รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (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. นายรชฏ
22. นายธวัฒน์
23. นายสมพร
24. นายสาทิช
25. นายพงษ์พันธุ์
26. นายพิชัยศักดิ์
27. นายสมชาย
28. นางสุพัตรา
29. นายชวาล
30. นายไกรวัจน์

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

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 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
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
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31. นายไพฑูรย์
32. นายโกวิทย์
33. นายสมจิต
34. นายสมโภชน์
35. นายบัวพันธ์
36. นางสาวจุฑาสัณห์
37. นายชยกฤต
38. นางสาวรมย์ธีรา
39. นายกลวัชร
40. นายชาคริต
41. นายบุญดี
42. นายชาญชัย
43. นายกรีธาพล
44. นายรักชาติ
45. นายวีระชาติ
46. นายชุณห์

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

ส.อบจ.อ.พระทองคา
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.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

ผู้ลาประชุม
1. นายสถาพร
2. นางอรอนงค์

โชติกลาง
ธนสุนทรสุทธิ์

ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
2. นายกิตติ
3. นายนพดล
4. นายอุทัย
5. นายคณะวัฒน์

สุวรรณฉวี
เชาวน์ดี
เนียมสูงเนิน
มิ่งขวัญ
อังสนานิวัฒน์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นายจิรยุทธ
3. นางสาวสริตา
4. นางงามนิจ
5. นายอาราม
6. นายไพศาล

สุนทรพุทธศาสน์
อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
สุวรรณชัยรบ
สมุทรเผ่าจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการ หัวหน้าสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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7. นายธีระชัย
8. นางรังสิยา
9. นายวีระชัย
10. นางวิสาขา
11. นายภิรมย์
12. นายเจษปฐมพงษ์
13. นางนงนุช
14. นางอุไรวรรณ
15. นายวิสุทธิ์
16. น.ส.ใจดาว
17. นางวินญา
18. นางดาราวรรณ
19. นางสุรีรัตน์
20. นางสุวรรณี
21. นางสุพรรณี
22. นางศรีวรรณ
23. นายปฐมพงษ์
24. นางเพ็ญประภา
25. นางมาลิน
26. นางรุ่งทิพย์
27. นางภัคธมล
28. นางชูรัตน์
29. นางบุญเลี้ยง
30. นายวสันต์ชาย
31. นายณัฐดนัย
32. นายศิริ
33. น.ส.พิชชาภา
34. นายมานะ
35. นางนิตยา
36. นางรัตนาภรณ์
37. นางกัญศลักษณ์

เทพนอก
นุทกิจ
ศรีโอษฐ์
ราชธา
วงศ์สุข
ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
ภัทรปิติพล
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
เจริญเดช
กามนต์
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
อยู่คงดี
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
วัชรตระกูล
อินทร์อร่ามวงษ์
เตชะบุตรศรี
แย้มจะบก
สาเนียงใหม่
ขอมเกาะ
รุ่งสุขประเสริฐ

ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร 6 ว
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บก.นสพ.เดอะนิวส์
นสพ.เดอะนิวส์
บก.นสพ.มหาชน
นสพ.แก่นคูณคนโคราช
นสพ.สตรีธุรกิจ
นสพ.โคราชไฮคลาส
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทาหน้าที่
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้มีผลตัง้ แต่วันที่ 30 กันยายน 2557
ประธานสภาฯ
ตามที่ผมได้ยื่นหนังสือลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 กันยายน 2557 จังหวัดได้มีหนังสือตอบรับมาแล้ว
ฉะนั้น ผมจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 และถือว่าเป็นการทาหน้าที่ที่สมบูรณ์
จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของท่านรองประธานที่จะมาทาหน้าทีต่ ่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานขึ้นมา
ทาหน้าที่ตามระเบียบต่อไป เรื่องที่ 2 เรื่องขยายสมัยประชุมออกไปอีก 15 วัน ผมได้ลงนามใน
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ให้ขยายระยะเวลาการประชุมออกไปตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม –
16 ตุลาคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับที่จะต้องมีการเลือกตั้งประธานสภาฯ ตามระเบียบที่ต้อง
เลือกตั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบวาระหรือลาออก เรื่องที่ 3 การแยกจังหวัด ตาม พรบ.ที่ได้
เสนอมาที่เราได้มีมติไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ขณะนี้เรายังไม่ได้ส่งรายงานการประชุม มีท่าน
สมาชิกฯ ได้มายื่นญัตติเพื่อขอให้มีการทบทวน ผมได้ทาหนังสือแจ้งกลับไปแล้วว่าญัตติท่านยังไม่
สมบูรณ์เนื่องจากยังไม่มีผู้รบั รองในการดาเนินการ เพราะตามระเบียบจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน จึงจะ
ดาเนินการได้ และจะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า 5 วันในการดาเนินการ สาหรับเรื่องการแยกจังหวัดบัวใหญ่
ในขณะนี้ต้องเรียนท่านสมาชิกฯว่าผมไปที่มณฑลทหารบกที่ 21 ไปหารือในหลาย ๆ เรื่อง วันนี้
ขบวนการเป็นอันว่ายุติในการดาเนินการ คณะผู้ร้อง คือ คุณอรุณ อัครปรีดี พร้อมกับพวกประมาณ
15,000 คน ได้ยื่นไปที่รัฐสภาเพื่อขอให้ดาเนินการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเรื่องแยกจังหวัดบัว
ใหญ่ ทางรัฐสภาก็ได้ส่งเรื่องให้รัฐบาล ๆ ส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยให้ดาเนินการ เมื่อดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อย จังหวัดก็ได้มีหนังสือ 2 ฉบับ ที่ผมเคยเรียน ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม สมัยท่าน ดร.วินัย บัว
ประดิษฐ์ เป็นผูว้ ่าฯ และเราได้ดาเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม ตอนนั้นเราได้ปิดสมัยประชุมไม่
สามารถดาเนินการ เราประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และหลังจากนัน้ เรามีมติให้ตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มีผม ท่านรองประธานฯ ท่านเลขาฯ และท่านปลัดฯ ไปดาเนินการใน
เรื่องของข้อเท็จจริง อนุกรรมการมีการประชุมกัน 2 ครั้ง และจังหวัดมีหนังสือมาอีกฉบับหนึ่งคือฉบับ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 บอกให้เร่งดาเนินการเพื่อส่งมติให้กับจังหวัดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2557 ซึ่งเป็นช่วงที่เราปิดสมัยประชุม ผมก็ได้แจ้งจังหวัดไปอีก ว่าไม่สามารถดาเนินการได้ และไม่ใช่
เรื่องจาเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องเปิดสมัยประชุมเพิ่มเติมในการดาเนินการในสมัยวิสามัญ เสร็จแล้วเราก็
มาประชุมคณะกรรมการฯ และได้มีการพิจารณากัน สุดท้ายก็เข้าสู่ที่ประชุมสภา ในวันที่ 11 กันยายน
2557 ที่ทาให้มีมติที่เห็นด้วย 32 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 7 เสียง ลาไม่เข้าประชุม
2 ท่าน วันนีท้ ี่ต้องยุติเนื่องจากว่าท่านผูบ้ ัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ให้หนังสือผมมา 1 ฉบับ ลงวันที่ 14
สิงหาคม เราได้รับหนังสือจากจังหวัดฉบับที่ 2 มาถึงเราคือวันที่ 17 กรกฎาคม แต่ว่ารัฐสภาโดย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือแต่ไม่ได้มไี ปที่จังหวัด หนังสือส่งไปที่คุณอรุณโดยตรง

๕

ที่ประชุม

มีข้อความดังนี้ หนังสือที่ สผ 0014/5092 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ........ เรียน นายอรุณ อัครปรีดี อ้าง
ถึงหนังสือของท่านลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านและประชาชนผู้มสี ิทธิ์
เลือกตั้งได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ...... ต่อประธานรัฐสภาเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 163 นัน้ เนื่องจากได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวดที่ 2
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้บัญญัติ
ให้สิทธิ์ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติไว้ จึงส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัว
ใหญ่ พ.ศ..... ที่ท่านและประชาชนผู้มสี ิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้เสนอไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ จึงเรียนมา
ทราบและได้โปรดแจ้งให้ผู้ร่วมเสนอทราบด้วย ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อนายธงชัย ดุลยสุข รอง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หมายความว่า เมื่อวานนี้
ผมได้ไปที่จงั หวัด กระบวนการตรงกันกับที่กองทัพได้คุยกันว่าเราก็ไม่ต้องส่งมติไปดาเนินการใด ๆ ทั้งสิน้
ถือว่าขบวนการยุติจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการระบุวา่ ให้ประชาชนมี
สิทธิ์เข้าชื่อเสนอเหมือนกับฉบับปี 50 หรือปี 40 เพื่อจะดาเนินการต่อไปได้ ฉะนั้น ผมขออนุญาต
กราบเรียนให้กับที่ประชุม คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบว่าเรื่องนี้เป็นอันสิ้นสุดจบลงไป
ด้วยความเรียบร้อย
และวันนี้ที่เขาเชิญผมไปเนื่องจากในเฟสเขาบอกว่าให้รวมพลมาที่นกี่ ันในเวลา
14.00 น. ท่านก็ถามผมว่าได้มีมาตรการป้องกันเตรียมการอะไรไว้หรือไม่ ผมบอกว่าไม่มี เพราะที่นี่
ไม่ได้มปี ัญหาอะไร และเรื่องก็จบไปแล้วในการดาเนินการ ผมต้องขอบขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่
ให้กาลังใจและช่วยกันทาให้เรื่องนี้คลี่คลายไปในทางที่ดี ส่วน 8 อาเภอ สมาชิกฯ ทั้ง 9 ท่าน ผมก็ให้
กาลังใจว่าท่านได้ทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ท่านสมาชิกฯ ที่อภิปรายก็มีเหตุมีผล ท่านสมาชิกฯ ที่งดออก
เสียงก็มีเหตุมีผล ท่านสมาชิกฯ ที่เห็นด้วยก็มีเหตุมีผลเป็นดุลยพินิจของแต่ละคน เราต้องเคารพดุลยพินจิ
ของทุก ๆ ท่าน และเคารพความคิดเห็นต่างของทุก ๆ คน ถือว่าบรรยากาศจากนีไ้ ปเป็นบรรยากาศเข้า
ไปสูป่ กติของการดาเนินการ
- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จานวน 94 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 77,797,500 บาท
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เหตุผล ด้วยได้
รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจาเป็นที่จะต้อง
ใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อ

ประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.
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ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.

หนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ออกไปอีก 1 ปี 1.หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 10 โครงการ
เป็นเงิน 2,717,700 บาท 2.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 84 โครงการ เป็นเงิน
75,079,800 บาท รวม 94 โครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 77,797,500 บาท(เจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ด
แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดปรากฎตาม
บัญชีโครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีทมี่ ีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนีผ้ ูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ขออนุมัติกนั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึง่ ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ท่านสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มนี ะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม
39 ท่าน ท่านสมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 จานวน 94 โครงการ เป็นเงินทัง้ สิน้ 77,797,500 บาท ตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 35 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติครับ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จานวน 94 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 77,797,500 บาท ด้วยมติอนุมัติ 35 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่ม-ี
งดออกเสียง 4 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จานวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,444,000 บาท
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เหตุผล
ด้วยได้รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจาเป็นที่
จะต้องใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัตขิ ยายเวลา
กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1. หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 4,000,000 บาท 2.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน
4 โครงการ จานวนเงิน 3,444,000 บาท รวม 5 โครงการ จานวนเงินทั้งสิน้ 7,444,000 บาท
(เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสีพ่ ันบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
โครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธปี ฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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ประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.

ประธานสภาฯ

รายการดังกล่ายวที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมตั ิ
เปลีย่ นแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
46 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 จานวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,444,000 บาท ตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 42 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติครับ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 จานวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,444,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 42 เสียง
ไม่อนุมัติ -ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
และ พ.ศ.2556
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 659,600 บาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,589,533.32 บาท
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,249,133.32 บาท
เชิญฝ่ายบริหาร
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554, พ.ศ.2556 เหตุผล ด้วย
ได้รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ว่ายังมีความจาเป็นที่
จะต้องใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัตขิ ยายเวลา
กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554, พ.ศ.2556 ออกไปอีก 6 เดือน
1.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หมวดค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน
659,600 บาท 2.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2.1 หมวดค่าใช้สอย จานวน 1 โครงการ จานวน
เงิน 1,331,333.32 บาท 2.2หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน
1,258,200 บาท รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 3,249,133.32 บาท (สามล้านสอง
แสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวิธปี ฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน
ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการ
เช่าทรัพย์สนิ ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนีผ้ ูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้
เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินต่อสภาทอ้งถิ่นได้อกี ไม่เกินหกเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 46
ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผกู พันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 จานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิน้ 659,600 บาท และ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
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จานวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,589,533.32 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
อนุมัติ 42 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติครับ -ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 จานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 659,600 บาท และ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 จานวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,589,533.32 บาท ด้วยมติอนุมัติ 42 เสียง ไม่อนุมัติ
-ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
เป็นระเบียบวาระที่มีความสาคัญต่อสภาฯของเรา คือญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1
ขัน้ รับหลักการ เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉนั ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขออนุญาตขอมอบให้ท่านรองฯ กิตติ เป็นผู้แถลง
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมา ผมนายกิตติ เชาวน์ดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขออนุญาตแถลงแทนท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่าย
ทั่ ว ไป ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2557 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสี มา มีส ถานะการเงิน ดัง นี้ 1.1.1 เงิ นฝากธนาคารทั้ง สิ้ น 1,235,833,686.44 บาท
1.1.2เงิ น สะสม(รวมเงิ น ฝาก กสอ.) 221,612,536.21 บาท 1.1 .3ทุ น ส ารองเงิ น สะสม
186,603,120.73 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
ปี พ.ศ.2554 – 2556 จานวน 5 โครงการ รวม 3,249,133.32 บาท 1.1.5 รายการที่กันเงินไว้
โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ ปีพ.ศ.2554 – 2556 จานวน 5 โครงการ รวม 7,444,000
บาท 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557) 2.1
รา ย รั บ จ ริ ง ทั้ ง สิ้ น 2 ,7 4 3 , 4 6 0 , 7 7 3 . 0 1 บ า ท ป ร ะ ก อ บ ด้ วย หม ว ด ภ า ษี อา ก ร
160,160,711.99 บาท หมวดค่า ธรรมเนี ย ม ค่า ปรับ และใบอนุ ญ าต 3,960,889.27 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 25,722,158.22 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,400,551.64 บาท
หมวดรายได้จากทุน 1,509,950 บาท หมวดภาษีจัดสรร 1,224,837,976.89 บาท หมวดเงิน
อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป 1,317,868,535 บาท 2.2 เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให้ โ ดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์
681,796,515.43 บาท 2.3 รายจ่ายจริง จานวน 1,948,992,843.28 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง 354,965,344.51 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
853,006,450.96 บาท งบด าเนิ น งาน (หมวดค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ และหมวดค่ า
สาธารณู ป โภค) 299,651,317.81 บาท งบลงทุ น (หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง)
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420,483,780 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 20,885,950 บาท 2.4 รายจ่ายที่จ่าย
จากเงิ นอุดหนุนที่รัฐบาลให้โ ดยระบุวัตถุป ระสงค์ 673,408,713.62 บาท 3. งบเฉพาะการ
กิจ การสถานี ขนส่ง อาเภอโชคชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 มี รายรับ จริง
765,434,.87 บาท มีรายจ่ายจริง 732,349.13บาท เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2557) 1,073,964.08 บาท 4. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 4.1 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้
ทั้งสิ้น จานวน 2,781,171,185 บาท ประกอบด้วย 4.1.1 หมวดภาษีอากร 164,000,000
บาท 4.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,010,000 บาท 4.1.3 หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 26,010,000 บาท 4.1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 150,000 บาท 4.1.5 หมวดรายได้
จากทุน 100,000 บาท 4.1.6 หมวดภาษีจัดสรร 1,299,730,000 บาท 4.1.7 เงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 295,000,000 บาท 4.1.8 เงินอุดหนุนทั่วไป
กาหนดวัตถุประสงค์ 106,499,400 บาท 4.1.9 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจา) 884,671,785บาท 4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จานวน 2,781,171,185
บาท ประกอบด้วย 4.2.1 งบกลาง 167,301,938 บาท 4.2.2 งบบุคลากร 1,087,447,534
บาท 4.2.3 งบดาเนินการ 712,674,895 บาท 4.2.4 งบลงทุน 784,068,318 บาท 4.2.5
งบรายจ่ายอื่น 2,000,000 บาท 4.2.6 งบเงินอุดหนุน 27,678,500 บาท เพื่อให้การดาเนินงานได้
เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณาต่อไป ผู้ลงนาม ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง ท่านประธานฯ ครับ ก่อนที่ที่ประชุมจะได้ลงมติในเรื่องขอ
ความเห็นชอบร่า งข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี 2558 ผมไม่คิดว่าร่างข้อบัญญัตินี้จะทาได้ดีถึงขนาดนี้ ด้วยความพยายามของเจ้าหน้าที่ต้อง
ขอชื่นชมว่าได้พยายามจัดส่งทุกวิถีทางที่จะทาให้ร่างข้อบัญญัติฯ ได้ถึงมือสมาชิกฯ เพื่อที่จะได้พิจารณา
ด้วยความรอบคอบ วันนี้จะเห็นว่าในเรื่องของงบประมาณที่เราจะยกมือผ่านขั้นรับหลักการ งบประมาณ
ปี 2558 ในปี 2557 ท่านประมาณการรายรับในการที่จะดูแลทั้งจังหวัดนครราชสีมา 2,965 ล้าน
บาท ประมาณการรายรับจริง 3,425 ล้า นบาท วัน นี้เราจะยกมื อผ่า นร่างฯ ในขั้นรับหลั กการ ใน
งบประมาณ 2,781 ล้ านบาท อย่ างไรก็ตามในเนื้อหาสาระอย่า งที่ ฝ่า ยบริหารฯ ได้กล่า วเรีย นต่ อ
ประธานสภาฯ ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้ดูเงินอุดหนุนได้มากที่สุด คือ ในเรื่องของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจา เป็นเงินในปี 2557
ประมาณทั้งสิ้น 1,104 ล้าน เมื่อปีที่แล้วเราอนุมัติงบประมาณตรงนี้ไปประมาณ 800 กว่าล้าน ก็ถือ
ว่ามากแล้ว แต่ประมาณการในครั้งนั้นประมาณไว้ 1,104 ล้าน แต่ด้วยความสามารถของฝ่ายบริหารก็
สามารถที่จะดาเนินการรายรับจริงได้ถึง 1,110 ล้าน นั่นคือความมุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษา จะเห็น
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ประธานสภาฯ
นายชวาล พัฒนกาชัย

ว่าการศึกษาวันนี้ไม่ว่าในสื่อต่าง ๆ ในโลกของความเป็นจริงจะเห็นว่าวันนี้การศึกษาไทยนั้นค่อนข้างจะ
ล้า หลั ง ในปี 2558 งบประมาณที่ จ ะดู แลในเรื่องของการศึกษาไว้ 884 ล้ า น น่ า จะใกล้ เคี ย งกับ
ประมาณการในปี 2557 ต้องขอชื่นชมฝ่ายบริหาร ในหมวดเงินเดือน พนักงาน ค่าจ้าง เงินโบนัส เมื่อ
คราวที่ประชุมนอกรอบกับท่านนายกฯ ได้เสนอว่าในส่วนของวัสดุอุปกรณ์วันนี้ปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ในเรื่องของถนนหนทาง ในเรื่องของการดาเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่
ท่านได้บรรจุไว้ในแผนงานงบประมาณและข้อบัญญัติฯ ตรงนี้ที่ผมชื่นชม ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนใน
หน้าที่ 243 จะเห็นว่าค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จานวน 6,000,000 บาท
ค่าซ่อมบารุงทางรักษาทางของ อบจ. 6,000,000 บาท โดยเฉพาะค่าซ่อมบารุงรักษาบ่อบาดาล นี่คือ
หน้า 243 และในหน้า 244 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุบารุงรักษาทางประเภทหินต่าง ๆ รวมแล้ว
เป็นจานวนเงิน 10 ล้าน ในหน้า 245 ประเภทเชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น ค่าวัสดุบารุงรักษาทางประเภท
งานยาง แอสฟัลท์ต่าง ๆ จานวน 6,000,000 บาท ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 15,000,000 บาท ค่า
เชื้อเพลิงน้ามันหล่อลื่น ในเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์จะเกิดกับใคร แน่นอนว่าจะ
เกิด กั บ พี่ น้ องประชาชนทั้ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ประเภทครุ ภัณ ฑ์ แ ละงานขนส่ ง หน้ า 252 รวม
53,000,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกดีเซล 1.1.1.2 รถแวนตรวจการณ์ขนส่ง รถยนต์บรรทุก
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกะบะเทท้าย หน้า 253 ค่าจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาล จานวน 1 คัน ๆ ละ
12,000,000 บาท นี่คือความพร้อมที่ท่านพูดแล้วท่านทาจริง ท่านพูดแล้วว่าวันนี้ในการที่เราจะไป
ออก อบจ.พบประชาชน เราก็ได้รับทราบปัญหา ท่านได้บรรจุสิ่งที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน
ในเขตจัง หวั ดนครราชสีม า ทั้ง 32 อาเภอ หน้ า 254 รถสุ ขาเคลื่อนที่ ข้อ 1.1.2.8 ค่าจั ดซื้ อรถ
มอเตอร์เกรดเดอร์ จานวน 1 คัน รถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือนเดี่ยว ชุดเครื่องจักรวันนี้ อบจ.พบ
ประชาชนครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา ที่อาเภอห้วยแถลง รถเกรดเดอร์ รถเครื่องจักร ยังทางานในที่ที่ผ่านมายัง
ไม่ ครบถ้ว น ถ้า เราได้ เห็ น งบประมาณในปี 2558 ที่ ท างฝ่ า ยบริ หารได้ ด าเนิ น การในการที่ จ ะตั้ ง
งบประมาณไว้ และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรวดเร็วเพื่อให้ เกิดประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนอย่างรวดเร็วในปี 2558 ในหน้า 258 ค่าออกแบบอาคารสานักงาน 11 ล้าน นี่คือความพร้อม
ในการที่จะออกแบบสานักงานแห่งใหม่ขึ้น วันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมว่างบประมาณในปี 2558 เป็น
งบประมาณที่รวมแล้วที่จะต้องอนุมัติผ่านสภาในวันนี้เป็นจานวนเงิน 2,781 ล้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับพี่น้องประชาชนทั้ง 32 อาเภอในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
เชิญท่านชวาล
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชวาล พัฒนกาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอขามสะแกแสง ขออนุ ญาตท้ วงติ งหรือน าเสนอไว้ ก่อนในหน้ าที่ 254
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ซึ่งชนิดของรถคือ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบบระบายความร้อน
ด้วยน้าขนาดกาลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ภายในมีห้องสุขาสาหรับอุจจาระไม่น้อยกว่า 8 ห้อง มีห้อง
ปัสสาวะไม่น้อยกว่า 6 ช่องพร้อมที่กั้น ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตุอย่างนี้ว่าสาหรับรถสุขาเคลื่อนที่ของ
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดของเรานั้ นชนิ ดและขนาดน่ าจะคล้ าย ๆ กั บของเทศบาลคื อเป็ น 6 ล้ อ
เหมือนกัน อยากฝากฝ่ายบริหารว่า 6 ล้อ เหมือนกัน แต่ของเทศบาลช่วงยาวกว่า กาลังแรงม้าผมคิดว่า
ขนาด 4 สูบ ซึ่งจริง ๆ แล้ว 200 แรงม้ า ผมว่า 4 สูบ ไม่น่ าถึง 200 แรงม้ า ฝากฝ่ ายบริหารให้ดูให้
ละเอียดในเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นรถที่มีช่วงยาว ลักษณะคล้าย ๆ กับของเทศบาลนครฯ ผมว่าน่าจะเกิด
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ความคุ้มค่ามากกว่า งบประมาณก็คงต้องฝากฝ่ายบริหารว่าถ้างบประมาณที่เราตั้งไว้ 9 ล้านกว่าบาทถ้าไม่
เพียงพอก็ต้องกราบเรียนฝ่ายบริหารว่าต้องขอให้หาส่วนอื่นไปเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รถสุขาซึ่งมีขนาดใหญ่
เชิญท่านสมชาย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย ภิญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอแก้งสนามนาง งบประมาณในปี 2558 จากการที่ผมได้ดูโครงการที่ท่าน
นายกฯ ได้ผลักดันลงไป 8 อาเภอ ที่จะขอจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ซึ่งประชาชนมีความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก ในเรื่องถนน ในเรื่องแหล่งน้า โครงการต่าง ๆ จะมีแต่โครงการขนาดเล็ก ๆ งบประมาณเกือบ
3,000 ล้าน อาเภอบัวลาย สีดา ท่านไม่มีแม่น้า ลาชี ลาห้วยขนาดใหญ่ผ่าน แหล่งน้าไม่มี อย่างไรก็ขอ
ฝากท่านนายกฯ ที่ผมเสนอแนะไปผมเห็นด้วยกับร่างแต่ว่ามีงบประมาณเพิ่มเติมหรือเหลืออยู่ แม่น้าชี
สามารถผันมาเป็นจุดบริการจุดหนึ่ง หรือว่าอยู่บัวใหญ่ สีดา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนทั้ง 8 อาเภอได้ หรือทาถนนโครงการขนาดใหญ่ เชื่อมระหว่างอาเภอคง บัวใหญ่ ลักษณะ 4
เลน เป็น 50 ล้าน 100 ล้าน ท่านนายกฯ ก็ได้ใจของพี่น้องประชาชนทั้ง 8 อาเภอเป็นอย่างยิ่ง ใน
ส่วนที่ท่านผลักดัน กระจายโดยให้ สจ.เสนอเข้ามาพิจารณาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้อยู่
แล้วต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่ผมข้อเสนอแนะว่าอยากให้ท่านมีโครงการเมกกะโปรเจกใหญ่ ๆ
เพื่ อบรรเทาความเดื อ ดร้ อนของพี่ น้ อ งประชาชนทั้ ง 8 อ าเภอ ซึ่ ง ตอนนี้ ก าลั ง ประสบปั ญ หานี้ อ ยู่
ท้ายที่สุดผมขอฝากอีกครั้งหนึ่ง ว่าหากมีงบประมาณเพิ่มเติมหรือเงินที่ท่านสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้
ผมก็ขอฝากให้ดูแลพี่น้อง 8 อาเภอด้วยครับ
เชิญท่านสุพจครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมสุพจ ธรรมประทีป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตเมืองนครราชสีมา เขต 4 ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าการที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือซื้อเครื่องไม้
เครื่องมือต่าง ๆ นั้น อยากจะให้ซื้อสเปกที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเจาะน้าบาดาล คันละ
15 ล้านบาท วันนี้ตัวปั๊มไม่สามารถที่จะใช้ได้ เพราะเป็นของที่ไม่มีอยู่ในท้องตลาด หรือมีอยู่ที่บริษัท
เดียวที่มีการจัดจาหน่าย ผมได้คุยกับช่าง ได้ปรึกษาที่กองช่างว่าจะทาอย่างไร โดยเฉพาะตัวผมเองนั้น
เรื่องของเครื่องมือกลก็พอจะทราบ เรากาหนดได้หรือไม่ครับว่าอุปกรณ์ที่จะติดมากับรถเจาะบ่อบาดาล
นั้นขอให้มีสเปคที่มีขายในท้องตลาดหรือไม่โดยล็อคสเปคไว้แค่บริษัทเดียว จริงอยู่ว่าในการจัดซื้อจัดจ้าง
นั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าบริษัทที่มีประมูลได้นั้นจะเอาวัสดุอะไรหรืออุปกรณ์ตัวไหนเข้ามาให้เรา ใน
วันนี้เราได้รับบทเรียนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เรายังหาอะไหล่ไม่ได้ ต่อไปนี้เราเป็นคนกาหนดสเปคให้เขา และ
ให้เขาติดตั้งให้เรา อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เราจะได้สามารถซ่อมได้ และในเรื่องของรถสุขาที่
เพื่อนสมาชิกฯ ได้พูดไปแล้วนั้น คันหนึ่งราคาไม่ใช่น้อย ๆ เครื่อง 4 สูบนั้น กาลังม้า 200 แรง ผมคิดว่า
เป็นไปไม่ได้ โดยทั่วไปแล้วต้องใช้ 6 สูบขึ้นไป เป็นสิ่งดีที่เราจะได้ช่วยกันแก้ไขและดูแลก่อนที่เราจะ
ปล่อยร่างข้อบัญญัตินี้ให้ผ่านไป อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรถ ในการที่จะมาดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นรถบด
สั่นสะเทือนก็ดี ซึ่งมีความจาเป็นที่เราจะต้องใช้ ผมไม่ทราบว่าปริมาตรหรือจานวนจะมีพอใช้สาหรั บ
งานที่เราจะออกไปพัฒนาท้องถิ่นของเราทั้ง 32 อาเภอหรือไม่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มมากไปกว่านี้
ทราบอยู่ครับว่างบประมาณปีนี้มันอาจจะถูกตัดลงไปบ้างโดยความจาเป็นของทางรัฐบาล อีกอย่าง
งบประมาณตั้งไว้ถึง 2 พันกว่าล้านเป็นการที่จะมองการณ์ไกล ที่เราจะมองเห็นในอนาคตว่าเงินเราจะมา
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จากตรงไหน ผมคิดว่าผู้บริหารทั้งหมด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเรานั้นต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้
พยายามจะทางานให้สาเร็จลุล่วงทันตามกาหนดเวลาที่เราจะต้องเข้าสภาฯ แห่งนี้ และขอให้กาลังใจกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการที่ทางานกันอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด
เชิญท่านอดุลย์
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมอดุ ลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา เขตเมืองนครราชสีมา เขต 2 จากงบประมาณที่เราดูกัน งบประมาณ 2,781 ล้านบาท ดู
ในหน้าที่ 9 แผนการรักษาความสงบภายใน เป็นแผนหนึ่งที่อยู่ ในแผนงานของเรา ใช้ง บประมาณ
ทั้งหมดประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินประมาณ 5% ของ อบจ.ทั้งหมด ผมขอเรียนฝ่ายบริหารว่า
ตรงนี้ไม่ทราบว่าน้อยไปหรือไม่ มาดูใ นรายละเอียดเนื้องานของแผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่
111 ถึงหน้า 121 เรามีหลาย ๆ โครงการที่ผมคิดว่า ดีแต่อาจจะน้อยไปหรือไม่ เช่น โครงการโคราช
เมื อ งสะอาด 100,000 บาท โครงการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ 500,000 บาท ส าหรั บ ทั้ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ ได้เพิ่มเติมเข้าไปในโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน
เพราะทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเราเองก็ได้ตระหนัก ทุกคนก็ได้ตระหนักว่ามีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นจานวน
มหาศาล และทุกคนก็รู้ว่าจานวนน้ามันหรือจานวนแก๊ส LPG กาลังจะหมดไป ราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็
ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ อบจ.นครราชสีมาได้ทาโครงการนาร่องส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทน แต่
งบประมาณ 800,000 บาท ภาพจังหวัดนครราชสีมาไม่ทราบว่าจะน้อยไปหรือเปล่า โครงการรณรงค์
สนับสนุนป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 5,000,000 บาท ผมไม่รู้ว่ามากไปหรือเปล่า เพราะเราก็
ตั้งงบประมาณกันทุกปี และจังหวัดนครราชสีมาเวลามีอุบัติเหตุทีไรเรามักจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ทุกครั้ง
อย่างน้อยตั้งไว้ปีนี้ 5,000,000 บาท ทาเป็น KPI ว่าตั้งงบประมาณไว้ขนาดนี้ อุบัติเหตุมันลดลงไป
บ้างไหม การจราจรเอง เรื่องอุบัติเหตุจริง ๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะถ้า เกิดขึ้นมามีแต่ความ
สูญเสีย และมีความเสียหายมากกว่าเงิน 5,000,000 บาท มากกว่าเงินที่เราสนับสนุนลงไปด้วยซ้า ผม
ขอให้ท างฝ่า ยบริหารช่ วยสนับ สนุ นโครงการท าเตาชีว มวล ซึ่ง ปัจ จุบั น วั นนี้ ช่อง 3 รายการคุ้ มค่ า
พลังงานได้มาบันทึกเทปและจะออกรายการคืนนี้ เป็นภาพของ อบจ.นครราชสีมา ซึ่งยังไม่มีท้องถิ่นไหน
ที่ได้ทา ผมเชื่อว่าทางฝ่ายบริหารมองว่าอย่างน้อยเราก็จะได้เป็นโครงการนาร่องของจังหวัดต้น ๆ ใน
ประเทศไทย และเมื่อเช้านี้ข่าวล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าการไฟฟ้าบรรจุโรงงานนิวเคลียร์เข้าไปในแผน ถ้า
พวกเรามีการลดการใช้พลังงานหรือเราสามารถหาพลังงานทดแทนได้ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดี เหมือน
อย่างที่ญี่ปุ่นบอกว่าพอมีปัญหาเรื่องโรงไฟฟ้าเสร็จก็จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขายอมลด
การใช้จ่ายไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานลงไป 30% เท่ากับไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ แต่พวกเราเองผมว่าเรา
เป็นเซคเตอร์เล็ก ๆ ในส่วนท้องถิ่น ในส่วนของรัฐบาลใหญ่ ๆก็อาจจะมองภาพใหญ่ ๆ ว่าอยากจะสร้าง
เขื่อนเป็นแสนล้าน หรือสร้า งโรงไฟฟ้าเป็ นแสนล้าน แต่ สาหรับพวกเราเองอย่างน้อยผมเชื่อว่าฝ่า ย
บริหารเองก็มีวิสัยทัศน์ว่าอย่างน้อยทาอย่างไรพี่น้องในจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นอยู่ดีขึ้น หรือ
แม้แต่จะมีการลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันนี้ปี 57 ตามที่เราได้ทาโครงการนาร่องไป
แล้วประมาณ 1,000 ครัวเรือน ถ้าคิดง่าย ๆ 1,000 ครัวเรือนถ้าสามารถลดการใช้แก๊ส LPG ไปได้
ครัวเรือนละแค่ 100 บาท เราก็สามารถลดไปได้แล้ว 100,000 บาท/เดือน ซึ่งตรงนี้เองผมเชื่อว่าปี
58 ต่ อไปนี้ ท างฝ่ า ยบริหารเองน่ า จะสนั บ สนุ น หรื อเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นนี้ ผมเชื่ อ ว่ า โครงการนี้ น่ า จะมี
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นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ

ประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ถ้าเราสามารถช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายได้ เราสามารถไปเติม
เต็มในส่วนอื่น ๆ ให้เขาได้ก็น่าจะเป็นการดี
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 46
ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ
ครับ เห็นชอบ 42 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภา
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยมติเห็นชอบ
42 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
เลขานุการสภาฯ)
ขอเสนอแปรญัตติครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอชุมพวง ผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคาแปรญัตติ วันที่ 25
กันยายน 2557 เวลา 15.10 น. ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น.
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบให้กาหนดแปรญัตติในวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 15.10 น. ถึงวันที่ 26
กันยายน 2557 เวลา 16.00 น.
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กาหนดแปรญัตติในวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 15.10 น. ถึง
วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น.
เนื่องจากว่าเป็นการแปรญัตติในวันศุกร์ และต่อเนื่องด้วยวันเสาร์ อาทิตย์ เรามีกาหนดกรอบในการทา
งบประมาณเพื่อใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ฉะนั้น ขออนุญาตนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) โดยอาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 23 ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดประชุมน้อยกว่าสามวันก็ได้
ประธานฯ สามารถนัดประชุมได้ ครั้งนี้เป็นการประชุมเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้
ทันใช้และนาเสนอผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป ในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 มอบท่านรองฯ
พิเชฎฐ์ดาเนินการต่อไปครับ
กระทู้ถาม
7.1 กระทู้ถามสด
- ไม่มี –
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมชายครับ
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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย ภิญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอแก้งสนามนาง ในวันที่ 9 กันยายน 2557 เราได้ลงมติเห็นชอบจัดตั้ง
จังหวัดบัวใหญ่ตามมติคณะรัฐมนตรี 2548 ไม่ใช่ตามระเบียบรัฐธรรมนูญ ทีผ่ มต้องพูดในที่ประชุม
เพราะอยากให้ที่ประชุมบันทึกไว้ว่ามติดังกล่าวยังคงอยู่ เพื่อให้ที่ประชุมบันทึกไว้ว่ามติที่เราลงไปผมขอ
เสนอความเห็นว่าเราได้ลงมติตามมติคณะรัฐมนตรี 2548 ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2550 ในการขอ
จัดตั้งจังหวัดสามารถจัดทาได้ 2 วิธี ประชาชนเข้าชื่อ 20,000 คนขึ้นไปหรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
20 ท่านขอเสนอญัตติขึ้นไป ในทางจังหวัดบัวใหญ่ได้เสนอชื่อประชากรทั้ง 20,000 กว่าคนให้จัดตั้ง
เป็นจังหวัดบัวใหญ่ทผี่ ่านมา แต่ตอนนี้ก็ได้เสนอการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ไปที่ประธาน คสช. และจะได้
เสนอไปที่ สนช. ต่อไป ที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าจะมายกเลิกมติ ตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้ ร่างที่ตก
ไปคือร่างที่เสนอโดยประชาชน 20,000 คนเท่านั้นเอง เพราะรัฐธรรมนูญได้ถูกฉีกขาดไป สิง่ ที่ผมต้อง
พูดและพูดในที่ประชุมเพื่อให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราจริง ๆ ผม
เข้าใจจิตใจของเพื่อนสมาชิกทั้ง 24 อาเภอ ในส่วนของผมขอแสดงความคิดเห็นว่ามติที่เราลงไว้เมื่อวันที่
11 กันยายน 2557 ยังคงอยู่ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ขอเรียนอย่างนี้ครับ ในส่วนของ อบจ.ก็ผ่านไปแล้วส่วนหนึง่ แต่การดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
รองประธานสภาฯปฏิบัติ จะเป็นอย่างไร ก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้บริหารของประเทศไปดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาม
หน้าที่แทนประธานสภาฯ ความเห็นของบางท่านบอกว่ามันยังไม่จบในเรื่องของรัฐธรรมนูญ ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของ
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพิจารณา ในส่วนของ อบจ.อยากจะฝากเรื่องสื่อมวลชนว่าผ่านหน้าที่ของพวก
เราไปแล้ว เราเป็นองค์กร ๆ หนึ่งใน อปท. 334 แห่ง ต้องทาตามที่จังหวัดเสนอมา เรียนให้ท่านได้ทราบ
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านจุฑาสัณฑ์ครับ
น.ส.จุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันจุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบัวลาย เรื่องของจังหวัดบัวใหญ่ ในนามตัวแทนของทั้ง 8 อาเภอ ต้อง
ขอขอบพระคุณ ส.อบจ.ทุกท่าน ที่กรุณายกมือ 32 เสียงสนับสนุน ถือว่าดิฉันและคณะ สจ.ทั้ง 8 อาเภอ
ได้ทาหน้าที่ของตนเองในการทีพ่ ี่น้องจาก 8 อาเภอเห็นด้วย สภาท้องถิ่นเห็นด้วยในการทาหน้าที่ของ
ตนเองให้ดีที่สุด แต่ก็ทาให้ท่าน ส.อบจ.ทั้ง 24 อาเภอ ได้รับคาติติงจากพีน่ ้อง ต้องขออภัย แต่ในวันนี้
ได้ยุติลงแล้ว ก็ทาให้ทุกท่านได้มีความสบายใจยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ
ที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 8
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
รองประธานสภาฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ
นายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
มีท่านใดจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่ครับ เชิญท่านกรีธาพล

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอหนองบุญมาก ผมได้รับคาร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตอาเภอ
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หนองบุญมาก เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นแก๊สของโรงแป้งซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ ม.1 ต.หนองหัวแรต และเมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมานักข่าวช่อง 8 ทีวีนวิ ส์ ก็ได้ลงไปดูและสารวจกับพีน่ ้องประชาชนในพืน้ ที่ทไี่ ด้รับผลกระทบจาก
ตรงนั้นจริง และได้รับคาชี้แจงซึง่ เขาบอกว่าไม่มีอานาจที่จะหยุดหรือจะกระทาการใด ๆ ที่จะให้โรงแก๊ส
ปล่อยกลิ่น ซึ่งทราบว่าในขณะที่ฝนตกลมแรง ๆ แก๊สเร่งการผลิตของโรงงาน พี่น้องประชาชนได้รับกลิน่
แก๊สฉุนมากซึ่งผมได้ตรวจพืน้ ที่ ลงไปพื้นที่ ต.หนองตะไก้บ่อยต้องผ่านเส้นนัน้ เป็นประจา ขณะอยู่ในรถ
ผมไปกับหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อ.หนองบุญมาก บ่นอุบ กลิ่นเหม็นเข้ามาในรถ ขอฝากว่าทาอย่างไร
จะมีมาตรการอย่างไรหรือทาอย่างไรให้โรงงานซึ่งมีอยู่ 2 โรงงาน คือ พีวีดี กับสตาร์โปร แต่พี่น้อง
ประชาชนที่ร้องเรียนปวดหัว เด็กเล็กเป็นผื่นได้รับผลกระทบ เป็นสตาร์โปร มีคณะผู้บริหารได้มาชี้แจง
แต่พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการแก้ไข รายชือ่ ผู้ใหญ่หมู่ 1 ซึ่งเป็นน้องสาวของผมอยู่ใน
พื้นที่ โรงงานตัง้ ในพืน้ ที่ตรงนัน้ ผมและน้องสาวคือท่านผู้ใหญ่หมู่ 1 ได้เข้าไปตรวจดู มีหลายสิ่งหลาย
อย่างที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลิน่ แก๊ส ขณะนี้ผมได้รวบรวมรายชื่อได้ 3 ตาบล ไม่ทนั แต่ผมจะเอาเข้า
วันที่ 29 ซึ่งเราจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง รายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3 ตาบล เข้าร้องเรียนมาเยอะ
พอสมควร ผมจึงนาเรียนสู่ทปี่ ระชุมให้สภา อบจ.ของเรามีมาตรการหรืออย่างไร เพราะทางอาเภอบอก
มาแล้วว่าไม่สามารถที่จะทาอะไรได้ ไม่สามารถที่จะสั่งให้ปดิ ได้นอกเหนือจากทางอาเภอ ต้องให้
อุตสาหกรรมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาของเรามี 2 คณะกรรมการ หลังจากวันที่ 29 ผมจะ
นารายชื่อสู่คณะกรรมการเพื่อให้สภาฯ ของเราดาเนินการต่อไป ขอบคุณครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ท่านกรีธาพลก็ได้นาปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในเขตของท่านมานาเรียนในสภาฯ ท่านต้องการ
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ จะนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยหรือไม่ครับ ให้สภาฯ ได้ทาหนังสือเข้าไปที่อุตสาหกรรม
หน้าที่แทนประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่เข้ามารับทราบข้อปัญหาหรืออย่างไร เดี๋ยวทางสภาฯ จะได้ดาเนินการทาหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาฟังปัญหาของประชาชนในการประชุมคราวต่อไป เชิญท่านอดุลย์ครับ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตเมืองนครราชสีมา เขต 2 ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพีน่ ้องประชาชนที่อยู่ในเขตอาเภอ
เมือง เรื่องแท็กซี่มิเตอร์ ผมได้มีโอกาสได้ทดลองดูแล้วเหมือนกัน ปัญหาคือแท็กซี่มิเตอร์บ้านเราขอเหมา
อย่างเดียว ซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสไปถามทางเทศบาลแล้ว เทศบาลบอกว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ผมก็ต้องขออภัยสภา อบจ.ตรงนี้ถามหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ้าเป็นไปได้ให้กวดขันหรือมี
มาตรการอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชน อย่างตอนนี้เองถ้าคนนั่งแท๊กซี่มิเตอร์พอนั่งเสร็จสมมุติจาก บขส.
พวกเราเองอาจจะไม่เคยนั่ง แต่ถ้าบางคนเคยนั่งอาจจะรู้ว่าถ้านัง่ จาก บขส.ใหม่ จะไปด่านขุนทด ปกติก็
จะกดมิเตอร์ก็จะคิดตามกิโล แต่ถ้าบอกว่าไปด่านขุนทดจะขอเหมา ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ถูก แม้แต่ใน
เมืองเองก็จะเหมาเหมือนกัน ไม่ได้คิดตามไมท์ ถามเขา ๆ ก็จะบอกว่าเขามีค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่พอ ก็จะ
เป็นปัญหาอย่างนี้ตลอด ฝากท่านประธานสภาฯ ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ท่านสื่อมวลชนที่อยู่ในห้องประชุมก็ลองนาเรื่องนีไ้ ปเป็นข้อคิด ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ นะครับ เชิญท่านสมพรครับ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง ท่านประธานฯ ครับ โดยวิธปี ฏิบัติทผี่ ่านมาผมเป็นห่วงเพื่อน
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สมาชิกฯ ที่มาเป็นข้อสอบถามในวันนี้หลายท่าน หารือท่านประธานฯ ทุกครั้งที่เราปฏิบัติในข้อสอบถาม
ของเพื่อนสมาชิกฯ ซึ่งไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารเป็นหน้าที่ของท่านประธานฯ โดยตรงที่จะให้เลขาฯ ให้
เจ้าหน้าที่ทาหนังสือเป็นข้อสอบถามว่าสมาชิกฯ จากอาเภอนี้ถามถึงเรื่องอะไร แล้วให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาตอบข้อซักถามหรือชี้แจงเป็นหนังสือก็ได้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารเลย เป็นหน้าทีข่ องสภาฯ
ที่จะต้องส่งหนังสือไป ยกตัวอย่างเช่น ของท่านกรีธาพล จากอาเภอหนองบุญมาก ที่สอบถามในเรื่องของ
มลภาวะ เรื่องกลิ่น เรื่องอะไรก็ตาม ทางสภาฯ จะต้องทาหนังสือสอบถามโดยผ่านผู้วา่ ราชการจังหวัดไป
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ในการที่จะตอบมาชี้แจงเป็น
เอกสารหนังสือก็ได้หรือจะมาชีแ้ จงด้วยตนเองก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น แท็กซี่ทที่ ่านอดุลย์ อยู่ยืน ได้
สอบถามว่ามีผู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่ แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับขนส่งโดยตรง และวันนี้ขนส่งก็
สนับสนุนเราอยู่ด้วย เป็นเครือข่ายกับเราอยู่ด้วย ตรงนี้ที่เป็นหน้าที่ของท่านประธานฯ ที่จะให้เลขาฯ ทา
หนังสือจากส่วนราชการของเราส่งไปเป็นข้อซักถามแล้วตอบด้วยหนังสือก็ได้ ขอบคุณครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ขอบคุณครับ ของท่านกรีธาพลผมก็บอกแล้วว่าผมต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง กรณีแท็กซี่
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ก็คงอย่างที่ท่านแนะนาจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาฟังปัญหาและคงจะหาทางออกให้กับชาวบ้านที่
หน้าที่แทนประธานสภาฯ ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ เชิญ สจ.ชุณห์ครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอวังน้าเขียว วันนี้ต้องแสดงความยินดีกับร่างงบประมาณ 2558 กับฝ่าย
บริหาร โดยเฉพาะสมาชิกฯ ทุกท่านนั้นได้เห็นชอบ ถือว่าเป็นวันสาคัญวันหนึ่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดของเรา เรียกว่าให้ทบทวนความหลัง ให้ระวังความผิด ให้เตือนจิตของตน ให้ผลพัฒนา ท่าน
ประธานฯครับ เนื่องจากว่าสภาฯ เราที่ผ่านมานั้น ค่อนข้างที่จะคล้ายกับหนองบุญมาก มีแก๊ส แก๊สจะกลิ่น
เหม็นนาน สภาฯ ของเราก็คงจะมีปัญหาเรื่องแยกจังหวัดนิดหนึ่ง โดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายนั้นต้องยอมรับว่า
ทุกคนคงไม่เข้าใจโดยเฉพาะปี 2550 ให้ร่างกฎหมายนั้นสามารถใช้ประชาชน 15,000 คน ยื่นเพื่อจะทา
เกี่ยวกับแยกจังหวัดได้ พอมี คสช. กฎหมายเรื่องนี้ก็ไม่มี หายไปเลย แต่ว่าสภาฯ ไม่ได้แจ้งให้ทราบ ทาให้มี
ปัญหาในเรื่องการแยกจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าในสภาฯ และเห็นชอบไปด้วย สิ่งที่เราผิดพลาดเพราะสภาฯ ไม่
รู้ว่ากฎหมายได้ยกเลิกไปแล้ว แต่เรานามาเข้าสภาฯ ให้มีการบกพร่องและมีการเข้าใจผิด คนทั้งจังหวัดเห็น
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีทั้งคนรักและคนไม่รัก เป็นส่วนหนึ่งที่ขอให้ดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่ง อย่าง
น้อยเราก็อยู่อีกนาน พิจารณาให้ถ้วนถี่ ก็จะดีขึ้น เรื่องที่สอง ผมเคยอ่านดูงบประมาณต่าง ๆ เราตั้งงบ
ประชาสัมพันธ์ของ อบจ. อยู่ 10 ล้านบาท แต่ถ้าเราคิดปีเดียวไม่มาก พอคิด 4 ปี ตก 40 ล้านบาท แต่
เวลานี้ถนนหนทางของเราที่ได้ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ค่อนข้างที่จะเสียชื่อพอสมควร
เพราะถนนนั้นไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร อยากจะฝากท่านนายกฯ ว่าบางงบประมาณถ้าเราใช้ให้คุ้มค่า ผม
ว่าการดูแลพื้นที่ถนนนั้นให้มีคุณภาพมันอาจจะรักษาชื่อเสียงของเราได้มากกว่าการตั้งงบประมาณการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ขอชี้แจงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
เป็นความเห็นและคาแนะนาฝ่ายบริหาร มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านจุฑาสัณฑ์ครับ
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ

๑๗

น.ส.จุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันจุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบัวลาย ดิฉันขอชื่นชมท่านนายกฯ ที่ท่านได้ส่งเสริมเรื่องของกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ท่านได้ส่งคณะผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ซึ่งทาให้กลุ่มอาชีพโอท็อปได้มีรายได้สร้างอาชีพให้เขา ทาให้
เขามีคุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น และท่านยังได้นาพาคณะ สจ.ที่อยู่ในกลุ่มเรื่องของกลุ่มอาชีพไปดูงาน ซึ่งต้อง
บอกว่าท่านสนใจในเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น ใน
วันนีไ้ ด้เห็นใบสอบถามเรื่องของผู้จะไปจาหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ศูนย์เจเจมอลล์
รู้สึกว่าท่านได้ทา
ติดต่อกันทุกปี ทาให้กลุ่มอาชีพได้มีรายได้ แต่สาหรับดิฉนั จะเรียนเสนอท่านนายกฯ ท่านฝ่ายบริหารว่า
ถ้าท่านจะกรุณาสร้างศูนย์โชว์ผลิตภัณฑ์หรือขายผลิตภัณฑ์ที่ศนู ย์เศรษฐกิจพอเพียงบัวลาย ถ้าท่านมีงบ
สร้างศูนย์ฯ ตรงนี้ ไม่วา่ จะเป็นอาเภอบัวลาย อาเภอใกล้เคียง บัวใหญ่ สีดา สีดาก็จะมีกลุ่มโอท็อปผลิต
ผ้าไหมฝีมือดีมากที่สุดเหมือนกันที่ส่งไปประกวดได้นกยูงทองหลาย ๆ พื้นที่ตรงนัน้ ไม่วา่ จะเป็นบัวใหญ่
ประทาย ชุมพวง ก็จะมีผู้ผลิต ถ้าท่านจะกรุณาสร้างศูนย์โชว์ผลิตภัณฑ์หรือขายผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็จะเป็น
พระคุณต่อผู้ผลิตสินค้าโอท็อปให้เหมือนกับศูนย์นาข่าที่อุดรฯ ที่เวลาเราผ่านไปอุดรฯ หรือหนองคายก็
จะต้องแวะศูนย์ตรงนี้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าของเขาไม่วา่ จะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นศูนย์ฯ ใหญ่มาก คาด
ว่าหลาย ๆ ท่านคงจะเคยแวะและอยากฝากท่านว่าถ้าท่านมีงบประมาณทีจ่ ะสร้างศูนย์ฯ ตรงนีเ้ ป็นศูนย์
โชว์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาเภอหลาย ๆ กลุ่มตรงนี้มาโชว์กจ็ ะเป็นสิง่ ที่ดีสงิ่ ที่สร้างประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตรงนั้น ขอบคุณคะ
เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณคะทุกท่านทีไ่ ด้ขึ้นอภิปราย ดิฉัน
จดไว้ทุกข้อและเดี๋ยวจะไปดูให้ ขอทางท่าน สจ.จุฑาสัณฑ์ในเรื่องการสร้างอาชีพ การไปอบรม ที่จะสร้าง
อาชีพให้ ดิฉันจะมีการต่อยอดโดยการนาแต่ละกลุ่มทีไ่ ปอบรมมาแข่งประกวดกันและเราจะมอบอุปกรณ์
ให้เราคิดไว้อยู่แล้ว สาหรับเรื่องการกระจายรายได้ กระจายสินค้าเพื่อหารายได้เข้ากองทุน ชมรม
ครัวเรือนที่จะนาสินค้าโอท็อปไปจาหน่ายที่เจเจมอลล์เรามีคณะกรรมการโดยชุดของท่าน
คณะ
กรรมการฯ ส่งเสริมอาชีพใด ๆ ก็ตามกาลังจะคัดสินค้าและเราจะไปเดือนพฤศจิกายนนี้คะทีเ่ จเจมอลล์
ดิฉันตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะทาเช่นนี้ปลี ะ 2 ครั้ง ในการคัดสินค้าโอท็อปขอให้ไปดูที่พัฒนาชุมชนเอา
อาเภอสี่ดาวไปก่อนส่วนสาหรับอาเภอไหนที่มีไม่ใช่สี่ดาวขึ้นไปก็ตามแต่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้าน
หรือตาบลนั้น ๆ เราก็ยินดี แต่ก็ผ่านคณะกรรมการฯทางท่าน สจ. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพเป็นคน
คัดเลือกสินค้า มีท่านนัฏฐชัยฐ์ เป็นประธานถ้าดิฉนั จาไม่ผิดท่านคงจะต้องได้คัดเลือกสินค้าเร็วๆ นี้ อีก
เรื่องหนึ่งดิฉันคิดว่าการสร้างอาชีพเป็นสิ่งที่ดีและมีการใส่ใจมากพอสมควร บางท่านที่ไปอบรมก็กลับมา
ที่มาทาเป็นธุรกิจของตัวเอง ก็เห็นหลายรายแล้ว ดิฉันก็มีการต่อยอดไปเรื่อย ๆ ทางฝ่ายบริหาร ทางกอง
ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบก็จะคิดต่อยอดในเรื่องโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ขอบคุณคะ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
เชิญ สจ.รัชฎา
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ

๑๘

นางสาวรัชฎา ใจกล้า

นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวรัชฎา ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตเมืองนครราชสีมา เขต 5 สืบเนื่องมาจากการจัด อบจ.สัญจรของอาเภอเมืองเมื่อวันที่
17 ที่ผ่านมา ดิฉนั ในนามตัวแทนของ ส.อบจ.อาเภอเมืองทั้ง 8 ท่าน กราบขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่
ได้จัดงบประมาณให้กับอาเภอเมืองฯ และฝากขอบพระคุณเพือ่ น ๆ สมาชิก ส.อบจ.ทุกท่านได้ให้เกียรติ
ไปร่วมกิจกรรมในวันนัน้ ฝากขอบคุณข้าราชการทุก ๆ ท่านที่ได้จัดงานนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทราบ
ว่าในปี 2558 ท่านนายกฯ จะอนุมัติให้กับอาเภอเมืองฯ 3 ครั้ง ขอบพระคุณท่านล่วงหน้าคะ
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ

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

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมนัส ศรีบงกช)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

