวน 1 เสยีง  นะครับ 
    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
       ที่ทานนายกเสนอ นะครับ 

     
ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ  กันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน 

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 5 โครงการ  เปนเงิน 6,200,000.- บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ) บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉัน นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561  หมวด  5  ขอ 59  กำหนด
วาในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน  
แตมีความจำเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป 
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กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังมิได  ดำเนินการกอหน้ีผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา    
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไข
เปล่ียนแปลงรายการดังกลาวท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตอง      
มีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติ  ใหกันเงินไว 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอนุมัติกันเงิน 
กรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง จำนวน 13 โครงการ  จำนวนเงิน 6,200,000.- บาท (หกลาน            
สองแสนบาทถวน) 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติกันเงินดังกลาว มาเพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  เชิญทานเกรียงศักด์ิ ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรีงศักด์ิ พันโกฏิ สมาชิกสภาเขตอำเภอ 

เมืองครับทานประธาน ผมอานเอกสารแลวมีโครงการท่ีจะเปนหนาท่ีของกองพัสดุ
ไมวาเร่ืองญัตติขอขยายเวลาเบิกเงินหาไมวาญัตติขอกันเงินกรณีไมไดกอหน้ีผูกพัน 
ถารวมแลวยอดโครงการน้ีมีคอนขางมาก ผมเลยคิดวาทานผูอำนวยการกองผูท่ีทำ
หนาท่ีไดตลอดมาถึงวันท่ี 30 น้ี ทานก็คงจะไมไดทำหนาท่ีตรงน้ีตอ ทานจะตองไป
ปฏิบัติหนาท่ีทางดานอ่ืน เพราะวาทานจะเกษียณอายุราชการแลว ประเด็นของผม
คือ ผมมีความสงสัยวาแลวหนาท่ีตรงน้ีผูใดท่ีจะสานตอ ผูใดท่ีจะทำหนาท่ีตรงน้ีให
ญัตติเก่ียวกับการกันเงินตาง  ๆ หลายโครงการทานประธานยอดเงินก็เยอะ
พอสมควร ผมก็เลยเกิดความคิดวาแลวผูท่ีทำหนาท่ีตอจะทำหนาท่ีไหวไหม แลวก็มี
ความเขาใจตรงไหนอยางไรหรือไม เม่ือยอนกลับไปสมัยทานสมาชิกสภา คือผมกับ
ทานสมาชิกสภาจากอำเภอกุฉินารายณ ผมเคยโทรศัพท ไปหาทาน ทานมีเพียง
หน่ึงผมก็เลยคิดข้ึนไดทานประธาน ผมโทรไปเพลงน้ันทานจะรองทำนองบอกใหฟง
วาไมใชแฟนทำแทนไมได ก็เลยวาผูท่ีทำหนาท่ี กองพัสดุแทน ทานผูอำนวยการ
กองท่ีจะเกษียณอายุราชการไป ทานจะรับลูกตอแลวก็ทำงาน ไดความรวดเร็วแลว
ก็ทำงานไดมากนอยขนาดไหนทานประธาน ผมก็มีความหวงใยในประเด็นน้ัน 
เน่ืองจากวาอีกไมก่ีวันรางขอบัญญัติปงบประมาณ 2566 ก็จะไดนำเขาสภาให
เพ่ือนสมาชิกสภาไดพิจารณา ผมก็เกรงวางานก็จะมีในปริมาณมากผมก็เลยเปน
หวงทานผูบริหารวาทานจะบริหารอยางไรใหขอบัญญัติตาง  ๆ เดินหนาตอไปได
สะดวกรวดเร็วครับทานประธาน ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ นะครับ ท่ีมีความเปนหวงเปนใยในการบริหารจัดการของ
(นายเสนีย  เอกบุตร)  องคการบริหารสวจจังหวัดกาฬสินธุ ของพวกเรา มีสมาชิกทานใดประสงคจะ 

อภิปรายหรือไม เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับองคประชุม 

 
นายเกรียงศกัดิ์ พนัโกฏิ  ทานประธานสภาครับกอนท่ีทานจะลงมติ ทางฝายบริหารยังไมตอบผมขอใหทาง 

ฝายบริหารไดตอบดวยครับ 
 
ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานนายกครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ) บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉัน นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ก็ขออนุญาตไดเรียนทานประธานสภาไปยังทาน
สมาชิกท่ีไดมีขอหวงใยเก่ียวกับการบริหารราชการ ในสวนของกองพัสดุท่ีทาน
ผูอำนวยการกองพัสดุจะมีกำหนดเกษียณอายุราชการ นะคะ ก็คงจะไดมอบหมาย
อยูแลว เพราะวาในระเบียบการบริหารราชการเราก็จะมีการออกคำส่ังแตงต้ังผู
ท่ีมารักษาราชการแทน ในตำแหนงแลวก็การจัดทำแผนในการทำพัสดุหรือแผนงาน
ทุกดาน เราก็จะมีการจัดทำแผนอยูแลว เพราะฉะน้ันก็ไมมีขอกังวลท่ีจะทำให
สะดุด ดังน้ันแลวในสวนท่ีไดเสนอไมวาจะเปนในเร่ืองของโครงการท่ีไดกันเงินมา
ต้ังแตป 64 จำนวน 1 โครงการ แลวก็จะมีการกันเงินในงบประมาณป 65 อีก 
ตลอดจนการดำเนินการในปงบประมาณขอบัญญัติ ป 2566 ก็คงจะตองมีการ
วางแผนแลวก็สงมอบงานแลวก็แบงความรับผิดชอบใหกับเจาหนาท่ีท่ีอยูในกอง
พัสดุไดดำเนินงานตามแผนงานตอไปคะ เรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิก
คะขอบคุณคะ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายกนะครับท่ีไดช้ีแจง ใหทานสมาชิกสภาไดทราบ เพราะวาทุกทาน
(นายเสนีย  เอกบุตร)  นะครับก็คงจะเปนหวง และก็คงจะเขาใจในการบริหารงานของพวกเรา ของพวก 

ทานนะครับ ญัตติระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะ
อภิปรายหรือไมนะครับ เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทาน
เลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมนะครับ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) รวมท้ังทานประธานสภา 24 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือขึน้ครับ 
    -  23 เสียง 
    -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
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    -  ไมมีนะครับ 
-  งดออกเสียง  จำนวน 1 เสยีง  นะครับ 

    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
       ที่ทานนายกเสนอ นะครับ 
    ทานนายกมีอะไรครับ เชิญครับ  
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ) บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉัน นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอเสนอญัตติดวยวาจา  เร่ือง  ญัตติกันเงินกรณีไมได
กอหน้ีผูกพัน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ตามท่ีทานนายกไดเสนอญัตติดวยวาจาตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา      
ขอ 38 (6) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต การบรรจุญัตติท่ีเสนอดวย
วาจาตามวรรคหา  ใหประธานท่ีประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคราวน้ัน  
ประธานสภาฯ  ไดพิจารณาแลวเปนเร่ืองเรงดวนจึงบรรจุเขาเปนระเบียบวาระท่ี  
6 นะครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ  กันเงินกรณีไมไดกอหนีผู้กพัน 

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติม (ฉบับท่ี 1) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูเสนอ  

    เชิญทานนายก  เชิญครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉัน นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล นายกองคการ 

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561  หมวด  5  ขอ 59  กำหนด
วาในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน  
แตมีความจำเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป 

กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังมิได  ดำเนินการกอหน้ีผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา       
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไข
เปล่ียนแปลงรายการดังกลาวท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลา            
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เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาว
ตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติ  ใหกันเงินไว 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอนุมัติกันเงิน 
กรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภทคาท่ีดิน จำนวน 69 โครงการ จำนวนเงิน 34,355,000.- บาท  
(สามสิบส่ีลานสามแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติกันเงินดังกลาว มาเพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายกนะครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  เชิญทานสุรพงษ ครับ 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมสุรพงษ พลซ่ือ ขออนุญาตทาน 

ประธาน ความจริงแลวกันเงินก็เปนเร่ืองของปกติเก่ียวกับเร่ืองงบประมาณ แตผมมี
ความสงสัยนะครับ ผมจำไมไดลืมไปวาเก่ียวกับญัตติเก่ียวกับการเงินเสนอดวยวาจา
ไดหรือไมอยากจะดูระเบียบเพ่ือความแนชัด มีความถูกตองอีกสักคร้ังหน่ึงนะครับ 
ขอใหทานประธานอานระเบียบใหทราบนะครับ เพ่ือจะยกมือดวยความม่ันใจ นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   กอนท่ีทานเลขาจะไดช้ีแจงตอสภานะครับ ในระเบียบท่ีทานอภิปราย ท่ีทาน              
(นายเสนีย  เอกบุตร)  สุรพงษ ไดมีขอสงสัยนะครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ  

ถาไมมีนะครับ ผมจะใหทานเลขาไดช้ีแจงตอท่ีประชุมไดทราบ เก่ียวกับขอระเบียบ
ท่ีทานสุรพงษ พลซ่ือ สงสัย ซ่ึงทานนายกไดเสนอดวยวาจา เชิญทานเลขาครับ  

 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกีรติทุกทาน
(นายสุนันท  โคตะวินนท) ครับ เก่ียวกับญัตติ ญัตติมี 2 อยางนะครับ  ญัตติเก่ียวกับกิจสภา และก็ญัตติราง 

ขอบัญญัตินะครับ สวนญัตติท่ีทานนายกเสนอ ขอกันเงินท่ีทานนายกเสนอดวย
วาจา น่ีนะครับ ก็จะอยูภายใตขอบังคับขอท่ี 38 นะครับ ขออนุญาตอานใหฟง  
นะครับ ญัตติดังตอไปน้ี เสนอดวยวาจาในสภาทองถ่ินได โดยใหนำความขอ 39 
มาบังคับใชโดยอนุโลม นะครับ จะมีท้ังหมด 6 วงเล็บ นะครับ (1) ขอใหรับรอง
รายงานการประชุม (2)ขอใหรับรองรายงานอ่ืน ของคณะกรรมการตาง  ๆท่ีสภา
ทองถ่ินต้ังข้ึน (3) ขอปรึกษาหรือขอใหพิจารณาเปนเร่ืองดวน (4) ขอใหพิจารณา
รางขอบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามขอ 45 (5)  ญัตติตามขอ 41  (6)  ญัตติท่ี
ประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต ครับทานประธานครับ การบรรจุไดพิจาณา
อนุญาตใหทานนายกไดเสนอดวยวาจา ก็จะเขาขอบังคับท่ี 38 (6) ครับ ถูกตอง
แลวครับ  
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขานะครับ ท่ีไดช้ีแจงตอท่ีประชุมไดทราบนะครับ ทานสุรพงษ  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 
 
นายสรุพงษ พลซื่อ  ขออนุญาตครับทานประธานครับ ดวยความเขาใจนะครับ แสดงวาเขาอยูในวงเล็บ 

ท่ีประธานสภาอนุญาตใชหรือไมครับ คราวน้ีถามแตวาประธานอนุญาตกรณีใดบาง
ครับ ถาเปนกรณีการเงินอนุญาตไดหรือไมครับ  

 
ประธานสภาฯ   เร่ืองท่ีทานนายกเสนอดวยวาจาเปนเร่ืองท่ีเรงดวน ถาวากรณีไมกอหน้ีผูกพัน     
(นายเสนีย  เอกบุตร)  นะครับ ประธานสภาเห็นควร อนุญาตใหกับผูบริหารทานนายกไดช้ีแจงตอสภา          

ไดทราบ ประธานสภาอนุญาตครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม 
เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะใหทานเลขาไดตรวจนับองคประชุมครับ เชิญทาน
เลขานุการสภาครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมนะครับ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) รวมท้ังทานประธานสภา 23 ทานครับ ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือขึน้ครับ 
    -  22 เสียง 
    -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    -  ไมมีนะครับ 

-  งดออกเสียง  จำนวน 1 เสยีง  นะครับ 
    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเหน็ชอบตามญัตติ                  
       ที่ทานนายกเสนอ นะครับ 

 
กอนจะถึงระเบียบวาระท่ี 7 นะครับ ขออนุญาตทานรองประธานสภาคนท่ี 1             
นะครับ ทานคงเดช เฉิดสถิตย นะครับ ข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาในท่ีประชุมแหงน้ี
นะครับ เชิญทานคงเดช ครับ 

 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืน  ๆมีทานสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายเชิญครับ 

(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  เชิญทานวิรัตน ภูตองใจครับ  เชิญครับ 
 

นายวิรัตน  ภูตองใจ ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพครับ ผมวิรัตน  ภู
ตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังวัดกาฬสินธุ เขตเลือกต้ังท่ี 2 อำเภอ
สมเด็จครับวันน้ีมีสองประเด็นท่ีจะนำปรึกษาหารือตอทานประธานนะครับ ทาน
ประธานฟงผมสักนิดนะครับ เพราะวาผมจะฝากถึงทานโดยตรงนะครับ ยังไงทาน
มองผมดวยนะครับ ทานประธานครับ เร่ืองท่ี 1 ก็คือ ประเด็นท่ี 1 ก็คือ เม่ือเชาน้ี
ทางเทศบาลตำบล    ลำหวยหลัว อำเภอสมเด็จของผม ไดมีการประชุมประสาน
แผนจังหวัด และก็เก่ียวเน่ืองโดยตรงกับองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ผมกับ
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ทานอนันต  อรรคเศรษฐัง สมาชิกสภา อบจ. เขต 1 และ เขต 2 อำเภอสมเด็จ ก็
เขารวมนะครับ วันน้ีทางนายก ผูบริหารของทองท่ีทองถ่ิน ไมวาจะเปน อบต.หรือ
เทศบาลน้ัน ก็ไดฝากถึงทานนายก อบจ.กาฬสินธุของเรา เก่ียวกับในประเด็นกรณี
ท่ีวันน้ีสถานการณของพายุโนรูเขามา ซ่ึงในขณะเดียวกัน อบจ.ของเราก็เสนอราง
ขอบัญญัติ ป 2566 ไปแลว และทางทานสมาชิกท่ีทำหนาท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติน้ัน ก็กำลังดำเนินการกันอยู เขาฝากมาวาตอนน้ี ถนนหรือความเสียหายท่ีเกิด
จากพายุโนรูน้ี ฝากทานประธานถึงทานนายกดวยนะครับ วาหลังจากพายุออกไป
แลวเราจะมีการรับมืออยางไร โดยเฉพาะถนนหรือสวนท่ีเปนหนาท่ีเปนสวนท่ี
รับผิดชอบของ อบจ.ของเรานะครับทานประธาน วันน้ีเขาฝากกันมา เพราะวาใน
ทามกลางท่ีเขาประชุมประสานแผนน้ันก็คือวาฝนฟากำลังลงมาอยางหนักหนวง
ต้ังแตเม่ือคืนน้ีจนถึงเชาวันน้ี ประเด็นท่ี 2 ท่ีผมอยากจะฝากทานประธานในฐานะ
ประมุขในท่ีประชุมนะครับ วาวันไหนท่ีมีการนัดประชุมสภา อบจ.ของเราน้ัน ผม
อยากจะฝากเร่ืองท่ีจอดรถหนอยนะครับทานประธาน อยากใหทานประธานดูแลท่ี
จอดรถสำหรับสมาชิกท่ีจะเขามาประชุมสภา วันท่ีมีวันนัดกำหนดประชุมนะครับ 
ผมวนหลายรอบจนสุดทายผมจอดปดไวเลย ผมไมรูเปนรถของใคร เพราะ
ไมอยางน้ันจะข้ึนมาไมทันการประชุม และคนท่ีถูกผมปดทายรถอยูน้ัน วันน้ีคงจะ
ดาหลายยกอยูครับ ไมรูวาจะดาผม หรือดาพอกับแมผมก็ไมทราบครับ มันจำเปน
จริงๆครับ ผมเลยอยากเสนอทานประธานในฐานะท่ีเปนประมุขท่ีประชุมฝาย
กิจการสภาของเรานะครับ วาเปนไปไดไหมวา วันประชุมสภา อบจ.ของเรามีทาน
สมาชิกเขามาหลายทาน ทุกคนก็ตางคนตางนำยานพาหนะมาสวนตัว ก็คือวาจัด
โซนใหสมาชิกเขาจอดสักวันหน่ึง ขอสักวันหน่ึงครับ ลำบากจริง  ๆครับ สถานท่ีก็
ดวยจำกัดและวันน้ีทุกคนมาทำงาน มาปฏิบัติหนาท่ีก็นำรถสวนตัวมากัน คนละ
คัน  ๆกันท้ังน้ันครับ ประเด็นน้ีผมขอฝากไวจริง  ๆและเพ่ือนสมาชิกหลายทานก็คง
ประสบปญหาตรงน้ีครับ ท่ีจอดรถทานประธานมี ท่ีจอดรถทานนายกมี ท่ีจอดรถ
ทานปลัดมี แตพอวันประชุมสภาจังหวัดน้ัน สมาชิกเขามาวนกัน จอดปดทายกัน 
เสียเวลาท้ังผูถูกปดทายและผูท่ีจอด ปญหาตรงน้ีก็อยากนำเสนอหลายคร้ังแลวครับ 
วันน้ีก็คือพูดเลยเพราะวาพอไปจอดปุบว่ิงฝาสายฝนมาเลยครับทานประธาน 
เพราะฉะน้ันแลวครับ เวนชองไวใหกับทานสมาชิกท่ีไดเขามาทำหนาท่ีในวันประชุม 
สักชองหน่ึงนะครับ   สักโซนหน่ึงสำหรับท่ีจอดรถ เฉพาะเจาะจง ไมตองไปใสปาย
วาอันน้ีของเขตไหน  ๆหรอกครับ ก็คือจัดโซนไวใหหนอยครับ ฝากไวหนอยครับ
ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานวิรัตน  ภูตองใจนะครับ ท่ีเปนหวงเปนใยพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) หลังจากท่ีเจอกับพายุนะครับ ในหวงน้ีก็คงจะทุกเขตทุกอำเภอนะครับ ท่ีไดพบกับ

พายุและถนนชำรุดเสียหายนะครับ ก็คงนำเรียนถึงทานนายกใหมีวิธีการแกไข
ใหกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ และอีกขอหน่ึงท่ีทานเปนหวงเร่ืองท่ี
จอดรถ ปญหาน้ีเราก็คงจะนำเรียนปรึกษาหารือกับคณะผูเก่ียวของนะครับ 
เพ่ือท่ีจะแกไขปญหาใหกับทุกคนนะครับ ในวาระอ่ืนๆมีสมาชิกทานใดท่ีประสงคจะ
อภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ เชิญทานสุรพงษ  พลซ่ือครับ เชิญครับ 
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นายสุรพงษ  พลซื่อ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ความจริงท่ีอภิปรายในวาระอ่ืน  ๆก็เก่ียวเน่ือง
จากวาระท่ี 3 เก่ียวกับการกันเงิน ขอขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน กรณีมิไดกอหน้ี
ผูกพัน ทีน้ีบังเอิญผมไปดู ตอนน้ันก็คงผานไปแลวละ แตมีความสงสัยนะครับวา มา
ดูรายการปรับปรุงซอมแซมหองน้ำโดยดำเนินการซอมแซมหองน้ำโรงเรียนนาเชือก 
ต้ังแตป 64 ขอบัญญัติป 64  ป 64 ก็ไมไดทำหน่ึงป พอถึงปน้ีไมเสร็จก็ขอขยาย
อีก 1 ป ก็เลยมีความสงสัยวา เงิน 150,000 บาท ซอมแซมหองน้ำ ในขอความ
บอกวามิไดกอหน้ีผูกพันก็คือไมไดทำสัญญา ก็เลยมีความสงสัยวาเงิน 150,000 
ประเด็นแรกคือทำสัญญาหรือยัง ประเด็นท่ี 2 ก็คือเพราะเหตุผลใดทำไมไมได
ดำเนินการ    ซ่ึงใชเวลาปกวาแลว น่ีคือประเด็นหน่ึงอีกขอหน่ึงนะครับ ในเร่ืองท่ี 
2 ประการท่ี 2 เก่ียวกับเร่ืองการกันเงินความจริงแลวผมก็อธิบายไปแลววาการกัน
เงินคือวิธีงบประมาณปกติของการจัดทำงบประมาณแตละปนะครับ เม่ือ
ดำเนินการไมแลวเสร็จก็ตองกันระยะเวลาปงบประมาณลงผลไปแลวก็ตองกัน 
กอนท่ีจะลงผลนะครับเปนปกติอยูแลว สังเกตหลาย เๆร่ือง หลายๆขอนะครับ ท่ีผม
จะยกข้ึนมา 1. ดวยเหตุผลสวนหน่ึงผมก็พอท่ีจะทราบแลววาเหตุใดถึงไมสามารถ
สรางภาระผูกพัน ก็คือจัดซ้ือจัดจางใหแลวเสร็จปกอนงบประมาณ สวนหน่ึงผมก็มี
คำตอบแลว แตหลาย เๆร่ืองก็ยังมีเร่ืองคาใจอยู เพราะวาปน้ีตองเขาใจวา การกัน
เงินงบประมาณน้ัน การกันเงินท้ังเงินเหลือจายท้ังเงินลนประจำป ท้ังงบประมาณป 
2565 รวมแลวเกือบ 70 ลานบาท 70 – 80 ลานบาท ก็ถือวาคร่ึงหน่ึงของ
งบประมาณท้ังป เพราะฉะน้ันก็เลยมีขอสังเกตวา พอมาดูรายละเอียดโครงการแลว
เปนโครงการ 500,000 บาง 1.7 ลานบาง 2 ลานกวาบาง ก็เลยมีความสงสัยวา
โครงการท่ี 12 ซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลสติกคอนกรีต 1.7 
ลาน และก็เม่ือคราวท่ีแลว เรามีการเอาเงินเหลือจายมาต้ังโครงการใหม ในจำนวน
เงิน 6.2 ลาน ก็เลยสงสัยวาตัว 1.7 ลานทำไมประเภทลาดยางเดียวกัน ลักษณะ
งานเดียวกันทำไมมาโผล ทำไมไมไดประกาศจัดซ้ือจัดจางเพราะเหตุผลใดนะครับ 
ก็เลยมาโผลตองกันเงินเหล่ือมป อยูโครงการเดียว   อันน้ีประการท่ี 2 นะครับ 
เร่ืองท่ี 3 โครงการใดอยางไฟฟาน้ีนะครับ มันก็ไมนาจะเปนอุปสรรคอะไรจะตอง
จัดซ้ือจัดจางภายใน 2565 แตเราไมสามารถดำเนินการในป 2565 ได ท้ัง 4 
โครงการ หรือวามันติดอุปสรรคในพ้ืนท่ีอยางไรนะครับ ก็เลยอยากจะทราบเหตุผล
ตรงน้ี ถาหากวาดำเนินการไมมีเงิน เราทำไมเสร็จหรือวาจัดซ้ือจัดจางโดยติดภาระ
อุปสรรคอยางอ่ืน ไมวาจะเปนพ้ืนท่ี ถาง้ันเราก็ไมควรกัน เราก็กันอยางขามปเราก็
เปล่ียนโครงการได เพราะฉะน้ันเหตุผลเหลาน้ีมันเปนขอกังขาขอสงสัยอยู แตไมได
หมายความวาจะตัดโครงการน้ีนะครับ เพียงแตวาทำไมลักษณะอ่ืน ลาดยางอ่ืนทำ
หมด แตน้ีทำไมมาโผลอยูโครงการเดียว อันน้ีคือสวนหน่ึงนะครับ แตสุดทาย
อยากจะฝากไว ผมไมไดโทษใคร ไมไดโทษผูบริหารไมไดโทษกองพัสดุ หรือ
เจาหนาท่ีแตประการใด แตในคราวปถัดไป ถาเรายังกันลักษณะน้ีอีก เราไมมี
ปญหาอยางอ่ืน แลวเราจะเหลือโครงการอยูขนาดน้ีอีก มันทำใหเล็งเห็น
ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลาชา ไมไดโทษกองใดกองหน่ึงแตมันลาชาท้ัง
กระบวนการ เพราะฉะน้ันเราตองมาปรับเปล่ียนบูรณาการทุกกอง ต้ังแตผูบริหาร
รวมท้ังสภาตองมาบูรณาการกันใหมนะครับ เพราะวาตรงน้ีมันเปนดัชนีช้ีใหเห็นวา
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การทำงานของเรา แตคร้ังท่ีผานมามันอาจจะมีปญหาเร่ืองไมมีนายกบาง อำนาจใน
การช้ีขาดบาง แตเอาละตัวน้ันเราไมมองยอนหลัง แตวาในปถัดไป ถาเหลืออยางน้ี
อีก ก็ฝากทานประธานสภาถึงผูบริหารนะครับ ก็พยายามอยาใหเหลือจำนวน
เยอะ  ๆขนาดน้ีอีกนะครับ มันเล็งเห็นเหมือน อบจ.เรา ประสิทธิภาพในการทำงาน
มันลดนอยต่ำลงก็ฝากไวแคน้ีนะครับ ใน 4 หัวขอ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสุรพงษ  พลซ่ือนะครับ ทานก็เปนหวงเปนใย องคการบริหารสวน 

(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) จังหวัดของเราในการจัดซ้ือจัดจางท่ีเราตองมากันเงินนะครับ ในความหลาย
โครงการคงจะมีเหตุและผลทานสุรพงษครับ ขอบคุณทานท่ียังเปนหวงใน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนทานนายก ทานจะตอบคำถามหรือไมในวาระ
อ่ืนๆก็เปนเหตุและผลของทาน ทานจะตอบหรือไมตอบก็ไดนะครับ ทานสมาชิก
ทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ  มีทานสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะ
อภิปรายหรือไมครับ เชิญทานอุทัย  แกวกลา ครับ 

 
นายอุทัย  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   

ผมอุทัย  แกวกลา  จากฆองชัยครับ  ทานประธานครับผมมีเร่ืองจะแจงทาน 
ประธานผานไปยังทานนายกวา  ชวงน้ีขาวทุกสำนักพูดถึงเร่ืองโนรูซ่ึงเปนพายุ   
โซนรอนท่ีมีความรุนแรงคอนขางสูงมาก  อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทาน
นายกวาเราเองตองเฝาระวังดวยกันตอนน้ีทุกหนวยงานเขาเฝาระวังการแกปญหา
เก่ียวกับพายุโซนรอนโนรูนะครับ  สถานการณตอนน้ีจะนำเรียนทานประธานผาน
ไปยังทานผูบริหารไดรับทราบวาในพ้ืนท่ีเราจะประสบปญหากับแหลงน้ำสำคัญเดิม
ท่ีมีปญหาอยูแลวเก็บน้ำอยูแลวสองแหงคือ  น้ำจากเข่ือนลำปาวซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีของ
ทานประธานดวย  สวนท่ีสองก็คือพ้ืนท่ีเข่ือนอุบลรัตน   ท่ีปลอยน้ำลงมาลำน้ำชี  
เพ่ือจะใหทานประธานและทานสมาชิกวาไดเขาใจขอมูลรวมกันอยางน้ีครับทาน
ประธานครับตอนน้ีสถานการณลำน้ำเข่ือนอุบลรัตน  ตอนน้ีความจุอุบลรัตนอยูท่ี  
85  เปอรเซ็นตแลวนะครับของความจุ  ปจจุบันเขาเก็บอยูท่ีสองพันหกสิบส่ีลาน
ลูกบาศกเมตรแลว  ยังเหลือพ้ืนท่ีเก็บอยูสามรอยหกสิบเจ็ดลานลูกบาศกเมตรครับ  
แตวันน้ีวันเดียวม้ือเชาน้ีน้ำไหลเขาเข่ือนท้ังวันนะครับแปดสิบแปดลานลูกบาศกเขา
คาดการณวาภายในวันท่ี  1  ตุลาคม  น้ำจะเต็มเข่ือนครับอีกส่ีวัน  ถาเขาวัน
ประมาณเทาน้ีอีกส่ีวันซ่ึงยังไมรวมโนรูนะครับทานประธานครับสถานการณปกติยัง
ไมรวมนะครับ  ตอนน้ีเขาปลอยน้ำลงมาเข่ือนหนองหวายลงมาลำน้ำชีตอนน้ีวันละ
สิบเอ็ดลานลูกบาศกเมตรถือวาสูงนะครับ  แตป  54 น้ีผมเจอสถานการณเขา
ปลอยวันหน่ึงส่ีสิบลานก็ไมไหวนะครับปลอยลงมาวันละส่ีสิบลานเราสูไมไดนะครับ  
ตอนน้ีเราปลอยสิบเอ็ดคาดวาภายในวันสองวันน้ีคณะกรรมการบริหารน้ำขอนแกน
นาจะประชุมเพ่ือเพ่ิมจำนวนการปลอยน้ำลงลำน้ำชีซ่ึงพ้ืนท่ีกมลาไสย  ฆองชัย  
รองคำ  นาจะไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมไดครับ  ในสวนท่ีสองในสวนของ
เข่ือนลำปาวครับซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองกมลาไสยรองคำฆองชัยบางสวนครับ
ความจุเขาอยูท่ีพันเการอยแปดสิบลานลูกบาศกครับ  ปจจุบันเขาเก็บอยูท่ี  79  
เปอรเซ็นต  ประมาณหน่ึงพันหารอยหกสิบส่ีมีพ้ืนท่ีวันน้ีมีน้ำเขาเข่ือนอยู ท่ี
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ประมาณ  25  ลานครับตอวัน  เขาปลอยอยูท่ีวันน้ีหาลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ครับก็คงเปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีน้ำระบายมาก็จะออกสูแหลงน้ำชีไมไดก็จะขังอยูในพ้ืนท่ี
ทานประธานอยูในพ้ืนท่ีฆองชัยรองคำแตท่ีนาเปนหวงครับทานประธานครับ  
สถานการณโนรูซ่ึงเปนพายุโซนรอนท่ีอันตรายมากก็คือวันน้ี  28  นะครับชวงบาย
เขาคาดการณวาอุบลราชธานีจะมีปริมาณน้ำฝนปริมาณส่ีรอยมิลลิเมตรครับซ่ึงถือ
วาสูงมาก  ส่ีรอยก็คือส่ีสิบเซ็นตครับทานประธาน  ทำไมตองพูดถึงครับทาน
ประธานลำน้ำอุบลราชธานีฝนตกวันน้ีท่ีส่ีรอยมิลลิเมตรน้ี  จะสงผลตอน้ำท่ีไหลจาก
อุบลรัตนลงลำน้ำชีไหลลงไปท่ีน้ำโขงไมไดนะครับทานประธานครับ  เน่ืองจากวา
น้ำจะหนุนสูงแลวทำใหน้ำเราไปไมได  ผมกังวลวาสถานการณน้ีเม่ือเชาผมก็ลงไป
พ้ืนท่ีต้ังแตหกโมงเชาพ่ึงกลับมาสถานการณน้ีนาเปนหวงมาก  สถานการณท่ีนา
เปนหวงไมใชพ้ืนท่ีฆองชัยนะครับ  พ้ืนท่ีฆองชัยน้ีพนังท่ีทำใหมเม่ือป  62  นะครับ  
ความสูงอยูท่ีรอยส่ีสิบสองเมตรตอระดับน้ำทะเลปานกลางตอนน้ีน้ำอยูประมาณ  
140.5  แลวอีกเมตร  50  จะถึงพนังนะครับ  แตพ้ืนท่ีท่ีอันตรายจะอยูพ้ืนท่ี
กิโลเมตรท่ี  22 ถึงกิโลเมตรท่ี  35  ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีกมลาไสยครับเขาอยูความสูง
เขาอยูท่ีตอนน้ีเขาอยูท่ีถนนนะครับอยูท่ีรอยส่ีสิบจุดสามนะครับเหลืออีกประมาณ
สักเจ็ดสิบเซนติเมตรน้ำจะลนฝงเขามาในฝงในซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดเลยครับ
เปนไปไดเลยไมใชวาเปนไปได  ถาน้ำยกระดับข้ึนวันน้ีน้ำยกระดับข้ึนมาสูงครับ
วันน้ีข้ึนประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตร  แตเปนเรื่องปกติวาเม่ือน้ำข้ึนสูงเทาไหรน้ีการ
แตกกระจายของน้ำสูงวงกวางออกไปน้ำยกตัวไดต่ำแตถาน้ำอุบลหนุนเม่ือไหร  น้ำ
อุบลรัตนปลอยมาสักสามสิบลานตอวันเจอมากครับทานประธานเราจะลำบากมาก  
ดังน้ันอยากฝากทานประธานถึงทานผูบริหารวาเราตองเตรียมมือในการรับพ่ีนอง
ฆองชัย  กมลาไสย  รองคำ  หรืออำเภอเมืองตองการความชวยเหลือผมคิดวาเรา
ตองพรอมท่ีจะเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือสถานการณน้ำทวมในคร้ังน้ีดวย
ครับ  เพราะวาถาง้ันน้ีหนวยงานของเราเปนหนวยงานใหญในระดับจังหวัดเราเองมี
เคร่ืองมือพอท่ีจะชวยไดคิดวาเราตองทำหนาท่ีตามกำลังท่ีเรามีในเรื่องเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรนะครับ  ก็คงสถานการณน้ีเปนสถานการณท่ีผมคิดวาภายใน  29 – 30  
เปนสถานการณท่ีตองชวยกันเฝาระวังนะครับ  ผมเองก็ไปประชุมชาวบานพ่ีนองก็
ติดตามสถานการณใกลชิดนะครับตอนน้ีจุดเส่ียงของผมก็คือจุดโนนแดงครับ  ถนน
ในชวงน้ีคือถนนโคงเปนโคงน้ำโอกาสท่ีจะขาดสูงมากครับ  ถาขาดจุดน้ีกมลาไสย  
รองคำ  ไปดวยกันครับตอนน้ีนักขาวกำลังไปทำขาวอยูตอนน้ีนะครับ  ก็ขออนุญาต
นำเรียนเพ่ือจะใหไดมีขอมูลรับมือดวยกันครับก็ถือวาทานจะไมอยูในพ้ืนท่ีรับน้ำแต
เราเปนคนในกาฬสินธุ  เราอยากจะเห็นวานาขาวพ่ีนองกำลังจะเก่ียวในเวลาเดือน
คร่ึงถาศูนยเสียไปถือวาเปนการเสียรายไดของพ่ีนองจำนวนมหาศาลในพ้ืนท่ีสามส่ี
อำเภอนะครับ  ก็คงขอกราบเรียนขอมูลผานประธานไปยังผูบริหารแคน้ีครับ  
ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณทานอุทัยแกวกลานะครับท่ีทานมีขอมูลดี ๆนะครับใหกับพ่ีนองสภา 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   ของเรารวมท้ังทานนายกดวยนะครับ  ทานวรากรณ  ภูอาภรณครับเชิญครับ 
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นายวรากรณ  ภูอาภรณ ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหาร  สมาชิกผูทรงเกียรติและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ  กะผมวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอยางตลาด  ทานประธานสภาครับตามท่ีกระผมไดรวม
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณก็เห็นโครงการหลาย
โครงการท่ีบรรจุในรางขอบัญญัติแตเปนท่ีนาสังเกตครับทานประธาน  มีโครงการท่ี
อยากจะเสนอทานประธานผานไปยังทานนายกก็คือตอนน้ีอบจ.ของเราไดรับการ
ถายโอนรพ.สต.เขามาอยูกับอบจ.ซ่ึงจะมาวันท่ี  2  ตุลาคม  เดือนหนาน้ีก็เลย
สังเกตวาโครงการในขอบัญญัติในรางขอบัญญัติในป  66  น้ีนาจะมีโครงการท่ี
เก่ียวกับการตรวจสุขภาพใหกับทานผูบริหารทานสมาชิกสภาและก็พนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดของเราดวย  ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมาและหลายปท่ี
ผมไดพิจารณารางก็ไมเคยมีลักษณะโครงการท่ีเปนการใหขวัญกำลังกับขาราชการ
อบจ.หรือแมกระท่ังผูบริหารและก็สมาชิกทานผูบริหารอาจจะมีสวัสดิการในการ
ภาครัฐ  แตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของเราไมมีสวัสดิการในเร่ือง
การสุขภาพในดานการสุขภาพเลยเพราะฉะน้ันผมจึงอยากนำเรียนทานประธาน
ผานไปยังทานผูบริหารวาถาเปนไปไดอยากใหจัดสรรงบประมาณในสวนหน่ึงใหทำ
โครงการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพใหกับทานผูบริหารทานสมาชิกและพนักงาน  
เพราะวาสังเกตท่ีผานมาขาราชการหรือพนักงานบางทานลมปวยลงโดยไมได
คาดคิดมากอน  เพราะฉะน้ันวันน้ีเราตองตระหนักแลวละวาสุขภาพเปนส่ิงท่ีสำคัญ
เพราะฉะน้ันการท่ีจะเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพบุคลากรในองคการ
บริหารสวนจังหวัดนาจะเปนส่ิงท่ีสำคัญเปนอยางย่ิงการทำงานก็จะตองมีขวัญ
กำลังใจใหกับบุคลากรผูปฏิบัติดวยซ่ึงตลอดระยะเวลาปงบประมาณ  65  ท่ีผาน
มาก็ตองขอบพระคุณทุกสวนทุกฝายไมวาทานผูบริหารทานสมาชิกพนักงาน
ขาราชการทุกทานท่ีรวมมือรวมใจปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถจน
งบประมาณป  65  น้ีกำลังจะผานไปดวยดีเพราะฉะน้ันวันน้ีก็ตองขอบพระคุณทุก
สวนทุกฝายท่ีรวมมือรวมใจกันในการผลักดันส่ิงตาง ๆในป  2565  ปงบประมาณ  
2565  ผานไปดวยดีเพราะฉะน้ันส่ิงหน่ึงส่ิงสำคัญท่ีอยากจะเรียนทานประธานก็
คือเร่ืองสุขภาพของทุกคนในองคกรเพราะฉะน้ันในวันน้ีอยากหยิบยกประเด็นน้ี
เรียนทานประธานผานไปยังทานนายกก็เปนไปไดงบประมาณท่ีปรับลดปรับเพ่ิมก็
อยากใหเล็งเห็นในเรื่องน้ีดวยเปนไปไดไหมท่ีจะจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำป
ใหกับบุคลากรองคกรองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา  คงใชงบประมาณไมเยอะ
ครับทานประธานก็อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานนายกดวยนะครับ  
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   เชิญทานวิรมณศักด์ิ  วงคธิเบศรครับ  เชิญครับ 
 
ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงคธิเบศร ทานประธานท่ีเคารพ ผมวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  จากนาคู 
 ผมเห็นหลายทานพูดแลวก็ช่ืนชมช่ืนชอบมากครับดูแลวเปนประโยชนท้ังน้ัน  แต

ผมไดฟงทานสจ.ทานอุทัยนะครับ  พูดเก่ียวกับน้ำน้ีทานพูดไดละเอียดถ่ียิบเลยถึง
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ข้ันประมวลภาพตัวเลขไดสวยมากเลยครับพูดไดดีทานติดตามตลอด  แตทานพูด
แบบวาคลาย ๆวามีปญหาแตทานบอกวาหาทางแก  ทานตองพูดในสภาวาจะแกไข
แบบไหนกอนเหตุมันจะเกิดงบประมาณเอาไปทำอะไรทำพนังหรือวาทำยังไงก็ได
กอนเหตุมันจะเกิดถาพูดอยางน้ีผมจะไดเขาใจดวยครับ  ผมก็สจ.กาฬสินธุ
เหมือนกันไดช้ีแจงชัดเจนวามันเดือดรอนเพราะอะไรทำยังไงแคน้ันละครับ  เขาใจ
วาปตอไปวางบประมาณลงตรงน้ันละครับ  ดีไหมครับทานประธานครับ  อยาพูด
วาเดือดรอนอยางเดียวมาหาทางแกใหเลย  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงค 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
 ถาไมมีนะครับวันน้ี  ผมก็ไดดูแลววาทานนายกไดเลคเชอรไวทุกขอความนะครับทุก

ปญหาท่ีทานสมาชิกไดเสนอข้ึนมานะครับในการประชุมคร้ังน้ี  ก็หวังเปนอยางย่ิง
วาทาน  ก็คงจะแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุของเรานะ
ครับ  ดวยดีทุกขอท่ีทานสมาชิกไดนำเสนอข้ึนไปนะครับ  พ่ึงเห็นแลวครับวาทาน
จดเลคเชอรตลอดนะครับ  ขอบคุณทุกทานท่ีไดนำเสนอส่ิงดี ๆนะครับ  โดยเฉพาะ
แลวทานอุทัย  แกวกลานะครับท่ีมีขอมูลนะครับใหการท่ีเราจะไดรับมือเตรียม
แกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนนะครับ  สำหรับวันน้ีไดประชุมกันมาพอสมควรแลวครับ  
เน่ืองจากสภาตองพิจารณาขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง  
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2566 ในวาระท่ี  2  และ  3  ผมขอ
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  14  ประจำป  2565  เปนวันศุกร
ท่ี  30  กันยายน  2565  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอความรวมมือทานสมาชิกทุกทานดวยนะครับเขา
รวมประชุมสภาโดยพรอมเพียงกันนะครับ  วันน้ีขอเลิกการประชุมครับ  ขอบคุณ
ครับ 
 

เลิกการประชุม    16.00  น. 
 


