
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 10 ประจำป  256๕ 

เมื่อวันอังคาร  ที่  13  กันยายน  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.  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.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.รองคำ  
26.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
27.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 
 

ผูลาประชุม 
1.  นายวิรัตน               ภตูองใจ                     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 2 
2.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางวิไลพร  นิพัฒน   ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
4.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
5.  นายชุมพล  หลักคำ   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นางสุภาพร  เกียรติดำเนินงาม  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
7.  นายประยงค   โมคภา   ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษนายก อบจ.กส. ดานการศึกษา 
8.  นายสมชัย  นิจพานิช  ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษนายก อบจ.กส. ดานสาธารณสุข 
9.  นายชาญณรงค หวังมนตรี  ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษนายก อบจ.กส. ดานบริหารจัดการ 
10.  นายไพกิจ  โกศล   ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษนายก อบจ.กส. ดานพัฒนาชุมชน 
11.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตำแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
12.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 
13.  นายโชติ  ฆารสมภพ  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
14.  นางอมร    ปญญาแกว  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
15.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  ผอ.สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
16.  นางจิรารัตน จิตจักร   ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
17.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
18.  นางสุกัลญา โพธ์ิละเดา  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
20.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
21.  นางลำดวน  พรเรืองวงศ  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

22.  นางสาวณธษา วงคขวาหูม  ตำแหนง  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
23.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
24.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตำแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
25.  นายสุทธิสม ญาณผาด  ตำแหนง  หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

26.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
27.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
28.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ 
29.  นางวนิดา  อำภรณ   ตำแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ 
30.  นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
31.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตำแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ 
32.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
33.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
34.  นางสาวชุติมา รักษาพล  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
35.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
36.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตำแหนง   หัวหนาฝายการประชุม  
37.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
38.  นางสุวลักษณ ไชยพร   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
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39.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
40.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
41.  นายชูชัย    ฆารอำไพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
42.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
43.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
44.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
45.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตำแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
46.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
48.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
49.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
50.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
51.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 

เลขานุการสภาฯ ครับขอนุญาตท่ีประชุมครับ ทางฝายเลขานุการสภาไดตรวจนับองคประชุมแลว 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) นะครับก็ปรากฏวาสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมนะครับ การประชุม

สภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี 10 นะครับ ประจำป 2565 นะครับ 
สืบเน่ืองจากวันน้ีทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานวิรัตน  
ภูตองใจ ทานไดลาออกจากตำแหนง ประธานสภา ทำใหตำแหนง ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด วางลง  ครับโอกาสน้ีผมขอกราบเรียนเชิญทานคงเดช 
เฉิดสถิตย รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คนท่ี 1 ไดปฏิบัติ
หนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมในวันน้ี โอกาสน้ีผมอนุญาตกราบเรียนเชิญ          
ทานคงเดช เฉิดสถิตย  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ี 1   
ปฏิบัติหนาท่ีการประชุมสภาในคราวน้ี  ไดกรุณาประจำท่ีบัลลังกจากน้ันดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ  ขอเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ        เชิญน่ังครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี 10  ประจำป  2565  ณ  บัดน้ี   
 
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1  ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีคำส่ังองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ี 874/2565  
เร่ือง  แตงต้ังท่ีปรึกษาพิเศษนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ดังน้ี 

1.  นายประยงค  โมคภา  เปนท่ีปรึกษาพิเศษนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ ดานการศึกษา 
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2.  นายสมชัย  นิจพานิช  เปนท่ีปรึกษาพิเศษนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  ดานสาธารณสุข 

3.  นายชาญณรงค  หวังมนตรี  เปนท่ีปรึกษาพิเศษนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ดานบริหารจัดการ 

4.  นายไพกิจ  โกศล  เปนท่ีปรึกษาพิเศษนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  ดานการพัฒนาชุมชน 

ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี 6 กันยายน  2565  เปนตนไป 
1.2  ดวยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดประกาศ  เร่ือง รับรองรายช่ือ

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ  ในสวนกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน  
ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  นะครับ  ซ่ึงมีวาระดำรงตำแหนง  3 ป  นับต้ังแตวันท่ี 22 
สิงหาคม  2565  

1.3  ดวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญรวมเปนเกียรติ
โครงการเขาคายพัฒนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ประจำปงบประมาณ 
2565  ในวันท่ี 15 กันยายน 2565 เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  (หลังเกา) อำเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ  ขอเชิญทานสมาชิกสภารวมเปนเกียรติตามวันเวลาและสถานท่ีดังกลาว
ดวยนะครับ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีสำเนาใหทานสมาชิกสภาแลว  นะครับ  
  

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ  
2.1 สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี  8 ประจำป  2565   

    วันศุกร  ที่  2 กันยายน  2565 
และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

 เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 
นางสชุาดา  แตงประกอบ เรียนทานประธานสภา หัวหนาสวนราชการทุกทาน  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 

ทุกทาน  ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ เขตอำเภอรองคำ  ในฐานะคณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  
8  ประจำป  2565  วันศุกรท่ี   2  กันยายน  2565  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจ
รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  9  กันยายน  2565 และไดจัดเตรียมไวใหทาน
สมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาใน
วันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุมทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวน
การแกไขถอยคำในรายงานการประชุมกระทำไดตามมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  8  ประจำป  2565   
    วันศุกรท่ี  2   กันยายน  2565  หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เชิญครับ 
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    เชิญทานสุรพงษ ครับ 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ พลซ่ือ กุฉินารายณ เขต 3 ทาน 

ประธานครับ ความจริงแลว วาระท่ี 2 เรา ประเพณีปฏิบัติก็คือรับรองไปเลยนะ
ครับ ใหขอสังเกตและหารือทานประธานวากรณีท่ีหากวามีผูอภิปรายในสภาถาเปน
เร่ืองสำคัญก็อยากใหคณะกรรมการทำรายงานประชุม สงคำท่ีแกะออกจากคำพูด
จากการอภิปรายใหสภาใหทวนดูอีกคร้ังหน่ึงครับ เกรงวาจะเปนเหมือนทานมีชัย 
เพราะฉะน้ันถาเปนไปไดท่ีอภิปราย วาระสำคัญเร่ืองสำคัญน้ี กอนท่ีจะมีการรับรอง
รายงานประชุม อยากใหคณกรรมการตรวจรายงานการประชุม สงใหผูอภิปรายวา
ขอความถอยคำท่ีอภิปราย ตรงกับถอยคำหรือไมนะครับ อันน้ีผมฝากไวนะครับ
เปนขอสังเกตเกรงวาเหมือนกับทานมีชัยนะครับ เด๋ียวบอกวาพูดอยางหน่ึง เปนอีก
อยางหน่ึงนะครับ เราก็ฝากไวทานประธานเพียงเทาน้ีนะครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสุรพงษ นะครับท่ีเปนหวงเปนใยในเร่ืองของการประชุมสภานะครับ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ใหแกะใหกับผูอภิปรายนะครับ ใหทางสำนักเลขานุการได ปฏิบัติเพ่ือความ 

เรียบรอยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา  
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  8  ประจำป  2565   
    วันศุกรท่ี  2   กันยายน  2565  หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เชิญครับ 
    ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที ่ 8  ประจำป  2565   
วันศุกรที่  2   กันยายน  2565   
 
2.2  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  9 ประจำป  2565   

    วันอังคารที่  6  กันยายน  2565 
และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน  

 เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา 
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
    

นางสาวกุหลาบ พิศวงค เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  ทานนายก 
คณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ดิฉันนางสาวกุหลาบ พิศวงค 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอหวยผ้ึง ในฐานะ
คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  9  ประจำป  2565  วันอังคารท่ี   6 
กันยายน  2565  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  12 
กันยายน  2565 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการ
ประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการ
ประชุมทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคำในรายงานการ
ประชุมกระทำไดตามมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  9 ประจำป  2565   
    วันอังคารท่ี  6  กันยายน  2565  หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม 
    ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  9 ประจำป  2565   
    วันอังคารที่  6  กันยายน  2565   
 
ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                 

(แทนตำแหนงที่วาง) 
ดวย นายวิรัตน  ภูตองใจ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ             

ไดย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ มีผลต้ังแตวันท่ี  7  กันยายน 
2565  ตามมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 
2540  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  5  พ.ศ. 2562  

มาตรา  19  เม่ือตำแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี แทนตำแหนงท่ีวางภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีตำแหนงน้ันวางลง 

    เชิญทานเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบวิธีการเลือกครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) จังหวัดกาฬสินธุ ทุกทานครับ ครับสำหรับวิธีการเลือกประธานสภานะครับหลาย 

ทานก็คงจะไดเลือกกันไปพอสมควรแลวนะครับ ผมจะขออนุญาตช้ีแจงขอระเบียบ
คราว  ๆ นะครับ ก็คือใชขอบังคับการประชุม ขอ 8 นะครับ ครับท่ีเตรียมมาก็คือ
อาจจะมีทานสมาชิกสภาเสนอมาหลายทาน นะครับ ก็เตรียมความพรอมไวนะครับ 
ครับสำหรับวิธีการเสนอช่ือนะครับ ทานสมาชิกสภาแตละทานนะครับ ทุกทานมี
สิทธ์ิ ท่ีจะเสนอรายช่ือสมาชิก ท่ีทานเห็นสมควรนะครับ เปนประธานสภาจากน้ันก็
จะตองมีสมาชิกรับรองอยางนอย 2 ทานนะครับ สมาชิกรับรอง 2 ทานน้ี 
หมายความวาทานจะรับรองทานอ่ืนไมได ครับ ทานจะตองรับรองไดเฉพาะทานท่ี 
ท่ีเห็นสมควรเทาน้ันนะครับ 2 ทานนะครับ ทุกทานมีสิทธ์ิ ท่ีจะเสนอไดนะครับ แต
ขอ 14 กำหนดวานะครับ กรณีท่ีมีทานสมาชิกเสนอรายช่ือประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานเดียว ก็ใหถือวาทานน้ันไดรับเลือก ครับนำเรียน
คราว  ๆเพ่ือทราบครับทานประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ   เม่ือทานสมาชิกไดทราบถึงวิธีการเลือกประธานสภาฯ แลว ผมขอ                  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ดำเนินการตามข้ันตอน ขอเชิญทานสมาชิกเสนอช่ือผูท่ีตนเห็นสมควร  
    ใหเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  โดยตองมี  
    สมาชิก รับรอง  ไมนอยกวาสองคน  ขอเชิญครับ 
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ทานภูมินทร ภูมิเขตร เชิญครับ 
 
นายภูมินทร  ภูมเิขตร  ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และ 

เพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครับ ผมภูมินทร ภูมิเขตร 
ครับ สมาชิกกุฉิรายณ เขต 2 ครับ ขอเสนอทานเสนีย  เอกบุตรครับ  

 
ประธานสภาฯ   ทานภูมินทร ภูมิเขตร เสนอทานเสนีย เอกบุตร นะครับ เปนประธานสภาฯ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ขอผูรับรองครับ 2 ทานนะครับ  

1. ทานประสิทธ์ิ อาจบรรจง  
2.  ทานจารุวรรณ พันเดช    

    ผูรับรองถูกตองตามระเบียบ นะครับ  
    มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ถาม 3 คร้ัง) 
    ถาไมมีถือวา  ทานเสนีย  เอกบุตร  ไดรับเลือก 
    เปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  

ตามขอบังคับการประชุม ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน                
รองประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอช่ือผูสมควร           
ไดรับการแตงต้ังเพียงตำแหนงละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 

    ก็ตองขอแสดงความยินดีกับ  ทานเสนีย  เอกบุตร      
    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ลำดับตอไปผมขอเรียนเชิญทาน เสนีย  เอกบุตร  ประธานสภาฯ  ข้ึนสูบัลลังค  
เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการตอไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ   กอนอ่ืนนะครับ ตองขอกราบขอบพระคุณ ทานสมาชิกสภาทุกทานนะครับ ท่ี 
(นายเสนีย  เอกบตุร)  ใหการสนับสนุนใหผมเปนตัวแทนของพวกทานในการเปนประธานสภา เพ่ือนำ 

ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ เขาสูสภาแลวก็สงมอบใหทาน
ผูบริหาร ไดนำไปปฏิบัติ ใหชาวจังหวัดกาฬสินธุ ใหมีความสุขย่ิงข้ึนนะครับ ผมจะ
ทำหนาท่ีประธานสภาในองคกรของเราอยางเต็มความสามารถนะครับ ดวยความ
เคารพครับ ขอบพระคุณครับ ตอไปนะครับ เขาสูระเบียบวาระท่ี 4  

 
ระเบียบวาระที่ 4  กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
  เรื่อง  ขอทราบเครื่องมือ-เครื่องจักรรถยนตที่ชำรุดหรือใชงานไมได 

-   นายอุทัย  แกวกลา   ผูตั้งกระทู  
เรื่องนี้ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                                      
ไดตอบมาเปนหนังสือแลว 
ทานอุทัย มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม   เชิญครับ 

 
นายอุทัย  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายก ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก 

สภาผูทรงเกียรติทุกทาน ผมอุทัย  แกวกลา จากอำเภอฆองชัยครับ ผมไดต้ังกระทู
ถาม ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
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และรถยนต ท่ีชำรุด สูญหาย ใชงานไมได มีจำนวนเทาไหรนะครับ ทานนายกได
กรุณาตอบมาเปนหนังสือแลวนะครับ เปนเอกสาร แตตรวจสอบแลวมีเอกสารท่ี
ตรวจเช็ควาชำรุดสูญหายเทาไหรน้ี แคเพียง 2 กองครับ ขออนุญาตก็คือ กองชาง
และสำนักงานเลขาครับ สวนกองอ่ืน น้ียังไมได เช็ครายละเอียดวามีจำนวน
เคร่ืองมือท่ีใชไมไดเทาไหรนะครับ ขออนุญาตทานประธานผมมาดูคราว  ๆทาน
ประธานนะครับวาในจำนวนเคร่ืองจักรท่ีมีอยูเน่ืองจากวาทำไม ผมถามเร่ืองน้ีครับ 
เราจะเห็นวา ถาทานมา อบจ. ในชวงเวลา ในชวงกอน 11 โมง ทานจะหาท่ีจอดรถ
ไมไดเลยครับ ถาจะมาอบจ. ทานจะหาท่ีจอดรถ มาถึง อบจ. ซัก 11 โมงคร่ึง ครับ 
แลวชวง 11 โมงคร่ึง ถึง บายโมงคร่ึงครับ ทานถึงจะมีท่ีจอดรถ ถาอยางน้ันไมมี   
นะครับ ผมคิดวาทำไมผมถึงถาม ผมคิดวาประเด็นท่ี 1 ก็คือวาเรามีความจำเปน   
มีความจำเปนท่ีจะสำรวจเน่ืองจากวาบัญชีเราเยอะมาก เห็นมาก มีท้ังหมด
ประมาณ 26 คัน เฉพาะกองเดียวนะครับ เราอยากรูวาใชไดเทาไหร เน่ืองจากวา
รถกับคนมันคูกันครับทานประธาน ในการซ้ือรถแตละคร้ัง แตละคัน นอกจากของ
ตองมีแลวตองมีคนขับประจำดวย ดังน้ันบางคัน รถตายแลวครับทานประธาน แต
คนยังมีชีวิตอยูก็มีครับ ผมดูขอมูลจากกองชาง ครับ คือจากจำนวน 26 รายการ   
มีรถยนตใชการไมได รอจำหนายอยู 3 คันครับ ก็คือรถเกล่ียดิน คัน 1 รถแม็คโค
รตีนตะขาบ คงอยูขาง  ๆทานประธานทานเห็นไหมครับ ตรงขาง  ๆท่ีเราวน  ๆ 
เขามานะครับ แลวก็คันท่ี 3 ตีนตะขาบ นาจะอยูแถว  ๆหลังหองน้ำกองชาง นะ
ครับ ทางโรงซอมนะครับ นอกน้ันอยูในชวงการดำเนินการ รอการซอม ผมคิดวา
เรามีความจำเปนท่ีจะตองจำหนาย ในความคิดผมนะครับ เราเปนหนวยงานของรัฐ 
เราไมเหมือนบริษัท ถาเปนบริษัทเขา เขาจะไมจำหนายครับเน่ืองจากวาเขาจะตอง
ใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการนำเงินกำไรบางสวนไปใชกับการซอมบำรุงเคร่ืองจักร
ครับ แตจำหนายหรือไมจำหนาย อบจ. ตองเอาเงินมาซอมอยูดีครับ ดังน้ันเพ่ือจะ
ใหบัญชีการใชงานเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ท้ังหมดเปนปจจุบัน ผมคิดวาเรามีความ
จำเปนตองจำหนาย โดยเฉพาะ อบจ. แลว จำหนายจะงายมาก เหมือนหนวยงาน
อ่ืนท่ีข้ึนอยูกับกรม ข้ึนอยูกับกระทรวง ตองขออนุญาตจากกระทรวงไป อบจ. อยู
ท่ีน่ี เบ็ดเสร็จ ผมคิดวาถาสมมุติวาเรามีความจำเปนวาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีมีอยู 
บัญชีเยอะแยะจากบัญชีผม ถาเราจำหนายไป ถาไมพอเทาไหร เคร่ืองมือไมพอ
เทาไหร เราอาจจะหาชองทางในการหาเคร่ืองมือท่ีมีความพรอม เคร่ืองมือท่ี
สามารถนำมาบริหารจัดการเพ่ือพ่ีนองประชาชนได ผมจึงต้ังกระทูถามเพ่ือจะใหมี
ขอมูลผมคิดวาในสวนประเด็นท่ีผมมีอยู คงไมครบแตอยากนำเรียนทานประธานไป
ยังทานนายกวาถาเปนไปไดผมอยากจะใหทานไดต้ังคณะทำงานในการตรวจ 
ตรวจดูรถท้ังหมดวา อบจ.กาฬสินธุ มี มีใชงานไดจริง  ๆอยูเทาไหร ซอมไดเทาไหร 
ซอมไมไดเทาไหร สวนซอมไมไดน้ัน จะบริหารจัดการอยางไร เม่ือชวงเดือนมีนาคม
ท่ีผานมา รัฐบาลปจจุบันเขามีนโยบาย ชวงน้ันเหล็ก 1 กิโลกรัม 20 บาท เศษเหล็ก
นะครับ เหล็กราคาแพงมาก เขามีแนวนโยบายวาอยากจะใหหนวยงานของรัฐทีมี
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชงานไมไดแลว จำหนายเพ่ือจะนำเม็ดเงินมาพัฒนาหรือมา
เปนคาใชจายในองคกรผมคิดวาประเด็นน้ันก็คือวาเปนประเด็นท่ีฟงข้ึนและพอมี
แนวทางได แตประเด็นของเราผมคิดวาเราตองคิดรายละเอียดจริง  ๆวาเรามี
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เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีพรอมอยูเทาไหร ซอมไมไดเทาไหร บางทีเราจะตองจำหนาย
หรือดำเนินการ ดังน้ันผมสอบถามก็ไดขอมูล พอสมควรแตบางกอง 6-7 กองไมมี
ขอมูล ก็อยากจะใหทานนายกขออนุญาตทานประธานผานไปยังทานนายกใหทาน
ไดต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบดู รายงานทานนายกแลวก็จากน้ันจะทำ
อยางไรก็ใหเปนอำนาจของทานนายกดำเนินการได เบ้ืองตนผมเห็นคันตรงน้ีครับ 
รถแม็คโครตรงใกล  ๆน่ีนะครับ อยูใกล  ๆผมคิดวาเราไมมีท่ีจอดรถ บางทีเราตอง
โยกยายหรือทำบริหารจัดการบางทานประธาน เพ่ือเปนการทำใหเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร มันอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดทุกคันเพ่ือบริการพ่ีนองชาวกาฬสินธุ 
ครับ ผมไมติดใจทานประธานครับ ก็คงสอบถามเพ่ือไดขอมูลรวมกันครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานอุทัย นะครับท่ีต้ังกระทูถามเร่ืองน้ี นะครับแลวก็ทานนายกมีอะไร
(นายเสนีย  เอกบุตร)  เพ่ิมเติม ท่ีทานอุทัยไดอภิปรายไวไหมครับ เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภาผู
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  ทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีทานสมาชิกสภาไดมีกระทูถามนายกองคการบริหารสวน 

จังหวัด ตอบกระทูเปนหนังสือไปแลวแตวาเม่ือมีประเด็นเพ่ิมเติมข้ึนมาในสวนท่ี
อภิปรายเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเปนการท่ีจะไดตอบเพ่ิมเติมใหทานสมาชิกนะคะ ก็คือ
รายละเอียดในสวนท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีทานถามมาในสวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
รถยนต หรือตาง  ๆท่ีอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ถาดูลงไปเพ่ิมเติม 
ลึกข้ึนไปมาก เรามีการจัดซ้ือ 30 กวาปมาแลว นะคะต้ังแต พ.ศ. 2529 ประมาณ 
36 ป ดังน้ันในรายละเอียดตาง  ๆก็คงจะไดมอบหมายแตงต้ังคณะทำงานท่ีมีสวน
เก่ียวของในการพิจารณาใหตรงกับระเบียบทางราชการนะคะ ในประเด็นท่ีหาก
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร น้ัน  ๆไมสามารถท่ีจะซอมแลวจำเปนจะตองจำหนาย คง
จะตองมอบหมายใหสวนท่ีเก่ียวของไดพิจารณาตรวจสอบ ทรัพยสิน เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรของเรา แลวก็ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุตอไปในการจำหนาย ในสวนของ
การบำรุง ซอมแซมรักษา ส่ิงท่ีเปนทรัพยสินท่ีเรามีอยู เราก็คงจะตองพยายามท่ีจะ
ใชทรัพยากรใหเกิดศักยภาพเต็มท่ีมากท่ีสุดนะคะ ก็คงจะปรับในสวนท่ีทานสมาชิก
สภาไดเสนอก็คือ ไดตรวจสอบ สวนทุกกองท่ีเหลือ ก็คงจะไดมีคณะทำงาน แตงต้ัง
คณะทำงานมาตรวจสอบในขอมูลชุดน้ีแลวก็จะสรุปและก็ดำเนินการภายใต
ระเบียบ ขององคการบริหารสวนจังหวัด ระเบียบของสวนทองถ่ินตอไปคะ เรียน
ทานประธานสภาคะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับทานนายก ท่ีไดอภิปรายเพ่ิมเติม กับผูต้ังกระทู ไดทราบท่ีไปท่ี 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มานะครับ ถาไมมีอะไรนะครับ ผมจะเขาระเบียบวาระท่ี 5 เลยนะครับ ทานผูต้ัง 

กระทูมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีนะครับ จะเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ  
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ระเบียบวาระที่  5  5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 3 คน 

(เชิญทานเลขาชี้แจงระเบียบวิธีการเลือกครับ) 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับขอบคุณครับทานประธานครับ กอนท่ีจะช้ีแจงวิธีการเลือกนะครับ ผมขอ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) อนุญาตทาวความตามคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

กอนนะครับ เดิมทีนะครับ เปนคำส่ังองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ี 
2130/2561  เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ นะครับ ซ่ึงคำส่ังเดิมนะครับ ลงนามเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 โดย
ทานรองประยงค    โมคภา รักษาราชการแทนนายกในสมัยน้ันนะครับ ซ่ึงตามขอ
ระเบียบแลวนะครับ คณะกรรมการองคการบริหารสวนจังหวัด จะครบวาระ 4 ป 
ซ่ึงตามระเบียบแลวจะครบจริง  ๆ17 ตุลาคม 2565 ก็คือประมาณเดือนหนานะ
ครับ แตเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมนะครับ เปนการเสนอรายช่ือไวนะครับ ทาง
ทานนายกก็เลยเสนอ เร่ืองใหสภาพิจารณาคัดเลือกทานสมาชิก 3 ทานนะครับ 
เพ่ือเปนตัวแทนในการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ นะครับ ซ่ึงทานเดิมขออนุญาตเอยนามนิดหน่ึงนะครับ ทานเดิมก็จะมี 
ทานพลากร           พิมพะนิตย ทานณัฐวัชต พิมพะนิตย ทานสุริยา ภูนวนทา 3 
ทานนะครับ สำหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการของสภาน้ีนะครับ ก็คงจะตองใช
วิธีการเลือก เหมือนกับเลือกประธานสภาเปนหลักนะครับ ก็คือทานสมาชิกทานใด
นะครบเห็นสมควรท่ี จะเสนอรายช่ือทานสมาชิก ทานท่ีเห็นสมควรนะครับ เปน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ก็ใหทานเสนอช่ือ นะครับ แลวก็
ใหทานสมาชิกรับรอง 2 ทาน สวนการแตงต้ังน้ันก็จะเปนอำนาจของทานนายกนะ
ครบ ซ่ึงจะแตงต้ังในลำดับตอไปนะครับ ซ่ึงจะยังไมแตงต้ังในวันน้ีนะครับ ก็คงตอง
หลังจากวันท่ี 17 ตุลาคม ไปแลว เปนการเสนอช่ือลวงหนานะครับ หลัก  ๆก็มี
เทาน้ีครับทานประธานครับ เชิญทานประธานดำเนินการตอไดเลยครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขานุการสภานะครับท่ีไดช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบหรือขอบังคับในการ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ  

ลำดับตอไป เปนการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  ซึ่งมีจำนวน 3 คน นะครับ เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ    
ทีละคนนะครับ 

    - เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  1  เชิญทานคงเดชครับ 
 

นายคงเดช  เฉิดสถิตย ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมคงเดช เฉิดสถิตย ครับ ผมขอเสนอช่ือ                    
ทานกุหลาบ พิศวงค ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1. ทานภูมินทร ภูมิเขตร 2. ทานจารุวรรณ พันเดช 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ผูรับรองครบ นะครับ  ทานกุหลาบ ทานยินยอมหรือไม 
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นางกุหลาบ  พิศวงค  ยินยอมคะ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม     
(นายเสนีย เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมติเลือกทานกุหลาบ พิศวงค เปนกรรมการคนที่ 1 

 
- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  2   
เชิญทานบรรจง ยนตชัยครับ 

      
นายบรรจง  ยนตชัย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรง 

เกียรติทุกทานครับ กระผมขอเสนอทานประหยัด พานิชดีครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1. ทานอุทัย  แกวกลา 2. ทานคงเดช เฉิดสถิตย 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ผูรับรองครบ นะครับ  ทานประหยัด ทานยินยอมหรือไม 

 
นายประหยัด พานิชดี  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมประหยัด พานิชดี จากนามนครับยินยอม 

ครับ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม     
(นายเสนีย เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมตเิลือกทานประหยัด พานิชด ีเปนกรรมการคนที่ 2 

 
- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  3  
เชิญทานเนาวรัตน คูสกุลรัตน ครับ 

      
นางเนาวรัตน คูสุลรัตน  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ดิฉันนางเนาวรัตน คูสกุลรัตน อำเภอเมืองคะ ขอเสนอช่ือทานสวาท               
ประดับการคะ  

 
  
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1. ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ  2. ทานกุหลาบ พิศวงค 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ผูรับรองครบ นะครับ  ทานสวาท ทานยินยอมหรือไม 

 
นางสวาท  ประดับการ  ทานประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางสวาท ประดับการ เขตอำเภอคำมวง  

ยินยอมคะ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม     
(นายเสนีย เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมติเลือกทานสวาท ประดับการ เปนกรรมการคนที่ 3 

ถือวาที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดั
กาฬสนิธุ  ประกอบดวย 
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     1. ทานกุหลาบ  พิศวงค 
     2. ทานประหยัด พานิชดี 
     3. ทานสวาท ประดับการ 

ท้ัง 3 ทานก็จะตองทำหนาท่ีใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเรา
ตอไปนะครับ  
 
5.2 การคัดเลือกคัดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น                
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 3 คน  ซึ่งวิธีการ
เลือกใชวิธีเดียวกันกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการทีละคน  นะครับ 

    
- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนที ่ 1  เชิญทานเนาวรัตน ครับ 
 

นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน             
ดิฉันขอเสนอ ทานภูมินทร ภูมิเขตร คะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1. ทานจารุวรรณ พันเดช  2. ทานบรรจง ยนตชัย 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ผูรับรองครบ นะครับ  ทานภูมินทร  ภูมิเขตร  ทานยินยอมหรือไม 

 
นายภูมิมินทร ภูมิเขตร   ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ยินยอมครับ  
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ เชิญครับ     
(นายเสนีย เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมติเลือกทานภูมินทร ภูมิเขตร เปนกรรมการคนที่ 1 

 
- เชิญทานสมาชกิเสนอช่ือคณะกรรมการ คนที่  2  เชิญทานคงเดช ครับ 

 
นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมคงเดช เฉิดสถิตย ครับ ขอเสนอทานจักรกฤษ  

นอยเสนา ครับ ทานประธานครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1. ทานประสิทธ์ิ อาจบรรจง  2. ทานอนันต  อรรคเศรษฐัง 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ผูรับรองครบ นะครับ  ทานจักรกฤษ  ทานยินยอมหรือไม 

 
นายจักรกฤษ  นอยเสนา  ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานผูบริหาร กระผมนายจักรกฤษ นอยเสนา อำเภอ 

หวยเม็ก เขต 2  ยินยอมครับ  
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ เชิญครับ     
(นายเสนีย เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมติเลือกทานจักรกฤษ นอยเสนา เปนกรรมการคนที่ 2 

 
- เชิญทานสมาชกิเสนอช่ือคณะกรรมการ คนที่  3  เชิญทานประสิทธิ ์ครบั 
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นายประสิทธิ์  อาจบรรจง ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานผูเขารวมประชุมทานนะครับ  

ผมประสิทธ์ิ อาจบรรจง ขอเสนอทานสุริยา  ภูนวนทา ครับ  
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1. ทานสวาท  ประดับการ  2. ทานคงเดช เฉิดสถิตย 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ผูรับรองครบ นะครับ  ทานสุริยา  ทานยินยอมหรือไม 

 
นายสุริยา  ภูนวนทา  ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ยินยอมครับ  
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ เชิญครับ     
(นายเสนีย เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาที่ประชุมมีมติเลือกทานสุริยา  ภูนวนทา เปนกรรมการคนที่ 3 

ถือวาที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประกอบดวย 

     1. ทานภูมินทร  ภูมิเขตร 
     2. ทานจักรกฤษ  นอยเสนา 
     3. ทานสุริยา  ภูนวนทา 
 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ 

เรื่อง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565      
จำนวน   6  รายการ   
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

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

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแลวน้ัน 

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความจำเปนท่ีจะตองขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจาย ดังน้ี 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
งบดำเนินงาน จำนวน 4 รายการ เปนเงิน 107,300 บาท แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน จำนวน 1 
รายการ เปนเงิน 118,500  บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสราง งบลงทุน จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 499,000  บาท รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 724,800 บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน งบ
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ลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมา
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ เชิญทานสุรพงษครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)     
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ พลซ่ือ กุฉินารายณ เขต 3               

ทานประธานครับ ความจริงแลวการโอนงบประมาณก็เปนเรือ่งธรรมดา สภาตองมี
หนาท่ีอยูแลวนะครับ อันน้ีเขาใจนะครับ แตวาท่ีผมลุกข้ึนอภิปราย ก็คือมีขอสอบ
ถามและมีขอสงสัยอยู 3-4 เร่ือง นะครับ ท่ีจะตองหารือสอบถามทานผูบริหาร 
ผานทานประธานสภานะครับ ทานประธานครับ ก็คือเงินตัวน้ีโอนมาจาก แตผมดู
ตรงน้ีนะครับ ในฐานะท่ีผมเปนคณะกรรมการแปรงบประมาณ ป พ.ศ. 2565 -
2566 ดวยนะครับ ก็เลยมีความสงสัย เงินท่ีจะโอนไปซ้ือ คือหน่ึงคือโอนมาจาก
คาตอบแทนตำแหนงนายก รองนายก สวนท่ี 2 คาตอบแทนพิเศษสำหรับทาน
นายก รองนายก อันท่ี 3 ก็คือคาเชาบาน อันท่ี 4 ก็หมวดรายจายเก่ียวกับรับรอง
และพิธีการ สวนท่ี 5 ก็ตามน้ัน อันท่ีผมสงสัยก็คือวาท่ีโอนไปซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร ตาง  ๆน้ีนะครับ ในขณะป 2566 เราก็มีแตละกองก็ซ้ือคอมพิวเตอร
เชนกัน ผมก็เลยไมแนใจวามันเปนการเบ้ิลหรือทับซอน หรือเปลา ประเด็นหน่ึงนะ
ครับ เพราะวาเราโอนเงินตัวน้ีโอนป 2565  เอาเหลือจายตรงน้ี โอนไปซ้ือแลวใน
ป 66 เราก็มีการต้ังซ้ือโตะ ซ้ือเกาอ้ีอีก เชนเดิม อันน้ี ก็เลยอยากสอบถามวาเปน
การเบ้ิลกันหรือเปลานะครับ เร่ืองท่ี 2 ผมดูวาในโอนเงิน 6 รายการน้ี มันมี
รายการซ้ือคอมพิวเตอร ใหกับโตะ ชุดทำงานท่ีเก่ียวพัน ผมดูนะครับ แตผมดูวาใน
คอมพิวเตอรท่ีจะซ้ือ เราเคยอภิปรายไปแลววาเราจะซ้ือแท็บเล็ต พิจารณาซ้ือ
รวมกันดีหรือไมครับ อันน้ีประเด็นท่ี 2 นะครับ สวนประเด็นท่ี 3 สวนท่ีเงินโอน
จากหมวดน้ี จะไปซ้ือเกาอ้ี ซ้ือโตะทำงานรวมท้ังเกาอ้ีนะครับ  อันน้ีผมพูดใน
ภาพรวมวาซ้ือโตะเกาอ้ีใหกับ ผอ. โรงเรียนขม้ิน ผมก็เลยไมแนใจวาเปนงบของ
โรงเรียนท่ีเขาตกลงป 2565 ท่ีเรากำหนดในป 2565 แลว มันซ้ือไมได หรือเอา
เขามาแกไขเพ่ิมเติม หรือโอนเงินมาจากหมวดท่ีผมกลาวมาขางตนแลวไปต้ังจาย
เปนการซ้ือในหมวดครุภัณฑ ของโรงเรียน แตถาเปนประเด็นท่ี 2 ท่ีผมไดนำเรียน
ตรงน้ีก็คือวาถาซ้ือเราจะโอนเงินจากหมวดอ่ืนแลวไปต้ังซ้ือใหโรงเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนน้ันซ่ึงปกติโดยวิธีปฏิบัติทุกปมา เราจะใหโรงเรียนนำเสนอใน
เพดาน ในงบประมาณท่ี อบจ. เราจัดสรร จัดสรรใหเปนเพดานวงเงิน แลวในสวน
วงเงินท่ีเราจัดสรรใหแลว ใหเขาทางผูบริหารโรงเรียน เขากระจายซ้ือวาปน้ีคุณมี
ความจำเปนซ้ืออะไรบาง ปน้ีในหมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง ในการท่ี อบจ. จัดสรร
โดยการตกลงกัน นอกรอบนะครับ คือกระจายงบประมาณกัน คราวน้ีในสวนน้ัน
มันนอกเหนือจากตรงน้ี เราซ้ือเพ่ิมใหใหม ถาเกิดวาเราซ้ือเพ่ิมใหใหม เฉพาะ
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โรงเรียนขม้ิน และโรงเรียนอ่ืนในโอกาสตอไปจะไมขอเกาอ้ี  ๆท้ัง  ๆท่ีเขามีเงินของ
เขาอยูแลว คารายหัว คานักเรียนเขามีอยูแลว รูจักซ้ือเองอยูแลวคราวน้ีเรามาซ้ือ
ใหเขาเฉพาะโรงเรียนเดียว มันจะเปนการ โรงเรียนขอมามันจะเกิดเปนภาระตรงน้ี
หรือไม นะครับ ผมก็อยากจะถามผูบริหาร ผานทานประธานนะครับ ก็ดวยความ
สงสัยในงบประมาณในสวนน้ี ไมก่ีขอนะครับ ก็อยากจะไดคำตอบ เพ่ือจะไดยกมือ
นะครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสุรพงษ นะครับ เรายังอยูในวาระท่ี 6 นะครับ ญัตติท่ีทานนายกได 
(นายเสนีย  เอกบุตร)    โอนเงินงบประมาณนะครับ ซ่ึงอยูในวาระท่ีทานสมาชิกอภิปรายนะครับ ผมจะได 

ใหทานผูบริหารไดตอบคร้ังเดียวนะครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย
หรือไม เชิญครับ เชิญทานเกรียงศักด์ิครับ  

 
นายเกรียงศักดิ ์พันโกฏ ิ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อำเภอเมืองครับ ครับทาน 

ประธานครับ ประเด็นของผมคืออยูในรายการ ขอโอนลด ขอ 5 ครับทานประธาน 
ท่ีทานผูบริหารไดใหเหตุใหผล มาตรงน้ีผมก็เลยเกิดความสงสัยวาทานใหเหตุใหผล
วาเน่ืองจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ โคโรนา 2019 ทานให
เหตุผลมาเทาน้ี ผมไมเขาใจวาโรคระบาดมันดีข้ึนหรือวาพอไปไดหรืออยางไร ใน
ทำนองน้ีทานถึงทำรายการโอนลดลง ทานประธานก็เหมือนเพ่ือนสมาชิกน่ีแหละ 
ทานก็ตองต้ังขอสังเกตวาโครงการท่ีทานขอเปล่ียนแปลงขอปรับปรุงอะไรพวกน้ี 
ซ้ำซอนหรือไม ทำนองน้ันนะครับ ทานใหเหตุใหผล ผมสงสัยวาโรคระบาดตองมี
อะไรมากกวาน้ันครับ ทานเติมใหหนอยวา ผมจะไดเขาใจถูก ทานใหเหตุผล อันน้ัน
คืออะไรครับ  

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ทานสุรพงษ
(นายเสนีย  เอกบุตร)   พลซ่ือ ทานไดอภิปรายในญัตติดังกลาว และก็ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ นะครับ 2  

ทานนะครับ ขอเชิญทานผูบริหารนะครับ ทานนายกครับ เชิญครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภาองคการ
(นายก อบจ.กาฬสนิธุ)  บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน ตามท่ีผูบริหารไดย่ืนญัตติขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแลวน้ัน ก็ขออนุญาต
ตอบ ผานทานประธานสภาไปยังทานสมาชิกสภาท่ีไดสอบถามนะคะวา กรณีการ
โอนงบประมาณ ตามท่ีขออนุญาตเอยนามนะคะ ทานสุรพงษ พลซ่ือไดสอบถามไป 
ก็จะมีในเร่ืองของคาใชจายท่ีเปนคาตอบแทนท่ีเปนของผูบริหาร ท่ีในชวงท่ีไมมี
ผูบริหาร ก็จะมีเงินเหลือจายในสวนน้ี แตก็โอนออกมาจายในสวนของ อยางเชน 
โนตบุค คอมพิวเตอรก็คือในสวนของทานผูบริหาร ซ่ึงเราตองการท่ีจะไดบางสวน
การประชุม Conference  การใชงานของผูบริหาร จำเปนตองใชนะคะ ก็เลยขอ
โอนออกมาต้ังจายเปนรายการใหมแลวก็ในสวนของเร่ืองของโตะเกาอ้ีท่ีมีอยูก็จะ
เปนของคณะผูบริหาร ท่ีชำรุด ก็เสนอและดูวางบประมาณท่ีต้ังไวในแตละกอง ท่ีมี
สวนเก่ียวของ สวนไหนท่ีมีงบประมาณคงเหลือ แลวก็ยังไมไดใช ก็จะไดนำมาเพ่ือ
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จะแกไขปญหา หรือบริหารจัดการ ในสวนท่ีเก่ียวของนะคะ แลวในสวนท่ีทานได
สอบถามประเด็นท่ี 2 ก็คือ ในเร่ืองของโรงเรียนในสังกัดนะคะ การโอน
งบประมาณรายจาย ในหมวดท่ีเปนการจัดการแขงขันกีฬา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินน้ีแปลวาชวงท่ีระหวางการจัดกิจกรรมน้ัน เปนอยูในสถานการณโควิดก็
ไมไดจัดดังน้ันในสวนน้ีมีการรองขอให อบจ. แกไขปญหาใหโรงเรียนหลายภาคสวน
อยูคะ แตไดรับการตรวจสอบจากสวนของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน
กรณีท่ีโครงการไหนจำเปนเรงดวน เราก็จะบริหารจัดการภายใตงบประมาณท่ียังคง
เหลืออยู แกไขปญหาใหกับส่ิงท่ีมีก็คือเร่ืองของโรงเรียนขม้ินไดรองขอ เพราะวาป 
65 ไมไดต้ังจายเปนรายการครุภัณฑนะคะ 800,000 บาทเรามีแตเร่ืองของวัสดุ 
คาใชสอยตาง  ๆจะไมมีเร่ืองโตะเกาอ้ีตาง  ๆในการต้ังงบประมาณ ขอบัญญัติป 
65 ปรากฏอยูดังน้ันความจำเปนท่ีโรงเรียนมีผลกระทบ จริง  ๆโรงเรียนเสนอ
ปญหามาคอนขางเยอะอยูแลว ทานคณะกรรมการก็จะไดรับทราบ ทานสมาชิกท่ี
ไดลงตรวจสอบ คณะกรรมการติดตามประเมินผล จะทราบดีวาปญหาในเร่ืองของ
ภารกิจ ในการท่ีเราจะดำเนินการ ยกระดับและการบริหารจัดการ ดานการศึกษา
จะคอนขางมีปญหาหลายดาน ไมวาจะเปนเร่ืองของระบบสาธารณูปโภค หรือ
โครงสราง ตาง  ๆในโรงเรียน สวนระบบบริหารจัดการ ยกระดับมาตรฐานครู อัน
น้ันก็เปนปญหาท่ีพวกเราทุกคนจะตองโดนสภา อบจ. จะตองเรงพิจารณาภารกิจ
เก่ียวกับดานการศึกษาก็เหมือนกับภารกิจท่ีเราจะไดรวมกันพิจารณาตอไปก็คือ
ภารกิจการถายโอน รพ.สต. มาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นะคะดังน้ันญัตติท่ี
ไดขอเสนอไป ก็เปนการท่ีไดตรวจสอบงบประมาณ ท่ียังคงมีเหลือในปงบประมาณ 
2565 เพ่ือท่ีจะแกไขปญหา เทาท่ีเราไดเรียงลำดับไววาส่ิงไหนท่ีจำเปน เรงดวน ก็
จะขออนุมัติใชงบประมาณในสวนน้ัน เพ่ือไปแกไขปญหาในเบ้ืองตน นะคะ สวน
ปญหาในภาพรวม ในเร่ืองของโรงเรียนก็คงจะไดเสนอในสวนของคณะกรรมการ
แปรญัตติน้ีละคะในการจัดสรรงบประมาณ ป 2566 ตอไป แตในป พ.ศ. 2565 
น้ี เราก็ไดดำเนินการภายใตขอระเบียบท่ีเราสามารถดำเนินการไดก็ย่ืนเสนอผาน
ทางทานประธานสภามาใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดพิจารณาคะ 
ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูบริหารนะครับ ท่ีไดช้ีแจงใหทานสมาชิกสภาไดทราบ ทานสุรพงษ  
(นายเสนีย  เอกบุตร)   มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ  
 
นายสุรพงษ พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ความจริงทานนายกก็ช้ีแจงไปแลวแตวา 

แตวาคำถามท่ีผมถามก็ยังเหลืออีก 2-3 เร่ือง ก็คือผมอยากถามวา ความจริงแลว
เงินไมเยอะครับ เงินไมเยอะ แตเพ่ือเปนหลักการในการท่ีจะความเทาเทียมกันของ
โรงเรียน ท่ีผมต้ังคำถามไววาเราซ้ือใหกับโรงเรียนขม้ิน ปกติเราจะทำงบประมาณ 
รายจายประจำป ซ้ือโตะเกาอ้ีจะเปนคาใชจายในโรงเรียน เสนอมาในโควตาท่ีเขา
จัดมาใหโรงเรียน เพราะฉะน้ันเขาจะซ้ือในโควตาน้ัน แตคราวน้ีโอเค มาตอนน้ีทาน
นายกไดช้ีแจงบอกวาโรงเรียนขม้ินน้ัน ตรวจสอบแลวเจอปญหาอุปสรรค โรงเรียน 
แตผมมาดูแลว มันเปนโตะผูบริหาร 1 ตัว เกาอ้ี คณะครู 9 ตัว แตความจริงเงินไม
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เยอะ แตผมอยากจะถามดวยหลักการวาถาเกิดวาเราใหโรงเรียนขม้ินคราวน้ีแลว 
ในคราวหนาโรงเรียนอ่ืน เขาจะไมขอมาเชนกันหรือวาเราจะปฏิเสธเขาแลวทำไม
โรงเรียนขม้ินให แลวโรงเรียนฉันทำไมไมให มันจะเกิดการลักล่ันตรงน้ีหรือไมความ
จริงแลวเงินตรงน้ีไมเยอะ ครับเพียงแตอยากทราบหลักการเทาน้ันเองครับ อันน้ีคือ
ประเด็นหน่ึง ประเด็นท่ี 6 ในเร่ืองท่ีบอกทานผูบริหารไดช้ีแจงบอกวาในสวน
คอมพิวเตอร โนตบุคน้ัน ไดซ้ือใหกับทานผูบริหาร ผมไมไดคัดคานและผมไมไดวา
ผูบริหารจะไดโนตบุค แตสมาชิกสภาไมได แตผมอยากจะนำเรียนอยางเดียววาปท่ี
แลวเราเคยต้ัง ซ้ือแท็บเล็ต กันยายน ต้ังแต กันยายนปงบประมาณคราวท่ีแลว จน
มาถึงกันยายนน้ีแลว วันน้ีวันท่ี 15 แลว แท็บเล็ตจะไปใชตอนไหนก็ไมรู สงสัยต้ังป 
65 ไปใชป 68 ต้ังป 68 ไปใชสมัยอีกถัดไป ผมไมแนใจนะครับวา ผมไมไดพูดให
ทานผูบริหารนะครับ พูดใหสภาอันทรงเกียรติแหงน้ีรับรูปญหาดวยกัน เราไมได
ตำหนิใครครับ  เราจะขับเคล่ือนไปหมุนน็อต ทุกลอของ อบจ. เราใหขับเคล่ือน ว่ิง
ดวยความม่ันคงอยาชามาก ลอทุกลอตองแนนครับ ตองว่ิงเร็ว ไมใชวาต้ัง
งบประมาณมาแลว จัดซ้ือจัดจาง เราทำจัดซ้ือจัดจางขามปหรืออยางไร ไมวา
โครงการอะไรก็แลวแตเงินมีแตเราไมทำ ฝากทานประธานถึงทานผูบริหาร ชุดใหม
ดวยนะครบ หมุนน็อตใหแนน หมุนใหเร็ว แท็บเล็ต ซ้ือปกลาย กันยายน ต้ังเสร็จ 
ปน้ียังไมไดซ้ืออยู ผมก็เกิดความอิจฉาลึก  ๆในใจ ซิครับ นายกต้ังโอน 2 เคร่ือง 
ปุบ ติดแลว เสร็จทันที แตแท็บเล็ต ทานสมาชิก หัวหนากอง ยังไมซ้ือเลย ถาจะ
ปรับไดขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานผูบริหาร ทานนายกนะครับ โอน
อยางน้ีไปซ้ือโนตบุค หัวหนาสวน ผูบริหาร ทุกคน แฮปปกันท่ัวหนาครับ ทานรอง
ขออนุญาตครับ ทานรองวิสาขา ทานจะได 1 เคร่ือง กำหนดไวแลวครับ แท็บเล็ต 
เพราะฉะน้ันเราโอนตรงน้ีไปซ้ือพรอมกันดีไหม เพราะฉะน้ันผมไมไดอิจฉาทาน
ผูบริหาร ทานไดผมก็อยากทำงานรวมมือกับทาน ส่ือสารกับทานงาย  ๆเหมือนกัน
ครับ แท็บเล็ต ผมก็หวงวาผมใชไมถนัดเหมือนกันครับ เขาบอกวาแท็บเล็ตก็เหมือน
ลูกหลานเลนน้ันแหละ ผมก็ไมรูย่ิงงงกันไปใหญ เพราะฉะน้ันผมเลยนำเสนอทาน
นายกวา ซ้ือ 2 เคร่ือง ซ้ือใหทานสมาชิก ทานผูบริหาร จะไดทุกเคร่ืองจะเปนการดี
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูอภิปรายนะครับ ยังอยูในญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย             
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ประจำป พ.ศ. 2565 นะครับ แลวก็ทานสมาชิกทานก็ไดอภิปรายมาแลว แลวก็ 

ทานนายก มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญทานครับ  
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ เพ่ือท่ีจะใหการ
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  ทำงานมันขับเคล่ือน นอตทุกตัวรวมกันนะคะ ก็อยากจะใหทางท่ีเก่ียวของ เช่ือม่ัน 

วาก็คงจะติดในขอระเบียบ อยางเชนตกลงจางอาจทำไดในระยะเวลา ท่ีส้ัน
ประกวดราคา ในเม่ือเราซ้ือจำนวนเยอะมันเกินมูลคา ตามระเบียบพัสดุ นาจะเปน
ทางทาน ผอ. กองพัสดุ นะคะไดช้ีแจงเพ่ิมเติม ในประเด็นท่ี ขอบัญญัติเราต้ังไวในป 
65 เรียบรอยแลวในการจัดซ้ือแท็บเล็ต อยูระหวางอยางไรบางก็จะใหทาน ผอ.
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กองพัสดุไดช้ีแจงใหทานสมาชิกไดเพ่ิมเติมนะคะ เพราะวาเราจะไดเขาใจไปดวยกัน 
เหมือนกันเชนเดียวกันคะ  

 
ประธานสภา   อนุญาตนะครับเชิญทานผอ.กองพัสดุเชิญครับ    
(นายเสนีย  เอกบุตร) 
 
นางอมร  ปญญาแกว  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
(ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน) ดิฉันนางอมร  ปญญาแกว  ผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสินคะ  

ดิฉันขอเรียนช้ีแจงซ่ึงไดรับขอมูลรายงานจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบวาไดประสาน
เร่ืองราง TOR ซ่ึงยังไมถูกตองไมสามารถท่ีจะข้ึนประกาศอีบิดด้ิงไดก็อยูระหวางท่ี
ดูแลเร่ืองราง TOR เพ่ือใหไดแท็บเล็ตท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถท่ีจะใชไดดีนะคะเพ่ือ
ไมใหไดเกรดท่ีท่ีต่ำเกินไปก็ตองดูเปรียบเทียบหลายๆอยางนะคะก็เลยชาอยูกับการ
กำหนดราง TOR อยูคะขอนำเรียนใหทราบคะ 

 
ประธานสภา   ทานสุรพงษ  มีอะไรเพ่ิมเติมครับเชิญครับ   
(นายเสนีย  เอกบุตร) 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ ขออนุญาตทานประธานครับตองขอขอบคุณผอ.ท่ีเก่ียวของไดลุกมาช้ีแจงนะครับ  

ก็ช้ีแจงแลวผมก็ทราบปญหาแลววาถาซ้ือหลายเคร่ืองเกินวงเงินหาแสนบาท  ก็ตอง
ใชระบบอีบิดด้ิงแตวาผมวาอีบิดด้ิงชาขนาดน้ันเรามีเกากองฝากไวเลยครับส่ีเกา
สามสิบหก หากอง ก็ไดครับ  ตัวละส่ีหม่ืน  ส่ีหม่ืนถาอยางน้ันกองละสิบเลยครับ  
วิธีแกอันน้ีไมใชวารวมกันก็มาบอกวาชาติดอีบิดด้ิงผมก็ไมรูหรอกวิธีการทำยังไงแต
เชายังไงมันก็ขามปครับทานประธานครับถาเปนถนนหนทางขาดตายเลย  ถาเปน
ธุรกิจหางหุนสวนบริษัทเจงครับเพราะฉะน้ันฝากทานนายกคนใหมน้ีนะครับทาน
เขามาใหมคนเกาแตเลาใหมหมุนน็อตใหแนนขับเคล่ือนลอทุกตัวผมไมไดตำหนิใคร
นะครับ  ทุกผอ.คือกลไกขบวนการถาเปรียบเหมือนรถยนตก็เหมือนลอทุกลอ
อะไหลเคร่ืองทุกเคร่ืองทานทุกทานตองหมุนน็อตตองขันนอตใหแนนอบจ.เปน
ผูโดยสารคณะสมาชิกผูโดยสารจะไดขับเคล่ือนน่ังดวยความม่ันใจผมไดยินขาว
ผูรับเหมาผมไมเก่ียวกับผูรับเหมานะครับ เบิกเงินก็ชาสามเดือนยังเบิกไมไดอยูผม
บังเอิญไมมีญาติเปนผูรับเหมาก็เลยไมเดือดรอนเทาไหร  แตวาผมไดยินมาแลวผม
ไมสบายใจในส่ิงเหลาน้ีองคกรทำงานของสวนราชการมันมีไทมไลนมันอยู
เพราะฉะน้ันผมไมวาท่ีผานมาเลือกต้ังชาไมเปนไรเพราะมีการสับเปล่ียนเลือกนายก
กันใหม  เพราะฉะน้ันท่ีผานมาผมบอกชวยขันน็อตทานนายกคนใหมครับทาน
ประธานผมไมไดพูดกับทานนายกนะครับผมพูดกับทานประธาน  ขันน็อตใหแนน
ลอทุกลอเคร่ืองทุกเคร่ืองยนตขันใหแนนใหเกิดความม่ันใจกับเพ่ือนสมาชิกท้ัง  30  
ทานในฐานะเปนผูโดยสารท่ีจะน่ังไปหาพ่ีนองประชาชนแกไขความเดือดรอนของพ่ี
นองประชาชนคือจุดสำคัญเพราะฉะน้ันท่ีทานผอ.ตอบมาน้ีผมไมไดสวนตัวผมไมได
โกรธเกลียดอะไรกันนะครับแตเราพูดเพ่ือหลักการวาถาซ้ือไมไดถาติดตรงน้ีเรามีอยู
เกากองก็ไปต้ังซ้ืออันน้ีสองเคร่ืองซ้ือไดเหมือนนายกตอบ ถาซ้ือไมไดก็โอนไปกอง
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ละเคร่ืองก็ส่ีสิบหาเคร่ืองแลว  ถาไมพอถาเกิดซ้ือหกสิบหารไปเลยเกากอง  แตละ
กองก็ซ้ือคนละเท่ียวกันซ้ือคนละเท่ียวคนละคราวเวลากันก็ไมถึงปขนาดน้ี  
เพราะฉะน้ันฝากนะครับทุกกองฝากทานนายกฝากทานประธานทานประธานนะ
ครับชวยขันน็อตดวยนะครับในฐานะผมเปนผูโดยสารผมอยากเกิดความม่ันใจ  
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา   ขอบคุณนะครับผูอภิปรายท่ีไดอภิปรายในญัตติเงินงบประมาณนะครับ   
(นายเสนีย  เอกบุตร)   กอนท่ีจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ  ทานผูบริหารก็ไดตอบแลว   

มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมเชิญครับ  มีทานสมาชิก
ทานใดมีความประสงคจะอภิปรายหรือไมเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทาน
เลขาไดนับองคประชุมนะครับ  เชิญทานเลขาครับ   

 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ขณะน้ีนะครับมีทาน 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) สมาชิกอยูในท่ีประชุมนะครับรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ  

23 ทานครบองคประชุมครับ  
 
ประธานสภา   23 ทานนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)   - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือครับเชิญครับ  

- 22 ทานนะครับ   
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือครับ 
- ไมมีนะครับ 
- มีมติเห็นชอบ  22  ทานนะครับ  
- งดออกเสียง  1  ทานนะครับ 
- ถือวาเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอนะครับ  22  ทานนะครับ 

 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่น ๆ   
ประธานสภา   มีสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเร่ืองอ่ืน ๆ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  นะครับ  เชิญทานสุรพงษครับเชิญครับ  
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพผมสุรพงษ  พลซ่ือ  กุฉินารายณเขต  3  ทาน

ประธานครับคราวท่ีแลวผมไดนำเรียนสภาอันทรงเกียรติแหงน้ีวาอบจ.เราไดหารือ
กันเร่ืองวาเราจะดำเนินการกูอยางไรกูเงินประเภทไหนแลวข้ันตอนเปนอยางไรแลว
ผมไดสอบถามเบ้ืองตนผมไมไดต้ังกระทูถามก็ถือโอกาสน้ีถาต้ังกระทูถามก็ตอบมา
เฉพาะผม  ผมก็รูแตน้ีผมบอกไมต้ังกระทูหรอกเพราะวาทานผอ.มาใหผมก็ถือ
โอกาสขออนุญาตทานประธานนะครับขออานระเบียบการกูเงินกูเงินทุนสงเสริม
กิจการองคการบริหารสวนจังหวัดเขาเรียกวาเงินกูกสอ.นะครับขออนุญาตทาน
ประธานอานคราวๆนะครับไมอานไมไดหยิบข้ึนมาแลวครับคราว  ๆ ขออนุญาต
ทานประธานครับ   
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ประธานสภา   เชิญทานเลยครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร) 
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ    ทานประธานครับเราเคยหารือท้ังผูบริหารสวนหัวหนาสวนราชการและก็เพ่ือน 

สมาชิกท้ัง 30 ทานวาในขณะท่ีกาฬสินธุเราปน้ีป 65 ป  66 ป 65 ก็มีการ
เลือกต้ังนายก 2 คร้ังคาใชจายบางสวนเงินงบประมาณของอบจ.บางสวนถูกกันไป
ใชจายในการเลือกต้ังทำใหเราขาดเงินในการมาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเกือบ 80 
ลานบาทเพราะฉะน้ันเรามีความจำเปนท่ีจะตองหาแหลงเงินกูเพ่ือมาแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับพ่ีนองชาวกาฬสินธุท่ัวท้ังจังหวัด  เพราะฉะน้ันเราก็ไดสอบถามวาเราจะ
กูไดยังไง  สวนท่ีเงินกูน้ันมันคงจะมีหลายประเภทแตผมท่ีจะนำเรียนทานประธาน
ตอเพ่ือนสมาชิกและก็ทานผูมีเกียรติเขารวมประชุมวาท่ีผมจะพูดเขาเรียกวาเงินกู
กสอ.คราว ๆนะครับเงินกูกสอ.เขาใหกูไดไมเกิน  3  เทาของเงินฝากท่ีเรามีอยูกับ
กองทุนตอนน้ีอบจ.ไดรับการช้ีแจงเม่ือคราวประชุมคร้ังท่ีแลวเรามีเงินฝากอยู
ประมาณ 59 ลาน เอาตัวเต็มๆแลวกันวา 60 ลานแลวกันแสดงวากูไมเกิน 3 เทา 
ก็นาจะ 180 ลานโดยประมาณนะครับ 180 เทาน้ัน เขามีเง่ือนไขอยางไรผมอาน
คราว ไๆมไดคงระยะเวลากูไดไมเกิน  ประมาณนะครับระยะเวลาไมเกิน 10 ป
อัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารกรุงไทย บวกหาสิบสตางค
นะครับ แลวอันอ่ืนแลวก็การพิจารณาเงินกูก็เอาท่ีประชุมสภาของเราสงไปใหผูวา
ราชการจังหวัดอนุมัติจังหวัดเห็นชอบแลวระยะเวลา  ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ
ภายใน 10 วันนับแตไดรับหนังสือจากอบจ.นะครับ  แลวก็กอนท่ีจะกูน้ันมันตองมี
โครงการวาเราจะซ้ืออะไรถาจะซ้ือถาจะทำโครงการท่ีดินและส่ิงเราก็ตองมี
โครงการถาจะซ้ือเคร่ืองจักรก็ตองมีรายละเอียดเพราะฉะน้ันผมสรุปโดยภาพรวม
แลวพอซ้ือเสร็จก็ใหสงหนังสือสัญญาตางๆสำเนาสัญญาตางๆใหกับกองทุนเขาโดย
ผมอภิปรายท้ังหมดน้ันคราว ๆในข้ันตอนในภาพรวมแตผมมองภาพรวมระยะเวลา
แลวเน่ียไมนาจะเกิน 2 เดือนหรือ 3 เดือน  ไมนาจะเกิน 3 เดือนถาสภาเรามีมติ
ดวยกันมติของสภาดวยกันวาตกลงใหผูบริหารผูเราก็เร่ิมดำเนินการวาเราจะกูทำ
อะไร  ถาทำเปนท่ีดินและส่ิงกอสรางเราก็มีโครงการสำรวจมีโครงการจะทำอะไร
จัดทำโครงการเรียบรอยก็สภายกมือเสนอผูวาเสนอจังหวัดเขาใชคำวาไมใชผูวาเขา
ใชคำวาจังหวัดอนุมัติ  ก็จังหวัดเห็นหนังสือปุบก็สงไปหาเงินทุนกองทุนกสอ.ก็
อนุมัติ  ระยะเงินกูไมเกิน 10 ปดูสถานะการเงินยอนหลัง 3 ปเราก็คงไมมีปญหา
อะไรเพราะวาผมดูคราว ๆในอบจ.เรามีสถานะการเงินพอม่ันคงพอสมควร
เพราะฉะน้ันโดยภาพรวมแลวถาผูบริหารจะกูนะครับผมพูดกับทานประธานนะ
ครับ  ถาจะกูเราเร่ิมเลยครับเริ่มโครงการเลยครับคิดวาระยะเวลาจริงๆแลวถา
เรงดวนนาจะไมเกิน 3 เดือน ดูในข้ันตอนตรงน้ีแลวเพราะหนังสืออบจ.เราถึง
จังหวัด  จังหวัดตองมีระยะเวลาตองตอบภายใน 10 วัน  แลว 10 วันเสร็จ  ทำ
สัญญาเสร็จตองสงเอกสารไปสำนักงานเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวน
จังหวัดภายใน 7 วัน  เพราะน้ันผมมาดูไทมไลนมันจะชาหนอยก็คือการทำ
โครงการสมมุติวาเราจะซ้ือรถเราจะซ้ือกอสรางโรงอาคารจอดรถเราตองมีแบบตอง
ขออนุญาตใหถูกตองถาเรามีท่ีดินเก่ียวกับรัฐพัสดุก็ตองทำเร่ืองพวกน้ีใหเรียบรอย
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แตวาสวนท่ีเราจะกูท่ีเราคุยหารือกันสวนพวกน้ีภาระมันไมใชเพราะเราจะซ้ือ
เคร่ืองจักรก็คงไมยากหรอกเราหารุนหาย่ีหอมันมาก็พูดย่ีหอก็คงไมไดหารูปขนาด
มันมาเราจะทำโครงการท่ีดินส่ิงกอสรางเราก็ไมเล็งเห็นความจำเปนและก็มีแบบมี
มันก็คงไมยาก  ฝากทานประธานถึงผูบริหารนะครับ ถาจะกูเราเร่ิมหารือกันเลย
ครับ อยางนอย  ๆ180 ลาน วา 180 ลานเน่ียทานจะกูหรือไมสภาอันทรงเกียรติ
ตรงน้ีจะกูหรือไมจะอนุมัติใหกูหรือไมน้ันเปนอีกกรณีหน่ึงท่ีเราจะตองหารือกันใน
โอกาสตอไป  เพราะฉะน้ันฝากทานประธานดวยนะครับ  อันน้ีไมไดกูกรุงไทยนะ
ครับอันน้ีกูเงินทุนของเราแตวาผมลืมพูดไปวาดอกเบ้ียใหจายเทากับเงินฝากประจำ 
1 ปของธนาคารกรุงไทย บวก 50 สตางคเฉพาะสวนท่ีเกินเงินฝากของเราตอนน้ี
เรามีเงินฝากอยูท่ี 60 ลานก็แสดงวาเราเสียเงินดอกเบ้ีย  สมมุติวาเงินฝากประจำ
ตอนน้ีผมไมแนใจวาทำ 1 ปนาจะไมเกิน 1 บาทนาจะประมาณ 75 สตางค บวก 
50 สตางค ก็บาทย่ีสิบหาสตางค  แตหน่ึงบาทย่ีสิบหาสตางคจะเสียในสวนท่ีเกิน
จาก 60 ลานไปหาตรงน้ัน  เพราะฉะน้ันก็ฝากทานประธานถึงทานผูบริหารนะ
ครับถาเรามีปญหาของพ่ีนองประชาชนมากๆอยางน้ีเรารีบหารือกันนอกสภาอัน
ทรงเกียรติตรงน้ีก็ไดนะครับ  เพ่ือจะไดดำเนินการแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชน
ไดทันทวงทีขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา   ระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับมีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะ 
(นายเสนีย  เอกบตุร)  อภิปรายอีกหรือไมนะครับ เชิญครับ  เชิญทานอุทัยนะครับเชิญครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   

ผมอุทัย  แกวกลา  จากอำเภอฆองชัยครับ  ทานประธานครับกอนอ่ืนตองขอแสดง
ความยินดีกับทานประธานเสนีย  เอกบุตร  ท่ีไดรับความไววางใจจากสมาชิกสภา
ใหรับตำแหนงประธานสภาอบจ.กาฬสินธุอีกคร้ังหน่ึงนะครับ  และตองขอแสดง
ความยินดีกับทานท่ีปรึกษาพิเศษท้ัง 4 ทานนะครับท่ีทานไดกรุณาเสียสละเวลามา
รับตำแหนงท่ีปรึกษาพิเศษเพ่ือเปนโอกาสของพ่ีนองกาฬสินธุจะไดพัฒนาโดยทาน
เปนสวนสำคัญในการขับเคล่ือนรวมกันนะครับ  ทานประธานครับผมมีเร่ืองสืบ
เน่ืองจากการแปรญัตติงบประมาณครับเพราะวาในชวงน้ีอยูในชวงการการแปร
ญัตติงบประมาณส่ิงท่ีอยากจะส่ิงท่ีเห็นแลวอยากสะทอนเร่ืองราวผานประธานไป
ถึงผูบริหารเร่ืองหน่ึงครับทานประธานครับ ในการแปรญัตติน้ันแลวจะเห็นวา
งบประมาณท่ียกระดับข้ึนอยางรวดเร็วและก็สูงข้ึนเร่ือยๆก็คือเปนงบเก่ียวกับเร่ือง
การบริหารจัดการ  งบเก่ียวกับเร่ืองคาวัสดุใชสอยบางกองจะเห็นวาข้ึนเปนรอย
เปอรเซ็นตเลยนะครับขอหน่ึงๆผมคิดวาข้ึนสูงมากตอนน้ีเรามีท้ังหมดอบจ.เรามี
ท้ังหมด 9 กองมีอีกหน่ึงหนวยงานหนวยตรวจสอบ  มีบุคลากรเฉพาะในอบจ.
ประมาณ 300 กวาทานนะครับทานนายกครับ  แลวมีโรงเรียนในสังกัด 12 แหง
นักเรียนประมาณ 6 พันกวาคน  ผูบริหารและครูอีกประมาณ 400 กวา  รวมแลว
มีบุคลากรประมาณ  700  กวาคนนะครับ  และในวันท่ี 2 ตุลาคม น้ีเราจะไดรับ
การถายโอนอีก รพ.สต.อีก  51  แหงมีราชการโอนเขามาเราอีกประมาณ 187 
ทานซ่ึงถือวาเปนภารกิจท่ีย่ิงใหญมากถาเราไมมีวิธีการจัดการระบบใหสามารถลด
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เอกสารหรือลดการจัดการลงไดเน่ียเราจะเพ่ิมนะครับ  ผมขออนุญาตผมไดฟงทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในนโยบายดานท่ี 5 ของทานในขอ 5.3 
ขออนุญาตอานนะครับทานประธานครับบอกวาสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีระบบปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ทันสมัยเพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติและสามารถบริการประชาชนใหไดสะดวกและ
รวดเร็วย่ิงข้ึนผมคิดวาทานมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองรีบนำระบบดิจิทัลหรือ
ระบบท่ีใชคำวาระบบท่ีมาชวยบุคคลในการบริหารงานอยางย่ิง  เน่ืองจากวาตอนน้ี
ถาทานเปนกรรมการแปรญัตติอยางพวกผมท่ีจะเห็นวาอบจ.กาฬสินธุ  เฉพาะใน
อบจ.กาฬสินธุ  มี  9  กองน้ีก็เทากับวามี  9  หนวยงานเลยครับทานประธาน คือ
ตางคนตางรูใครรูมันถารูจักเหมือนกันเหมือนกันบางอยางนะครับ  ท่ีเขาบอกคนละ
มุงครับทานประธานเหมือนกันเลยครับ แตละกองก็บริหารจัดการเองแตเราอยาก
เห็นวาเราอยากเห็นวาทำยังไงอบจ.กาฬสินธุจะมีระบบเช่ือมโยงกันท้ัง 9 กอง
เช่ือมโยงท้ังโรงเรียนท้ังรพ.สต.ท่ีเขามาใหม  เพ่ือจะใหรูจักกันรูขอมูลเทาๆกันในทุก
กองในฐานะท่ีเปนอบจ.กาฬสินธุดวยกัน ผมนำเรียนทานประธานจากประสบการณ
ท่ีเปนกรรมการครับผมทำเร่ืองสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ  เม่ือป 60 กอนหนา
น้ีเน่ียโรงเรียนแตละโรงเรียนเขาจะมีแปดเกากลุมวิชาในโรงเรียนน้ัน  ในโรงเรียนก็
จะแบงกันครับทานประธาน  ภาษาไทยรูแคภาษาไทย คณิตก็รูแคคณิตศาสตร  
สังคมก็รูแคสังคม  ช้ันใครช้ันมันครับทานประธานครับ  สุดทายไมบริหารจัดการ
การศึกษาใหสำเร็จได  เน่ืองจากวาตัวเปาหมายของคนท่ีรับความรูท้ังหมดคือ
นักเรียนคนเดียวกันครับทานประธาน  ทุกกลุมวิชามีเปาหมายท่ีนักเรียนตัว
นักเรียนของโรงเรียนเขา  แลวก็เหมือนอบจ.ครับ อบจ.ท้ังหมดทุกฝายงานท่ีผม
กำลังนำเรียนทานประธานเปาหมายของทุกคนก็คืออยูท่ีพ่ีนองประชาชนชาว
จังหวัดกาฬสินธุ  แตผมคิดวาทำยังไงเราจะมีวิธีการท่ีมันทำงานแลวเน่ียไปถึง
ประชาชนใหไดเขาบอกวาถาจัดการไมดีก็จะเหมือนกับการบริหารจัดการโรงงาน
เย็บผาครับทานประธานเขาบอกวาเขาอยูแคคนละแผนกคนทำคอเส้ือก็จะทำแค
คอเส้ือ  คนเย็บแขนก็จะเย็บแขน  คนทำกระเปาก็จะทำกระเปา  สุดทายทุกคนไม
เห็นเส้ือสวยครับ  เพราะวาทุกคนเย็บคนละอยางไมเจอเส้ือท่ีตัวเองตัดแลวสวย
ขนาดไหน  อบจ.ก็เหมือนกันครับ  ถาอบจ.ไมหลอมรวมแลวน่ีอบจ.จะไมเห็นความ
งอกงามของอบจ.กาฬสินธุในบทบาทของนายกอบจ.กาฬสินธุท่ีทำงานกับคน
กาฬสินธุ  ดังน้ันผมคิดวาในระยะเวลาชวงท่ี 2 ไตรมาสแรกท่ีวางเน่ียชวงตุลาคม  
พฤศจิกายน  ธันวาคม  ผมอยากจะฝากทานประธานฝากเรียนทานนายกวาทำ
ยังไงเราถึงจะจัดระบบการบริหารงานท่ีทันสมัยและก็สามารถรูขอมูลดวยกันท้ัง
อบจ.เพ่ือจะใหการทำงานน้ันรับทราบปญหาอยางเทาทันและปรับแผนการทำงาน
ใหทันตอสถานการณปญหาของพ่ีนองประชาชนท่ีเกิดข้ึนนะครับผมคิดวา  3  
เดือนจากตุลาคม พฤศจิกายน  ธันวาคม  น้ีนาจะเพียงพอตอการรับงบประมาณ
ใหมในป 66 คือจะเร่ิมดำเนินการประมาณตนปก็คือมกราคม  66  ผมจึงฝากทาน
ประธานผานไปยังทานนายกวาถึงแมวาเราจะมีกลุมงานเราจะต้ังคณะกรรมการไม
วาจะเปนคณะกรรมการเร่ืองการศึกษาไมวาจะเปนคณะทำงานในเร่ืองรับรพ.สต.
ความจริงแลวถาระบบไมดีไมพอครับทานประธาน  เขาบอกวาธนาคารทำไมเงินอยู
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กระเปาเราทำไมเรากลาฝากธนาคารท้ังๆท่ีไมรูจักเขานะครับทานประธาน  แตเขา
เช่ือระบบวาธนาคารเขามีระบบบริหารจัดการและก็รักษาทรัพยสินไดก็เหมือนกัน
ครับ  ถาอบจ.กาฬสินธุสามารถจัดระบบจางผูเช่ียวชาญเปนผูรูมาทำระบบการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพใหรูเทาทันตอปญหาทุกอยางภายในองคกรใหเพ่ือ
จะจัดตอกับระบบใหมันไปไดอยางรวดเร็วสมกับท่ีเราบอกวาเราตองการทำงาน
ดวยเรงดวนสมกับท่ีพ่ีนองกาฬสินธุเรารอคอยนะครับดังน้ัน  ในเดือนน้ีผมคิดวาผม
ยังไมต้ังกระทูถามผมก็เลยอยากจะเกร่ินนำทานประธานฝากเรียนทานนายกกอน
วาผมอยากจะใหใชเวลาโอกาส 3-4 เดือนขางหนาเปนโอกาสของการจัดทัพในการ
นำบุคคลบุคลากรกาฬสินธุท้ังหมดอบจ.ท้ังทุกภาคสวนท้ังรพ.สต.ท่ีจะมาอยูกับเรา
ท้ังโรงเรียนท้ังท่ีอยูกับเราแลวท้ังขาราชการท้ัง 9 กองไดมาทำงานรวมกันกับนายก
อบจ.กาฬสินธุนะครับขอบพระคุณทานประธานครับ 

 
ประธานสภา   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับกอนท่ีทานสมาชิกจะไดอภิปรายนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ผมอยากจะใหทานเลขานะครับไดช้ีแจงเก่ียวกับรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

การจัดทำรายงานการประชุมนะครับ  เชิญทานเลขานะครับ 
 
เลขานุการสภา   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท)   การจัดทำรายงานการประชุมแตละคร้ังน้ันนะครับ  ก็จะมีเปนหนาท่ีของเลขานุการ

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะครับคือผมน้ีแหละครับเปนผูจัดทำนะครับ  
ก็จะมีเจาหนาท่ีทีมงานอีก 3 ทานก็สลับสับเปล่ียนกันไปพิมพนะครับคือการจัด
รายงานการจัดทำรายงานการประชุมแตละคร้ังน้ีนะครับจะใชวิธีจดทุกคำพูดจดทุก
คำพูดจะเปนภาษาอังกฤษก็ดีจะเปนภาษาภาษาพ้ืนถ่ินก็ดีตอนน้ีท่ีเปนภาษาบาน
พ้ืนถ่ินเราก็จะติดวงเล็บวามีความหมายเปนยังไงจะติดวงเล็บไวครับหลังจากจัดทำ
เสร็จแลวนะครับ  ผูท่ีจะตรวจรายงานการประชุมก็มีคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมครับ 7 ก็มีทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  เปนประธานนะครับ  มีทาน
กุหลาบ  พิศวงศ  นะครับ  7  ทานน้ีนะครับ  มีหนาท่ีท่ีจะตองมาประชุมกันแลวก็
พิจารณาตรวจในรายงานการประชุมท่ีท่ีฝายเลขาไดจัดทำถาเกิดวาพิมพถูกพิมพผิด
ทานก็จะวงเล็บไวนะครับวาผิดอันน้ีควรท่ีจะใชคำพูดแบบน้ี  ก็จะสงกลับมาหาผม
น่ีแหละกลับมาเสร็จแลวก็จะแกไขตามท่ีทานแนะนำหรือตามท่ีเห็นสมควรนะครับ
เสร็จแลวหลังจากเสร็จแลวก็ ข้ันตอนระเบียบแลวอยางนอยสองฉบับ  ก็คือจัดไวให
ทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจดูกอนการประชุมเพ่ือรับรองนะครับท่ีผานมานะครับก็ได
ตรวจพอสมควรหมายถึงตรวจกอนรับรองนะครับอันน้ีคือเปนไปตามระเบียบ สวน
ท่ีทานสมาชิกเกรงวาจะมีเก่ียวกับความลับความอะไรน้ีนะครับ  ถาเกิดวาเปนกรณี
ความลับนะครับจะเปดเผยไดหรือไมก็อยูท่ีทานประธานสภานะครับวาอันไหนเปน
ความลับ  ก็คือสมมุติทานรับรองเปนรายงานการประชุมคราวคร้ังท่ี 2 นะครับ 
คร้ังท่ี  8  เม่ือวันท่ี 2 กันยายนนะครับรับรองเสร็จแลวนะครับหนาท่ีของ
เลขานุการสภาก็คือตองติดประกาศจะติดประกาศไวท่ีใดท่ีหน่ึงนะครับ  เพ่ือชวยให
ประชาชนไดมีโอกาสไดตรวจดูนะครับเปนการเผยแพรประชาสัมพันธการรายงาน
การประชุมนะครับ  อันน้ีถูกผิดยังไงนะครับคณะกรรมการตรวจรายงานการมีสวน
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ท่ีจะรวมรับผิดชอบดวยกันนะครับอันน้ีก็ขออนุญาตนำเรียนเพ่ือทราบนะครับทาน
ประธานสภา   

 
ประธานสภา     ขอบคุณทานเลขาสภานะครับท่ีไดช้ีแจงใหกับทานสมาชิกไดรับทราบ 
(นายเสนยี  เอกบุตร)    นะครับ  ในระเบียบวาระท่ี 7 นะครับ  มีสมาชิกทานใดมีความ 

ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมนะครับ  เชิญทานบรรจง  ยนตชัย   
นะครับเชิญครับ   

 
นายบรรจง  ยนตชัย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหารทุกทาน   

ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  กระผมนายบรรจง  ยนตชัย  สมาชิก
สภาเขต 4 อำเภอยางตลาดครับ  เรียนทานประธานผานไปถึงคณะบริหารครับ  
ทางหนวยงานเทศบาลตำบลบัวบานครับมีหนังสือขอสนับสนุนรถเกรดเดอรครับ
ตอนน้ีรถเกรดเดอรของเราทำงานไดหรือเปลาครับหรือทางหนวยงานเทศบาล
อยากทราบครับหรือหมดฤดูฝนกอนครับผมทางหนวยงานเทศบาลเลยฝากมาถาม
ครับผมครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา     ขอบคุณทานบรรจงนะครับ  ระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับ มีสมาชิกทาน 
(นายเสนีย  เอกบุตร)    ใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  เชิญครับ 
    ถาไมมีนะครับ  เชิญทานเกรียงศักด์ิครับ   
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  อำเภอเมือง   

ทานประธาน  ทานประธานครับ ฝนตกครับฟารองครับแตวาผมยังไมทราบวาฟา
จะผาหรือไมทานประธานครับ  ผมมีเร่ืองท่ีจะฝากทานผูบริหารแลวคณะติดตาม
ประเมินผลและก็ฝากทานปลัดดวยครับเน่ืองจากไดรับการรองเรียนมาจากหลาย
ตำบลหมูบานเก่ียวกับงานขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไดไปลงในพ้ืนท่ีใน
หมูบานน้ันๆน่ีก็คือเราเอางานโครงการไปลงในแตละพ้ืนท่ีน้ันทานกำนันผูใหญบาน
ทานนายกตำบลทานสมาชิกสภาตำบลทานทวงมาวากอนท่ีเราจะดำเนินการเรา
ไมไดแจงบอกเขากอนไมไดบอกทานนายกตำบลหรือสภาตำบลใหเขารับทราบวา
เขาไดรับงบประมาณท่ีจะทำโครงการเหลาน้ัน  บางคร้ังเขาก็ไมทราบเขาทราบที
หลังทราบแลวก็ดำเนินการอยูระหวางจะเปนงานครับทานประธานนอกจาก
หนวยงานน้ีทางทองถ่ินของทานเทศบาลตำบลหรือองคการบริหารสวนตำบลแลว  
ของกรมชลประทานทานก็ทักทวงมาเหมือนกันวาเราไปลงในพ้ืนท่ีของกรม
ชลประทานเราก็ไมไดแจงบอกเขากอนซ่ึงทำใหเกิดปญหาทำใหเกิดปญหาวาเขาก็
เกรงวางบประมาณมันจะทับซอนกันครับทานประธาน  บางคร้ังเขาบอกวาเขามี
งบประมาณท่ีจะไปทำงานโครงการในพ้ืนท่ีของเขาเกรงวาจะทับซอนและก็เกิดการ
ซ้ำซอนแลวก็จะทำใหเกิดการเสียเวลาในการมาขอแคแกไขแบบแกไขโครงการ
เหมือนเราน่ีแหละครับทานประธานครับ  ทานนายกตำบลตางๆทานก็ถาเปนไปได
ก็ฝากทานผูบริหารแลวทานปลัดชวยกำหนดแผนท่ีจะดำเนินการวัดงานจัดในพ้ืนท่ี
น้ันๆใหแจงเขากอนนะครับเปนลายลักษณอักษรเปนหนังสือหรืออะไรก็แลวแตจะ
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ใหเขาทราบใหประชาสัมพันธชาวบานดวยนะครับจะไดไมซ้ำซอนกันครับทาน
ประธานครับ 

 
ประธานสภา    ระเบียบวาระอ่ืนๆนะครับ  มีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)    อภิปรายหรือไมครับเชิญครับ  เชิญทานคงเดช  เฉิดสถิตย  เชิญครับ 
 
นายคงเดช  เฉิดสถิตย เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมคงเดช  เฉิดสถิตย  ครับทานประธานครับ  ก็

คงจะคลายๆทานอุทัย  แกวกลา  นะครับท่ีก็แสดงความยินดีกับทานประธานนะ
ครับท่ีไดรับความไววางใจจากเพ่ือนๆสมาชิกนะครับใหทานไดดำรงตำแหนง
ประธานสภานะครับแตผมมีขอสังเกตอยางหน่ึงครับทานประธานครับทานสมาชิกผู
ทรงเกียรติทุกทานครับ  สมัยน้ีทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขามารวมกันนะครับตอนน้ี
ในรอบ 2 ปนะครับจะสังเกตวาทานคณะผูบริหารโดยเฉพาะทานนายกนะครับก็มี
ผานเขามาแลว 3 คน  ทานประธานคงจะสงสัยนะครับวาสามคนจากไหนนะครับ  
ทานแรกก็ทานชานุวัฒน  วรามิตร  นะครับในหวงท่ีทานไดศาลรัฐธรรมนูญไดให
ทานไดหยุดปฏิบัติหนาท่ีทานปลัดไดรักษาราชการแทน  เปนนายกคนท่ี 2 
หลังจากมีการเลือกต้ังทานเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ไดรับคะแนนเสียงชนะเขามา
ทำหนาท่ีเปนนายกเปนคนท่ี 3 โดยเฉพาะอยางย่ิงครับทานประธานครับสังเกตได
ประธานสภาเราก็  3  คนครับ  ทานแรกทานวรากรณ  ภูอาภรณ  ทานท่ี 2 ครับ
ทานเพ่ิงลาออกไปเม่ือวันท่ี 7 นะครับ  วิรัตน  ภูตองใจ  แลวก็วันน้ีทานท่ี 3 ทาน
เสนีย  เอกบุตร  ครับ สามสามครับเท่ียวน้ีไมไดใบนะครับ  แตก็ไมแนนะครับคงจะ
เปนความโชคดีของสมาชิกนะครับท่ีอยูในวาระดวยกันหวังวาอีก 2 ปขางหนาคง
จะไมมีเพ่ิมนะครับทานประธานครับ  ก็คงจะนำเรียนทานประธานนะครับ เร่ืองสืบ
เน่ืองจากขอบัญญัติระเบียบวาระท่ี 6 นะครับท่ีทานสุรพงษ  พลซ่ือ  ทานไดเปน
หวงเปนใยนะครับเก่ียวกับแท็บเล็ตนะครับ  ซ่ึงทานก็พยายามท่ีจะใหทางผูบริหาร
และก็ทางขาราชการขันนอตนะครับขันนอตท่ีมันเส่ือมคลายกันมานานนะครับ  
ขันน็อตข้ึนมานะครับใหการบริหารจัดการในการขับเคล่ือนไดความชวยเหลือใหกับ
พ่ีนองประชาชนใหไดรวดเร็วท่ีสุด  โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะท่ีเราน่ังตรงน้ีนะ
ตอนน้ีทานประธานครับฝนก็ตกลงมานะครับฝนตกลงมาอยาลืมนะครับขาดไมไดก็
คือถนนหนทางท่ีจะชำรุดเสียหาย  ทานประธานท่ีเคารพครับ  สมาชิกสภาของเรา
ลงพ้ืนท่ีพบปะพ่ีนองประชาชนเกือบทุกวันไดรับปญหาจากพ่ีนองประชาชนเกือบ
ทุกวันบางคร้ังนะครับบางคร้ังท่ีเราไปงานขาวดำพ่ีนองยังถามวาทานสจ.ทาน
เดินทางมาเสนไหน  ขออนุญาตใชภาษาอีสานไดไหมครับทานประธานครับ 

 
ประธานสภา     อนุญาตครับเชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) 
 
นายคงเดช  เฉิดสถิตย  หัวทานควายบ  ถาแปลเปนภาษาไทยก็หัวส่ันหัวคลอนครับทานประธาน  น้ัน 

เทียบเสมือนวาพ่ีนองจะบอกวาถนนเสนท่ีทานมานะมันเปนหลุมเปนบอมากนะ
ครับ  แลวก็อยากฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารนะครับวาการแกไข
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ปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนและอบจ.เราเปนองคกรใหญอยางท่ีเราเคยบอกไววา
เล็ก ไๆม  ใหญๆทำ  แตผมคิดวาเล็ก เๆราก็นาจะให  ใหญๆแลวก็นาจะทำนะครับ   
ส่ิงไหนท่ีมันไมผิดกับระเบียบส่ิงไหนท่ีไมผิดกฎหมายนะครับเราควรท่ีจะแกไข
ปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนโดยเร็วท่ีสุดเพราะถึงยังไงไมวาทานนายกคณะ
ผูบริหารหรือสมาชิกสภาลวนแตไดรับความไววางใจกับพ่ีนองประชาชนท่ีเดินเขา
คูหาและกาพวกทานเขามาเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุให
ทานเปนปากเปนเสียงใหกับพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  ใหทานเปนปากเปนเสียง
ใหกับพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  เขาหวังพ่ึงเราครับเขาหวังพ่ึงเราเพ่ือแกไขปญหา
ใหกับพ่ีนองไดทันทวงทีถาไมมีตังคกูเหมือนทานสุรพงษบอกครับขอบคุณครับทาน
ประธานครับ 

 
ประธานสภา     ในระเบียบวาระอ่ืนๆนะครับ  มีสมาชิกทานใดมีความประสงคจะ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)   อภิปรายหรือไมครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานนายกไดช้ีแจงตามท่ี 

สมาชิกสภา  คือทานสุรพงษ  พลซ่ือ  ทานอุทัย  แกวกลา  ทานบรรจง  ยนตชัย  
ทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  และทานคงเดช  เฉิดสถิตย  ไดมีขอสงสัยนะครับ  เชิญ
ทานประสิทธ์ิครับจะไดคร้ังเดียวครับ  ตอบทีเดียวเลยนะครับ   

 
นายประสิทธิ์  อาจบรรจง เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  เขต 1 อำเภอกมลาไสย  

มีเร่ืองอยากจะถามทานประธานผานไปยังผูบริหารในเร่ืองท่ีสมาชิกองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดไปพบส่ิงตางๆท่ีอยางทานคงเดชท่ีตองขอประทานโทษท่ีไดเอยนาม
นะครับ ท่ีการแกไขปญหาประชาชนในการเดือดรอนน้ันในปท่ีผานมาเร่ืองการพัสดุ
จัดซ้ือจัดจางนะครับโดยเฉพาะโครงการแตละโครงการขณะน้ี ใกลจะส้ินสุด
ปงบประมาณแลวซ่ึงโครงการของแตละโครงการน้ัน  ยังไมไดออกเทาท่ีควร
เพราะฉะน้ันจึงอยากใหทานผูบริหารไดลองขันน็อตเหมือนกันน้ันแหละครับวา
ขณะน้ีการจัดซ้ือจัดจางของเราไปติดอยูท่ีไหนแลวเร่ืองการท่ีเวลาส้ินปเราไดทำการ
กันเงินไวแลวหรือยังนะครับเพราะฉะน้ันในเร่ืองน้ีผมวาถือเปนเร่ืองสำคัญ  
นอกจากวาเราจะเรงดำเนินการใหพ่ีนองประชาชนในการแกไขปญหาในความ
เดือดรอน   ใหทันทวงทีและการพัสดุจัดซ้ือจัดจางน้ันเราก็ยังไมเดินหนาไปถึงไหน
ฉะน้ันจึงขอฝากทานประธานไปยังผูบริหารใหไดดูแลเร่ืองน้ีใหกับพ่ีนองประชาชน
ดวยครับขอกราบขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา ระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับ   มีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปราย 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  หรือไมนะครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานนายกไดตอบคำถามของทาน

ท่ีทานสมาชิกมีขอสงสัยและก็มีความเปนหวงเปนใยเก่ียวกับส่ิงท่ีจะเดินหนากับ
องคการบริหารสวนกาฬสินธุของพวกเรานะครับ  เรียนเชิญทานนายกครับเชิญ
ครับ 

 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล คะกราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก  อบจ.กาฬสินธุ)    ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานคะ 
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ดิฉันนางเฉลิมขวัญหลอตระกูลคะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนะคะ  ก็ขอ
อนุญาตตอบผานทานประธานสภาไปยังทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุนะคะท่ีไดเล็งเห็นถึงการขันน็อตในเร่ืองของการบูรณาการงาน
เพ่ือใหเกิดประโยชนแลวก็แกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนไดรวดเร็วมากย่ิงข้ึน
นะคะ  ดังน้ันแลวแลวขออนุญาตตอบเปนภาพรวมนะคะเพราะวาในสวนวาระอ่ืนๆ
น่ีก็คงจะยังไมไดเจาะในรายละเอียดในเร่ืองตางๆแตเพ่ือการสรางความรับรูแนว
ทางการดำเนินงานโดยเฉพาะตัวดิฉันเองไดแถลงนโยบายในครบทุกดานในการ
ดำเนินงานเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุแลวน้ันเน่ีย
ปญหาท่ีเรงดวนท่ีสุดท่ีเรามองเห็นก็คือการจัดซ้ือจัดจาง  ดังน้ันคะในเร่ืองของการ
ใชจายในการท่ีจะบริหารจัดการใหไดผูรับจางเพ่ือไปแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนใน
ทุกเร่ืองตอนน้ีก็คงจะมีนโยบายแลวก็จะไดมีมอบหมายผูบริหารไมวาจะเปนทาน
รองนายกทานท่ีปรึกษาทานเลขาและวันน้ีเรามีทานท่ีปรึกษาพิเศษดานบริหาร
จัดการนะคะ  ดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข  และก็ดานพัฒนาชุมชนน่ีคือทีม
ผูบริหารท่ีจะมาชวยหนุนเสริมและก็ชวยออกแบบใหการทำงานของราชการอบจ.
กาฬสินธุสามารถแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนไดอยางทันทวงทีนะคะ  ดังน้ัน
เน่ียทุกส่ิงทุกอยางท่ีทานไดเสนอผานทางประธานสภามาดิฉันก็จะรับไปเพ่ือท่ีจะไป
รวมกันกับทีมผูบริหารแลวก็หัวหนาสวนราชการท่ีเราก็มีความพรอมนะคะแตเม่ือก้ี
อาจจะขาดในสวนของผูบริหารอบจ.มีการปรับเปล่ียนกันพอสมควรทำใหการ
ขับเคล่ือนในเร่ืองของแนวนโยบายตาง เๆน่ียก็อาจจะสะดุดไปบางแตวันน้ีเรา
จะตองเดินหนาตอไปแบบไรรอยตอทอเต็มผืนเพ่ือแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน
คนกาฬสินธุไดอยางรวดเร็วนะคะและเราก็หวังเปนอยางย่ิงวาในสวนน้ีส่ิงท่ีสำคัญ
ท่ีสุดคะก็คือทานสมาชิกสภาทุกทานก็จะตองไดมารวมออกแบบในการทำงาน
รวมกันกับผูบริหารแลวก็ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในการท่ีจะ
สะทอนถึงปญหาในพ้ืนท่ีท่ีทานไดบอกวามีปญหาเยอะนะคะปญหาคอนขางเยอะ
การสะทอนปญหาของทานก็คือการท่ีชวยพิจารณาในสวนของการจัดทำแผน
แผนพัฒนาของแตละอำเภอเพ่ือท่ีจะนำมาประสานแผนขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุเพราะวาหากท่ีทานสมาชิกไดบอกวามีปญหาตรงน้ันตรงน้ีแตไมมี
แผนอบจ.กาฬสินธุก็ไมสามารถท่ีจะนำงบประมาณไปแกไขปญหาใหกับพ่ีนอง
ประชาชนได  เพราะฉะน้ันน็อตทุกตัวฟนเฟองทุกตัวทานก็อยากจะเรียนผานทาน
ประธานสภานะคะ  ซ่ึงวันน้ีทานก็ไดรับการฉันทานุมัติจากเพ่ือนสมาชิกไดรับ
เกียรติใหเปนประธานสภาเราจะตองหลอมรวมในการท่ีจะเช่ือมตรงน้ีใหไดนะคะใน
การท่ีนำพาแผนท่ีถูกตองเพ่ือท่ีจะลดความซ้ำซอนในการกอสรางเพราะมีทานบอก
วาบางคร้ังโครงการของเราเน่ียไปซ้ำซอนดังน้ันเน่ียการท่ีเราดูตรวจสอบการบรรจุ
แผนต้ังแตเร่ิมตนเน่ียก็จะชวยลดความซ้ำซอนในการท่ีจะใช งบประมาณของแตละ
หนวยงานนะคะ  แลวก็การกอสรางถนนหรือโครงการตาง ๆก็คงจะนำไปพิจารณา
เพ่ือท่ีจะแจงใหสวนท่ีเก่ียวของไดแจงผูท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีไมวาจะเปนอบต.หรือ
เทศบาล  กำนันผูใหญบาน  ใหรับรูรับทราบ  จริง ๆแลวเรามีประชาคมนะคะเรามี
ข้ันตอนประชาคมหมูบานตรงน้ันเราก็คงจะตองมีสวนรวมท่ีจะแจงในระดับพ้ืนท่ีท่ี
ดูแลกำกับเปนลำดับข้ันตอไปใหเพ่ิมมากข้ึนในการใหเขารับทราบวาอบจ.กาฬสินธุ
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ไดจัดสรรงบประมาณไปแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชนเรียบรอยแลวนะคะ  แลวก็
ในสวนท่ีเปนเร่ืองของทานสมาชิกไดรองขอเร่ืองรถเคร่ืองจักรก็อยากใหทานได
ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีทำหนังสือข้ึนมาเพ่ือท่ีอบจ.
กาฬสินธุเราก็จะไดดูตามแผนงานในการพิจารณาจัดสรรเคร่ืองจักรกลออกไปใน
การแกไขปญหาใหพ่ีนองตอไปนะคะ  สวนสุดทายจะเปนระบบท่ีเราอยากให
เกิดข้ึนเพราะวาดิฉันก็ไดแถลงตอนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุนะคะวาในเร่ืองของระบบการบริหารจัดการตรงน้ีก็คงจะยกระดับในการ
นำเทคโนโลยีนะคะดิจิตอลไดมาชวยออกแบบการทำงานของสวนราชการนะคะให
รวดเร็วแลวก็ท่ีสำคัญสามารถลดตนทุนในการดำเนินงานไดคาวัสดุอะไรตางๆ
อาจจะไดลดลงไดเม่ือเรามีระบบท่ีดีและระบบท่ีเช่ือมตอกันในระหวางของสวน
ราชการท้ัง 9 กองของเรา  โรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน  แลวก็ท่ีสำคัญนองใหม
หรือลูกคนใหมขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของเรา  คือรพ.สต.ท้ัง 51 
แหงนะคะ  ดังน้ันเน่ียตัวระบบบริหารจัดการภายในแลวก็เช่ือมตอขอมูลท้ังหมด
เน่ียจะตองสามารถเปนทูเวยก็คือสามารถสงขอมูลรับขอมูลแลวก็ตรวจสอบไดน่ีคือ
แนวทางท่ีดิฉันจะตองดำเนินการภายใตการแถลงนโยบายไปเรียบรอยแลวในเร่ือง
ของการยกระดับการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือแกไขปญหา
ใหกับพ่ีนองประชาชนคะ  ก็เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานคะขอบคุณคะ 

 
ประธานสภา     ทานผูบริหารก็ไดตอบไปแลว  ทานสุรพงษ  มีอะไรเพ่ิมเติมครับ   
(นายเสนีย  เอกบุตร)    ครับเชิญครับ  
 
นายสุรพงษ  พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ตองขอขอบคุณ 
 

ทานผูบริหารผานทานประธานสภานะครับ  พอไดฟงทานนายกช้ีแจงก็ดีใจช่ืนใจ 
นะครับเพราะวาวันน้ีก็แสดงความยินดีกับท่ีปรึกษาผูเช่ียวชาญและหลาย ๆดาน
ประกอบกับทานนายกไดช้ีแจงวาจะบูรณาการสวนราชการท้ัง 9 กองพรอมท้ัง
ชวยกันขันนอตมาชวยกันก็อยากจะฝากทานนายกนะครับเพราะทานแตงต้ังท่ี
ปรึกษาพิเศษมาแตละทานผมดูภูมิหลังแลวเกงทุกทานครับ  ขอฝากทานนายกวา
ในดานกอสรางผมดูแลวทานท่ีปรึกษาชัยก็เกงทานท่ีปรึกษาชาญณรงคก็เกงเกง
เร่ืองเคร่ืองจักรก็ใหไปดูเคร่ืองจักรไมใชคนกาวลวงทานนายกนะครับผานทาน
ประธาน  แตเปนคำเสนอแนะผมดูทานอดีตท่ีปรึกษาประยงคก็มีความรูเร่ืองกีฬา
บุคคล  ทานไพกิจ  โกศล  ก็เกงเร่ืองสาธารณสุข  ผมคิดวาทานใชถูกคนแลวครับ 
พูดผิดขอประทานโทษ  พัฒนาชุมชนนะครับ  ขอโทษทีนะครับเพราะวาทานมี
บุคลากรท่ีมีความสามารถ  เหลือแตทานจะแบงภาระผมไมไดตอวาหัวหนาสวน
ราชการแตละสวนนะครับทานเกงอยูแลว แตบางคร้ังทานอาจจะความเกงทาน
อาจจะไมกลาตัดสินใจเพราะมันจะหางไกลกับตัวทานนายกแตตอนน้ีทานมีท่ี
ปรึกษามาเช่ือมระหวางทานนายกผูบริหารกับหัวหนาสวนราชการแลวมา
สอดคลองผมคุยกับทาน  ขออนุญาตเอยนามทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  นะครับ  
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เห็นบอกทานประธานคณะกรรมการแปรบอกวาเห็นดวยในการซ้ือรถตรวจการณ
ผมก็พอจะซ้ือเหมือนกันผมก็อยากจะเห็นภาพวาอบจ.กาฬสินธุน่ังรถตรวจการณรถ
ตูออกไปท่ีปรึกษาไปตรวจทำใหเขมแข็งใหเปนภาพกาฬสินธุยุคใหมใหไมตองตอง
ลุกครับไมใชรับเพราะน้ันคาดวาในโอกาสการบริหารคร้ังหนา ในกรณีท่ีทานต้ังท่ี
ปรึกษาพิเศษก็ถือวาทานไดแยกงานถูกแลว  อยากจะเห็นภาพมิติใหมของนายกคน
ใหมนายกคนใหมจะไดการบริหารการแกไขปญหาความเดือดรอนพ่ีนองประชาชน
น้ันจะลุกเขาไปหาพ่ีนองประชาชน  เรารอรับปญหานะครับทานครับขออนุญาตไม
ครบนะครับทานคุณหมอทานเกงเร่ืองสาธารณสุข  ทานคุณหมอนายแพทยสมชัย
นิจพานิช  นะครับทานเกงเร่ืองสาธาณสุข  เพราน้ันทานนายกก็ไมตองตกใจนะ
ครับเรามีบุคลากรท่ีมีความสามารถทุกๆดานทุกๆหมวดก็ถืออยูอยางเดียวขออยาง
เดียวแตวาทานนายกมอบภารกิจใหผูเช่ียวชาญท่ีปรึกษาทานทำงานใหเต็มท่ีนะ
ครับขอบคุณครับ  

 
ประธานสภา     กอนท่ีจะเลิกประชุมนะครับ  ผมก็ตองขอขอบคุณทานผูบริหาร   
(นายเสนีย  เอกบุตร)    ทานมีอะไรเพ่ิมเติมนะครับ  ทานเกรียงศักด์ิ   
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิครับ   

ทานประธานครับทานเบ่ือหรือยังครับ  ถาทานไมเบ่ือผมจะอภิปราย 
ตอครับ 

 
ประธานสภา   เชิญทานอภิปรายตอเลยครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)   
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ทานประธานครับผมมีขอคิดท่ีจะฝากทานผูบริหารมีตัวอยางท่ีเกิดข้ึน 

แลวคือเลือกต้ังผูวา กทม.เลือกต้ังใหมๆน้ียอดนิยมชมชอบช่ืนชมหลังๆมาน้ี 6 
เดือนมาเร่ิมแลวเขาบอกเกงแตสรางภาพคุยโมแลวทำไมไดตรงน้ีท่ีผมอยากจะฝาก
ถึงผูบริหารฉะน้ันประโยคสุดทายดวยทานประธาน  ผลงานมาจากแผนงานมาจาก
การศึกษาปญหาท้ังในอดีตและปจจุบันครับทานประธานผมฝากทานประธานถึง
ผูบริหารวาเสียงท่ีเคยช่ืนชมท่ีเคยยินดีดวยมันจะนอยลงถาเราแกไขปญหาใหพ่ีนอง
ประชาชนไมไดฉะน้ันถาทานคิดแลวทานตองทำ  อยากใหเหมือนเพ่ือนสมาชิกท่ีได
กลาวไปแลววาเราทำชาถาทำชาก็เปล่ียนใหมเปนนโยบายท่ีคิดวาทำไวแลวทำได
จริงทำนองครับทานประธาน  เพราะวาเพ่ือนสมาชิกสภาก็มีเวลาท่ีจะใหความเห็น
ดวยเห็นชอบกับทานคงจะไมก่ีปครับทานประธาน  ทานตองคิดไวทำไวแลวทำให
ไดครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับมีสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปราย 
(นายเสนีย  เอกบุตร) อีกหรือไมเชิญครับ  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับ  เชิญทานสมาชิกอภิปราย          

นะครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับ  ทานผูบริหารหัวหนา
สวนราชการและท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือสมาชิกสภาองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุทุก
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ทานนะครับท่ีเห็นความสำคัญในการนำความเดือดรอนของพ่ีนองประชนนำมาสู
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของพวกเรานะครับ  สำหรับวันน้ีคงได
ประชุมกันมาเปนเวลาพอสมควรแลวนะครับ  ผมขอนัดประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  11  ประจำป 2565 วันอังคารท่ี 20 
กันยายน  2565  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  วันน้ีเลิกประชุมครับ   

 
เลขานุการสภา   ขออนุญาตแจงตอท่ีประชุมนะครับ  เน่ืองจากวาสมัยสามัญสมัยท่ี  
(นายสุนันท  โคตะวินนท)   2 ขยายคร้ังท่ี 1 น้ี  จะส้ินสุดวันท่ี 16 กันยายนนะครับทางทาน 

ประธานไดลงนามในประกาศขยายสมัยสามัญออกไปอีก 14 วัน 
นะครับ  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  นะครับ  
หนังสือจะแจงไปในระเบียบวาระการประชุมนะครับ  

 
เลิกการประชุม    16.00  น. 
 


