รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สานักการช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ์
6. นายอดุลย์
7. นายองอาจ
8. นายประพจน์
9. นางสาวรัชฎา
10. นายนัฏฐชัยฐ์
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายอัฏฐกร
13. นายสมยศ
14. นายภาณุ
15. ดร.ภูกิจ
16. นายชยุต
17. นายพรชัย
18. นายรชฏ
19. นายธวัฒน์
20. นายศิริพงศ์
21. นายเลิศชัย
22. นายสถาพร
23. นายสมพร
24. นายพงษ์พันธุ์
25. นายพิชัยศักดิ์
26. นายสมชาย
27. นางสุพัตรา
28. นายชวาล
29. นายไกรวัจน์
30. นายไพฑูรย์
31. นายโกวิทย์

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

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
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.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
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.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
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
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
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32. นายสมจิต
33. นางสาวจุฑาสัณห์
34. นายสมโภชน์
35. นายบัวพันธ์
36. นายชยกฤต
37. นางสาวรมย์ธีรา
38. นายมนัส
39. นางอรอนงค์
40. นายชาคริต
41. นายบุญดี
42. นายกรีธาพล
43. นายรักชาติ
44. นายชาญชัย
45. นายวีระชาติ
ผู้ลาประชุม
1. นายสาทิช
2. นายชุณห์
3. นายวีระวัฒน์

คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ไพบูลย์วงศ์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม

ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

บวชสันเทียะ
ศิริชัยคีรีโกศล
มิตรสูงเนิน

ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณะฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. นายนพดล
เนียมสูงเนิน
4. นายอุทัย
มิ่งขวัญ
5. นายชนะชัย
ชอบบัว
6. นางบุญสิตา
ขันธะวินะหุ
7. นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสน์
8. นายจิรยุทธ
อาสาเสน
9. นางนิ่มนวล
ศรีสัตตบุตร
10. นายวีระชัย
ศรีโอษฐ์
11. นายสาอางค์
ยื่นแก้ว
12. นายธีระชัย
เทพนอก
13. นางรังสิยา
นุทกิจ
14. นางพรเพ็ญ
แพเกาะ
15. นายเจษปฐมพงศ์
ธนเดชาพิทักษ์
16. นางรุ่งอรุณ
บวรชัยเดช

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
แทน ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
แทน ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(แทน) ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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17. นางนงนุช
18. นางสาวอิชยา
19. นางเพ็ญประภา
20. นายวิสุทธิ์
21. น.ส.ใจดาว
22. นางวินญา
23. นางณัฐชยา
24. นางดาราวรรณ
25. นางสาวพิฐชญาณ์
26. นางสุวรรณี
27. นางสุพรรณี
28. นายวัฒนพงศ์
29. นางมาลิน
30. นางรุ่งทิพย์
31. นางภัคธมล
32. นายบรรลือ
33. น.ส.เสาวภา
34. นางสาวอรุณี
35. นางชูรัตน์
36. นางสาวกชพร
37. นางสาวรัชดาพร
38. นางสาวปราณี
39. นายกิติศักดิ์
40. นางบุญเลี้ยง
41. นายวสันต์ชาย
42. นายทวีศักดิ์
43. นายกชกร
44. นางกิติวจี
45. นางรัตนาภรณ์
46. นายประสิทธิ์
47. น.ส.โสภิชนภาค์
48. นายมานะ
49. นางสาวพิชชาภา
50. นางนีรนุช
51. นางกัญศลักษณ์

กาหลง
วงศ์กันยา
ภูมิโคกรักษ์
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
นรินทร์นอก
โฆษิตอัมพรวัฒน์
รุจิรัตน์ธนชัย
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
คงคาน้อย
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
ประภาสโนบล
อยู่คงดี
สมลือชาชัย
ฉายาวรรณ
ยิ่งจอหอ
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
สังข์วิลัย
นุวัตติวงศ์
จารุจิตร
ขอมเกาะ
จองรัตนวนิช
มิ่งคง
แย้มจะบก
เตชะบุตรศรี
ชินไธสง
รุ่งสุขประเสริฐ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ห้วหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บรรณาธิการบริหารอีสานวาไรตี้
หนังสือพิมพ์สตรีธุรกิจ
หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เทิดไท
โคราชทูเดย์
นสพ.มหาชน
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะนิวส์
หนังสือพิมพ์สีมานิวส์
นสพ.โคราชไฮคลาส
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทาหน้าที่
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559
ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ได้กาหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 10
สิ ง หาคม 2559 เป็ น ต้ น ไป ภายในก าหนดเวลา 45 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2559 –
23 กันยายน 2559 ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม. กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาทุ กๆ ท่าน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อานวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม า สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 จะด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ท่ า นทั้ ง หลายจะได้ แสดงความคิด เห็ น ข้อเสนอแนะ เพื่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนา (พ.ศ
2560-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่ว นจัง หวัดนครราชสีม า เรื่อง ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้ อ 22 (3) นายกองค์ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม าจึ ง
ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 5 ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการ
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แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพั ฒนา (พ.ศ.2560-2563) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 16 (4) นายกองค์การบริหารส่ วนจั ง หวั ดนครราชสี ม า จึ ง
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นาย
กิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
- ทราบ 1.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562)
ประกาศองค์การบริหารส่ว นจัง หวัดนครราชสีม า เรื่อง ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 2562) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25602562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 17 (4) นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามที่คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ทราบ 1.3 รายงานขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะและ
ขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
รายงานขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะและขนส่งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ ขอเชิญ
ท่านรองอุทัย มิ่งขวัญครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ทราบ ในการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผม 954 นครราชสีมา ของ
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เหตุผล ด้วยสานักการคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร ว่ามีความประสงค์จะขอรับบริจาคทรัพย์สิน จากนายประจวบ ฉลองธรรม ซึ่งจะบริจาคเงิน
จานวน 9,000 บาท เพื่อดัดแปลงรถยนต์กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน
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ผม 954 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 002-56-0001 เพื่อไว้ใช้ในภารกิจของโรงเรียน นั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และโรงเรียนได้รายงานว่าการบริจาคทรัพย์สินดังกล่าว เกิดประโยชน์
และเกิดความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ประกอบกับ
รถยนต์ที่มีเป็นลักษณะกระบะบรรทุกไม่มีหลังคา และอากาศร้อน เพื่อให้การใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า จึงมี
ความจ าเป็ น ขอรั บ บริ จ าคเงิ น จ านวน 9,000 บาท เพื่ อ ดั ด แปลงรถยนต์ และขอเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
(รย.3) ลักษณะกระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) เป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) นั่งสองแถว
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ต่อไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น .”กรณี ที่มี ความจ าเป็น จะต้องปรับ เปลี่ย นวั ต ถุป ระสงค์การใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินเดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทาให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ” และเป็นไปตามพระราชบัญญั ติรถยนต์ พ.ศ.2522 องค์การ
บริ หารส่ ว นจั ง หวัด นครราชสี ม า จึ ง ขอรายงานการเปลี่ ย นแปลงวัต ถุป ระสงค์การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ลักษณะกระบะบรรทุก (ไม่มี
หลังคา) เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) นั่งสองแถว ของโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร เพื่อ ให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบ ต่อไป
ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบนะครับ การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808/ว 502 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิ นขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น “กรณี ที่ มี ความจ าเป็ น จะต้ องปรับ เปลี่ ย นวั ต ถุป ระสงค์การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินเดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทาให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ” ซึ่งฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบ
- ทราบ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2.1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
เชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 45
ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โปรดยกมือครับ รับรอง 41 เสียง ไม่รับรอง
–ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ด้วยมติรับรอง 41 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มีงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
2.2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 45
ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
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สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โปรดยกมือครับ รับรอง 41 เสียง ไม่รับรอง
–ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ด้วยมติรับรอง 41 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มีงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ญั ต ติ เรื่อง ขอความเห็ นชอบให้ อาเภอห้ วยแถลงใช้ พื้นที่ ชั้ นสองของอาคารศูนย์ป ระสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาอาเภอห้วยแถลง
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนพดล เนียมสูงเนิน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในญัตติเรื่องขอความเห็นชอบให้อาเภอห้วยแถลงใช้พื้นที่ชั้นสองของอาคาร
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาอาเภอห้วยแถลง ทางฝ่ายบริหารมีความประสงค์จะ
ขอถอนญั ต ติ นี้ เนื่ อ งจากทางอ าเภอห้ ว ยแถลงได้ ท าหนั ง สื อ ด่ ว นมาที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ที่ นม 1720/3430 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่องขอความเห็นชอบให้อาเภอ
ห้วยแถลงใช้พื้ นที่ชั้นสองของอาคารศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาอาเภอห้วย
แถลง ซึ่งใจความในหนังสือมีตามที่ ตามที่อาเภอห้วยแถลงได้ขอความประสงค์ขออนุญาตใช้พื้นที่ชั้นสอง
ของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาอาเภอห้วยแถลง เพื่อใช้สถานที่
จัดตั้งสานักงานที่ดิน ส่วนแยกห้วยแถลงและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างนั้น
แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทางอาเภอห้วย
แถลงขอเรียนว่าบัดนี้ ได้มีผู้ยื่นความประสงค์ต่อกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะขอใช้อาคารจัดตั้ งสานักงานที่ดิน
ส่วนแยกของอาเภอห้วยแถลงแล้ว ฉะนั้น จึงขอระงับการขออนุญาตในการใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงแจ้งให้ทางสภาทราบ
ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาข้อ 55 การถอนญัตติฯ ต้อง
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีองค์ประชุม 45 ท่าน สมาชิกท่านใด
เห็ น ชอบให้ ถ อนญั ต ติ เ รื่ อ งขอความเห็ น ชอบให้ อ าเภอห้ ว ยแถลงใช้ พื้ น ที่ ชั้ น สองของอาคารศู น ย์
ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาอาเภอห้วยแถลง โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 41 เสียง ไม่
เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี มติ เ ห็ นชอบให้ ถ อนญั ต ติ เ รื่ อ งขอความเห็ นชอบให้ อ าเภอห้ วยแถลงใช้ พื้ น ที่ ชั้ น สอง
ของอาคารศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาอาเภอห้วยแถลง ด้วยมติเห็นชอบ
41 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ)

๘

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

ประธานสภาฯ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)
พื้นที่บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่
เชิญฝ่ายบริหาร
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่
ก่อสร้า งอาคารอเนกประสงค์( โดม) พื้ น ที่บ ริเวณโรงเรีย นบั ว ใหญ่ หลักการ เพื่ อรายงานขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัว
ใหญ่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) พื้นที่ บริเวณโรงเรียนบัว ใหญ่ เหตุ ผล สานั กการคลัง ส่ว น
บริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากโรงเรียนบัวใหญ่ ว่าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ โดย นายคาพันธ์
บุญยืด ตาแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ มีค วามประสงค์จะก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(โดม) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบัวใหญ่ และใช้เงินบริจาคของ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ซึ่งในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ดังกล่าว ต้องใช้พื้นที่
บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ต้องใช้พื้นที่ขนาด กว้าง 39 เมตร
ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลน จานวน 6 หน้า และใช้เงินบริจาคของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่
เป็นจานวนเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเมื่อดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ก็จะบริจาคอาคารอเนกประสงค์(โดม) ดังกล่าว ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อใช้ในภารกิจของโรงเรียนบัวใหญ่ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่
นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์
หรือได้รับสิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวกับพั สดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่ว ยการบริหารราชการส่ว น
ท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ให้สิทธิอันเกี่ยวกับ พัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภ าระติดพันหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงขอรายงานเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบใน
การอนุญาตให้สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ดังกล่าว พื้นที่ขนาด
กว้าง 39 เมตร ยาว 60 เมตร บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์ของนักเรียนในภารกิจของ
โรงเรีย นบัว ใหญ่โดยห้า มมิ ให้น าไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้ น และเมื่อก่อสร้า งอาคาร
อเนกประสงค์(โดม) เรียบร้อยแล้ว จะบริจาคอาคารอเนกประสงค์(โดม) ดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ได้ เ สนอญั ต ติ เ พื่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านรองอุทัย มิ่งขวัญครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ขอเชิญ
ท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.อาเภอบัวใหญ่ครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
หัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.อาเภอบัวใหญ่ เขต 2 ผมขออนุญาตเพิ่มเติม
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รายละเอียดจากท่านรองอุทัย มิ่งขวัญ ขออนุญาตที่เอ่ยนามครับ ถึงที่มาของการขอใช้สถานที่ในการ
ก่อสร้างโดม เริ่มต้นมาจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
บัวใหญ่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ทั้งหมดได้ประชุมกัน อยากจะสร้างอาคารให้กับโรงเรียนแต่จะ
สร้างสิ่งที่ใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนและได้มีการประชุมเมื่อปีที่แล้วก็มีมติว่าอยากจะหารายได้มาสมทบ
ทุน ในการสร้า งโดม จึ งได้ จั ดงานทอดผ้ าป่ า เมื่อวั น ที่ 12 ธั น วาคม 2558 ได้ เงิน จากศิษ ย์ เก่า และ
ประชาชนอาเภอบัวใหญ่ ทั้งหมดสองล้านห้าแสนบาท และได้เงินสมทบทุนจาก บริษัท ดอกบัวคู่ซึ่งเป็น
ศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่และเป็นคนอาเภอบัวใหญ่เหมือนกัน จานวนหกแสนบาททางศิษย์เก่า ก็หา
บริจาคมาอีก รวมทั้งสิ้นสามล้านแปดแสนบาท เงินก้อนนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าและทางคณะกรรมการของ
โรงเรียนได้ประชุมกันมีมติว่าให้ได้สร้างโดม แต่ทั้งหมดเราต้องใช้เงินประมาณสี่ล้านบาท แต่ไม่เป็นไรใน
ส่วนที่เหลือทางสมาคมและทางคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะระดมทุนเพื่อหาเงินมาสร้างให้ได้ตาม
จานวนที่สานักการช่างเราได้ออกแบบไว้ โดยที่ทางสมาคมศิษย์เก่าทางคณะกรรมการจะไม่รบกวน
งบประมาณของอบจ. แต่อย่างไร ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทางสภาได้รับทราบว่า เงินก่อสร้างทั้งหมดเรา
ไม่ได้รบกวนเงินจากอบจ. แต่ก็ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อให้ลูกหลานชาวบัวใหญ่โรงเรียนบัวใหญ่ได้ใช้ใน
การทากิจกรรมต่างๆ ต่อไป ก็เรียนเบื้องต้นให้ทางสมาชิกและทางสภาได้รับทราบ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.อาเภอบัวใหญ่ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย
เพิ่มเติมครับ ขอเชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร ตลอดจน
เพื่ อนสมาชิ กผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่า น กระผมนายสมพร จิ นตนามณี รัต น์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง เขต 2
กระผมต้องขออนุญาตท่านประธานว่าไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้นเสนอแนะ แต่ด้วยญัตติซึ่งเป็นความสาคัญที่
สภาแห่งนี้จะต้องอนุมัติ ด้วยความเคารพครับท่านประธานฯ เรายังคงจาได้ว่ามีสมัยประชุมครั้งหนึ่งเมื่อปี
ที่ผ่านมา เราได้อนุมัติเรื่องให้ดาเนินการก่อสร้างโดยสมาคมผู้ปกครองเช่นกัน ก็คือโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
อาเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมา ผมจาได้ หลังจากที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติไปแล้วผมเองได้มีโอกาส
อภิปรายและต้องขอชื่นชมและวันนี้มี เรื่องที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หรือที่เรียกว่า โดม ในสอง
โรงเรียนเช่นกัน ในระเบียบวาระที่ 5 ก็เป็นโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม จากอาเภอชุมพวงและตอนนี้ใน
ระเบียบวาระที่ 4 ก็เป็นของโรงเรียนบัวใหญ่ท่านประธานฯที่เคารพก่อนอื่นต้องขอชื่นชมสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนบัวใหญ่ โดยท่านคาพันธ์ บุญยืด นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ที่รวบรวมโดยเฉพาะ
เพือ่ นสมาชิกจากบัวใหญ่ ต้องขอแสดงความชื่นชมจริงๆ วันนี้สภาแห่งนี้จะได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ในการที่จะ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หรือที่เรียกว่า โดม เป็นจานวนเงินสี่ล้านห้าแสนบาท ท่านประธานที่เคารพ
ถ้าจาได้ว่าเราได้อนุมัติก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่พักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ท่านประธาน
ยังจาได้ว่าวันนั้นสภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเสร็จแล้วด้วยความเคารพและด้วยความชื่นชมฝ่ายบริหาร
เช่นกัน วันนี้ที่น่าชื่นชมมากที่สุดก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกกองของอบจ. พยายามที่จะยึดระเบียบปฏิบัติ
ให้ถูกต้องในหลายๆโครงการและระเบียบปฏิบัติในการที่จะจัดการเรื่องพัสดุ กระผมเองก็ไม่เข้าใจว่า
หลังจากที่สภาแห่งนี้อนุมัติไปแล้วปรากฏว่ามีหลายเรื่องราวที่ผ่านมาผมจาได้ แม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกทุก
ท่านก็คงจะรับรู้ว่า จากน้าผึ้งหยดเดียวที่ ก่อให้เกิด ปัญหา เราก็ ไม่ทราบว่าปัญหานั้นคืออะไร ในการ
ก่อสร้าง ในการส่วนตัว หรือในเรื่องของฝ่ายบริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ มีการย้ายผู้อานวยการโรงเรียน
เกิดขึ้น ท่านประธานที่เคารพจากน้าผึ้งหยดเดียวอันนั้น ขยายผลมาหลายเรื่องราวเหลือเกินวันนี้เ ราจะ
อนุมัติในกรณีเดียวกันก็ต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าวันนี้สภาแห่งนี้อนุมัติแล้วในญัตติ
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ที่ยื่นขออนุญ าตไม่ ขัดข้องและขอแสดงความชื่นชมด้วยซ้ าไป แต่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตผ่า นท่า น
ประธานไปยั ง ฝ่า ยบริหารว่ า ขอความกรุณาให้ระมั ดระวั งในการปฏิบั ติ หน้า ที่ ใ นการใช้ ระเบี ยบโดย
เคร่งครัดอย่าให้มีปัญหาขึ้นมาอีกเป็นห่วงจริงๆ ครับท่านประธานที่เคารพเพราะว่าพอขยายผลมาเพื่อน
สมาชิกทุกท่านก็คงจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่าปัญหามาเยอะแยะเลยทีเดียว เราก็ไม่ทราบว่ามันมี
เรื่องอะไร และเกี่ยวเนื่องมาถึงสภาด้วย ถึงตัวสมาชิกทุกท่า นด้วย บอกกราบเรียนกันตรงๆ ว่าทุกท่าน
ได้รับบัตร ได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมผู้ปกครอง เขาใช้ชื่อเต็มด้วยใช้องค์กรของเขาร้องขอความ
เป็นธรรมจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้สภาเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สภาแห่งนี้ถือเป็น
สภาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่านประธานที่เคารพที่กระผมต้องลุกขึ้นอภิปรายก็เพื่อเป็นข้อสังเกตว่า
ให้ยึดหลักว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันมีประสบการณ์มีเรื่องมีราวมาแล้ว ครั้งนี้เราจะอนุมัติญัตตินี้ด้วยความ
ยินดีและด้วยความเต็มใจไม่ขัดข้องและก็ให้กาลังใจฝ่ายบริหารและให้กาลังใจเจ้าหน้าที่อบจ. แต่ขอให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่าให้มีปัญหาเหมือนดังที่ผ่านมา ก็ต้องกราบเรียนท่าน
ประธานที่เคารพผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะ
อภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อาเภอบ้านเหลื่อม ครับ ญัตติที่ท่านขอความ
เห็นชอบจากสภาแห่งนี้ยินดีและก็ดีใจครับ ที่ท่านได้ขอความเห็นชอบจากสภาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝาก
ถึงฝ่ายบริหารที่เคารพอย่างสูงว่าการรับสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะให้สภารับรู้ รับทราบไปด้วยอย่างที่ท่านสมาชิก
จากอาเภอโนนสูงที่ได้กล่าวไปสักครู่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักระลึกนึกถึ งไว้เพราะมันมีผลกระทบ
กับสภาเราด้วยจะบอกว่าสภาไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องก็คงไม่ใช่ สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านก็คือ เมื่อเกิดโดมแห่ง
นี้ มั น ก็ จ ะมี เ รื่ อ งผลประโยชน์ ต ามมาก็ จ ะมี ห น่ ว ยงานอื่ น ๆเข้ า มาขอใช้ ส ถานที่ แ ห่ ง นี้ เ พื่ อ กิ จ กรรม
หลากหลาย เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ ท่ า นรองได้ พู ด หลั กการและเหตุ ผ ลนั้ น ยิ น ดี และดี ใจที่ ท่ า นได้ บ อกว่ า
ผลประโยชน์สมาคมจะไม่เข้ามาก้าวก่ายมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ดีใจแต่ผมเชื่อว่าผลประโยชน์จะมีแน่และก็อีก
เรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงอย่างมากก็อย่างที่ท่านสจ.ในอาเภอบัวใหญ่ได้บอกไปสักครู่ ตอนนี้ได้ทั้งทอดผ้าป่าทั้ง
ผู้บริจาคและก็ผู้ใจบุญได้สามล้านแปดแสนนบาท ก็จะเหลือประมาณเจ็ดแสนบาท สิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะ
อย่างไรถ้าเกิดการสร้างโดมครั้งนี้ไม่เสร็จตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้องใช้เงินสี่ล้านห้า แสนบาท สิ่งที่จะต้อง
ตามมาและเป็นคาถามของพี่น้องชาวบัวใหญ่และผู้ปกครองและนักเรียนเขตบริการบัวใหญ่ ว่าทาไมอบจ.
นครราชสีมาไม่จัดงบมาให้สร้างต่อนี่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เดี๋ยวจะเห็นหลังคาอยู่ครึ่งหนึ่ง และก็
เสาโด่เด่ เขาจะถามมานี่หรือโรงเรียนอบจ.นครราชสีมา ท่านต้องระมัดระวังตัวนี้ด้วย เพราะเหลืออีกเจ็ด
แสนบาท ก็ไม่น้อยนะครับ และก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องตามมาและก็เขาต้องถามว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบไปได้อย่างไร ทุกวันนี้โลกของโซเชียลมันไปไกลมากจะบอกว่าสภาคงไม่รู้มั้ง
เดี๋ยวนี้เขารู้หมดหลายเรื่องผมไปชนบทเขายังถามเลยอบจ. เกิดอะไรขึ้น อบจ. มีปัญหาอะไร อบจ. เป็น
อย่างงั้นจริงไหม แต่ผมตอบสังคมได้ห มดทุกข้อ มีอยู่ข้อเดียวขอนอกรอบที่ตอบไม่ได้แต่ทุกเรื่องตอบได้
หมด เพราะฉะนั้นก็ฝากสภาแห่งนี้ว่าต้องระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ต้องตามมาแน่เดี๋ยวต้องทะเลาะกับ
โรงเรียนต้องทะเลาะกับสมาคมผู้ปกครอง การสร้างโดมครั้งนี้จะสาเร็จหรือไม่ ไม่ใช่ปล่อยเสาโด่เด่ไว้แล้ว
ให้เป็นคาถามว่าอบจ. ไม่ช่วยหรือ งบประมาณอยู่ไหน เป็นโรงเรียนของอบจ. สภาไม่รู้เรื่องเหรอ ท่าน
สส. ท่านสจ. ในเขตบัวใหญ่ของท่านจะต้องตอบคาถามตัวนี้ก่อนคนแรก ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ
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ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อาเภอบ้านเหลื่อม ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะ
อภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.อาเภอบัวใหญ่ เขต 2 ครับ ผมฟังไปฟังมา ฟังท่ าน
สมาชิกทั้งสองท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมพร และท่านโกวิทย์ จริงๆ เป็นเรื่องโดม ไม่น่าไปโยง
เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลย ผมว่าโดยเฉพาะท่านโกวิทย์ ขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งท่านโกวิทย์ ไม่ต้องเป็นห่วง
เรื่องนี้คนบัวใหญ่ใจดี ขาดเจ็ดแสนบาท อันนี้คนบัวใหญ่ร่วมใจกันทั้งหมด เพราะโรงเรียนบัวใหญ่เป็น
โรงเรียนประจาอาเภอที่มีอายุถึง 74 ปี แล้วก็ศิษย์เก่าล้วนเป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะนะครับ โดยเฉพาะ
บริษัทดอกบัวคู่ซึ่งท่านจะบริจาคให้โรงเรียนวัดประชานิมิตรซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดอบจ. โรงเรียนวัด
ประชานิมิตรก็สร้างโดมโดยขอใช้สถานที่พื้นที่จากอบจ. มาแล้วนะครับ เราสร้างมาแล้วใช้งบประมาณไป
สองล้านกว่าบาท เริ่มแรกเขาก็ทอดผ้าป่ากันก่อนแล้วก็ได้เงินมาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือทางบริษัทดอกบัวคู่
และก็ผู้มีใจเป็นกุศลที่เป็นศิษย์เก่าที่ไปได้ดิบได้ดีก็ช่วยกัน และในการสร้างครั้งนี้ขาดอยู่เจ็ดแสนบาท ผม
คิดว่าฝ่ายบริหารช่วยได้นะครับ ถึงฝ่ายบริหารอาจบอกว่าสจ. ช่วยบ้าง ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็ น
สัญลักษณ์ของอาเภอบัวใหญ่ ก็อยากจะฝากสมาชิกทุกท่านว่าอย่าได้กังวล อย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาเปรียบ
อย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยว เพราะว่าเรื่องที่ผ่านมามันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับ เรื่องที่ผ่านมา
ทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกทุกคนทราบดีแต่คงไม่เกี่ยวกับเรื่องโดม แต่ครั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าบัว
ใหญ่ทางคณะกรรมการขั้นพื้นฐานบัวใหญ่และชาวบัวใหญ่ก็ฝากให้ผมได้มาบอกรายละเอียดตรงนี้ให้กับ
สภาได้รับทราบว่าเงินก้อนนี้เราบอกว่าเราไม่ รบกวนเงินหลวง ไม่รบกวนเงินอบจ. งบประมาณของทาง
ราชการแต่อย่างใด อีกเจ็ดแสนบาท เราหาได้ครับ เราเชื่อว่าเราหาได้ และก็เป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันชาว
บัวใหญ่อยากให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้สบายใจนะครับ เรี่องพวกนี้เป็นการขอใช้สถานที่อย่าง
เดียวเพื่อให้ลูกหลานเราได้ใช้ประโยชน์และก็ส่วนเรื่องที่ท่านโกวิทย์ขอเอ่ยนามท่านอีกครั้งหนึ่ง กังวลว่า
อาจจะมีการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจจากหน่วยงานอื่นๆ ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งทางอบจ. อาจจะไป
กาชับทางโรงเรียนได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปลีกย่อย อยากให้ท่านสมาชิกโปรดเข้าใจเราหางบประมาณ
มาแล้วเราก็อยากทาโดยที่เราไม่รบกวนเงินอบจ. แต่อย่างใด เรียนท่านให้ทางสภาได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอบัวใหญ่ ขอเชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง
อีกครั้งหนึ่งครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ฝ่ายบริหารและเพื่อน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง ด้วยความ
เคารพครับท่านประธาน ผมเองเห็นชื่นชมกับท่านรองพิเชฎฐ์ ชัยศรี จากอาเภอบัวใหญ่ ต้องขอประทาน
โทษที่เอ่ยนามท่านจริงๆ ผมไม่ได้ห่วงในเรื่องของงบประมาณจะเสร็จหรื อไม่เสร็จแต่ขอประทานโทษที่
เอ่ยนามอีกท่านหนึ่งคือท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ท่านพูดไว้ก็มีเหตุผลและถ้าเทียบเคียงถ้าเผื่อว่าอาเภอ
อื่นหรือโรงเรียนอื่นซึ่งสังกัดในอบจ. ล่ะ เกิดทาผ้าป่าได้สามล้านแล้วก็บอกเหลือสองล้านจะต้องขอพึ่ง
ใบบุญอบจ. ลองนึกสภาพซิครับจะเกิดอะไรขึ้น แต่ผมไม่ห่วงตรงนั้นที่กระผมได้ลุกขึ้นเพื่ออภิปรายก่อนที่
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้จะได้รับรองญัตติที่ขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับในการก่อสร้างอาคารหรือโดมหรือ
อะไรก็แล้วแต่นะครับ วิธีการปฏิบั ติไม่ว่าจะเป็นการรับเหมา จัดซื้ อจัดจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผม
เตือนสติว่าอย่าให้มีกรณีเหมือนกับโรงเรียนน้อมเกล้า ผมไม่ทราบว่าเขาผิดอะไรกันหรือเป็นเรื่องเป็นราว

๑๒

อะไรกันแต่จากตรงนั้นมาจนถึงวันนี้สภาแห่งนี้รับทราบดี ผมท้วงติงตรงนี้และให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วย
ความเคารพและศรัทธาฝ่ายบริหารเพื่อเตือนสติไว้ว่าท่านเวลาก่อสร้างอนุมัติเงินนายกสมาคมผู้ปกครอง
ท่านต้องเป็นผู้อนุมัติเงินหรือไม่ นายกเราหรือฝ่ายบริหารได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ ตรงนี้ไงครับ
ที่ผมบอกว่าให้ระมัดระวัง รายละเอียดผมไม่ทราบเพราะสภาแห่งนี้ก็ไม่ทราบว่า ใครเป็นคนรับเหมา
แม้กระทั่งวันนี้ผมกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าเจ็ดล้านที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้
ก่อสร้างให้ใช้สถานที่ก่อสร้างหอพักของโรงเรียนน้อมเกล้าได้ดาเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว เห็นไหมครับ
ท่านประธานสภาแห่งนี้ ถามเพื่อนสมาชิกทุกคนทราบไหม ไม่ทราบ วันนี้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือยัง ไม่รู้ วันนี้ดาเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว ไม่เห็น เห็นไหมครับท่านประธานที่เคารพ ตรงนี้ยังไงครับ
สภาอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านจากบ้านเหลื่อม ท่านก็ได้อภิปรายมาแล้วว่าเป็นห่วงเป็นใยเพราะ
ผลกระทบไม่ใช่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวครับ กระทบถึงสภาบ้างอนุมัติอะไรเนี่ย สภาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย 48 คน สจ. อนุมัติงบประมาณไปแล้วยกมือกันโคมๆ ไม่มีใครไม่เห็นด้วยและก็ทุกท่านแสดงความ
ชื่นชมด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้น ยกมือเฉยๆอย่างงั้นหรือ สภานี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ นะครับท่านประธานที่เคารพ
ถึงแม้จะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อไม่ได้ใส่ใจจะอยู่อีกนานเท่าไรเราไม่ทราบแต่ว่าบัตรสมาชิกวันนี้ถึงปี 65 แน่นอน
นี่แหละครับท่านประธานผมห่วงตรงนี้ว่าท่านไปคุยกับนายกสมาคมดีๆนะ อย่าไปทะเลาะกันอีกเพราะใน
สมาคมเองผมก็ ไ ม่ ท ราบว่ า เขามี กี่ ฝั ก กี่ ฝ่ า ยหรื อ เขามี คนไม่ ถู ก กั น ไหม นั่ น แหละครับ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ห่ ว ง
เพราะฉะนั้นอะไรก็ถามยึดระเบียบปฏิบัติและความถูกต้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของอบจ. ไม่ว่าทุกกอง
ทุกฝ่าย นั้นคือสิ่งสาคัญที่สุด มีอะไรเจ้าหน้าที่โดนก่อนแน่นอน นี่ครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสภา
แห่งนี้ ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง อีกครั้งหนึ่งครับ ขอเชิญท่านจุฑาสัณห์
ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อาเภอบัวลาย
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ดิฉันก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบัวใหญ่เช่นกัน
ค่ะ ก็ลุกขึ้นมาสนับสนุนท่านรองพิเชฎฐ์ ชัยศรี ในเรื่องของการสร้างโดมนี้ เพราะเห็นถึงความตั้งใจของ
ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าและก็ศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ที่ร่วมกันหารายได้ที่เพื่อสร้างโดม เพราะฉะนั้น
โรงเรียนบัวใหญ่มีศักยภาพที่จะสร้างโดมหลังนี้โดยไม่ของบประมาณจากอบจ. แน่นอนและเงินส่วนที่
เหลือคาดว่าโรงเรียนบัวใหญ่น่าจะสามารถสร้างได้สาเร็จ จากที่อยู่ตรงบัวลายใกล้บัวใหญ่คาดว่าโดมหลัง
นี้จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ เพราะว่ าโรงเรียนบัวใหญ่มีนักเรียนที่เยอะมากเวลาทากิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเยอะๆ แล้วใช้โดมที่ใหญ่ในการรองรับนักเรียนก็เป็นสิ่งที่น่าจะสร้างขึ้นมานะค่ะ สาหรับที่ท่าน
สมพร จินตนามณีรัตน์ ขออนุญาตที่เอ่ยนามคุยในเรื่องของการดูการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญ
เพราะว่าจะทาให้การจัดการสาเร็จด้วยดี เพราะว่าสมาชิกก็เป็นห่วงตรงนี้ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณทางสมาชิกจากอาเภอบัวลาย มีท่านใดที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
ขอเชิญท่านรองอุทัย มิ่งขวัญ ครับ
นายอุทัย มิ่งขวัญ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายเป็นห่วงเป็นใย
ในเรื่องของการก่อสร้างโดมของโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาคาร ฟังแล้วมีข้อสังเกตที่ท่านได้มอบให้กับฝ่าย
บริหาร มีข้อกังวลก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่พวกเราทั้งหลายใช้สภาแห่งนี้เพื่ อประโยชน์กับทางราชการกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของพวกเรา ขอขอบคุณทางสภาชิก สภาผู้ทรงเกียรติที่ได้ตั้งข้อสังเกตหลายๆ
เรื่องผมถือว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่ฝ่ายบริหารนั้นยึดระเบียบ
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ปฏิบัติในการทาหน้าที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดนะครับกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมา อย่างที่
กราบเรียนนะครับว่าการบริจาคของเงินสมาคมทั้งหลายนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ในอาเภอได้มีเจตนาที่จะทาให้กับพื้นที่ของตัวเองยิ่งมีสมาคมที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาช่วยเหลือในส่วน
ของอบจ. ผมถือว่าเป็นประโยชน์สาคัญยิ่ง ฝ่ายบริหารก็ตะหนักถึงเรื่องนี้จึงจัดเพื่อที่จะให้เข้าอยู่ในเกณฑ์
ในกติกาในระเบียบของพัสดุซึ่งพวกเราได้ให้ความสาคัญนะครับ ก็ต้องขออนุญาตได้กราบเรียนท่าน
ประธานสภาไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ท่านเป็นห่วง กังวลและก็ตั้งข้อสังเกตไว้ ก็ต้องขอ
กราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารครับ ขอเชิญท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ครับ ส.อบจ.เขต 1 ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวทครับ อาเภอ
เมือง เขต 1 ในญัตติที่กาลังพิจารณากันอยู่นี้นะครับ ผมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าสิ่งที่ขอใช้ที่ผมคิด
ว่ามั่นใจเหมือนกับท่านสมาชิกทุกท่านคือไม่มีปัญหาในการให้ใช้ แต่เรื่องของการที่ต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จของโครงการสร้างโดมเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นและก็เป็นเรื่ องที่มีความสาคัญต่อวงการการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานครับ ถ้าจะบอกว่าในการดาเนินการนี้มีเงินแล้วยังขาดประมาณเจ็ดแสน
บาทแล้วอบจ. จะนิ่งดูดายหรือว่าจะดาเนินการปล่อยเขาไปตามยถากรรมโดยการดาเนินการ ผมเชื่อว่า
ศักยภาพของคนบัวใหญ่สามารถทาได้ แต่ ในขณะเดียวกัน เราจะปล่อยให้คนบัวใหญ่ดาเนินการโดยที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับผิดชอบอะไรผมคิดว่าก็กระไรอยู่ วันนี้ท่านดูข่าวจากอิศราก็จะบอกว่า
เราได้โอนงบประมาณในส่วนของการศึกษาหนีไปหมดแล้วทาไมไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อเอาเงินไปสู่การศึกษา
เป็นบางเรื่องเป็นบางโครงการเพื่อตอบกับสังคมว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งทางการศึกษา เงินประมาณแค่หกเจ็ด
แสนบาท อบจ. สามารถดาเนินการให้ได้ เอาไปเลยครับ เป็นตัวอย่างเพราะบัวใหญ่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่
และบัวใหญ่ก็มีเรื่องเยอะ บัวใหญ่มีทั้งเรื่องจัดตั้งจังหวัด มีทั้งเรื่องอื่นๆ ฉะนั้นเป็นที่สนใจของประชาชน
อยู่แล้ว ผมคิดว่าเราควรสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเขาดาเนินการเป็นตัวอย่างว่าเนีย่ สภาอบจ. แห่งนี้ ผู้บริหาร
อบจ. แห่งนี้ ให้ความสาคัญการศึกษามากเท่าที่มีโอกาสจะทาได้ ประการที่ 2 เรื่องการจัดซึ้อจัดจ้าง
เรื่องการดาเนินการมันมีในส่วนของโรงเรียนที่มีเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงหรือว่าสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าเขาเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างโดยตรงก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการดาเนินการเราก็ไม่
ควรไปยุ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นของเราในการดาเนินการเราถึงจะยุ่งไม่งั้นจะเกิดปัญหาเหมือนกับที่น้อมเกล้าที่
ท่านสมพร ขออภัยที่ได้เอ่ยนาม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีความสาคัญต้องแยกให้ชัดเขาให้เงินมาหรือเปล่า
เขาบอกเขาขอสร้างนะครับ เขาจัดซื้อจัดจ้างโดยสมาคมเองหรือเปล่า ถ้าสมาคมดาเนินการก็เป็นเรื่อง
ของสมาคมนะครับ ฉะนั้นต้องดูให้ละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่เราไปยุ่งกันทุกเรื่องแล้วเกิดปัญหาตามมาใน
อนาคต ผมฝากประเด็นด้วยความห่วงใยครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ส.อบจ.อาเภอเมือง เขต 1 นะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปราย
เพิ่มไหมครับ ขอเชิญท่านชาคริต ทิศกลาง จากอาเภอเฉลิมพระเกียรติครับ
นายชาคริต ทิศกลาง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาคริต ทิศกลาง สมาชิก
สภาจากอาเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติมี 2 โรงครับ คาดว่าอาจจะมีสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงใจแรงบุญแรงกุศลของพี่น้องประชาชน
น่าจะมีเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ผมว่าท่านทั้งหลายก็ควรจะตระหนักในความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนที่เขาอุตส่าห์สละทุนสละทรัพย์เพื่อที่จะเห็นความเจริญของโรงเรียนของท้องถิ่นของเขา ท่าน
ทั้งหลายไม่ควรจะมาสร้างบรรยากาศของการทาลายน้าใจไมตรี แรงบุญ แรงกุศลเหล่านี้ ถ้าเขามีเจตนาที่
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

จะทาประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยที่ไม่ได้รบกวนงบประมาณของทางราชการเลย ท่านก็ควรที่จะให้การ
สนับสนุนครับ ต่อไปถ้ามีปัญหามากๆ ผมว่าผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการการศึกษาตลอดทั้งพี่น้อง
ประชาชนคงไม่กล้าที่จะมาทาบุญทากุศลไม่กล้าที่จะบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับ แล้ วท่านเองละครับ
ท่านรับผิดชอบอะไร ท่านก็บอกว่าท่านสจ. ช่วยสร้างโดมให้สักหลังซิ ท่านทาได้ไหม เพราะฉะนั้น ผมคิด
ว่าเราไม่ควรจะพูดอะไรให้มันมากเกินไปอะไรที่มัน พอจะยืดหยุ่นได้ที่พอจะช่วยเหลือกันได้ผมว่าก็ควรที่
จะให้โอกาสพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขาที่เขาจะดูแลโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของเขาลูกหลานของ
เขาก็เรียนที่นั่ น บางทีเจตนาดีๆ เหล่านี้ เราก็ควรจะมองเห็นบ้างนะครับ ผมคงไม่กล้าพูดอะไรมาก
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านชาคริต ทิศกลาง จากอาเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติมนะครับ ผมขอ
อนุญาตขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบ 45 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) พื้นที่บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 41 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา,
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) พื้นที่
บริเวณโรงเรียนบัวใหญ่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอครับ ด้วยมติ เห็นชอบ 41 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มีงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ญัตติ ขอความเห็นชอบให้นายปัญญา สุดมี ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) พื้นที่บริเวณโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาในการอนุญาตให้นายปัญญา สุดมี ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาหร่ายวิ ทยาคม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) พื้น ที่บริเวณโรงเรียนหนองสาหร่า ย
วิทยาคม เหตุผล สานักการคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ว่า
นายปัญญา สุดมี ในนาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม มีความ
ประสงค์จะก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและภารกิจของโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ซึ่งในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)
ดังกล่าว ต้องใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบ
แปลน จานวน 9 หน้า และใช้เงินบริจาคของศิษย์เก่าผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม เป็นจานวนเงิน 3,648,000 (สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเมื่อดาเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะบริจาคอาคารอเนกประสงค์(โดม) ดังกล่าว ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในภารกิจของโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมตามวัตถุประสงค์ของผู้
บริจาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่
7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์
หรือได้รับสิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
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ท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น และข้อ 9 ในกรณีที่มี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ
ส่ว นท้ องถิ่น จะรับเอาพั สดุ หรือสิท ธินั้ น ๆ ได้ ต่ อเมื่อได้รับความเห็น ชอบจากสภาหน่ว ยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติ เพื่อขอความ
เห็นชอบในการอนุญาตให้นายปัญญา สุดมี ในนาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) พื้นที่ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 60 เมตร บริเวณ
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยห้ามมิให้นาไปหา
ผลประโยชน์ในทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ
บริจาคอาคารอเนกประสงค์(โดม) ดังกล่าว ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จึงเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนพดล เนียมสูงเนิน ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ
ท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ นิดเดียวนะครับท่าน
ประธานที่เคารพ ขออนุญ าตตั้ งข้อสั งเกตไว้ นิด หนึ่ ง เพราะว่า เรื่องแรกในระเบี ยบวาระที่ 4 ผู้ที่ ขอ
อนุญาตใช้พื้นที่คือนายกสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนบัวใหญ่ ท่านประธานที่เคารพดูให้ดี ฝ่ายบริหาร
ครับ ขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ เพราะว่าอันนี้จริงๆ แล้วถ้ามีปัญหาอย่างที่
ผมกราบเรีย นไว้ แล้ ว ว่ า ตั้ งข้อสั ง เกตเคยมี การทะเลาะกัน มาแล้ ว แม้ กระทั่ ง ในสมาคมเดีย วกัน แบ่ ง
ออกเป็นสองฝ่าย พอนายกสมาคมอนุมัติให้ใช้เงินก่อสร้างโดมปรากฎว่าลูกน้องไม่เห็นด้วยแล้วก็ว่ากันเอง
และที่เดือดร้อนมาคืออบจ. ทีนี้มาในระเบียบวาระที่ 5 ท่านประธานที่เคารพถ้าดูในนั้น ขออนุญาตจะ
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยัง
ฝ่ายบริหารนะครับว่าคณะกรรมการในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านประธานก็คงจะทราบดี
ผมเองจะก่อสร้างโดมเหมือนกันในปีนี้ของโรงเรียนโนนสูง ศรีธานีทาผ้าป่า โดมราคาประมาณสิบล้าน
วันนี้เขียนแบบออกแบบเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปปรึกษาเขต 31 เลยครับ ท่านดร.ชูเกียรติ ท่านบอก
สร้างเลย เทศบาลก็ไม่ต้องไปขออนุญาตด้วยซ้าไป สร้างโดมเหมือนกัน สิบล้านบาท วันนี้เขียนแบบ
ออกแบบเรียบร้อยประเมินค่าก่อสร้างเรียบร้อย ผมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
โนนสูงศรีธานีครับ นักเรียนสามพันกว่าคนท่านผู้อานวยการ ท่านก็ ปรึกษาหารือแม้กระทั่งแบบเหล็กไอ
บีมที่ออกแบบมาเสร็จเรียบร้อยปรากฎว่าขนาดของเหล็กไอบีมเขาขอลดขนาดนะครับ เขาก็มาปรึกษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึ กษาก็ คื อ ผม นี่ ย กตั ว อย่ า งให้ ฟั ง แต่ วั น นี้ ผู้ ที่ ข ออนุ ญ าตในนามของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผมถามว่าแล้วประธานไปไหน ที่ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ ถ้าเกิดว่าประธานบอกไม่รู้
ไม่รับทราบ ก็ขออนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกตไม่ได้ทักท้วง ถ้าทราบว่าท่านเลขานายกลวัชร
อึ้งสวัสดิ์ ท่านเป็นประธานสถานศึกษาก็ยินดีด้วยนะครับ และก็ต้องขอชื่นชมขอตั้งเป็นข้อสังเกตด้วย
ความเป็นห่วงด้วยความเคารพครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านเลขากลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ครับ
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จริงๆ ผมไม่อยาก
อภิปรายแต่ผมเป็นประธานจริงๆ และผมเป็นประธานและผมมาทาเรื่องขอเสนอผมว่าดูไม่ดี ผมก็เลยให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนตูม ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการเป็นคนเสนอขอมาก็ทา
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ตามรายละเอียด แม้กระทั่งตัดต้นไม้หนึ่งต้นก็ต้องขอนะครับตามรายละเอียดของระเบียบทางราชการ
ท้องถิ่นนะครับ ผมตัดต้นไม้สามต้นผมก็ต้องทาหนังสือมาขอว่าพื้นที่ตรงนี้ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 60
เมตร ตัดต้นไม่กี่ต้นก็ต้องขอเริ่มตั้งแต่ขั้นที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ตามระเบียบของกรมป่าไม้ด้วย เราอยู่ใน
พื้นที่ของอบจ. จริงแต่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ ต้นไม้ อยู่ในกรมป่าไม้ อันแรกผมก็เหมือนท่านสมพร ทาไมอยู่ใน
พื้นที่เราเราตัดไม่ได้ ก็ไปดูระเบียบเราตัดไม่ได้เราก็ต้องขอเขายิ่งเป็นต้นไม้หวงห้ามยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย อันนี้
รับทราบนะครับ ถ้าใครเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของสังกัดอบจ. หรือที่ไหนก็แล้วแต่ ท่านอย่าไปตัด
ต้นไม้ซี๊ซั๊วนะครับ มีปัญหา แม้กระทั่งเรื่องขออนุญาตตัวผมไม่กล้าเซ็น เองเพราะผมเป็นสมาชิกและผม
เป็นประธานแล้วผมมาเซ็นทุกอย่างเอง ผมก็ดูแล้ว และขอโทษที่ไม่ได้บอกทุกท่านก่อน เพราะว่าคิดว่าจะ
ไม่มีประเด็นออกมา ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
ขอขอบคุณท่านเลขานะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ขอเชิญท่านอุทัย มิ่งขวัญ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง
ที่ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเป็ น ห่ ว งกั ง วล ผมเรี ย นอย่ า งนี้ ค รั บ ตามกฎหมายสมาคมหรื อ ชมรมต่ า งๆ แม้ แ ต่
คณะกรรมการสถานศึกษานะครับ ก็มีกฎหมายรองรั บ แต่ถ้าเป็นชมรมไม่มีกฎหมายรองรับ กราบเรียน
ท่านประธานเพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ
ครับ ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ
ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 45 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายปัญญา
สุ ด มี ในนามคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นสาหร่ า ยวิ ท ยาคม ก่ อ สร้ า งอาคาร
อเนกประสงค์(โดม) พื้นที่บริเวณโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบ 41 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายปัญญา สุดมี ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) พื้นที่บริเวณโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ตามที่
ฝ่ า ยบริ ห ารเสนอ ด้ ว ยมติ เ ห็ น ชอบ 41 เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ –ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง
(ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
เชิญฝ่ายบริหาร เชิญท่านรองฯ อุทัย แถลงครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ ญัตติขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ
การศึ ก ษา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เสนอต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เหตุผล กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ได้
กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
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สถานศึกษาในสัง กัด ให้มี คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อท าหน้ า ที่
กาหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดลาดับความสาคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 4.ผู้อานวยการ
สานั ก/กอง/ส่ วนฯ ที่เกี่ย วข้อง กรรมการ 5.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสัง กัด ทุกแห่ง
กรรมการ 6.ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบกรรมการ 7.หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี) กรรมการ 8.ผู้อานวยการสานัก/กอง/ส่วนการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความเห็นชอบให้นายศิลปสิทธิ์
ทับทิมธงไชย อดีตผู้อานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการศึกษา เคยได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของกรม
สามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 5 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย พ.ศ.2551 ข้อ 4 กาหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ความเห็นชอบ จึง
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ มีท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 41 เสียง ท่าน
ใดไม่เห็นชอบครับ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา
องค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวั ดนครราชสีมาตามที่ ฝ่ ายบริหารเสนอ ด้ วยมติเ ห็นชอบ 41 เสียง ไม่
เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการ
สภาฯ)
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ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ เชิญท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดีครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จัง หวั ดนครราชสี มา และผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่า น ผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกอบจ. หลั กการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ถึง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่
สามารถที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ให้เสนอขออนุมั ติต่ อสภาท้ องถิ่น แล้ วรายงานให้ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ทราบ เพื่ อขออนุมั ติ จากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการขอขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยกร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ประกาศใช้แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ได้อย่างครอบคลุม สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้แถลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการพอสมควร
ก่อนที่จะบรรจุโครงการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาก
เหตุผลข้างต้น เป็นเหตุให้การจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดได้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัย
อานาจตามความนัยข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
จากวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 45 วัน จึงเสนอญัตติเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ขอบคุณท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดีครับ ฝ่ายบริหารได้แถลง ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะ
อภิปรายครับ ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบ
สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 41 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 41 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ข้อสอบถาม
- ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 9
ประธานสภาฯ
นายศิริพงศ์ มกรพงศ์

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
9.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
เชิญสมาชิกฯ ที่จะเสนอปัญหาความเดือดร้อน มีหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญท่านศิริพงศ์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกฯ กระผมศิริพงศ์ มกรพงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร เขต1 อาเภอสีคิ้ว อยากนาเรียนสภาแห่งนี้ว่า อาเภอสีคิ้วของผมนั้นปัจจุบัน
นี้ได้เกิดโรงงานขึ้น 2 โรงนะครับ ก็อยากนาเรียนท่านประธานว่ามีปัญหานะครับ ก็คือการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ห่างจากอาเภอสีคิ้วอยู่ประมาณสักกิโลเศษๆ นะครับ พี่น้องในอาเภอ
สีคิ้วของผมนั้นเกรงว่าจะมีปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ นะครับ จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
ในเขตอาเภอสีคิ้วของผมนะครับ ก็อยากนาเรียนท่านประธานสภาให้ท่านทราบว่า มีการเกิดโรงไฟฟ้า
ชีวมวลแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับ ก็ปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนของผมนั้น ก็มีการต่อต้านและเห็นชอบ ก็จะมี
การร้องเรียนมาที่ศูนย์ดารงธรรม คือจังหวัดนครราชสีมาของเรา ปัจจุบันนี้โรงงานแห่งนี้ก็ยังดาเนินการ
ก่อสร้างอยู่ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกกะวัตถ์น ะครับ ก็ในพื้นที่นั้นก็มีการทาการขุดแหล่งน้าที่
ใหญ่ พ อสมควร ก็อ ยู่ ป ระมาณสั ก 400,000 ลู ก บาศก์ เ มตรนะครับ พี่ น้ องประชาชนก็เ กรงจะมี
ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ มลภาวะทางเสียง มลภาวะเรื่องฝุ่นละอองนะครับ ก็
อยากนาเรียนให้กับสภาแห่งนี้ได้รับทราบ แล้ วก็อีกเรื่องนึงก็คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานน้าตาล
ครบุรีนะครับ ก็จะก่อสร้างในอาเภอสีคิ้วของเรา ก็ได้รับการต่อต้านส่วนนึงแล้วก็เห็นชอบส่วนนึง ผมเอง
ในฐานะสมาชิกก็รู้สึกอึดอัดนะครับก็อยากมานาเรียนสภาแห่งนี้ เนื่องจากโรงงานทั้ง 2 นั้น เป็นโรงงาน
ที่ค่อนข้า งใหญ่นะครับ โดยเฉพาะโรงงานน้าตาลนั้นได้ทราบว่ามีการตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง
ประมาณสักเกือบหมื่นล้านนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องในอาเภอสีคิ้วของผมคงจะได้รับผลกระทบไม่มาก
ก็น้อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องการคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อย ซึ่งเป็ น
วัตถุดิบนะครับ ก็โรงงานน้าตาลแห่งนี้ก็จะผลิตประมาณ ก็คร่าวๆให้ได้รับทราบว่าอยู่ประมาณวันละ
20,000 ตันนะครับ แล้วก็มีโรงงานแอลกอฮอล์ แล้วก็มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับที่จะเกิดอยู่ในพื้นที่
เขต1 อาเภอสี คิ้วของผมนะครับ ก็อยากจะน าเรียนสภาแห่ง นี้ โดยเฉพาะที่ กลัวที่สุ ดก็ คือโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลที่อยู่ใกล้อาเภอสีคิ้วคือ ไม่ห่างจากอาเภอสีคิ้วมากนักประมาณกิโลเศษที่ผมได้นาเรียนได้เบื้องต้น
นะครับ ก็อยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม
จังหวัด หลายๆหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมเองก็อยากนาเรียนฝากให้กับสภาแห่งนี้ได้รับทราบ แล้วก็
ฝากถึงท่านผู้บริหาร ตอนนี้เพิ่งเริ่มสร้างนะครับ กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่นะครับ ผลกระทบนั้นก็
อาจจะยังมีน้อยนะครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าโรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นมานั้น ไม่มากก็น้อยผมว่าได้รับผลกระทบ
แน่นอน และก็ทาให้พี่น้องอาเภอสีคิ้วของผมนั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับ พวกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะ
ครับ ก็ทาให้ผมรู้สึกอึดอัดก็อยากมานาเรียนให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณ
ท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ เพื่อนสมาชิกทุกๆคน ขอกราบขอบพระคุณครับ
ต้องขอขอบคุณท่าน สจ.ศิริพงศ์ ครับ ผมขออนุญาตแนะนานะครับ ทางสภาของเรามีคณะกรรมการอยู่
14 คณะนะครับ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก็มีด้วย ซึ่งท่านก็สามารถที่จะร้องไปยังคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมของสภาเราได้ซึ่งประกอบด้วย 7 ท่าน ผมจาชื่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะนาชื่อให้ท่านนะ
ครับ ท่า น เพื่ อที่ จะไปเสนอให้คณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อมต่อไปครับ มี ท่า นใดประสงค์ที่จ ะอภิป ราย
เพิ่มเติม ท่านประพจน์ ธรรมประทีปครับ สจ.จากเขตอาเภอเมืองครับ เชิญครับ
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นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมประพจน์ ธรรมประทีป จาก
อาเภอเมืองเขต 4 ก่อนอื่นต้องกราบขอประทานอภัยนะครับที่ท่านเข้ามาในห้องที่ประชุมแห่งนี้แล้วท่าน
อาจจะเห็นซองวางอยู่บนโต๊ะของท่านนะครับ นั่นเป็นซองเรียนเชิญงานแต่งงานของลูกสาวผมนะครับ
ต้องขอกราบประทานอภัยที่ไม่ได้นาเรียนด้วยตัวเองทุกๆท่านนะครับ เพราะว่ากลัวจะเสียเวลารบกวนใน
การประชุมจึงขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านผู้อานวยการกอง
ทุกๆกองนะครับ แล้วก็อยากจะแปลกไปอีกนิดนึงว่า พอเปิดซองมาเอ๊ะทาไมดูซองเล็กๆ มีบัตรอะไร
เล็กๆนะครับ ก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิของคนสองคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน เพราะว่าเราให้สิทธิเค้าแล้ว
นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องขอประทานอภัยตรงนี้ไว้กับท่านนะครับ กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่าน
คณะผู้บริหารตลอดจนผู้อานวยการกองทุกๆกอง ทุกๆสานัก นะครับและขอเรียนเชิญนะครับไปเป็น
พยานให้กับ หลานนะครับ แสดงความยิ นดีกับหลานในวั นที่ 10 กันยานะครับ เวลา 12:00 น. ที่
โรงแรมสีมาธานีครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับๆ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายท่าน ขอเชิญครับจาก ขามสะแกแสงครับ เชิญครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกาชัย จากขามสะแกแสงครับ
เรียนท่านประธานครับเนื่องจากทางเพื่อนสมาชิกของเรานะครับได้ผ่าน แผนพัฒนาจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามปี คือ 2560-2562 แต่ผมเองได้ดูโดยละเอียดละครับ สาหรับขามสะแกแสงนั้น
ยังไม่ครอบคลุม และรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆ เท่ากันหมดละครับ ห้าแสนเพราะฉะนั้นก็
อยากจะหารือท่ านประธานไปยั งฝ่ า ยบริหารว่ า ยัง มี เวลาที่จ ะให้ท างเพื่ อนๆสมาชิ กที่ ได้ เห็นความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สามารถที่จะจัดทาหรือร้องขอในเรื่องของงบประมาณที่มาจัดเข้าอยู่ใน
แผนของปี 2560-2562 ได้หรือเปล่าครั บ ก็อยากจะเรียนถามท่านประธานถึงฝ่ายบริหารครับ แล้ว
ขอให้กาหนดวันเวลาที่ชัดเจนนะครับ ถ้าหากได้และกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดเมื่อไรครับ ครับ ขอบคุณ
ครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอเชิญท่าน ทางฝ่ายบริหารนะครับ ท่านรองกิตติ เชาวน์ดีครับ เชิญๆ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะกากับ
ดูแลกองแผนและงบประมาณและกองพัสดุนะครับ กราบเรียนพี่น้องและกราบเรียนท่านประธานสภา
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เองการยกเว้นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่สั่งโดย คสช.
จะมีกาหนดครบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งยังไม่ทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะสั่งการมาให้
ต่ออายุ เหมือนกับที่เราได้ต่อกันหรือเปล่า จะได้ยกเว้นระเบียบอีกหรือไม่ แต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่าตีเป็นราคาห้าแสนนะครับถ้าเดือดร้อนเท่าไหนก็ทาเท่านั้น เรา
ฝ่ายบริหารไม่ได้คิดว่าความเสียหายมันจะต้องต่ากว่าห้าแสน หรือมันจะต้องสูงกว่าห้าแสน มันอาจจะแค่
ทาถนนไปแค่สามแสนแปดก็ได้ หรือจะเอาสักสิบล้าน ก็ไม่มีปัญหาถ้ามันแก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้ อย่า
ไปตั้ง เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า พวกเรา ใช้คาว่าพวกเราไม่ได้ ทางฝ่ายบริหารและสภาจัดทาการเว้นระเบียบ
เหมือนกับ เสมือนหนึ่งว่าที่หลายคนพยายามที่จะโยงว่าสภาแห่งนี้กับผู้บริหารชุดนี้ได้ทาการสมยอมการ
จัดทางบประมาณในราคาห้าแสนบาท ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า สิ่งที่เราปฏิบัติมามันด้วยความจาเป็น
เดือดร้อน เพื่อความแก้ปัญหาที่คล่องตั วรวดเร็ว ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มันเหมาะสมกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ ให้มันเหมาะสมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง สามารถแก้ไ ขปั ญหาเพื่อรองรับ ฤดู ฝนที่จ ะมาถึง นี้ จะเห็น ได้ ว่า วัน นี้เอง เราได้แก้ไขปัญ หาไปใน
บางส่วน บางส่วนก็ยังเกิดภัย แล้งอยู่ บางส่วนน้าก็เต็มทุ่ง เต็มนา ผมเชื่ออย่างเหลือเกินว่าสิ่งที่พวกเรา
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ทา สิ่งที่ท่านสมาชิกสภาได้ให้คาแนะนา ได้ให้ข้อท้วงติงเรื่องการเว้นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ใน
เรื่องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งสิ้นนะ
ครับ ก็กราบเรียนท่านเพื่อนสมาชิกท่านประธานสภาว่าการแก้ปัญหาเราไม่ได้คานึงถึงว่ามันจะสามแสน
ห้าแสน หนึ่งล้าน สองล้าน สิบล้าน แต่เราทาเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว กระตุ้นเศรษฐกิจ สนองนโยบายรัฐบาล เรียนท่านประธานสภา ครับผม
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณทางฝ่ายบริหารนะครับ ขอเชิญท่านชวาล พัฒนกาชัย อีกนิดนึงครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย ขออนุญ าตอีกนิ ดนึง ครับ ท่านประธานที่ เคารพครับ เอ่อ ฝ่า ยบริหารยั งไม่ตอบครับ คือ คงจะหลง
ประเด็นไปครับ ท่านฝ่ายบริหารเพราะว่าผมอยากทราบว่าในแผนสามปีนั้น เราสามารถที่จะเพิ่มได้
หรือไม่แค่นั้นเอง ในช่วงก่อนที่เราจะจัดทาข้อบัญญัติในปี 2560 ทันหรือเปล่าที่เราจะเพิ่มแผนเพื่อให้
ครอบคลุ ม เพราะว่ าผมไม่ ติงหรอกครับ 500,000 เพราะว่ ามัน เกิดประโยชน์ จริง ๆครับ แต่ติ งว่ า
ต้องการที่จะเรียนถาม ฝ่ายบริหารว่าต้องการที่จะเพิ่มเติมเพื่อให้มันครอบคลุมได้หรือไม่ เมื่อก่อนที่จะมี
การจัดทางบประมาณครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับท่านชวาลครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม เชิญครับท่านรองกิตติครับ เชิญครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียนท่า นประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมกิต ติ เชาวน์ดี ต้องกราบขออภัย ท่านประธานฯ และเพื่อน
สมาชิกฯ ก็เป็นกังวลเพราะเราเจออุปสรรคปัญหามากมายแต่แน่นอนว่าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ตัดสินใจใน
การทาอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อการตัดสินใจทุกอย่างจะต้องมีซ้ายและมีขวา เราคิดถึงผลประโยชน์ของพี่
น้องประชาชนเป็นหลักว่าจะตัดสินใจอย่างไรแล้วผลกระทบที่ออกมาเราต้องยอมรับถ้าฝ่ายบริหารไม่
ตัดสินใจแล้วจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเมื่อการตัดสินใจจะมีคนตัดสินว่าเราตัดสิน
ถูกหรือตัดสินผิดก็คือพี่น้องประชาชน แต่ต้องกราบขออภัยเมื่อกี้นี้ท่านถามว่าจะเพิ่มแผนได้หรือไม่
เพิ่มโดยเร่งด่วนที่สุดนะครับ เพราะว่าการเพิ่มแผนเข้ามาจะต้องเปิดประชุมคณะกรรมการแผนถึง 2 ชุด
ก่ อ นที่ เ ราจะท าข้ อ บั ญ ญั ติ ไ ด้ จ ะต้ อ งอยู่ ใ นแผน 3 ปี ก่ อ นที่ ผ มจะน าเข้ า ไปในแผน 3 ปี ต้ อ งมี
คณะกรรมการประชุมอีก 2 คณะ ที่มีบางคนไม่เข้าใจว่าผมประชุมเช้าบ่ายให้เสร็จเลย เหมือนบัตร
สนเท่ห์ ที่บอกว่าผมประชุม 2 คณะเลยก็เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ผมจึ ง ต้ องประชุ ม 2 คณะพร้อมกั น สนั บ สนุ น เสร็จ ก็พั ฒ นาองค์ การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ อดี ต ท่ า น
ประธานสภาฯ เป็น คณะกรรมการติดตามของเราด้วยชุดหนึ่ง อยากจะฝากว่า เพิ่มแผนได้วันนี้ท่า น
สมาชิกสภาฯ ได้ต่ออายุราชการเหมือนกับพวกผมแล้วได้ลงพื้นที่ไปพบเจอปัญหาของพี่น้องประชาชน
ผมเรียนท่านประธานสภาฯ ในการสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนที่มาร้องเรียนกับเราโดยตรงแล้ว ส่วนราชการแล้ว ก็มีท่านสมาชิกสภาฯ เมื่อลงพื้นที่ลง
ไปเรียบร้อยแล้ วก็สามารถสะท้อนปัญหาให้กับพวกเราได้แต่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็
พยายามจะแก้ไข ส่วนการเพิ่มแผนนั้นวันนี้วันที่ 15 สิงหาคม ผมอยากให้เร็วที่สุด ไม่อยากให้เกินวันที่
25 สิงหาคม เพราะผมจะได้มีเวลาประชุมคณะกรรมการเดี๋ยวจะหาว่าผมลวก ๆ ทา ไม่ตั้งใจทาหมกเม็ด
ท าจะเท่ า ไหร่ ก็ เ ท่ า นั้ น ไม่ มี ค วามกั ง วล เท่ า ไหร่ เ ราก็ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วก็ขอให้ท่านประธานฯ ฝากไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านสมพร
จินตนามณีรัตน์
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝ่ายบริหารโดยการนาของท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
สุวรรณฉวี และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อาเภอโนนสูง ใน
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ระเบียบวาระอื่น ๆ ก็คงจะเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของแผนฯ ปี 59 และอยู่ อบจ.มา 20 กว่าปี เป็น
สมาชิกฯ มาก็นานพอสมควร ภาวะวิกฤตช่วงนี้ในระยะนี้ค่อนข้างจะหนักที่สุดและกระผมเองก็ขอให้
กาลั ง ใจฝ่ า ยบริหารด้ ว ยความเคารพจริง ๆ ท่ า นจั ด ท าแผนแก้ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้อนของพี่ น้ อ ง
ประชาชนใน 32 อาเภอ และก็แน่นอนครับในการจัดทาแผนปี 59 ไม่ว่าจะในเรื่องของเงินสะสมจ่าย
ขาด ในเรื่องงบประมาณปี 59 ท่านก็แก้ไขตามระเบียบผมเคยได้อภิปรายไว้ในบันทึกระเบียบวาระการ
ประชุมที่เราเพิ่งอนุมัติไป เพิ่งผ่านว่าอนุมัติว่าระเบียบวาระการประชุมถูกต้องไปเมื่อกี้นี้ เอง ในนั้นผมได้
พูด ครอบคลุ มไว้ว่ าในบทบาทหน้ าที่ และตามหนั งสื อสั่ งการไม่ ว่า จะเป็ น คสช. ไม่ว่ าจะเป็น ทาตาม
นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้รีบดาเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวละ 500,000 300,000 อย่างที่ฝ่ายบริหารได้กล่าวมาและด้วยความเคารพครับ
วันนี้ในเรื่องของการตรวจสอบ ผมถึงเห็นใจ ขอให้กาลังใจฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงเราจะท า
งบประมาณในปี 60 ที่จะดาเนินการในสมัยประชุมนี้ตรงนี้อยากจะเห็นความสาคัญเมื่อสักครู่ต้องขอ
ประทานโทษที่เอ่ยนามท่าน คือ ท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดี ท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยว่าเราจะทาตัว
ละ 500,000 อีกหรือ วันนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานตรวจสอบอย่างเข้มข้น ลงโทษอย่างรุนแรงต้อง
กราบขอบพระคุณและขอให้กาลังใจท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ประมุขฝ่ายปกครอง
ประมุขฝ่ายบริหาร จริง ๆ ถ้าไม่แน่จริงชนไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับ กระแสไม่ว่าจะเป็นทั้งทางลับทั้งทาง
แจ้งเราเองก็ทราบดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกกองและทุกท่าน ที่ยืนหยัด
ท่านโดนก่อนแน่นอน วันนี้มีการตรวจสอบทราบว่าโดนไปหลายท่านแล้วเหมือนกัน ตรงนี้อยากจะเรียน
ผ่านท่านประธานฯ ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฯ และฝ่ายบริหารด้วยว่าจริง ๆ แล้วเรามองเห็นปัญหาและ
ขณะเดียวกันก็ขอให้กาลังใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ไม่ว่าจะทุกองค์การ ไม่ว่าจะโครงการใดหรืออะไรก็
แล้วแต่ วันนี้การตรวจสอบที่เข้มข้นจากหลายคณะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีคณะเดียว ไม่ใช่มี สตง.อย่างเดียว มี
ปปช. ด้วย มาคอยจับตาดูท่านอยู่ ฝ่ายสภาฯ เองก็เช่นเดียวกันอย่างที่ทราบเมื่อกี้นี้ สภาฯ โดยอนุมัติ
กลับไปกลับมาอย่างนั้นหรือ แม้กระทั่งในการที่เรานางบปกติมาแปรเป็นงบตัวละ 500,000 ที่พู ด
เพื่อให้ท่านประธานสภาฯ ได้รับ ทราบ รับฟัง เราก็ทา แต่อย่า งที่ท่านประธานฯ ก็ยืนหยัดว่าที่สภาฯ
แห่งนี้ได้อนุมัติไปตามนั้นยังยืนหยัดถึงความถูกต้องว่าถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและถูกต้องตามนโยบาย
ของ คสช. และปฏิบัติตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนโดยเร่งด่วนและโดยรวดเร็วและโดยถูกต้อง ตรงนี้ที่สภาฯ แห่งนี้เห็นความสาคัญจึงอนุมัติ
งบประมาณในการที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาแบบรวดเร็ ว แต่ ค วามเห็ น ต่ า งของหลายคณะกรรมการที่ ม า
ตรวจสอบก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบไปว่าจะชี้ให้เห็นว่าเราทาผิดระเบียบตรงไหน สภาฯ
ทาผิดระเบียบตรงไหน แต่ถ้าสภาฯ กลับไปกลั บมาสิครับ ตรงนั้นเป็นสิ่งสาคัญว่าเรายืนยันว่าเราทาผิด
หรือ เรายืนยันว่าเราทาผิดระเบียบปฏิบัติหรือ แต่อย่างไรก็ตามเราเคารพในข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบ สภาฯ แห่งนี้ถือว่าเป็นสภาฯ อันทรงเกียรติและอนุมัติด้วย ก็ขอให้กาลังใจฝ่ายบริหารและ
เหนือสิ่งอื่นใดให้กาลังใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยตรวจสอบภายในของ อบจ.เอง วันนี้ลงตรวจสอบอยากจะ
กราบเรียนท่านประธานฯ ให้ทราบว่าในฐานะ สจ.ที่อยู่ในพื้นที่บางครั้งได้รับการประสานว่างานที่ไปทา
ไปทารึปล่าว พอไปตรวจสอบปรากฏว่าไปถามผู้นาไม่มี แต่พอตรวจสอบ GPS หรือค่า GPS อย่าง
แท้จริง ปรากฏว่ามี เห็นไหมครับว่าบางครั้งวันนี้เราได้ตรวจสอบตัวเองและมีฝ่ายตรวจสอบมาด้วย
หลายคณะกรรมการ หลายสิ่งหลายอย่างเป็นบทพิสูจน์ว่าวันนี้ อบจ.เราก็คงจะต้องทางานอย่างถูกต้อง
เข้มข้นตามระเบียบให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ

