รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2559
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สานักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
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. นายภาณุ
14. ดร.ภูกิจ
15. นายชยุต
16. นายรชฏ
17. นายธวัฒน์
18. นายศิริพงศ์
19. นายเลิศชัย
20. นายสถาพร
21. นายสาทิช
22. นางสุพัตรา
23. นายชวาล
24. นายไกรวัจน์
25. นายไพฑูรย์
26. นายโกวิทย์
27. นายสมจิต
28. นางสาวจุฑาสัณห์
29. นายสมโภชน์
30. นายชยกฤต

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
โชติกลาง
บวชสันเทียะ
มากเมือง
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
ยินดีสุข

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.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
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.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
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31. นางสาวรมย์ธีรา
32. นายมนัส
33. นางอรอนงค์
34. นายชาคริต
35. นายบุญดี

แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์

ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย

ผู้ลาประชุม
1. นายวีระวัฒน์
2. นายสมยศ
3. นายพรชัย
4. นายสมพร
5. นายพงษ์พันธุ์
6. นายพิชัยศักดิ์
7. นายสมชาย
8. นายบัวพันธ์
9. นายกรีธาพล
10. นายรักชาติ
11. นายชาญชัย
12. นายวีระชาติ
13. นายชุณห์

มิตรสูงเนิน
คุณเวียง
อานวยทรัพย์
จินตนามณีรัตน์
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
จันคาวงษ์
วรรณทาป
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
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.ประทาย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

ฝ่ายบริหาร
1. นายกิตติ

เชาวน์ดี

รองนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิวัตน์
2. นายชนะชัย
3. น.ส.สริตา
4. นายนิธิโรจน์
5. นางประทีบ
6. นายจิรยุทธ
7. นายสาอางค์
8. นางรังสิยา
9. นายวีระชัย
10. นางพรเพ็ญ
11. นายเจษปฐมพงศ์
12. น.ส.อิชยา
13. น.ส.พิทยา
14. น.ส.กิ่งกาญจน์

พลสยม
ชอบบัว
กันตยาสกุล
บุญญาวัฒนานันท์
ถิ่นโคกสูง
อาสาเสน
ยื่นแก้ว
นุทกิจ
ศรีโอษฐ์
แพเกาะ
ธนเดชาพิทักษ์
วงศ์กันยา
สถาพร
ศรอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการสานักการคลัง
(แทน) ผู้อานวยการสานักการช่าง
(แทน) รักษาการ ผอ.สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อานวยการสาธารณสุข
นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
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15. นางณัฐชยา
16. นางนิ่มนวล
17. นายนันทภพ
18. นายวิสุทธิ์
19. น.ส.ใจดาว
20. นางวินญา
21. นางดาราวรรณ
22. น.ส.สุรีรัตน์
23. นางสุวรรณี
24. นางสาวพิฐชญาณ์
25. นางสุพรรณี
26. นางมาลิน
27. นางรุ่งทิพย์
28. นางภัคธมล
29. นายบรรลือ
30. นางชูรัตน์
31. น.ส.อรุณี
32. น.ส.กชพร
33. น.ส.รัชดาพร
34. นางบุญเลี้ยง
35. นายกิติศักดิ์
36. นายกชกร
37. นายวัฒนพงศ์
38. นายมานะ
39. นายวัชรกฤตย์
40. นางยุพา

นรินทร์นอก
ศรีสัตตบุตร
ฉายดิลก
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
อยู่คงดี
ประภาสโนบล
สมลือชาชัย
ฉายาวรรณ
กองเพชร
ชายากร
นุรัตติวงศ์
คงคาน้อย
แย้มจะบก
คุปพิรัตน์
ค้ากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักบริหารงานการคลัง
นักจัดการงานทั่วไป
หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
หน.ฝ่ายประชุมสภา อบจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
พนักงานธุรการ ชั้น 1
จพง.ประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นายช่างไฟฟ้า
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มหาชน
บก.ไนทสยาม
บก.ข่าวไนทสยาม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ
วั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาองค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่
3/2559 ขออนุญาติเข้าระเบียบวาระครับ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
1.1 ขยายสมัยประชุมสภา อบจ.นม. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ออกไปอีก 15 วัน
ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2559 – 8 ตุลาคม 2559 เนื่องจาก สภาฯ มีความจาเป็นเร่งด่วนใน
การพิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ทันใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ผมขออ่านประกาศให้ท่านสมาชิกได้ ทราบ ประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ภายในกาหนด 45 วัน และครบกาหนดเวลาการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 ในวันที่
23 กันยายน พ.ศ.2559 นั้น เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังมีญัตติที่ต้อง
พิจารณาอีกเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) มาตรา 22 วรรคสาม สั่ ง ขยายสมั ย ประชุ ม สภาองค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2559 ออกไปอีกสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ 24
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 ในวาระที่ 1.1 ผ่านไปนะครับ ผมขออนุญาตขอไปยังวาระที่
1.2 ครับ
1.2 เนื่องจากฝ่ายบริหารเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สภาพิจารณาร่าง
ข้ อ บั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ให้ ทั น ใช้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 จึ ง อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2554 ข้อ 23 ครับ โดยบอกนัดในที่ประชุม สภา ซึ่งกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้ง ที่ 4/2559 ในวันอัง คารที่ 27 กั นยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผมได้แจ้งขยายและก็ขอนัดประชุมในวันที่ 27 กันยายน
2559 ทางกองกิจการสภาจะนาร่างข้อบัญญัติ ยื่นให้กับท่านสมาชิกทุกๆ ท่าน ส่วนที่ไม่ได้มาวันนี้
ทางกองกิจการสภาจะนาส่งไปให้ทุกๆ ท่าน ภายในกาหนด

นายอภิวัตน์ พลสยม

1.3 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เกษียณอายุราชการ จานวน 2 ท่าน คือ
1. นายอภิวัตน์
พลสยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. นายวีระชัย
ศรีโอษฐ์
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ซึ่งท่านทั้งสองเป็นบุคคลที่ทาคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็น
อย่างมากและก็เป็นบุคคลที่ทางฝ่ายบริหารและทางสภาของเราและข้าราชการทุกคน ให้ความรักและให้
ความเคารพด้วยนะครับ วันนี้ท่านจะมาลาชีวิตเกษียณทางราชการของท่าน ท่านแรก คือ ท่านอภิวัฒน์
พลสยม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเสียงปรบมือให้ท่ านด้วยครับ ท่านที่สอง คือ
ท่านวีระชัย ศรีโอษฐ์ ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ ผมใคร่ขอความกรุณาสภาจะขอให้ท่าน
อภิวัฒน์ พลสยม พบปะพี่น้องชาวอบจ. ของเรา ในการที่จะลาชีวิตข้าราชการของท่าน เชิญครับ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นรองประธานสภา ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายอภิวัตน์ พลสยม ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ กรุณาให้เกียรติกระผมได้มากล่าวคาอาลาชีวิตราชการกับท่าน
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สมาชิกผู้ทรงเกียรติซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัด
นับเป็นเกียรติสูงสุดของกระผม ผมขอกราบเรียนท่านทั้งหลายด้วยความเคารพว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี
6 เดือน ที่รับราชการในตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่สุด
ของชีวิตราชการ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า ที่ตัวกระผมเองได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายหัวหน้าข้าราชการฝ่าย
ประจาสูงสุด และมีความภาคภูมิใจว่าได้นาพาพี่น้องข้าราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ลุล่วงภารกิจในทุก
ปีงบประมาณที่ผ่านมาและที่สาคัญตัวกระผมเอง ได้รับความเมตตากรุณาจากฝ่ายบริหารคือ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
ความรักและความปรารถนาดียิ่งจากฝ่ายสภา ซึ่งเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแต่ท่านประธานสภา ท่านรองสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทาให้มีความประทับใจ
ที่จะกราบเรียนกับท่านว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่ง ผมรับราชการทั้งหมด
เป็นเวลา 34 ปี เริ่มรับราชการ ตั้งแต่ปี 2525 ในตาแหน่งปลัดอาเภอ รับราชการในส่วนกลางเป็นตัว
หน้างานและหัวหน้าฝ่ายในกรมการปกครอง และโอนย้ายมาสู่ชีวิตราชการท้องถิ่น เมื่อประเทศไทยเริ่ม
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. 2537 โดยการตราพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งส่งผลให้เรามีองค์กรท้องถิ่นครบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ผมได้
โอนย้ายลงมาที่สุขาภิบาลจอหอในตาแหน่งปลัดสุขาภิบาลและปรับยกฐานะเป็นเทศบาลและตัวกระผม
เองก็ เ ป็ น ปลั ด เทศบาลในปี พ.ศ.2542 หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ปเป็ น รองปลั ด และรั ก ษาการในต าแหน่ ง
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเวลา 4ปี หลังจากนั้นก็เป็นปลัดเมืองบุรีรัมย์ เมืองร้อยเอ็ด จนถึงปี
พ.ศ.2549 ขึ้นดารงตาแหน่งในระดับ 9 และก็โอนย้ายมาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ตลอดอายุราชการก็อยากจะกราบเรียนว่า ในช่วง 9 ปีสุดท้าย เป็น 9 ปี
ที่เป็นมงคลตามตัวเลขมาก ได้รับความรู้ ได้รับประสบการณ์ มากมาย ก็ขอกราบเรียนท่านว่าสิ่งสุดท้าย
ที่อยากจะกล่าวกับท่านก็คือ ผมเรียนย้าท่านว่า ประสบการณ์ของผม การศึกษาของผม บอกว่าประเทศ
ที่จะเจริญก้าวหน้า ประชาชนจะมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มีความมั่งคั่ง มีความยั่งยืน คือประเทศที่
มีการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ อย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัย ประเทศที่เจริญก้าวหน้าใน
โลกนี้ ทุกประเทศ ล้วนเจริญก้าวหน้าด้วยพื้นฐานที่เข้มแข็ง ก็คือการปกครองท้องถิ่น วันนี้เราปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่น ถ้านับปี 2540 ก็เป็นทศวรรษที่ 2 แล้ว ปี นี้เป็นปีที่ 19 ท้องถิ่นเราเจริญก้าวหน้ามา
เป็นลาดับและมีการก้าวกระโดดในหลายมิติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นตาม
เจตนารมย์ของการกระจายอานาจโดยยกว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นชั้นที่ 2 โดยมีองค์กรท้องถิ่นระดับ
ล่าง คือ เทศบาลและอบต. ซึ่งในระยะต่อไปนี้มีแนวโน้มชัดเจนว่า ท้องถิ่นระดับล่างจะคงมีรูปแบบเดียว
คือเทศบาล ฉะนั้น ผมฝากเรียนท่านว่า สภาจังหวัดของเราก็จะต้องเป็นสภาชั้นบนที่ดูแลจังหวัดทั้ง
จังหวัด ที่จะต้องเกื้อกูลและส่งเสริมระหว่างสภาจังหวัดกับสภาขององค์กรท้องถิ่นระดับล่าง ก็คือ สภา
เทศบาล ถ้าหากมีการร่วมมือประสานสัมพันธ์กันดีทั้งการบูรณาการระบบแผนและงบประมาณ การ
พัฒนากิจการต่างๆ ของจังหวัด ก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่สาคัญก็คือว่า ข้าราชการอย่างไรเสียก็ยังคงเป็น
จักรกลสาคัญของฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นองค์กรท้องถิ่นชั้นบน
ให้ก้าวหน้า ผมก็ฝากความหวังว่าสภาแห่งนี้จะมีความยั่งยืนวัฒนาสถาพรตลอดไป ด้วยภารกิจสาคัญที่
ต้องดูแลจังหวัดนี้ทั้งจังหวัด ที่จะต้องเป็นจังหวัดที่เป็นปราการด่านสาคัญในการพัฒนาประเทศในฝั่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านไปจึงถึงประเทศมหาอานาจอย่างจีน หวังว่านับจาก
นี้ไป เมื่อมีการปฏิรูปกฎหมายครั้งสุดท้ายที่รัฐธรรมนูญได้ผ่านการประชามติแล้ว เมื่อกฎหมายลูกสี่ฉบับ
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ออกมาคือ ประมวลกฎหมายท้องถิ่น พรบ.งานบุคคลท้องถิ่น กฎหมายกระจายอานาจท้องถิ่นฉบับใหม่
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผมมั่นใจว่าท้องถิ่นเราต้องมีการปรับตัวอย่างยิ่งใหญ่เพื่อที่จะรองรับการ
ปฏิรูปในยุคของการเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับประเทศต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันใน
การเข้าสู่ประชาคม AEC ต่อไป ก็ขอฝากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ไว้กับท่านประธานสภา ท่าน
รองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย กราบขอบพระคุณอย่างสูง
และขอกราบลาชีวิตราชการกับท่านในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ขอบพระคุณครับ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอภิวัตน์ พลสยม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้ง อีกท่าน
คือ ท่านวีระชัย ศรีโอษฐ์ ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ ครับ จะได้กล่าวกับท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครั บ วันนี้ผมรู้สึกว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่จะ
ได้มากราบลาทุกท่านในชีวิตราชการของกระผมในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ซึ่งถือว่าผมก็คงมีโอกาสดีๆ
อย่างนี้ในชีวิตของผมในการกราบลาชีวิตราชการในสถานที่แห่งนี้ ในห้วงเวลาที่ผมได้ร่วมปฏิบัติงานกับ
ทุกท่านผมได้รับความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ความร่วมมือ ความช่วยเหลือเกื้อกูลทุกสิ่งทุก
อย่างจากทุกท่านด้วยความดียิ่ง ผมคงจะไม่ลืมความปรารถนาดีของทุกท่านในการติดต่อประสานงานทุก
เรื่อง และช่วยกระผมในนามกองแผนและงบประมาณและในนามขององค์กรคือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาได้ด้วยความราบรื่นลุล่วงได้เป็นอย่างดี
สิ่งนี้ครับ ผมจะจดจาเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งผมได้อยู่ในสังคมที่มีแต่ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทรต่อ
กันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้ าราชการประจา และฝ่ายการเมือง ผมอยู่ทางานรับใช้ท้องถิ่นมาตั้งแต่
พ.ศ. 2523 ที่ องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด ร้อยเอ็ด และก็องค์การบริหารส่ว นจัง หวัด อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผมเป็นพันธุ์แท้ลูกหม้อท้องถิ่นโดยกาเนิด โดยแท้จริง ดังนั้น ชีวิตจิตใจของผมถึงเป็น
ท้องถิ่นโดยแท้จริง แม้ผมจะเกษี ยณไปผมจะไม่ลืมประสบการณ์ สิ่งสาคัญที่ผ่านมาในชีวิตของผมมา
ตลอดจะจดจาไว้ ตลอดกาลครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ผมได้กราบลาในครั้งนี้ ด้วยความรัก
ความผู กพันจากท่ าน ผมจึงขออนุ ญาตลาชีวิต ราชการในครั้ง นี้ ณ สถานที่ อันทรงเกีย รติแ ห่งนี้ และ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ผมขอกราบลาครับ
ขอกราบขอบพระคุณ ท่ า นนายวี ร ะชั ย ศรีโ อษฐ์ ผู้ อ านวยการกองแผนและงบประมาณครับ ต้ อ ง
ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ ก็เสียดายอยู่นะครับคนเก่งๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ของเรา และเป็ น บุคลากรที่ สาคัญของเราแต่อย่ างไรก็ตาม ผมในนามตั ว แทนของท่ า นสมาชิ กสาภ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ ที่ท่านทางานให้กับเราด้วยความ
ลุล่วงมาด้วยดี ขอบพระคุณครับ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-ไม่มี-
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นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภาฯ
นายวิสูตร เจริญสันธิ์

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้สานักงานเทศบาลตาบลจักราช ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง จานวน 6 รายการ
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้สานักงานเทศบาลตาบลจักราช ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ประเภทที่ดิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง จานวน 6 รายการ เหตุผล ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการรังวัด
และสอบเขตที่ดินเปลี่ยนตราจองเป็นโฉนดที่ดิน โดยสานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ได้
นาส่งโฉนดที่ดินเลขที่ 10040 เลขที่ดิน 752 หน้าสารวจ 6 ตาบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่
จานวน 21 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ซึ่งปรากฏว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ตั้งส่วนราชการของอาเภอ
จักราช และได้แจ้งให้สานักงานเทศบาลตาบลจักราช ตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ อาเภอจักราช ปรากฏว่า สานักงานเทศบาลตาบลจักราช มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างจานวน 6 รายการ ดังนี้ 1. อาคารสถานีดับเพลิง เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิง ราคาก่อสร้างเก้าหมื่นบาท 2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นสถานที่เตรียม
ความพร้อมของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคาก่อสร้างสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาท
3.อาคารศูนย์เศรษฐกิจชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบล
จักราช ราคาก่อสร้างห้าแสนหนึ่งหมื่ นแปดพันบาท (รายละเอียดแนบท้าย) 4.สนามกีฬา เพื่อใช้เป็น
สถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลจักราช 5.รางระบายน้าคอนกรีตเสริม เหล็ก
เพื่อใช้ในการระบายน้า ช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาน้าท่วมขัง 6.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการสัญจรไปมาของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 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
การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้
สานักงานเทศบาลตาบลจักราช ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 6 รายการดังกล่าว เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป
ขอบคุณท่านรองกิตติ เชาวน์ดีครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่าน
วิสูตร เจริญสันธิ์ จากอาเภอจักราชครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน กระผมนายวิสูตร เจริญสันธิ์
คงต้องกล่าวถึงอาเภอจักราช เมื่อประมาณ 60 ปี อาเภอจักราชไม่ได้ เป็นอาเภอจักราช เขาเรียกว่า
ตาบลทองหลาง ขึ้นกับกิ่งอาเภอท่าช้าง พอตอนหลังมีการดาริว่าจะสร้างอาเภอ ก็อยากได้ที่แถวจักราช
ก็มีคหบดีสองท่านบริจาคที่ดิน คือ เถ้าแก่ย๊ง ซึ่งเป็นอาก๊งของท่านประธานสภาฯปัจจุบัน และอีกท่านคือ
นายบุญสม เจริญสันธิ์ บิดาของกระผม บริจาค 25 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่สร้างของโรงเรียนจักราชวิทยา
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ประธานสภาฯ
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ปัจจุบัน ที่ทั้งหมดที่ยกให้เพราะสมัยก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และใน
ตัวอาเภอเป็นประธานสุขาภิบาล ช่างอาเภอก็คือไปจากส่วนอาเภอซึ่งเป็นช่างจากส่วนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็เลยมีการสารวจ มีการคานวณ ง่ายที่สุดคือ ยกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อาเภอจักราช ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน อาเภอเกษตร อาเภอ โรงพัก สภอ.จักราช สาธารณสุข
หอประชุ ม อาเภอจั ก ราช อาเภอจั ก ราช เทศบาล ทั้ ง หมดอยู่ ใ นที่ ข ององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นของคุณตาของท่านประธานสภาฯ ก็กราบเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านรับทราบ
ความเป็นไปเป็นมา ซึ่งที่ก่อนอาเภอจักราชเขาเรียนตาบลทองหลาง ครอบคลุมมาถึงอาเภอท่าช้าง และ
ตอนหลังถึงมาแบ่งแยกออกมาอีก 5 ตาบล เป็นอาเภอท่าช้างในปัจจุบัน อาเภอจักราชเหลือ 9 ตาบล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ฝากถึงฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกให้รับทราบ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอจักราชครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ขอ
เชิญครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม องค์ประชุมครบ 35 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการ
อนุญาตให้สานักงานเทศบาลตาบลจักราช ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 6 รายการ ตามที่ฝ่าย
บริ ห ารเสนอโปรดยกมื อ ครั บ เห็ น ชอบ 31 เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ –ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุญาตให้สานักงานเทศบาลตาบลจักราช ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ประเภทที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง จานวน 6 รายการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ เห็นชอบ 31 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออก
เสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถาน
ที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 2 รายการ
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรีย น ท่ า นประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั ง หวัด นครราชสี มา ท่ านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา
จักราช ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็น
สถานที่ ตั้ ง อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง จ านวน 2 รายการ เหตุ ผ ล ตามที่ อ งค์ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได้ดาเนินการรังวัดและสอบเขตที่ดินเปลี่ยนตราจองเป็นโฉนดที่ดิน โดนสานักงานที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา สาขาจั กราช ได้นาส่ งโฉนดที่ดินเลขที่ 10040 เลขที่ดิน 752 หน้าสารวจ 6
ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่จานวน 21 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ซึ่งปรากฏว่า
ที่ ดิ น แปลงดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ตั้ ง ส่ ว นราชการของอ าเภอจั ก ราช และได้ แ จ้ ง ให้ ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา ณ อาเภอจักราช ปรากฏว่า สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช มีอาคารและ
สิ่ ง ปลู ก สร้า ง จ านวน 2 รายการ ดั ง นี้ 1.อาคารส านั กงาน เพื่ อใช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ส านั กงานที่ ดิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา สาขาจักราช 2.บ้านพักข้าราชการ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสาหรับข้าราชการสานักงานที่ดิน
สาขาจักราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่3 -5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้สานักงานที่ดิน
จังหวัดนครราชสี มา สาขาจักราช ใช้ประโยชน์จ ากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหา รส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 2 รายการดังกล่าว เพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นฝ่ า ยบริ ห ารครั บ ขอเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะอภิ ป รายครั บ ขอเชิ ญ
ท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกจากอาเภอบ้านเหลื่อม เชิญครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทีเคารพอย่างสูง ผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สังกัดเขตอาเภอบ้านเหลื่อมครับ ในญัตตินี้จริงๆ
ไม่ได้ สงสั ยอะไรหรอกครับท่า น สงสัยว่ าที่อย่ างท่ านรองประธานฯ ได้บอกแล้ว ถึงที่ มาที่ไ ป แต่สิ่ง ที่
อยากจะฝากและพู ด ไว้ กั บ สภาแห่ง นี้ เผื่ อวั น ดี คื น ดี บ อกว่ า ฉั น อยู่ ม าเป็ น สิ บ ปี มั น น่ า จะเป็ น ของฉั น
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะถามท่านประธานฯ ฝากไปถึงฝ่ายบริหารว่า การใช้พื้นที่คือให้ใช้สร้างอาคารใน
ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าวันดีคืนดีอยู่มาแล้วสิบปีที่ตรงนี้
ก็คือทีดินอะไรลักษณะนั้น คงจะไม่ใช่ ใช่หรือ ไม่ ก็เลยอยากจะฝากถามท่านประธานฯ เพื่อเป็นการ
บันทึกในรายงานการประชุม ในสภาแห่งนี้ ว่าส่วนหนึ่งผมได้ติงว่าเมื่อครบสิบปีแล้ว ท่านจะอ้างสิทธิ์ไม่ได้
เด็ดขาด ว่าอยู่เป็นสิบปีไม่มีใครมายุ่งอะไรกับที่นี้ มันน่าจะเป็นของฉันแล้ว ไม่อยากจะได้ยินคานี้จากสภา
แห่งนี้ อันนี้ก็ขออนุญาตฝากประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารก่อนที่จะทานิตกิ รรมอะไรกับที่ดิน เพราะเขาเป็น
เจ้าของที่ดินด้วย เพราะฉะนั้น สาคัญมากนะครับท่านประธานครับ บางทีคนอื่นอาจจะมองว่าผมพูดแล้ว
ก็อาจจะไม่สาคัญ แต่ท่านอย่าลืมว่าที่อาศัยอยู่นั้นคือเจ้าของที่ดิน ก็คือสานักงานที่ ดิน เพราะฉะนั้นอาจ
เป็นอะไรได้หลายๆ อย่างที่คิดไว้วันนี้ อาจวันหน้าจะเป็นอย่างที่คิด เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานถึงฝ่าย
บริหารจะทาอะไรกับที่ดินก็น่าจะมีสัญญาให้เรียบร้อย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอบ้านเหลื่อม ครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรแถลงเพิ่มเติมไหมครับ ขอ
เชิญท่านรองกิตติ เชาวน์ดี ครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
ต้องขอบคุณท่านสมาชิกท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ที่ได้กรุณาให้อภิปรายให้มีข้อเสนอแนะให้มีข้อสังเกตไว้
ผมคิดว่าสิ่งที่เราทา การที่เราเป็นเจ้าของสิ่งใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าของสิ่งใด
เมื่อเราเปลี่ยนตราจองให้เป็นโฉนดแล้ว อะไรที่อยู่ในที่ดินของเรา เราควรมาบอกสภา เราควรทาให้มัน
ถูกต้องครับท่านประธานฯ เมื่อมันถูกต้องแล้ว วันนี้มีสภารับรอง สภารับรองเปรียบเสมือนกฎหมาย เมื่อ
เหล่าสภารับทราบว่า ที่ดินแปลงนี้ให้เขาได้ใช้ประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชน ถึงเราจะไม่ได้ดาเนินการเอง
ในเรื่องของที่ดิน ไม่ได้ดาเนินการเองในเรื่องของส่วนราชการต่างๆ แต่ผมเชื่อว่าประชาชนคนโคราช
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พี่ น้ อ งอ าเภอจั ก ราชได้ รั บ ประโยชน์ จ ากที่ ดิ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา เราเป็นหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทาหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน ได้เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งที่สภาสิ่งที่ท่าน
ประธานฯ ได้ทาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องอาเภอจักราชด้วยทั้งหมดทั้ งสิ้น เมื่อเป็นที่ของรัฐเราก็
เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนชาวอาเภอจักราชจะได้รับประโยชน์และผม
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระ 5
ประธานสภา
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
นายกิตติ เชาว์ดี

เชื่อว่าเราได้ทาสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎหมายไม่น่าจะมีสิ่งใดที่เคลือบแคลงสงสัยสุดท้ายคนที่รับประโยชน์
คือพี่น้องประชาชนชาวอาเภอจักราชครับท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณฝ่ายบริหารมากครับ มีสมามชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านพิเชษฐ์ ชัยศรี
ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านข้าราชการและสื่อมวลชนทุกท่านครับ
ผม สจ.พิเชษฐ์ ชัยศรี เพื่อความสบายใจของเพื่อนสมาชิกผมขออนุญาตเสริมว่า กรณีที่ท่านโกวิทย์ มี
ความเป็นห่วงครอบครองที่ดิน 10 ปี ผมคิดว่าครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมายแพ่งมาตรา 1382 ซึ่ง
ในการครอบครองปรปักษ์ใช้ส าหรับที่ ดิน เอกชนซึ่ งจริง ๆแล้ว ในการครอบครองปรปักษ์ที่ ดิน ของรัฐ
กฏหมายนี้เอามาใช้ไม่ได้ เวลาที่ใครก็ตามเข้าไปทากินเข้าไปครอบครองที่ดินของรัฐเป็น 10 ปี 100 ปี
ก็ไม่สามารถใช้กฏหมายตัวนี้เอาที่ดินของรัฐไปได้ เพื่อให้ท่านโกวิทย์ สบายใจว่าการครอบครอง 10ปี ที่
ชองรัฐทาไม่ได้ ถ้าโฉนดที่ดินที่มีการเข้าแสดงความเป็นเจ้าของไปสร้างรั้ ว สร้างวัตถุถาวรสร้างบ้าน ฝาก
ท่านสมาชิกที่มีที่ดินเยอะๆ เข้าไปตรวจดูว่ามีใครเข้าไปสร้างบ้านสร้างรั้วอยู่ไหม สร้างนานรึยังต้องไปดู
นะครับถ้าเป็นโฉนดที่ดิน 10ปี ถ้าเป็น นส. 3 หรือ นส.3 ก. ก็1 ปี เขาเรียกสิทธิครอบครองถือว่าเป็น
ข้อเสริมที่ให้สมาชิกได้สบายใจครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ชัยศรีมากครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีผู้อภิปรายแล้วนะครับ
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบ 35 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการอนุญาตให้
สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 2 รายการ
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 31 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสี ยง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการให้สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง จานวน 2 รายการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ เห็นชอบ 35 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งด
ออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก)
เชิญท่านรองพิเชฎฐ์ ชัยศรี ทาหน้าหน้าที่แทนครับ
ฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ก่อสร้ าง
อาคารอเนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก) พื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เหตุผล สานัก
การคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมว่าศิษย์เก่าโรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม ในนามนายณัฐวัชต์ เกียรติโพธิ์ ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ซึ่งในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก)
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ดังกล่าว ต้องใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 32 เมตร ตาม
แบบแปลน จานวน 8 หน้า และใช้เงินบริจาคของศิษย์เก่าโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นจานวน
1,200,000 บาทถ้วน และเมื่อดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะบริจาคอาคารอเนกประสงค์
โดม (โครงหลังคาเหล็ก)ดังกล่าว ให้เป็นทรัพย์สินขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ใน
ภารกิ จ ของโรงเรี ย นหนองงู เ หลื อ มพิ ท ยาคม ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ บ ริ จ าค นั้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ์ใดๆ อัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น และข้อ 9 ในกรณีที่ มีผู้อุทิศพั สดุให้เป็ น
กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ
นั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบต่อสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ศิษย์เก่า
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ในนาม นายณัฐวัชต์ เกียรติโพธิ์ ตัวแทนศิษ ย์เก่าโรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก) ดังกล่าว พื้นที่ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว
32 เมตร บริเวณโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เพื่อใช้ประโยชน์ของนักเรียนในภารกิจของโรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม โดยห้ามมิให้นาไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก) ดังกล่าว ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ ขอเชิญท่านชาคริต ทิศกลาง จากอาเภอเฉลิมพระเกียรติครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่
เคารพทุกท่านครับ กระผมชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เขต
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตาบลหนองงูเหลือมและอาเภอเฉลิม
พระเกียรติ และในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ขออนุญาต
กราบเรียนที่ป ระชุม แห่งนี้ เรื่องการสร้า งโดมว่า เรื่องเดิม นั้น ทางโรงเรียนหนองงู เหลื อมพิท ยาคม
ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติได้เล็งเห็นถึงความ
เดือดร้อน ความจาเป็นของเหล่าบรรดาเด็กนักเรียนของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ที่เมื่อเข้าฤดูฝน
ก็ต้องยืนตากฝน เสร็จแล้วเปียกปอนก็ไปเข้าห้องเรียนในขณะที่ หน้าร้อนก็ต้องยืนตากแดดเคารพธงชาติ
เหงื่อออกท่วมตัวเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องเรียน ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทาให้บรรยากาศในการเรียน ทา
ให้นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนการศึกษา เหล่าบรรดาคณาจารย์ก็ได้เรียนปรึกษากับทางคณะกรรมการ
สถานศึกษาว่าควรจะมีโดมสักหลังหนึ่ง เพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้กับเหล่าบรรดาเด็กๆ ที่จะเข้า
เรียนก่อนเข้าห้องเรียนได้ยืนอย่างมีสมาธิในการเคารพธงชาติและฟังการอบรมของครูหน้าเสาธง ด้วย
เหตุนี้ จึงได้มีการจัดงบประมาณส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อที่จะก่อสร้างโดมในจานวน
เงิน 1,200,000 บาท แต่ด้วยเหตุจาเป็นบางประการงบประมาณส่วนนี้ไม่สามารถจะนามาดาเนินการ
สร้างโดมได้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ความจาเป็นเหล่านี้ก็ได้ทราบถึงบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายของโรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม ซึ่งโรงเรียนนี้ก่อตั้งมาร่วมสี่สิบกว่าปี มีบรรดาศิษย์ถึงสี่สิบกว่ารุ่น เพราะฉะนั้น
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เราบรรดาศิษ ย์ เ ก่า ทั้ ง หลายก็ไ ด้ มี ค วามตั้ ง ใจจริง ที่ อ ยากจะช่ ว ยโรงเรี ย นสั ก ครั้ ง หนึ่ ง จึ ง ได้ จั ด งาน
ทอดผ้าป่าขึ้นมา ถือว่าเป็นการระดมทุน ระดมบุญ ครั้งสาคัญ ครั้งประวัติศาสตร์ของโรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคมที่ไม่เคยมีมาก่อน เหล่าบรรดาศิษย์เก่าทั้งสี่สิบกว่า รุ่นได้มาพร้อมกัน ณ โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม ในวันนั้น ทาให้โรงเรียนมีรายได้เข้าโรงเรียนสองล้านกว่าบาท เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี
เป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนี้เอง ความมุ่งหวังที่จะสร้างโดมจึงคิดว่าน่าจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ทุกคนในพื้นที่โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมได้ตั้งความหวังไว้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีเงินแล้ว ทาง
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาก็คิดว่าน่าจะดาเนินการในเรื่องนี้ได้ จึงได้นาเรื่องเหล่านี้มาเรียน
ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมเป็น
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแถมยังด้วยมีระเบียบทางพัสดุ ว่าการ
ดาเนินการต่างๆ ก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ในโรงเรียนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
แห่งนี้ เพราะฉะนั้น ผมจึงรู้สึกยินดีที่จะเห็นเรื่องนี้เข้ามาสู่สภาเพื่อให้เหล่าบรรดาเพื่อนๆ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ กระผมจึงขออนุญาตตรงนี้ขอ
ความเห็นใจจากเหล่าสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้โปรดให้ความเห็นชอบกับญัตติวาระที่ 5 ของ
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมแห่งนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีผู้อภิปรายแล้วนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้
องค์ประชุมครบ 35 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการอนุญาตเห็นชอบในการอนุญาตให้ศิษย์เก่า
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก) ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 31 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเห็นชอบในการอนุญาตให้ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์โดม (โครงหลังคาเหล็ก) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ เห็นชอบ 35 เสียง ไม่เห็นชอบ
–ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่อง ขอยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบางโครงการ
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ในการขอยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บางโครงการใน
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สานักการ
ช่าง ตาบลมะเริง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) นั้น เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีความประสงค์จะขอยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบางโครงการ
ในระเบียบวาระที่ 3 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด
โครงการ ดังนี้ 1.รายการโอนลด ลาดับที่ 34 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหิน
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มงคล หมู่ 8 ตาบลสีสุก อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ สี่ล้านบาท 2.รายการโอนเพิ่ม
ลาดับที่ 9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 ตาบลช่อระกา
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณสี่ล้านบาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสรุปแนบ
ท้าย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้ อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิญท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท จากอาเภอเมือง เขต 1
ในญัตติเรื่องขอยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บางโครงการ ผมก็มีประเด็นที่จะ
ขอถกเถียงในเนื้อหาสาระก็มีเรื่องที่สาคัญในหลักการและเหตุผล ฝ่ายบริหารใช้คาว่าเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ คานี้นะครับ ก็หมายความว่า สภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช่หรือไม่ ในครั้งที่แล้ว
แสดงว่าเป็นการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่การทาหน้าที่ของสภาหรือไม่ เพราะคานี้ มันเป็นการบ่งบอกว่า
สภาลงมติทาให้เกิดความเสียหาย ฉะนั้น ฝ่ายบริหารที่เสนอคานี้ขึ้นมาก็ต้องใช้คาที่มีความหมายที่ดีกว่านี้
ไม่ใช่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เราขนาดนี้ภาพลักษณ์ของทางสภาก็เสียหายพอสมควรอยู่
แล้ว ฉะนั้นเรายึดถือทาในสิ่งที่ถูกต้องและก็ต้องชัดเจน ผมคิดว่าท่านต้องใช้คาอื่นครับ คานี้ใช้ไม่ได้
เพราะมันทาให้เห็น ความชัดเจนว่าบกพร่องต่อการทาหน้าที่ ของสมาชิกเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดความ
เสียหายแล้วไปลงมติ อย่างงี้ไม่ได้ครับ มันจะต้องบอกว่า ในการแก้ไขครั้งนี้เพื่อยกเลิ กมติเนื่องจากมี
ความคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องบางประการในโครงการเนื้อหา แต่ไม่ใช่เพื่อเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ เสี ยหายนะครับ ผมต้องการให้มีการแก้ไขตัวเนื้อหาตรงนี้ เพราะเป็น เรื่องที่อาจจะเกิดสื่ อ
ความหมายเข้าใจกันผิด และทาให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเป็นประเด็นเดียวครับทีผมติดใจขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
สมาชิกจากอาเภอบ้านเหลื่อม ครับ ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีการยกเลิกมติยังไม่เคยเห็นที่สนใจอย่างมาก ตรงโอนเพิ่มเป็นของช่อระกา ถูกต้องไหม
ครับ
น่าจะเป็นโครงการเดิม โอนลดจากนี้มาเป็นโอนเพิ่ม
อ่านตามสลิปแล้วสงสัยและก็งง พอดูสลิปมันเป็นโอนเพิ่ม และก็เป็นโครงการช่อระกาของอาเภอบ้าน
เหลื่อม จริงๆ ขอกราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพว่า โครงการนี้เป็นถนนสายทางขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวั ดนครราชสีมา แต่ไ ม่รู้คลาดเคลื่อนด้วยการสารวจหรือการจดแจ้งหมายเลขทะเบียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรืออย่างไร เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สายจากบ้านตะโกไปถึงบ้านช่อระกา ถึงเขตเนินสง่า นะครับ เพราะฉะนั้น ก็ไม่รู้ว่า
ไปคลาดเคลื่อนอะไรอีก คราวที่แล้วก็ไม่อยากจะตอบท่านสมาชิกจากอาเภอโนนสูงว่าไม่มีหมายเลขป้าย
ทะเบียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ขออนุญาตว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นถนนที่มีความชารุดทรุดโทรมและก็มีการร้องเรียนเป็นระยะและได้แจ้งให้หัวหน้า
ส่วนส่งภาพ ลงเฟส มาตลอด เลยไม่รู้ว่ามันจะคลาดเคลื่อนตรงไหน ที่เป็นถนนขององค์การบริหารส่วน
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มติที่ประชุม

จังหวัดนครราชสีมา เช่นเดียวกับสายทางอื่นๆ อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไป คราวที่แล้วดีใจได้ตั้งสี่ล้าน แต่คราวนี้
ไม่เหลือสักล้าน ปี 60 ผมดูแล้วก็เหนข้อบัญญัตินั่งดูแล้วก็ใจลอย ไปตามข้อบัญญัติ เพราะไม่มีเลยงาน
ของบ้านเหลือมมีสายทางแค่สองเส้นเท่านั้นเองที่บอกว่าเป็น เส้นที่ต้องทาให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ก็ไม่มีในสารบบ เป็นคาที่พูดหวานๆ ลมๆ ลอยๆ นั่งใจลอยตามที่เห็น
ในข้อบัญญัติปี 60 ก็ไม่มีทั้ง 60 นี่ก็มาโดนตัดอีก ก็ไม่รู้จะไปตอบสังคมท้องถิ่นของอาเภอบ้านเหลื่อม
อย่างไร ขออนุญาตฝากกราบท่านประธานฯ ด้วยครับ
ขอเชิญท่านรองนายกกิตติ เชาวน์ดี ครับ
ประเด็นที่หนึ่ง ขออนุญาตตัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการออกนะครับ ในตรงเหตุผลนะ
ครับ ให้ตัดคาว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ คงไว้เหลือ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนใน
รายละเอียด ดังนี้ ประเด็นที่สอง ต้องกราบขออภัย ผมเข้าใจดีว่าช่อระกาโดนร้องเรียนเยอะ และก็อยู่ใน
อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอเมืองคง พี่น้องประชาชนก็คงจะได้รับประโยชน์ เราเองคงไม่อยากให้มีผู้หญิง
สาวๆ สวยๆ ไปนั่งอาบน้าเหมือนจังหวัดตราด ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็คงไม่
อยากให้เป็นแบบนั้น การที่เราจาเป็นที่จะต้องยกเลิกมติตรงนี้เพราะว่าเนือ่ งจากประปาของอาเภอจักราช
ได้ดาเนินการเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว เกิดความผิดพลาดทางราชการกองแผนและงบประมาณ ไปโอนลด
ประปาออก เอาเมืองคงเอาเส้นทางเข้ามันก็เลยจาเป็นที่จะต้องให้ประปาคงอยู่ เพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่
มีมติอันนี้ ผมจะต้องคงอาเภอประปาก่อสร้างภาระผูกพันแล้วกับส่วนเอกชนผู้รับจ้างเขาเรียบร้อยแล้ว
เราก็คิดว่าเมื่อเราก่อสร้างไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขก็ไปยอมรับผิดกับสภา ว่ามันเกิดความผิดพลาดจาก
กองแผนและงบประมาณซึ่งไปโอนลดประปาออก ซึ่งมันเป็นความจริง วันนี้ วิธีการแก้ปัญหามันจะต้องมี
ตัวที่เราไม่ได้เสนอเข้าสภา และตัวเลขงบประมาณมันเท่ากันพอดีก็เลยมีความจาเป็นไม่ได้หมายความว่า
ถนนของอาเภอคงกับอาเภอบ้านเหลื่อมจะไม่มีความจาเป็น กราบเรียนอย่างนี้นะครับว่า ในรอบหน้า ที่
ท่านประธานสภานัดผมพยายามในการประชุมงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งจะเอาเงินกันที่เหลืออยู่
ของปี 2559 ที่ไม่ใช่การโอนลด โอนเพิ่ม ครั้งที่ 27 จะกันเงินด้วย นะครับ แล้วอีกสี่ล้านที่ถนนช่อระกา
ก็จะเอามาโอนเพิ่มให้ถนนช่อระกา ท่านสมาชิกฯ ท่านประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าผมเรียบเรียงถูกไหม
ครับ พอโอนเงินเข้าเสร็จโอนเงินให้ช่อระกาเสร็จเส้นทางเส้นนี้ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่
น้องประชาชนงบประมาณเรายังใช้ไม่หมดเราก็กันไว้ให้เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
จึงเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ
ท่านโกวิทย์มีอะไรสงสัยอีกหรือไม่ครับ เกี่ยวกับที่ท่านรองฯ ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 35 ท่าน สมาชิกท่านใด
อนุมัติให้ยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บางโครงการในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอ-นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 31 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง
ครับ งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ป ระชุ มมีมติ อนุมัติ ใ ห้ ยกเลิก มติ ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด นครราชสี มา บางโครงการใน
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559
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เรื่องอื่น ๆ
7.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
เชิญท่านสมาชิกฯ เชิญท่านอดุลย์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 2 ขออนุญาตแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและ
ที่คาดว่าจะตามมา เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในพื้นที่กระผมเองตอนนี้จะเริ่มประสบปั ญหาน้าบ่าไหล
หลากท่วมในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแก้มลิง ตอนนี้ผมก็ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีในเรื่องเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่ ต้องเรียนว่าท้องถิ่น เทศบาลหรือ อบต.ทั่ว ๆ ไป เขา
ไม่มีเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่หรอกครับ เขามีแค่ประมาณไม่กี่นิ้ว 4 นิ้ว 6 นิ้ว ก็เต็มที่ แต่ผมกาลังจะบอก
ว่าฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่าเราเองภาพลักษณ์ก็ไม่ดีมาหลายเดือน ช่วงนี้ท่านอาจจะต้อง
เตรียมวอรูมหรือเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่หรือแบคโฮคอ
ยาว ๆ ที่ใช้ขุดทางน้าที่ จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เพราะตอนนี้ผมว่าจากที่ดูพยากรณ์อากาศ
วันนี้ฝนก็จะตกทั้งวัน ทั้งคืน พรุ่งนี้ก็จะตกอีกซึ่ง 60 – 80% ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะมีฝน
ตกปริมาณค่อนข้างเยอะ ก็คงจะไม่ใช่แค่พื้นที่อาเภอเมืองเขตผมเขตเดียวฝากท่านประธานฯ ไปถึงฝ่า ย
บริหารว่าท่านอาจจะต้องเตรียมความพร้อมหรือมีวิธีการอย่างไรที่จะแจ้งสมาชิกฯ ให้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเรามีเครื่องสูบน้าขนาดนี้ เรามีเรือ หรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่คิดว่าจะบรรเทาได้
เพราะผมเชื่อว่าสมาชิกฯ หลาย ๆ ท่านบอกว่าปีนี้ทั้งปีบางอาเภอเราไม่ได้มีการแก้ปัญหาให้กับสมาชิกฯ
เลย บางอาเภอมีปัญหาหลาย ๆ เรื่องก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาเลย ครั้งนี้ก็อาจเป็นจุดเล็กๆ ที่จะพอแบ่งเบา
ภาระช่วยเหลือสมาชิกฯ ได้ ว่าเวลามีปัญหาน้าท่ วมถนนขาดก็อาจจะแจ้ง มาที่ใคร เพื่ อที่จะออกไป
ป้องกันให้กับพี่น้องประชาชน และในส่วนผมเองก็ต้องฝากท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารเพิ่มเติมได้เลย
เพราะว่าตอนนี้ที่คลองยืมข้าง ๆ คลองชลประทานบริเวณบุญวัฒนา 2 ตรงวัดป่า ตอนนี้มีผักตบชวา
เยอะมาก และทางเทศบาลก็ไม่ได้มีรถแมคโฮคอยาวที่จะไปลอกผักตบชวาออก เขาก็เกรงว่าถ้าหน้าฝน
น้ามาเยอะ ๆ มันก็จะไปกระแทกคอสะพานซึ่งอาจจะทาให้เสียหายมากขึ้น เขาก็ได้ร้องขอผมมาเมื่อเช้า
ก็ต้องขออนุญาตแจ้งประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายบริหารเพื่อจะช่วยดาเนินการหรือเตรียมการให้พี่น้อง
ประชาชนต่อไปด้วย ขอบคุณครับ
มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ เกี่ยวกับเรื่องน้าท่วม ฝนตก เชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ในนามของฝ่ายบริหารส่วนหนึ่งเราก็
สบายใจที่ฝนตกเพราะพี่น้องประชาชนกาลังอยู่ในช่วงที่ทาไร่ทานา ทาการเกษตรทั้งหมด ครั้งที่แล้วผม
ยังจาได้ว่าท่านสมาชิกฯ เขตอาเภอโนนไทยได้บอกว่าฝนตกทั่วจังหวัดยกเว้นโนนไทย ยังต้องการเครื่อง
สูบน้าเข้าที่อาเภอโนนไทยเดี๋ยวเทศบาลจะไม่มีน้าใช้ วันนี้ฝนเริ่มตกแล้ว วันนี้อาเภอเมืองฯ บอกว่าน้าจะ
ท่วมแล้ว เดี๋ยวผักตบชวามันจะตันทางน้าทาให้คอสะพานทรุด ผมจะลองตรวจสอบดูครับว่าตรงคอ
สะพานคลองยืมหลังบุญวัฒนา 2 เป็นคลองของชลประทานหรือไม่ถ้าเป็นของชลประทานจะประสานไป
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ที่ชลประทานว่ามีการเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นของชลประทานแล้วจะประสานกับ
ชลประทานอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องเครื่องสูบน้าเราเตรียมไว้เสมอถ้าตรงไหนเกิดปัญหา วันนี้เครื่องสู บน้า
ไม่ได้ว่าจะเก็บไว้ที่กองช่าง ก็แจกจ่ายผมเซ็นยืมไปตลอด อาเภอโนนไทย อาเภอชุมพวง ก็ให้ยืมไป
ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งท่อเครื่องสูบขนาดใหญ่ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร เราก็สนับสนุนไป
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย ซึ่งเราไม่ใช่ทาเฉพาะกลางวันบางทีกลางคืนกองช่างเขาก็มีไลน์
กลุ่มไลน์ส่วนตัวเขาก็ส่งเข้าไลน์ ป้องกันจังหวัด ป้องกันภาคก็ไลน์มาขอบคุณที่ไปช่วยเหลือ เราไม่ได้นิ่ง
นอนใจครับ สุดท้ายผมไม่ได้คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสียหาย สิ่งใดที่ถูก
เราก็จะทาต่อไป สิ่งใดที่ผิดก็ต้องก็ต้องหาคนผิดมาลงโทษโดยไม่ได้ละเว้น ทาไมในญัตติคราวต่อไปผมถึง
กันเงินอีก 240 ล้าน เพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนครราชสีมายังไม่
จบสิ้น วันนี้ไม่อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขุดคลอง ท่านคอยดูครับอีก 3 เดือนผม
เชื่อแน่ว่าเพื่อนสมาชิกฯ ต้องมาพูดว่าไม่มีน้าใช้ ไม่อยากให้เราไปขุดลอกให้กับพี่น้องเดี๋ยววันนึงไม่มีน้า
ให้กับพี่น้องเกษตรกร จังหวัดก็ต้องทาให้เราขออีก ให้เราได้ทาขุดลอกอีก เหมือนปลายปีที่แล้วคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างละ 1 แห่ง จังหวัดเองก็มีหนังสือมาให้เราเร่งรัดในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับจังหวัด
นครราชสีมาซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วหัวระแหง ผมสั่งให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.เรา ตั้งศูนย์อานวยการ
ว่าจะมีน้าท่วมมีเหตุความเดือดร้อนตรงไหนบ้างหรือเปล่าเราก็เฝ้าระวัง เรากาลังรอดูว่าน้าจะพอหรือไม่
วันนี้ขับรถผ่านไปผ่านมาลาตะคลองมีน้าเท่าไร แน่นอนชุมพวง เมืองยาง ลาทะเมนชัย ตรงนั้นรับน้า
เดี๋ยวต้องท่วม ท่วมเสร็จผมถามว่าสีคิ้ว ด่านขุนทด โนนไทย โซนนี้ซึ่งมันมีพื้นที่ลาดเอียงสูง น้ามันไม่เก็บ
หรอกครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทามันสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน วันที่ 20 กันยายน ท่าน ผอ.
สานักคลัง หนังสือจากกระทรวงมหาดไทยให้ขยายระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างเว้นระเบียบให้เราอีก จน
เดี๋ยวนี้ไม่บอกว่าหมดระยะเวลาเมื่อไร จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง แปลว่าอะไร แปลว่ารัฐบาลยัง
ยืนยันว่าให้ทาได้ ถ้าคุณมีความจาเป็นต้องทา ผมโดนจังหวัดสอบ ไปหาฎีกามาว่าจะไม่พูดแล้ว ว่าการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบนี้มันเคยมีใครทาบ้างหรือไม่ มันเคยมีใครกล้าทากล้าสวน สตง. บ้างหรือไม่ มีคาสั่งหนึ่ง
ครับของศาลอุทธรณ์ ถ้าจาไม่ผิดเป็นจังหวัดศรีสะเกษ 19 โครงการ ๆ ละ 99,000 บาท ศาลยก บอก
ว่าถึงจะเป็นชนิดเดียวกัน แต่อยู่คนละต่างที่ต่างแดน วันนี้ เดี๋ยวจะทาหนังสือถามหรือไม่ก็ถามเป็นวาจา
ไปว่าหนังสือมาอย่างนี้เราทาอะไรได้บา้ ง วันนี้ตั้งหลักก่อนไม่ได้เสียหาย ไม่ได้จมน้า ไม่ได้ถอยจนสุดซอย
เพียงแต่มาดูมาทบทวนสิ่ ง ที่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่พี่ น้องข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติ มันถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรมหรือไม่ มันถูกต้องตามระเบียบข้อราชการหรือเปล่า การทางานได้ผลประสิทธิภาพ
100% หรือไม่ ตรงไหนผิดกันว่ากันตามผิด ตรงไหนถูกว่ากันตามถูก ผมก็พยายามศึกษา ผมยืนยันว่า
ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังเป็นหน่วยงานที่ต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แต่
ถามว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขหรือเปล่า ฝ่ายบริหารกาลังแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ไม่ได้ว่า
อยู่นิ่งเฉย ตอบข้อซักถามของ สตง. ตอบข้อซักถามของ สตง. ตอบข้อซักถามของ ปปช. ตอบข้ อซักถาม
ของจังหวัด ที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแล้วไปโดนสอบเองด้วย ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ผมยืนยัน
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทา
หน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานฯ ถ้าสภาฯ นาปัญหาความเดือดร้อนมาบอก
มากล่าวเป็นช่องทางถ้าไม่ฟังสภาฯ ผมในฐานะฝ่ายบริหารถ้าไม่ฟังสภาฯ อยากทาอะไรตามอาเภอใจจะมี
สภาฯ ไว้ทาอะไร ถ้าไม่ฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนจากพวกเรา
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จากเพื่อนสมาชิกฯ แต่ขอยืนยันว่าเรากาลัง พยายามทาสิ่งที่ถูก กาลังขจัดปัญหาที่มันเกิดขึ้น พยายาม
จะเร่งรัดกวดขันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเดิม ตรงไหนอานาจหน้าที่ชัดเจนทาต่อ ตรงไหนไม่ใช่ยกเลิกผิดไม่
ทา ไม่อยากให้ขุดคลองไม่ขุดคลอง แต่ถ้ามันจาเป็นเดือดร้อน โนนไทยต้องการน้าจะขุด มันมีที่ขุดต้องขุด
สระน้าต้องขุดเพื่อให้พี่น้องประชาชน พระทองคาออกรายการสถานีประชาชนผมไปตอบ บังเอิญสระลูก
นั้นมันเป็นสระของกรมชลประทานเขาไม่ได้โอนให้เรา ถ้าเขาอยากได้ให้ขอมา ถามว่าทาได้ไหมทาได้ให้
จัง หวั ด สั่ ง เรามาเราทาได้ เลย แต่ ถ้า เขายั งไม่ สั่ ง มาชลประทานเดี๋ ย วเราไปขุด ก็จ ะหาว่า ผมมี ปั ญ หา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีปัญหา ให้เพื่อนสมาชิกฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของพวกเรา ทา
หน้าที่สอดส่องการทางานของพี่น้องข้าราชการตรงไหนถูก ตรงไหนผิด ว่ากันตามถูกตามผิด เป็นกระจก
สะท้อนเงาให้เราเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางานแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน ทาถูกต้องสมควร
ตรงไหนอย่างไร วันนี้สื่อโซเชียลสังคมออนไลน์มีผลกระทบอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งที่มันออกไปอาจจะเป็นแค่
3% 5% 10% ที่มันผิดพลาด ผมเชื่อแน่ว่าโดยส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไร 100% ผมมั่นใจว่าทั้ง
สภาฯ ทั้งฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการไม่มีใครทาได้คะแนน 100 คะแนนเต็มตลอดเวลา พยายาม
จะทาให้มันใกล้เคียงกับการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน มีผิดพลาดเผอเลอก็มาแก้ไขปรับปรุง ทาให้
ถูกต้อง ตรงไหนไม่ดีก็ตัดออก เราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภาฯ และผมยืนยันว่าเงินที่เหลือ 200 กว่าล้านผมจะไม่ยอมปล่อยตกผมจะนาเงินเหล่านี้มาแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน มาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้ง เรื่องถนน
หนทางถ้ามันมีความจาเป็นต้องทาเราะจะทา ขอบคุณครับ
เชิญท่านชาคริตครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านรองนายกฯ ฝ่ายบริหาร กระผม
ชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจัง หวัด ฯ เขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ผมได้ยิ น
วิสัยทัศน์ได้ยินความมุ่งมั่นตั้งใจของฝ่ายบริหาร ผมขอชื่นชมครับ และขอเป็นกาลังใจในการที่ทางาน
ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป วันนี้เดือนกันยายนแล้วครับชาวบ้านเขาบอกว่าฝนกลับแล้ว ในขณะที่
สถานการณ์น้าลาตะคลองมีไม่ถึง 20% ครับ ปีหน้าแล้งแน่นอน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่อง
น้าเป็นเรื่องจาเป็น ผมจึงขอเสนอโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง 1 โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า ในภัยแล้ง
ในปีที่จะถึงนี้ครับ ขอบคุณครับ
มีรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญท่านรชฎครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านรองฯ กิตติ กระผมรชฎ ด่านกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอด่านขุนทด เขต 1 มีความเดือดร้อนของชาวบ้านใน
พื้น ที่ม านาเสนอ มี ถนนลาดยางของ อบจ.เส้น ด่ านขุน ทด – หนองแวง ต าบลหนองแวงคืออาเภอ
เทพารักษ์ เส้นนี้ทั้งเส้นวันหนึ่งรถสัญจรไปมาไม่ต่ากว่า 1,000 - 2,000 คัน ตอนนี้มีสะพานอยู่ตัวหนึ่ง
ถัดจากเขตเทศบาลไปประมาณ 500 เมตร ตรงนี้ด้านท้ายตรงคอสะพานตรงหูช้างข้างล่างโล่งหมดแล้ว
ตอนนี้เหลือแต่ผิดจราจรและหินคลุกความหนาอยู่ประมาณ 40% เมื่อคืนนี้ก็ตกอีกทั้งคืนบริเวณอ่างลา
เชียงไกรตอนบนซึ่งน้าจะเอาไปให้โนนไทยนี่แหละครับกาลังหลากมาเพิ่มผมไม่ทราบว่าจะรอดวันนี้ไหม
ซึ่งถ้าขาดจริงจาเป็นตรงที่ว่ามันไม่มีทางเลี่ยงไปเส้นอื่นเลย นักเรียน ผู้เฒ่าผู้แก่มาโรงพยาบาล จะมา
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ประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมประพจน์ ธรรมประทีป
จากอาเภอเมืองฯ เขต 4 จากที่ฝ่ายบริหารได้แสดงวิสัยทัศน์นั้นผมขอชื่นชมที่ท่านได้มีวิสัยทัศน์ที่จะ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกฯ ทุกอาเภอที่ได้ไปรับปากพี่
น้องในพื้นที่มา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สิ่งที่สาคัญที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่
น้องโดยเร่งด่ วนและเป็ นปัญ หาเฉพาะหน้ าโดยฝ่ ายบริหารได้พู ดเสมอว่า เรื่องของการช่ว ยเหลือเรา
ต้องการทาอย่างเร่งด่วน สิ่งที่สาคัญที่สุดคือถุงยังชีพ วันนี้ผมไม่ทราบว่าถุงยังชีพนั้นได้ทากันอย่ างไร ผม
เชื่อว่าคุณภาพที่อยู่ในถุงจากที่เคยได้รับความกรุณาจากฝ่ายบริหารไปให้กับพี่น้องในเขตอาเภอเมืองฯ ที่
ถูกน้าท่วม หลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาเป็นของที่ดีมีคุณภาพ ผมไม่ทราบว่าในการปฏิบัติที่จะขอถุงยังชีพจะ
ปฏิบัติตามระเบียบหรือตามอาเภอใจ อย่างของผมเมื่อปีที่แล้วเกิดอุทกภัยและวาตภัย ณ วันนี้ยังไม่ได้ถุง
ยังชีพเลย ทั้ง ๆ ที่ท้องถิ่นได้มีรายชื่อโดยผู้ใหญ่บ้าน กานันเซ็น มีบ้านเลขที่ มีรูปถ่ายส่งมาให้เรียบร้อย ก็
ยังไม่ได้เพราะว่าบอกว่าต้องไปขอนายกฯ โดยตรง ในระเบียบก็มีบอกว่าถ้าเกิดวาตภัย อัคคีภัย ทาง
หน่วยงานสามารถใช้เงิ นตัวนั้นได้ทันที แล้วค่อยมาว่ากันทีหลัง นี่คือระเบียบในการปฏิบัติ แต่ ณ วันนี้
หน้า ตาของ อบจ. ไม่รู้ไ ปอยู่ไหน บางทีเหตุการณ์เหล่า นี้ผ่า นไปแล้ วเป็นอาทิ ตย์ 2 อาทิ ตย์ ของไป
ตามหลังมันน่าอายเขาครับ โดยเฉพาะคนเอาไปแจก เขาบอกว่านึกว่าฟ้าประทานมาอีกรอบหนึ่ง เราก็
ไม่รู้จะไปพูดอย่างไร ทาอย่างไรครับให้มันชัดเจนในการที่จะให้ถุงยังชีพหรือให้การช่วยเหลือกับพี่น้องที่
ได้รับความเดือดร้อน สิ่งใดที่ทาได้สิ่งใดที่ทาไม่ได้ แม้แต่วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวาตภัยก็ดี เมื่อ
คราวที่แล้วที่เกิดวาตภัยเรื่องสังกะสีอ้างกันอย่างเดียวว่าไม่สามารถทาได้ ไม่รู้จะทาอย่างไร ระเบียบมีไว้
จริงแต่มันก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนพี่น้องของเราได้ บางที่บางครั้งบางหน่วยงานก็ไม่สามารถช่วยกันได้
จริง ๆ ขอเทศบาลก็บอกว่าซ้าซ้อนกัน ก็เหมือนกับที่ฝ่ายบริหารได้มีทัศนคติเมื่อสักครู่ เรื่องของการขุด
คลองเช่นเดียวกัน ฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าจะให้สมาชิกฯ ปฏิบัติอย่างไรไม่ใช่พอมี
หนังสือมาต้องติดต่อนายกฯ โดยตรง มันไม่ใช่ครับ หากท่านนายกฯ ไปต่างประเทศ ท่านรองฯ ไม่อยู่
ท่านปลัดไม่อยู่ในวันนั้น ทาอย่างไรครับ การช่วยเหลือต้องการเร่งด่วน สรุปแล้ววันนั้นอาเภอโนนสูงได้
อาเภอเมืองฯ ยังไม่ได้ เพราะนายกฯ ว่ าพรุ่งนี้ได้เลย ไม่ได้มาร้องขอแต่ยกเป็นประเด็นให้ทราบเป็น
ข้อสังเกตว่าความเดือดร้อน่ของพี่น้องประชาชนตรงนี้เป็นหน้าเป็นตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อย่างแน่นอน เพราะถุงทุกใบมีตราขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้หน้าทั้งนายกฯ ได้หน้าทั้ง สจ. ได้
ชื่อของ อบจ.ด้วยขอบคุณครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
เชิญท่านรองฯ กิตติครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ เรื่องถนนบ้านไผ่บอกกองช่างแล้วให้
นายช่างศักดิ์ดา ไปดูแล้วแล้วให้ทาประมาณการว่ามันชารุดเสียหายตรงไหนตั้งเรื่องขึ้นมา ภายในอาทิตย์
2 อาทิตย์นี้ เราเองไม่กล้ารวบรัดขั้นตอนเดี๋ยวให้เขาไปสารวจมาว่าประมาณเท่าไร ส่วนเรื่องถุงยังชีพผม
เรียนว่ามันจะยาก 4 ปี 3 เดือน 15 วัน อีก 2 ชั่วโมง ผมขาดไปประมาณ 3 วัน ผมมาองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมามากกว่าข้าราชการบางคน บางทีเสาร์อาทิตย์ผมก็ยังมีอีก หากท่านนายกฯ ไม่
อยู่ ผมอยู่ผมจะเป็นคนปฏิบัติราชการแทน เหมือนครั้งนี้ท่านนายกฯ ไปรับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จ
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เยือนโคราชต้องไปเตรียมการรับเสด็จ รองนายกฯ หลายคนต้องไปอยู่ที่นั่ น ผมทาหน้าที่แทน แต่ยืนยัน
ว่าถ้าหนังสือเอกสารกองช่างถ้ามาถึงผม ผมเป็นคนกากับดูแลกองช่างผมสั่งออกให้หมด ผมยังตาหนิกอง
ช่างว่าทาไมทางานได้ช้าขนาดนี้ ผมต้องยอมรับว่าการทางานของข้าราชการเราเมื่อโดนตรวจสอบสูง ๆ
อะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่มันใกล้เคียงเขาก็ไม่อยากทา วันนี้กาลังหาวิธีการว่าทาอย่างไรจะสามารถฟ้นนฟู
สภาพจิตใจ ทาอย่างไรจะเอาขวัญและกาลังใจของพี่น้องข้าราชการกลับมา ทาอย่างไรจะทาให้เขาได้
ทางานตามปกติ แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปช่วยคนผิด ไม่ใช่หมายความว่าการทาผิดแล้วจะไม่เกิด
การลงโทษ จะมานั่งซูเอี๋ยกัน วันนี้สังคมกาลังมองในเรื่องถุงยังชีพผมเองเคยได้รับทราบก็พยายามจะเร่ง
ให้ มันไม่ทันเหตุการณ์ น้าท่วมแล้วจนน้าลดแล้วถุงยังชีพเพิ่งไปก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร เดี๋ยวนี้ผมไม่ไป
แจกแล้ วถุงยั งชี พ ต้องมานั่ งเฝ้า องค์การบริหารส่ วนจัง หวั ดเผื่อใครต้ องการอะไรผมจะได้อยู่ป ฏิบั ติ
ราชการได้ ผมยืนยันว่าถ้าเอกสารทางราชการหัวหน้าศูนย์ฯ ส่งมาจะกาชับไปยังหัวหน้าศูนย์ประสานงาน
อาเภอเมืองให้ติดตามอย่างรวดเร็ว ผมก็เพิ่งได้ยินว่าต้องขอนายกฯ โดยตรง ถ้าวันไหนนายกฯ ไม่อยู่ รอง
ฯ 1 ได้รักษาการให้พี่น้องสบายใจผมเชื่อว่าผมปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมาโดยเท่าเทียมกันและพยายามจะทาให้สะดวก รวดเร็ว ยุติธรรม
ที่สุดเท่าที่ตัวเอวมีความสามารถจะทาให้ครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านกิติพงศ์ครับ
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ทาหน้าที่ประธานสภาฯ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพครับ ผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ครับ ท่านสมาชิกฯ และฝ่ายบริหาร ผมคิดว่า
ที่ทางฝ่ายบริหาร คือท่านรองนายกฯ ได้กรุณาแถลง 2 เรื่องที่มีความสาคัญ ประเด็นคือสนับสนุนภารกิจ
ในการทาหน้าที่ ประเด็นที่ 2 ด้วยความห่วงใยเรื่องการตีความความชัดเจนในอานาจหน้ าที่เป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญ เป็นเรื่องที่ต้องทาให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่ถูกต้องความเสียหายก็จะเกิดขึ้น และจะแก้ไขไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องเข้าใจด้วยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนกระวนกระวายมีความลังเลและมีความไม่
แน่ใจและมีความกลัวที่สุดถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้อ งผมคิดว่าเขาอึดอัดอย่างมาก หลาย ๆ คนได้คุยกับผมอึด
อัดมากในการทางานอยากจะทางานให้มีความสุข และมีความสุขเหมือนที่เคยทามาในอดีตที่ฝ่ายบริหารก็
ต้องคุ้มครองต้องดูแลเขาด้วยในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคม เดือนหน้าก็ทราบกันดีอยู่
แล้วว่ากฎหมายเรื่องของการปราบทุจริตจะมีผลบังคับใช้จะมีการเปิดศาลในวันที่ 6 ตุลาคม ที่จะถึงนี้
ฉะนั้นทุกเรื่องจะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทาไม่ถูกต้อง คนที่เจ็บที่สุดคือเจ้าหน้าที่
และในอาทิตย์หน้า ครม.เขาจะประชุมพิจารณาในเรื่องกฎหมาย 3 ชั่วโครต ฉะนั้น เป็นเรื่ องที่อันตราย
ทั้งหมด คนโดนเต็ม ๆ คือเจ้าหน้าที่ คนที่ไม่เคยโดนต่อจากนี้ไปคือคนที่ไปยัดเยียดเจ้าหน้าที่ในการทาให้
เจ้าหน้าที่ทาให้เกิดการไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ผมอยากให้ท่านทาในสิ่งที่ถูกต้อง มั่นใจ ถ้าสิ่งใดที่
ถูกต้องทาไปเลยครับ พวกเราก็สนับสนุน แต่อ ะไรที่สุ่มเสี่ยงก็ต้องขอให้ท่านพิจารณาดี ๆ เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย ประการที่ 2 ต่อจากไปเรามาช่ว ยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภาฯ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งประจา ทั้งบริหาร ทั้งสภาฯ อะไรที่เสนอสภาฯ ขอให้ท่านได้ทบทวนได้
ดูได้เกิดความชัดเจนมากที่สุด หรือก่อนจะเสนอท่านจะคุยนอกรอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็น่าจะดีอย่า
ให้เกิดความเสียหายเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา และเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายทั้งครอบครัวทั้งหมด ทั้ง
องค์กรฝากท่านด้วยในการดาเนินการ ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการทาหน้าที่ ผม
คิดว่าสิ่งที่ท่านประพจน์ ธรรมประทีป ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม ที่ท่านได้ร้องขอก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง
แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกฯ รู้ ถ้าท่านรองฯ กิตติทราบก็สามารถดาเนินการได้ทันที แต่กระบวนการที่

