
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 7 ประจําป  256๕ 

เมื่อวันอังคาร  ที่  30  สิงหาคม  2565   เวลา  1๓.๓0 น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

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

20.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
21.  นางสวาท  ประดับการ  ตําแหนง   ส.อบจ. อ. คํามวง      
22.  นายประหยัด พานิชยดี  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
23.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.รองคํา  
24.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
25.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 

ผูลาประชุม 
1.  นายวิรัตน               ภตูองใจ                     ตําแหนง  ประธานสภา อบจ.กส. 
2.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตําแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
3.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
4.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตําแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตําแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
2.  นายจักรี  แสงสุริยินทร  ตําแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 
3.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
4.  นายโชติ  ฆารสมภพ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
5.  นางอมร    ปญญาแกว  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
6.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตําแหนง  ผอ.สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
7.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
8.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9.  นางสุกัลญา  โพธ์ิละเดา  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
10.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
11.  นางสาวณธษา วงคขวาหูม  ตําแหนง  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
12.  นางราตรี  ไชยศรี   ตําแหนง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
13.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
14.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตําแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
15.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
16.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ 
17.  นางวนิดา  อําภรณ   ตําแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ 
18.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตําแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ 
19.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตําแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนทรัพยสินและพัฒนา 
20.  นางสาวสรัญธร ไผพุทธ   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
21.  นางสาวชุติมา รักษาพล  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
22.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตําแหนง   หัวหนาฝายการประชุม  
23.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
24.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตําแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
25.  นางสุดาวดี  บุญปก   ตําแหนง  หัวหนาฝายนิติการ 
26.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
27.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
28.  นายชูชัย    ฆารอําไพ  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
29.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
30.  นางสาวพักตรศิริ ผลเรือง   ตําแหนง  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
31.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
32.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
33.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
34.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
35.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
36.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
37.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
38.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 

เลขานุการสภาฯ ครับขอนุญาตท่ีประชุมครับ ทางฝายเลขานุการสภาไดตรวจนับองคประชุมแลว 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) นะครับ ครับสําหรับวันน้ีทานประธานสภา ทานวิรัตน  ภูตองใจ ทานติดภารกิจ  

นะครับ โอกาสน้ีผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญทานรองประธานสภาคนท่ี 1         
ทานคงเดช เฉิดสถิตย ไดกรุณาเปนประธานในท่ีประชุมในการประชุมคราวน้ีครับ 
ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทานครับ  

 
ประธานสภาฯ        เชิญน่ังครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี 7  ประจําป  2565  ณ  บัดน้ี   
 
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 ประกาศสภาองคบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เร่ืองขยายระยะเวลา
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2565 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดกําหนดเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2565      
ในวันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30  น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีกําหนด 45 วัน โดยประชุมทุกวันอังคาร
ของสัปดาหถาวันอังคารใดตรงกับวันหยุดราชการใหเล่ือนเปนวันถัดไป ถึงวันท่ี  1 
กันยายน  2565  น้ัน  

เน่ืองจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ตองพิจารณาราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  และเร่ืองจําเปนเรงดวนท่ีตองเสนอตอท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือใหสภาพิจารณาตามระเบียบกฎหมาย   
ท่ีกําหนด 

ดังน้ัน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขยายเวลา  
การประชุมออกไปอีก 15 วัน ท้ังน้ีต้ังแตวันท่ี 2 กันยายน 2565  ถึงวันท่ี 16 
กันยายน 2565 ประกาศ   ณ วันท่ี  26  สิงหาคม พ.ศ. 2565                
นายวิรัตน  ภูตองใจ  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

1.2  ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ืองการเลือกต้ังนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ตามท่ีไดมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม  2565  น้ัน คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ไดประกาศผลรับรองการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    เม่ือ
วันท่ี 23 สิงหาคม 2565  นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการ
เลือกต้ัง 
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1.3  ขอเชิญรวมกิจกรรมตอนรับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  ในวันพุธท่ี 31 สิงหาคม  2565  เวลา 06.30 น. เปนตนไป ณ  
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
เวลา 06.30 น. พิธีสักการะศาลพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ อบจ.กาฬสินธุ 
เวลา 07.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรและเล้ียงพระ ณ หองประชุมแพรวา ช้ัน 5 
เวลา  10.30 น.  พิธีกลาวตอนรับ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ 
เวลา 12.00 น. บุคลากรรวมรับประทานอาหาร ณ บริเวณลาดจอดรถ                     
หลังกองชาง  

การแตงกาย  ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ ขอเชิญทานสมาชิกสภาทุกทาน 
เขารวมตอนรับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ตามวันเวลาและสถานท่ี
ดังกลาวดวยนะครับ 
  

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
- สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี  6 ประจําป  2565   

    วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565 
และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

 เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 

นางสุชาดา  แตงประกอบ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานปลัด  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน   
และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอรองคํา  ในฐานะคณะกรรมการ
ไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  6  ประจําป  2565  วันอังคารท่ี   23   สิงหาคม  
2565  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  29  สิงหาคม  
2565 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุม
ดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุม
ทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคําในรายงานการประชุม
กระทําไดตามมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 
 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคํารายงานประชุมสภา   
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  6  ประจําป  2565   
    วันอังคารท่ี  23  สิงหาคม  2565  หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  
    ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

- สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  6  ประจําป  2565   
วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565 
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ระเบียบวาระที่ 3   ญัตติ 

3.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
รวมเปนเงิน  3,485,000 บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(ปลัด อบจ.กาฬสินธุ  บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน  
รักษาราชการแทน  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบจ.กาฬสินธุ)  รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปแลวน้ัน  

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ดังน้ี 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองพัสดุและทรัพยสิน แผนงานงบกลาง งบ
กลาง เงินสํารองจาย จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 3,485,000  บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมา
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมืองครับ ทานประธานครับ ผมขออภิปรายในการ
โอนไปต้ังเปนรายการใหมนะครับในสวนของโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดงพะยอมหมู 8 ตําบลหวยโพธ์ิ บานนาแกหมู 8 ตําบลหลุบ อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ ทานประธานครับ ในสํานวนตรงน้ี เปนสํานวนมาจากตําบลหวยโพธ์ิ 
ทานขอใชสํานวนน้ีเพ่ือขอใชงบประมาณกอน เพ่ือขอความสนับสนุนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด แตวาในรอบตอมาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับหนังสือ
ของบสนับสนุนของบประมาณจากเทศบาลตําบลหลุบใชสํานวนวาขอกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานกลางดง ตําบลหวยโพธ์ิ ถึงบานดงนาแก บานดอนสงวน 
ตําบลหลุบ ทานประธานครับ ถนนเสนน้ีเปนถนนเสนเดียวกันครับ แตวาเขต
รับผิดชอบ 2 เขต เทศบาลตําบล คือตําบลหวยโพธ์ิ และตําบลหลุบ รอบน้ีจะเขา
ในสวนของเทศบาลตําบลหลุบ ทานเลยใชสํานวนลักษณะอยางน้ีครับทาน
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ประธานสภา จริง  ๆแลวคือถนนเสนเดียวกัน เสนตอกัน เสนเดียวกันนะครับทาน
ประธาน ผมอภิปรายเพ่ือใหเขาใจวาจริง  ๆแลวมันคือถนนเสนเดียวกัน แตเขต
รับผิดชอบเปนของแตละเขตเทศบาลตําบล ทานประธานก็เลยไดอภิปรายใหทาน
ประธานไดเขาใจ วาจริง  ๆแลวเปนถนนเสนเดียวกันครับ แลวก็มีความเดือดรอน
อยางมากทานประธาน เพราะวาเปนถนนเสนสัญจรไปมาเปนถนนท่ีขนขาวเปลือก 
เทศบาลตําบลหลุบ และตําบลหวยโพธ์ิ ครับทานประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ นะครับ ก็คงจะเปนถนนเสนเดียวกันนะครับ  
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ 

ถาไมมีนะครับผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ เชิญทานเลขาตรวจนับองคประชุม
ครับ  

 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิก 
(นายสุนันท โคตะวินนท)  อยูในท่ีประชุมสภาแหงน้ีรวมท้ังทานประธานนะครับ 21 ทานครับ  

ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   - 21 เสียงนะครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 
    - 20 เสียงนะครับ  
    - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 
    - ไมมี 
    - งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 
    - ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีมติเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ทานนายกเสนอนะครับ 
 

3.2 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เปนเงิน  499,000 บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(ปลัด อบจ.กาฬสินธุ  บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน  
รักษาราชการแทน  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบจ.กาฬสินธุ)  รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปแลวน้ัน  

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ
อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายฯ ดังน้ี  ขออนุมัติแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 7 

งานกอสราง งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ จํานวน 
1 รายการ เปนเงิน 499,000  บาท 

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

เพ่ือใหการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายดังกลาว           
เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  เม่ือไมมีทานสมาชิกจะอภิปรายผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 

เชิญทานเลขาตรวจนับองคประชุมครับ  
 
เลขานุการสภาฯ   ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิก 
(นายสุนันท โคตะวินนท)  อยูในท่ีประชุมสภาแหงน้ีรวมท้ังทานประธานนะครับ 21 ทานครับ  

ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  - 20 เสียงนะครับ  
    - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 
    - ไมมี 
    - งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 
    - ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีมติเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ทานนายกเสนอนะครับ 
 

3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ตั้งจายเปนรายการใหม  รวมเปนเงิน  46,600 บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(ปลัด อบจ.กาฬสินธุ  บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน  
รักษาราชการแทน  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบจ.กาฬสินธุ)  รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปแลวน้ัน  

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจําเปนท่ีจะตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ดังน้ี 
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ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน คาใชจาย รายจาย
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย งบรายจายอ่ืน  ๆจํานวน 
1 รายการ เปนเงิน 46,600  บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมา
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) ถาไมมีนะครับผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ เชิญทานเลขาตรวจนับองคประชุม

ครับ  
 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิก 
(นายสุนันท โคตะวินนท)  อยูในท่ีประชุมรวมท้ังทานประธานดวย 21 ทานครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  - 20 เสียงครับ 
    - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 
    - ไมมีนะครับ 
    - งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 
    - ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีมตเิห็นชอบตามญัตติ 

  ที่ทานนายกเสนอนะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานวิรมณศักด์ิ เชิญครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
   
ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงคธิเบศร  ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมวิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  

จากนาคู ผมอยากจะเรียนถามกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่ีทานประธาน 
ท่ีทานประธานเคารพธงชาติ และก็พระฉายาลักษณ 2 คร้ังนะครับ ผมยากถามให
ทําใหถูกตองวาคร้ังเดียวหรือสองคร้ัง เพราะวาเผ่ือแขกบานแขกเมืองมาแลวเห็น
ความถูกตองวามันถูกระเบียบน้ีก่ีคร้ังนะครับ ทานประธานเคารพธงชาติคร้ังหน่ึงก็
สัญลักษณ 1 คร้ัง เปน 2 คร้ัง คําตอบท่ีถูกตองใหผมหนอยครับ ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานเลขาครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   
 
 นายสุนันท  โคตะวินนท  ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ การถวายความคํานับ ในการประชุม 
(เลขานุการสภาฯ)  ตาง  ๆโดยหลักสากลนะครับ ก็จะไหว 1 คร้ังนะครับ หรือกรณีท่ีมีโตะสําหรับไหว  

ก็น่ังลงกราบปกตินะครับ เสร็จแลวก็คํานับเพียงคร้ังเดียวครับ โดยหันหนาไปทาง
พระบรมฉายาลักษณครับ ประมาณน้ีนะครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ทานวิรมณศักด์ิ พอท่ีจะเขาใจแลวนะครับ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   
 
ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงคธิเบศร  ครับขอบคุณทานประธานนะครับ เผ่ือเรามีประชุมรวมกับเขตอ่ืน แลวคนขางนอก 

มาเห็น เราจะเชยหรือเปลาก็ไมรู ก็ตอเน่ืองนะครับทานประธานครับ คือวา
งบประมาณใหม ป 2566 ขออนุญาต ท่ีจะข้ึนแลวก็ขอพูดนิดเดียว ครับ ผมเปน
หวงพ่ีนองประชาชนก่ียวกับถนนถายโอน ครับงบอุดหนุนพิเศษ งบตาง  ๆท่ีจะลง
ไดก็ขอใหลง ถนนถายโอนใหมากหนอยนะครับ วาเปนหนาเปนตาของจังหวัด
กาฬสินธุ นะครับ อยางของผมถนนถายโอน 2 เสน 4-5 กิโลเมตร เปน ส.อบจ. 
มา 16 ป ยังไมเสร็จเลยครับ ก็เปนหวงมาก ก็อยากจะใหมันสําเร็จ เพราะวาถนน
สายกลาง คนสัญจรไปมาเยอะนะครับ แตวาก็ไมคอยสําเร็จนะครับ มีแค 4 
กิโลเมตร 8 กิโลเมตร ก็ยังเหมือนเดิมครับ กระทอนกระแทน ลาดยางบาง 
คอนกรีตบาง ผมวาสีสันดีนะครับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือวาเงินอะไรก็ขอใหลง
งบกลางหนอยก็จะเปนผลดี ขอบคุณครับทานประธาน ท่ีใหโอกาสทานเลขาได
ช้ีแจงการทําความเคารพครับ ขอบคุณครับทาน 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรมณนะครับท่ีใหความสําคัญกับการทําความเคารพ ประธานก็ไดทํา
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  การไหว 1 คร้ัง และก็ทําความเคารพพระฉายาลักษณ แลวก็เขาน่ัง ก็ตามท่ีทาน 

เลขานุการสภาไดบอกไปแลวนะครับ สวนท่ีเปนหวงพ่ีนองประชาชน ก็ยินดีดวย 
นะครับ ท่ีตอนน้ีเราจะไดนายกเขามาปฏิบัติหนาท่ี ทานวิรมณศักด์ิ ก็ไดนําเสนอตอ
ทานนายกในลําดับข้ันตอไปนะครับ เพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน มีทาน
สมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ   เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ 
ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ ทาน 

ประธานครับเหลือเวลาไมก่ีวันก็จะส้ินปงบประมาณแลว ถานับเปนวันก็ประมาณ 
30 วัน ทานประธานครับส่ิงท่ีผมยังติดใจอยูวาผมไมทราบวาทานท่ีทําหนาท่ีแทน
นายก ทานจะมีขอมูลในการตอบหรือไม แลวอยูในวาระอ่ืน  ๆทานจะตอบก็ได ไม
ตอบก็ได แตวาถาทานไมตอบ ผมจะเขียนคําถามทานประธาน  ถาทานตอบผมก็ไม
เขียน ไมใชคําขูครับ  ทานประธานครับ ผมยังติดใจอยูวา งบประมาณของ อบจ. 
ปงบประมาณ 2565 เราไดอนุมัติ งบประมาณไปแลวหลายโครงการ แลวผมมีขอ
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สงสัยอยางเชนโครงการจัดซ้ือรถเจาะนํ้าบาดาล มันไปถึงไหนแลวอยางไร แลวทาน
จะกันเงินอีกหรือไม หรือกันไมไดแลว หรือจะตกแลว เปนโครงการท่ี เด๋ียวเขา
หนาแลง ก็รู ทานประธานครับ มันมีความจําเปนจริง  ๆทานประธาน ผมก็เลยไม
ทราบวาทานประธาน และทานนายกผูทําหนาท่ีนายก ทานจะทําอยางไร ถาเกิดวา
แลงจริง  ๆ มา รถเจาะบาดาลจะต้ังงบประมาณไวแลว ทานประธาน ผมไมรูวาเขา
ไปถึงไหนแลว อันน้ีโครงการท่ี 1 แลวยังมีอีกหลายโครงการครับทานประธานท่ียัง
ไมไดดําเนินการ จัดซ้ือจัดจางใหแลวเสร็จ แลวเหลือเวลาอีกไมก่ีวันไมก่ีเดือน ก็จะ
หมดแลวทานจะขอกันเงินไหม แลวจะกันก่ีโครงการ กันยอดเทาไหร ก่ีเปอรเซ็นต
ครับทานประธาน ถาทานตอบไดใหตอบเลยครับทานประธาน ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ เชิญทานสุรพงษครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ พลซ่ือ ก็คงจะประเด็นคลาย  ๆ

กัน เพราะวาเราเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาหลังจากทานนายกคนแรก หยุดปฏิบัติ
หนาท่ี ทานปลัดก็รักษาการมาโดยตลอด ก็ถือวาทานปลัดน้ันเปนนายกคนท่ี 2 พอ
วันท่ีผมจําไมไดวันเลือกต้ัง ก็ไดนายกคนใหม ก็ถือวามีนายกอยู 3 ทาน ส่ิงท่ีผมจะ
ถามทานประธานก็คือวา ในชวงนายกคนแรกดํารงตําแหนงแลวถึงวันยุติปฏิบัติ
หนาท่ี แลวนายกทานท่ี 2 ก็คือทานปลัดรักษาการ คราวน้ีประเด็นนายกทานท่ี 3 
ท่ีจะเขามารับหนาท่ีตรงน้ี โดยสภาอันทรงเกียรติตรงน้ี นาจะทราบนาจะรูดวยกันก็
คือในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ันไดดําเนินโครงการไปก่ีโครงการ แลวโครงการ
ท่ีถายโอนเกิน 500,000 บาท ไปอยูในประเภทการจัดซ้ือจัดจาง เกิน 500,000  
บาท เปนงบอุดหนุนไมวาจะเปนเงินรายไดของ อบจ. ของเราเองหรือวาประเภท
เงินอุดหนุนของสวนกลางมา เหลือก่ีโครงการ แลวประเภทซ้ือเคร่ืองจักร เคร่ืองไม 
เคร่ืองมือ ของ อบจ. เรายังเหลืออะไรบาง เพราะฉะน้ันไมวาจะเปนเราต้ังซ้ือเคร่ือง
แท็ปเล็ตไว ตอนน้ีเดือนกันยายนแลว แสดงวาเราต้ังงบประมาณซ้ือเคร่ืองจักรน้ัน 
ซ้ืออุปกรณแท็ปเล็ตน้ัน ใชขามป เราก็พูดมาตลอดวาแท็ปเล็ตน้ัน เราจะทําเพ่ือให
การส่ือสารของอบจ. เราซ่ึงเปนองคกรใหญ ของทองถ่ินท้ังจังหวัด แตเราก็ไม
สามารถทําตามเจตนารมณ ใหสัมฤทธ์ิผล ตามวัตถุประสงคได เพราะฉะน้ันในสวน
ของแท็ปเล็ตน้ัน ผมอยากเสนอนะครับถาเปนไปไดทานนายกใหมยังไมมาแตผมนํา
เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติวาถาอยางน้ันก็ไมตองซ้ือครับ โอนไปทําส่ิงท่ีมี
ประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชนจะเกิดประโยชนมากกวา เพราะเราไมไดใช เพราะ
วาระเราก็เหลือแคปกวาเพราะฉะน้ันคอมพิวเตอรก็ตกรุนแลว เพราะฉะน้ันก็โอน
ครับ อันน้ีทานปลัดครับ เด๋ียวผมจะต้ังกระทูถามทานนายกท่ีผมอภิปรายไปคร้ังน้ัน 
เพ่ือทานจะไดเตรียมขอมูลท่ีจะเขามาตอบในฐานะประจวบเหมาะกับทานนายกคน
ใหม เขามาดํารงตําแหนงดวยก็จะไดเปนท่ีทราบกันดวย ท้ังฝายผูบริหารและฝาย
สภาอันทรงเกียรติแหงน้ี จะไดทราบสถานะทางการเงินของ อบจ. เรา อยาง
ถูกตองท่ีเราจะรวมงานกับนายกคนท่ี 3 ในวาระ 4 ป แตผมสมาชิกสภาอันทรง
เกียรติแหงน้ี 30 ทานตรงน้ี ยังเหลืออีกประมาณ 2 ปเศษ เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีจะ
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นําไปช้ีแจงตอพ่ีนองประชาชน หรือวาจะจัดสรรงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอพ่ีนองประชาชนน้ัน จะตองมีขอมูลไปบอก ไปแจง ตอพ่ีนองประชาชน ก็ฝาก
ทานนายกคนท่ี 2 นะครับ ในวาระท่ีทานรักษาการและอยางนอย  ๆทานรักษาการ
ทานจะไดสงไม สงขอมูล ตอใหกับทานนายกคนท่ี 3 เปนลายลักษณอักษร 
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานประสิทธ์ิ อาจบรรจง
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ครับ เชิญครับ 
 
นายประสิทธิ์  อาจบรรจง ทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมประสิทธ์ิ อาจบรรจง สมาชิกกมลาไสยเขต 1 พอดี

บางทานสงสัยท่ีทานประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาวันพรุงน้ีน้ันทานนายกจะ
มาปฏิบัติหนาท่ีและทํากิจกรรมตาง  ๆแตเวลา 06.30 น. น้ัน ทานก็ไดเชิญทาน
สมาชิกสภามารวมแลว แตอีกเร่ืองหน่ึงท่ีทานสมาชิกสภายังสงสัยอยูวาทานนายก
น้ันจะมาปฏิบัติงานและมาแถลงนโยบายในวันท่ีเทาไหรหรือในการประชุมคร้ังไหน
ขอใหทานประธานแจงใหท่ีประชุมทราบดวยครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานประสิทธ์ินะครับ ผมไดแจงไปในวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหทราบแลว      
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  นะครับ วันท่ี 2 กันยายน 2565 นะครับ เวลา 13.30 น. ครับ นะครับ                  

ทานประสิทธ์ิ ครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ และทานสุรพงษนะ
ครับท่ีเปนหวงพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ เร่ืองโครงการและงบประมาณนะครับ ท่ี
สงสัยและอยากสอบถามทางคณะผูบริหารนะครับวางบประมาณของปน้ีของเราท่ี
อนุมัติและก็ใชไปแลวก่ีโครงการนะครับ และท่ีเหลือยังเหลืออยูอีกก่ีโครงการและ
จะสามารถทําไดเม่ือไหร นะครับก็อยากใหทานปลัด รักษาราชการแทนทานนายก 
ขอสงสัยของทานสมาชิกสภาดวยครับ เชิญทานนายกครับ   

  
นางเพ็ญศรี  แสงดารา เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภา 
(ปลัด อบจ.กาฬสินธุ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ขอสอบถามท่ีทางทานผูทรงเกียรติ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
รักษาราชการแทน เขตอําเภอเมือง และทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขตอําเภอกุฉินารายณ ไดต้ังขอ 

นายก อบจ.กาฬสินธุ) สอบถามและก็เปนหวงในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ซ่ึงเปนงบในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง สําหรับโครงการท่ี
ไดดําเนินการจัดซ้ือรถขุดเจาะบาดาล โครงการน้ีไดลงนามในสัญญาไปแลว ซ่ึงอยู
ในระหวางการบริหารสัญญา นะคะ คาดวานาจะดําเนินการเบิกจายไดภายใน
กันยายน น้ี แตถาไมสามารถดําเนินการไดก็คงจะเปนการกันเงิน โดยมีหน้ีผูกพัน
นะคะ สวนโครงการอ่ืนซ่ึงเปนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ ในการจัดซ้ือจัดจาง 
ซ่ึงเปนในงบพัฒนาในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสรางตาง  ๆก็เน่ืองจากวาท่ีผานมามี
ภาระท่ีจะตองดําเนินการจัดการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เงินท่ีเขา
มาในชวงน้ัน ก็จะไปใชจายในการเลือกต้ังนะคะ แตก็หลังพอจากน้ีก็ประจวบ
เหมาะกับการท่ีทาง กกต. ไดรับรองผลการเลือกต้ังแลว และก็ทานนายกก็จะเขา
แถลงนโยบายในวันศุกรท่ี 2 กันยายนน้ีนะคะ และก็จะสามารถปฏิบัติงานได ก็
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โครงการท่ีเหลือท้ังหมดก็จะสามารถท่ีจะดําเนินการลงนามในสัญญา แตโครงการ
ไหนท่ีไมสามารถท่ีจะดําเนินการตามสัญญาไดก็จะใชอํานาจสภาในการขออนุมัติ
กันเงิน ตอไปคะ สวนรายการไหนบางท่ีไดดําเนินการไปแลว หรือยังไมได
ดําเนินการก็ขออนุญาตใหทางทานไดต้ังเปนกระทูขอสอบถาม เน่ืองจากวา
รายละเอียดรูสึกวาจะมีหลายโครงการคะทานขอนําเรียนเบ้ืองตนคะ  

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกนะครับ ท่ีไดตอบขอสงสัยของทานสมาชิก มีทานสมาชิกสภา 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ ทานวรากรณ ภูอาภรณครับเชิญครับ 
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานรักษาราชการแทนทานนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูเขารวมประชุมท่ีเคารพทุกทาน 
กระผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 3 
อําเภอยางตลาด ทานประธานครับ สืบเน่ืองจากหลายเดือนท่ีผานมา เราทราบวา
เปนฤดูฝนท่ีผมจะนําเรียนก็คือตอนน้ีสภาพ้ืนท่ีถนนในอําเภอยางตลาดหรือวา
หลายสายทางในจังหวัดกาฬสินธุ ผมเช่ือวาเขตทานประธานสภาก็คงจะไมตางกัน 
ซ่ึงเปนถนนลูกรัง พอดีฝนตกมาทําใหเกิดนํ้าเซาะ นํ้ากัดกรอน ทําใหถนนมันชํารุด 
ซ่ึงเปนอุปสรรคในการคมนาคมสัญจร ของพ่ีนอง โดยเฉพาะพ่ีนองเกษตรกรท่ี
นําไปสูพ้ืนท่ีทําการเกษตร ท่ีผมเรียนทานประธานก็อยากจะทราบวาตอนน้ี
เคร่ืองจักร โดยเฉพาะรถปรับเกรด หรือรถเกรดเดอรของเราสามารถท่ีจะลงไป
บรรเทาความเดือดรอนใหพ่ีนองในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบในจังหวัดของเราไดมี
ศักยภาพมากนอยเพียงใดแตกอนเราเคยนําเรียนปญหาแลวก็ประสานกับทองถ่ิน
ไมวาจะเปนเทศบาลหรืออบต. ใหเขาทําเร่ืองแลวก็แนบภาพถายขอขอความ
อนุเคราะห เคร่ืองจักรกล ลงไปชวยเหลือ แตตอนน้ีผมมีแนวคิดวา เราซ่ึงเปน
ตัวแทนของพ่ีนองประชาชนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือ
เราไปเจอสภาพปญหา เราสามารถนําเรียนกับทานผูบริหารกับองคกรของเราได
โดยตรงหรือไม สอบจ. ในพ้ืนท่ีเม่ือไปพบปญหาเราอาสาเขามาแลวเราไปเจอ
ปญหาในพ้ืนท่ีของตัวเองวาพ่ีนองเดือดรอนอยางน้ันอยางน้ี เราสามารถทําหนังสือ
แลวสงไปหาทานผูบริหาร ใหผูบริหารตัดสินใจ อนุมัติงบประมาณและก็นํา
เคร่ืองจักรไปชวยเหลือพ่ีนองโดยตรงโดยไมใหเทศบาลหรือ อบต. ทําหนังสือเขามา 
เพราะวาผมเช่ือวาศักยภาพของ อบต. บางคร้ัง หนวยงาน อบต. บางแหง 
งบประมาณท่ีจะไปแกไขปญหาของพ่ีนอง ไมวาจะเปนหรือวารองระบายนํ้ามันอุด
ตัน ยกตัวอยางมาเทาน้ีเขาก็ลําบากครับ ทานประธานงบประมาณเล็กนอย แตเรา
องคกรใหญระดับจังหวัด เขาก็มีตัวแทนซ่ึงเปนพวกเรา เปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เม่ือเราไปพบปญหาในพ้ืนท่ีเราสามารถนําปญหาเหลาน้ันแจง
กับทานผูบริหารหนวยงานของเรา อบจ. แลวให อบจ. ทานนายก หรือวาทานปลัด 
ซ่ึงมีอํานาจอยูในขณะน้ีไมตองใหเขาทําหนังสือเขามาหรอก เม่ือเรารายงานสภาพ
ปญหาใหพ้ืนท่ี ทานสามารถจะอนุมัติงบประมาณเคร่ืองจักรลงไปแกไขปญหาใหกับ
พ่ีนองในพ้ืนท่ีโดยตรง โดยไมตองใหเขาออกคาเบ้ียเล้ียง คานํ้ามันสมทบมา ขนาด
เลือกต้ังยังเลือกต้ัง 2 ปคร้ัง งบประมาณ 30 กวาลานยังทําได งบประมาณจะไป
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แกไขพ่ีนองในพ้ืนท่ีเล็ก  ๆนอย  ๆถนนหนทางท่ีมันชํารุดไมเกิน 2-3 กิโลเมตร ผม
ไมเช่ือวาศักยภาพของ อบจ. เราไมสามารถท่ีจะกระทําได เพราะฉะน้ันผมนําเรียน
ทานประธานวาใหทานผูบริหารนําไปพิจารณาดวยวาใหตัวแทนของเราน่ีแหละทํา
หนังสือใหทานนายกใหทานผูอํานวยการกองชางพิจารณาใหเอาเคร่ืองจักรออกไป
ชวยเหลือพ่ีนอง ย่ิงตอนน้ีเห็นภาพขาวจากส่ือสารมวลชนวาทานนายกลงไปดูพ้ืน
ท่ีวาท่ีทานนายก หรือวาทานนายกน่ีแหละ ทานเฉลิมขวัญ หลอตระกูล นายก        
ใหม  ๆไฟแรง ลงไปชวยพ่ีนองท่ีไดรับผลกระทบเร่ืองนํ้าทวมในเขตอําเภอฆองชัย 
นําเคร่ืองจักรไปร้ือวัชพืช หรือวาเคร่ืองสูบนํ้า ไปผลักดันงบประมาณ ไมใหนํ้าทวม
น่ีเราอนุมัติงบประมาณเร็ว ตัดสินใจเร็ว เพราะฉะน้ันผมนําเรียนปญหาวาพ้ืนท่ี ใน
พ้ืนท่ีของกระผมประสบปญหา ถนนชํารุด อยากไดเคร่ืองปรับเกรดไปปรับผิว
จราจรใหพ่ีนองของกระผมสามารถลงไปสูไรสูนามีความสะดวกสะบาย 
เพราะฉะน้ันนําเรียนทานประธานผานไปยังทานผูบริหารชวยตัดสินใจดวยครับ 
ขอบพระคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวรากรณ นะครับท่ีเปนหวงเปนใยในความเดือดรอนของประชาชน  
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  ก็อยากใหการแกไขใหกับพ่ีนองประชาชนโดยเรงดวนนะครับ ก็คงจะถาหาก 

ทานนายกทานจะตอบไดก็คงจะตอบนะครับในวาระเร่ืองอ่ืน  ๆแลวทานไมตอบ   
ก็คงไมเปนอะไร แตถาทานวรากรณ ยังติดใจก็คงตองทํากระทูนะครับ สอบถาม
ข้ึนมาไดนะครับทานวรากรณครับ ทานนายกทานมีความรักกับพ่ีนองประชาชน
ครับเชิญทานนายกครับ 

 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติตอบขอสอบถาม 
(ปลัด อบจ.กส. รักษาราชการ ของทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขตอําเภอยางตลาดนะคะ ตามท่ีทานไดออกพ้ืนท่ี 
แทนนายก อบจ.กส.)  รับทราบปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนนะคะ ในเร่ืองท่ีจะขอใช 

เคร่ืองจักรกลขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือท่ีจะไปแกปญหาความเดือดรอน
นะคะ ก็คือเคร่ืองจักรกลปจจุบันน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเองซ่ึง     
กองชางก็มีแผนในการดําเนินการออกชวยเหลือประชาชนอยูแลว แตในขณะท่ี      
เกิดอุทกภัยเน่ืองจากวาเขาชวงฤดูฝนนะคะ ถาถนนเกิดความเสียหายในจุดไหน   
ก็สามารถรายงานถึงทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดนะคะซ่ึงทานจะได 
นายกเองก็จะไดส่ังทางกองชางออกไปสํารวจแลวก็ตรวจสอบความเสียหายแลวก็
ใหความชวยเหลือนะคะทานคะ สวนในกรณีซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบล หรือ
เทศบาลตาง  ๆอันน้ันก็จะอยูในเขตอยูในถนนในความรับผิดชอบของทางองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดังน้ันจะตองไดรับหนังสือรองขอ ซ่ึงถาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเองจะเขาไปดําเนินการเลย ก็จะกลายเปนวาเราไป ไม
อยูในอํานาจหนาท่ีเพราะฉะน้ัน ก็จะใหทางน้ันเปนทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนเปนคนรองขอมาคะ ก็จะไดออกไปดําเนินการนะคะ ก็คือสรุปแลวก็คือบางที  
ถา อบจ. จะลงไปเลยปรากฏวาเปนถนนรับผิดชอบของเขาคะเราเขาไปไมได แตถา
เปนหนังสือเขาแจงรองขอมาองคการบริหารสวนจังหวัดก็จะสามารถดําเนินไดคะ 
ซ่ึงท่ีผานมาทุกวันน้ีก็จะทางกองชางเองก็ เอานําเคร่ืองจักรออกตลอดไมวาจะเปน
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แถวยางตลาดแถวรอบบริเวณดงระแนง ไมวาจะเปน ปภ. หรือวานายกองคการ
บริหารสวนตําบลแถวบัวบานแถวน้ันก็จะรองขอมาในการท่ีจะไปทําทางนํ้าทาง
อะไรนะคะ ก็องคการบริหารสวนจังหวัดเองก็จะ ก็ชวยเหลืออยูตลอดคะขอบคุณ
คะ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานวรากรณ ภูอาภรณ เชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นายวรากรณ ภูอาภรณ  ครับทานประธานผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุ เขตอําเภอยางตลาด ครับทานประธานครับ ตองขอบพระคุณทานนายก 
ท่ีกรุณาลุกข้ึนช้ีแจงรายละเอียด ผมทราบดีครับผมทําหนาท่ีสมาชิกมาต้ังแต 
2547 โดยธรรมเนียมเราตองใหทองถ่ินเขารองขอทําหนังสือเขามา แตในฐานะท่ี
เราเปนตัวแทนเราไปพบปญหาคือวิธีปฏิบัติทราบดีจะตองให อบต. เทศบาล เปนผู
รองขอเขามาแตวาเราไปพบปญหาเราอยากทํา อยากแกปญหาอยางเรงดวน คือ
เราขอใหทานผูบริหารทราบดีวาเขตพ้ืนท่ีกาฬสินธุเราสามารถทําไดบางเร่ืองเราก็
ไมสามารถทําไดโดยตรง เราตองใหทองถ่ินเขารองขอเขามาประสานเขามา แตเพ่ือ
ความรวดเร็ว เพ่ือความแกปญหาใหทันท่ัวที แกปญหาเฉพาะหนาใหพ่ีนอง
ประชาชนบางคร้ัง อบต. เขาก็ติดขัดเร่ืองงบประมาณ ท่ีประเด็นท่ีผมพยายามจะ
ช้ีใหเห็นวา ในเร่ืองของงบประมาณบางคร้ัง เขาไมสะดวกท่ีจะสนับสนุน อุดหนุน
สมทบเขามา คือจุดน้ัน เราเกิดเปนปญหาอยางน้ัน ผมในฐานะสมาชิกเปนตัวแทน
ของพ่ีนองประชาชน นําภาพถาย หรือวานําหลักฐาน   ตาง  ๆท่ีมันเกิดข้ึนจริงมา
นําเรียนตอผูบริหารของเรา ผูบริหารเราจะสามารถอนุมัติงบประมาณเรงดวนไป
แกไขปญหาใหพ่ีนองโดยเราจะประสานไมวาจะประสานทางโทรศัพท หรือ
ประสานเคร่ืองมือส่ือสารอะไรก็แลวแต ทานนายก อบต. ทานนายกเทศบาล พอดี
ไดรับการรองขอจากตัวแทนของพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดน่ีเหละ ไปเจอสภาพปญหาในพ้ืนท่ีอยากใหเขาไปแกไข 
พอดี อบจ. ก็มีเคร่ืองจักรมีงบประมาณท่ีจะสนับสนุนแกปญหาใหพ่ีนอง อยากให
ผูบริหารของเราตัดสินใจ แกปญหาใหพ่ีนองโดยฉับพลัน ทราบดีวาแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีเราต้ังงบประมาณไวแตละป โดยเฉพาะ สจ. แตละเขต สนับสนุน
เคร่ืองปรับ เคร่ืองจักรปรับเกรดผิวจราจรเพียงแคสามสิบกิโลเมตร มันไมท่ัวหรอก
ครับ แกปญหาพ่ีนองไมท่ัวถึงบางคร้ังเกิดปญหามากกวาสามสิบกิโลเมตร แตดวย
ขอจํากัดดานงบประมาณเราก็สามารถแกปญหาใหพ่ีนองไดเพียงแคสามสิบ
กิโลเมตร อยากใหผูบริหารคิดใหมแลวก็ทําใหม บางคร้ังเราตองทํางานเชิงรุก ไมใช
จะต้ังรับอยางเดียวครับทานประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานนายกครับเชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ กอนอ่ืนก็ตอง 
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(ปลัด อบจ.กส. รักษาราชการ ขอขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขตอําเภอยางตลาดมากนะคะท่ี  
แทนนายก อบจ.กส.)  ทานไดเปนหวงในการสัญจรไปมาของพ่ีนองประชาชนนะคะในประเด็น 

ซ่ึงถนนไดรับความเสียหายเดือดรอนนะคะ ก็จะขออนุญาตใหทางกองชางนะคะ  
ไดนําเรียนช้ีแจงในประเด็นตรงน้ีดวยคะขออนุญาตคะ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญครับกองชางครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นายสุวิทย กุสมพงษ  ครับกราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
(หัวหนาฝายเครื่องจักรกล ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะครับ กระผมนายสุวิทย  
รักษาการแทน ผอ.กองชาง) กุสมพงษนะครับ รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชางนะครับ ในสวนน้ี 

ก็ขอช้ีแจงในสวนของทางทานสมาชิกทางอําเภอยางตลาดนะครับ ทานไดสอบถาม
วาจะชวยเหลือไดไหม จริง  ๆแลวงบประมาณประจําปในการชวยเหลือราษฎร    
ท่ีประสบปญหาดานสาธารณูปโภคนะครับ กองชางก็มีแผนประจําปอยูแลวเร่ืองรถ
เกรดเร่ืองรถขุดนะครับ แตในบางสวนตามท่ีทานปลัดช้ีแจงไปแลวบางสวนวา ไดมี
การสนับสนุนของทางทองถ่ินน้ันก็คือ ถาเปนสวนของ อบจ. รับผิดชอบจริง  ๆเชน
ถนนถายโอนตามภารกิจ กองชางก็ไดสงเคร่ืองจักรกลไปปฏิบัติหนาท่ีเปนประจํา
อยูแลวตลอดส้ินปงบประมาณนะครับ แตในสวนความจําเปนเรงดวนอยางเชนทาน
สมาชิกไดเสนอมาคือถาเปนสวนของในพ้ืนท่ีจริง  ๆแลวน่ี อยางทานปลัดเรียน   
นะครับวาเราไมสามารถเขาไปดําเนินการไดโดยตรงเพราะบางทีพ้ืนท่ีตรงน้ันมัน
เปนพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณของทองถ่ินเขาอยูแลวนะครับ เราก็ไม
กลากาวลวงเขาไป แตถาเปนเสนทางหลักประจําอยางเชน ทอระบายนํ้าขาดบล็อก
คอนเวิรสขาดราษฎรสัญจรไปมาไมไดในสวนน้ี ถาเรงดวนจริง  ๆสามารถขอมาท่ี 
อบจ. ไดนะครับ  อบจ. จะพิจารณาอีกทีหน่ึง ผูบริหารเปนคนอนุมัติวาจะ
ดําเนินการอยางไรในสวนน้ีนะครับถาเดือดรอนจริง  ๆถาเปนเล็ก  ๆนอย  ๆแบบ
ในทองถ่ินก็นาจะเปนของทองถ่ินเขานะครับในสวนน้ี ขอเรียนช้ีแจงเบ้ืองตนนะ
ครับผม 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทางกองชางนะครับ ทานวรากรณ ยังติดใจยังสงสัยไหมครับ  
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  เชิญทานวรากรณ นะครับ เชิญครับ 
 
นายวรากรณ ภูอาภรณ อีกคร้ังครับทานประธาน คือเราอยาไปหลงประเด็นอะไรมากมาย คือความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ผมอยากใหทุกคนตระหนักวาสําคัญท่ีสุดเราท่ี
ทํางานทุกสวนน้ีเราก็กินเงินเดือนภาษีพ่ีนองประชาชน เม่ือพ่ีนองประชาชน
เดือดรอน จริงอยูแผนปรับเกรดแตละปผมยกตัวอยางผมปรับเกรดหนาหนาวกวา
จะถึงหนาฝนถนนมันชํารุดไปมากนอยเพียงใดเราลองคิดดู กวาจะถึงแผนปรับเกรด
ของผมอีกคร้ังหน่ึงถนนท่ีมันไมไดรับการแกไขผมนําเรียนช้ีแจงเบ้ืองตนวา
งบประมาณของ อบต. บางคร้ังมันก็จํากัดจํานวนเงิน หนาฝนมันไมไดเกิดตอนท่ี
เขามีเงิน หนาฝนมันสวนมากมันจะคอน  ๆไปปงบประมาณแลวครับทานประธาน 
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ทีน้ีท่ีบอกวาแผนปรับเกรดของเราออกทุกปแลวอันน้ีผม ผมไมขัดของแตบางคร้ัง
ปญหาเฉพาะหนามันก็ไมไดเลือกวามันอยูในชวงท่ีเราปฏิบัติตามแผนภารกิจของ
เราเพราะฉะน้ัน ท่ีผมนําเรียนน้ีอยากนําเรียนประเด็นวางบแกไขปญหาเรงดวน
ใหกับพ่ีนองประชาชน ถาเกิดอนุมัติได ถามันไมขัดตอระเบียบอะไรมากมาย ถาเอา
ระเบียบมาอางผมก็จะนําใหข้ึนมาช้ีแจงโดยนิติกรข้ึนมาช้ีแจงเลยวาการใช
งบประมาณมันรายระเอียดในขอระเบียบมันมีสวนไหนใชไดบาง สวนไหนผิด
ระเบียบ คือผมนําเรียนวาผมช้ีใหเห็นประเด็นวาถาเงินพ่ีนองผมเกิดปญหาเรงดวน
เฉพาะหนา ถาผมไปเจอปญหาในพ้ืนท่ีผมมานําเรียนใหทานผูบริหารจะขอ
สนับสนุนเคร่ืองจักรกลน้ี เขาไปแกปญหาของพ่ีนองของกระผม ทานจะสามารถ
อนุมัติไดทันทวงทีไดหรือไม อันน้ีเราเคยปฏิบัติให อบต.หรือเทศบาล เขาทํา
หนังสือเขามา แตพ่ีนองของกระผมบอกวาไมไดนะครับทานประธาน ไมไดครับทาน 
สจ. ปญหาน้ีพ่ีนองเดือดรอนมากอยากไดการแกไขอยางเรงดวน กวาจะไปประสาน 
อบต .หรือทองถ่ินเล็ก  ๆเขาก็อางวาติดขัดงบประมาณเพราะวาเราเคยบอกวาให 
อบต. หรือเทศบาลสมทบงบประมาณเขามา เพราะฉะน้ันเราเอาธรรมเนียมเกา  ๆ
เราอันไหนเล้ียงไดก็เล้ียง อยากใหคิดใหมทําใหมครับทานประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานนายกครับเชิญครับ  
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ ก็ขออนุญาตเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบจ.กส. รักษาราชการ ทางกองชางนะคะ ตามท่ีทานผูทรงเกียรติเขตอําเภอยางตลาด ก็เปนหวงในการ 
แทนนายก อบจ.กส.)  ดําเนินการของในการแกปญหาของฝายบริหารก็เกรงวาอาจจะไมทันทวงที 

ในการแกไขปญหาสถานการณ นะคะ ถากรณีซ่ึงเกิดกรณีซ่ึงฉุกเฉินจริง  ๆองคการ
บริหารสวนจังหวัดฝายบริหารเองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็จะมีงบกลางน้ี
คะสํารองจายท่ีจะสามารถดําเนินการได คะตัวน้ีสามารถดําเนินการไดทันทีนะคะ 
กรณีท่ีเกิดเหตุเกิดข้ึนนะคะ ถาทานไปเจอความเดือดรอนอะไร 
ท่ีมันเปนส่ิงท่ีวาพ่ีนองประชาชนน้ีไดรับความเดือดรอนจริง  ๆก็ตองแกไขโดย
ฉับพลันทานก็สามารถท่ีจะรายงานถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดคะทาน
คะ ขอนําเรียนเบ้ืองตนคะทานคะ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิครับเชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อําเภอเมืองครับ ท่ีจริง 

วาจะพอทานประธาน ผมเห็นทานปลัดทุกคําถามมีคําตอบ ผมก็เลยอยากจะถาม
ครับทานประธาน แตกอนท่ีผมจะถามน้ี ขอประเด็นท่ีเพ่ือนสมาชิกไดรองขอวา   
จะมีเหตุดวนเหตุรายมีความเดือดรอนไปไว  ๆไดใหมดวน  ๆไดไหม ทําตามความ
ตองการของพ่ีนองประชาชนไดไหมมันตองเขาใจท้ังสองฝายทานประธานอยางแรก 
องคการบริหารสวนจังหวัดไมมีพ้ืนท่ีทานประธาน มีแตใชพ้ืนท่ีของคนอ่ืน แลวเรา
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จะไปดําเนินการโดยไมมีหลักฐานไมมีหนังสือรองขอมาน้ี ถาเกิดวาถนนเสนน้ันอยู
ในระยะเวลาประกันสัญญาของเทศบาลตําบล หรือตําบลน้ัน  ๆเปนเร่ืองทาน
ประธาน อันน้ีขอความเขาใจครับทานประธานเพ่ือน  ๆสมาชิกดวย บางคร้ังผมก็
เคยนํางบประมาณของ อบจ. รวมกับทานผูบริหารไปลง ทําถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กครับทานประธาน พ่ีนองเดือดรอนครับหาแสนบาท แตพอลงไปแลวน้ี 
เทศบาลตําบลบอกวาทาน สจ. กับนายก อบจ. เอามาทําไมผมจะไดโครงการอยู
เกาลาน ทานบอกวาอยางน้ัน หาวา อบจ. ไปลงกอนอันน้ีคือตัวอยางทานประธาน 
อยางนอย  ๆน้ีตองไดรับความเห็นชอบเห็นดวยจากเทศบาลน้ัน  ๆเปนเจาของ
พ้ืนท่ีไมไดขัดแยงกับเพ่ือนสมาชิกท่ีไดอภิปรายไปแลวเปนหนาท่ีของเพ่ือนสมาชิก
ตองรองขอตองบอกมีความเดือดรอนตองแจงเปนเร่ืองปกติทานประธาน ถึงวาตอง
รอบคอบหนอย อบจ. น้ี เด๋ียวจะเจอขอหา ไมใชหนาท่ีทานประธาน ไมใชหนาท่ี 
ทานประธานครับส่ิงท่ีผมอยากจะถาม โดยเฉพาะทานปลัดผมเห็นทานลุกข้ึนตอบ
ไดทุกคําถามครับทานประธานแสดงวา ในความคิดทานในสมองทานมีอยูแลวผมก็
เลยวาจะถามเอาสักสองขอก็แลวกันเพราะวาวันท่ีสองน้ี รางขอบัญญัติก็จะเขาสภา 
แลวนายกก็จะมาสภา ผมก็คงตองมีโอกาสจะไดต้ังกระทูถามเอาตรงน้ีเลย 
ผูอํานวยการกองคลังก็อยูน้ี ผูอํานวยการพัสดุก็อยูน่ี เอาตรงน้ีเลยครับกระทูถาม
สดครับทานประธาน ถามวาโครงการงบประมาณของป 65 แอสฟลทติกคอนกรีต 
65 ลาน จะทําไดก่ีลาน ป 65 ครับทานประธานครับ อยูในขอบัญญัตินะครับ 
ทานประธานจะทําลืมนะ โครงการท่ีสองครับ ไฟฟา 9.7 ลาน 9 ลานกวาบาท 
เกือบ  10 ลานทานประธานจะไดทําไหม จะไดทําไหมจะไดสวางไสวไหม ไปบาน
ทานประธานถนนน้ีทางเสือผานทานประธาน ประธานสภาผานนะครับ ไม
ปลอดภัยเลยทานประธาน ถาไมมีไฟฟาทานลําบาก สองขอครับทานประธานสภา
ครับถึงทานนายกครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับขอบคุณทานเกรียงศักด์ินะครับ ก็ท่ีเปนหวงเปนใยนะครับท่ี 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  สอบถามมาทางคณะผูบริหารจะตอบหรือเปลาครับ  

เชิญทานนายกครับเชิญ ครับ 
 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติตอบขอสอบถาม 
(ปลัด อบจ.กส. รักษาราชการ ของทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขตอําเภอเมืองนะคะ เน่ืองจากสองโครงการน้ี 
แทนนายก อบจ.กส)  ตอนน้ีดิฉันไมมีขอมูลจะขออนุญาตทางฝายพัสดุเผ่ือถาทีขอมูลเบ้ืองตนนะคะ  

ขออนุญาตใหฝายพัสดุนําเรียนเบ้ืองตนใหทานสมาชิกสภาทราบขออนุญาต     
ทานประธานสภาคะ 

 
ประธานสภาฯ   ครับเชิญทาน ผอ.พัสดุครับโครงการท่ีหน่ึงก็แอสฟลติกโครงการหน่ึงก็ไฟฟา 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)   เชิญครับ 
 
นางอมร ปญญาแกว  เรียนทานประธานทานสมาชิกผูทรงเกียรติคะ ดิฉันนางอมร ปญญาแกว  

ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน ขอเรียนช้ีแจงทานสมาชิกเขตอําเภอเมืองนะ
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คะ เก่ียวกับเงินโครงการ ดําเนินการถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เราไดดําเนินการ
ประกาศผูชนะเรียบรอยทุกโครงการอยูระหวางการดําเนินการเรียกมาทําสัญญา 
ซ่ึงจะครบถวนทุกโครงการภายในกันยายนน้ีคะ สวนเร่ืองไฟฟาก็อยูก็ขอราคากลาง
ไปอยูเพ่ือดําเนินการถายังไงถาดําเนินการใหเสร็จถาไดราคากลางมาจะดําเนินการ
ในระบบการจัดซ้ือจัดจาง e-bidding ซ่ึงจะไมทันภายในปงบประมาณคาดวาก็คง
จะกันเงินคะ กันเงินโครงการไวเพราะวาถาจัดซ้ือ จัดจางใน e-bidding ถาจัดซ้ือ
จัดจางก็จะใชระยะเวลาประมาณ 20 - 25 วันคะ ขอนําเรียนทานสมาชิกผูทรง
เกียรติคะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูอํานวยการครับ ทานก็ไดตอบขอซักถามไปแลวนะครับ  
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)   แอสฟลทติก เชิญทานเกรียงศักด์ิ ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  เรียนทานประธานครับ ทานประธานครับ ขอบคุณทานผูอํานวยการกองพัสดุ 

ท่ีไดใหขอมูลครับทานประธาน คําถามท่ียังไมมีคําตอบคืองบประมาณแอสฟลทติ
กคอนกรีตประมาณ 65 ลานไดครบไหมครับ แลวไฟฟา 9.7 ลานครบไหมครับ       
น่ีคือคําตอบสุดทายครับ 

 
ประธานสภาฯ   ทานสมาชิกทานยังมีขอสงสัยวาแอสฟลทติกไดครบไหม แลวก็ไฟฟาไดครบไหม 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)   นะครับ เชิญทานผูบริหารครับ 
 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ  
(ปลัด อบจ.กส. รักษาราชการ ก็ขออนุญาตใหทาง ผอ.กองพัสดุไดนําเรียนช้ีแจงคะในประเด็นน้ีขออนุญาติคะ 
แทนนายก อบจ.กส.) 
 
ประธานสภาฯ   เชิญทานผูอํานวยการกองพัสดุครับเชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นางอมร ปญญาแกว  เรียนทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติคะ จะขอนําเรียนวา 

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เราไดดําเนินการไปครบถวนทุกโครงการคะ  
สวนไฟฟาเรายังไมไดดําเนินการก็คงจะคาดวาจะคงไดกันเงินไวทุกโครงการคะ             
ก็จะดําเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณตอไปคะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูอํานวยการนะครับ ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิดวยนะครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)   ท่ีเปนหวงเปนใยนะครับ โดยเฉพาะเม่ือก้ีทานช้ีนําวาเสนทางกลับบาน 

ของประธานขอบคุณท่ีเปนหวงเปนใยของคุณทานวรากรณดวยนะครับ ทานก็คงท่ี
จะพอเขาใจแลวนะครับในการท่ีจะขอเคร่ืองจักร หรือวานําความเดือดรอนของพ่ี
นองประชาชนนะครับ เขามาสูองคการบริหารสวนจังหวัดของเรานะครับ มีทาน
สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญทานวิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร เชิญครับ 

ดต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร ทานประธานครับผมวิรมณศักด์ิ วงศธิเบศรจากนาคู ขอนิดเดียวครับ 
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ทานประธานครับ คือผมน้ี สจ. นาคู พ้ืนท่ีเปนเขาสูงสุดของจังหวัดกาฬสินธุ ไป
กลับก็ 160 ถึง 170  กิโลเมตร แตมีปญหาเร่ืองนํ้ามันเจาะบอบาดาลทาน
ประธานครับ คือผมไดเรียนถามหนวยเจาะบอบาดาลบอกวา บอหน่ึงตอนํ้ามัน 
200 ลิตร แตวาไปถึงก็เจาะไดมาสัก 2 ช่ัวโมงก็หมดเวลา แตวาบางคร้ังก็นอน 
สวนมากจะไมคอยนอนแลวตีกลับกาฬสินธุอีก รถนํ้ามัน 200 ลิตรน้ีระเจาะก็มี   
3 อยางเคร่ืองเจาะรถยนต เคร่ืองเปา ตีกลับมาอีก ตีกลับไปอีกนํ้ามัน 200 ลิตร 
บางคร้ังทานประธานครับ เจาะได 35 เมตรหมดนํ้ามันแลว เจาะไมได เดือดรอน
นะครับ ชาวบานก็ไมมีเงินสํารอง เจาอาวาสก็ออกบางบางคร้ัง 2,000 - 3,000 
สจ.ก็ออก ผอ.ก็ออก มันมีปญหาตรงน้ีนะครับถา อบจ.ไมมีเงินติดกระเปาจะทํา
ยังไง น่ีละครับตองสํารองใหเขาตลอดใหออกใหตลอด เพ่ิมเติมใหตลอด แตวางบป 
66 ผมอยากจะเรียนวาขอเพ่ิมนํ้ามันอีกหนอยไดไหมครับ เพราะวาของผมน้ีมันสูง
ตองเจาะลึกถึงจะไดนํ้านะครับ ติดในเขาสวนมาก นาคู เขาวง จะติดเขา ตอง
เจาะลึก 60 เมตรบางคร้ังยังไมไดเลยครับ น้ีแหละครับผมมีปญหาตรงน้ี ทาน
ประธานครับ เพราะวาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนนาคูน้ีฤดูแลง มีนาคม 
เมษายน พฤษภาคม นํ้าจะไมมีนะครับ แตถา อปท.บางพ้ืนท่ีเขาก็มีรถเอานํ้าให แต
เขาก็ไดวันหน่ึงก็สามเท่ียวก็เหลือประมาณนะครับนํ้ามันใหพ่ีนองประชาชนในแต
ละหมูบานก็ 2 - 3 รอยหลังคาเรือนก็เปนปญหามากแตวาใหมีนํ้าใตดินเจาะบอ
บาดาลใหเขาหนอยนะครับเพราะวาบางคร้ังสัก 45 เมตรไดก็ถือวาโชคดีแตปท่ี
ผานมาไมไดอยูสามบอนะครับ น่ีก็ลําบากตรงน้ีครับทานประธานครับผมอยากจะ
ใหเพ่ิมนํ้ามันใหป 66 หนอยหนวยเจาะบอบาดาลเร่ืองหัวเจาะ เร่ืองเคร่ือง
กระแทกเขาใหหมดนะครับแตวาบังเอิญนาคูโชคดีหนอย ท่ีตําบลสายนาวังน้ีทาน 
สส.ประเสริฐ บุญเรืองทานของบประมาณ ทานดําริมานะครับก็ชาวบานก็ไดใชครบ
ครับตําบลสายนาวังท้ังตําบล แลวก็มีไปตําบลหนองผือ ดวยนะครับก็ถือวาโชคดีถา
ผมวานะ ชวงน้ีก็ถือวาเปนความโชคดีของคนนาคู เขาวง ลูกเขยทานก็น่ังตรงน้ีนะ
ครับแตวาขออีกสักบอนะครับขอไดไหมครับตําบลบอแกว ภูแลนชางอีกบอหน่ึงคง
จะดีขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรมณศักด์ิ นะครับ เชิญทานอุทัย แกวกลาเชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นายอุทัย แกวกลา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนิดหน่ึงครับ 

ทานประธานครับ อยากแจงขาวเร่ืองสถานการณ นํ้าทวม ปน้ีเปนปท่ี นํ้าทวมแบบ
ไมคอยมีขาวครับทานประธานตอนน้ีสถานการณนํ้าในเขตอําเภอผม อําเภอฆองชัย 
ตอนน้ีนํ้าข้ึนจากระดับกักเก็บไปแลว ตอนน้ี 2.33 เมตรแลวครับ แตวาปกติแลวน้ี 
นํ้าชีเขาจะกักเก็บอยูท่ีความสูงอยูท่ี 137 เมตรตอระดับนํ้าทะเล ตอนน้ีนํ้าข้ึนไป 
139.33 นะครับ อีก 70 เปอรเซ็นตจะเขาฝงแลวนะครับ แตตอนน้ีในบริเวณตํ่า
อยางแถวโคกสะอาด แถวฆองชัยตอนน้ีทวมแลว เม่ือวานก็มีโอกาส ไดไปคุย 
ตอนน้ีฆองชัยไดสูบนํ้าจากสถานีสูบนํ้าออกจากนํ้าชีแลวเน่ืองจากนํ้าชีหนุน ไม
สามารถสูบได แตในจุดท่ีจุดของเขตกมลาไสยท่ีเปนเขตของทานประธานนะครับ 
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ตอนน้ีนํ้าหนุนเหมือนกันทวมขาวแลวตอนน้ีสูบไมได เน่ืองจากวาสถานีสูบนํ้าใหม
ตรงน้ัน 79 ลาน ยังสูบไมไดเน่ืองจากวาอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ชลประทานท่ี 6 ขอนแกน พอเขากอสรางเสร็จเขาถึงจะโอนใหชลประทานจังหวัด
กาฬสินธุตอนน้ียังไมสงมอบงานก็คง ผมเม่ือวานผมก็เลยขอใหทานรองผูวาได
ประสานไปท่ีทานผูอํานวยการชลประทานท่ี 6 ขอบแกน ขอสูบกอนเน่ืองจากวา
ตอนน้ีนํ้าในบริเวณเจาทา ธัญญา เหลากลางตอนน้ีก็เร่ิมทวมนาขาวไปแลวทาน
ประธานก็เลยคิดวาตอนน้ีเข่ือนอุบลรัตนก็ถือวาเขาปลอยเข่ือนปลอยนํ้าผานทางลํา
ชี ผานไปทางหนองหวาย ตอนน้ีเขาปลอยวันหน่ึง 18 ลานลูกบาศกเมตร เขาจะมี
เพดานปลอยสูงสุดม่ี 25 ผมทําหนังสือชะลอไปแลววาใหทางเข่ือนอุบลรัตนไดมี
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าใหชะลอการปลอยนํ้าลงใหมวลนํ้าชุดน้ีไป
กอนเน่ืองจากวาเข่ือนอุบลรัตนตอนน้ีความจุของเขาตอนน้ีอยูท่ี 2,436 ลานลูก
บาตรเมตร ตอนน้ีเขาพ่ึง 1,333 หรือประมาณ 54 เปอรเซ็นต ถือวายังตํ่า เขาก็
ยังสามารถกักเก็บไดเม่ือปท่ีแลวเขากักเก็บไปถึงรอยสามเปอรเซ็นตเขาก็ยังเก็บได 
ครับ เขาก็ตอบวาอาทิตยหนาเขาจะชะลอการปลอยตอนน้ีเขาเพ่ิมหลังการปลอย
ประมาณสามลานเพราะเขาบอกวานํ้าไหลเขาข้ึนเขาตอนน้ีวันละ อยางนอย 25 
ลาน ลูกบาศกเมตรเขาถือวานํ้าเขายังเยอะเขาก็ปลอยนํ้าท่ีเขาออกใหสมดุลกันนะ
ครับ ในสวนลํานํ้าปาวตอนน้ีประมาณ 62 % ก็ถือวายังตํ่านะครับ แตนํ้าพ้ืนท่ีลําชี
ตอนน้ีถาไมมีอะไรตอนน้ีก็นํ้าลดลงครับฆองชัยวันน้ีลดสองเซ็นตครับ ก็อยูในฐานะ
ท่ีแตนํ้าชุดปลอยอุบลรัตนท่ีจะมาถึงฆองชัยจะมาประมาณพรุงน้ีครับ ใชเวลา
เดินทางจากอุบลรัตนมาถึงฆองชัยประมาณเวลา 9 วันประมาณ ถึงจะมาถึงตรงน้ี 
ภายในสองสามวันน้ีจะเห็นนํ้าข้ึนอีกรอบหน่ึงแตจะข้ึนนอยลงเน่ืองจากวาปกติวา
ถานํ้าข้ึนมากน้ีมันจะแตกทุง นํ้าออกทุงมากการยกระดับนํ้าจะลดลงครับ ตอนน้ีผม
ก็ก็ตองไปดูทุกวันเพ่ือจะแกปญหาสวนสถานการณท่ีนาเปนหวงก็เปนรอฝนนะครับ 
เพราะชวงน้ีเปนชวงพายุเขาชวงอาทิตยหนานาจะเปนจุดท่ีตองเฝาระวังอยางย่ิงฝน
มาอีกชุดหน่ึงก็จะเปนปญหาอยางย่ิงของพ้ืนท่ี ของผมของทานประธานและของ
รองคําครับซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรับนํ้าทวมอยูแลวแตบังเอิญวาผมโชคดีหนอยวาชวงอําเภอ
ผมประมาณ 21 กิโลเมตรผมไดงบประมาณ 400 ลานบาทนะครับตอนน้ีทําเสร็จ
แลวก็ถือวาโอกาสท่ีจะทวมขาวในชวงพนังก็คงยากอยู เพ่ือวาเราทําความสูงของ
พนังท่ี 140.80 เมตร นะครับ แตนํ้าข้ึนสูงสุดท่ีผมอยูมาสูงสุดอยูประมาณ 
140.3 เมตรก็ถือวายังตํ่าอยูนะครับก็คงขออนุญาตเรียนวาชวงน้ีอยูในชวงนํ้า
กําลังข้ึนนะครับ ของฆองชัย กมลาไสย รองคํา ก็ตองมีอะไรอยากจะให อบจ. ดูแล
เด๋ียวจะไดรับการประสานตอนน้ีก็ไดประสานไปแลวครับรถปูนยาวก็ไปชวงเปดทาง
นํ้า รถด๊ัมกับรถแม็คโครก็ไปปนคันดินก็ไดรับการดูแลจากทานปลัดซ่ึงทําหนาท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีนายกก็ไดประสานมาตอนน้ีก็อยูพ้ืนท่ีอยูครับก็ขอบคุณทางกองชาง ท่ี
ดูแลพ้ืนท่ีชวยกันครับขอบพระคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานอุทัยท่ีเปนหวงเปนใยนะครับทานวรากรณ เชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
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นายวรากรณ ภูอาภรณ  ทานประธานนิดเดียวครับ ผมวรากรณ ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด เขตอําเภอยางตลาด ทานประธานครับเม่ือก้ีน่ังฟงเพ่ือนสมาชิกได
อภิปราย คือทานวิรมณศักด์ิ ขออนุญาตท่ีเอยนามนะครับ เก่ียวกับเร่ืองรถขุดเจาะ
บอบาดาลเม่ือก้ีไดฟงไมสยาบใจเลยครับโดยท่ีทานไดนําเรียนวา รถเจาะบอบาดาล
ตองติดใจวาเจาะไปไมก่ีเมตรนํ้ามันหมด ผมน่ังฟงผมน่ังฟงผมไมสบายใจเลยกอง
ชางก็ไมสบายใจผูปฏิบัติงานก็ไมสบายใจก็ผมน่ังในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติครับทาน
ประธาน อันน้ีเราจะปลอยผานไปโดยไมสอบถามขอเท็จจริงไมไดนะครับทาน
ประธาน รถขุดเจาะบอบาดาลออกปฏิบัติงานโดยทานสมาชิกโดยไปลงพ้ืนท่ี
ติดตามแลวก็ใหกําลังใจแลวก็ตรวจสอบวันดีคืนดีทานสมาชิกอภิปรายในสภาบอก
วาชุดเจาะบอบาดาลไปเจาะบริการใหพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี เจาะไปไดก่ีเมตร
นํ้ามันหมดไมทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด ผมเช่ือวากองชางก็ไมสบายใจตอนน้ี  
ถาไดฟงคําน้ีเพราะฉะน้ันขอมูลตรงน้ีฝากทานผูบริหารไดตรวจสอบนะครับหรือ  
วากองชางจะช้ีแจงหรือวามีขอเท็จจริงเอามารายงานตอสภาแหงน้ีเราจะไดทราบ
ขอเท็จจริงวาท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายน้ัน สาเหตุท่ีแทจริงเปนเพราะอะไร 
เพราะฉะน้ันวันน้ีผมจะไมปลอยผานคําวาจะเจาะบอบาดาลไปบริการพ้ืนท่ี
ประชาชนแลวเจาะไปไดไมก่ีเมตรนํ้ามันหมดนํ้ามันไมพอสมาชิกไดออกชวย 
ชาวบานไดออกชวยอันน้ีผมจะไมปลอยผานถาช้ีแจงไดช้ีแจงนะครับทานประธาน
ครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับขอบคุณทานวรากรณ นะครับ จริง ๆแลวน่ี ผมก็จดบันทึก 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)   ในขอซักถามของสมาชิกนะครับทุกทานดวยนะครับ ก็กะวาจะใหทางทาน 

คณะผูบริหารซ่ึงตอนน้ีก็อยูในวาระอ่ืน  ๆถาทานสามารถตอบไดก็จะใหทานตอบ
คร้ังเดียวนะครับ เร่ืองทานอุทัย แกวกลา วันน้ีก็ขอบคุณทานนะครับท่ีเปนหวงเปน
ใยพ่ีนองชาวฆองชัย กมลาไสย รองคํา เชาน้ีตัวกระผมเองก็ลงพ้ืนท่ี ท่ีตําบลดงลิงก็
ขอขอบคุณทางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานคณะผูบริหารนะครับท่ีได
นําเคร่ืองสูบนํ้านะครับไปบรรเทาสูบนํ้าใหกับพ่ีนองชาวตําบลดงลิงนะครับ สวน
ทานวรากรณทานวิรมณศักด์ิ ท่ีสอบถามมาวาเคร่ืองจักรกลนะครับ โดยเฉพาะ
เคร่ืองเจาะบอบาดาลท่ีไปเจาะใหกับพ่ีนองประชาชนแลวนะครับ เจาะได 35 
เมตร นํ้ามันหมดนะครับความเปนจริงยังไงทานผูบริหารจะช้ีแจงไหมครับ เชิญทาน
ผูบริหารครับ 

 
นางเพ็ญศรี แสงดารา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติประเด็น 
(ปลัด อบจ.กส. รักษาราชการ ของทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขตอําเภอนาคู แลวก็อําเภอยางตลาดขออนุญาต 
แทนนายก อบจ.กส.)  ใหทางกองชางไดนําเรียนช้ีแจงเบ้ืองตนนะคะในประเด็นน้ี 
 
ประธานสภาฯ   เชิญครับเชิญกองชางครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นายสุวิทย กุสุมพงษ  ครับกราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ  
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(หัวหนาฝายเครื่องจักรกล ในสวนคําถามของทานสมาชิกเขตอําเภอนาคูนะครับ ในสวนน้ีจริง  ๆ 
รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง) แลวนํ้ามันเจาะบอบาดาลเราประจําปเฉล่ียบอละประมาณ 200 ลิตรครับ  

ตอบอ ซ่ึงในการเจาะแตละบอเราจะสํารวจวาไดนํ้าหรือไมไดนํ้า นะครับ มูลเหตุ  
ท่ีอาจจะเจาะแลวหมดนํ้ามันหมดเร็วหรือยังไงในสวนน้ีพ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ีไมเทากัน
นะครับ พ้ืนท่ีราบลุม พ้ืนท่ีเขาสาเหตุท่ีหมดเร็วเกิดจาการเจอพ้ืนท่ีท่ีเปนหินอันน้ี
อาจทําใหใชนํ้ามันส้ินเปลืองไปเยอะนะครับในสวนน้ี แตจริง  ๆแลว อบจ. ต้ัง
งบประมาณไวคือตอ 1 บอ มันตองไดนํ้าบาดาลครับผมถาพ้ืนท่ีมันมีนํ้าบาดาลจริง 
200 ลิตรนาจะพอนะครับ ในสวนท่ีวานํ้ามันหมดเร็วไดแตไมก่ีเมตรอันน้ีเด๋ียวจะ
ตรวจสอบอีกทีนะครับ เพราะวาในสวนน้ีเราไมม่ันใจวาพ้ืนท่ีตรงน้ันมันเปนพ้ืนท่ี
ของช้ันหินขนาดไหนนะครับในสวนน้ี สวนท่ีวารถไปกลับ  ๆในสวนน้ีมันเปนการ
บริการซ่ึงมันมีนํ้ามันบริการของพนักงานอยูแลวนะครับเก่ียวกับ 200 ลิตรท่ีใชใน
การเจาะบอบาดาลนะครับ ก็เรียนเบ้ืองตนใหทานสมาชิกทราบตามน้ีนะครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณกองชางนะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ  
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)   เชิญทานประสิทธ์ิ อาจบรรจงเชิญครับ 
 
นายประสิทธิ์ อาจบรรจง  ผมนายประสิทธ์ิ อาจบรรจง ทานผูเขารวมประชุม ผมขอใหทานประธาน 

นับองคประชุมหนอยครับ  
 
ประธานสภาฯ    เชิญทานวิรมณศักด์ิ เชิญครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
ดต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร ผมขอทราบแตวาขอหนอยเดียวเพ่ือความเขาใจซ่ึงกันและกันนะครับ  

ทานประธานครับ คือผมท่ีผมพูดวาเขตของผมนะครับ มันติดภูเขาหินเยอะ แตขอ
เพ่ิมนํ้ามันแคน้ันไมไดวาอะไร คือผมติดใจเขามีหินท้ังน้ันนะครับมีหินมีอะไรเยอะ
มันติดภูเขาเขตรอยตอสกลนครกาฬสินธุนะครับ ท่ีผมพูดไมไดวาท่ีราบอะไรนะ
ครับแตวาขอนะนาคูเพ่ิมนํ้ามันอีกหนอยเทาน้ันครับทานประธานแคน้ีขอขอบคุณ
ทานนายกทาน ผอ.กองชางดวยครับผมพูดแคน้ีนะครับไมไดวาอะไรนะครับเพ่ิมให
ผมหนอยก็แลวกันขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญครับ  
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)   สําหรับวันน้ีไดประชุมกันมาเปนเวลาอันสมควรแลว เน่ืองดวยนายก 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จะแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดกาฬสินธุ และสภาตองพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2566 ดังน้ัน ผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 8 
ประจําป 2565 เปนวันศุกรท่ี 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ         
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สําหรับการแตกายขอความ
รวมมือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุแตงเคร่ืองแบบสีกากี
คอพับแขนยาว รวมท้ังผูเขารวมประชุมดวยนะครับ ขอเลิกประชุมครับ  
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เลิกการประชุม    16.00  น. 
 


