รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายมนัส
5. นายอดุลย์
6. นายองอาจ
7. นายสุพจ
8. นางสาวรัชฎา
9. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายสมบัติ
12. นายณัฏฐพัชร์
13. นายอัฏฐกร
14. นายสมยศ
15. นายศิริพงศ์
16. นายเลิศชัย
17. นายภาณุ
18. . ดร.ภูกิจ
19. นายชยุต
20. นายพรชัย
21. นายธวัฒน์
22. นายสถาพร
23. นายสมพร
24. นายสาทิช
25. นายพงษ์พันธุ์
26. นายพิชัยศักดิ์
27. นายสมชาย
28. นางสุพัตรา
29. นายชวาล
30. นายไกรวัจน์
31. นายไพฑูรย์

พงศ์สุรเวท
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
ศรีบงกช
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
กาญจนวัฒนา
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
คุณเวียง
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
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32. นายโกวิทย์
33. นายสมจิต
34. นายสมโภชน์
35. นายบัวพันธ์
36. นางสาวจุฑาสัณห์
37. นายชยกฤต
38. นางสาวรมย์ธีรา
39. นายกลวัชร
40. นางอรอนงค์
41. นายชาคริต
42. นายบุญดี
43. นายชาญชัย
44. นายกรีธาพล
45. นายวีระชาติ
46. นายชุณห์

เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ตั้งตรีวีระกุล
ยินดีสุข
แปลนดี
อึ้งสวัสดิ์
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ศรีวิพัฒน์
ไพบูลย์วงค์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

ผู้ลาประชุม
1. นายรักชาติ
2. นายรชฏ

กิริวัฒนศักดิ์
ด่านกุล

ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
2. นายกิตติ
3. นายนพดล
46. นายคณะวัฒน์

สุวรรณฉวี
เชาวน์ดี
เนียมสูงเนิน
อังสนานิวัฒน์

นายก อบจ.นม. (ลาประชุม)
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอรุณ
2. นายคาพันธ์
3. นายถวิล
4. นายเสน่ห์
5. นายนัฐพล
6. นางเพลินพิศ
7. นายจิรยุทธ
8. น.ส.สริตา
9. นางสาวอิชยา
10. นายวีระชัย

อัครปรีดี
บุญยืด
ตรีวรปรัช
ศิริเวท
เตาะหนองนา
สุนทรพุทธศาสน์
อาสาเสน
กันตยาสกุล
วงศ์กันยา
ศรีโอษฐ์

ประธานเครือข่ายขอยกฐานะบัวใหญ่เป็นจังหวัดของ 8 อาเภอ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการครู
เกษตรกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
(แทน) ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
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11. นายไพศาล
12. นางรังสิยา
13. ดร.อาราม
14. นายธีระชัย
15. นายภิรมย์
16. นางนงนุช
17. นายวิสุทธิ์
18. น.ส.ใจดาว
19. นางวินญา
20. นางดาราวรรณ
21. นางสุรีรัตน์
22. นางสุวรรณี
23. นางสุพรรณี
24. นางมาลิน
25. นางรุ่งทิพย์
26. นางภัคธมล
27. นางชูรัตน์
28. นายกิติศักดิ์
29. นางบุญเลี้ยง
30. นายวสันต์ชาย
31. นายณัฐดนัย
32. นางรัตนภรณ์
33. นางนิตยา
34. นายประวิทย์
35. นายศุภชัย
36. นายมานะ
37. นายเศรษฐพัฒน์

สมุทรเผ่าจินดา
นุทกิจ
สุวรรณชัยรบ
เทพนอก
วงศ์สุข
กาหลง
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
วัชรตระกูล
ขอมเกาะ
สาเนียงใหม่
สุดเนตร
อรชร
แย้มจะบก
เจริญเศรษฐโสธร

ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
สตรีธุรกิจ
ช่างภาพสื่อแก่นคูณคนโคราช
นสพ.โคราชอินไซต์
สานักข่าวนิวส์ทีวี
บก.นสพ.มหาชน
บก.ข่าวนครราชสีมา

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัตนิ ้าที่
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ได้กาหนดวัน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2557 ในวันจันทร์ที่ 18
สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ภายในกาหนดเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม – 1 ตุลาคม
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ประธานสภา อบจ.นม.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

2557 ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจัง หวั ดนครราชสีม า จึง เรีย กประชุม สภาองค์การบริหารส่ว นจั งหวัด สมัย สามัญ สมัย ที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวั ด นครราชสี ม า ประกาศ ณ วั นที่ 18 สิ ง หาคม พ.ศ. 2557 นายกิติ พ งศ์ พงศ์สุ รเวท
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557 ถือว่าเราได้เข้า
สู่กระบวนการประชุมตามปกติ ต่อจากนี้ไปท่านสมาชิกฯจะได้ทาหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ อย่าง
ครบถ้วนในการนาเสนอปัญหาข้อร้องเรียนหรือปัญหาที่มีความต้องการของพี่น้องประชาชนให้กับสภา
แห่ ง นี้ เ พื่ อ ผ่ า นไปถึ ง ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข และจากนั้ น ก็ จ ะมี ก ารประชุ ม ที่ มี
ความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558 ที่ต้องมีการพิจารณาในการประชุมสมัยนี้ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ
ทุกท่าน ที่กรุณาปฏิบัติตามกติกาที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะการประชุมสมัยแรก ครั้งที่ 1 ในแต่ละสมัย
นั้น เราได้กาหนดให้ท่านสมาชิกฯ ได้กรุณาให้ใส่เครื่องแบบมาประชุม วันนี้ทุกท่านได้ใส่เครื่องแบบมา
ประชุมโดยพร้อมเพรีย ง ผมต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่ างดียิ่ง เพื่อเป็นศักดิ์ ศรีและเป็ น
เอกลักษณ์ที่งดงามของสภา อบจ.แห่งนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขออนุญาตเปิดการประชุมสภาฯ
แห่งนี้ เพื่อดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) แก้ไข ฉบับที่ 4 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 35,500,000 บาท
เป็นการประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) แก้ไข ฉบับที่ 4 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 35,500,000 บาท ลงนาม
โดยนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2557 ขณะนี้ได้ออกเผยแพร่และใช้แล้ว จึงเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- รับทราบ 1.2 จานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขณะนี้องค์ประชุมมีจานวนทั้งสิ้นที่ลงชื่อมี 40 ท่าน ลา 2 ท่าน ท่านที่ลาได้แจ้งลา ท่านที่ 1 ท่านรชฎ
ด่านกุล ส.อบจ.นม.เขต อ.ด่านขุนทด ท่านที่ 2 ท่านรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.นม.เขต อ.สูงเนิน
- รับทราบ –
1.3 การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ขึ้นทาหน้าที่เรียบร้อยแล้วพร้อมคณะรัฐมนตรี ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่
29 ของประเทศไทย และมีคณะรัฐมนตรี 32 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ที่ 12
กันยายน 2557 ก็จะมีการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็จะมี
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ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

อานาจเต็มในการทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ต้องเรียนกับท่านว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้
เขียนให้รัฐบาลต้องแถลงนโยบายก่อน แต่ท่านพลเอกประยุทธ์ ท่านบอกให้ถือใช้ประเพณีการปฏิบัติ
ประเพณีการปกครองที่ดาเนินการมาในอดีตตลอดต่ อเนื่องมาทุกนายกฯ จะต้องแถลงนโยบายก่อน
ฉะนั้น ท่านก็ได้แถลงนโยบายและให้รัฐมนตรีไปทาหน้าที่ปฏิบัติต่อไป
- รับทราบ 1.4 การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ในปัจจุบันมีตัวเลขสรุปว่ามีผู้สมัครทั้งหมดประมาณเจ็ด
พันคนเศษ ใน 11 ด้าน มีทั้งด้านการเมือง ด้านกฎหมาย ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านพลังงาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้าน
อื่น ๆ ขณะนี้ผู้สมัคร มีท่านสมาชิกฯ ของเราก็ไปสมัคร คือท่านพรชัย ที่ เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ
กระบวนการวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติหของผู้สมัครทั้งเจ็ดพันกว่า
คน ส่งให้กับคณะกรรมการทั้ง 11 คณะ เพื่อไปพิจารณาสรรหา ปราฎว่า ในเจ็ดพันกว่าคนมีคนที่ไม่
ถูกต้องตามคุณสมบัติประมาณ 30 กว่าคน นอกนั้นคุ ณสมบัติถูกต้อง ส่วนจังหวัดจะมีการพิจารณา
คัดเลือกผู้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดที่สมัครกันให้เหลือ 5 คน เห็นว่าจะมีการ
เลือกกันในวันที่ 18 นี้ จากนั้นก็จะส่งไปที่คณะ คสช. เพื่อให้ความเห็นชอบเลือกเหลือ 1 คน ในส่วน
ของ 11 คณะจะเลือกเหลือ 173 คน จะรวมเป็น 250 คน ที่จะได้มีการประกาศประมาณไม่เกินวันที่
2 ตุลาคม 2557 เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- รับทราบ -
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี –
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ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการให้สานักพระราชวังใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม)
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการให้สานักพระราชวังใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน (ที่ดิน) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม) ที่ตาบลโป่งตาลอง อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เหตุผล ด้วยสานักพระราชวัง โดยกรมวังผู้ใหญ่ ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ใช้ประโยชน์
จากที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม) ซึ่งเป็นที่ดิน น.ส.3 ก
ตั้งอยู่ที่ตาบลโป่งตาลอง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดาเนินการตามโครงการพิเศษโป่ง
ตาลอง ในการศึกษาพั น ธุ์ ไ ม้ ส มุ น ไพร พั น ธุ์ ไ ม้ หอม ส าหรับ สกัด น้ ามั น หอมระเหย และพื้ น ที่ ล าน
เอนกประสงค์ ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระ
ประสงค์ให้จัดทาโครงการดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบ ให้สานักพระราชวังใช้ประโยชน์จากที่ดิน น.ส.
3 ก บริเวณพื้นที่โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ในการดาเนินการตามโครงการพิเศษโป่งตาลอง โดยห้ามมิ
ให้นาไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

ประธานสภาฯ
นายนพดล เนียมสูงเนิน

๖

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่3 -5)
พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงรายงานเสนอ
ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการให้สานักพระราชวังใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อใช้เป็นแปลงทดรองปลูก
พันธุ์ไม้สมุนไพร พันธุ์ไม้หอม สาหรับสกัดน้ ามันหอมระเหย และพื้นที่ ลานอเนกประสงค์เพื่อใช้ใน
ภารกิจของสานักพระราชวัง โดยห้ามมิให้นาไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเสนอญัตติ
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ
มีขอ้ มูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หมายความว่าทั้งแปลง น.ส.3 ก ฉบับที่เท่าไหร่ ระบุได้หรือไม่ครับ เพราะถ้า
ไม่ระบุเดี๋ยว ถ้าสมาชิกฯ ลงมติจะเกิดความสับสน จะได้บันทึกให้ถูกต้อง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การ
ดาเนินงานขอใช้ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งใช้ในโครงการปลูกพันธุ์ไม้ของสานักพระราชวัง
ขอน าเรียนว่ าขอใช้ เป็น บางส่ วน ไม่ ได้ ขอใช้ ทั้ง แปลง โรงเรียนก็ทากิจกรรมการเรีย นการสอนได้
ตามปกติ เด็กนักเรียนได้ผลประโยชน์เหมือนเดิมสามารถใช้ทากิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่
สิ่งที่เราได้รับคือได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่เลือกโรงเรียนในสังกัดของเราในการปลูกพืชสมุนไพร อย่าง
น้อยที่สุดผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตได้ และเป็นการเรียนรู้เรื่องพืช
สมุนไพรของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันและเป็นการสนองกิจกรรมของสานักพระราชวังด้วย เป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์เป็นผลดีมากกว่าผลเสียและที่สาคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประโยชน์จาก
สิ่งที่เกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทาตามสานักพระราชวังที่ได้กาหนดมาให้ ใช้พื้นที่เพียงบางส่วน
เท่านั้น จะเห็นได้จากเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว ท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านได้โปรด
อย่ากังวลใจสิ่งที่เราทาไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวโคราช และสนองพระบรมราชโองการฯ
ที่มีความเมตตากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ใช้พื้นที่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ
ประเด็นที่ผมได้ขอคือข้อมูลเพิ่มเติม ประเด็นที่เห็นชอบไม่เห็นชอบไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เวลาเรา
บันทึกในรายงานการประชุมต้องระบุให้ชัดในเรื่องพื้นที่ เอกสารที่นามาประกอบมี 3 แปลง ต้องให้ชัดว่า
เลขที่ไหน โดยเฉพาะบางส่วนหรือไม่ ไม่อย่างนั้นจะเป็นว่าอนุมัติให้ทั้งโรงเรียน
นายกิตติ เชาวน์ดี
ต้องขออนุญาตให้คุณอิชยา ได้นาเรียนในที่ประชุม
นางสาวอิชยา วงศ์กันยา เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอิชยา วงศ์กันยา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน
ขอนาเรียนในประเด็นที่ท่านประธานฯ สงสัย คือ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม มีที่ดินจานวน 3 แปลง
แปลงที่ 1 เลขที่ 292 จานวน 21 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา แปลงที่ 2 เลขที่ 294 จานวน 12 ไร่ 2
งาน 5 ตารางวา แปลงที่ 3 เลขที่ 296 จานวน 13 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา แปลงที่สานักพระราชวัง
ขออนุญาติใช้ประโยชน์ มี 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 เลขที่ 292 ขอใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ขนาด
40x60 เมตร แปลงที่ 2 เลขที่ 296 ขอใช้ปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 1-2 ไร่ ตามแผนที่ที่ได้แนบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 45 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบให้สานักพระราชวังใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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(โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม) จานวน 2 แปลง แปลงที่ 1 เลขที่ 292 ขอใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ขนาด
40x60 เมตร แปลงที่ 2 เลขที่ 296 ขอใช้ปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 1-2 ไร่
-เห็นชอบ 42 เสียง- ท่านใดไม่ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 3 เสียงที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สานักพระราชวังใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริ หารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา (โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม) จานวน 2 แปลง แปลงที่ 1 เลขที่ 292 ขอใช้เป็นลาน
เอนกประสงค์ ขนาด 40x60 เมตร แปลงที่ 2 เลขที่ 296 ขอใช้ปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 1-2 ไร่
ด้วยมติเห็นชอบ 42 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง

ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โอนลด 20 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 24,064,542 บาท
โอนเพิ่ม 22 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 24,064,542 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุม้ติจากสภาองค์กาบริหารส่วนจังหวัด ใน
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดังนี้ รายการโอนลด 1.กองช่าง จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 18,515,000 บาท 2.กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 974,000 บาท 3.สานักปลัด
จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,881,542 บาท 4.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 694,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ งบประมาณ 24,064,542 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน
หกหมื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อ ยสี่ สิ บ สองบาทถ้ ว น) รายการโอนเพิ่ ม 1.กองช่ า ง จ านวน 16 โครงการ
งบประมาณ 16,124,000 บาท 2.กองการเจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ
5,425,000 บาท 3.กองการศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ
1,721,542 บาท 4.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 694,000 บาท 5.
สานักปลัด จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ งบประมาณ
24,064,542 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2557 แนบท้ า ย ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไ ข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็ น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านรองนายกฯ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.โนนสูง
ขอนาเรียนว่าในการโอนลดก็คงจะไม่ติดใจ แต่ได้ดูในข้อสรุปรายการโอนลด ในรายการที่ 9 จากกอง
ช่าง โอนครั้งที่ 34 จานวนเงิน 8,775,000 บาท เป็นรายการค่าออกแบบอาคารสานักงานแห่งใหม่
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ประธานสภาฯ

และลาดับที่ 14 สานักปลัด หน้า 284 1.1.1.7 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในพื้นที่ 32 อาเภอ
จานวนเงิน 200,000 บาท นี่คือรายการโอนลด และไปดูรายการโอนเพิ่ม หมายถึงจะต้องส่งเรื่องนี้เข้า
สภาฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียด เป็นรายการโอนเพิ่ม รายละเอียดอื่นๆ จาก 1-10 คงไม่
ติดใจ แต่มาโอนเพิ่มเป็นกองช่าง ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ลาดับที่ 11
400,000 บาท ค่าซ่อมบารุงรักษาทางของ อบจ. 1,378,000 บาท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1,100,000 บาท ข้อที่ 14 ค่าวัสดุบารุงรักษาทางประเภทหินต่าง ๆ 555,000 บาท ลาดับที่ 15 ค่า
น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,420,000 บาท ลาดับที่ 16 ค่าวัสดุบารุงรักษาทางประเภทยางแอส
ฟัลท์ชนิดต่าง ๆ 1,800,000 บาท ลาดับที่ 17 โครงการอบรมสัมมนาดูงานของข้าราชการ อบจ.และ
บุคลากรทางการศึกษา 5,425,000 บาท ผมไม่ติดใจในรายละเอียด เพราะในการประชุมครั้งที่แล้ว ได้
มีการขอสภาแห่งนี้ในการที่จะโอนลดในเรื่องของการออกแบบก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่ ได้มีการขอ
อนุมัติสภาแห่งนี้ ผมได้พูดตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วว่าผมดีใจจริง ๆ ดีใจแทนเพื่อนสมาชิกฯ อาจจะไม่ได้สร้าง
รุ่นเราหรือไม่ได้มีรุ่นเราต่อไป ก็ไม่ได้ว่ากัน แต่วันนั้นที่สภาแห่งนี้ได้โอนลด วันนั้นทราบว่า 60 กว่าล้าน
โอนตรงนี้และมาโอนเพิ่มตรงนี้คือยอดตรงนี้ไว้ 8 ล้านกว่า ผมก็ดีใจว่าวันนี้จากการโอนลดตรงนั้นและมา
โอนเพิ่มในวันนั้นก็คิดว่าจะมีผลดีแต่ปรากฎว่าเปิดสภาฯ วันนี้เป็นวันแรกก็มีการโอนลดตรงนี้ และโอน
ลดรายการที่ 2 คือ โอนลดการแข่งขันกีฬา อบจ. การแข่งขันกีฬา อบจ.ถ้ายิ่งพูดยิ่งยาว เพราะตอนนั้น
ก็ได้พูดกับท่านรองฯกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ. ท่านก็บอกว่า สจ.เรามีศักยภาพให้งบประมาณ
30,000 บาท สามารถนาไปใช้จัดงานได้เป็น 100,000 ในเรื่องของการกีฬา แต่พอโอนเพิ่มไปวันนั้น
ปรากฎว่าวันนี้ใช้เงินไม่ทันหรืออย่างไรครับ ขอทราบเหตุผลว่าที่โอนลดแล้วไปโอนเพิ่ม 8 ล้านกว่าตกลง
ว่าเราจะไม่ได้อยู่หรืออย่างไร ขอเรียนถาม ในส่วนของการโอนลดผมคงไม่ติดใจเพราะเป็นเรื่องของฝ่าย
บริหาร แต่เหนือสิ่งอื่นใด ในการที่จะโอนลดหรือโอนเพิ่มนั้นก็จะต้องขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ เพราะ
สภาแห่ ง นี้ เ ป็ น สภาที่ ท รงเกี ย รติ ในการที่ จ ะโอนเพิ่ ม ผมก็ ไ ม่ ติ ด ใจเช่ น กั น ว่ า ถ้ า โอนลดไปตรงนั้ น
8,000,000 ในการที่จะออกแบบก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่แล้ว มาโอนเพิ่มในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่
น้องประชาชน เพราะในวาระอื่น ๆ ผมจะต้องขออนุญาตที่จะกล่าวขอบคุณเนื่องจาก อบจ.สัญจรที่จัดที่
อ.โนนสูง นั้น มีเรื่องรายละเอียดเยอะแยะมากมายทีเดียว แต่ขอกรณีตรงนี้ก่อนว่า กรณีโอนเพิ่มนั้นถ้า
เผื่อว่าในการโอนเพิ่มครั้งนี้แล้วนาไปเพิ่มในส่วนของกองช่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซม
ถนนผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ตรงนี้ใส่ไปเลยซัก 5,000,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นหินคลุก ผมจะเล่าให้ฟัง
ในวาระอื่น ๆ ว่าวันนี้ทางกองช่างเขาได้ดาเนินการขนาดวันเดียวเมื่อวานนี้และวันนี้ที่คุยกันในภาคส่วน
ของการสัมมนาผู้นา ปรากฏว่าเพียงวันเดียวหลังจากเปิด อบจ.สัญจร โดยท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดี ท่าน
ได้ไปเปิดเมื่อวานนี้ และกองช่างพอเราเปิดเครื่องจักรกลเสร็จปรากฎว่าฝ่ายที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม
เป็นบ่อและลาบากจริง ๆ จาก ต.โตนด อ.โนนสูง เชื่อมกับ อ.เฉลิมพระเกียรติ ตรงนั้นวันนี้ สามารถ
ซ่อมได้ประมาณ 3 กิโลเศษ ๆ ก็นับว่ายอดเยี่ยมทีเดียวในการทางาน แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ทราบว่าซ่อมไป
ซ่อมมาปรากฏว่าหินหมด ยางมะตอยก็หมด อยากจะขอความกรุณาว่าถ้าเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลง
ได้ไหม ก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับ ตรงนี้ถ้าดูตัวเลขประมาณการคร่าว ๆ และขอบคุณถ้ารวมดูแล้วในส่วน
ของการซ่อมแซมถนนบวกกับน้ามันเชื้อเพลิงก็ตกประมาณ 7-8 ล้าน คิดว่าเงินที่หายไปจากค่าออกแบบ
ของ อบจ.มาปรากฏอยู่ตรงนี้ แต่คิดว่างบประมาณปี 58 ยังจะมีเรื่องการออกแบบ อบจ.อยู่นะครับ
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
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นายกิตติ เชาวน์ดี

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ ที่กรุณาให้ข้อท้วงติง แสดง
ความคิดเห็น ต้องขอบคุณที่ได้ติดตามการบริหารงานของฝ่ายบริหารพร้อมทั้งพี่น้องข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน อยากจะนาเรียนว่า ไม่ใช่เฉพาะเพื่อนสมาชิกฯ เท่านั้นที่ อยากได้สานักงาน
ใหม่ เราเองเราก็ อยากได้ ม าก เพราะการท างานวั น นี้ แขนซ้ า ยอยู่ ที่ หนึ่ ง แขนขวาอยู่ ที่ หนึ่ ง เวลา
ประสานงานเวลาจะสั่งการลงไปเกรงว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการดาเนินการ
เพื่อนสมาชิกฯ สภาองค์การฯที่ใหญ่ที่สุด ห้องสภาฯต้องอยู่ที่หนึ่ง ที่รับรองเพื่อนสมาชิกฯ ก็ไม่มี ห้อง
ทางานของคณะกรรมการต่าง ๆ ก็ไม่มี จริง ๆ เราอยากได้มาก ถ้าถามว่า 8 ล้าน ทาไมเราถึงโอนออก
ขั้นตอนในการขอดาเนินการทางพัสดุเพื่อเราจะขอจ้างออกแบบ มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ปกติ โดยจริง ๆ
แล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งต้องถามหน่วยราชการอื่นก่อน ว่ามี
หน่วยใดบ้าง มีสถาบันการศึกษาที่ไหนบ้างที่มีขีดความสามารถ ที่มีสถาปนิก มีวิศวกรในการคานวณ
ออกแบบได้ ต้องถามไปหมดทุกที่ที่มี อย่างน้อย 5 ที่ 8 ที่ อาจจะมีบางที่บางแห่งที่มีศักยภาพที่สามารถ
ออกแบบให้เราได้ แต่อาจจะมีบางแห่งบางที่ที่อาจจะติดขัดเรื่องบุคลากร ถ้าสมมุติว่ามีหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง โยธาธิการพร้อมจะออกแบบให้เรา เราก็ต้องใช้โยธาธิการจังหวัด ถ้าเขาตอบกลับมาว่า
เขามีเวลา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะออกแบบให้เราได้ เราก็ต้องใช้โยธาธิการ
จังหวัด หรือสถาบันเทคโนโลยีสุรนารี มีสถาปัตยกรรม มีบุลากรของเขามีความสามารถ มีเวลาว่างมาก
พอที่จะออกแบบให้เรา เราก็ต้องใช้ เรายังไม่สามารถไปดาเนินการว่าจ้างบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาเลย
เพราะเหตุว่าถ้ามีหน่วยงานราชการทากับหน่วยงานราชการไม่ต้องเสียเงิน แต่เราเองเราก็มีความคิดเรา
จะถามเขาไปก่อน ถามเขาไปทุกที่เขาก็ตอบหนังสือกลับมาบ้าง ไม่ตอบกลับมาบ้าง พอตัดมาเสร็จก็ต้อง
มานั่งดูว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เราต้องการหรือไม่ แต่ถ้าเราจ้างเขาออกแบบ เราเป็นเจ้าของเงิน ก็
สามารถเรียนรู้ความต้องการของเราได้ทั้งหมดที่สามารถตอบโจทย์เพื่อนสมาชิกได้ กระบวนการทาง
พั ส ดุ การจั ด หาผู้ รั บ จ้ า งถ้ า ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ กั บ ประชาชน สถาบั น ต่ า ง ๆ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถต่าง ๆ ได้ก็จ ะผิด ระเบียบพัสดุ อีก ก็มีความจาเป็นว่ ายัง ไงก็ต้ องใช้เงิ นปีหน้าอยู่แล้ ว
ประกอบกับการออก อบจ.พบประชาชนซึ่งผมเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน
สมาชิกฯ ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนายกองค์กรปกครองท้องถิ่น เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กไม่มี สังเกตได้อย่างของอาเภอโนนสูงท่านนายกฯ เกือบทุก
คน 16-17 ท้องถิ่น เข้ามาพูดจาปราศรัยกับเราบอกว่าตรงนั้นลาบาก ตรงนี้แย่ ตรงนั้นอยากให้ทา มัน
เป็นปัญหาเหลือเกิน เวลาที่เราออกนโยบายออกไป เราก็มีขีดวงจากัดว่าเราควรจะใช้เท่าไหร่ เราควรจะ
ซ่อมถนนได้เท่าไหร่ เราควรจะขุดบ่อน้าบาดาลได้เท่าไหร่ เครื่องไม้เครื่องมือเราจะพังขนาดไหน เบี้ ย
เลี้ยงเงินเดือนค่าจ้างเครื่องจักรเครื่องใช้ไม้สอยจะต้องซ่อมบารุง เราต้องเตรียมไว้ แต่เมื่อเราออกไปฟัง
ปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วเห็นเพื่อนสมาชิกฯ ให้ความสนใจเราก็ดีใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเรา
ไปนั่งข้างบนแล้วท่านนายกฯ หลายท่านบอกว่าเป็นปัญหาแบบนี้แบบนี้ นายกฯ ไม่รับปากเลย ผมไปนั่ง
ผมบอกทาไม่ได้หรอกกองช่างบอกว่าหมดงบ ผมว่าด้วยศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ ถ้าความเดือดร้อนของประชาชนเห็นซึ่ง ๆ หน้าเขามาบอกกับเราแล้ว เรา
บอกเราไม่ทาเราไม่มีเงิน ถามว่าเราควรทาให้พี่น้องไหม เราทาเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน การ
ออก อบจ.สัญจรแต่ละครั้ง จังหวัดเราใหญ่มาก พื้นที่ที่เราดูแลใหญ่มาก อย่างที่ท่านสมพรได้กล่าวไว้ว่า
การทางานบางทีไปอาทิตย์หนึ่งมันไม่เสร็จหรอก ยังไงก็ไม่เสร็จ แต่ด้วยเงื่อนเวลาเป็นแบบนี้มันจบลง
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ประธานสภาฯ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ด้วยปีงบประมาณพอดี ก็ต้องขอยืดขอขยายเวลาในการทางาน ถ้าเขาขอขยายมาแล้วเราบอกไม่ขยาย
หรอก ทาแค่นี้ ผมถามว่าถ้าไม่ขยายได้ไหม ก็ได้แต่ใครที่โดนด่า คนแรกที่โดนคือเพื่อนสมาชิกฯ คนที่
สองคือผม เพราะเพื่อนสมาชิกฯ ก็ต้องมาว่าผม มาอภิปรายผม แต่ถามว่าเมื่อยืดระยะเวลาการทางาน
ออกไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ก็ต้องเพิ่มขึ้น ผมอยาก
นาเรียนว่าเราเตรียมการไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ แต่ด้วยเหตุว่าการให้ความสนใจด้วยกาลังของเพื่อน
สมาชิกฯ ที่สามารถรวบรวมปัญหา สามารถเสนอแนะให้กับองค์การบริหารส่วนนจังหวัดได้ ผมมั่ นใจว่า
สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องตอบโจทย์ เรื่องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเจาะบ่อ
น้าบาดาล เราเองก็พยายามจะทาทุกครั้งว่าให้ขุดเจาะให้ได้ แต่บางครั้งอย่างมีไปที่หนึ่งเอาหัวเจาะขึ้นมา
ไม่ได้ ต้องสั่งกองช่างว่าของหลวงหายไม่ได้ หาวิธีเอาขึ้นมา วิธีเอาขึ้นมามันยากกว่าการเอาลงไป ถ้าหาย
ขึ้น มาต้ อ งตั้ ง กรรมการ ผมอยากเรีย นเพื่ อ นสมาชิ ก ฯ ว่ า สิ่ ง ที่ เ ราท าก็เ พื่ อผลประโยชน์ ข องพี่ น้ อ ง
ประชาชน สิ่งที่เราทาก็เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ ทา
เพื่อเพื่อนสมาชิกฯ จะได้มีเกียรติมีศักยภาพเป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนได้อย่างสมเกียรติและสง่า
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านโกวิทย์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านรองนายกฯ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.บ้านเหลื่อม ใน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการโอนลด โอนเพิ่ม จริง ๆ การโอนลดก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่ที่ติดใจเรื่องแรก
เป็นเรื่องของกองช่าง เรื่องซ่อมปะลาดยาง ซ่อมแล้วก็ฝนตกอีกวันก็หลุด ขอความอนุเคราะห์ท่านรอง
นายกฯ ว่าซื้อยางเกรดเอหน่อย เพราะเดี๋ยวนี้มีหลายเกรด ท่านต้องเข้าใจ ยางราคาตั้งไว้เท่านี้แต่ซื้อได้
เปอร์เซ็นต์ยางขนาดนี้ แต่ถ้าราคานี้ซื้อได้ยางเกรดเอ ผมว่าก็ต้องเอายางเกรดเอครับ ขอร้องอย่างไปเอา
เกรดซี เกรดแซด มาใช้โดยเด็ดขาด เพราะมันมีปัญหาเดี๋ยวเวลาไปซ่อมอีก 2 วัน ฝนตกก็หลุด ชาวบ้าน
เขาถาม สจ.ซ่อมแบบไหน ก็เลยตอบเขาไม่ถูกเหมือนกัน เขามาซ่อมแล้วผมก็ไปดูว่ามาซ่อมแต่มันร่อน
มันหลุดเพราะฝนมามันก็หลุดไป ไม่รู้จะว่าอย่างไรเหมือนกัน ขอความอนุเคราะห์ฝากท่านประธานฯ
ผ่านไปถึงท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ว่าต้องใช้ยางเกรดเอ อีกเรื่องหนึ่งที่ปรับเพิ่มในฐานะที่ส่วนตัวเคย
อยู่สภาแห่งนี้ อยากจะฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารเรื่องการปรับเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานก็น่าจะ
กันเงินได้ เพราะนี่ก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2557 แต่ถ้าเป็นโครงการประเภทอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 5
ล้านกว่าบาทในข้อที่ 17 กันเงินได้หรือไม่ เพราะ 1.ท่านจะต้องประกาศหาผู้รับจ้างในเรื่องของการจ้าง
รถเพื่อจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเพราะในโครงการเป็นอบรมดูงาน ถ้าบอกอบรมอย่างเดียวไม่ติดใจ
อบรมสามารถจัดวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจัดได้หมด คาว่าดูงานต้องใช้รถ ถ้าใช้รถก็ต้องประกาศหาผู้
รับจ้าง ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๆ 20 วันทาการ วันนี้วันที่ 11 พรุ่งนี้จะประกาศเลยไหม ถ้าประกาศก็
วันที่ 30 ครบ วันที่ 31 หรือ วันที่ 1 ตุลาเดินทางหรือไม่ เงินกันได้ไหม ผมสงสัยตรงนี้เองไม่ได้ติดใจ
อะไรครับ เพราะในฐานะที่ฝ่ายบริหารเสนออะไรเราตอนนี้เป็นช่วงปรองดองก็ต้องช่วยกัน เสนอมาเราก็
ต้องช่วยกันไป เป็นงานที่ท่านต้องทาให้องค์กรของเราอยู่แล้ว ฝากเรื่องเดียวเรื่องอบรมดูงาน ไม่ได้ติดใจ
ว่าจะได้ดูที่ไหน ไปอบรมที่ไหน แต่สนใจว่ามันผิดระเบียบหรือไม่ มันขัดวิธีการหรือไม่ แค่นั้นเอง
เชิญท่านกิตติ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นาเรียนว่าเรื่องประกาศ ถ้าเป็นการสอบราคาใช้เวลาดาเนินการ
10 วันทาการ ถ้าเป็นการประกวดราคา 15 วัน ส่วนเรื่องยาง เมื่อสักครู่ได้เรียกกองช่างมาถามแล้ว ว่า
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ให้ไปกาชับเรื่องยางว่าให้มันมีประสิทธิภาพ อีกเรื่องหนึ่งคือการซ่อมถนนต่างๆ โดยเฉพาะลาดยาง ต้อง
ทาให้มีวิชาการ ถูกหลัก มีระยะเวลาที่เหมาะสม บางครั้งการเซ็ทตัวของยาง การป้องกันการสัญจรของพี่
น้องประชาชน ถนนยังไม่แห้ง วิ่งอย่ างไรก็ไม่เซ็ทหรอกครับ ฝนตกมามันไม่อยู่เพราะเป็นยางน้า ซึ่งมี
องค์ประกอบส่วนหนึ่ง ไม่ใช่หมายความว่าเอาน้าไปผสมยาง เป็นอัตราส่วนที่โรงงานเขาผลิตมาทุกครั้งที่
เราซื้อ กระบวนการทางพัสดุแล้วก็ต้องมีใบรับรองยางมาประกอบด้วยทุกครั้ง เราก็ยืนยันและกาชับ
ข้าราชการว่ากองช่างให้ตรวจสอบกากับดูแลให้ยางเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปได้ผมเคยสั่งว่าอยากได้
ยางของทิปโก้ เพื่อเพื่อนสมาชิกฯ จะได้สบายใจเวลาออกไปข้างนอกจะได้บอกกับพี่น้องประชาชนได้ ผม
ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ได้เรียกกองช่างมากากับกาชับตลอดเวลาว่านอกจากท่านสมาชิกฯ จะเป็นผู้กากับดูแล
เราแล้วยังมีนายกอบต. ยังมีสมาชิก อบต. กานันผู้ใหญ่บ้าน เราออก อบจ.พบประชาชน เราเปิดเผย
เราทาให้มันชัดเจน ให้พี่น้องประชาชนได้เห็น ผมยืนยันว่าจะกากับ ดูแลให้ทั่วถึง พยายามจะทาให้ทัน
ตามกาหนด เราพยายามกากับ ดูแลและช่ วยกัน ท างานให้องค์การบริหารส่ วนจัง หวั ดไ ปได้ ให้ส ภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสภาที่ทรงเกียรติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมาชิกฯ
ที่มาจากการเลือกตั้ง ผมเคยดารงตาแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ถ้า
ฝ่ายบริหารไม่ฟังเสียงของสมาชิกฯ หรือพูดแล้วก็แล้วไปผมมี ความรู้สึกว่าเราเองจะเป็นตัวแทนที่ มี
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้อย่างไร
ประธานสภาฯ
เชิญท่านโกวิทย์
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านรองนายกฯ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.บ้านเหลื่อม ผมมี
ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพราะแต่ก่อนเราจะเห็นว่าถ้าเป็นถนนของกรมทางหลวง จะเป็นดับเบิ้ล แล้ว
เดี๋ยวนี้ดับเบิ้ลมันก็ใช้ไม่ได้ เพราะมันจะปูดมันจะยุบ เขาก็เปลี่ยนเป็นรีไซกิ้ง คือขุดเจาะใหม่เอาซีเมนต์
อัดลงไปใหม่ และวันนี้ผมก็ได้ผ่านเส้นทางที่กรมทางเขาไปทาปะซ่อมถนนลาดยางเขา ผมสังเกตเห็นว่า
เขาไม่ใช้วิธีแบบเดิมของเรา ที่เอายางไปพ่น ๆ แล้วเอาหินคลุก หินเกล็ด ลงไปโรยตบ ๆ แต่ตอนนี้เขา
เริ่มไปเอาฮอทมิกซ์ คือ ยางมะตอยร้อนปะ ๆ ผมฝากท่านว่าพอจะเปลี่ยนเป็นฮอทมิกซ์ได้ไหม น่าจะ
ดีกว่าเพราะยางจะแทรกเข้าไปทุกอณูของหิน ถ้าเป็นสเปรย์ยางถูกหินบ้างไม่ถูกหินบ้าง ก็ค่อนข้างจะไม่
มีประสิทธิภาพในการเกาะกับถนน ถ้าท่านทาแบบเดิมมันก็ร่อนก็หลุดเหมือนเดิม ผมว่าคุณภาพน่าจะ
ดีกว่า เป็นข้อเสนอแนะครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 46 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โอนลด 20 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 24,064,542 บาท โอนเพิ่ม 22 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,064,542 บาท
อนุมัติ 43 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 3 เสียงมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โอนลด 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,064,542 บาท โอนเพิ่ม 22 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 24,064,542 บาท ด้วยมติอนุมัติ 43 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง
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ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556(กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
โอนลด 1
โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
โอนเพิ่ม 2
โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล
ด้ ว ยได้ รับ คาร้องจากหน่ ว ยงานราชการสั ง กัด องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ว่ า มี ค วาม
จาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
เพื่อให้การบริหารราชการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ รายการโอนลด 1.กอง
ช่า ง จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท รวมทั้ ง สิ้น 1 โครงการ งบประมาณ
4,500,000 บาท (สี่ ล้ า นห้า แสนบาทถ้ว น) รายการโอนเพิ่ ม 1.กองช่ า ง จ านวน 2 โครงการ
งบประมาณ 4,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 31
การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
46 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โอนลด 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท โอนเพิ่ม 2 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท อนุมัติ 43 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ
ท่านใดงดออกเสียง -งดออกเสียง 3 เสียงมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน) โอนลด 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท โอนเพิ่ม 2 โครงการเป็ น เงิ น
ทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 43 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี -งดออกเสียง 3 เสียงระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 444,000 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามี
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ความจาเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังนี้ รายการเดิม กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 444,000 บาท
รวมทั้งสิ้นจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 444,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายการขอ
เปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 444,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม
46 ท่ า น สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดอนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 444,000 บาท
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 43 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง -งดออกเสียง
3 เสียง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 444,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ
43 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี -งดออกเสียง 3 เสียง-

ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 3,261,000 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้ กองช่าง จานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. หน้า 262 ข้อ
10.196 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแฟบ ม.4 ต.สะแกราช เชื่อมถนนโครงการ
ชลประทานมูลบน(พระประชารัฐ) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา งบประมาณ 750,000 บาท 2.หน้า 362
ข้อ 1.89 โครงการขุดลอกทานบตาอุ่น เทศบาลตาบลโนนแดง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 1,100,000 บาท 3.หน้า 277 ข้อ 1.232 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 ตาบลหนองตาดใหญ่ เชื่อม บ้านหินแห่ หมู่ 8 ตาบลสีดา อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 1,000,000 บาท กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 1 โครงการ
ประกอบด้วย 1.หน้า 194 ข้อ 1.1.2.2 ค่าดัดแปลงรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน
งบประมาณ 362,000 บาท สานักปลัด จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 1.หน้า 93 ข้อ 1.1.4.1
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกกันยุง จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 49,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 5
โครงการ งบประมาณ 3,261,000 บาท(สามล้านสองแสนหกหมื่ นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียด
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ปรากฏตามบัญ ชีแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณแนบท้า ย ระเบียบวิธีป ฏิบัติ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม
46 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 จ านวน 5 โครงการ เป็ น เงิ น 3,261,000 บาท โปรดยกมือครับ อนุ มั ติ 43 เสี ย ง
สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง -งดออกเสียง 3 เสียง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 3,261,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 43 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี-งดออกเสียง 3 เสียง-

เรือ่ ง พิจารณารับฟังความคิดเห็นการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ.........
ตามที่คณะกรรมการวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภาฯ
ขออนุ ญ าตเรี ย นข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จั ง หวั ด นครราชสี ม าโดยท่ า นรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ท่ านสุ ช าติ
นพวรรณ ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้
ดาเนินการพิจารณาให้ความเห็นเรื่องของการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ และจัดส่งให้กับจังหวัดภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ในช่วงนั้นผมได้ทาหนังสือแจ้งไปที่จั งหวัดว่าเนื่องจากว่าเราปิดสมัย
ประชุมไม่สามารถที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ได้ในการดาเนินการ และรอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ดาเนินการในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จก่อน คณะกรรมการฯ ตามที่สภาฯ ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 7 ท่าน และ
คณะกรรมการฯ ก็ได้ไปประชุมกัน 2 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามที่เลขาคณะกรรมการวิสามัญจะเป็น
ผู้นาเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ เชิญท่านผู้ทาหน้าที่ปลัด อบจ. ครับ
นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกท่าน ดิฉันนางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ขอ
รายงานผลการประชุมเรื่องพิจ ารณาศึกษาการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ สืบเนื่องจากในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2557 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ จานวน 7
คน ประกอบด้วย 1.นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.นายกิตติ
เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3.นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 4.นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5.นายมนัส
ศรีบงกช เลขานุการสภาฯ 6.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขต
อ.บ้านเหลื่อม 7.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้มี
การประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้มีการคัดเลือกประธานฯ รอง
ประธานฯ และเลขานุการฯ คือ 1. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท เป็นประธานกรรมการฯ 2.นายกิตติ
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เชาวน์ดี เป็นรองประธานกรรมการฯ 3.นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ เป็นเลขานุการฯ และได้มีการ
ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยได้ เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้
พิ จ ารณาใน 2 ประเด็ น ใหญ่ ๆ คื อ 1. การพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง จั ง หวั ด ใหม่ ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2524 2. ผลกระทบต่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด

นครราชสี ม าในเรื่ อ งฐานะทางการคลั ง และจ านวนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สาหรับประเด็นที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัดใหม่ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2524 ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ข้อที่ 1 เนื้อที่และสภาพภูมิศาสตร์ จังหวัดที่ขอแบ่งแยก
จังหวัดขึ้นใหม่ ควรมีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ตร.กม. และเมื่อแบ่งแยกไปตั้งจังหวัดใหม่แล้ว จังหวัเดิม
ควรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.กม. และจังหวัดที่ตั้งใหม่ควรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. มติ
ในที่ประชุมเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ สาหรับในเรื่องของเนื้อที่เนื่องจากอาเภอบัวใหญ่เป็น
ที่ตั้งของจังหวัดใหม่ มีเนื้อที่เพียง 2,849 ตร.กม. ข้อที่ 2 จานวนอาเภอ/กิ่งอาเภอ จังหวัดที่จะแยก
จังหวัดขึ้นใหม่ ควรมีอาเภอ/กิ่งอาเภอ ไม่น้อยกว่า 12 อาเภอ/กิ่งอาเภอ และเมื่อแยกไปตั้งจังหวัดใหม่
แล้วจังหวัดเดิมควรมีอาเภอ/กิ่งอาเภอ ไม่น้อยกว่า 6 อาเภอ/กิ่งอาเภอ คณะกรรมการฯ เห็ นว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เพราะจังหวัดใหม่มีจานวน 8 อาเภอ และจังหวัดเดิมยังคงเหลือ 24 อาเภอ ข้อที่ 3
จานวนประชากร จังหวัดที่จะแบ่งแยกจังหวัดใหม ควรมีประชากรไม่น้อยกว่า 600,000 คน เมื่อแยก
ไปตั้งจังหวัดใหม่แล้ว จังหวัดเดิมควรมีจานวนประชากรไม่น้อยกว่า 300,000 คน และจังหวัดใหม่ควร
มีประชากรไม่น้อยกว่า 300,000 คน มติในที่ ประชุม มติข้อนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เนื่องจาก
ประชากรจังหวัดนครราชสีมามีทั้งสิ้น 2,601,167 คน เมื่อแยกไปตั้งจังหวัดแล้วจะเหลือ 2,266,191
คน และจังหวัดที่ตั้งใหม่มีประชากร 334,976 คน ข้อที่ 4 ลักษณะพิเศษของจังหวัด จังหวัดที่จะ
แบ่งแยกและจัดตั้งจังหวัดใหม่ควรมีลักษณะพิเศษ ทางคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ เนื่องจากว่าพื้นที่ของจังหวัดกว้างขวางหรือมีลักษณะยาวมาก ทาให้การติดต่อระหว่างอาเภอกับ
จังหวัดเป็นไปด้วยความยากลาบาก หรือใช้เวลานานมากเกินควร ข้อที่ 5 ผลดีต่อการบริการประชาชน
จังหวัดใหม่มีพื้นที่และประชากรที่เหมาะสมทาให้ได้รับบริการในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว จังหวัดออกไป
ตรวจตราท้องที่ได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อที่ 6
ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการที่ มีอยู่แล้ว และความพร้อมในด้านอื่น ๆ มติที่ประชุมเห็นว่าจังหวัดที่จะ
ตั้งขึ้นใหม่ มีส ถานที่ ราชการที่ ตั้ง อยู่ แล้ ว เช่ น ศาลจัง หวั ดบั วใหญ่ สานักงานอัย การจั งหวัด บัว ใหญ่
สานักงานขนส่งสาขาบัวใหญ่ เรือนจาอาเภอบัวใหญ่ โรงพยาบาลบัวใหญ่ สานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
บัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพ สานักงานคุมประพฤติบัวใหญ่ และได้เตรียมที่ดินสาหรับสร้างศาลากลาง
เอาไว้แล้วประมาณ 132 ไร่ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อที่ 7 ปัจจัยเกี่ยวกับ
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ถ้ามีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่แล้ว จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดตั้งใหม่หรือไม่ มติคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ
ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ เพราะต้องหารือถึงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ข้อที่ 8 ความคิดเห็นของประขาชน
และจั ง หวั ด ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในอ าเภอต่ า ง ๆ ว่ า มี ค วาพอใจหรื อ เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่
โดยเฉพาะสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอและจังหวัดเห็น
ด้วยหรือไม่เพียงใด ที่ประชุมเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 แห่ง นา
เรื่องเข้าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว จานวน 212 แห่ง ยังไม่นาเรื่องเข้าสภาองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ซึ่งรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ข้อที่ 9 รายได้ รายได้ของ
จังหวัดเดิม มีจานวนไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท และเมื่อแยกไปจัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่แล้ว จังหวัด
เดิมต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500,000 บาท/ปี รายได้จังหวัดใหม่ ควรมีจานวนไม่น้อยกว่า
2,500,000 บาท/ปี มติที่ประชุมเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากรายได้จังหวัดเดิม มีจานวน
6,789,491,567 บาท เมื่อแยกเป็นจังหวัดใหม่แล้ว จังหวัดเดิมจะเหลือรายได้ 6,722,770,454
บาท จังหวัดใหม่จะมีรายได้ 66,721,113 บาท ข้อที่ 10 หลักเกณฑ์อื่น ๆ เหตุผลทางประวัติศาสตร์
การเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น มติที่ประชุมเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีเหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเคยเป็นอาเภอเดียวกันมาก่อน ทาให้มีประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง กัน ส่วน
ประเด็นที่ 2 เรื่องผลกระทบขององค์การบริหารสส่วนจังหวัด ในเรื่องฐานะทางการคลัง และจานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเรื่องฐานะการคลัง ข้อมูลรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประจาปี 2556 ในเรื่องการจัดเก็บภาษี ภาษีจาการค้าน้ามันทั้งหมด จั งหวดนครราชสีมามี
711 ราย จัดเก็บภาษีได้ 23,910,117 บาท 2.ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้
พักในโรงแรม ทั้งจังหวัดจะมีผู้ประกอบการอยู่ 564 ราย จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 3,074,968 บาท 3.
ภาษียาสูบ จานวน 14 ราย จัดเก็บภาษีฯ ได้ 143,540,823 บาท รวมภาษีทั้ง 3 ประเภท ทั้งจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดจัดเก็บภาษีได้ 170,525,910 บาท เมื่อแยกออกเป็นจังหวัดบัวใหญ่ ภาษี
ทั้ง 3 ประเภทจะถูกแบ่งไป 1. ภาษีจากผู้ค้าน้ามันจะถูกแบ่งไป 114 ราย เป็ นเงิน 1,417,934 บาท
2.ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 8 อาเภอ จะมีอยู่ 35 ราย เป็น
จานวนเงิน 55,712 บาท 3. ภาษียาสูบ จะมีอยู่ 1 ราย เป็นจานวนเงิน 10,885,650 บาท เมื่อรวม
ภาษี ทั้ง 3 ประเภทแล้ว เมื่ อตั้ งเป็ นจั งหวั ดบั วใหญ่ จะมีผ ลกระทบภาษี ทั้ง 3 ประเภทนี้ป ระมาณ
12,359,297 บาท ส่วนภาษีอื่น ๆ ไม่สามารถสารวจได้เพราะจัดสรรมาในภาพรวมของทั้งจังหวัด
ผลกระทบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันยัง
ไม่ได้แยกไปจัดตั้งจังหวัดใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะมีสมาชิก 48 คน แต่เมื่อแยก
ไปแล้วจะเหลือประชากร 2,266,191 คนก็ยังมีจานวนสมาชิกฯ เท่าเดิม คือ 48 คน สาหรับจังหวัด
บัวใหญ่ที่แยกไป ก็จะมีสมาชิกฯ ได้ 24 คน รายละเอียดได้แจกให้กับท่านสมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว
เชิญท่านพิเชฎฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริห าร ผมนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.บัวใหญ่ วันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับทั้ง 8
อาเภอที่ขอแยกออกจากจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของประชาชนทั้ง 8 อาเภอ ใน
การที่เราอยากจะขอแยกออกไปตั้งเป็นจังหวัดใหม่ด้ว ยจุดประสงค์ที่ว่าพวกเราเองประชาชนทั้งหมดใน
8 อาเภอ มีความเห็นว่า อุปสรรคในการปกครองในเรื่องของเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมต่าง ๆ ของ
จังหวัดนครราชสีมา มีองคาพยพที่ใหญ่มาก การดูแลอาจจะไม่ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสาธารณสุข
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ ที่สาคัญ คงจะทราบข้อเท็จจริงซึ่งเราได้ประชุมกันมาหลายครั้งแล้ว วันนี้
เราจะมาพิจารณากันในเรื่องคุณสมบัติ ตามกฎหมายที่กาหนดไว้ว่าเราควรจะได้เป็นจังหวัดหรือไม่ใน 8
อาเภอนี้ ตามที่ทางท่านปลัดฯ ได้กล่าวรายงานในที่ประชุมถึงข้อเท็จจริงของทั้ง 8 อาเภอรวมกันกับข้อ
กฎหมาย ก็จะมีข้อหนึ่งเรื่องพื้นที่เพียงข้อเดียวที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ แต่เรื่องพื้นที่ไม่ใช่
เรื่องสาระสาคัญ สาระสาคัญอยู่ที่เรื่องของการจัดเก็บรายได้ ซึ่งดูจากตัวเลขแล้ว 6,000 ล้าน กับ 66
ล้าน ต่างกันเยอะไม่รู้กี่เท่า เรื่องสาคัญซึ่งผลกระทบต่อจังหวัดและเรื่องของจานวนสมาชิกสภาองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดก็ไม่กระทบ ซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะมีหรือไม่องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่วันนี้เราก็
ต้องทาตามระเบียบไปก่อนตามที่จังหวัดได้ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ
ขออนุญาตเรียนเรื่องความเป็นมาของการจัดตั้งจังหวัดอย่างคร่าว ๆ ที่ผ่านมาได้มีการเสนอเรื่องนี้มา 2
ครั้ง แต่ด้วยปัญหาทางการเมืองระดับชาติในอดีตเคยมีการเสนอให้ผู้ใหญ่ในจังหวัดในสมัยก่อนซึ่งรู้สึกจะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วและถ้าจาไม่ผิดเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ทาให้มีการยกเลิก
เรื่องนี้ไป ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้ท่านสมาชิกฯ ที่ยังเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
โกวิทย์ ท่านชวาล และท่านก็ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ที่ผ่านสภาจังหวัดมา ด้วยความปรารถนา
ของอดีตท่านเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนาวี ศรีนุชศาสตร์ ท่านเคยนาเรื่องนี้เข้าสู่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งหนึ่ง และมีการยกมือให้ความเห็นชอบให้แยกจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ แต่
เราต้องไปเจออุปสรรคในการเมืองระดับชาติซึ่งเป็นปั ญหาทางการเมืองจึงทาให้เรื่องนี้ต้องตกไปอีกครั้ง
หนึ่ง เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ แต่ในวันนี้เป็นวาระสาคัญที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านได้รับ
ข้อมูลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเองมิได้มีเจตนาที่จะแยกในเรื่องของการแยกตัวเป็นอิสระ เพียงแต่
ประชาชนใน 8 อาเภอเห็นว่าเราอยากจะได้รับการบริการจากรัฐมากขึ้น ด้วยข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของสาธารณสุข การศึกษา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาใหญ่เกินไป จนกระทั่งทุกอาเภอเวลา
มีเรื่องของการศึกษา เรื่องสาธารณสุข ทุกอย่างจะมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาหมด ถ้าท่านประธานฯ และ
ท่านสมาชิกฯ ท่านเคยไปโรงพยาบาลมหาราช ท่านจะพบว่าความแออัดของผู้ป่วยต่าง ๆ ที่เข้ามารับการ
รักษาในโรงพยาบาลมหาราชเยอะจนกระทั่งเตียงของผู้ป่วยล้นมาถึงลิฟท์ ซึ่งถ้าท่านไปเห็นสภาพแล้ว
หลาย ๆ คนที่เห็นก็คงจะทาใจลาบาก ประชาชนที่เข้ามากว่าจะผ่านมาถึงโรงพยาบาลมหาราชก็ต้องผ่าน
โรงพยาบาลในแต่ละอาเภอต่าง ๆ และส่งมาโรงพยาบาลมหาราช นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งของความที่
จังหวัดมีขนาดใหญ่ เป็นปัญหาที่เห็นชัดจับต้องได้ เรื่องของการศึกษาทุกคนส่งลูกเข้ามาเรียนในจังหวัด
หมด 32 อาเภอ ก็มาแย่งกันเรียน แย่งกันกิน แย่งกันใช้ การกระจายความเจริญไม่ทั่วถึง นี่คือเรื่องหนึ่ง
ที่ส มาชิกฯ ทั้ งหลายได้ ท ราบ อีกเรื่องหนึ่ง ที่ ชั ด ๆ คือเรื่องของงบประมาณ ในการดู แลจั งหวั ด ใน
สมัยก่อนที่ผ่านมาเห็นชัด ๆ คือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสมัยรัฐบาลเพื่อไทย จังหวัดละ 1 ล้าน
บาท เมื่อนาจานวนอาเภอจานวนประชากรมาหารกันจานวนเม็ดเงินที่แต่ละอาเภอจะได้รับมันเอาไปใช้
อะไรไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ คือถ้ามีประโยชน์ก็น้อยนี่คือเหตุผลหลัก ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่จับต้องได้ว่าเรา
จังหวัดนครราชสีมาควรจะแยกการปกครอง แบ่งการปกครองออกไปอีก เพื่อง่ายต่อการพัฒนาจังหวัด
หลาย ๆ คนบอกว่าแยกออกไปจะมีข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอัตลักษณ์ เกี่ยวกับย่าโม เกี่ยวกับ
ท้าวสุรนารี จริง ๆ การตั้งจังหวัดครั้งนี้ 8 อาเภอ พวกเราเห็นว่าเราน่าจะใช้ชื่อจังหวัดว่าจังหวัดสุรนารี
ความเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย แต่ในเรื่องของการร่างกฎหมายถ้ามีโอกาสเข้าไปในสภาฯ ในสมัยนั้ นก็คง
จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต 8 อาเภอเข้าไปเปลี่ยนชื่อจังหวัดเป็นจังหวัดสุรนารี พวกเรายังมี
ความผูกพันกับท้าวสุรนารี ทุกอาเภอมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตั้งอยู่ ในเดือนมีนาคม เดือนเมษายนเราก็มี
การจัด งานรา มีการจัดงานท้าวสุรนารี ทั้ ง 8 อาเภอยั งมีความผูกพั น ยังถือว่าท่านท้าวสุรนารีเป็ น
สั ญ ลั กษณ์ ของเรา ท่ า นท้ า วสุ รนารีไ ด้ ท าคุณ ประโยชน์ ไ ม่ ใช่ เฉพาะโคราช ท่ า นท าประโยชน์ ให้กั บ
ประเทศชาติ อยากให้ทุกคนได้คิดอย่างนี้มองภาพรวมว่าท่านท้าวสุรนารีท่านได้สร้างวีรกรรมให้กับคนใน
ชาติไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา นี่เป็นเรื่องของอัตลักษณ์ที่หลาย ๆคนแม้คนในอาเภออื่น ๆ ก็เคย
พูด เคยมีข้อติเตียนว่าเราจะแยกออกจากท้าวสุรนารีไม่ใช่ครับ จุดประสงค์ในการแยกจังหวัดบัวใหญ่คือ
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อยากให้ป ระชาชนในเขตอาเภอทั้ ง 8 อาเภอที่หลาย ๆ คนเรีย กว่ าโซนแอฟริกา เรียกผม สจ.โซน
แอฟริกา ท่านลองนึกดูครับ ว่าโซนแอฟริกามันขนาดไหน เราก็อยากให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับการ
บริการจากรัฐมากขึ้น เหตุผลหลัก ๆ จังหวัดนครราชสีมาเองก็ง่ายต่อการพัฒนามากขึ้น องคาพยพก็เล็ก
ลงแต่ว่าในเรื่องของความสาคัญโดยเฉพาะเรื่องรายได้ เรื่องจานวนประชากร เรื่องจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยั งเท่าเดิม วันนี้จึงอยากจะวิงวอนเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน วันนี้เป็นแค่
ใบเบิกทางให้เราทั้ง 8 อาเภอ หมายถึงประชาชนทั้ง 8 อาเภอ ได้มีโอกาสที่จะเดินหน้าในฐานะอาจจะ
เป็นจังหวัดสุรนารี อยากวิงวอนให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้โปรดเข้าใจและเห็นใจว่าระยะทางที่มันเป็นอุปสรรค
การเข้าถึงการรับบริการจากรัฐที่มันเป็นอุปสรรคทุกวันนี้มันทาให้การเคลื่อนไหว ทางเดินไปสู่ข้างหน้า
ของจังหวัดนครราชสีมาช้าลงไป แต่ถ้าแยกจังหวัดออกไปมันก็จะเป็นการง่ายในการที่จะดูแล แม้กระทั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหลาย ๆ ท่าน มาเป็นผู้ว่าที่โคราช น้อยท่านที่จะเดินทางไปบัวใหญ่ ไม่ใช่บัวใหญ่
อาเภอเดียว อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอบัวลาย ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้รับการ
เหลียวแลแต่ความสาคัญที่จะไปสู่การแก้ปัญหาในระดับจังหวัดค่อนข้างจะอยู่ข้างหลัง เราเองในวันนี้จึง
ต้องมาขอความกรุณาท่านสมาชิกฯ ทุกท่านขอให้ท่านได้เห็นแก่ประชาชนในเขต 8 อาเภอ จะบอกว่า
วิงวอนก็ใช่ นึกว่าสงสารนะครับ วันนี้ขอแค่ความเห็นของท่านเป็นใบเบิกทางให้พวกเรามีโอกาสที่จะ
เดินหน้าต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมชายครับ
นายสมชาย ภิญโญ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหาร ผมนายสมชาย ภิญโญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอแก้งสนามนาง อย่างที่ท่านรองประธานฯ
ท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ท่านได้พูดเชื่อว่าเพื่อน ๆ สมาชิกฯ คงเข้าใจว่า สจ.ทั้ง 8
อาเภอ สมาชิกฯ ทั้งหมด 12 ท่าน ถึงจะเห็นชอบก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาฯ วันนี้ผมถือโอกาสได้พูด เป็น
สจ. 2 ปี แต่เรื่องนี้สาคัญกับพี่น้องทั้ง 8 อาเภอ พี่น้อง 3 แสนกว่าคน ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการ
จัดตั้งอาเภอบัวใหญ่ ขอวิงวอนอย่างที่ท่านรองฯพิเชฎฐ์ได้พูดว่าขอวิงวอน ขอใช้คาท่านว่าขอวิงวอน
เพื่อนสมาชิกฯ ทั้ง 48 ท่าน ได้เข้าใจและเห็นใจพวกเราทั้ง 8 อาเภอ ผมถือว่าเป็นหนึ่งใน 8 อาเภอที่จะ
ได้รับผลกระทบโดยตรงและเห็นชอบ ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ผมได้มีทางท่านผู้ใหญ่คือคุณอรุณ ได้เชิญผมไป
ประชุมหลายครั้ง ผมได้นาข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการฯ ว่าไปพูดให้พี่น้องประชาชนฟังได้รับทราบ พี่
น้องของผมมีทั้งหมด 5 ตาบล เห็นชอบตามแบบสารวจที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการสอบถามให้พี่
น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นของอาเภอแก้งสนามนางเห็นด้วย 99.99% นี่คือที่มาที่ไป ผมขอพูด
คร่าวๆ แค่นี้ ท้ายที่สุดขอวิงวอนเพื่ อนสมาชิกฯ ทั้ง 48 ท่านได้เห็นใจและเข้าใจให้นึกถึงความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักที่ได้รับประโยชน์จากการแยกอาเภอบัวใหญ่ในครั้งนี้
ประธานสภาฯ
เชิญท่านจุฑาสัณห์
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหาร ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์
ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบัวลาย ที่ท่านปลัดฯได้พูด
ในเรื่องความเห็นของคณะกรรมการฯ และท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี รองประธานสภาฯ ได้กล่าวถึง อาเภอ
บัวลายท้องถิ่นต่างๆ และพี่น้องประชาชนจากการประชาคมเห็นด้วยในการที่จะแยกจังหวัด สิ่งที่จะฝาก
สมาชิกฯ ในเรื่องของงบประมาณ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นถ้า 8 อาเภอแยกตัวออกไป
ก็จะเหลืออยู่ 24 อาเภอ ถ้า อบจ.ยังคงมีอยู่ ก็จะทาให้งบประมาณหาร 24 อาเภอ น่าจะมีการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ 100 ล้าน หารด้วย

๑๙

ประธานสภาฯ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

32 อ าเภอ ตกอ าเภอละ 3 ล้ า นกว่ า เฉพาะอ าเภอบั ว ลายมี 4 ต าบล หาร 20 กลุ่ ม อาชี พ ตก
100,000 กว่าบาทต่อกลุ่มอาชีพหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินน้อยนิดที่จะไปพัฒนากลุ่มอาชีพให้เกิดการพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้น เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทาให้สมควรที่จะแยกจังหวัดใหม่ขึ้นมา และในเรื่องของการเดินทางเข้ามา
จังหวัด อาเภอบัวลายต้องเดินทาง 1 ชั่วโมง ในการเข้ามาจังหวัด ในการเข้ามาประชุม ถ้ามีการประชุม
9 โมง คนอาเภอบัวลายต้องเดินทางเข้าจังหวัดเวลา 7 โมงเช้า และใช้เวลาในการประชุมและเดิน ทาง
กลั บ ก็ ค่ าพอดี เสี ย เวลา 1 วั น ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ น่ า จะพิ จ ารณาและในเรื่ อ งของผู้ ป่ ว ยที่ ม า
โรงพยาบาล ก็ต้องใช้เวลามานอน ญาติพี่น้องต้องมานอนอยู่ข้างโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาเฝ้าคนป่วย
เพื่อรอเวลา พวกเขาต้องใช้เวลามากในสิ่งเหล่านี้ นี่คือการกระจายอานาจ รัฐบาลที่ผ่านมาหรือส่วน
ราชการต่างๆ มีนโยบายที่จะกระจายอานาจเพื่อทาให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด เพื่อ
ดูแลแก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มากที่สุด นั่นคือหน้าที่ของเราที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข นี่คือ
เหตุผลที่จะฝากท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้ กรุณาเห็นชอบในการที่จะแยก 8 อาเภอ ออกจากโคราช ขอ
ฝากทุกท่าน
เชิญท่านโกวิทย์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหาร ผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์
ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบ้านเหลื่อ ม ในเรื่องของการแยก
จังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในรุ่นเก่า ๆ รุ่นแรก ๆ ให้ความเห็นชอบมาโดยตลอด เพราะเรา
ต้องยอมรับว่าสภาของเราเป็นสภาเพื่อพี่น้องประชาชนสิ่งไหนที่ทาให้ประชาชนหรือพี่น้องเราในจังหวัด
นครราชสีมาได้รับความสะดวกสบายจากหน่วยงานของทางราชการ ผมเชื่อว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น
ระดับจังหวัดนั้นคงจะไม่นิ่งนอนใจ ถือว่าสภาเราก็เป็นอีกสภาหนึ่งที่จะให้ความเห็นชอบ และเห็นใจผู้ที่
อยู่ตะเข็บชายแดนของจังหวัดนครราชสีมา แต่ที่สาคัญอย่างยิ่งที่อยากจะขอเรียนท่านสมาชิกฯ ที่
จะต้องยกมือเพื่อรับการสนับสนุนในการขอแยกจังหวัดบัวใหญ่ในวันนี้ จริงๆ ชื่อจังหวัดอย่างที่ท่าน
พิเชฎฐ์ มีหลายชื่อ ตั้งแต่บัวใหญ่ ปทุมทอง สุรนารี ราชสีมา 2 หลายชื่อที่เคยถกเถียงกัน เพราะ
ยังไงก็จะอิงไปหาคุณย่ามากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งทึ่ยึดหน่วยจิตใจของพี่น้องประชาชน ผมต้องขอเรียนว่าถึงแม้
เราจะได้หรือไม่ได้วันนี้ ผมก็ไม่มั่นใจเพราะถ้าส่วนบนคือส่วนราชการระดับประเทศเห็นดีด้วยกับเรา เรา
ไม่มาพูดมาถกเถียงกันอยู่อย่างนี้หรอก มันง่าย แต่ถ้าเขาไม่เอา วันนี้เราก็ต้องไปตามระบบ คือเสนอ
ผ่านไปตามระบบ ว่าจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่เบื้องบน แต่ตอนนี้ท่านก็คงจะทราบดีว่า คสช. คณะปฏิรูป
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญใหม่ที่ 250 ท่าน จาก 6,000 กว่าท่าน ก็ยังไม่รู้จะไปกัน
แบบไหน จะถูกใจคนทั้ง 60 70 ล้านหรือเปล่า ตัวแทน 250 ท่านที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญให้พวกเราใช้
กันใหม่ ก็ยังเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่ยาวนาน วันนี้ขอกราบขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน
ทั้ง 8 อาเภอก็ได้พูดกันหลายครั้งว่ามีความจาเป็นที่จะต้องไปสู่ตรงนั้น ในการจะได้หรือไม่ได้ ก็อย่างที่
ผมเรียนไปแล้วว่าอยู่ที่รัฐบาลใหญ่ เพราะตอนนี้ต้องปรองดอง คุยเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมยังไม่คุยเรื่องแยก
จังหวัด แค่ให้ทุจริตของประเทศเราให้มันจบไปก่อน ตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ที่จะได้จังหวัดใหม่ก็ยัง
ริบหรี่ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่จะต้องผ่านไปตามระบบก็ต้องขอความกรุณาจากท่านสมาชิกฯ ว่าขอให้
ท่านเห็นใจและผ่านในเรื่องเหล่านี้ไปก่อน เพราะดูตัวเลขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจานวนสมาชิกฯ หลังจาก
แยกไปแล้ว แค่ 300,000 คน จากจ านวน 2,600,000 กว่ า คน ก็เหลือ 2,200,000 กว่ า คน
สมาชิกฯ ก็เหลือ 48 ท่านเหมือนเดิม กฎหมายเดิม กฎหมายที่เราใช้อยู่ ถ้าลองมองดู เราแยกจังหวัด
ใหม่ หน่วยงานที่ลาบากที่สุดก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านลองมองภาพว่าทุกอย่างต้ องไปนับ
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ประธานฯ
นายสมจิต คิดการ

หนึ่งกันหมด ปลัด อบจ. ก็ไปใหม่ สานักงานก็ต้องสร้างใหม่ เงินภาษีที่เก็บได้ใน 8 อาเภอ ก็ต้องมา
สร้างสานักงานใหม่ เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลต้องซื้อใหม่หมด เพราะจะมายืม อบจ.โคราชไม่ได้
แน่ นอน ไม่ ให้ด้ วย เพราะไม่ มีสิ ทธิ์ ทุ กอย่า งในระยะ 3 ปี อบจ.จะเป็น องค์กรที่ ลาบากที่สุ ด 1.
สานักงาน 2.บุคลากร และงบประมาณที่จะลงไปช่วยในพื้นที่ทั้ง 8 อาเภอก็ค่อนข้างจะริบหรี่ เพราะต้อง
เน้นมาเรื่องการบริหารจัดการองค์กรก่อน ก็ขอความอนุเคราะห์ท่านให้เห็นใจใน 8 อาเภอ อย่างไรเราก็
ยังเป็นสัมพันธมิตรกันเหมือนเดิม คงไม่ได้แยกไปไหนเหมือนเดิมทุกอย่าง
เชิญท่านสมจิตครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหาร ผมนายสมจิต
คิดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอสีดา อาเภอสีดาเป็นอีกอาเภอ
หนึ่งที่พี่น้องประชาชนอยากจะแยกตัวออกไปเพราะมีความลาบากเกี่ยวกับการเดินทาง เหมือนหลาย
ท่านที่พูดมา เพราะจากอาเภอสีดามาโคราชใช้เวลาชั่วโมงกว่า ๆ ถ้าขับเร็วก็ไม่ถึงชั่วโมง แต่ที่ผมคิดว่า
อยากจะแยกนั้นเพราะโคราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่มาก ใหญ่กว่าทุกจังหวัดในประเทศไทย ทาให้การดูแลพี่
น้องประชาชนเป็นไปด้วยความยากลาบากอย่างโซนแอฟริกาเหมือนที่ท่านพิเชฎฐ์ รองประธานสภาฯได้
พูดไป โซนที่เราแยกออกไปนี้ฐานะทางเศรษฐกิจ อะไรก็ไม่ดี สถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมี แต่เราเป็น
ครอบครัวใหญ่ การที่ขอแยกออกไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตเหมือนกับเราแยกครัวให้ลูกเราที่อยู่ร่วมกันหลายๆ
คน และแยกเป็นครอบครัวที่จะสร้างฐานะให้เติบโต ให้เจริญ ในเรื่องของงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะมีการเฉลี่ยเป็นรายจังหวัด ถ้ามีจังหวัดเพิ่ม การเฉลี่ยงบประมาณแยกออกเป็นจังหวัดบัวใหญ่ก็จะได้
งบประมาณในส่วนหนึ่งเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชน ทุกวันนี้ถนนหนทางหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ 8 อาเภอ
ที่ขอแยกจังหวัด ยังไม่ค่อยดี การซ่อม ด้วยเจตนาดีของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อยากจะ
ให้มันเจริญทุกอาเภอ อยากจะให้ถนนหนทางดีแต่ก็ทาไม่ได้ เพราะเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน
อบจ.ของเรานั้นไม่เพียงพอในการซ่อมบารุงถนนหนทาง ปัจจุบันนี้คนมองความเจริญอยู่ที่โครงสร้าง
พื้นฐาน คือ ถนน ถ้าถนนไม่ดีเขาจะบอกบ้านนี้เมืองนี้มันไม่เจริญ ฉะนั้น ถ้าเราแยกออกไปงบประมาณ
ในจังหวัดจะเพิ่มขึ้น มีหลายจังหวัด อย่างจังหวัดระนองมีอยู่ 2-3 อาเภอ เดี๋ยวนี้คงจะเป็น 3-4 อาเภอ
ก็ไม่มาก แต่เขาก็อยู่พัฒนาค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ การแยกอาเภอเขาก็แยกออกไปเรื่อย ๆ
อย่างจังหวัดบัวใหญ่ก็เหมือนกันตอนนี้มี 8 อาเภอ ต่อไปประชากรมากขึ้นอาจจะแยกออกเป็น 9 อาเภอ
10 อาเภอก็เป็นไปได้ การแยกออกไปเพื่อไปดูแลตัวเอง ด้วยความตั้งใจของพี่น้ องชาวบัวใหญ่ทั้ง 8
อาเภอ โดยความมุ่งมั่นของท่านอรุณ อัครปรีดี ท่านคาพันธ์ บุญยืด ท่านพยายามมาหลายยุคหลาย
สม้ยแต่ก็เป็นไปไม่ได้ต้องติดอยู่ที่งบประมาณในการแยก เพราะต้องใช้งบประมาณมาก สาหรับความ
พร้อมของจังหวัดบัวใหญ่ถ้าดูตอนนี้ความพร้อมเราก็มีอยู่พอสมควร ถึงไม่เต็มที่แต่ก็มีศาลจังหวัด มี
เรือนจา มีหลาย ๆ อย่าง เหมือนกับหลาย ๆ ท่านที่พูดในเรื่องของการศึกษา ตอนนี้เรามากระจุกกันอยู่
ที่ตัวจังหวัด โรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยูท่ ี่จังหวัด คนที่มีสตางค์ก็ส่งลูกมาเรียนในตัวจังหวัด แออัดยัดเยียด
กันอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเรากระจายจังหวัดออกไปอย่างบัวใหญ่ทาโรงเรียนดี ๆ ขึ้นมา ซัก 1-2 โรง ลูกหลาน
ที่อยู่ในละแวกนั้นก็ไปเรียนอยู่ที่จังหวัด ก็จะแบ่งเบาภาระของโคราชไปได้มาก จริง ๆ ใจผมนั้นก็ไม่
อยากจะแยกหนี กัน ไปเพราะความคุ้น เคยอยู่ กัน มานาน แต่ เพื่ อ อนาคตของพี่ น้ อ งประชาชน ของ
ลูกหลานของเรา ก็เลยอยากจะแยก ถึงแยกเราก็มีย่าโมอยู่ทุกอาเภอ เราเป็นลูกหลานย่าโมด้วยกัน
เพียงแยกออกไปเพื่อเราจะได้ช่วยกันพัฒนาให้ใกล้ชิด ได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึง นั่นคือเป้าหมาย
และเจตนา หวังว่าพี่น้องสมาชิกฯ คงจะได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒๑

ประธานฯ

มติที่ประชุม

นครราชสีมา ท่านสมาชิกฯ ก็ยัง 48 คนเท่าเดิม ยังเหมือนเดิม ท่านจะได้สมาชิกฯ เพิ่มขึ้นในหลาย
อาเภอ ก็อยากจะวิงวอนเหมือนหลายท่านวิงวอน ขอให้ช่วยสนับสนุนเพื่อเปิดทางให้อาเภอบัวใหญ่ได้เป็นจังหวัด
มีท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เราจะได้ลงมติ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกรายชื่อสมาชิกฯ
ที่ไม่อยู่ในห้องประชุม มี 2 กรณีคือ 1.มาประชุม แต่กลับไปแล้ว 2.ไม่มาประชุม ไม่มีการลา ถือว่าขาด
ประชุม และบันทึกไว้ด้วยว่ามีใครบ้าง เพราะมติจะได้รวมออกมาได้ชัดเจน ท่านสมาชิกฯ ในการลงมติ
นั้นมีด้วยกัน 3 วิธี คือ 1.เห็นชอบ 2.ไม่เห็นชอบ 3.งดออกเสียง ถ้างดออกเสียงเมื่อถามแล้วต้อง
สามารถแสดงตนได้ ทุกอย่างเป็นดุลยพินิจของท่าน และข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่ท่านจะลงมติ ขณะนี้
อปท.ของเราจังหวัดนครราชสีมามี 334 แห่ง อบจ. 1 แห่ง เทศบาลนครฯ 1 แห่ง เทศบาลเมืองฯ 4
แห่ง เทศบาลตาบล 84 แห่ง และอบต.ทั้งหมดมี 244 แห่ง ได้มีมติส่งเข้ามาที่จังหวัดแล้วขณะนี้ 212
แห่ง ข้อสุดท้ายในการพิจารณาก่อนที่ท่านจะลงมติทั้ง 10 ประเด็น เรามีมติไปว่ามีแค่ข้อ 1 คือ 1.1
เท่านั้นที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอได้ ประเด็นที่ 2 ผลกระทบต่อ อบจ. ไม่มี
ผลกระทบต่อ อบจ.ทั้งรายได้และจานวนประชากร ประเด็นที่ 3 เราเป็นเพียงกระบวนการส่วนหนึ่งของ
การเสนอแก้ไขกฎหมาย ไม่ได้สิ้นสุดที่เราต้องเสนอไปที่จังหวัด และจังหวัดเสนอไปที่รัฐบาล รัฐบาลไปที่
คสช.ตามปกติ เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการให้ความเห็นของท่าน ฉะนั้น ขณะนี้องค์ประชุม 39
เสียง สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบในการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ............... ตามที่
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โปรดยกมือครับ -เห็นชอบ 32 เสียง- ท่านใดไม่ไม่เห็นชอบ
-ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 7 เสียงที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ.....................
ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยมติเห็นชอบ 32 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี
งดออกเสียง 7 เสียง (ผู้งดออกเสียง 1.นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท 2.นายวิสูตร เจริญสันธิ์
3.นายมนัส ศรีบงกช 4.นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม 5.นายสมพร จินตนามณีรัตน์ 6.นายสถาพร
โชติกลาง 7.นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย)

ระเบียบวาระที่ 9

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 ว
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมนัส ศรีบงกช)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

