รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (กองชาง)
***************************
ผูมาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ
6. นายอดุลย
7. นายองอาจ
8. นายประพจน
9. นางสาวรัชฎา
10. นายนัฏฐชัยฐ
11. นายณัฏฐพัชร
12. นายอัฏฐกร
13. นายสมยศ
14. นายศิริพงศ
15. นายเลิศชัย
16. นายภาณุ
17. ดร.ภูกิจ
18. นายชยุต
19. นายพรชัย
20. นายรชฏ
21. นายธวัฒน
22. นายสถาพร
23. นายสมพร
24. นายสาทิช
25. นายพงษพันธุ
26. นายพิชัยศักดิ์
27. นายสมชาย
28. นางสุพัตรา
29. นายไกรวัจน
30. นายโกวิทย
31. นายสมโภชน

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศสุรเวท
อยูยืน
พฤกษพนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกลา
ธนกนกนนทณ
อนิวัตกูลชัย
อินทรศร
คุณเวียง
มกรพงศ
ธนประศาสน
ยนตสุข
พันธเกษม
พงศธนทรัพย
อํานวยทรัพย
ดานกุล
ศิริปริญญานันต
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน
บวชสันเทียะ
พันธุศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
จุลศิริวัฒนกุล
เลาวัณยศิริ
จินตนามณีรัตน

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.ปากชอง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากชอง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากชอง เขต 3
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปกธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปกธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ดานขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ดานขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ เขต 1
ส.อบจ.อ.แกงสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.บานเหลื่อม
ส.อบจ.อ.โนนแดง
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32. นายบัวพันธ
33. นายชยกฤต
34. นางสาวรมยธีรา
35. นายมนัส
36. นางอรอนงค
37. นายชาคริต
38. นายบุญดี
39. นายรักชาติ
40. นายชาญชัย
41. นายวีระชาติ
ผูลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระวัฒน
นายชวาล
นายไพฑูรย
นายสมจิต
นางสาวจุฑาสัณห
นายศุภชัย
นายชุณห

จันคําวงษ
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศไตรรัตน
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน
ทุงไผแหลม

ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.หวยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

มิตรสูงเนิน
พัฒนกําชัย
เพ็ญจันทร
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
ไพบูลยวงค
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว

ฝายบริหาร
1. รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวนดี
3. นายนพดล
เนียมสูงเนิน
4. นายอุทัย
มิ่งขวัญ
ผูเขารวมประชุม
1. นายชนะชัย
ชอบบัว
2. นายธีระชัย
เทพนอก
3. นายวินุลาศ
เจริญชัย
4. นายจิรยุทธ
อาสาเสน
5. นายไพศาล
สมุทรเผาจินดา
6. นางรังสิยา
นุทกิจ
7. นายเจษปฐมพงศ
ธนเดชาพิทักษ
8. นางอุไรวรรณ
ภัทรปติพล
9. นางพรเพ็ญ
แพเกาะ
10. นางนงนุช
กาหลง
11. นายยศธร
บูรณะบัญญัติ

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักการชาง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูอํานวยการกองกิจการสภา
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
(แทน) ผูอํานวยการสํานักการคลัง
(แทน) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
นายกเทศมนตรีตําบลวังหิน อ.โนนแดง
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12. นายภิรมย
13. นายวิสา
14. นายนิธิโรจน
15. นางนิ่มนวล
16. นางขวัญจิตต
17. นางวรรณภา
18. นายวิสุทธิ์
19. นางวินญา
20. นางดาราวรรณ
21. น.ส.สุรีรัตน
22. น.ส.พิฐชญาณ
23. นางสุวรรณี
24. นายศุภรัตน
25. นางสุพรรณี
26. นางมาลิน
27. นางรุงทิพย
28. นางภัคธมล
29. นายบรรลือ
30. น.ส.เสาวภา
31. นายสุภกิจ
32. นายสมสรร
33. นายกิตติพิชญ
34. น.ส.ศุภรตติยา
35. นางศรีวรรณ
36. นายวัชรินทร
37. นางเพ็ญประภา
38. น.ส.พิทยา
39. น.ส.กิ่งกาญจน
40. น.ส.กชพร
41. น.ส.รัชดาพร
42. นายพสุ
43. น.ส.พัชรา
44. นางชูรตั น
45. นายกิตศิ ักดิ์
46. น.ส.อรอนงค
47. นายวันชนะ

วงศสขุ
นราเทียม
บุญญาวัฒนานันท
ศรีสัตตบุตร
เกตุสระนอย
นวลฉิมพลี
บุญการกิจ
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน
พงษสุวรรณ
รุจิรัตนธนชัย
อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
ครุฑธะกะ
จันทรศรีนวล
จําปเพ็ชร
กูลฤทธานนท
แพงพงศ
สังขแกว
พรหมลา
โพธิ์กัณฑ
ดุงโคกกรวด
เทียมทัด
เจริญเดช
สงคทะเล
ภูมิโคกรักษ
สถาพร
ศรอินทร
สมลือชาชัย
ฉายาวรรณ
อินทรมานวงศ
ไชยเพชร
อยูคงดี
ชายากร
หรายขุนทด
สมฤทธิ์

ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
ผูอํานวยการสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมกอสราง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานพัสดุ
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
หน.ฝายประชุมสภา อบจ.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
หัวหนาฝายศูนยประสานงานฯ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาหนาที่สง เสริมการทองเทีย่ ว
พนักงานธุรการ ชั้น 1
พนักงานขับรถ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
เมื่อสมาชิกครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ขึ้นแทนบัลลังกเพื่อปฏิบัติหนาที่
เลขานุการสภาฯ
เรียนเชิญทุกทานสวดมนต ไหวพระ พรอมกันครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญทุกทานนั่งครับ
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการสภาฯ
นครราชสี มา สมัย วิ สามัญ สมัย ที่ 1 ประจํา ป พุท ธศั กราช 2560 ดว ยองค การบริห ารส วนจังหวั ด
นครราชสี มามีค วามจําเป นให สภาองคการบริหารสวนจังหวั ดนครราชสีมา พิจารณาเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 36 (1) ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตวันที่
17 กรกฎาคม 2560 ณ ห องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นครราชสี มา (สํานักการชาง)
ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
เรียนทา นนายกองค การบริห ารสว นจังหวัด นครราชสี มา ท านรองนายกองค การบริห ารสว นจังหวั ด
นครราชสีมา ทา นสมาชิ กสภาองคการบริหารสว นจัง หวัด นครราชสีมาทุกๆ ท าน ทานปลัด องค การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานรองปลัด ทานผูอํานวยการกองตลอดจนและผูเขารวมประชุมผูทรง
เกียรติทุกๆ ทานครับ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป พ.ศ.2560 ในวันนี้ เปนวันสําคัญวันหนึ่งของผูทรงเกียรติทุกๆ ทานครับ จะไดรวมกันพิจารณา
เรี่องตางๆ ผมหวังวาการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสี มา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป พ.ศ.2560 จะดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานทั้งหลายจะ
ไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อความเจริญกาวหนาของทองถิ่น บัดนี้
ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมสภาแหงนี้เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
เขาสูระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แจงผลการรับบริจาครั้วรอบหอพักนักเรียนหญิงพรอมปอมยาม และหองน้ําหองสวมในพื้นที่
บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา
ประธานสภาฯ
ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดเห็นชอบใหนายศรัณย เศรษฐประณัยน กอสรางรั้วรอบหอพัก
นักเรียนหญิงพรอมปอมยาม และหองน้ําหองสวมในพี้นที่บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นอมเกลา
เมื่อคราวประชุ มสภาสมัยวิ สามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 ในวั นที่ 26 พฤษภาคม 2559 บัด นี้
นายศรัณย เศรษฐประณัยน ไดสงมอบทรัพยสินดังกลาว ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เสร็จเรียบรอย
แลว จึงแจงใหที่ประชุมแหงนี้เพื่อรับทราบ ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
-ทราบ-
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1.2 รายงานการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ดนครราชสีม า
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบระยะครึ่งปแรก)
ประธานสภาฯ
ขอเรียนเชิญฝายบริหารรายงานครับ ขอกราบเรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ครับ
รต.หญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และแขกผูม ี
นายก อบจ.นม.
เกีย รติ ทุ กทา นนะคะ หลั กการ การติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค กรปกครองส ว นทองถิ่ น
หมายถึง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปน
การติดตามวาการดําเนินโครงการไดแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และเพื่อพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชการดําเนินงานโครงการตางๆ โดยเทียบกับระยะเวลา ความกาวหนา ความ
พึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นที่ เกิดขึ้นมีมากนอยเพียงใด เปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคการ
ดําเนินโครงการในระดับใด มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร
ระดับชาติ แผนกลุ มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒ นาองคการบริหารสวนจังหวัด นครราชสีมา
ตลอดจนนโยบายของผู บ ริ ห ารท อ ง ถิ่ น ที่ ไ ด กํ า หนดและแถลงไว ใ นสภาท อ ง ถิ่ น เหตุ ผ ล
กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว โดยมีเจตนารมณที่
จะให ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา ต อ งดํ า เนิ นการติ ด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาปละ 2 ครั้ง ครั้งแรก เปนการติดตามประเมินผลโครงการที่ไดดําเนินการในเดือนตุลาคม ถึง
เดือนมีนาคม และครั้งที่สอง เปนการติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดดําเนินการในเดือนเมษายน ถึง
เดือนกันยายน แลวรายงานผลใหผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น แลวประกาศใหประชาชนทราบภายในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานและเสนอความเห็นดังกลาวในแตละรอบระยะเวลา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ได
จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียด
ปรากฏตามรายงานที่เสนอมา ณ โอกาสนี้ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข อ29 (3) เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจัด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ
29 (3) ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชกระบวนการ
มีสว นรวมในการติ ดตามประเมินผลโครงการภายใต ยุท ธศาสตรและใชเ ครื่องมือในการติ ดตามและ
ประเมินผลจากแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์
โดยรู ป แบบต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า สํ า หรั บ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ใชแบบสอบถามครึ่งปแรก จํานวน 9,158 ฉบับ สุมจากโครงการพัฒนา
จํา นวน 40 โครงการ ในแผนพัฒ นาองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด นครราชสี มาตามรายยุ ท ธศาสตร
สาระสําคัญในเอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปไดดังนี้ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 รายงานการติดตามประเมินผลตามงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 สวนที่ 3 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สวนที่ 4 สรุปการติดตามประเมินผลโครงการและขอเสนอแนะ สวนที่
5 การประเมินยุ ท ธศาสตรการพัฒ นาขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ นในเขตจัง หวั ด นครราชสี ม า

๖

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายนพดล เนียมสูงเนิน
รองนายก อบจ.นม.

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปภาพรวมการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการประเมินยุทธศาสตรมีระดับความพึงพอใจภาพรวมทุก
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ
85.20 อยูในเกณฑระดับ ดี จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบ ขอบคุณคะ
ขอขอบคุ ณทา นนายกองค การบริหารสว นจังหวั ด นะครับ ผู รายงานผลการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงแจงใหที่ประชุมทราบ นะครับ
-ทราบ1.3 อบจ.นม. ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 และแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ดว ยองค การบริห ารสว นจังหวัด นครราชสีมา ได ประกาศใช แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
-ทราบเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
ขอเชิญท านที่มีความประสงคจะแกไขครับ ถาไมมีผูใดจะแกไขนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุ มนะครับ
ขณะนี้องค ประชุม 41 ทาน สมาชิกทานใดรับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 37 เสียง ไมรับรอง –ไมมี- งดออกเสียง
4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ดวยมติรับรอง 37 เสียง ไมรับรอง –ไมมีงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติขอความเห็นชอบให นางจริ ยาพร โกมลเวทิน ก อสรางอาคารจําหนายสินคา ภายในพื้นที่
บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา
ขอเชิญฝายบริหารแถลงครับ เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนคราชสีมา และผูทรงเกียรติทุกทาน หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตใหนางจริยาพร โกมลเวทิน กอสรางอาคารจําหนายสินคา
พื้นที่บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา เหตุผล สํานักการคลัง สวนบริหารงาน
พัส ดุ ได รับ แจ ง จาก นางจริ ย าพร โกมลเวทิ น ได ดํ า เนิ นการกอสรา งอาคารจํา หนา ยสิ นค า โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่รองรับการจําหนายอาหาร ซึ่งในการกอสรางอาคารดังกลาว ตองใชพื้นที่
บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา ขนาดกวาง 6.60 เมตร ยาว 6.60 เมตร สูง
3.70 เปนจํา นวนเงิ น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ วน) และมีความประสงคจะบริจาคอาคาร
จํา หนายสินค าดั งกลา ว ใหเ ปนทรัพย สิ นขององค การบริห ารส วนจัง หวั ดนครราชสีมา ตามระเบี ย บ
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ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ
รองนายก อบจ.นม.

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2553 (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2558 ข อ 155 การให บุ ค คลใดใช
ประโยชนหรือไดรับสิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น และขอ 9 ในกรณี
ที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ ใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให เ ปนผูดู แลพัสดุ นั้น ถ า การกระทํ าดั งกลา วมีเ งื่อนไขหรือมีภาระติ ดพันหนว ยการบริห าร
ราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติเพื่อขอความ
เห็นชอบในการอนุญาตใหนางจริยาพร โกมลเวทิน ไดดําเนินการกอสรางอาคารจําหนายสินคา ภายใน
พื้นที่ บริเวณโรงเรีย นเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา เพื่อเปนสถานที่ รองรับ การจําหนา ย
อาหารและรับบริจาคสิ่งกอสรางดังกลาว ใหเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
โดยหามมิใหนําไปหาผลประโยชนในทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น จึงเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ ตอไป
ผมจะขอมติค รับ ขณะนี้องค ประชุ ม 41 ท าน สมาชิ กท านใดเห็นชอบให นางจริย าพร โกมลเวทิ น
กอสรางอาคารจําหนา ยสินคา ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา
ตามที่ฝายบริหารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 37 เสียง ไมเห็นชอบ –ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ป ระชุมมีมติ เ ห็นชอบให นางจริ ยาพร โกมลเวทิน ก อ สร างอาคารจํ าหน ายสินคา ภายในพื้นที่
บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา ตามที่ฝายบริหารเสนอครับ เห็นชอบ 37
เสียง ไมเห็นชอบ –ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และ
เลขานุการสภาฯ)
ญั ตติ ขอความเห็ นชอบผู ทรงคุณ วุ ฒิ ร ว มเป น กรรมการการศึ ก ษาองคก ารบริ หารสว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา
เชิญฝายบริหารแถลงครับ
กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่เคารพ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด และท านผูมีเกียรติที่ เคารพทุกทานครับ ฝายบริห ารขอเสนอหลั กการ เหตุผล ญัตติขอความ
เห็นชอบผูทรงคุณวุ ฒิรวมเปนกรรมการการศึกษา ขององคการบริห ารสว นจังหวั ดเสนอตอสภาตาม
หลักการดังตอไปนี้ครับ หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ในการแตงตั้ งผู ทรงคุณวุ ฒิรวมเปนคณะกรรมการการศึ กษา ตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดทํ า
แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เหตุผล กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น แจง หนัง สื อด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด ได กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ การจัดทําแผนพัฒ นาการศึกษาขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ใหมีคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทํา
หนาที่ กําหนดนโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
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ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

การศึ กษาขององค การบริห ารส ว นจัง หวั ด นครราชสี มา จัด ลํ า ดั บ ความสํา คั ญ โครงการพัฒ นาด า น
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดํ าเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการการศึ กษาขององค กรปกครองสว นท องถิ่น อยา งนอยประกอบด วย 1. ผูท รงคุณวุ ฒิ
ประธานกรรมการ 2. ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ รองประธานกรรมการ 3. ปลั ด องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
กรรมการ 4. ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯ ที่เกี่ยวของ กรรมการ 5. ประธานคณะกรรมการการศึกษา
ในสังกัดทุกแหง กรรมการ 6. ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ กรรมการ 7. หัวหนา
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ (ถามี) กรรมการ 8. ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา แตงตั้ง
นายศิ ล ปสิ ท ธิ์ ทั บ ทิ มธงไชย ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ต ามความเห็ นชอบของสภาองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด
นครราชสีมา เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 15 สิง หาคม 2559 ซึ่ง ได ล าออกจากตํา แหนง ในวั นที่ 3 พฤษภาคม 2560
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความเห็นชอบให ดร.บุษยา วงษชวลิตกุล คณบดีคณะ
บริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย วงษ ช วลิ ต กุล จั ง หวั ด นครราชสี มา ซึ่ง มีค วามรู ค วามสามารถ และมี
ประสบการณดานการศึกษา เปนผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษา องคการบริหารสวนจัวหวัด
นครราชสีมา แทนตําแหนงที่วาง ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 5 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย พ.ศ.2551 ขอ 4 กําหนด
แนวทางและหลักเกณฑ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา
ในสั งกัด โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดํา เนินการแตงตั้ งคณะกรรมการการศึ กษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาใหความ
เห็นชอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ
ขอเชิญทา นสมาชิกมีความประสงคจะอภิปรายครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุ มนะครับ ขณะนี้องค
ประชุ ม 41 ท า น สมาชิ กท า นใดเห็ น ชอบให ดร.บุ ษ ยา วงษ ช วลิ ต กุล เป นผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ว มใน
คณะกรรมการการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝายบริหารเสนอ ขอยกมือขึ้น
ครับ เห็นชอบ 37 เสียง ไมเห็นชอบ –ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2
ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให ดร.บุษยา วงษชวลิตกุล เปนผูทรงคุณวุฒิรวมในคณะกรรมการการศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝายบริหารเสนอครับ เห็นชอบ 37 เสียง ไมเห็นชอบ
–ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
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ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวนดี

ประธานสภาฯ
นายอดุลย อยูยืน

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญฝายบริหารแถลงครับ เชิญครับ
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา และผูทรงเกียรติทุกทาน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใน
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสี มา ในหมวดคา ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง เหตุผล ดวยไดรับคํารองจากสว น
ราชการสัง กัด องคการบริหารส วนจังหวัด นครราชสี มา ว ามีความประสงค ที่จะโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อประโยชนในการบริหารเงินงบประมาณขององคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ดั ง นี้ รายการโอนลด 1.สํ า นัก การคลั ง จํ า นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 121,000 บาท 2.กอนแผนและงบประมาณ จํ า นวน 3 โครงการ งบประมาณ
281,700 บาท 3. สํ า นักปลั ด ฯ จํา นวน 5 โครงการ งบประมาณ 405,600 บาท 4.สถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,288,000 บาท
5. สํานักการชาง จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 267,910,000 บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน
25 โครงการ งบประมาณ 270,006,300 บาท (สองรอยเจ็ด สิ บ ล า นหกพันสามรอยบาทถ ว น)
รายการโอนเพิ่ม 1.สํานักการคลัง จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 121,000 บาท 2. กองแผนและ
งบประมาณ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 281,700 บาท 3.สํานักปลัด จํานวน 4 โครงการ
งบประมาณ 405,600 บาท 4. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,288,000 บาท 5.สํานักการชาง จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 267,910,000
บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ 270,006,300 บาท (สองรอยเจ็ดสิบลานหกพัน
สามรอยบาทถวน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
ขอบคุณทางฝายบริหารครับ เชิญทานสมาชิกฯ ที่มีความประสงคจะอภิปรายครับ เชิญทานอดุลยครับ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมอดุลย อยูยืน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง เขต 2 ดูรายการขอที่ 5 ที่เราคุยกันรายการโอน
เพิ่ม ขอที่ 31 มีรายการโอนตั้งใหมจัดซื้อครุภัณฑเตาเผาขยะปลอดมลพิษขนาดเล็ก สําหรับสงเสริมการ
กําจัดขยะแบบครบวงจรโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา และสํานักการชาง 5,500,000 บาท ผม
เขามาดูในรายละเอียดขางใน จัดซื้อโรงละ 500,000 บาท ทั้งหมด 11 เครื่อง 11 โรงเรียน สเปคบอก
วากําจัดขยะตั้งแต 1 ตัน ถึง 50 ตันตอวัน ยกตัวอยางงาย ๆ มันจะมีตัวเลขวาคนเราคนนึงวันนึงเรามี
การสรางขยะ 1 กิโล แล วตั้งไวขั้นต่ํา 1 ตั น แปลว า 1 ตันเทากับ 1,000 กิโล นักเรียน 1 พันคน
อาจจะสรางขยะ 1,000 กิโล เปนไปได แตถามวาโครงการนี้ทําไวตั้งแต 1 ตัน ถึง 50 ตัน นั่นแสดงวา
เตามีประสิทธิภาพดีมาก รองรับไดถึง 50,000 กิโล รองรับคน 50,000 คน ซึ่งไปตั้งอยูในโรงเรียน ก็
จะเปนคําถามของผมวาตกลงที่ไปทําตรงนี้จะไปทําเพื่อรับขยะในชุมชนใกลเคียงนํามาเผาที่โรงเรียนใช
หรือไม 2.ถาไมใชนําขยะจากชุมชนใกลเ คียงมาอาจจะในโรงเรียน แตถ ามว าคุมไหมในการที่ จะนํา

๑๐

นักเรียน 1,000 คน สรางขยะ 1,000 กิโล ตอ 1 วัน นํามาใชกับเครื่องขนาด 1 ตัน ซึ่งเปนจํานวน
สูงสุดของเครื่อง ซึ่งกําลังเครื่อง 50 ตัน ยกตัวอยางงาย ๆ เชน เราซื้อรถมาประมาณ 200 แรงมา แต
เราจะใชแคขั้นต่ํา 2 แรงมา ผมถามวาแลวที่เหลือทําอยางไร 2. ผมไดเปดขอมูลดู ขออนุญาตเอยชื่อ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขาก็มีทําเตาเผาขยะที่ไรมลพิษ ซึ่งไดรับทุนจาก วช. และเปนเงินที่วิจัย
และนํามาถายทอดเทคโนโลยีใหกับพี่นองประชาชน เขาก็ใชเงิน ผมจําตัวเลขไมได แตไมกี่บาท รูปแบบ
โครงการเขาทํามาอางอิงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของทานในหลวง แบบพออยูพอกิน โครงการของเขา
จะตองเปนวัสดุที่หาไดและสามารถทําไดในพื้นที่และถายทอดเปนเทคโนโลยีวามีแบบ มีวัสดุ เชน ตัว
เหล็ก ตัวถาน ตัววัสดุชนวนหาซื้อไดในทองถิ่น ซึ่งตรงนี้เขามีแบบใหหมดและสามารถนํามาทําตามได
โดยที่ผานการรับรองจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยซ้ํา ซึ่งเปนการดีตอนที่ตั้งโครงการเรื่อง
เตาเผาขยะที่ไรมลพิษ แตตองอยางที่บอกวาปญหาคือมันใชไหม สําหรับ 11 โรงเรียน ถาเตาเผาขยะ
พวกนี้ 1.ทานจะตองใชเชื้อเพลิงในการเผาดวย ผมถามวาถาไปตั้งอยูในโรงเรียนแลวมีการใชน้ํามัน มี
การใชไฟฟาในการเผาใครจะเปนคนรับผิดชอบถานําขยะในชุมชนมาใช ถาไมนําขยะในชุมชนมาใชถาม
วานักเรียนในโรงเรียน 1,000 คน 1,000 กิโล จะนํามาใชสําหรับเครื่อง 1 ตัน ถึง 50 ตัน คุมไหม
2.เปนไปไดไหมตามโรงเรียนที่ผมดูรายชื่อทั้งหมดตางอําเภอทั้งนั้น ตางอําเภอมีปญหาเรื่องขยะทุกที่ แต
ขยะ 100% เปนขยะอินทรีย 70% และจริง ๆ ถาเปนในโรงเรียน พื้นที่โรงเรียน ทานผูอํานวยการ
โรงเรียนสามารถควบคุมได เชน ของที่นํามาขายในโรงเรียนถาเปนกลองโฟม ไมใหนํามาขาย โรงเรียน
คุณก็จะไมมีขยะโฟมที่จะตองมาเผา จานขาวก็ใชจานธรรมดา ทานเสร็จลางได เศษอาหารคุณก็นําไป
หมักนําไปทําเปนปุยได ผมก็ยังมองไมเห็นวาจะมีขยะตรงไหนที่จะนํามาเผาในโรงเรียน และบอกวาจะ
นําไปตั้งจริง ๆ จะนําขยะจากชุมชนมา ผมถามวาใครจะเปนคนกําจัด ภารโรง หรือนักเรียนไปนั่งเผาขยะ
ประเด็นตรงนี้ผมวามีหลายโรงเรียนและหลายอําเภอซึ่งเกี่ยวของดวย ฝากทานพิจารณาวาจริงๆ แลว
เหมือนที่เรารูกันวาเตาเผาไรมลพิษตามวัดที่เราเห็นกัน มีการเผาคลาย ๆ อยางนี้ มีการเผา 3 ระดับ
เผาแบบใชออกซิเจน เผาแบบไมใชออกซิเจน และเผาใหเกิดเปนแกส ก็จะไมมีควัน ไมมีฝุนผงออกมา
ผมเชื่อวาเทคโนโลยีเหลานี้ไมใชเปนเรื่องใหญ จริงๆ แลวกองชาง อบจ.เอง ก็มีวิศวกรเยอะ แบบก็มีอยู
แลว ทานจะไปซื้อมาผมวามันงาย ซื้อมาเลย 500,000 งาย แตถามวานักเรียนไดอะไร โรงเรียนได
อะไร แตถามวาถาทานไปเอา know how จากทาง วช. มา แลวนํามาสอนเด็กทํา เด็กโรงเรียน อบจ.
เอง ก็จะเปนเด็กที่ครูนําแบบมาให และมีกองชางที่เปนวิศวกรมาแนะนําในการติดตั้ง ในการผลิต ผลิต
เสร็จสรางเตาเผาในโรงเรียนเองไดเปนการสรางชื่อเสียงใหกับนักเรียน โรงเรียน อบจ. อนาคตเองเด็กก็
จะมีทักษะในการเชื่อม ในการปร-ะดิษฐ สามารถที่จะเรียนจบ ม.6 จาก อบจ. อาจจะไปเรียนตอชาง
ยนต หรืออาจจะไมเ รีย นต อ อาจจะไปทํ า เตาเผาขยะขายในชุ มชนก็เ ป นไปได แต ถ า วั นนี้ท า นซื้ อ
500,000 เอาไปตั้ง และก็เทากับฝกใหนักเรียนเปนคนเผาขยะ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานสมพร จินตนามณีรัตน ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝายบริหาร เพื่อนสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ กระผมสมพร
จินตนามณีรัตน จากอําเภอโนนสูง วันนี้ดวยความเคารพถือเปนโอกาสที่ดี ที่มีการเรียกประชุมสภาฯ
สาระสําคัญในการเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมทั้งโอนลด โอนเพิ่ม ในสาระสําคัญในการโอนลดทั้งหมด
รายละเอียดในการโอนลดคงจะไมติดใจ ยกเวนในการโอนลด ที่มีรายการโอนลดทั้งหมด 15 โครงการ
เปนถนนที่แกไข เราไดทําขอบัญญัติทั้งหมด 33 โครงการ ที่เปนงบประมาณป 60 ซึ่งเปนขอบัญญัติ
เรีย บรอยแล ว แตในการดํา เนินการตามงบประมาณดั งกล าว ตามรายละเอียดโครงการดัง กลา วไม
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สามารถที่จะดําเนินการตามขอบัญญัติดังกลาวได เนื่องจากพิกัดไมตรง การออกแบบคลาดเคลื่อนและ
การดําเนินการในเรื่องของงบประมาณไมถูกตอง จึงมีการแกไขแผนเพิ่มเติม ซึ่งเพื่อนสมาชิกฯ คงจะ
ไดรับในเลมสีฟาแลว เมื่อผมมาดูรายละเอียดบางสวนก็ยังไมตรงในเรื่องของงบประมาณ เชน ถนนเสนนี้
ตั้งไวในแผน ที่แกแลว 10 ลาน ถนนที่เขียนแกไขในแผนเปนงบประมาณ 10 ลาน ปรากฎวาพอมาตั้ง
เปนรายการโอนเพิ่ม ก็มีการประมาณการเพิ่มตัวเลขเขาไป จากที่แกแลวก็ยังไมตรง ที่จะเขาขอบัญญัติ
ที่จะโอนเพิ่มวันนี้ดวย ในรายละเอียดตรงนี้ในการโอนลดเปนจํานวน 14 โครงการ ที่แกไข ขณะที่โอน
ลด คือ ยกเลิกทั้งหมด และมาโอนเพิ่ม 13 โครงการ ผมก็เห็นดวยในการที่จะแกไขใหถูกตองตามแบบ
และจะได ดํ า เนินการเพื่อแกไขป ญ หาความเดื อดรอนของพี่นองประชาชนต อไป ตามที่ เ ราได ผ า น
ขอบัญญัติงบประมาณ ป 60 ในรายละเอียดที่โอนเพิ่ม รายละเอียดขอที่ 30 เรียนถามไปยังฝายบริหาร
โอนเพิ่ ม โอนตั้ ง ใหม อุ ด หนุ น กองพลพั ฒ นาที่ 2 กองทั พ ภาคที่ 2 ค า ยสุ ร ธรรมพิ ทั ก ษ จํ า นวน
13,000,000 บาท ผมไมขัดของ วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยใหกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ เปน
แหลงกักเก็บน้ําในฤดูฝน พื้นที่โพธิ์กลาง หัวทะเล หนองบัวศาลา กองพลพัฒนาที่ 2 สมทบจํานวน
1,000,000 บาท ขอสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 13,000,000 บาท รวม
เปนงบประมาณ 14,000,000 บาท ในรายละเอียดผมตองชื่นชมทานรองฯ กิตติ เชาวนดี รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานไมแนใจวาเราทําไดหรือไม ดวยความรอบคอบของทาน
ทานก็เลยทําหนังสือจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หารือการสนับสนุนงบประมาณ
ขององค การบริหารส วนจัง หวั ด นครราชสี มา เรียนท า นผู ว า ราชการจังหวั ด นครราชสี มา หารือว า
ความเห็นขององคการบริหารสวนจังหวัดถูกตองหรือไม ประการใดในการที่จะดําเนินการดังกลาว หนา
ถัด ไปขอหารือสนับ สนุนจากกรมสง เสริมการปกครองท องถิ่ นตอบมา เรีย น ผู วา ราชการจัง หวั ด
นครราชสีมา โดยเนื้อหาสรุปคือวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โครงการที่จะใหเงินอุดหนุนตอง
เปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และอยูใน
อํานาจหนา ที่ของหนวยงานขอรับ เงินอุด หนุน ประชาชนในเขตองคกรปกครองส วนทองถิ่นผูให เงิ น
อุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงินอุดหนุน สิ่งตาง ๆ เหลานี้ เกี่ยวกับทานสมาชิกฯ ที่
จะยกมือวันนี้ครับ วันนี้ผมถามวารองอธิบดียืนยันเปนหนังสือวาสามารถโอนไดในการปฏิบัติหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตวันใดถา สตง. ปปช. สอบสวนขึ้นมาวาไมไดอยูในหนาที่ที่ อบจ.จะตอง
ดําเนินการหรืออยูในหนาที่ที่จะตองดําเนินการ อบจ.ก็ตองดําเนินการเอง คือใหสวนชาง หรือ ผอ.กอง
ชาง หรือสํานักการชางไปออกแบบวาจะขุดสระน้ํากวาง ยาว ลึก ขนาดไหน ซึ่งทานประธานฯ ก็คงจะ
ทราบดีวาปที่ผานมา ขอบัญญัติที่ใชเงินหลวงที่จะผานสภาฯ แหงนี้ ในการจะทํางานถนนเสนหนึ่ง จะขุด
คลองสักเสนหนึ่งที่ถูกรองเรียนวาเปนถนนดํานา ไหนจะตองออกแบบสํารวจหาพิกัด GPS ที่แทจริง หา
ปริมาตร เขีย นแบบ ออกแบบ เปนเดือนกวาจะเสร็จ และวั นนี้ดวยงบประมาณ 13 ลาน เราทํ าได
หรือไม ถาสภาฯ แหงนี้บอกวาทําได ทานก็ยกมือ ถาทานไหนไมเห็นดวยเพราะถายกมือไปแลว สตง.
หรือ ปปช.เปดประเด็นสอบถามวาคุณไปทําไดอยางไร ใครจะรับผิดชอบ สภาฯ แหงนี้ใชหรือไมครับ ผม
เห็นดวยกับโครงการนี้ ไมขัดของ สิ่งที่ผมหวงและตองบันทึกในที่ประชุมวันนี้ เพื่อจะเปนบรรทัดฐาน
แนวทางการตอสูวาถาเกิดกรณีที่มีปญหากับ สตง. หรือ ปปช. จะทําอยางไรครับ เขาสอบหลังจากที่เรา
ยกมือผานวันนี้ การดําเนินการถามวาการตรวจสอบเงิน 13 ลาน ฝายตรวจสอบประเมินผล ทานเขาไป
ตรวจสอบหรือไมครับวาเขาใชเงิน 13 ลานที่จะโอนใหตามวัตถุประสงคหรือไม ตามขนาดที่ อบจ. หรือ
ชาง อบจ.กําหนดหรือไม ตรงนี้ที่ผมเปนหวง ผมเปนหวงฝายบริหารดวยความเคารพจริงๆ ไมอยากจะให
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ประวัติศาสตรเกิดขึ้นมาอีก ผมขอหารือวาวันใดที่มีเรื่องนี้ขึ้นมา สตง. เขาจะตองกลาววาวันนั้นไดมีการ
อภิปรายหรือไม มีการลงมติหรือไม ถาทานลงมติยกมือ วันนี้ทานก็ตองรับผิดชอบเชนกัน ฝายบริหารก็
คงจะหาแนวทางแกไขปญหาอยางนอย ๆ หารือฝายที่จะตรวจสอบ ไมวาจะ สตง. หรือ ปปช. ก็ตาม
กอนที่จะมาเขาสภาฯ ดีหรือไม อยาใหสภาฯ แหงนี้ผิดพลาดเลย ในฐานะที่ทานประธานฯ เปนประมุข
ของฝายสภาฯ ก็อยากจะรองขอความเห็นใจวาเรื่องอยางนี้ กรณีอยางนี้นาจะหารือกอน กอนที่จะมา
เปดดู เพราะทีแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน จะอภิปรายหนังสือบรรทัดเดียวจะขอเงิน 13 ลาน ไดเลยหรือ
ผมเพิ่ง มาเป ดดูรายละเอียดหนังสือยืนยันวาตามอํานาจหนา ที่ซึ่งถ าเปน สจ.หารือไป เชน แผนที่จะ
นําเขาเพิ่มเติม แมกระทั่งถนน 20 ลาน แตปรากฏวามีเงินแค 5 ลาน จะทําถนนตัวเลขเจาหนาที่เขายัง
ไมกลาทําเลย และผมสงสารเจาหนาที่ ถามวาใครเปนผูโอนเงินนี้ ผอ.คลังใชหรือไม จะตองทําเรื่องโอน
เงิน 13 ลาน ทานทําถูกตองหรือไม ทานกลาทําหรือ ถาสอบขึ้นมา สตง.เปดประเด็นสอบขึ้นมา ผมไม
ทราบจริง ๆ เปนหวงฝายบริหาร และเปนหวงเพื่อนสมาชิกฯ ที่จะยกมือดวย เพราะที่ผานมามีครั้งหนึ่ง
ถึงขนาดวาจะตองเรียก สจ.มาสอบดวย ที่ยกมือไปโครงการละ 500,000 บาท เห็นใจทานประธานฯ
ไมไดมาปรึกษาหารือกอนวาเรื่องอยางนี้ควรจะมีการปรึกษาหารือกันกอนหรือไม กอนที่จะนําเขาสภาฯ
รายการที่ 31 ก็คงไมมีปญหาอะไร ในเรื่องของเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ซึ่งทานอดุลย อยูยืน ไดให
เนื้อหาสาระการที่จะไปดําเนินการเพื่อปองกันการแกไขปญหาที่จะเกิดกับเรื่องเตาเผาขยะ ลําดับที่ 32
ในการโอนลด 14 โครงการ ที่จะกอสรางถนนแอสฟลติกท ซอมแซม ซอมสราง ปรากฏวาเหลือ 13
โครงการในการโอนเพิ่ม แตละโครงการ เชน โครงการที่ 17 โอนเพิ่ม โอนตั้งใหม โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลติกทโดยวิธี Pavement in-Place Recycting บานตาเงิน หมูที่ 1 ตําบลศรีละกอ
เชื่ อ มบ า นสี สุ ก หมู ที่ 1 ตํ า บลสี สุ ก อํ า เภอจั ก ราช จั ง หวั ด นครราชสี มา งบประมาณเดิ ม ตั้ ง ไว
31,344,000 บาท ปรากฏวาโอนตั้งใหมทางกองชางคงจะออกแบบและสํารวจเรียบรอยแลวประมาณ
การสรางถนนที่ชํารุดจริง โครงการที่ 1 งบประมาณ 5,670,000 บาท โอนลด 31,000,000 บาท
เป นเงิ นที่เ หลือจากโครงการที่ 17 งบประมาณ 25,600,000 โครงการที่ 2 เหลือ 2 ล านกว า
โครงการที่ 3 เหลือ 11 ลานกวา โครงการที่ 4 เหลือ 3 ลาน โครงการที่ 5 เหลือ 13 ลาน โครงการ
ที่ 6 เหลือ 22 ลาน จากโครงการเดิม แตมีบางโครงการที่เพื่อนสมาชิกฯ บางทานก็บอกตั้งไว 13 ลาน
แตตัดเหลือ 880,000 บาท เปนโครงการที่ดําเนินการไดจริง ผมก็เห็นใจกองชางผมก็บอกวาเขาคงจะ
ออกไปสํารวจถนนที่เสียหายจริง ๆ เพราะวาจากอําเภอประทาย เปนถนน อบจ.ทั้งนั้นที่เปนขอบัญญัติ
อยูแลว มันตองเหลือที่เราตั้งงบประมาณไวจริง ปรากฏวาวันนี้เงินที่หัก ๆ ออกจากโครงการเดิม เทากับ
วาเหลือประมาณ 118,495,000 บาท อยากจะเรียนใหเห็นวาวันนี้งบที่เหลือหักออกจากสวนเกิน
แลวเหลือ 116,656,000 บาท ดําเนินการโอนไปใหกองทัพ 13 ลาน มาบวกกับที่จะโอนเขาไปเพื่อ
เปนงบกลางเรียกวารายการที่ 32 หนา 291 งบกลาง เพื่อจายเปนเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินจําเปน
หรือที่เปนประโยชนตอสวนรวมโดยตรง คําวางบกลาง เพื่อนสมาชิกฯ ก็คงจะไมทราบวางบกลางเปน
อยางไร และทําไมตองโอนไปไวงบกลาง ตรงนี้หลายคนมาถามผม ผมเองก็ไมทราบเหมือนกัน แลวถาม
วาจะโอนไปทําไม ประเด็นปญหาอยางนี้ ที่ทานประธานฯ ไมไดมาหารือกอน กอนที่ทานประธานฯ ไป
คุยกับฝายบริหาร ผมเองก็เพิ่งมาทราบ ทานประธานฯ เองก็คงจะทราบพรอม ๆ กับผม หรือไมทราบก็
ตาม แนนอนครับเพื่อนสมาชิกฯ ยิ่งอยูในมุมอับ อยูในหองมืดเลย ก็มาถามผม ผมก็ตอบไมไดเหมือนกัน
วางบกลางมันเปนยังไง แลวเอามากองไวทําไม ทําอะไร จะนําไปทําอะไร ทานประธานฯ ตองตอบผม
สักหนอยครับกอนที่เพื่อนสมาชิกฯ จะไดยกมือไดสบายใจ ทานตัดสินใจไดไหมครับ ผมก็ตองเรียนทาน
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ประธานสภาฯ ผานไปยั งเพื่อนสมาชิก ผา นไปยังฝ ายบริห ารอยา งนี้ล ะครับ ถ าสักวันหนึ่ง เกิด มันมี
ประเด็นปญหาตองกราบเรียนทานวาเราก็ไมทราบ แตวาวันนี้กอนที่ทานจะยกมือนั่นละครับสิ่งที่ทาน
จะตองตัดสินใจ นั่นละครับไมมีใครบังคับทานไดหรอกครับ แลวแตทานจะตัดสินใจ หรือวาฝายบริหาร
จะชี้แจงอยางไรก็ดวยความเคารพครับ แลวก็ในเรื่องรายละเอียดอื่นๆ ในเรื่องของเงินที่จะโอนไปงบ
กลาง ถาในความคิดของผมเองก็ถอนออกกอนไดไหม ถอนออกไปกอนหารือไปกอน เพราะเรายังจะมี
คราวประชุมอีกขางหนา เปดวิสามัญใหมอีกก็ไดเคลียรซะใหจบ หลังจากกลับมาจากอุบลเปดอีกครั้งหนึง่
ก็ได เคลียรซะใหชัดแลวมันจะไมผิดอะไรกันนะครับ ดวยความเคารพครับทานประธานครับ เทานี้ละ
ครับ กราบขอบพระคุณครับทานประธานครับ
ประธานสภาฯ
เชิญทานกิติพงศ พงศสุรเวทครับ ส.อบจ.เขต1 อ.เมือง เชิญครับ
นายกิติพงศ พงศสุรเวท กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับกระผมกิติพงศ
พงศสุรเวท ครับ สมาชิกสภาเขต 1 อ.เมือง ตองขออนุญาตทานประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับในการ
ที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2560 ประเด็นที่ 1
ถายังจํากันไดนะครับเรื่องที่มีปญหาเกิดขึ้น เมื่อปพ.ศ. 2559 เรื่องการโอนงบประมาณและเปนเรื่อง
ของการใชจายงบประมาณ ถาผมจําไมผิดตัวเลขงบประมาณป 2559 เราขออนุมัติจากสภาจายขาดเงิน
สะสมจํา นวน 240 โครงการ โครงการละ 500,000 บาทใชง บประมาณขณะนั้น 120 ลานบาท
ที่เปนตัวปญหาที่หนึ่ง ประเด็นตอมาก็คือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย โอนลด
โอนเพิ่ม ตัวที่เปนปญหาที่มีการรองเรียนกัน ก็คือป 2559 180 โครงการ เปนงบประมาณ 226 ลานบาท
แล ว ก็ ไปตั้ ง โครงการใหม 443 โครงการ 226 ล า นบาท เช น กั น เดี๋ ย วนี้ กระบวนการสอบสวน
กระบวนการตางๆ มีเรื่องมีราวมากมายเพราะอะไรครับ ก็เพราะวา เวลาทานประธานนัดประชุม ทานไม
เคยแจงเลยนะครับ ในหนังสือเชิญประชุมวามีประชุมเรื่องอะไร ทานกําหนดระเบียบวาระการประชุมวา
มีญัตติแคเรื่องนี้ จะขอโอนแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แตเนื้อหาไมเคยมี เราไมสามารถจะไปตอบได
และไมสามารถที่จะใชดุลยพินิจในการพิจารณาอยางถูกตองและถองแท ดวยความถูกตองวา ถูกตอง
เหมาะสมหรือไมในการดําเนินการ เราเขาใจวาฝายบริหารตองการความเรงดวนในการดําเนินการ แต
อํานาจและหนาที่ของสภาฯ ก็มี และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชดุลยพินิจนั้นตองใชโดยชอบ ไมไดใชโดย
ไมชอบ วันนี้ปญหาเกายังไมจบ พอวันนี้กระบวนการนี้เกิดขึ้น ทานนัดประชุม ผมไดรับหนังสือประชุม
เมื่อวานนี้เชนกัน รายละเอียดไมมี และถามวาผูสอบมาสอบผมวามีรายละเอียด ในการชี้แจงโครงการนี้
หรือไม ผมก็ตอบวา ไมมี เพราะไมมีเอกสารใดๆที่จะมาแถลงและก็ไปศึ กษา ไดว าโครงการนี้มีความ
จําเปนยังไง มีเหตุผลอยางไรในการดําเนินการผมกลัวประวัติศาสตรจะซ้ํารอยเหมือนกับงบประมาณที่
ผมไดเอยถึงเมื่อสักครูนี้ ในประเด็นตอมาในเรื่องของญัตติงบประมาณรายจายประจําป 2560 ที่ขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมมีขอสังเกตนะครับวา ฝากไปถึงฝายบริหารโครงการที่ขอแกไข เห็นแลวมี
ความรูสึกวามันมีความจําเปนขนาดนั้นหรือไม เชน สํานักการชาง ต องไปซื้ อเวที ตั ว เดิ ม ก็ 650,000
โอนไปตั้งใหมก็เวที 650,000 แครายละเอียดนิดหนอย ทําไมไม แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงแค ร ายการเท า
นั้นเอง ทําไมตองตั้งใหมผมสงสัยนะครับ ประเด็นที่สองทานไปโอนงบประมาณสถานสงเคราะหบาน
คนชราธรรมปกรณวัดมวงเพื่อไปซื้อรถยนต รถยนตอาจจะมีความจําเปนของท านหนึ่งคั น 1,288,000 บาท
แตในรายละเอียดผมมีความหวั่นวิตกและหวั่นใจเพราะไปเอาเงินเปนคาอาหาร คาขาวสาร คาเ ค รื่ อ ง
อุปโภคบริโภคตอนทานคํานวณเขาสูสภาฯ เมื่อตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2560 ทานคํานวณ
ถูกตอง เราก็ถามวาถูกตองหรือไม ทานก็บอกวาถูกตอง ถาถูกตองแลวไปลดของเขา ห ม า ย ค ว า ม ว า
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คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลงหรือไม ผมไมสบายใจนะครับ ไมใชวาไมเห็นดวยที่จะไปซื้อรถเพราะเงินที่
เหลือตัว 106 ลานก็สามารถดําเนินการได ตัวไหนก็ดําเนินการได ถาไปใช เ งิ น ข อ ง ผู สู ง อ า ยุ เ ร า มี
ความรูสึกไมสบายใจวาไมควรจะเกิดขึ้นแลวทําใหเปนรอยที่ทําใหคนเอาไปเปนขอมูลข า วสารว า ทํ า ไม
ตองไปรังแกเงินคนแก เงินของผูสูงอายุ ผมไมทราบเจตนาของฝายบริหารและไมรูขอเท็จจริงเปนอยางไร
แตเห็นในรายการนี้แลวไมสบายใจในการดําเนินการ ประการตอมาครับที่เพื่อนสมาชิกไดกรุณาพูดถึง
โครงการของกองพลพัฒนาที่สอง 13,000,000 ลานบาทเราใชดุลยพินิจอยางนี้ถูกตองหรือไม ทาน
ประธาน ทานสมาชิกที่เคารพครับการใชดุลยพินิจถามีหลัก ผมจําไดทานรองนายกพิษณุ เครืองาม ทาน
ใหหลักในการบริหารกับขาราชการ ทานบอกวาเวลามีปญหาสงไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใหตีความ
เหตุผ ลที่ ใหกฤษฎี กาตีค วามเพื่อมีข ายื นไว หนึ่ง ขา หนึ่ง ขาเพื่อรับรองว าเราจะปลอดภัย แล วเรื่องที่
กฤษฎีกาตีความ แลวขาราชการ นําไปปฏิบัติใชก็ไมเคยมีปญหาใดๆ ทั้งสิ้น กรณีอยางนี้นะครับ ตอง
ขอบคุณที่ฝายบริหารไดหารือกับจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแล
โดยตรงของเรา แลวกรมก็บอกวาเปนอํานาจหนาที่ เขาก็เขียนชัดเจนนะครับวาเพื่อไปทําแหลงน้ําเพื่อ
เปนการรับน้ําปองกันปญหาน้ําทวม ทานตองเขาใจนะครับวาคายสุรนารีเปนคายที่ใหญมาก ประชากรตัง้
หาหมื่นกวาคนไหลไปที่ ต.โพธิ์กลาง เมื่อโพธิ์กลางรับน้ําไมไดก็ตองไหลไปที่ หนองบั ว ศาลา ทุ ก ป ต อ ง
แกป ญหาตรงหนองบั ว ศาลาตลอดเพราะฉะนั้นการทํา แกมลิ งเพื่อป องกันรับน้ํา จึง เปนโครงการที่ มี
ประโยชน โครงการนี้ผมไดมีโอกาสหารือ กับทานผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 พลตรีธัญญา เกียรติสาร
ที่ขออนุญาตเอยนามเปนโครงการที่มีประโยชน ฉะนั้นเมื่อมีจังหวัดรับรอง มีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นใหความเห็นชอบ ไมตองกลัวครับเรื่องใชดุลยพินิจ เราไมใชดุลยพินิจโดยปราศจากการรับรองใดๆ
ทั้งสิ้นถือวามีขายืนในการดําเนินการ ประการสุดทายนะครับก็คือในเรื่องของงบกลาง ทานประธานที่
เคารพครับ งบกลางตองเขียนวาเปนเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินจําเปนหรือที่เปนประโยชนตอสวนรวม
โดยตรง เอาไปแลว 106 ลานบาท ถามวาทานสมาชิกแตละอําเภอที่มีความตองการแกปญหา ความ
ชวยเหลือของพี่นองประชาชน จะมีโอกาสไดใชหรือเปลาแลวใชแลวจะใชไดเทาไร ใชแลวจะใชเปนธรรม
หรือเปล า ใชแ ล ว จะพวกใครพวกมันหรือเปล า ใช แ ล ว มีการตรวจสอบได ห รือไม เพราะฉะนั้นเป น
โครงการที่ตองตอบไดครับ ถาตอบไมได 106 ลานบาทก็จะเหมือนโครงการที่โอนลด โอนเพิ่มรายจาย
ของป 2559 ที่มีปญหา ก็จะบอกไดครับสมาชิกถาผมไมยกมือให เพราะผมไมรูวาเอาไปใชอะไรใน 4
เดือนจากนี้ไปตอนนี้เดือนกรกฏาคม สิงหา กันยา มันก็หมดปงบประมาณอยูแลว พอไปอยูงบกลางแค 2
เดือนมันจะมีเหตุการณฉุกเฉินอะไรใหใช น้ําจะทวมโคราชหรือเปลา พายุจะถลมโคราชหรือเปลา หรือจะ
มีเหตุการณอะไรหรือเปลา สูเอาโครงการมานําเสนอดูในแผนงาน มาทํากัน ดี ก ว า จะทํ า อะไรล ะ ถนน
อํา เภอไหนเดื อ ดร อนใส ไปสิ คอนกรี ต ไม พอท า นก็ส ามารถไปเรง สิ ค รั บ กระจายอํา นาจสู ท อ งถิ่ น
คณะกรรมการประสานแผนสามารถประชุม ทุกทานก็พรอมอยูแลว แตละอําเภอที่จะประชุมเพราะมี
ความเรงดวนมีความตองการดีกวาไวงบกลาง เปนการแสดงความโปรงใสทั้งสภาฯ และผูบริหารดวย
เรื่องเงินที่ขอแกไข ตอนนั้นเรานําไปใสโครงการถนนที่เปนสายหลักของ อบจ. อยูในแผนของ อบจ. และ
เปนหนาที่ของ อบจ. วั นนี้นํา ไปทํา แลวเหลือกลับมาก็แสดงวามีศักยภาพเหมือนเดิม ผมไมอยากพูด
โครงการเพื่อนสมาชิกฯ หลายคน ของอําเภอตาง ๆ หลาย ๆ อําเภอ เสนอไปแลว พิกัดไมตรง อันนี้ไม
ตรง ไมใชความผิดของสมาชิกฯ หรือของใครเลยเปนเรื่องของผูสํารวจไปดําเนินการ ก็ไมอยากจะโทษ
เพราะมีเรื่องเยอะแยะไปหมด แต กรณีอยา งนี้ไปตกลงกันหรือไปดํ าเนินการที่ มันเกิดความชั ดเจน
มากกวานํามากองไวโดยที่ไมสามารถมีคําตอบยืนยันไดวาจะทําอะไร เมื่อไร ทํากับใคร ใครไดประโยชน
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และตรงนั้นตอบกับสังคมไมไดขออนุญาตฝากทานประธานฯ ผานไปยังผูบ ริหาร ไดกรุณาทบทวนใน
โครงการที่ผมไดพูดทวงติงในเรื่องนี้ อีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือถอนก็ไดครับ วันนี้ถอนญัตตินี้ก็ได อีก 3 วัน
นัดประชุมใหมก็ไดครับ ไปหารือเพื่อใหเกิดความชัดเจนก็สามารถดําเนินการได ผมเชื่อวาถาตองการให
เห็นสภาฯ สามัคคี เดินหนา ไปดวยกัน เราอยู กันไมกี่เดื อนครับ รัฐ บาลบอกปห นาเลือกตั้ง ถ าไมเกิน
มีนาคมก็จะตองต างคนตางไป แต วาทําในสิ่งที่ถูกตองและเกิดประโยชนกับทุกฝายในการดําเนินการ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทานกิติพงศครับ เชิญทานพรชัยครับ
นายพรชัย อํานวยทรัพย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร เพื่อนสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมพรชัย อํานวย
ทรัพย สมาชิ กสภาองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด นครราชสี มา เขตอํา เภอครบุ รี เมื่อสั กครูเ พื่อ น
สมาชิกฯ ไดอภิปรายดวยความเปนหวงตอสภาฯ แหงนี้ เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณใหม ในเรื่องของเงิน
อุดหนุนใหกับกองพลพัฒนาที่ 2 ประเด็นในวันนี้ เราตองมาดูวาอํานาจหนาที่ของเรามีไหมผูที่รับโอนมี
อํานาจหนาที่กระทําในสิ่งที่จะรับเงินอุดหนุนไปหรือไม ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2559 ในหมวดเงินอุดหนุนนั้น อํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะ มีอํานาจหนาที่ในการที่
จะอุดหนุนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
อํานาจหนาที่ที่จะอุดหนุนสวนราชการ องคกรราชการหรือองคกรกุศล องคกรภาคเอกชนที่จดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมาย สามารถที่จะอุดหนุนใหกับกองพลพัฒนาที่ 2 ไดตามอํ า นาจหน า ที่ แต ผู รั บ โอน
จะตองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ที่เราโอนไปให คนที่รับโอนมี
หนาที่หรือไม ตางกันตรงนี้เองครับ แตวันนี้เรายังไมรูวาอํานาจหนาที่ของกองพลพัฒนาที่ 2 มีอํานาจ
หนาที่อยางไร แตถากองพลพัฒนาที่ 2 มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเชนเดียวกับอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัดของเราก็ไมมีปญหาครับ เพราะมี
อํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเช นเดียวกัน แตเรายั งไมทราบวาอํานาจหนาที่ของกองพล
พัฒนาที่ 2 มีอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะหรือไม ประเด็นอยูตรงนี้เองครับ ผมตั้งเปน
ขอสังเกตนิดหนึ่ง แตอํานาจหนาที่ของเรามีอํานาจหนาที่ในการอุดหนุนใหกับสวนราชการอื่นใดหรือจะ
อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ หรืออุดหนุนองคกรมหากุศลเหลานี้เราสามารถอุดหนุนไดตาม
อํานาจหนาที่ แตคนที่จะรับอุดหนุนตรงนี้ดูใหดีวาเขามีอํานาจหนาที่จัดบริการสาธารณะดังขอที่เราจะ
โอนใหหรือไม แตถาเขามีอํานาจหนาที่ในการจัดการในเรื่องของการโอนงบประมาณตั้งใหมเพื่อที่จะ
อุดหนุนกองพลพัฒนาที่ 2 ก็ไมมีปญหาในสวนตรงนี้ผมตั้งขอสังเกตุไวนิดหนึ่ง เผื่อทานประธานฯ จะได
ไปหารือเพื่อที่จะไดไปดูขอกําหนดในบทบาทอํานาจหนาที่ของกองพลพัฒนาที่ 2 เพราะวาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2559 ขอที่ 4 บอกวาเรามี
อํานาจหนาที่และผูรับเงินอุดหนุนไปนั้นจะตองมีอํานาจหนาที่ในการกระทําสิ่งนั้น ๆ ดวยเชนเดียวกัน
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ เชิญทานอดุลยครับ
นายอดุลย อยูยืน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมอดุลย อยูยืน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง เขต 2 ตองขออภัยที่เมื่อสักครูผมไปเปดหนา 36
เพิ่งตอนทาน สจ.สมพร พูดขอกอนหนานี้ ผมเพิ่งมีโอกาสมาเปดหนา 35 พอมาอานหนา 35 ถึงไดมา
เจอเตาเผาขยะไมนอยกวา 1 ตัน และใชน้ํามันเชื้อเพลิงดวยการเผา ยืนยันวาเตานี้ที่ตอนแรกผมบอกวา
ไมรูจะใชอะไรในการจุด ตอนนี้ยืนยันแลวครับวาเปนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง แลวบอกตอวาสามารถกําจัด
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ขยะไดครั้งละ 300 กิโล หรือวันละ 1,200 กิโล เตาแบบนี้เขาเรียกวาเตาแบบเผาทีละครั้ง คุณจะตอง
นําขยะใสเขาไปในถัง 300 กิโล และเริ่มจุดไฟเผาถานึกภาพไมออก นึกถึงเตาเผาศพ เอาใสเขาไปขางใน
80 – 90 กิโล แลวจุดไฟหัวเตาลางใชน้ํามันเชื้อเพลิงจุดกอนรอบหนึ่ง เผาเสร็จ จุดเผาขางบนอีกรอบ
หนึ่ง เตาพวกนี้ใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเผา ผมถามวาถาไปอยูที่โรงเรียน ทานไปถามไดเตาที่เผาไมมี
มลพิษที่วัด 1 ศพใชน้ํามันประมาณ 40 – 60 ลิตร ลิตรละ 24 บาท เปนเงินสองพันกวาบาท ถาทาน
เอาเตาไปใหโรงเรียนเผาขยะ 300 กิโลครั้งหนึ่ง ทานตองใชน้ํามัน 2,000 บาท ผมถามวา 300 กิโล
กับ 6 ชั่วโมง เหมือนเตาเผาศพเลย เผา 8 โมงเชา รอใหมันเย็น และอีก 6 ชั่วโมงเผาใหม ในความเปน
จริงที่บอกวา 1,200 กิโล ตอวันเปนไปไมได เพราะคุณไมไดเปนโรงงาน คุณไมไดเผาตลอด 24 ชั่วโมง
คุณไมมีคนงานอยูทั้ง 24 ชั่วโมง อยางมากจะทําได 2 กะ 8 โมงเชาถึงบายสอง บายสองถึงสองทุม ซึ่ง
ในความเปนจริงผมกลาพนันไดเลยวาอยางมากก็ทํากะเดียวชวงแรก ๆ และถาอีกสักพักหนึ่ง จายคา
น้ํามันทุกวันในการเผาวันละ 2,000 สุดทายก็จะเปนพิพิธภัณฑใหเด็ก ๆ มาดูวานี่คือเตาเผาขยะแบบไร
มลพิษ หนาตาเปนอยางนี้ ผมเชื่อวาถาเปนไปไดถาทานไมเชื่อผม ผมอยากจะบอกวาเอามาลองซักเตา
หนึ่งมาตั้งไวที่กองชาง และไปเอาขยะแถว อบต.มะเริง มาลองเผาดูกอนแลวเปนเหมือนที่ผมบอกไม วา
จายคาน้ํามันวันละ 2,000 บาท ทานจะรูสึกไหม ทานอยูกองชางเองทานอาจจะเผาได ดูแลชุมชนได
แตโรงเรียนจะเปนการนําภาระไปใหเขาหรือไม เอาแตของไปใหเขา โรงเรียนมีวิธีการจัดการดีกวานี้ โดย
ที่ใหเปนเศษขยะนอยที่สุด ถาขยะนอยที่สุด ทานก็ไมตองเผา ทานก็ไมตองไปเสียเงินวันละ 2,000 บาท
อบจ. สภาฯ ตรงนี้ก็ไมตองอนุมัติ เตาละ 500,000 บาท ใหกับ 11 โรงเรียน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญทานรัชฎาครับ
น.ส.รัชฎา ใจกลา
เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผูบริหารทุก ๆ ทาน ดิฉันรัชฎา ใจกลา สมาชิกสภาองคการ
ริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 5 ตองขออนุญาตที่ตองเอยนามทาน สจ.สมพร ที่ได
บอกวางบอุดหนุนที่กองพลพัฒนาที่ 2 ขอมา ไมใชจะเปนเฉพาะในสว นคา ยสุรธรรมพิทักษ หรือ
กองทัพภาคที่ 2 เทานั้น ที่จะไดประโยชนจากโครงการนี้ ตองขอเรีย นวา จะมีอีกหลายตํา บลที่ได
ประโยชนจากโครงการนี้ ซึ่งแตละตําบลก็เปนตําบลที่อยูในพื้นที่ของดิฉัน ไมวาจะเปนตําบลไชยมงคล
ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหัวทะเล ซึ่งทุก ๆ ทานจะเห็นวาตําบลที่ไดเอยนามมา
เมื่อกอนจะเห็นวาถาฝนตกเมื่อใดตําบลเหลานี้จะตองเกิดปญหา เจอปญหาน้ําทวมมาโดยตลอด ซึ่ง
งบประมาณครั้งนี้ที่ทางกองทัพไดทําเรื่องขอไปที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาโดยใชพื้นที่ของ
กองพลพัฒนาที่ 2 นั้น ขอเรียนใหทุก ๆ ทานทราบวาจะใชพื้นที่ของกองพลพัฒนาที่ 2 เปนพื้นที่ที่จะขุด
บอเก็บกักน้ํา นอกจากจะเปนการบรรเทาความเดือดรอนของพอแมพี่นองประชาชนแลว ก็ยังสามารถที่
จะใชประโยชนไดจากการขุดสระ ขุดบอในครั้งนี้ ในเรื่องของเกษตร เปนการที่ทหารสามารถที่จะนําน้ําที่
ใช น้ําที่เหลือนําไปใชชวยเหลือในภาคเกษตรกรไดอีกดวย และชวยบรรเทาน้ําทวมซึ่งเปนปญหาใหญ
ของแตละพื้นที่ จากจํานวนเงิน 13 ลาน ที่ทางผูบริหารไดตั้งไวให ก็หวังวาสมาชิกฯ ทุกทานคงจะไดใช
วิจารญาณขออนุมัติยกมือผานใหกับโครงการขอเงินอุดหนุนของกองพลพัฒนาที่ 2 ดวย ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ
เชิญทานบัวพันธ จากอําเภอประทายครับ
นายบัวพันธ จันคําวงษ กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทายฝายบริหาร ผมนายบัวพันธ
จันคําวงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอประทาย ขอเสริมทาน
สจ.สมพร อีกครั้งหนึ่งวาโครงการงบประมาณป 60 อยูในขอบัญญัติ ถนนสายบึงกระโดน – บานดอน
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ยาว จริง ๆ แลว ระยะทาง 14 กิโลเมตร แตในประมาณการเงิน 25,983,000 บาท จะไดปริมาณ
งาน 8 กิโล กับ 800 เมตร แตเนื่องจากผมเองไดประสานทาง ผอ.กองชาง ไดประสานทางเลขาฯ สภา
ประสานกับทานประธานสภาฯ วาถนนสายนี้จริง ๆ แลว จะลําบากชวงกอนจะถึงบึงกระโดน และเลย
บึงกระโดนไปอีกนิดหนึ่ง หลังจากนั้นเขาก็สัญจรไปมาไดสะดวกพอสมควร แตในอีก 3 สาย ที่เปนของ
อบจ.รับถายโอน เปนถนนดินลูกรัง เปนถนนที่ลําบากมาก อยากจะใหเปนหนาเปนตาขององคการบริหาร
ส ว นจัง หวั ด นครราชสี มา ไมว า จะเป นฝ า ยบริห าร ฝ า ยสมาชิ กสภาฯ เดิ นทางไปไหนเขาก็จะบอก
วาถนน อบจ. ผมก็ขอประสานทานประธานสภาฯ วา เอาตรงที่ลําบากที่สุด ตรงขอบัญญัติ 25 ลาน ชาง
ไดไปตรวจวัดกับทีมงาน กํานัน นายก ดีใจกันหมด พอสิ้นงบประมาณประมาณการแลวก็บอกวาหมดไป
888,000 บาท ก็ไมเปนไร สวนที่เหลือผมขอมาสายบานหนองกงไดหรือไม 2 ลาน ซึ่งเปนถนนสาย
ของ อบจ. ปที่แลวรถลงถนน 20 กวาคัน คนตาย 3 ศพ และพี่นองทนอยูไดไง และถนนอีกสายหนึ่ง
บานจะจัน บานหนองหาง ผานตําบลหันหวยทราย ไปถึงตําบลโนนเพ็ด ระยะทาง 14 กิโล แตเปนถนน
ใจกลางหมูบาน ภายในหมูบาน อบต.เขาจัดโครงการคอนกรีตลงใหแลว แตระหวางถนนเชื่อมหมูบานตอ
หมูบานเขารอพวกเรา ซึ่งถนนเปนถนนของพวกเรา เปนถนนดินลูกรัง ผมขอกอนที่จะไปทํากํานัน นายก
ผูใหญบาน สมาชิก อบต. กรรมการหมูบานเขาก็เห็นเราไปรังวัด เอารถตูไป เราไมไดไปแบบเงียบ ๆ ไป
แบบ อบจ.ผูยิ่งใหญ ตอนเย็นมาก็มีการดูแลกันอยางดี ชาวบานเขาดีใจวาเขาจะไดถนน อบจ. พอมาดูใน
โครงการ เปนเจาของพื้นที่แท ๆ 25 ลาน แตพอมาเห็นวันนี้เหลืออยู 888,000 บาท แลวจะใหผมไป
ตอบพี่นองชาวอําเภอประทายวาอยางไร ประชุมประจําเดือนกํานัน ผูใหญบานที่ผานมาผมก็ไปแจงในที่
ประชุม กอนที่ผมจะไปแจงที่ประชุมผมก็โทรมาบอกทานประธานฯ ผมไดแนนอนไหม ทานประธานแจง
วาไดครับ คุยกันแลว ถางั้นทานจะเปนคณะกรรมการประสานฯ ไดอยางไร ไปประชุมอยูที่อื่น ๆ ผมก็
สงสัยอยูวาประชุมครั้งไหนก็ไมมีฝายบริหารสักคน เวลาประชุมมีแตสมาชิกฯ มีแต สจ. ฝายบริหารไม
เคยเขาเลย จริง ๆ ดวย มาถูกหลอกอีกแลว คนอําเภอประทาย ทุกปผมก็ทํามาอยางดีเลยมีใบ ปร.4
ปร.5 แนบมา ปที่แลวก็ทํามาอยางดี พอพูดวาอําเภออื่นไมพรอมเอาไปแขวนไวกอน 25 ลาน โครงการ
เดียว ผมถามวาทําไมไมถาม สจ. ในพื้นที่ เขามีเขาไมโกหกหรอก เขาตองการใหฝายบริหารมีหนามีตา
เขาตองการใหสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติมีหนามีตา เดินไปไหนจะไดมีหนามีตากับเขาบาง ตอนนี้เดินเหมือน
หอย เอาหนาลงดิน ไปไหนมาไหนก็บอก สจ.เห็นไหมถนน เดี๋ยวนี้ผมไมเขาประชุมอีกแลว ถาวันนี้ผม
ไมไดโครงการอีก 2 สาย ถึงวันนี้ไมได ก็ฝากฝายบริหารถนนของพวกเรา ถนน อบจ. รับผิดชอบ ฝาก
ดวย ผมก็ไมขัดของถึงไมไปทําก็ใหมันเละอยูนั่นแหละ มันก็เสียหายทั้งจังหวัดแหละครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ เชิญทานสมโภชนครับ
นายสมโภชน จินตนามณีรัตน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานฝายบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมสมโภชน
จินตนามณีรัต น วันนี้ผ มไดฟงทั้ งที่ เห็ นด วยและไมเห็ นด วย ญั ตติ ที่ยื่ นมาเปนญัต ติรวม ป ญหาความ
เดือดรอน ของพี่นองประชาชนเกือบทุกพื้นที่ใน 32 อําเภอ อําเภอโนนแดงเปนอําเภอหนึ่ง 17 ป แลว
ที่ข อถนนถา ยโอนมาองค การบริห ารส ว นจัง หวัด เพื่อที่ จะมาดูแ ลพี่นองประชาชน 17 ปที่ ผ มอยู ใน
ตําแหนงนี้ และวันนี้ก็ไดเห็นญัตติของอําเภอโนนแดงดวย ในการที่จะโอนเงินงบประมาณที่จะซอมแซม
ใหกับพี่นองชาวสําพะเนียง ชาวตําบลวังหิน วันนี้ทานนายกฯ ทานก็มาเปนกําลังใจใหผมวาถนนเสนนี้มัน
เสียหายมาก ในการที่จะยื่นญัตติ จะรับไมรับญัตติในวันนี้ขอใหเปนประเด็นแตละโครงการไดไหมครับ
คือโครงการไหนที่เปนขอติดใจของทานสมาชิกฯ ไมวาจะเปนเงินอุดหนุนกองทัพ หรือเงินเกี่ยวกับเงิน
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กองกลาง หรือวาจะอยางไรอําเภอโนนแดงก็ขอใหกําลังใจทานนายกฯ และขอใหทานนายกฯ ดูทั้ง 32
อําเภอ โดยเทาเทียมและเปนธรรมทุกอําเภอครับ
ขอบคุณครับ เชิญฝายบริหารทานนายกฯ ครับ

นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ทําหนาที่ประธานสภาฯ
ร.ต.หญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดฯ ขอขอบคุณทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ
นายก อบจ.นม.
ทุกทาน ที่วันนี้ไดอภิปราย ดิฉันเองในนามของผูบริหารทํางานรอบคอบมากเกินไปดวยซ้ํา มากเกินจน
บางทีเราคิดวาเราทํารอบคอบมากเกินไปรึปลาว ดิฉันตองหาหลังพิงกอนจะพิงที่ไหนดี ขอที่ 1.จังหวัด
เราหารือจังหวัด และจัง หวัดตอบเราไมได จังหวัดก็หาหลังพิงเหมือนกัน ก็ตองไปกระทรวง ไปกรม
อยางนั้นถาเจากระทรวงเราตอบอะไรมาถือไดแลววาอันนั้นเปนคําสั่งที่ถูกตอง เพราะเราอยูภ ายใต
กระทรวงนั้น ๆ ดิฉันพูดภาพรวม ดิฉันเองบําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนทุกคน หรือแมแตทาน
สมาชิกฯ ที่มีความเดือดรอนอะไรดิฉันยังบอกเลยวาเชิญพบดิฉันได และดิฉันอยูตลอด แตขอใหนัดกอน
หรือถาทานเดินผานไปผานมาดิฉันอาจจะอยูก็ได เพราะบางทีลงพื้นที่หรือไปงานนูนงานนี้ คาอาหารผู
ชราเราไดรับเงินอุดหนุนมาเขาจะตีภาพรวมของสถานสงเคราะห 100 กวาคน แตเรามีคนชราเพียงแค
70 กวาคน และเงินที่เหลือก็ตกไปเปนเงินสะสม เงินสะสมก็ตกเยอะมาก ก็ถือวาเงินนี้คือเงินอุดหนุนที่
จากกรมเขาอุดหนุนมาให การที่เขาซื้อรถ คนชราของดิฉันทานอิ่ม นอนหลับ สบายดี ถาคนชราของ
ดิฉันทานไมอิ่ม นอนไมหลับ ดิฉันก็คงไมใหรถยนตเขาแนนอน และเงินนี้คนชรา 70 กวาคน แตเขาให
งบอุดหนุนมา 100 กวาคน และเงินนี้เหลือ และรถตูที่เรามีอยูตั้งแตป 47 ตั้งแตเรารับถายโอนมา ถาม
วามีความจําเปนไม ดิฉันตอบไดเลยวาจําเปน เพราะเอาไวใชใหกับคนชราไปพบแพทยที่มหาราช อยาง
นั้นก็ตองขอใหกองชางบริการอยูตลอด ถาเขามีของเขาเขาดูแลของเขาเองก็สะดวกและงายขึ้น และ
คนขับรถก็มีพรอม ดิฉันคิดวาดิฉันดูแลดีที่สุดแลว แตบางครั้งทานอาจจะไมทราบวาสวนลึก ๆ ในการ
ดําเนินงานนั้นเขาทํากันอยางไร ก็ถือวาเปนการที่เราไดมาอภิปรายและจะไดเขาใจในฐานะผูบริหารได
ตอบไป แมแตโครงการทุกโครงการเดี๋ยวนี้ดิฉันแทบจะตองดูเองหมดทุกโครงการ เพราะผูเขียนขอ รูวา
ไมได รูวาไมใชก็เขียนขอมา ดูสิวาผูบริหารจะฉลาดไหม ในการลงนาม พอเราบอกวามันไมใช ไมถูกตอง
ตามระเบียบ ดิฉันก็ตีกลับไป หลาย ๆ ทานก็ไปพบ สตง. วาไดไม ดิฉันบอกวาไปพบเลย เพราะกอนที่
ทานจะไปเราไปมากอนแลวทุกโครงการ แมแตโครงการอุดหนุนกองพลพัฒนาที่ 2 เขาตองใชเงินที่เรา
โอนใหเขาตามระเบียบปฏิบัติเหมือนกัน ไมใชเราใหเขาควักจากกระเปา แลวไปนูนไปนี่ ไมใชคะ เขาก็ใช
ระเบียบคือจัดซื้อจัดจางเหมือนเราเพียงแตวาคนที่จะติดตามเงินกอนนี้เปนใคร มีทั้ง สตง. มีทั้ง เรา มีทั้ง
กองทัพเปนผูติดตาม เงินทุกบาททุกสตางคทานไมตองกลัว ระเบียบปฏิบัติมี ดิฉันเปนคนตรงไปตรงมา
อยูแลว แมแตบริษัทหางรานบางบริษัททําผิด ดิฉันยังไมสนใจเลยถาคุณทําผิดระเบียบ เพราะดิฉันบอก
วาดิฉันไมเคยมีบริษัท และคิดวาการบริหารยุคสมัยที่ดิฉันอยูนาจะโปรงใสที่สุดแลว ไมดีก็เรียกมาวาไมดี
อยาทําเลย อยางนี้ อยางนั้น อะไรก็วาไป สวนเรื่องของโครงสรางพื้นฐานเดี๋ยวทานรองฯ กิตติ จะมาให
ความกระจางกับทานสมาชิกฯ ทุกทาน ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทานนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ งั้นผมขออนุญาตพัก 15 นาทีครับ
(หลังพักครบ 15 นาที)
ประธานสภาฯ
เชิญทานรองฯ กิตติ ครับ
นายกิตติ เชาวนดี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมกิตติ เชาวนดี
รองนายกองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด นครราชสีม า ขอขอบคุ ณสมาชิ ก ฯ ทุ กท า นที่ ไ ด ทํ า หนา ที่
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ตรวจสอบ ไดทําหนาที่ของฝายนิติบัญญัติอยางครบถวน สมบูรณ ผมเชื่อเหลือเกินครับวาปญหาของพี่
นองประชาชนในอนาคต ไม วาจะเปนสภาองคการบริห ารสว นจัง หวัด ก็ดี ไมวา สมาชิกสภาผูแ ทนใน
อนาคตก็ด ี แนน อนผมเชื ่อ วา น า จะเห็ นสภาผู ท รงเกีย รติ มาจากสภาองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด
นครราชสีมา อีกหลายทาน ตองกราบขอบคุณทุกทานหลายเรื่องที่พวกเราไมคอยสบายใจ หลายเรื่องที่
พวกเรายังคางคาใจไมมีขอกระจางวาฝายบริหารไดทําอะไรบางหรือเปลา ฝายบริหารไดทํางานอยาง
รอบคอบหรือไม หรือสนใจปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนหรือไม ผมเองไมติดใจ สบายใจที่
เพื่อนสมาชิกฯ หลายทานไดชี้แจงไดตั้งขอสังเกต ไดเปนกระจกเงาสะทอนถึงปญหา สะทอนถึงชองโหว
หรือแนวทางวิธีการปฏิบัติจะสามารถทํางานไดหรือไม เรามีเงินงบประมาณอยูเพียงแคนี้ เราจะสามารถ
ชวยเหลือพี่นองประชาชนไดอยางไร ผมขออนุญาตตอบโดยภาพรวมครับ ในเรื่องของเตาเผาขยะ ใช
โรงเรียนเรามี 58 โรง ทําไมเราถึงเลือกทําแค 11 โรง โรงเรียนของเรามีทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ โรงเรียนขนาด 4,000 คน ก็มีโรงเรียนขนาด 250 คน ก็มี โรงเรียนขนาด 1,000 คนก็มี แต
แนวนโยบายของฝายบริหาร คิดวาถาเป น โครงการนํ า ร องปลู ก จิต สํ า นึก ของพี่น อ งประชาชน ปลู ก
จิตสํานึกของเด็ก ๆ ใหรูจักการคัดแยกขยะการทําลายขยะ หรือการใชประโยชนจากขยะจะสามารถทํา
ไดอยางไรบาง และทําไมตองเปน 11 โรง โรงเล็ก ๆ มันก็ยังไมคุมคา ไมสมควรที่จะทํา แลวถามว า
แนวนโยบายองคการบริหารสวนจังหวัด 58 โรง เราอยากจะเอาโรงเรียน 250 โรง นักเรียน 250 คน
มาเปน 1,000 คนไม เปน 2,000 คนไม เปนประโยชนกับพี่นองประชาชนเปนตัวเลือกใหกับชาว
จังหวัดนครราชสีมาหรือไม วันนี้เปนแนวทางของทานนายกฯ อยากใหโรงเรียนของเราใสสะอาด อยาก
ใหโรงเรียนของเราเปนที่พึ่งของประชาชน ไวคอยแกปญหาทุกคนไมตองไปราชสีมา ไมตองไปสุรนารี
วันนึงในพื้นที่ดานขุนทด เทพารักษ ชุมพวง เมืองยาง ลําทะเมนชัย บัวใหญ มีโ รงเรีย นดี ๆ ใหเ ด็ก
ไดศึกษาเลาเรียนอยา งมีคุณภาพ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเดินไปไหนจะไดมีหนามีตา
ไมใชแอบ ๆ ไปไหนก็แอบ ๆ ขับรถไปก็ชา ๆ เพราะถนนไมคอยดีอีก ในสวนของเรื่องการแกไขใหกับ
พี่นองประชาชนโดยภาพรวมถ า เราจําเหตุการณน้ํา ทว มโคราชผมถามวา วันนั้น เราเสีย มูล คา ทาง
เศรษฐกิจ เทา ไร เสีย โอกาสในการทํา มาหากินเทา ไร ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนมีมูลคา
เท า ไร จะตี ค วามเดื อดรอนของประชาชนเป นมู ล ค า ไมได ผมถามว า ถ า ท า นเป น ฝ า ยบริห ารและมี
หนว ยงานใดที่ ส ามารถแกปญ หาโดยภาพรวมให กับ องค การบริห ารส ว นจัง หวั ด นครราชสีมา สรา ง
ความสุขใหกับพี่นองประชาชน คืนความสุขใหกับคนโคราช แกไขปญหาเรื่องน้ําทวม แกไขปญหาเรื่องน้ํา
แลง สามารถใชประโยชนไดหลายทองถิ่นดวยกัน และการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดผมไมได
คิดอะไร เพียงแตวาหนวยไหนสามารถชวยเหลือทํางานกับเราไดและสรา งประโยชนใหกับ คนโคราช
สรางผลงานใหมีการแกไขปญหาใหกับประชาชนอยูดีมีความสุข ไมเดือดรอน อยางเชน โครงการทีก่ อง
พลพัฒนาที่ 2 ของบประมาณสนับสนุนมามันไมไดเพียงแตวาใหกองพลพัฒนาที่ 2 ทําแลวจะเกิดการ
แกปญหาเฉพาะกองพลพัฒนาที่ 2 อยางที่ทาน สจ.รัชฎาไดบอกไวแลววา 3-4 ตําบลของอําเภอเมือง
เหลานี้ วันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร เหตุมีการวางผังขวางทางน้ํา น้ําไมสามารถไหล
ได ไมมีที่กักเก็บ ที่ทุกที่ประชาชนเขาไปอยูอาศัยหมด น้ําทวมทุกหนแหง ถาสมมุติวาเรามีแกมลิง เรา
มีบ อน้ํ า ใหญ ๆ ตามแนวทางพระราชดํ า ริ มีบ อน้ํา บ อหนึ่ ง น้ํา แล ง เรานํา น้ํา นี้ผั นออกไปให พี่นอ ง
ประชาชน น้ําทวมเราเก็บกักไว ไมใชจะคิดทําแตกองพลพัฒนาที่ 2 วันนี้เห็นคูเมือง จริง ๆ ก็อยากทํา
กับคูเมือง คูเมืองโคราชทําไมน้ําไมใส ไมสะอาด เปนหนาตาของจังหวัด เพียงแตเรายังไมมีโอกาสได
ทํางานกับเทศบาล วันนี้เราเปดตัววาเรายินดีทํางานกับทุกหนวยงาน ไมไดทํางานเฉพาะองคการบริหาร
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สวนจังหวัด ไมไดอุมงบประมาณ ไมไดหวงไวทําเอง มันตองบอกสังคมอยางนี้วาองคการบริหารสวน
จังหวัดสามารถทํางานไดกับทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนทหาร ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ยากใหมองในภาพรวม ผมเขาใจวาทานสมาชิกฯ หลายทานมาจากอําเภอแตละอําเภอ ก็เปนหวง เปน
ใยอําเภอของตัว เอง เป นหว งเป นใยในพี่นองประชาชน เราก็อยากได ผลงานอยากแสดงตนวาเราไป
แกป ญ หาให กับเขา แต ค วามเดื อดรอนของพี่นองประชาชนวั นนี้แ ต ล ะที่ แต ล ะอย า งไมเ ท า กัน ไม
เหมือนกัน มาตีราคาคางวดยุติธรรม มันตอบยากวาอะไรมันยุติธรรม มันยุติธรรมกับ ใ ค ร แ ต วั น นี้
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามองเห็นถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชน พี่นองประชาชน
อยู ใ กล เ มื อ ง สจ.เขาลงไปพื้ น ที่ เ ขตแบบนี้ เขาไปประชุ ม กั น หาทางแก ป ญ หาที่ ร าชพั ส ดุ ไ ม มี ที่
สาธารณประโยชน ไมมี ทําอยางไรจะไดอางใหญ ๆ จะขอไปขุดในคายทหาร ผมวาเราไมทําใครจะทําได
นแนวทางวิธีปฏิบัติ มันตองขอไปกรมธนารักษห รือไม ทหารเขาจะยินดีห รือเปลา ในเมื่อในระดับ
ทองถิ่น ในระดับผูนําทองถิ่น สจ.หลาย ๆ ทานไปคุยแลว ไปหาขอตกลงมาไดแลววาถาทําตรงนี้จะเกิด
ประโยชนกับพวกเรา เกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน ไมตองไปเบียดเบียนที่หลวง อาศัยวันนี้ทหารก็
เปดคายรับพี่นองประชาชน ไมใชเปดคายอยางเดียว ออกนอกคายดวย อําเภอไหนไมมีทหารบางครับก็
อยากจะกํากับดูแลวาสวนที่มาจากการเลือกตั้งไดทําประโยชน ไดนําแนวทางในการแกปญหาใหกับพี่
นองประชาชน สามารถตรวจสอบไดหรือไม วันนี้ตองขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ จากอําเภอเมืองฯ ไดหา
แนวทางในการแกปญหา ไดเปดตัวองคการบริหารสวนจังหวัดไปทํางานรวมกับทหาร ลองคิดดูถาวันนึง
เรามีโอกาสไปถายรูป ไปแกปญหา 3-5 ตําบล มาดูวา เราทํา งานรว มกัน พี่นองประชาชนจะคิด วา
อยางไร เราสามารถเปดตัวกับประชาชนทั้งจังหวัด สามารถเปดตัวกับทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา
ไมใชผมจะไมทํา งานรว มกับ คุณ เราก็พยายามทํา งานรว มกับ คนอื่น และผมเชื่อวา แนวทางในการ
แกปญหารวมกับหนวยงานทางราชการ เราทําคนเดียวไมไดจะเก็บเงินไวทําไม มันก็ไมมีประโยชน ถาเรา
สามารถยื่นไปใหคนอื่นไดและทําประโยชน บอกไดเลยวาถึงเราทําไมได แตเรามีเงินสามารถทําใหคุณได
แกปญหาใหคุณได วันนี้อาจจะไมใชหนาตาของนายกฯ อาจจะเปนหนาตาของ สจ.อําเภอเมือง อาจจะ
เปนหนาตาของผูหลักผูใหญหลายทาน ขอใหเพื่อนสมาชิกฯ ไดเขาใจวาแนวทางในการตัดสินใจ แนวทาง
ในการทํางานของฝายบริหาร ไดคิดรอบคอบ กลัวไหมวาจะผิดไหม ถาไมกลัวไมถามไปจังหวัด ไมถามไป
กรม สิ่งเหลานี้เรายืนยันไดวาเราก็พยายามจะรอบคอบที่สุด นอกจากนั้นแลวหลายสิ่งหลายอยางที่ผาน
มา วันนี้เราผานมรสุมมาพอสมควรแลว มันเปนปลายฤดูฝน ตนฤดูหนาว อาจจะมีกวนใจบา ง เรื่อง
ใหญ ๆ ผมก็พยายามจะแกปญหา วันนี้เองเรื่องที่ผานมาทั้งหมดในอดีตไมมีกระทบกระเทือนถึงฝายนิติ
บัญญัติเลยทั้งสิ้น ฝายบริหารไดดําเนินการแกไขขอผิดพลาด ตรงไหนผิดตรงไหนถูกเราดําเนินการ
จัดการ ขาราชการไมดีเราไลออก เราปลดออก ตรงไหนไมดี เนื้อรายตรงไหนเราจัดการใหหมดเรียบรอย
ตรงไหนที่เราควรทําเราทํา ตรงไหนที่สกปรกเราจะทําใหสะอาด ทําไดอยางไร ก็พยายามหาแนวทางใน
การแกไข ถึงแมผมจะโดนสอบถาม โดนตรวจสอบถึงกระบวนการตั้งกรรมการ อะไรตาง ๆ ก็ตามแต ผม
เชื่อวาเราฝายบริหารนําโดยทานนายกฯ ทําโดยถูกตอง ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกอยางที่เราทําคิดโดย
รอบคอบ หาแนวทางในการตอบ หาแนวทางระเบียบปฏิบัติวา เราควรทํา อยา งไร สว นเรื่องที่ติด ใจ
106 ล าน วันนี้เองป ญหาในการทํา แผนงบประมาณป ญหาในการทํา ขอบัญญั ติ ปญหาต าง ๆ ที่มัน
เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแมกระทั่งพวกเรายังสงสัยวาสิ่งนี้ทําไดไหม สิ่งนั้นทําไดไหม สิ่งนี้ทําสวนนึงได
ไหม ไมตองทําทั้งหมดไดไหม ผมถามวาแลวเราจะหาทางแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดอยางไร
ชวงนี้เปนชวงที่พี่นองประชาชนกําลังเขาไร เขาสวน เขานา ถนนหนทางที่เขาจะสัญจรไปมา จะไปทํามา
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หากินเพื่อปากเพื่อทองของเขา มันลําบาก วันนี้โซเชียลโลกแคบลง ในเมือง ตางอําเภอ ชนบท บานนอก
ถนนหนทางมันเห็นชัดเจนวาตรงไหนดี ตรงไหนเลว ตรงไหนเสียหาย และผิดที่ประชาชนเขารองเรียน
ไหม ไมผิดครับ เพราะถนนมันพังจริง วันนี้ปญหาของพี่นองประชาชนจะแกไขไดอยางไรถาเกิดภัยพิบัติ
เกิดความไมเสมอภาค เกิดเหตุการณไมคาดคิดขึ้นมา เหตุภัยพิบัติผมจะรูไดอยางไรวาภัยพิบัติมันจะเกิด
อะไร เราไมมีพยากรณ วาภัยพิบัติเกิด ผมจะไดตั้งทําเผนไวถูกตอง เราไมรู เราไมสามารถทําได ถาถนน
น้ํามันทวม ทางมันขาด พี่นองประชาชนรองมา ถนนรอยหลุมที่เกิดขึ้น จะแกปญหาโดยวิธีไหน วันนี้งบ
กลางตั้งเพื่อเหตุฉุกเฉิน มันเกิดเหตุปจจุบันทันดวน ที่เกิดขึ้นที่องคการบริหารสวนจังหวัด แลวองคการ
บริหารสวนจังหวัดจึงสามารถแกไขปญหาได วันนี้องคการบริหารสวนจังหวัดมีกระจกสะทอนเงาของ
ตัวเองหลายทาง ทั้งเพื่อนสมาชิกฯ ทั้งประชาชน กลุมตางๆ ก็พยายามมองเราอยูวาเราทําอะไรบาง เรา
แกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดอยางไรบาง หลายอยาง หลายโครงการที่เรานํางบประมาณไปใสให
ในการแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนในกรณีทางหลวงชํารุดเสียหายจากหลายอําเภอ อาจจะไมไดอยู
ในแผน แตมันเกิดภัยพิบัติจังหวัดสั่งใหเราไปทํา ขอใหเราไปทํา อยางนี้ถาเราไมตั้งไวจะนําเงินที่ไหนไป
ทํา เกิด สจ.เดินเขาไปในพื้นที่ ถนนเสนนี้ขาด รองมาที่ สจ. แลวบอกวามันไมอยูในแผนฯ มันจะดีหรือ
มันไมไดทั้งหมด แตไดบางก็ดี 106 ลาน ตั้งไวใชทําอะไร 32 อําเภอ 48 คน ฝายบริหารอีก 5 ลงพื้นที่
ถึงพี่นองประชาชน ตองขอขอบคุณทานพรชัย โทรมาบอกวาผูวาฯ จะมาตรวจ ทําอยางไรจะแกไข
ปญหาใหเขาไดบาง สิ่งแรกที่เราทํา วัสดุอุปกรณอะไรที่สามารถนําไปใชได มีหินคลุก มีชุด บดอัด ไป
หรือไม เรื่องรองเรียนมาอยางนี้จังหวัดขอมาแบบนี้ทําใหเขาไดไหม ตรงนี้ไมดีทําไดไหม สําพะเนียงทําไม
ผมจําอําเภอนี้ได เพราะเขามาสัมภาษณมาจอปากผม วาถนนพังมา 2 ปแลว เมื่อกี้ทาน สจ.บอกผมรอ
มา 11 ป ยังไมไดทํา วันนี้ก็อยูในขอบัญญัติฯ ใหทานสบายใจ ก็พยายามจะใหกองชาง ใหขาราชการที่
เพิ่งหายจากปวย กลับมาทํางาน พยายามจะดําเนินโครงการออกไปใหกับทุกอยาง ทุกคน ผมเชื่อวาทาน
นายกฯ เองก็ดําเนินกิจกรรมหลายอยาง ก็ดูจะไมไดสรางปญหาใหกับพวกเรา สามารถคุยกันไดทุกเรื่อง
อีกหลายที่ อีกหลายแหง หลายตําบล หลายหมูบาน ยังตองการความชวยเหลือจากพวกเรา ป 59 ป
60 ที่โ ครงการทํา ไมได เกิด ถนนเสีย หายจริง ๆ ถา ผมจะทํา แลว ผมจะทํา อยา งไร ผมทํา ตั้ง แตใ น
ขอบัญญัติ 20 โครงการ 40 โครงการ แลวถนนที่ สจ.ไปนํามา 1 เสน 2 เสน 3 เสน 5 เสน ที่ไมอยูใน
ขอบัญญัติผมจะทําไดไหม ถาไมใหผมขยับบาง สิ่งที่ผมไปดูแลวลําบากจริง อาศัยแนวทางในการทํางาน
โดยแผนไมไดมันเปนภัยพิบัติไหม มันเกิดความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนไหม ตรงไหนที่มันขาด
มันเหลือเอามาหยอน เอามาแกไขปญหากันไดหรือไม แตผมเชื่อวาแนวทางอยางนี้ถูกตอง เพราะเกิดภัย
พิบัติเปนสิ่งที่เราไมคาดคิด เราไมอยากคาดหวังวามันจะขาดมาก แตผมจะดูวาโรงแรมเก็บ ไดเ ทา ไร
น้ํามัน ตรงไหนไดเงินมาตรงไหนทําไดทํา 33 ลาน ผมถามวาแกปญหาใหกับคน 4-5 ตําบล แพงหรือไม
คุณไปทําเองอาจจะแพงกวานั้นก็ได ยืมมือทหาร ยืมใหคนชวยแกปญหาเราไมเกงกวาทหาร เราสามารถ
แกปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดตั้งเยอะ ใชเงินเพียงเทานี้ ทําเองอาจจะตองเสียเงินมากดวยซ้ําไป ตอง
ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกฯ ในวันนี้ สิ่ง ที่เ ราทํา ฝา ยบริห ารลว นแตเ ปนประโยชนตอ จัง หวัด
นครราชสีมาและผมเชื่อวา สิ่ง ที่เ พื่อนสมาชิกฯ ที่มีคุณภาพทุกทา นวันหนา เปนอนาคตของจัง หวัด
นครราชสีมา เปนอนาคตของประเทศไทย ถาเห็นวาเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน เปนประโยชนตอ
จังหวัดนครราชสีมา เปนประโยชนตอพวกเราชวยสรางชื่อเสียงใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด ตอง
ขอบพระคุณที่จะไดรวมพิจารณาการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
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ขอบคุณทานรองฯกิตติ ที่ไดชี้แจง มีสมาชิกฯ ทานใดที่มีความประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ
เชิญทานประพจนครับ
นายประพจน ธรรมประทีป กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ทา นสมาชิกฯ ผูท รงเกีย รติ ผมประพจน ธรรมประทีป
อําเภอเมืองฯ เขต 4 ตองขอกราบขอบพระคุณฝายบริหารที่ทานไดมีนโยบายที่จะดูแลพี่นองประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อําเภอ โดยถือความเดือดรอนของพี่นองสวนใหญและสวนรวมมาเปน
ที่ตั้งในการพิจารณาโครงการตาง ๆ ในวันนี้ ก็ไดพิจารณาในหลายโครงการดวยกัน ที่จะใหสภาฯ แหง
นี้ไดยกมือผานมติในวันนี้ เมื่อสักครูทานรองฯกิตติ ไดกลาววาเรื่องของแหลงน้ําที่ใหการสนับสนุนกอง
พลพัฒนาฯ ไปขุดสระเพื่อที่จะเปนแกมลิง ขอเรียนวากองพลพัฒนาฯ แหงนี้ไมเคยน้ําทวม แตเป น
วิสัยทัศนของฝายผูบริหารที่รวมกับทานสมาชิกฯ ของสภาฯ แหงนี้กับหนวยงานราชการอื่น ซึ่งจริง ๆ
แลวในการที่จะขอที่ในการที่จะขุดสระน้ํา โดยใชพื้นที่มาก ๆ ขนาดนี้ไมมีเอกชน หรือหนวยงานใดจะ
ใหนอกจากทหาร วันนี้เปนความโชคดีของพี่นองหลายๆ ตําบล ไมวาจะเปนหนองบัวศาลา หนองระ
เวียง หัวทะเล ที่ได สถานที่ แหงนี้เ ปนสถานที่กักเก็บน้ํา ซึ่งปญหาเรื้อรังอยางนี้เกิดขึ้ นมาโดยตลอด
โดยเฉพาะบริเวณหมูบานจามจุรี เลยดูโฮมไปนิดหนึ่ง ตรงนั้นเปนทางน้ํา ผมเคยกลาวในสภาฯ แหงนี้
วาน้ําที่ทวมในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะพี่นองที่อยูในเขตเทศบาล มาดวยกัน 2 วิธี วิธีแรกคือน้ํา
หลังเขื่อน คือฝนตกหลังเขื่อน ไมผานเขื่อนลําตะคอง วิธีที่สองคือน้ําหลังเขื่อนไมสามารถจะกักเก็บไดที่
เขื่อนก็ปลอยลงมาเหตุนี้อําเภอเมืองฯ มีพื้นที่เหมือนกะทะคว่ํา จุดสูงสุดอยูที่ มทส. สูงจากในเมือง
ประมาณ 11 เมตร น้ําที่ไหลจากในคายทหารก็จะผานลงมา สวนหนึ่งจะไปทางไชยมงคล สุรนารี และ
ลงไปตําบลบานใหม อีกสวนหนึ่งจะลงมาตําบลโพธิ์กลาง หนองบัวศาลา หนองระเวียง เขตเทศบาล
เมือง นี่เ ป นทางน้ํา 2 เส น มาวั นนี้ห ลายป ผ า นมาตั้ ง แต ผ มได มาเป นสมาชิ ก สภาฯ แห ง นี้ ได รั บ
ผลกระทบจากพี่นองที่อยูที่ตําบลหนองบัวศาลา หลายสิบปมาแลว ไมแกไขไมได มาวันนี้ผมคิดวาถา
โครงการนี้ไดรับการอนุมัติออกไป ก็ คงจะชวยบรรเทาหรือจะกําจัดปญหาเรื่องน้ําทวมในเขตเทศบาล
โดยเฉพาะฝงหัวทะเลได แตตองคอยดูวาเมื่อทําโครงการนี้เสร็จแลวจะเกิดประสิทธิภาพขนาดไหน
แตก็ยังดีที่ทางหนวยราชการ คือ ทหารใหความรวมมือที่จะใหพื้นที่เรา ซึ่งจริง ๆ แลวหายาก พื้นที่ใหญ
ๆ แหงนี้ นี่คือเรื่องของเขื่อน เรื่องของสระ เรื่องบอน้ําของกองพลพัฒนาฯ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเตาเผา ที่
สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติแหงนี้ไดอภิปรายไป วาเรื่องเตาเผาที่จะนําไปใหกับโรงเรียนตาง ๆ ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมานั้น ผมขอตั้งเปนขอสังเกตวา เงินจํานวน 5 ลานกวา บาทนี้
11 โรงไมใชมากเกินไป หรือไมนอยเกินไป แตอยากใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยากจะใหทางกอง
ชางไปลองอยางที่เพื่อน สจ. พูดวาใหนํามากอน 1 เครื่อง หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
แหงนี้เคยไดทําเตาไรควัน โดยที่สมาชิกฯ ในสภาฯ แหงนี้เปนผูนําเสนอและไดออกไปเผยแพรในวัด
ตาง ๆ ใชถัง 200 ลิตร ก็ไมมีควัน เผาขยะไมใชขยะเปยกเปนพวกขยะแหง เปนกิ่งไม ถุงพลาสติกเผา
ไดหมด และไมมีควันเชนเดียวกัน ซึ่งจริง ๆ แลวผมคิดวานาจะไปปรึกษากับพลังงานจังหวัด หาวิธีการ
ที่มันลดหรือประหยัดยิ่งไปกวานี้ เชนเดียวกันก็ยังเปนหว งเหมือ นกันวา เราใหแ ตวัต ถุไ ป เราใหแ ต
อุปกรณไป เงินที่จะไปซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โรงเรีย นจะมีงบประมาณขนาดนั้นหรือไม หรือวาจะเปด
โอกาสใหกับตําบลใกลเคียงนําขยะมาทิ้ง เพราะกําลังในการที่จะกําจัดขยะตรงนี้มีถึง 50 ตัน อยาง
นอย ๆ ไดตั้ง 1 ตําบล และเก็บเปนคาบริการไดไหม ผมไมเขาใจเพียงแตตั้งเปนขอสังเกตใหกับฝาย
ผูบริหาร ลองดูวาเตา 200 ลิตร ซึ่งจริง ๆ แลวตําบลหัวทะเล หรือวัดดอนขวางก็ไดทําอยูเชนกัน ใชถัง
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มติที่ประชุม

แดง 200 ลิตร ทํา อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อสักครูที่ฝายผูบริหารไดบอกวาเราก็สามารถที่จะอุดหนุนเงินไป
ให กั บ หน ว ยงานราชการโดยภารกิ จ ของ อบจ.นั้ น สามารถที่ จ ะทํ า ได ตั้ ง แต 2 ท อ งถิ่ น ขึ้ น ไป
เชนเดียวกัน ปองกันน้ําทวมและใหประโยชนกับพี่นองที่อยูในหลายตําบล ผมก็อยากจะฝากวาวันนี้
เมื่อสักครูทานรองฯ ไดบอกวาอยากจะทํางานรวมกับเทศบาลนครนครราชสีมา ปญหาน้ําทวมที่หนัก
ที่สุดตอนนี้คือบริเวณเซฟวัน ซึ่งตําบลที่ผมรับผิดชอบคือตําบลบานใหม เปนตําบลที่ไดรับผลกระทบ
มากที่สุด น้ําทั้งหมดจะไหลผานมาจากไชยมงคล สุรนารี แลวลงมาที่ตลาดเซฟวัน และขามถนนมา
ตําบลบานใหม ไมวาจะเปนเทศบาลนครฯ ไดรวมกับกรมทาง ก็ไดแกปญหาไปแลวสวนหนึ่ง แตก็ยังไม
สามารถที่จะแกไขไดมากขนาดนั้น เพียงแตชะลอหรือลดปริมาณน้ําที่ทวมขังไดลดระดับไดเร็วยิ่ง ขึ้น
ถาเปนไปได เทศบาลนครนครราชสีมาก็คงยินดีที่จะรวมกันแกไข โดยที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาไดเขาไปมีสวนรวมสักนิดหนึ่งก็ยังดี ผมคิดวาโครงการที่จะแกไขรวมกับเทศบาลนครฯ ใช
เงินเยอะมาก ที่เราจะปองกันน้ําทวมเซฟวัน ซึ่งเปนเมืองเศรษฐกิจ เปนบริเวณที่ทําเศรษฐกิจใหกับ
จังหวัดนครราชสีมาของเรา พูดงาย ๆ เปนสนามหลวงแหงที่ 2 ก็เปนไปได ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุด
แลวเวลานี้ในภาคอิสานของเรา เหตุการณตางๆ เหลานี้โดยเฉพาะพี่นองของผมที่อยูในตําบลบานใหม
ไดรับความเดือดรอนมากไมวาจะเปนเรื่องของน้ําประปาก็ดี เรื่องของน้ําทวมก็ดีโดยเฉพาะการขุดลอก
คลองตาง ๆ การระบายน้ํา จึงขอฝากทานประธานฯ ผานไปยังฝายบริหาร ยังไงทานไดพูดวาถามัน
สามารถที่จะบรรเทาทุกขใหกับพี่นองที่อยูในเขตรับผิดชอบคือจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อําเภอได
อําเภอเมืองก็จะขอครับวาเดี๋ยวผมจะไปประสานกับทางเทศบาลนครฯ วาจะมีโครงการไหนบางที่จะให
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเขาไปมีสวนรวมที่จะแกไขปญหาใหกับพี่นองชาวอําเภอ
เมืองของเราไดบาง ผมคิดวาทางทานผูบริหารคงไมขัดของและ 106 ลาน ยังเปนเรื่องติดใจของพี่นอง
ที่อยูในสภาฯ แหงนี้บางอําเภอที่ยังติดคางอยู ที่ยังไมได ผมคิดวาตรงนี้สามารถที่จะแกไขปญหาไดและ
ลดแรงกดดันได โดยที่ทานสามารถที่จะบอกทําโครงการเขามาใหได ทราบดีครับวางบกลางคืออะไร
ไมอยากจะพูดตรงนี้ แตฝากทานไวตรงนี้ดวย ผมคิดวาหลายทานคงจะไมถึง 20 30 ลานแนนอน ฝาก
ไวดวยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทาน สจ.ประพจน ครับ มีสมาชิกฯ ทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไม
มีผูใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องคประชุม 35 เสียง สมาชิกทานใด
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนลดจํานวน 25 โครงการ
งบประมาณ 270,006,300 บาท โอนเพิ่ม จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ 270,006,300 บาท
ตามที่ ฝ า ยบริห ารเสนอโปรดยกมือครับ อนุมั ติ 31 เสี ย ง ไม อนุมั ติ –ไมมี- งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนลดจํานวน
25 โครงการ งบประมาณ 270,006,300 บาท โอนเพิ่ม จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ
270,006,300 บาท ตามที่ฝายบริหารเสนอ ดวยมติอนุมัติ 31 เสียง ไมอนุมัติ –ไมมี- งดออกเสียง
4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
6.1 แจงปญหาความเดือดรอน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นของราษฎรในพื้นที่
ประธานสภาฯ
ขอเชิญทานสมพร จินตนามณีรัตนครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน กราบเรียนทานประธานที่เคารพ คณะฝายบริหารและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมสมพร จินตนา
มณีรัตน จากอําเภอโนนสูง นิดเดียวครับทานประธาน เพราะวาไดพูดกันไป เยอะแลวตั้งแตบายจนค่ํา จะ
ไดเวลารับประทานอาหารแลว ซึ่งคิดวาคงจะไดรับความ กรุณาจากทานประธานเหมือนเดิมนะครับก็ฝาย
บริหารถา จะดูแลด วยก็กราบขอบพระคุณนะครับ วันนี้อยากจะเรียนถามทานประธานผานไปยังฝา ย
บริหารวา เงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดทราบวามีอยูหา , หกรอยลาน เปนเงินสะสมที่ตกมา
ตั้งแตปอะไรจนป 59 ตกไปอีกสอง , สามรอยลาน นะครับ มีวิธีการที่จะใชเงินตรงนี้ยังไง กอนอื่นตอง
นําเรียนทานประธานดวยความเคารพวา ที่ประชุมกันมาสามวันเจ็ดวันแลวก็ทําแผนป 59 ป 60 ทําได
บางไมไดบา ง ทั้งหลายทั้งปวงปญหาที่ป ระชุมแหงนี้ในสภา พูด กันทุ กครั้งคื อเรื่องถนน ถนนที่ชํ ารุด
เสียหายไมวาจะถนนเกินกวาศักยภาพของทองถิ่น ไมวาถนนขององคการบริหารสวนจังหวัดเอง เรามี
วิธี การที่ ใชเ งิน หา , หกรอยล าน ซึ่งมีจํานวนเทา ไรไมท ราบ เมื่อเดื อนที่ แล ว อาทิ ต ยที่ แล ว ทา นผู ว า
ราชการจังหวัด ทานวิเชียรทานก็ไปเองที่อําเภอโนนสูงไปจํา ลอง คือไปรื้อสถานีเกาแลวก็ใหเทศบาล
รับผิดชอบในการที่จะมาตั้งใหม ดวยความกรุณาของทานไมไดมีงบประมาณสักบาทเลย คือนโยบายจะ
ไปตั้ งอยางเดี ยว อ.โนนสูง จุด ตัดของรางรถไฟวันนี้เป นเมืองอกแตกเหมือนกับ ที่เ ทศบาล วันนี้กราบ
ขอบพระคุณทานรองอุทัย มิ่งขวัญนะครับ ทานก็เปนหวงเปนใยบอกจะทํายังไงใหพูดในสภาสักหนอย
เถอะ ผมไดมีโอกาสที่ไปพูดที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสนะครับ ที่เวลาเขามาทําประชาคมผมก็บอกแลววาสวน
ไหนที่เปนยกระดับเนี่ย มันก็ตองยกระดับ สวนไหนที่ไมไดยกระดับวันนี้กั้นรั้วหมดเลยนะครับ ประชาชน
ทองถิ่นเมื่อกอนเคยขามรางรถไฟไปหากันวันนี้ จะไปวัดจะไปมาหาสูกัน วันนี้ตองเดินออมหากันเปนสอง
กิโล รถจะตองวิ่งออมเปนสองกิโลนะครับ เพื่อหลบเลี่ยงเมือง อกแตกนะครับนี่คือปญหาของทางรถไฟ
ฉะนั้นวันนี้อยากจะทราบวาเงินสะสมจริงๆ มีเทาไร ประมาณก็ไดนะครับ แลววิธีการที่จะนําเงินไปเสนอ
รองเรียนหรือหาขอหารือก็ได เหมือนกับที่หารืองบของกองพลพัฒนาที่2 กองทัพภาคที่ 2 ขอนี่แหละวา
วันนี้องคการบริห ารสว นจังหวัด ขอที่จะใชง บสะสม แล ววันนี้นโยบายรัฐบาลทานนายกประยุท ธ ใช
นโยบาย 4.0 แลวใชงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ สั่งมาไดไหม มาตรา44 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เอาเงินหา ,หก รอยลานมาทําถนน จะไดไมมีปญหา นี่ละครับที่อยากจะเรียนทานประธานผานไปยังฝาย
บริหารวา ถาเหมือนกับทําหนังสือไปรองขอจะมีวิธีการใดที่จะมาใชแลวเราก็จะไดไมตองมาหวงวาเงิน
106 ลาน วาจะไปยังไง ไปซอมถนนตรงไหนบางอะไรบาง ถาตรงนี้ไดผมถือวาบรรเทาความเดือดรอน
ของจั ง หวั ด นครราชสี ม า บรรเทาความเดื อ ดร อนของพี่ นอ งประชาชนหลายล า นคนของจั ง หวั ด
นครราชสีมา และก็ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ทานอานหรือยังผมเองก็เพิ่งไดรับ แตเปดดูคราวๆ
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ 2560 ปรากฏวาดานการศึกษา 43%
พัฒนาอะไรกันจริงจังเลย เรื่องเตาเผาขยะก็ถือวาเปนการพัฒนาก็ไมไดว าอะไร แตพัฒนาโครงสรา ง
พื้นฐานเทาไรรูไหมครับ 7.7% แคนั้นเอง ดวยความเคารพทานประธาน ก็มีเรื่องจะหารือทานประธาน
ผานไปยัง ฝา ยบริห ารแค นี้แหละครับว าเรื่องรองจะไมมี ทางฝา ยบริห ารจะหารือไปกรมสง เสริมการ
ปกครองทองถิ่น หารือไปยังทานผูวาไปกอน เพราะทานผูวาฯ นี่ละครับ ทําไมถึงตองพูดถึงทานผูวาฯ
เพราะทานไปที่ไหนทานเอาจริงและก็ไปทางลําบากจริงๆ แลวก็เปนถนนองคการบริหารสวนจังหวัดจริงๆ
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ไปถึงพี่นองประชาชนที่รอตอนรับทานผูวา ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเกณฑคน มารอรั บ
เปนพันคน ทานผูวาฯ ไปถึงปุบนั่งรถไปคงจะเหนื่อย เพราะทางลําบากจริงๆ เราก็ยอมรับนะครับ จับไมค
ประกาศกับพี่นองประชาชนเลยวา สจ.อยูไหม สจ.พื้นที่ตรงนี้อยูไหม เผอิญวามันมีสองที่ผมก็ไปรออีกที่
หนึ่ง ก็ไดเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเรานี่ละครับโทรมาประสาน ผมก็เลยบอกวาตั้งอยูใน
งบประมาณแล ว ครับ แลว ปรากฏว า วันนี้ไมได ทํ า ไปคุย กับ นายกเรีย บรอยทั้ ง สองท องถิ่ นเป นถนน
องคการบริหารสวนจังหวัดดวย ทําหนังสือรับรองมาเรียบรอย อันนี้เรียนดวยความเคารพนะครับไมได
ตําหนินะครับ เปนเรื่องที่ เลา ให ฟง ทา นผูว าวิ เชีย รถามว า ท านสจ.อยู ไหม ถนนนี้จะตองดํา เนินการ
ซอมแซม เจาหนาที่ของอําเภอโนนสูงก็โทรมาเลย ก็บอกวาเขาไปอยูในขอบัญญัติแลว ผูวาฯ ก็รับชวงเลย
วา ถาอยางนั้นเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาศูนยประสานงานมาชี้แจงหนอย ก็บอกวา
ถนนสายนี้ไดรับการเพิ่มเติมเขาขอบัญญัติแลว ปรากฏวาวันนี้เอาเขาไมทันเปนอันวา โดนละ นี่เดี๋ยว
จะตองหาวิธีแกไขนะครับทานประธานครับ เสร็จแลวทานผูวาฯ ก็ประกาศเลยวา สจ.ประกาศแลวนะ นี่
ผูวาฯ พูดเองเลยถาเผื่อวาไมไดทําหรือทําไมไดไปถลมสจ.เลย แลวพอมาถึงสถานีแหงที่สองที่รื้อสถานี
รถไฟเกาและจะเอามาสรางใหมโดยไมมีงบประมาณสักบาทนี่แหละ ก็ไหนสจ.เมื่อกี้ผูวาไปรับปากแลวนะ
วาไปดําเนินการถนนสายนั้นซะ หนาเทศบาลตําบลดานคลาเลยเปนถนนขององคการบริหารสวนจังหวัด
นี่แหละ เทศบาลเขาอยากจะทําแตก็ไมมีงบ ทํายังไงครับทานประธานที่เคารพ ผมก็ยังไมทราบเลยวาวัน
นั้นเพราะวาความตั้งใจที่คุยกับทานประธานแลวก็คือจะเอางบถนนเสนนี้ซึ่งมันลําบากจริงๆ เอาเขามา
เพื่อที่จะดําเนินการแกไขปญหา ปรากฏวาก็ไมไดทําแตพอกลับมาถึงจวนผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกัน
ทานเลขาผูวาฯ อักษรเลขตอหาผม ก็ไมทราบวาตอหาผมหรือตอหาทานนายก หรือตอหาใครก็ไมทราบ
นะครับ ก็ใหมีการดําเนินการที่จะแกไขปญหาตรงนี้โดยเรงดวน นี่แหละครับเปนที่มาที่ไปวาเปนเรื่องเลา
สูกันฟงเฉยๆ นะครับ พี่นองเพื่อนสมาชิกหลายทานอาจจะเจอปญหาอยางเชนผมเชนกันนะครับวันนี้ก็
ต องกลั บ ไปแก ไขป ญ หา โดยเฉพาะท า นสจ.บั ว พันธ จัน คํ า วงษ ที่ ต อ งเอย นามว า 25 ล า นเหลื อ
800,000 นี่มันเศราจริงๆนะครับ เรามาปรึกษาหาวิธีที่จะมาแกไขปญหาตรงนี้ซะ ใครจะทํางาน ใครจะ
ไดงานเราไมไดมองผลประโยชนอะไรนะครับ วันนี้เราทํางานเราอยากจะแกไขปญหาตรงนี้อยางนอยๆได
สัก 50% ก็ยังดีนะครับ ถนน 50 กวาสาย 5,000 กิโลเมตรหรือ 1,500 สายนะครับ หรือ 1,500
เสนทางขององคการบริหารสวนจังหวัดที่รับผิดชอบ ถาเผื่อมีการดําเนินการวาเงื่อนไขของการใชเงิ น
สะสมจะตองปรึกษาผูวาฯ จะตองไปหารือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไปหารือกระทรวงหรือจะไป
หารือทานนายกรัฐมนตรีวา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีเงินเก็บอยูเฉยๆ หา, หกรอยลาน
ขอหารือหนอยเถอะวาอยากจะเอามาใชเพราะวารองกันเหลือเกิน ถนนเนี่ยจะทําอยางไร นี่ละครับเปน
ขอเสนอแนะซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายคนอยากจะพูด แตพูดไมเปนเหมือนผมนะครับ ก็ตองกราบขออภัย
ดวยครับถาหากวากระทบกระเทือนแตวาดวยความเคารพจริงๆ วาอยากจะใหชี้แจงวาตอนนี้เทาที่ทราบ
เงินสะสมขององคการบริหารส วนจังหวัด มีอยูเทาไร เพื่อนสมาชิกจะไดทราบกัน ผมเองก็ยังไมทราบ
เหมือนกันนะครับ แลววิธีการดําเนินการใชเงินจะใชไดอยางไรใหเขาเงื่อนไขในการใชเงินสะสมครับ ทาน
ประธานที่เคารพ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับขอบคุณครับ ขอเชิญทานกิติพงศครับ เชิญครับ
นายกิติพงศ พงศสุรเวท ทานประธานที่เคารพครับ สองประเด็นนะครับในวาระนี้ครับ คือ ในเรื่องที่ดิน ผมสนับสนุนแนวคิดของ
ทานสมพรนะครับเรื่องของเงินสะสม ถาทานยอนกลับไปดู คสช.ก็ดีมีคําสั่งแลวก็มติคณะรัฐมนตรีมีคําสั่ง
ใหทองถิ่นเอาเงินสะสมออกมาใชเพื่อเกิดประโยชนกับประชาชน วันนี้องคการบริหารสวนตําบลครับ เขา
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มีเงิน 10 ลานเขาใชไป 8 ลาน สะสม เทศบาลเขามีเงิน 30 ลานเขาใชไป 20-25 ลาน เหลือไวนิด
หนอยเพราะเขาใหใชได แตที่เราไมใชเพราะเหตุของป 59 มันจบไปแลว ทานผูวาฯสั่งยกเลิกไปแลว เงิน
500,000 บาทเพราะมั นเท า กัน เกิน ไป ตอบสั ง คมไมได แต เ งิ นห า ,หกรอ ยล า นบาทเป นการกู
ภาพลักษณกับองคการบริหารสวนจังหวัด มันสามารถทําได เปนอํานาจของสภาโดยแทจริงไมตองไป
หารือครับ เพราะเคาบอกใหทํา ใหใชเงิน ใหมีหนาที่ใช และสภาชุดนี้ก็อยูอีกไมกี่เดือนในการดําเนินการ
ฝายบริหารก็ตองไปคิด ทานสมาชิกหลายอําเภอเดือดรอนกันมาก วันนี้ถาสมมติวาทานเสนอโครงการ
ถนนเสนนี้ 10 ลานบาทอําเภอนี้ อีกอําเภอนึง 8 ลานบาท อีกอําเภอนึง 30 ลานบาท มันแตกตาง มัน
ไมไดเทากันเหมือนงบ 500,000 ฉะนั้นไมมีปญหาเลยในการดําเนินการ เอามาใชเลยครับ ผมยืนยันวามติ
คณะรัฐ มนตรีมี คํ า สั่ ง คสช.มี เพื่อเป นการกระตุ นเศรษฐกิจ วั นนี้ท า นทราบไหมโครงการ 9101
งบประมาณลงมาโคราช 902 ลานบาท ผมเปนกรรมการพิจารณากับเขาดวยนะครับ ฉะนั้นเมื่อเวลาเงิน
เขามานี่ มติคณะรัฐมนตรียกเวนทุกอยาง เงื่อนไขทุกอยางขอใหเงินออกไปถึงประชาชน มีที่ไหนครับ
ประชุมกันหาวัน เขาสูอําเภอ อําเภอเสร็จมาจังหวัด จังหวัดเสร็จเงินวันที่ 28 โอนเลย 50% แลวที่เหลือ
50% ใชใหเสร็จ 31 สิงหาคม กติกาเคาอยางนี้ เพราะรัฐบาลคสช. เขาตองการใหเงินถึงประชาชนอยาง
รวดเร็ว และเดี๋ยวนี้โซเชียลรองเรียนเรื่องถนนมากที่สุด เราไมอยากใหโคราชไปมีชื่อ ถนนเสนนี้ก็ไมไดทํา
ถนนองคการบริหารสวนจังหวัดเสนนี้อีกแลวมีปญหา อยางนี้ครับเปนการตอบโจทย เอามาทําเลยครับ
500 ล านเหลื ออยูเ อามาสั ก 400 ลานเก็บไว 200 ลาน ก็ไดครับเห็นด วยครับประเด็นนี้ฝากใหไป
ดําเนินการครับ ไมตองกลัวครับในเรื่องความเปนอยูผมยืนยันไดเลยวาเปนมติคณะรัฐมนตรีที่บอกวาให
ดําเนินการได ประเด็นที่สองครับ ในขณะที่มาทํา อยากจะฝากทานประธานไปถึงฝายบริหาร ชวยดูแลใน
การทํางานใหกับขาราชการใหเกิดความเรียบรอยและอยากใหทานใสใจในเรื่องของความเปนธรรมใหกับ
เขาดวย ผมเปนตัวแทนของทานสมาชิกทุกคนไปเปน กจจ. ในการพิจารณาของขาราชการทุกสวนที่มีการ
ดําเนินการ เราไมสบายใจนะครับวันหนึ่งตองมายกมือลงมติเพื่อไลขาราชการออกไป 1 คน แลวก็ปลด
ออก 3 คน เพราะเหตุที่มีการดําเนินการที่มีการรองเรียนแลวก็ไมถูกตอง ผลสอบใน 1 ปอานเปนแฟม
หนาปก อานดูแลวไมมีเหตุผลไหนจะไปโตแยงไดเลย ทานนายกก็พยายามจะชี้แจงในที่ประชุม แตวันนี้
ทานทราบไหมครับสวนราชการตา งๆ เวลานั่งในที่ประชุมเมื่อกอนเขาเปนเพื่อนองคการบริหารสว น
จังหวั ดนะครับ แตวันนี้พอเสนอขึ้นไปทุกคนปฏิ เสธ ทุกคนเสนอแรงกวาอีก ผมยังตกใจ เราเสนอไป
สอบสวนกระบวนการไปนะครับ ชางคนหนึ่งบอกใหไลออก ขาราชการอีก 3 คน ตายไป 1 คน เหลือ 2
คนบอกวาปลดออก มีผูแทน 1 คนบอกวาไลออกทั้งหมดไดไหม ผมยังตกใจ บอกทานมันแรงไป ชีวิตเขา
จะอยูยังไง ครอบครัวจะอยูยังไง การไลออกมันหมดทุกอยาง ปลดออกยังเหลือ ตรงนี้ครับที่เปนหว ง
อยากฝากวาเห็นใจขาราชการ ขาราชการเราตั้งรอย สองรอยกวาคน ถาเปนอยางนี้เขาจะไมทํางาน ทุก
คนกลัวมาก บอกกับผมวากลัวเหลือเกินขณะนี้เขาเอาทุกเรื่องจอเขาที่ประชุมเดี๋ยว 24 นี้ก็เขามาอีกแลว
อีกเยอะแยะไปหมด อานกันจนปวดหัวนะครับ แลวผมพยายามทําหนาที่ดีที่สุดครับ หนึ่งครับเพื่อสราง
ความเปนธรรมใหได สองเขาใจเห็นใจขาราชการในการที่จะชวยดูแลใหเกิดความสบายใจกับทุกฝายใน
การดําเนินการ ฉะนั้นฝากทานประธานสภาไปถึงฝายบริหารวา ชวยดูแลขาราชการเขาดวย อยาทําให
เขาเกิดมีความรูสึกวาเขาตองตายดาบหนาโดยที่ไมมีใครมาชวยเหลือดูแลรับผิดชอบเขาเลย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับทาน สจ.ประพจนนะครับ เชิญครับ
นายประพจน ธรรมประทีป ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมประพจน ธรรมประทีป จากอําเภอเมืองเขต 4
ตองขอขอบพระคุณนะครับ ทานกิติพงศ ตองขอบพระคุณครับที่ทานใหความสนับสนุนและเปนหวงเปน
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ใยขาราชการ วันนี้ผมตองขอขอบคุณ สนช. เปนอยางยิ่งที่เล็งเห็นจังหวัดนครราชสีมาของเรานั้นเปนหนา
ดานประตูอีสานอินโดจีนที่สําคัญที่สุดนะครับ วันนี้พี่นองสมาชิกผูทรงเกียรติอาจจะไดเห็นนะครับว า
เฉพาะในเขตอําเภอเมือง มีสจ.ถึง 8 ทานดวยกันนะครับ เทากับ 8 อําเภอแนนอน และความเจริญที่
หลั่งไหลเขา มาในจังหวั ดนครราชสี มา ไมว าจะเปนหา งสรรพสินค าตาง ๆ เชน เทอมินอล เซ็นทรัล
เดอะมอลล บิ๊กซี แม็คโคร และยังจะมีตามมาอีกเยอะแยะนะครับ ปญหาที่เกิดขึ้นนี่คือความเจริญของ
จังหวัดนครราชสีมาของเรา รายไดก็จะมาอีกมากมาย แตตองขอขอบคุณถาเจอ สนช.จะตองบอกวาพี่
นองจังหวัดนครราชสีมา ขอกราบขอบพระคุณคณะ คสช.เปนอยางสูงและในวันนี้ยังไดอนุมัติงบประมาณ
เรื่องของรถไฟรางคูความเร็วสูงมาใหกับจังหวัดนครราชสีมาของเรา เมื่อสักครูทานสมพรไดพูดเกี่ยวกับ
รถไฟ ก็เลยติดใจขอโทษครับที่ตองเอยนาม วาจังหวัดนครราชสีมาของเรานั้นไดรถไฟรางคูมาตอนที่ไป
ประชุม รร.ดุสิตปริ๊นเซส นั้นก็เปนเรื่องของรถไฟรางคู ก็ไปชี้แจงกันวาจะทําอะไรแบบไหนอยางไรโดยที่
จะมีชุมสายหรือสถานีอยูที่สถานีจิระเปนสวนใหญวันนี้เกิดรถไฟความเร็วสูงขึ้นวิ่งผานตัวอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเริ่มตั้งแตตําบลบานใหมซึ่งเปนตําบลที่ผมรับผิดชอบอยู
และผานเขามาในเขตเทศบาลนคร มาถึงหนองไผลอมและหัวทะเล รถไฟรางคูก็ยังไมมีปญหาเทาไรแต
รถไฟความเร็วสูงนี่สิครับมีปญหามาก เพราะวาจะมีกําแพงสูงประมาณ 2 เมตรถึง 2.30 เมตร ขนาบทั้ง
สองขางเปนการแบงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเปนสองสวนโดยสิ้นเชิงนะครับ แตทางขามทาง
รถไฟในระยะทางที่วิ่งจากตําบลบานใหมสถานีภูเขาลาดมาจนถึงสถานีจิระ ถึงหัวทะเลมีทั้งหมด 15 ทาง
ขามทางรถไฟ ถารถไฟความเร็วสูง ลงอยูที่พื้นทางขามตรงนี้จะเหลือแค 9 แหงดวยกันสวนที่เหลือนั้นก็
จะเปนเกือกมา ระยะทางถาพี่นองสมาชิกสภาผูทรงเกียรติแหงนี้ ถาหลับตานึกถาทานไปตรง ถนนเลียบ
โรงแรมสีมาธานี ทางเทศบาลนครเรียกวาถนนเลียบทางรถไฟไปจนถึงโรงเรียนสุระ 2 หรือสถานีรถไฟ
ภูเขาลาด ตรงนั้นจะมีเกือกมาอยู 4 ตัวเพื่อที่ใหไปยูเทิรนเริ่มตัวแรกอยูที่สถานีภูเขาลาด และอีกสองตัว
จะหันหลังชนกันอยูบริเวณวัดปาจิตตสามัคคีนะครับ บริเวณทางบายพาสและอีกตัวหนึ่งจะอยูบริเวณปา
ไมหรือตรงคุ มประพฤติค รับ เพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้ ตํ าบลบา นใหมที่ จะใชท างคนที่ จะข ามไป
โรงเรียน ผมอยากจะกราบเรียนวาเมื่อสามปที่แลว องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดอนุมัติการ
ทําสะพานข ามจากตําบลสีมุม ขา มจากลําตะคลองไปยัง บานใหมเ พื่อที่จะรนระยะทางระหวางพี่นอง
ตลอดจนนักเรียนที่มาโรงเรียนราชสีมา2 โรงเรีย นอุบลรัตนนะครับ แตวันนี้ถารถไฟความเร็วสูงที่อยู
ระดับพื้นมีกําแพงกั้นก็ไมสามารถจะขามได ตองใชเกือกมา ทานประธานที่เคารพครับทานทราบไหมครับ
วาวันๆ หนึ่งปริมาณรถยนตที่ขามทางรถไฟมีประมาณกี่คัน สี่หมื่นถึงหาหมื่นคันตอวันนะครับ ระยะทาง
ที่ทานจะยูเทิรนกลับรถ ระยะทางประมาณสองกิโล เพราะฉะนั้นคันหนึ่งจะตองวิ่งประมาณสองกิโล ถาสี่
หมื่นถึงหาหมื่นคันจะเปนระยะทางเทาไร ไมต่ํากวาสี่หมื่นกิโลเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นการสิ้นเปลืองก็
จะเกิดขึ้น ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้ครับวา ถาไมยกระดับจะเปนกําแพงกั้นจนถึงหัวทะเลจะเกิดผล
กระทบตอวัฒนธรรมประเพณีดวย บุคคลที่จะทําบุญอยูฝงวัดศาลาทองก็จะไมอยากไปแลวเพราะขาม
ยาก และเรื่องของการจราจรตางๆก็จะติดขัดขึ้นอีกเยอะ เนื่องจากจะไปออกันขึ้นเกือกมา หัวทะเลก็จะมี
เกือกมาอยูที่บริเวณตรงสะพานสูงหัวทะเลกับบริเวณจิระ เพราะฉะนั้นถึงบอกวาชุมชนตางๆก็จะถูกแบง
ออกเปนสองฝง ไมแตกตางอะไรกับกําแพงเบอรลินสมัยกอนเลย เพราะฉะนั้นพี่นองครับถายกระดับขึ้น
สูง ใช เงิ นเพิ่มอีกประมาณเทา ไร ก็ใช เงิ นประมาณไมต่ํ ากวา ห าพันล า น แต ส ะพานเกือกมา มีทั้ งหมด
ประมาณ 7 ตัวตัวหนึ่งรอยกวาลานก็ไปเทาไรแลว เจ็ดแปดรอยลานแลวครับ ผมคิดวาถายกระดับขึ้น
ลอยฟาตั้งแตภูเขาลาดขามไปจนถึงหัวทะเล สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งจะไดทางขามเพิ่มขึ้น สองผิวการจราจร
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จะไดมากขึ้น ใตทางดวนหรือรางรถไฟลอยฟาแหงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเปนหนาที่ของพี่นองเรา
ชาวอําเภอเมืองโดยเฉพาะพี่นองที่อยูในเขตอําเภอเมืองจะตองชวยกันแตพี่นองที่อยูตางอําเภอก็อาจจะ
บอกวา ไมใชเรื่องอะไรของเรา ผลกระทบมีแนนอนนะครับเมื่อทานเขามาในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ทานก็จะเจอผลกระทบเชนกัน เพราะฉะนั้นอยาใหเสียโอกาสครับเนื่องจากวาโคราชของเราเสียโอกาสไป
หนึ่งครั้งแลวเรื่องของอุโมงคขามทางหาแยกอุดรนะครับ ประมาณสี่รอยลานเนื่องจากมีการประทวงของ
กลุมนักธุรกิจ อุโมงคแหงนี้เงินกอนนี้ก็ตกไปอยูที่ขอนแกนและที่เชียงใหม เพราะฉะนั้นในอนาคตครับ
มอเตอรเวยมาหาแยกอุดรก็จะเปนอุโมงคเชนเดียวกัน และตรงพีกาซัสก็จะเปนอุโมงคอีกเชนเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเชื่ อเถอะครับว า อีกประมาณ 3 – 4 ป ขา งหนา นี้จัง หวั ด นครราชสีมาของเราจะมีการ
คมนาคมที่ดีแ ละเศรษฐกิจตางๆที่อยูในจังหวัดนครราชสีมาของเราก็จะตามมาดวย นี่คื อหนาตาของ
จังหวัดนครราชสีมาของเราและ เมื่อวานกอนเทศบาลนครนครราชสีมาไดทําแผนที่โรงแรมวีวัน ทาน
นายกสุรวุฒิ เชิดชัย ก็ไดมาบรรยายเรื่องนี้ใหฟงวา ทางรัฐบาลจะไดทําโครงการรถโดยสารซึ่งเปนรถราง
ไฟฟาตั้งแตโรงเรียนราชสีมา วิ่งมาถึงสี่แยกอัมพวัน เลี้ยวขวาผานวัดใหมอัมพวัน วิ่งเขาถนนโพธิ์กลาง
ออมมาที่อนุสาวรียคุณยาโม และเลี้ยวซายขึ้นไปนอรีสตและจะไปถึงราชภัฏ เขาเมืองครับคราวนี้สองขาง
ทางหามจอด รถไฟเปนรถรางไฟฟาเพราะฉะนั้นโครงการนี้ตั้งแตสมัยที่ผมเปน สท.อยูครับ ทานสุรวุฒิ
เชิดชัย ทานก็ไดมีนโยบายที่จะทํารถรางไฟฟาแตอยูที่ถนนมิตรภาพเกาะกลางถนนทั้งหมดตั้งแตโรงเรียน
ราชสีมาไปถึงจอหอเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนครับเรื่องรถไฟความเร็วสูง พี่นองเราชาวอําเภอ
เมืองโดยเฉพาะสภาแหงนี้ตองเขาไปมีสวนรวมในการทําประชาคม และตองฝากทานประธานไปถึงฝาย
บริหารใหเกิดแอคชั่นกับทางหนวยงานอื่นๆ ไมวาจะเปนหอการคาก็ดี สภาอุตสาหกรรมก็ดีแตเมื่อวานนี้
ทานสุรวุฒิ เชิดชัย ไดไปสงหนังสือใหกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมแลวแตยังไมทราบวาจะ
เปนอยางไร เชื่อเถอะครับวาพลังตรงนี้ตองไปจากประชาชนก็อยากจะฝากทานประธานไวเพียงแคนี้นะ
ครับ ตองกราบขอบพระคุณทานประธานครับที่ใหโอกาสขึ้นมาชี้แจงตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับขอบคุณทานสจ.ประพจนนะครับที่นําปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนมาใหสภาไดรับ
ทราบเรื่องรถไฟรางคูแ ละเรื่องรถไฟความเร็วสูงซึง่ จริง ๆ เปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชนทัง้
จังหวัด ก็วาไดนะครับผมวามูลคาทางเศรษฐกิจเราก็จะเสียหายครับ เชิญครับทานรักชาติ
นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ เขตอําเภอสูงเนินครับ ก็เมื่อสักครูทาง
สภาไดผานแผนลด เพิ่ม เมื่อสักครูทางผูบริหารคือทานรองกิตติไดพูดถึงเงินสํารองจาย 106 ลานนะ
ครับวา ทานนั้นจะเอาไปใชอยางคุมคา อยากใหเกิดประโยชนมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมขออนุญาตนําเรียนคือ
วา 106 ลาน ถือไดวาเปนเงินสํารองนั้นโดยปกติเราจะใชเมื่อความจําเปนเมื่อมีความเดือดรอนของพี่
นองประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชว งนี้เ ปนช วงของฤดู ฝนนะครับ ถนนหนทางตางๆที่เกิดขึ้นในทุ ก
อําเภอเกิดความเสียหายเปนอยางมากเพราะฉะนั้นวันนี้พี่นองประชาชนดวยการที่มีความเดือดรอน ทาง
องค กรปกครองส วนทองถิ่ นตา งๆ ไดมีการแกไข ไดมีการซอมแซมแต สิ่งหนึ่ง ที่เ กิด ขึ้นก็คือ องค การ
บริหารสวนจังหวัดของเรานั้นเรามีถนนสายหลักที่ไดรับการถายโอนมาถึง 190 กวาสายวันนี้มีความ
เสียหายเปนอยางมาก หลายครั้งที่ผมไดเห็นก็คือ บางครั้งเมื่อพี่นองประชาชนเขาเดือดรอนทองถิ่นที่เขา
ใชบริการอยู เขาก็ไปซื้อยางหรือไปเอาคอนกรีตมาหยอดหลุม ตัวผมเองนะครับในฐานะที่เปนสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัดเราก็เกิดความละอายวา ถนนของเราแทๆ เรายังไมสามารถเขาไปแกไขได
วันนี้ผมใครขออนุญาตทางฝายผูบริหารวา 106 ลานเนี่ยมันเปนความเดือดรอนที่เกิดขึ้น อยาเพิ่งเอาเงิน
นี้ไปใชในการแกไขปญหาทั้งหมด เอามาแกไข 190 กวาสายที่เกิดขึ้น ถาไมไดมากนะครับอยางนอยแต
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ละอําเภอที่ถายโอนอยางเชนสูงเนิน ถายโอนมาสิบกวาสาย อยางนอยๆ ไดไปแกไขสัก 2-3 สายก็ยังดี
แลวก็กระจายไปทั่วๆ นะครับ ผมก็คิดวาก็คงจะเปนการแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนนะครับ แลว
ขณะเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่นองประชาชนไดเรียกรองผานไปทางจังหวัดและทานผูวาก็สงหนังสือ
มายังองคการบริการสวนจังหวัด ก็คงจะไดลดลงนะครับ ก็ขอฝากทานผูบริหารครับอยาเพิ่งไปดําเนินการ
ไปดูแลของทองถิ่นอื่น เอาสายถนนของเราเปนหลักกอนแลวกันครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตทานประธานคะ ขออนุญาตที่จะพูดเลย เดี๋ยวเผื่อทานรองจะไดตอบทีเดียวนะคะ ขออนุญาต
ทานรองคะ
เชิญทานรัชฎา เชิญครับ
ขอบคุณคะ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ตลอดจนทานผูบริหารและเพื่อนสมาชิกทุกๆ ทานนะคะ
ดิฉันรัชฎา ใจกลา อยากจะขอเรียนปรึกษานะคะทานประธานและคณะผูบริหารทุกทาน ดิฉันมีความเห็น
วาในสวนของพิธี พระราชทานเพลิ งศพในหลวงรัชกาลที่9 ดิฉันอยากทราบว า บทบาทและหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรามีบทบาทเรามีหนาที่อะไรบางนะคะ ไมทราบวาทานผูบริหาร
ไดมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบาง เพราะเรื่องนี้ไมวาจะเปนองคกรสวนทองถิ่น ทองที่ก็ไดมีสวนรวมมี
กิจกรรมอยางเชน กรณีการทําดอกไมจันทนนะคะ ก็เลยอยากทราบวาองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา
มีโครงการไหม หรือทานรองจะแจกดอกดาวเรือง หรือโครงการปลูกดอกดาวเรืองนะคะ อันนี้ก็อยากจะ
ฝากดวยเพราะวา เวลาเขาพื้นที่เขาก็จะมีจิตอาสาเกี่ยวกับเรื่องยกตัวอยาง เชนการทําดอกไมจันทน ก็
เลยอยากจะทราบวาภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดเนี่ย มีตั้งเต็นททําบางไหม หนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด มีบางหรือเปลาก็ฝากทานผูบริหารดวยนะคะ แลวอีกอยางหนึ่งก็เปนภาพขององคกรของเรา
นะคะซึ่งอยากจะทราบวาในสวนของสมาชิกทุกๆ ทานที่อยู ณ ที่นี้ 48 ทาน เราก็เปนจังหวัดที่มีสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัดมากที่สุด 48 ทานแลวก็ดูจากขาวตางๆ องคการบริหารสวนจังหวัดอื่นๆ เขา
ก็ไดไปแลว แตในสวนของจังหวัดนครราชสีมาของเรา เรายังไมไดไปเลยนะคะ ก็เลยอยากจะฝากทาน
ประธานสภาไปถึงผูบริหารวา ถาเปนไปไดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ของเรานาจะมีโอกาส
ไดไปรวมกิจกรรมที่ถือไดวาสําคัญที่สุดในชีวิตก็วาไดนะคะ ขอบคุณคะ
ครับ มีทานใดอภิปรายเพิ่มไหมครับ ถาไมมีขอเชิญทานรองกิตติครับ เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกทานครับ เงินสะสมของเรามีทั้งหมด 288 ลาน
ครับ คาดวาถึงประมาณอีก 2-3 เดือนนาจะไดสัก 350-400 ลาน ฉะนั้นจะใชอะไร ผมจะขออนุญาต
ปรึกษากับทานนายกวา ทางสมาชิกเห็นควรจะวาจะเอามาแกไขปญหาพี่นองประชาชนไดอยางไรนะครับ
อันที่หนึ่ง อันที่สองถนนของเราก็ 105 ลาน 106 ลานผมก็ฟงทั้งเสียงของสมาชิก ฟงทั้งเสียงของพี่นอง
ประชาชน ฟงทุกๆ สวนงานราชการวาอะไรมีความจําเปนจะแกไขตรงไหน บางอําเภอที่เขาไมมีถนนถาย
โอน เขาเดือดรอน เสนอื่นก็จําเปนจะตองทําใหเขา แตเสนของเราวันนี้ 105 ลานมันจําเปนเรงดวนตอง
ใชซื้อหินคลุก ซื้อยางมะตอย ฝนตกน้ําทวมเอาไปใชจําเปนตองดําเนินการ เครื่องจักรเครื่องไมเครื่องมือ
จําเปนตองลงไป ก็ลงไป แตไปแลวอยาไปนาน ผมบอกแลววาอยาไปนาน เอาเปนพอสมควรนะครับแลว
ทุกสวนก็พยายามจะทําใหไดเต็มที่ เรื่องพระบรมศพผมคิดและไดปรึกษากับทานนายกแลววากําลังหา
ชองทาง จะถูกระเบียบหรือไมจะซื้อกลาสัก 2 ลานกลาแตครัวเรือนเรามีประมาณ 600,000 ครัวเรือน
กําลังคิดอยูถาครัวเรือนละ 9 ตน 9X6 = หาลานสี่แสนตนถาแจกเปน 5 ลานกวาตน ไมรูจะโดนหรือ
เปลา ถาทําก็ตองทําทั้งจังหวัดนะครับ ขอบคุณทานสจ.มาก โครงการนี้ผมไดบอกทางกองแผนแลว ไดสั่ง
กองแผนในการประชุมแผนพัฒนาโครงการแลววา โครงการพระบรมศพถาเรารวมกับจังหวัด รวมกับ

๓๐

ประธานสภาฯ

กองทัพ ผมถึงเกริ่นไปวาเราไดทํางานรวมกับกองทัพแลว ถาวันนี้รวมกับเทศบาลนคร รวมกับจังหวัด
นครราชสีมา กองทัพภาคที่2 ใชเงินขององคการในการซื้อตนกลา 2 ลานตนแจกหนวยงานราชการ แจก
พี่นองประชาชนคนที่ลําบากโดยผานศูนยประสานงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผาน
กองทัพภาคที่2 ผานจังหวัดนครราชสีมา ผมวามันเปนภาพที่สวยงาม แลวจังหวัดนครราชสีมาก็ไมมีใคร
มาตําหนิเพื่อนสมาชิกได นี่คือโครงการที่คิดไวนะครับ สวนพระบรมศพในนามขององคการบริหารสวน
จังหวัด ทําโครงการกราบพระบรมศพดีไหมครับ แลวองคการบริหารสวนจังหวัดนี้มีกระจกเงา มันอาจจะ
เปนขอบกพรอง เราก็นอมรับขอบกพรอง วันนี้ประทายโดนถอดไปผมเชื่อวาทานสจ. กลับไปบานใครเห็น
การถายทอดสดอาจจะหูชาเลยหรือวาขอบัญญัติใหมออกไป เหลือแคนี้ผมวาทานสจ. คงจะหูชาและ
โดนบนแนนอน เห็นอยางนี้แลวผมจะปรึกษาทานนายกอาจจะขอเปดสมัยวิสามัญอีกเพื่อแกไขใหมัน
เหมาะสมถู กต องกับ พี่นองประชาชน อย า งเพื่อนสมาชิกได กล า วไวว า ควรจะแกป ญ หาให กับ พี่นอง
ประชาชนทั้งหมด ทั้งจังหวัดนะครับ ครบถวนนะครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทานรองกิตติครับ มีสมาชิกทา นใดที่จะอภิ ปรายไหมครับ ไมมีนะครับ ผมขอป ดประชุมครับ
ขอบคุณครับ
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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