รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายพิเชฎฐ์
3. นายมนัส
4. นายกิติพงศ์
5. นายอดุลย์
6. นายองอาจ
7. นางสาวรัชฎา
8. นายนัฏฐชัยฐ์
9. นายณัฏฐพัชร์
10. นายอัฏฐกร
11. นายศิริพงศ์
12. นายเลิศชัย
13. ดร.ภูกิจ
14. นายชยุต
15. นายพรชัย
16. นายรชฏ
17. นายธวัฒน์
18. นายสถาพร
19. นายสมพร
20. นายสาทิช
21. นายพงษ์พันธุ์
22. นายพิชัยศักดิ์
23. นายชวาล
24. นายไกรวัจน์
25. นายไพฑูรย์
26. นายโกวิทย์
27. นายสมจิต
28. นายสมโภชน์
29. นายบัวพันธ์
30. นายชยกฤต
31. นางสาวรมย์ธีรา

กาญจนวัฒนา
ชัยศรี
ศรีบงกช
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี

ประธานสภา อบจ.นม.
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 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
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32. นายกลวัชร
33. นายชาคริต
34. นายชาญชัย
35. นายวีระชาติ
36. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1. นายวิสูตร
2. นายสุพจ
3. นายวีระวัฒน์
4. นายพลวัฒน์
5. นายภาณุ
6. นายสมชาย
7. นางสุพัตรา
8. นางสาวจุฑาสัณห์
9. นางอรอนงค์
10. นายบุญดี
11. นายกรีธาพล
12. นายรักชาติ

อึ้งสวัสดิ์
ทิศกลาง
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

เจริญสันธิ์
ธรรมประทีป
มิตรสูงเนิน
ศิลปคุณเวียง
ยนต์สุข
ภิญโญ
มากเมือง
ตั้งตรีวีระกุล
ธนสุนทรสุทธิ์
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป
กิริวัฒนศักดิ์

รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. นายนพดล
เนียมสูงเนิน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสน์
2. นายจิรยุทธ
อาสาเสน
3. น.ส.สริตา
กันตยาสกุล
4. นางงามนิจ
พลปัถพี
5. นายอาราม
สุวรรณชัยรบ
6. นายวีระชัย
ศรีโอษฐ์
7. นางประสงค์
คอยบัลลังค์
8. นางรังสิยา
นุทกิจ
9. นายธีระชัย
เทพนอก
10. นายภิรมย์
วงศ์สุข

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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11. นายเจษปฐมพงศ์
12. นางนงนุช
13. นางบุญสุดา
14. นางวรรณภา
15. นางประทีป
16. นางณัฐชยา
16. นางเพ็ญประภา
14. นายวิสุทธิ์
15. น.ส.ใจดาว
16. นางวินญา
18. นางดาราวรรณ
19. นางสุรีรัตน์
20. นางสาวพิฐชญาณ์
21. นางสุวรรณี
22. นางสุพรรณี
28. นางมาลิน
29. นางรุ่งทิพย์
30. นางภัคธมล
31. นายบรรลือ
32. น.ส.เสาวภา
33. นางชูรัตน์
36. นายกิติศักดิ์
37. นางบุญเลี้ยง
38. นางกิติวจี
39. นายราเมศร์
40. นางรัตนาภรณ์
41. . นายธนกฤต
42. นางกัญศลักษณ์
43. นายอนุสรณ์
44. นายปัณณทัต
45. นายมานะ
46. นายเศรษฐพัฒน์

ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
แก้วกระจาย
นวลฉิมพลี
ถิ่นโคกสูง
นรินทร์นอก
ภูมิโคกรักษ์
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
รุจิรัตน์ธนชัย
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
จารุจิตร
ประเสริฐกลาง
ขอมเกาะ
ตะกา
รุ่งสุขประเสริฐ
อธิโนบุญวัฒน์
แย้มจะบก
แย้มจะบก
เจริญเศรษฐโสธร

รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
นักบริหารงานนโยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บรรณาธิการบริหารอีสานวาไรตี้/ไทยทีวี
รายการ อบจ.นครราชสีมา
สตรีธุรกิจ
ผู้สื่อข่าว KCTV]
นสพ.โคราชไฮคลาส
นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉบับข่าวเด็ด
นสพ.ข่าวนครราชสีมา
นสพ.มหาชน
บรรณาธิการข่าวอินไซด์/ช่อง 8 ทีวี
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางรังสิยา นุทกิจ
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัตนิ ้าที่
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 ขออนุญาตเปิดการ
ประชุมฯ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมฯ เนื่องจากท่านเลขานุการสภาฯ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ฉะนั้น
ในระเบียบการประชุมต้องมีการเลือกเลขานุการชั่วคราว เพื่อขึ้นทาหน้าที่ชั่วคราว โดยท่านสมาชิกฯ
สามารถเสนอได้ทั้งข้าราชการหรือเป็นสมาชิกฯ ด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19
วรรคสอง เชิญท่านสมาชิกฯเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมทาหน้าที่เลขาฯ เชิญท่านอดุลย์ครับ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
เรีย น ท่ านประธานสภาฯ ท่า นรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่า นผู้ บริหารฯ
กระผมนายอดุ ล ย์ อยู่ ยื น สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เขตอ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา เขต 2 ผมขอเสนอนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดเสนอท่านอื่นหรื อไม่ครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบเลือกนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว ด้วยมติเห็นชอบ 34 เสียง ไม่
เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
เลขานุการสภาฯ -

อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจาเป็นให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาฯ จึงอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา
25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 36 (1)
ประธานสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจาปี พ.ศ.2558 มีกาหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่
26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) ต.มะเริง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๕

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจาปี 2557
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พงศ.2557
โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณดาเนิ นการประเมินผลโครงการ หรือมอบหมายให้กองแผนและ
งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานอาเภอทุกอาเภอ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ดาเนินการในพื้นที่ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ โดยทอดแบบ
ประเมิ น รวม 50,251 ฉบั บ จ านวน 197 โครงการ ในแผนพั ฒ นาองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา มียุทธศาสตร์พัฒนา จานวน 10 ยุทธศาสตร์ สาระสาคัญในเอกสาร รายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2557 อยู่ระหว่างดาเนินการ แต่วันนี้ขอแจ้งให้ที่
ประชุมได้ทราบก่อน และทางฝ่ายกองแผนฯ ก็จะนาเอกสารมายื่นให้กับท่านสมาชิกฯ ในคราวประชุม
ต่อไปครับ
รับทราบ –
1.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 ฉบับด้วยกัน ฉบับที่ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พงศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 และฉบับที่ 2 ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน
รับทราบ –
1.3 ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ตอบข้อสอบถามของนายอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา เขต 2
ตามที่ท่านอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา
เขต 2 ได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซึ่มิเตอร์ซึ่งคนขับไม่ได้กดมิเตอร์ แต่จะเก็บค่า
โดยสารโดยการเหมา เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สภาฯ จึงมีหนังสือสอบถามไปยัง
สานักงานขนส่งจังหวัดฯ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางขนส่งจังหวัดก็ตอบกลับ มาได้ชี้แจงว่าการ
ที่รถแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์และเก็บค่าโดยสารโดยการเหมาเป็นความผิดตามาตรา 5 และมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียนผ่าน
ทางศูน ย์ คุ้ ม ครองผู้ โ ดยสารรถสาธารณะ โทรศั พ ท์ ห มายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยแจ้ ง
รายละเอียดข้อมูล ข้อร้องเรียน วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขข้างรถ
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาดาเนินการตาม
กฎหมายกับผู้กระทาผิดทุกรายต่อไปครับ ท่าน สจ.อดุลย์ มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
รับทราบ –

๖

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ผอ.กองคลัง

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

1.4 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตอบข้อสอบถามของ นายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอหนองบุญมาก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตอบข้อสอบถามของ นายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอหนองบุญมาก ซึ่งวันนี้ท่านไม่ได้มาแต่ก็จะขอ
ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ ปัญหาคือกลิ่นแก๊สของโรงงานแป้งมันในเขตอาเภอหนองบุญมาก ส่ง
กลิ่นเหม็นรุนแรงและขอให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาดาเนินการแก้ไข ซึ่ง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ชี้แจงมาว่า ทางโรงงานพบปัญหาว่าบริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทย
แลนด์) จากัด ตั้งอยู่ในเขตอาเภอหนองบุญมาก ตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อจะลดปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นและดาเนินการแก้ไข ขณะนี้เสร็จไปแล้ว 80%
คาดว่าจะสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม ปัจจุบันนี้ 100% เขาทาเสร็จแล้ว ผมอยากจะให้ท่านกรีธาพล
ถ้ามีอะไรก็แจ้งมายังสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง แต่วันนี้ท่านไม่มา แต่จะแจ้งให้ทางสภาฯ ได้ทราบก่อน
รับทราบ –
1.5 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกสิ้นเดือน
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกสิ้นเดือน ปกติของเรา
จะได้รับค่าตอบแทนทุกวันที่ 26, 27 แต่คราวนี้จะย้ายมาเป็นทุกสิ้นเดือน ขออนุญาตให้ทาง ผอ.กอง
คลัง ได้ชี้แจงกรณีนี้ด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ เนื่องจากว่าตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้กับผู้บริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประจาทุกสิ้นเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนซึ่งจ่าย
พร้อมกันกับเงินเดือนของข้าราชการ เนื่องจากเราได้รับคาทักท้วงจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าการ
ปฏิบัติตามหนัง สือที่ มท 0809.3/ว 219 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2548 นั้น เป็นการจ่า ย
เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
การจ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกจึงไม่สามารถที่จะดาเนินการจ่ายได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้ถือปฏิบัติในเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งเราได้จ่ายให้กับท่านเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 คือจ่ายทุกวันสิ้นเดือนของวันทา
การของธนาคาร เป็นต้นมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ
รับทราบ –
1.6 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามคาสั่งที่ 1/2557
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2557
สรุปคร่าว ๆ สาระสาคัญตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 1/2557 เรื่อง
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557

๗

ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2

ประธานสภาฯ
นายมนัส ศรีบงกช

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

(1) กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากครบวาระตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้มีจานวนตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่ครบหรือพ้น
จากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่
โดยไม่ต้องคัดเลือกแทนตาแหน่งที่ว่าง เว้นแต่เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามกฎหมายจัดตั้งหรือมีการยุบสภา
ท้องถิ่นให้ดาเนินการตามประกาศ คสช. ที่ 58/2557 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจาก
ครบวาระตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบ –
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
เชิญท่านมนัส ศรีบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ ครับ ผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว
ทั้ง 3 ครัง้ คือ 1.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กันยายน
2557 2.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 29 กันยายน 2557
และ 3.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ได้
พิจารณาไปแล้วในวันที่ 12 มกราคม 2558 และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมและได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม
36 ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3
ครั้ง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 ,
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมั ย ที่ 2 ครั้งที่ 3/2557 วัน ที่ 29 กันยายน 2557 และ
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 6 ตุลาคม 2557 โปรดยกมือ
ครับ รับรอง 34 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557, รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 29 กันยายน 2557 และรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2557

๘

วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2557 ด้ ว ยมติ รั บ รอง 34 เสี ย ง ไม่ รั บ รอง –ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 2 เสี ย ง
(ประธานสภา, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .............
(วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ, วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ 3 ขั้นลงมติ)
ประธานสภาฯ
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ............. มี 3 วาระ วาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือท่านสมาชิกฯ เสนอครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มา เขตอาเภอเมืองนครราชสีมา เขต 1 ผมขอเสนอการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ........ ให้พิจารณาสามวาระรวด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ..2547 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ ผมจะขอ
มติ ที่ป ระชุ ม สมาชิ กฯ ท่า นใดเห็น ชอบให้พิ จ ารณาร่า งข้อบัญ ญั ติเรื่ อง การเก็บ ค่า ธรรมเนี ย มจาก
ผู้ใช้ บริการศูนย์ด าราศาสตร์เฉลิม พระเกีย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด
นครราชสีมา พ.ศ. ........ เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 34 เสียง ท่านใดไม่
เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ..... เป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยมติเห็นชอบ 34 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภา, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ แถลง
นายก อบจ.นม.
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 69 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสร้างศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ดวงดาว อวกาศ และปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นแหล่ง
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เรียนรู้ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นหลัก
ในการจัดเก็บ ค่าบริการ จึงได้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พุทธศักราช.......
เพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนาไปใช้จ่ายในกิจการตามอานาจหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัติดังกล่าว
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านนายกฯ ท่า นรองนายกฯ
และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง เขต 2 ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมท่านนายกฯ ท่านร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เพราะวันนี้ท่านมาก่อน สจ.ด้วยซ้าไป ต้องขอชื่นชม ท่านประธานฯ ที่เคารพ
เหตุที่ผมขออนุญาตที่จะลุกขึ้นมาเพื่อผ่านท่านประธานฯ ไปยังเพื่อนสมาชิกฯ นั้น อยากจะกราบเรียน
ด้วยความเคารพถึงความเป็นมาของท้องฟ้าจาลองในวันนี้ ต้องขอชื่นชมท่านนายกฯ อีกครั้งหนึ่ง เพราะ
เหตุการณ์ตั้งแต่ความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมู ลค่าตั้งแต่ 150 กว่าล้านบาท บวกค่าบริหารจัดการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และภายในมีปัญหามาตลอด ผมคิดว่าคงจะประมาณ 200 ล้านบาท ท่านนายกฯ
ท่านก็มาแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวเท่าที่ผมทราบ และคิดว่า เพื่อนสมาชิกฯ ที่นั่งอยู่ตรงนี้
หลายท่านก็คงได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในของท้องฟ้าจาลอง และคงจะเห็นปัญหาเช่นกันว่าถ้า
เผื่อว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับผิดชอบตรงนี้แล้วก็คงจะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาอย่างแน่นอน เราก็
จะต้องตั้งมาในงบประมาณแต่ละปีเพื่อดูแลบริหารจัดการและปรับปรุงท้องฟ้าจาลอง ซึ่งผมไม่ขัดข้องใน
เรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น หลายจังหวัดเราเคยไปดูที่จังหวัดชลบุรีเขาก็มีท้องฟ้าจาลองเช่นกัน เขาก็
บริหารจัดการเพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา จะเห็นได้ว่าวันนี้มีการ
จัดกิจกรรมองค์การนาซ่าที่มาจัดกิจกรรมที่กรุงเทพ นั่นหมายถึงทางด้านอวกาศ ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ
เป็นที่เชิดหน้าชูตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเช่นกัน แต่ประเด็นปัญหาวันนี้ก่อนที่
สภาฯแห่งนี้จะได้ดาเนินการลงมติเพื่อออกข้อบัญญัติ หมายถึงออกเป็นข้อกฎหมายเพื่อที่จะดาเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ดูรายละเอียดการจัดเก็บซึ่ งต่อท้ายว่าในระเบียบวาระการประชุมในหน้าถัดมา
อย่างที่ท่านนายกฯ ได้แถลงให้สภาฯ แห่งนี้ทราบ จะเห็นว่ามีรายละเอียดที่จะจัดเก็บว่าการที่เยาวชน
นักเรียนตลอดจนประชาชนที่จะเข้าชม จะจัดเก็บอย่างไร จะเห็นว่าค่าจัดเก็บซึ่งกาหนดการเป็นเบื้องต้น
เช่น เด็กนักเรียน 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท ถ้าดูรายละเอียดตรงนี้จะมากหรือน้อยก็คงจะไปพิจารณา
ในส่วนของที่สภาฯแห่งนี้จะลงมติถึง 3 วาระรวดเช่นกัน แต่ข้อหารือวันนี้ มีหนังสือฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็น
ปัญหาต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อย ยังไม่เสร็จสิ้น กราบเรียนท่านประธานฯ ไปยังเพื่อน
สมาชิกฯ ซึ่งจะยกมือรับรองถือว่าการออกข้อบัญญัติวันนี้เป็นข้อกฎหมายที่จะดาเนินการในการที่จะ
จัดเก็บ เพื่อให้ทั้งฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหารได้สบายใจว่าสภาฯ แห่งนี้ได้ออกข้อบัญญัติฯ โดยถูกต้อง
และเข้าใจในการที่ให้ออกข้อบัญญัติฯ เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารได้ดาเนินการในการที่จะจัดเก็บในเรื่องของ
ท้องฟ้าจาลองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ก็ตาม ไม่ใช่เรื่องอาคารสถานที่หรือ
อะไรก็แล้วแต่ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการก่อสร้างท้องฟ้าจาลอง แต่เป็นเรื่องของปัญหาที่ดิน ซึ่งวันนี้
ที่ดินที่ดาเนินการก่อสร้างท้องฟ้าจาลองนั้น สร้างอยู่บนที่ดินของโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็
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กาลังดาเนินการในการที่จะปรับหรือแบ่งแยกที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการที่จะมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอย่างสมบูรณ์ พูดง่าย ๆ ก็คือวันนี้ในส่วนของตัวอาคารท้องฟ้าจาลองรวมทั้งภายนอกที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนวิทยาศาสตร์ก็ตาม ที่เราได้เข้าไปชม ตรงนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างเรียบร้อย ยกเว้นที่ดินเท่านั้นเองที่ยังไม่มีการโอน หรือรับรองการใช้ประโยชน์
จากกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะดาเนินการ ตรงนั้นคงจะเป็นข้อกฎหมายที่ทางฝ่ายบริหารก็คงจะ
ได้ดาเนินการต่อไป แต่วันนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ก่อนที่จะยกมือ
ว่าข้อมูลความเป็นจริงมันมีอย่างนี้ นั่นคือปัญหาเรื่องที่ดินเท่านั้นเอง อยากจะเรียนท่านประธานฯ ผ่าน
ไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ได้รับทราบถึงปัญหาตรงนี้ไว้เป็นเบื้องต้น ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านกิติพงศ์ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่า นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอเมืองฯ เขต 1 ในเรื่องของการออก
ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ..... ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานฯ
ไปถึงฝ่ายบริหาร ในหลักการผมเห็นด้วยเพราะเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเหมือนที่ท่าน
สมาชิกฯ ได้กรุณาบอกเมื่อสักครู่นี้ว่า ประชาชนก็รอคอยเรื่องนี้มาพอสมควรกับการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
และเปิดใช้บริการถือเป็นความสาเร็จของฝ่ายบริหารที่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในตัวแนบ
ท้ายในตัวร่างข้อกาหนดเวลาและอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ผมคิดว่าในเรื่องเวลาไม่ติดใจ
เพราะท่านบอกเวลาไว้ชัดเจน รอบเช้า 09.00 น. รอบบ่าย 13.30 น. และรอบพิเศษ 10.30 น.
กับ 15.00 น. ในข้อ 3 ข้อ 4 ท่านบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นความเหมาะสม ในหมาย
เหตุ แต่อัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจากว่าเรากาหนดเด็กนักเรียน นักศึกษา 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท
ผู้สูงอายุ ข้อ 3 60 ปีขึ้นไป ให้ยกเว้นค่าบริการ อยากจะเรียนถามท่านว่าท่านขาดไปข้อหนึ่ง คือ ผู้
พิการ ผู้พิการควรได้รับโอกาสในสิ่งตรงนี้ด้วย เพราะในเมื่อท่านให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้พิการ
ก็มี สิ ท ธิ์ ที่ เป็ น ประชาชนทั่ ว ไป ที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้า ไปดู ใ นโครงการดาราศาสตร์ และควรได้ รั บ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วย ขออนุญาตฝากทางฝ่ายบริหารว่าช่วยพิจารณาให้กับผู้พิการด้วย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายก อบจ.นม.
กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ ท่ านสมาชิ กสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิ ฉันขอตอบคาถามท่านสมาชิกฯ
อาเภอโนนสูง ในเรื่องของศูนย์ดาราศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ พื้นที่ตรงนี้ได้รับการถ่ายโอนมา
จาก สพฐ. พร้อมทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 5 ชนิด ที่เขาถ่ายโอนมาและเราก็ขึ้นทะเบียนที่พัสดุของเรา
เรียบร้อย ดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่นิ่งเฉยเพราะดิฉันทราบว่ามันมีบทเรียนว่าถ้าพื้นที่ไม่ใช่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้วท่านไม่สามารถที่จะสร้างอะไรเข้าไปในนั้นเด็ดขาด ดิฉันเองตอนนี้ได้ทาหนังสือ ขณะนี้
ดาเนินการพื้นที่ตรงนี้อยู่เ พราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของ นสล. ไม่ใช่พื้นที่ที่ขึ้นตรงกับธนารักษ์ และตอนนี้
เรื่องอยู่ระหว่างการโต้ตอบหนังสือ ระหว่างทางศาลากลางฯ และทางเทศบาล ทางจังหวัด และทาง
ที่ดิน ดิฉันคิดว่าเร็ว ๆ นี้คงจบ เพราะดิฉันดาเนินการมาประมาณครึ่งปีแล้ว และอยากจะทาทุกอย่างให้
เป็นคู่ขนาน ส่วนเรื่องพื้นที่ดิฉันคิดว่าเราตอบคาถามได้ ยกตัวอย่างเช่น ดิฉันจาไม่ได้ว่าครั้งที่เท่าไหร่ที่
ได้มีการประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่าเราจะสร้างสานักงานใหม่ นี่ก็เป็นบทเรียน ดิฉันได้รับการขอใช้ที่ดินที่ขึ้น
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ตรงกับ กกท. และขอว่าเราขอใช้พื้นที่นี้ได้หรือไม่ และได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ สุวัจน์ และทีมงาน
ว่าโอนกลับไปให้ธนารักษ์ก่อนแล้ว อบจ.เข้าไปขอใช้พื้นที่ และตอนนี้พื้นที่ที่เราจะไปสร้างสานักงานใหม่
ที่สนามกีฬา 80 ปี โฉนดเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างนั้นเร็ว ๆ นี้เราก็จะเป็นผู้ครอบครอง
พื้นที่ของศูนย์ดาราศาสตร์แห่งนี้แน่นอน ดิฉันคิดอย่างนั้น เป็นการตอบคาถามของท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติอาเภอโนนสูง ส่วนของท่านกิติพงศ์ ขอบคุณคะ ดิฉันนั่งคุยกับท่านรองนายกฯ อยู่บอกนี่เรา
ขาดไปอย่างหนึ่งเหมือนกันคือผู้พิการ นี่เป็นข้อบกพร่องของฝ่ายบริหาร ดิฉันยอมรับและเดี๋ยวเราจะไป
เพิ่มเติมให้ นี่คือคาตอบของฝ่ายบริหารทั้งหมด ขอบคุณคะ
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านอดุลย์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมอดุลย์ อยู่ยืน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอเมืองฯ เขต 2 ผมมีข้อสงสัยในเรื่องอัตรา
ค่าธรรมเนียม เด็ก นักเรียน นักศึกษา คนละ 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท ผู้สูงอายุและคนพิการที่ท่าน
นายกฯ จะให้ฟรี ก็ดี เรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ผมได้ถามเพื่อนสมาชิกฯ ที่นั่งข้าง ๆ
ท่าน สจ.องอาจ ว่าน่าจะจุได้ประมาณ 200 คน ผมก็ลองเอาตัวเลขมาคูณดูคร่าว ๆ 200 คน เก็บ
คนละ 20 บาท สาหรับเด็กนักเรียน วันหนึ่งฉาย 4 รอบ เราก็จะรับนักเรียนได้ประมาณ 800 คนต่อ
วัน ก็จะได้เงินประมาณ 16,000 บาทต่อวัน อาทิตย์หนึ่ง 7 วัน หยุดวันจันทร์ ก็จะมี 6 วัน คูณ 4
อาทิตย์ ได้ 24 วัน เฉลี่ยออกมาได้ค่ารายรับสาหรับเด็ก 384,000 บาท ต่อเดือน ผมไม่แน่ใจว่าจริง ๆ
แล้วที่นั่งจุคนได้เท่านี้หรือเปล่า หรือเรามีค่าใช้จ่ายเยอะถึง 300,000 บาทหรือไม่ หรือมองว่าคน
อาจจะไม่เต็มตลอด ต้องฝากประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารว่าเรามีนักเรียน ทั้งจังหวั ดเยอะมาก วันหนึ่ง
รับได้แค่ 800 คน ผมว่าน่าจะมีฝีมือในการที่จะหานักเรียนเข้ามาจัดเป็นรอบ ๆ แล้วอัตราค่าบริการ
อาจจะได้ถูกกว่านี้หรือไม่ เพราะอย่างที่เรียนอย่างตอนนี้เราคิดเต็ม เดือนหนึ่ง 384,000 บาท ถ้าเรามี
การจัดการดี ๆ ค่าธรรมเนียมอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ขอบคุณท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ตามที่ท่านสมาชิกฯ ท่าน สจ.อดุลย์ ได้แนะนามา
ตอนนี้ดิฉันได้เปิดให้โรงเรียนในสังกัด 58 โรง ได้เข้าชมแล้ว เรามีหนังทั้งหมด 3 เรื่อง เป็นเรื่อง
อุก าบาทว์ เรื่ อ งดวงดาว ดาวฤกษ์ การที่ เ ราคิ ด ราคาเช่ น นี้ ก็ คื อ ราคาทั่ ว ไป ดิ ฉั น ได้ ไ ปดู ที่ อุ บ ลฯ
เชียงใหม่ ว่าเขาคิดค่าบริการกับเด็กนักเรียนนักศึกษา หรือผู้สูงอายุหรือผู้พิการเท่าไร และขออิงขนาดนี้
เราไม่คิดค้ากาไรอะไรมากเพียงแต่ให้สถานที่แห่งนี้ในอนาคตเขาดูแลตัว เขาเองได้ โดยที่ อบจ.ไม่ต้องหา
เงินตามข้อบัญญัติ เข้าไปบริหารและมีบุคลากรในการบริหารดิฉันจัดเข้าไปหมดแล้ว แม้กระทั่งลูกจ้างใน
การดูสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวนหรืออะไรก็ตาม ต้องขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ เข้า
ไปชมในศูนย์ดาราศาสตร์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะเห็นความพร้อม และศูนย์ดาราศาสตร์เราจุได้ 150
ที่นั่ง ดิฉันไม่หวังเพียงแค่คนภายในจังหวัดนครราชสีมา ดิฉันต้องการคนรอบ ๆ จังหวัด ตั้งแต่สระบุรี
ขึ้นมา เพราะจะไม่มีท้องฟ้าจาลอง นอกจากโคราชเป็นสิ่งที่เริ่มต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงนี้ก็
เป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่เราได้มีศูนย์ดาราศาสตร์ และไปเชื่อมกับการดูดาวของ มทส. อีก ถ้า
เด็กได้ดู นี่คือการศึกษานอกโรงเรียนต้องขอขอบคุณในคาเสนอแนะของท่าน สจ.อดุลย์ ขอบคุณคะ
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ประธานสภาฯ

เชิญท่าน สจ.อดุลย์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมอดุลย์ อยู่ยืน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอเมืองฯ เขต 2 ตามที่ฝ่ายบริหารชี้แจงมา
ก็ดีครับเก็บตามอัตราจากที่อื่น ๆ ผมก็เห็นด้วย แต่อย่างที่เรียน ท่านนายกฯ บอกว่า 150 คน ผมคูณ
ใหม่แล้ว 150 คน คูณ 4 รอบ วันละ 12,000 บาท 1 เดือน 280,000 บาท เรามีค่าใช้จ่ายถึง
280,000 บาทหรือไม่ ถ้าไม่ถึงอย่างนักเรียนเราจะเก็บ 10 บาทได้ไหม ส่วนผู้ใหญ่ 30 ก็ได้ สมมุติ
เราเก็ บ นั ก เรี ย น 10 บาท อย่ า งอั ต ราที่ ผ มคิ ด เราคิ ด 20 บาท วั น ละ 12,000 บาท 1 เดื อ น
280,000 บาท ถ้าเราเก็บ 10 บาท เดือนนึงเราจะได้ 140,000 บาท ถามว่าพอค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้า
พอมันก็จะเป็นการดีที่จะให้เด็กได้มีโอกาส บางทีลูกหลานคนในเมืองผมไม่ห่วง 10 บาท ค่ารถไปจะ
แพงกว่าด้วยซ้า แต่สาหรับน้อง ๆ ที่อยู่ต่างอาเภอ บางทีเหมารถมา สจ.ก็เป็นคนออกค่ารถให้ ยังต้องมา
เสียค่าเข้าอีก 20 บาท อย่างน้อยถ้าซัก 10 บาท สจ.ให้เงินซัก 10 บาท อีก 10 บาท ไว้กินน้า ก็ยังดี
ฝากฝ่ า ยบริ ห ารลองพิ จ ารณาดู ว่ า ถ้ า ค่ า ใช้ จ่ า ยท่ า นเดื อ นนึ ง ไม่ ถึ ง 140,000 บาท ก็ ค วรจะลด
ค่าธรรมเนียมลงซักหน่อยก็ดี และปีแรกถ้าเราทาแล้วติด เด็กดูเยอะ วันนึงท่านนายกฯ รับคนได้แค่
600 คนเอง คูณ 24 วัน ก็แค่ประมาณ 10,000 กว่าคน ทั้งปียังไม่หมดเลยครับเด็กโคราช ถ้าเราจัด
ดี ๆ ค่าใช้จ่ายมันน่าจะได้ถูกกว่านี้ แล้วเราก็ค่ อยไปเพิ่มเอาปีที่ 2 ปีที่ 3 ก็ได้ เราจะได้มีเงินมาสาหรับ
ซื้อหนังรุ่นใหม่ ๆ หรือปรับปรุงอะไรเพิ่ ม ก็จะสามารถเก็บเงินได้ แต่ตอนนี้เขายังไม่เห็น ทาอย่างไร
เหมือนการตลาดทั่ว ๆ ไป อย่างตลาดเขาจะทาให้เช่า แรก ๆ 3 เดือน เขาให้เข้าอยู่ฟรีเลยครับ ของ
อบจ.เข้าใจว่าเรามีค่าใช้จ่าย น่าจะลองพิจารณาดู
เชิญท่านนายกฯ
ดิฉันไม่ตอบข้อซักถามนะคะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันขอให้
ข้อมูลเพิ่มเติม เราไม่ได้มีเพียงแค่ศูนย์ดาราศาสตร์ไปนั่งดูดาว คงไม่ใช่ เรามีศูนย์วิทยาศาสตร์อีก 14
โซน ที่เราจะต้องบารุงรักษา และหนังเรื่องหนึ่งที่เรามีอยู่ 3 เรื่อง ท่านทราบหรือไม่เรื่องละ 2 ล้านบาท
ในการที่ดิฉันจะพิจารณาซื้อหนังเรื่องที่ 4 ยังคิดแล้วคิดอีก 2 ล้าน 3 ล้าน จนถึง 5 ล้าน หนังต่อเรื่อง
เงินนี้จะไปเป็นค่าซื้อหนัง ค่าบารุงรักษาในศูนย์ดาราศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์อีก 14 โซน ดิฉันคิด
ว่าดิฉันคงให้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน เราไม่ได้หวังผลกาไร ในราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่คนรับได้ คนทั่ว ๆ
ไปรับได้ ดิฉันคิดอย่างนั้น เพราะการที่จะทาอะไรเราก็ต้องประเมินมาก่อน และดูว่าจังหวัดสิ่งแวดล้อม
ใกล้ ๆ เราเขาคิดอย่างไร เราจะไปคิดมากกว่าเขาคงเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราดี นาน ๆ ไป ค่าบารุงรักษา
เก้าอี้ก็ดี ทุกอย่างเป็นเงินหมด ดิฉันคิดว่า 20 บาท ศูนย์ดาราศาสตร์กับอีกศูนย์วิทยาศาสตร์อีก 14
โซน ราคาอย่าไปพูดถึง เอาความรู้ที่เด็กจะตักตวงออกมานั้นมหาศาล ขอบคุณคะ
สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 36
ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดารา
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .....
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 33 เสียง ท่านใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือครับ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯนายพิเชฎฐ์
ชัยศรี, นายภูกิจ พันธ์เกษม ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2)

๑๓

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. .....วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยมติเห็นชอบ 33 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3
เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี,นายภูกิจ พันธ์เกษม ส.อบจ.อ.ปักธงชัย
เขต 2)

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
ต่อไปเป็นวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ จะใช้คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์
จะแปรญัตติหรือไม่ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร จินตนามณี
รัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง เขต 2 ในเรื่องของการ
ออกข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ..... ผมขอแปรญัตติ ในเรื่องอัตรา
ค่าธรรมเนียมในข้อ 3) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้ยกเว้นค่าบริการ เป็น ข้อ 3) ผู้สูงอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปและผู้พิการ ให้ยกเว้นค่าบริการ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม
36 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ ตามที่สมาชิกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ เห็นด้วย
34 เสียง ท่านใดไม่เห็นด้วยโปรดยกมือครับ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. .....วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยมติเห็นด้วย 34 เสียง ไม่เห็นด้วย –ไม่มี- งด
ออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ต่อไปเป็ นวาระที่ 3 ขั้น ลงมติ ขณะนี้องค์ประชุม 36 ท่าน สมาชิกฯ ท่ านใดเห็นชอบให้ตราร่า ง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า พ.ศ. .....เป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ เรื่ อ ง การเก็ บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ..... ในวาระที่ส าม โปรดยกมือครับ เห็น ชอบ 34 เสียง ท่านใดไม่
เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี) หลังจากนี้
ไปผมจะได้นาเสนอส่งให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปตามขั้นตอน
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

๑๔

องค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี มา พ.ศ. ..... เป็ นข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ด
นครราชสีมา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ..... ด้วยมติเห็นชอบ 34 เสียง
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี – งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ
จะคัดเลือกทีละคณะครับ คณะแรก การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ญัตติเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา หลักการ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8
และข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ มีตาแหน่งที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการคณะละ 3 คน
เหตุผล คาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสี มา ที่
4054/2555 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และคาสั่งที่ 4055/2555 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการ
ปฏิบั ติให้เป็น ไปตามระเบี ยบฯ ฝ่ายบริหาร จึง ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่ว นจัง หวั ด
นครราชสี ม าได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จานวน 3 ท่าน จึงเสนอญัตติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคัดเลือก
สมาชิกสภาต่อไป
ประธานสภาฯ
ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบในการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 คณะกรรมการท้องถิน่ การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ประชุมต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน
และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอมด้วย ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ
รายชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน เชิญท่านธวัฒน์ครับ
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ กระผมนายธวัฒน์
ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอด่านขุนทด เขต 2
กระผมขอเสนอนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง เชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ เชิญท่านชยุตครับ

๑๕

นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์

ประธานสภาฯ
นายชยกฤต ยินดีสุข

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายสถาพร โชติกลาง

ประธานสภาฯ
นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

ประธานสภาฯ
นางสาวรัชฎา ใจกล้า

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอครบุรี เขต 1 กระผมขอเสนอนายมนัส ศรีบงกช
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง เชิญเสนอท่านที่ 3 ครับ เชิญท่านชยกฤตครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชยกฤต ยินดีสุข สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอลาทะเมนชัย กระผมขอเสนอนายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง ขณะนี้ผู้เสนอมา 3 ชื่อ มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมเสนอชื่อ 3 ท่าน ท่านที่ 1 คือ ท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ท่านที่ 2 คือ
ท่านมนัส ศรีบงกช ท่านที่ 3 ท่านองอาจ พฤกษ์พนาเวศ เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่อท่านอื่น ๆ ถือว่าทั้ง
3 ท่านได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 1.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม 2.นายมนัส ศรีบงกช
ส.อบจ.อ.โนนไทย 3.นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 3 เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 3 ท่าน เชิญท่านสถาพรครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสถาพร โชติกลาง
สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดฯ อาเภอโนนสู ง เขต 1 กระผมขอเสนอนายกิ ติ พงศ์ พงศ์สุ รเวท เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง เชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ เชิญท่านชาญชัย ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย ศรีวิพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอเทพารักษ์ กระผมขอเสนอนายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง เชิญเสนอท่านที่ 3 ครับ เชิญท่านรัชฎา ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนายสาวรัชฎา ใจกล้า
สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวั ดฯ อาเภอเมื องฯ เขต 5 ดิ ฉันขอเสนอนายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกู ลชั ย เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง ขณะนี้ผู้เสนอมา 3 ชื่อ มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมเสนอชื่อ 3 ท่าน ท่านที่ 1 คือ ท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ท่านที่ 2 คือ
ท่านพิชัยศักดิ์ ชัยศรี ท่านที่ 3 ท่านณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่อท่านอื่น ๆ ถือว่าทั้ง
3 ท่านได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 1.นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ส.อบจ.อ.เมืองฯ เขต 1 2.นายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 3.นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1 เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงาน
ราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ รายการโอนลด 1.กองแผนและงบประมาณ จานวน 2
โครงการ งบประมาณ 4,170,000 บาท 2.กองช่ า ง จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ
17,890,000 บาท 3.สานักปลัด จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,237,000 บาท 4.กอง
การศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 5.กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท รวมทั้งสิ้น
จานวน 17 โครงการ งบประมาณ 25,097,000 บาท (ยี่ สิบ ห้า ล้า นเก้า หมื่ นเจ็ด พัน บาทถ้วน)
รายการโอนเพิ่ม 1.กองช่าง จานวน 17 โครงการ งบประมาณ 25,097,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน
17 โครงการ งบประมาณ 25,097,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 36 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โอนลด 17โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 25,097,000 บาท โอนเพิ่ม 17 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,097,000 บาท ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 34 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –
งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โอนลด 17 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,097,000 บาท โอนเพิ่ม 17 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 25,097,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 34 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้อง
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จากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ2558 ดังนี้ รายการเดิม กอง
ช่าง จานวน 23 โครงการ งบประมาณ 37,730,000 บาท รวมทั้ งสิ้ นจ านวน 23 โครงการ
งบประมาณ 37,730,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 24 โครงการ งบประมาณ
37,730,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 24 โครงการ งบประมาณ 37,730,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด
4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 36 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายการเดิม จานวน 23 โครงการ เป็นเงิน 37,730,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 24
โครงการ เป็นเงิน 37,730,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 34 เสียง
ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 2 เสียง- (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการเดิม จานวน 23 โครงการ เป็นเงิน 37,730,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง
จานวน 24 โครงการ เป็นเงิน 37,730,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 34 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งด
ออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557(กรณีกันเงิน)
เชิญฝ่ายบริหารฯ ครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ตามข้อบั ญญั ติ องค์การบริหารส่ ว นจั งหวั ด นครราชสี ม า ในหมวดค่า ครุภัณ ฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้า ง
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามี
ความจาเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังนี้ รายการเดิม กองช่าง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,350,000
บาท รวม 2 โครงการ งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายการ
ขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,350,000 บาท รวม 2 โครงการ
งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
สรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 31 การ
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โอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะ
กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 36 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กัน
เงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ) รายการเดิม จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,350,000 บาท รายการขอ
เปลี่ยนแปลง จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,350,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือ
ครับ อนุ มั ติ 34 เสี ย ง ท่ า นใดไม่ อ นุ มั ติ -ไม่ มี - ท่ า นใดงดออกเสี ย ง –งดออกเสี ย ง 2 เสี ย ง(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ) รายการเดิม จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,350,000 บาท
รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,350,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 34 เสียง
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ต่อไประเบียบวาระที่ 8,9,10 ผมขอมอบให้ท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี รองประธานสภาฯ ทาหน้าที่แทนครับ
กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม
8.1 ข้อสอบถามของนายมนัส ศรีบงกช ส.อบจ.อ.โนนไทย
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องข้อสอบถามของท่านมนัส ศรีบงกช ส.อบจ.อ.โนนไทย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายมนัส ศรีบงกช
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนไทย เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ ผมเองก็
ถื อ ว่ า เป็ น ตั ว แทนของพี่ น้ อ งประชาชนในเขตพื้ น ที่ อ.โนนไทย ก็ จ ะขอยื่ น ข้ อ สอบถามผ่ า นท่ า น
ประธานสภาฯ เพื่อไปถึงท่ านผู้ ว่า ราชการจัง หวัด และผู้อานวยการส านั กชลประทานที่ 8 จั งหวั ด
นครราชสีมา เนื่องจากอาเภอโนนไทยมีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน คือ อ่างลาเชียงไกร และ
อ่างลาเชียงไกรก็จะมีถนนซึ่งเป็นถนนลาดยางผ่านเขตของพื้นที่อาเภอโนนไทยและอาเภอพระทองคา ใน
พื้นที่นั้นมีจานวน 3 ตาบล ที่อยู่ในเขตพื้นที่ถนนลาดยางสายนี้ 3 ตาบล 4 ท้องถิ่น คือ ตาบลบัลลังก์
ตาบลสายออ ของอาเภอโนนไทย ตาบลพังเทียมของอาเภอพระทองคา 4 ท้องถิ่น คือ เทศบาลตาบล
บัลลังก์ เทศบาลตาบลโคกสวาย องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม องค์การบริหารส่วนตาบลสายออ
ได้รับผลกระทบจากถนนซึ่งเป็นถนนลาดยางซึ่งทางกรมชลประทานเรียกถนนสายนี้ว่าเป็นถนนสายเข้า
หัวงาน หัวงานคืออ่างลาเชียงไกร ถนนสายนี้เกิดขึ้นมาไม่ต่ากว่า 40 ปี แต่เนื่องจากเป็นถนนเก่าแก่
และมีพื้นที่ที่มีประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรไปมาในเขตพื้นที่ชลประทานและตาบลใกล้เคียง ถนนสายนี้
ได้รับการซ่อมแซมใช้งบประมาณของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลก่อน ๆ ได้รับงบประมาณถ้าจาไม่ผิดซ่อมแซมไป
เมื่อปี พ.ศ.2554 ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนทั้งสาย ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ
ไปไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท แต่เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนในการดูแลของกรมชลประทาน สเป๊คของ
การสร้างถนนนั้นจึงเป็นสเป๊คของกรมชลประทาน เขาเรียกว่า ดับเบิ้ลซิงเกิ้ล ผิวจราจรของถนนสายนี้
คุณภาพก็จะไม่ดีเหมือนถนนของกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบท ถนนสายนี้จึงเสียหายเป็นประจา
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หลังจากที่มีการซ่อมแซม เพิ่งซ่อมไปยังไม่ถึง 3-4 ปี เกิดการชารุดเสียหายเหมือนเดิม พี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากถนนสายนี้มีจานวนทั้งสิ้น 4 ท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบ จานวน 2 อาเภอ ถ้า
นับเป็นหมู่ บ้านจะได้รับผลกระทบถึง 51 หมู่ บ้าน ถ้า นับเป็นจ านวนครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบถึง
4,200 ครัวเรือน ถ้าแยกเป็นรายคนจะได้รับผลกระทบจากถนนสายนี้ที่เสียหาย 15,000 คน มีส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมีสถานีอนามัยอยู่ 6 สถานี มีโรงเรียนประถมอยู่ 12 แห่ง มีวัดอยู่ 12 วัด ถนนสาย
นี้จะเป็นถนนสายหลักของพื้นที่ทั้ง 4 ท้องถิ่น ฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้อานวยการสานั กชลประทานที่ 8 จัง หวัด นครราชสีมา ผมเคยเดิ นทางไปเขื่อนลาพระเพลิ ง
สมัยก่อนก็จะเป็นถนนสเป๊คแบบนี้เหมือนกัน แต่ในปัจจุบันนี้ถนนเข้าเขื่อนลาพระเพลิงผมได้สอบถามได้
มีการถ่ายโอนจากถนนของกรมชลประทานไปเป็นถนนของกรมทางหลวง พอโอนไปถนนสายดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเป็นถนนที่ปูแอสฟัลติคคอนกรีตอย่างดีเหมือนถนนของกรมทางหลวง
ถนนสี่เลน ความต้องการของผู้นาท้องถิ่นในเขตทั้ง 4 ท้องถิ่น ของ 2 อาเภอ ได้ประสานมาและมีข้อ
ร้องเรียนมาว่าช่วยสอบถามในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยครับว่าทาอย่างไรถนนสายนี้อีก 13
กิโลเมตร จะถ่ายโอนจากถนนของชลประทานไปเป็นถนนของกรมทางหลวงชนบทหรือถนนของกรมทาง
หลวงได้ เ พื่ อ เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หา ผมเคยสอบถามนายช่ า งของกรมชลประทานไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงสเป๊ คให้สูงกว่านี้ได้เพราะมีข้อกาหนดเพราะเป็นถนนเขาเรีย กว่าถนนเข้าหัวงาน ของ
ชลประทาน ไม่สามารถทาถนนซึ่งดีกว่านี้ได้ ขอเรียนว่าขอถ่ายโอนถนนสายนี้ให้กับทางหลวงชนบทหรือ
กรมทางหลวงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ
ทางสภาฯ จะได้นาเรื่องที่ท่านได้แจ้งไปรายงานให้ท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดและหน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ต้องขอบคุณท่านมนัส ศรีบงกช ที่ได้นาปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตอาเภอ
โนนไทยเข้ามาสู่สภาฯ
รับทราบ –
นายมนัส ศรีบงกช ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ด้วยนายมนัส ศรีบงกช ได้ขอลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากในระเบียบกฎหมายไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้เลขานุการท้องถิ่นพ้น
จากตาแหน่ง ซึ่งสภาฯ ได้ทาหนังสือหารือเรื่องนี้ไปยังจังหวัดนครราชสีมา และทางจังหวัดนครราชสีมา
ก็ได้ตอบข้อหารือให้นาหลักกฎหมายใกล้เคียงมาปรับใช้ โดยให้นาพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 57 วรรค 2 กาหนดให้เลขานุการสภา
อบต. พ้นจากตาแหน่งเมื่อครบอายุของสภาฯ หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง ดังนั้น ในกรณีของท่านมนัส ซึ่งเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีมติให้
พ้นจากตาแหน่ง แต่ต้องเรียนทางสภาฯ ก่อนครับว่าฟังดูมันจะแปลก ๆ ถ้าบอกว่าสภาฯ มีมติให้พ้นจาก
ตาแหน่งรู้ไปถึงข้างนอกก็คงจะเป็นการเข้าใจผิดกัน ใช้คาว่าสมาชิ กฯ ท่านใดที่เห็นว่าอนุญาตให้ท่าน
มนัส ศรีบงกช ลาออกจากตาแหน่งดีกว่า ฟังดูจะน่าฟังกว่า ก็เป็นการใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงมาใช้ใน
การปรับเพราะว่าในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีบัญญัติไว้ในกรณีเลขาฯ จะพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อไหร่ ในญัตติก็ต้องขอมติที่ประชุมสภา อบจ. ว่าท่านใดจะมีมติใช้คาว่ามติอนุญาตให้ลาออก
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ดีกว่านะครับ ส่วนใหญ่สมาชิกฯ ไม่อยากให้ออก แต่วันนี้ท่านมนัสขอร้องว่าภารกิจเยอะไม่มีเวลาที่จะ
มาทาหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ขอเชิญท่านมนัสได้อภิปรายสักนิดหนึ่งครับ ก่อนสภาฯ จะมีมติ
อนุญาตให้ออกครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายมนัส ศรีบงกช
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนไทย ท่านประธานฯ ครับดูเหมือนว่าการลาออกมัน
ยุ่งยากเหลือเกิน ด้วยเหตุผลที่กระผมได้ยื่นใบลาออกเนื่องจากการทางานของผมนั้นครบวาระ 2 ปีใน
การดารงตาแหน่งเลขานุการสภาฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานครเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นภารกิจของสภาฯ นั้น
จะเป็นองค์กรที่มีภารกิจของสภาฯ เยอะ มีภารกิจเยอะ มีหน้าที่ เพื่อนสมาชิกฯ เราก็เยอะด้วย การที่
ผมจะขออนุญาตลาออกและเปลี่ยนให้เพื่อนสมาชิกฯได้เข้ามาทาหน้าที่ต่อจากนี้อีกปีกว่าเพื่อเป็นการ
เรียนรู้กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของสภาฯ เพื่อเดินทางขึ้นไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป เรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ วันนี้ขออนุญาตช่วยลงมติอนุญาตให้กระผมลาออกด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ
ก็เป็นเจตนารมณ์ของท่านเลขานุการสภาฯ ท่านได้สร้างมาตรฐานไว้ ใครมาเป็นเลขาฯ ก็อีก 2 ปี ถือว่า
เป็นเจตนารมย์ของท่าน ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องการส่วนสมาชิกฯ จะยกมือให้ก็ต้องรอดู มติในการที่
เลขานุการสภาฯ ลาออกเมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้น
จากตาแหน่ง ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (2) ข้อ 15 กรณีเลขานุการ
สภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มี
ขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง หมายความว่า ในการประชุมคราวหน้าจะมีการเลือก ถ้าวันนี้มติ
ออกมาอนุญาตให้ท่านมนัสลาออกในการประชุมสภาฯ คราวหน้าต้องมีการเลือกตาแหน่งเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ว่า ขณะนี้องค์ประชุม 36 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้
นายมนัส ศรีบงกช ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภา อบจ. โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญท่านโกวิทย์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย์ เลา
วัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอบ้านเหลื่อม ท่านประธานฯ สับสนหรือไม่ครับ
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับหนังสือจากท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์ถือว่ากิจกรรมขาดแล้วครับ คงไม่
ต้องมาใช้สภาฯ พิจารณาอีกครับ ผมว่ามันต้องขาดตั้งแต่ที่ผู้ว่าฯ ลงรับหนังสือที่ท่านมนัส ศรีบงกช ได้
ไปยื่น ขอบคุณครับ
ขออนุญาตเรียนท่านโกวิทย์ว่าจริง ๆ ตอนแรกเราก็คิดกันอย่างนั้น ผมก็ได้มีการหารือกับทางท่าน
ประธานสภาฯ ว่าในการลาออกของท่านมนัส เพียงแค่ยื่นหนังสือก็น่าจะมีผลแล้ว แต่เนื่องจากเพื่อ
ความรอบคอบทางสภาฯ เราได้ทาหนังสือสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทางผู้ว่าฯ ก็ได้ตอบมาดังที่
ผมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเมื่อสักครู่ว่าทางจังหวัดฯ เขาตอบมาว่าในกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ให้
ใช้กฎหมายใกล้เคียงมาปรับใช้ นาพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลมาใช้ ซึ่งจริง ๆ ตอนแรกผม
ได้คุยกับท่านประธานสภาฯ ว่าการใช้กฎหมายมาปรับใช้ทาไมไม่ใช้กฎหมายของ อบจ.มาปรับใช้ คือ
ที่มาของเลขานุการสภาก็เหมือนกับมาจากประธานสภาฯ มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกเหมือนกัน รอง
ประธานก็มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกเหมือนกัน แต่ในกฎหมายของ อบจ. พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระบุถึงการพ้นตาแหน่งของประธานสภากับรองประธานสภา แต่ไม่ได้ระบุการพ้น
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นายชาคริต ทิศกลาง

ตาแหน่งของเลขานุการสภาฯ จึงต้องมีการสอบถาม สอบถามไปยังจังหวัดเพื่ อความรอบคอบ เราได้รับ
หนังสือจากจังหวัดมาอย่างนี้ เชิญท่านชาคริตครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาคริต ทิศกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าในกรณีของ
เลขาสภาฯ มิได้ต่างไปจากประธานฯ และรองประธานฯ เราเคยมีกรณีที่ท่านประธานฯ กิติพงศ์ พงศ์สุ
รเวท ท่านลาออก ก็ไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากเหมือนกรณีนี้ท่านลาออกก็คือท่านส่งหนังสือไปที่จังหวัดและก็ถือ
ว่าท่านก็ออกโดยปริยาย ผมว่ากรณีนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันในเมื่ อท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ
ท่านเลขาฯ ก็ได้มาจากการเลือกตั้งโดยสภาแห่งนี้ ก็เป็นกรณีเดียวกัน ผมคิดว่ากรณีก็ไม่ได้ต่างกันจะนา
กฎหมายใดมาใช้หรือจะนาวิธีที่มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็คงจะได้เช่นเดียวกัน อันนี้เป็นข้อคิด เรียนให้ที่
ประชุมได้รับทราบ
เชิญท่านกิติพงศ์ครับ

นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิติพงศ์
พงศ์สุรเวท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอเมืองฯ ผมกลัวอย่างนี้ครับว่าการลาออกเรา
ไปมีมติเพื่ออนุญาตให้ลาออกเกรงว่าจะกลายเป็นสภา อบจ.แห่งเดียวในประเทศไทย กับสภาท้องถิ่นที่
ไม่เคยมีมาก่อน เราอาจจะไปสร้างธรรมเนียมที่ผิด เพราะเจตนาของคนลาออกก็คือต้องการลาออก มันก็
ควรจะจบแค่นี้ ในเมื่อไม่มีกฎหมายข้างเคียงแต่เจ้าตัวต้องการลาออกเราก็ต้องจบครับ มันน่าจะถือแค่นี้
นะครับ ถ้าเกิดไปมีมติอีกผมคิดว่ าจะเป็ นมติที่ตลกที่สุดครับ ฉะนั้ นคาแนะนาของท่านผู้ว่า ราชการ
จังหวัดเพียงแต่เราใช้เทียบเคียบเราไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตาม ถ้ามันไม่ชัดเจนอย่างนี้
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
จริง ๆ สิ่งที่ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายพูดมาเราได้หารือกันตั้งแต่แรกแล้วครับ อย่างกรณีท่านชาคริตบอกว่า
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ ตอนท่านกิติพงศ์ลาออกไม่ได้ยุ่งยากอะไร จริงๆ ก็ยุ่งยากนะครับเพราะบัวใหญ่เกือบได้เป็นจังหวัด
จริง ๆ เรื่องนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าดูในแฟ้มของท่านสมาชิกฯ มันจะมีหนังสือตอบของทาง
จังหวัดมา เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร
จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนสูง เขต 2 ก่อนอื่นต้องเห็นด้วยกับ
ทางเพื่อนสมาชิกฯ ที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ จริง ๆ มันไม่เป็นเรื่องที่จะต้องหารือเลยครับท่านไปสร้าง
ประเด็ น ปั ญ หาเอง ในเมื่ อ เลขานุ ก ารสภาฯ ลาออกท่ า นเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ใ นการลาออกในฐานะท่ า น
ประธานสภาฯ แต่ที่ท่านหารือไปใช้ข้ออ้างอิงดูที่หนังสือตอบรับของศาลากลางจังหวัดฯ วันที่ 4 ตุลาคม
ท่านไปผูก เงื่อนไขให้กับตัวเอง กรณีหารือเรื่องเลขานุการสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอ
ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2557 ถือว่าการลาออกนั้นถูกต้องหรือไม่ จริง ๆ แล้วท่านไม่ต้องหารือ
เลยครับเพราะว่าจังหวัดเองก็ตอบไม่ได้ บอกว่าจังหวัดเองตอบว่าต้องให้มติสภาฯ ลาออกหรือ ครับท่าน
ประธานฯ ท่ านประธานฯ ผูกเงื่อนไขให้ส ภาฯ แห่งนี้ เพื่อนสมาชิกฯ แห่งนี้ จะต้ องอนุมัติ ให้เลขาฯ
ลาออกหรือครับ ไม่ใช่ มันเป็นหน้าที่ของท่านนะครับว่าหลังจากที่ระเบียบว่ากรณีท่านเลขาฯ ลาออกก็
ให้นาเรื่องที่จะแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ เข้ามาหารือในสภาเพื่อเลือกตั้ง ในนี้เองที่เขาเปรียบเทียบมา
วรรคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) กาหนดให้สภาท้องถิ่น พนักงานหรือข้าราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น โดยไม่ได้
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กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม ก็ไม่ได้บัญญัติไว้เช่นกัน โดยหลักการดังกล่าว
แล้วเท่าที่อ่านมาก็ปรากฎว่าไปเทียบเคียงกับการยุบสภาขององค์การบริหารส่วนตาบลนี่มันไม่ใช่ยุบ นี่
คือการลาออก อย่างเปรียบเทียบท่านประธานฯ ลาออก อย่างที่ท่านชาคริต ทิศกลาง ท่านก็พูดถูกต้อง
แล้วครับ เป็นอานาจของท่านประธานสภาฯ ไม่ใช่ผูกเงื่อนไขให้กับสภาฯ แห่งนี้ ท่านมีอานาจตัดสินใจ
ไม่ต้องไปหารือหรอกครับ และถ้าหารือแล้วท่านจะอ้างข้อไหนครับว่าจังหวัดหารือมาแล้วว่าต้องให้สภา
แห่งนี้อนุมัติลาออก หาให้ผมสักบรรทัดเถอะครับ ไม่มี วันนี้หลังจากที่ท่านตกลงว่าท่านอนุมัติให้หรือ
กรณีลาออกท่านก็ดาเนินการตามหน้าที่คือ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาฯ ต่ อไป ขอหารือท่าน
ประธานฯด้วยความเคารพครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ขอบคุณครับ มีท่านใดอีกไหมครับ จะได้ตอบทีเดียว จริง ๆ อย่างที่ท่านสมาชิกฯ พูดเราก็มีการคุยกัน
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ รวมทั้งท่านเลขานุการสภาฯ ด้วยว่าประเด็นเรื่องนี้ที่เราคุยกั นอยู่จริง ๆ อย่างที่
ท่านทราบก็ไม่ได้มีระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเพียงเรื่องของสมาชิกฯ คือ
มาตรา 10 และเรื่องของประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ คือมาตรา 18 คือการพ้นตาแหน่งของ
สมาชิกฯ และตาแหน่งของประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ซึ่งเราก็ได้ มีการพูดคุยกันว่าที่มาของ
เลขานุการสภาฯ กับที่มาของประธานสภาฯ กับรองประธานสภาฯ ก็เหมือนกัน แต่มันไม่ได้ระบุไว้ด้วย
ความรอบคอบเราไม่ได้เอาเรื่องไปผูกพันกับจังหวัด แต่ด้วยความรอบคอบของท่านประธานสภาฯ จึง
ได้ทาหนังสือไปหารือ ท่านไม่ต้องไปวิตกว่ามันจะเป็นมติที่ ตลกที่สุด เพราะจริง ๆ เราก็ต้องป้องกัน
ตัวเองไว้ก่อน เนื่องจากท่านเลขาฯ ท่านอยากลาออกจริง ๆ เดี๋ยวเกิดทาโดยพลการแล้วไม่มีผล เป็น
โมฆะแล้วมันจะยุ่งขึ้นมาอีก แต่ในเหตุการณ์ในวันนี้ผมอยากจะแนะนาท่านเลขาฯ ว่าอย่าลาออกเลย
ครับเพราะว่ามันยุ่งยากเหลือเกิน จริง ๆ แล้ว สมาชิกฯ ก็อยากให้อยู่ต่อ วันนี้ถ้ายังเถียงกันอย่างนี้มันก็
หาข้อยุติไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะไปอย่างไร เพราะกฎหมายเรื่องเลขาฯ ก็ไม่ได้ระบุไว้ ถ้าเราจะอาศัยบท
เทียบเคียง บทเทียบเคียงมี อย่างที่จังหวัดเขาให้คาตอบมา เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอความเห็นมาครับ
เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร
จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนสูง เขต 2 ท่านประธานฯ ตัดสินใจ
เถอะครับ ในเมื่อเจ้าตัวเขาประสงค์จะลาออกและท่านประธานฯ จะไปขัดเขา แล้วจะมาโยนให้สภาแห่ง
นี้ว่าช่วยกันยกมืออนุมัติให้ท่านลาออกและท่านก็ตัดสินใจไม่ได้ แล้วจะทาอย่างไรครับ ท่านเลขาฯ ก็
แสดงเจตจานง ถ้าอย่างนั้นตกลงว่าตั้งเลขานุการฯ 2 คน เลยไหมครับ ขอบคุณครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ถ้าตั้งได้ก็คงตั้งครับ 2 คน เชิญท่านโกวิทย์ครับ
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์
ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอบ้านเหลื่อม ผมขอยืนยันว่าท่านมนัส ศรีบงกช ยื่น
หนังสือลาออกถูกต้องตามกฎระเบียบทุกประการ และไม่ใช่ว่าจะต้องให้สภาฯ เพราะสมาชิกฯ ไม่ได้
ไปร้องเรียนท่านเลขาฯ ถ้าสมาชิกฯ ไปร้องเรียนว่าท่านเลขาฯ ไม่ได้ทางานหรือทางานบกพร่องผิดต่อ
หน้าที่ของเลขาฯ เราต้องมาขอสภาฯ ครับ แต่ท่านมนัส ท่านไม่ได้ผิดอะไร แล้วท่านมีความประสงค์ จะ
ลาออกด้วยตัวของท่านเอง ท่านยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้ว่าฯ ลงรับจบด้วยภารกิจ
ทันทีครับ ขอบคุณครับ
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นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ

อย่างที่เรียนให้ทราบผมก็ทราบครับเรื่องนี้ครับ ก็ดูใน พรบ.ก็เข้าใจแต่เมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้
นาเข้าสภาฯ ไปแล้วผมก็อยากจะหารือสมาชิกฯ ว่าขอพักการประชุม 5 นาที ขอหารือก่อนครับ เชิญ
ท่านกิติพงศ์
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิติพงศ์
พงศ์สุรเวท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง หวัดฯ อาเภอเมืองฯ ท่านประธานฯ ครับถอนญัตตินี้
ออกไปเลยครับ ก็จบแล้วครับ เพราะว่าถ้าถอนออกไปมันเป็น การยื่นกับประธานสภาฯ นะครับ ไม่ใช่
ยื่นกับผู้ว่าฯ ตาแหน่งเลขาสภาฯ ยื่นต่อประธานสภาฯ ประธานสภาฯ เห็นชอบก็จบแล้วครับ เจ้าตัวเขา
ยืนยันอยู่ ผมว่าไม่ต้องมาแบกภาระให้กับสภาฯ นะครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ผมเข้าใจครับ คือเรื่องนี้ต้องถามทางเจ้าตัวเขาอยากจะลาออกไปแล้ว ในเมื่อมันเข้ามาในสภาฯ อย่างนี้
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ นะครับ ขอพักการประชุม 5 นาทีก่อนนะครับ เพื่อความถูกต้อง
พักการประชุม 5 นาที
เลขานุการสภาฯ
เชิญท่านประธานสภาฯ ปฏิบัตหิ น้าที่
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ขณะนี้องค์ประชุมครบนะครับ จะขอเริ่มการประชุมต่อไปครับ เรื่องที่ยังค้างอยู่คือเรื่องการลาออกของ
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ท่านมนัส ศรีบงกช ครับ หลังจากการหารือเมื่อสักครู่กับเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านก็
เห็นว่าการที่ท่านมนัส ได้ทาหนังสือถึงประธานสภาฯ ก็น่าจะมีผลทางกฎหมายไปแล้ว ก็ได้หารือทาง
ประธานสภาฯ ด้วยก็ถือว่าท่านมนัส ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาเรียบร้อยแล้วครับ เพื่อเป็น
การให้ท่านมนัสได้กล่าวอะไรสักหน่อยก่อนครับ พ้นตาแหน่งไปแล้วครับ
นายมนัส ศรีบงกช
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายมนัส ศรีบงกช
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนไทย สรุปแล้วผมออกเรียบร้อยหรือยังครับท่าน
ประธานฯ ตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ที่มีเจตนารมณ์ที่จะขอลาออกเพื่อจะได้เปลี่ยนให้กับเพื่อน
สมาชิกฯ ท่านอื่น ๆได้มีโอกาสเข้ามาทาหน้าที่ดูแลกองกิจการสภาและดูแลเพื่อนสมาชิกฯ ในฐานะเลขา
สภาฯ จากที่ผมได้ทาหน้าที่มา 2 ปี ก็ได้พยายามทาหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลประสานงานในทุก ๆ
เรื่อง โดยเฉพาะดูแลเพื่อนสมาชิกฯ ไม่ให้ขาดตกบกพร่องดูแลปูเสื่ออย่างดี พยายามในการทาหน้าที่มา
โดยตลอด แต่เมื่อมาถึงวันนี้ครบ 2 ปี อยากเปลี่ยนให้กับเพื่อนสมาชิกฯ ได้ทาหน้าที่ วันนี้ได้ข่าวว่าเพื่อน
สมาชิกฯ ได้พาไปเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับ 3-4 คน เตรียมตัวรอที่จะเป็นเลขาฯ คนใหม่ ถ้าเกิดผม
ไม่ได้ออกวันนี้เขาเลี้ยงฟรีนะครับท่านประธานฯ วันนี้ยืนยันเจตนารมย์ที่จะลาออกไม่ได้หนีปัญหาหรือ
ไม่ได้หนีพรรคพวกเพื่อนสมาชิกนะครับ เพื่อเป็นการเปลี่ยนให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นเข้ามาทาหน้าที่
เพราะองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ใหญ่จะได้มาเรียนรู้ในการทาหน้าที่ดูแลเพื่อนสมาชิกสภา อบจ.ที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย ก็ขอยืนยันที่จะลาออกและมาเป็นเพื่อนสมาชิกฯ ธรรมดาอยู่กับพรรคพวกเรา
เหมือนเดิม ขอบคุณครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ก็ถือว่าท่านได้ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภาฯ เรียบร้อยแล้ว จะยุ่งยากนิดหนึ่ง ส่วนเลขาฯ คน
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ ต่อไปทาหน้าที่ประธานสภาฯ
จะเป็นใครก็ประชุมคราวหน้านะครับ ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าท่าน
เลขานุการฯคนเดิมก็ได้ทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าเพื่อนสมาชิกฯ จะไปประชุม จะไปปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ก็ มี เ ลขานุ ก ารฯ ท่ า นมนั ส คอยตามดู แ ลความเป็ น อยู่ ถื อ ว่ า ท่ า นได้ ท าหน้ า ที่
เลขานุการสภาได้ดีที่สุด ทามาตรฐานไว้แล้วใครจะเป็นเลขาฯ คนต่อไปก็ต้องมาตรฐานดีกว่านะครับ
มติที่ประชุม รับทราบ –
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ระเบียบวาระที่ 10
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
เชิญท่านสมาชิกฯ เชิญท่านโกวิทย์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์
ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอบ้านเหลื่อม สืบเนื่องจากวันที่ 18 – 19 มกราคม
2558 ที่ผ่านมา ที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการขึ้นที่
จังหวัดขอนแก่น มีนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยของเราด้วย ในการจัด
ครั้งนี้ได้ทราบมาว่า อบจ.ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพใช้งบประมาณของ อบจ.เองประมาณ 6-7 แสนบาท
จากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยก็อีก 6-7 แสนบาท ซึ่งเงินของสมาคมฯ ก็ไป
จากเงินของ อบจ.ทั้งประเทศ วันนี้ก็อยากจะรับฟังแนวความคิดของท่านที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในการ
สัมมนาเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางของ อบจ. ในยุค คสช.ว่าจะเป็นอย่างไร และแนวความคิดของ
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอทางคณะปฏิรูป ผู้ที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้กับพวกเราทั้ง
ประเทศได้ใช้กันว่าทางสมาคมมีแนวคิดอย่างไรบ้าง อยากจะฟังจากท่านที่ได้ร่วมอบรมและร่วมสัมมนาที่
ผ่านมาเพื่อจะให้เป็นแนวความคิดและเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อรับกับบทบาทหน้าที่ในภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะยังคงอยู่หรือไม่ หรือจะเป็นเทศบาล
จังหวัดอย่างที่เขาว่านั้นจริงไหม อยากจะฟังจากท่านที่ได้ไปร่วมสัมมนา
เท่าที่ทราบที่ไปก็จะมีทา่ นกลวัชร เชิญท่านกลวัชรครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอชุมพวง ผมก็เป็นหนึ่งใน 7-8 คนที่ไป ไปนั่งแถวหน้า
เป็ น เพื่ อ นท่ า นประธานสภาฯ เพระว่ า ท่ า นประธานสภาฯ ส่ ว นมากไปน้ อ ยแต่ ผ มนั่ ง ติ ด กั บ ท่ า น
ประธานสภาฯ จากระนอง ท่านมา ก็ขอเล่าพอสังเขปครับ จริง ๆ แล้วประธานในพิธีเปิดเป็นผู้ว่ า
ราชการจังหวัดขอนแก่น แต่ท่านให้เกียรติท่านวุฒิสาร ตันไชย เป็นประธานแทน เขาก็ยกย่องกันนิด
หน่อย ผมว่าดีนะครับเป็นสปิริต ผู้ว่าฯ ไม่มา รองผู้ว่าฯ จะเป็นประธานฯ รองผู้ว่าฯ ก็ยกให้ท่านวุฒิสาร
เป็นประธานเลย เป็นสปิริต ท่านวุฒิสารก็ชมเชย ไฮไลท์ก็อยู่ที่ท่านวุฒิสาร ตันไชย คาถามคาแรกที่
สมาชิกสภาฯ ถามคือจะยุบ อบจ.ไหม แต่ในวันที่ประชุมวันนั้นมีทั้งนายกเทศบาล นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก อบต.ก็มีภาคบ่าย ไฮไลท์อยู่ภาคเช้าท่านก็ตอบ
คาถามสั้น ๆ ว่า อบจ.ไปยุบ แต่ว่าจะเปลี่ยนบทบาท แต่ท่านบอกว่าทุกอย่างยังไม่ตกผลึก อาจจะเปลี่ยน
บทบาท หน้าที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น ดูเฉพาะเป็นอย่าง เหมือนกับท่านพูดมานัย ๆ ว่าขณะสมาชิกสภาฯ
อาจจะมาจากการสรรหาแต่ละอาเภอหรือมีคนบอกว่าให้เลือกตั้งเป็นเขตใหญ่ ซึ่งทุกอย่างก็ยังไม่แน่นอน
ภาระหน้าที่ก็ไม่ใช่อยู่ที่เขตใครเขตมัน ซอยใครซอยมัน ให้ดูภาพกว้าง อย่างปัญหาขยะ สมาชิกฯก็ดูไป
อย่างถนนสายหลักก็ดูไป ไม่ใช่ว่าเอาถนนไปลงตาบลนี้เชื่อมตาบลนี้ลักษณะอย่างนั้นคงไม่ใช่แล้วครับ
ที่ท่านวุฒิสารพูดภาระหน้าที่โอกาสเปลี่ยนแน่นอน เรื่องงบประมาณจะไหลลงไปที่เทศบาล อบต. โดยที่
จะเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลจังหวัดหรือเปล่าคิดว่าไม่ใช่ คงจะเป็น อบจ. เขาบอกว่าต้องการให้
มีการกระจายอานาจคงไว้ ไม่ใช่ศูนย์รวมอานาจเหมือนกับที่ท่านวุฒิสารพูดว่าทุกวันนี้ยังมีการรวม
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อานาจอยู่ อย่าง อบจ. ปีนี้เราหน้าหนาว เราจะแจกผ้าห่ม เราก็กลัว สตง.ติง แต่กระทรวงพัฒนาสังคม
ลงไปแจกถึ ง พื้ น ที่ แล้ ว ครั บ อย่ า งวั น นี้ ก็ ไ ปแจกชุ ม พวง กาชาดผู้ ว่ า ฯ ก็ ไ ปแจก นี่ เ ขาถื อ ว่ า ไม่ ใ ช่
ภาระหน้าที่ของเขา คือเป็นส่วนกลาง ท่านพูดถูกว่าภาระอย่างนี้มันต้องเป็นของเทศบาลตาบลหรือของ
อบจ. เงินน่าจะให้ทาง อบจ.หรือเทศบาลเป็นคนแจกไม่ใช่ให้ทางส่วนกลางวิ่งลงมาแจก ซึ่งผมก็เห็นด้วย
กับท่าน อย่างภาระหน้าที่บางอย่าง ท่านไม่ได้พูดนะครับนี่ผมคิดว่ามันถูกต้อง อีกเรื่องหนึ่งคือเขากาลัง
มีแนวความคิดจัดตั้งสมัชชาประชาชนหรือว่าสภาประชาชนเพื่อมาคู่ขนานกับสภา อบจ. หรือคล้าย ๆ
กับจะพูดว่าเป็นฝ่ายตรวจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้แต่ผมกลับมองในแง่ดีว่าถ้า เขาตั้งมาทุก
ระดับสภาฯ ก็ช่วยเราได้ แต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรา เราก็เหนื่อย เขาก็จะตีรวนตลอด แต่ถ้าเป็นพวก
เดียวกันหรือฝ่ายเดียวกันซึ่งผมคิดว่าเรานักการเมืองเราจัดการได้อยู่แล้วเขาก็จะเป็นไม้หรือเป็นกันชนให้
เราอย่างดีเพราะเขาจะเสนอแนะงบประมาณหรือข้อคิดต่า ง ๆ มาหาเรา ซึ่งโอกาสที่จะเดินไปด้วยกันก็
เป็นไปได้ เรื่องสภาประชาชนท่านก็พูดมาว่ามีแน่นอน กรรมการปฏฺรูปการเมืองคือท่านพงศ์โพยม
วาศภูติ ซึ่งท่านก็ให้น้าหนักไปที่ท่านสมชาย ฤชุพันธ์ มากกว่า เกี่ยวกับงานท้องถิ่น ท่านบอกว่ามี
อะไรให้ถามท่ านสมชาย ฤชุ พั นธ์ เรื่องท้องถิ่น สาหรับรายละเอีย ดที่ ท่า นกาหนดการมาก็คือ 23
กรกฎาคม 58 ท่านจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จ 26 สิงหาคม 58 สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบ ถ้าไม่
เห็นชอบก็นับหนึ่งใหม่ ซึ่งผมคิดว่ามันก็ดีเผื่อเราจะได้ยืดไปอีกสมัย นับไปเรื่อย ๆ วันที่ 4 กันยา
ทูลเกล้า นี่คือตาราง แต่ถามว่าทาได้ไหมท่านก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบ ถ้าสภาปฏิรูปไม่ผ่านจริง ๆ ผมก็คิด
ว่าทุกองค์กรอาจจะได้อยู่ไปเรื่อย ๆ อันนี้ไฮไลท์อยู่แค่ตรงนี้ ช่วงอื่นก็จะเป็นของสถาบันพระปกเกล้าท่านก็นาอาจารย์
ขึ้นมาพูดซึ่งแต่ละหัวข้อก็ไม่เหมือนกัน ไฮไลท์อยู่แค่ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามท่านกลวัชรหรือไม่ครับ ท่านทีไ่ ม่ได้ไปแล้วอยากจะทราบที่มาที่ไปอนาคต
ของ อบจ. อนาคตของท้องถิ่น แนวทางจะเป็นอย่างไร แนวทางการกระจายอานาจ เชิญท่านมนัสครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายมนัส ศรีบงกช
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนไทย เมือสักครู่เห็นท่านนายก อบจ. นั่งอยู่กับสภา
ฯ ของเราจนเกือบเลิก ผมตั้งใจว่าอยากจะแจ้งปัญหาเรื่องภัยแล้งต่อท่านนายกฯ สั กหน่อย ท่านก็ลุก
พอดี เลยไม่ทันขอแจ้งกับท่านรองนายกฯ แล้วกัน เนื่องจากตอนนี้ภาวะปัญหาภัยแล้งมันขยายวงกว้าง
ยกตัวอย่างอย่างอาเภอโนนไทยเป็นปัญหาติดต่อกันมาหลายปี เมื่อปีที่แล้วในเขตพื้นที่อาเภอโนนไทย
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลอาเภอโนนไทยปีที่แล้วแม้กระทั่งน้าที่ใช้ ในการอุปโภคบริโภคก็ต้องไปหาเก็บ
จากลาห้วยหนองคลองบึงที่เราได้จัดสรรงบประมาณไปขุดลอกไว้ ปีที่แล้วเทศบาลตาบลโนนไทยร่วมกับ
อบจ.แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีที่แล้วใช้เครื่องสูบน้าของ อบจ. 20 เครื่องในการสูบน้า ระยะทางที่สูบน้า
รวม ๆ แล้วไกลสุดประมาณ 12 กิโล ที่สูบน้ามาใช้ที่ระบบประปาน้าอุปโภคบริโภคของเทศบาลตาบล
โนนไทยเท่านั้นเอง สูบน้าเป็นระยะทาง 12 กิโล ระยะที่ไกลสุด ใช้เครื่องสูบน้าของ อบจ. 20 เครื่อง
พังไปประมาณ 3 เครื่อง ใช้เงินงบประมาณในการสูบน้า ค่าน้ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ประมาณ 1 ล้านบาท
ระยะเวลา 6 เดือน มาถึงปีนี้ก็แล้งไม่แพ้ปีที่แล้ว วันนี้ใช้เครื่องสูบน้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ง
ลงไปแล้วจานวน 12 เครื่อง ใช้งบประมาณในการสูบน้าระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณไป
แล้ว 5 แสนบาทในการสูบน้า ปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้ว ปีที่แล้วปริมาณน้าที่สูบมาสามารถสูบมาถึงสระ
ที่เป็นบึงที่เราใช้ทาระบบประปาสูบมาได้เลย แต่ปีนี้ต้องสูบเป็นช่วง ไปสูบไกลสุดก่อนและมาเก็บในลา
ห้วย และมาสูบจากลาห้วยคอยมาอีกห้วยหนึ่งประมาณ 3 คอย ย้ายเครื่องกันที 2-3 รอบ วันนี้ 3
เดือน ใช้เงินไปแล้ว 5 แสนบาท เป็นเงินของเทศบาลตาบลโนนไทยทั้งสิ้น ปัญหานี้หนักที่สุดในเขตพื้นที่
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เทศบาลตาบลโนนไทยแต่ในเขตตาบลอื่น ๆ ก็มีการสูบน้าเก็บ ในแหล่งน้าที่เป็นแหล่งน้าที่ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเช่นเดียวกัน เป็นปัญหาภัยแล้งซึ่งปีนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่แพ้ปีที่แล้ว ฉะนั้น น่าจะไม่แพ้ปีที่
แล้ว วันนี้ปัญหาที่เจอคือเครื่องสูบน้าของเราไม่เพียงพอต่อการที่เราจะใช้ในการสูบน้า ปีนี้ผมใช้ 12
เครื่อง ยังไม่พอ แต่สามารถใช้จาก อบจ.ได้เพียงแค่เท่านี้ก่อน ต้องยกคอยสูบเป็นช่วง ๆ ปีที่แล้วใช้ 20
เครื่อง ก็สามารถสูบต่อการได้เลย นี่คือปัญหาที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าเครื่องสูบ
น้าเราผมคิดว่าไม่เพียงพอแล้วในการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เครื่องสูบน้าเราได้รับถ่ายโอนมา
จากกรมชลประทานมาถึงวันนี้คุณภาพค่อนข้างที่จะเสื่อมไปตามอายุตามกาลเวลา อยากฝากไปถึงฝ่าย
บริหารว่าแนวทางที่เราจะต้องดูแลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ าในปีถัด ๆ
ไป เราจะทาอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
เชิญท่านรองนายกฯ ครับ
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รอง
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดฯ เรื่องภัยแล้งเราทราบดีว่าเกิดปัญหาเยอะมากหลายพื้นที่ได้เจอ
และหลายพื้นที่ก็เกิดปัญหา ปัญหาแรกของเราที่เราเจอคือทางจังหวัดประกาศภัยแล้งไม่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด ประกาศเป็นตาบล เป็นหมู่บ้าน เวลาเราจะทาอะไรเราก็ลาบาก เมื่อจังหวัดป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยไม่ประกาศ หน่วยงานของรัฐยืนยันว่าไม่ได้แล้ง แล้งแค่นี้แค่นี้มี 333 ตาบล ประกาศไม่ถึง
ครึ่ง เราจะไปช่วยอย่างไร ปัญหาแรก ผมอยากกราบเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ
ด้วยครับว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกฯ ช่วยประสาน ช่วยไปคุยกับท่านนายอาเภอ ให้กรุณาแจ้งจังหวัด แจ้ง
ปภ. ว่ามันเกิดภัยแล้งในพื้นที่ไม่ใช่ให้เหตุผลว่าปีนี้พี่น้องเกษตรกรไม่ได้ปลูกพืชผัก ไม่มีความจาเป็นใน
เรื่องน้าเลี้ยงสัตว์ ผมเชื่อว่านอกจากจะปลูกพืชผักแล้ว การอุปโภคบริโภคของมนุษย์ก็มีความจาเป็น เมื่อ
ไม่ประกาศภัยแล้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไปช่วยได้อย่างไร นี่คือเรื่องเริ่มต้นก่อน ผมเชื่อว่าหลาย
อาเภอเจอปัญหาแน่ เพราะประกาศภัยมาแค่ 12 อาเภอ และไม่ครบทุกหมู่บ้าน ประกาศเป็นตาบลหมู่
1 หมู่ 8 ผมก็ไม่ทราบว่าหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 มันแล้งแต่ หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 มันไม่แล้งได้อย่างไร ฝนมัน
จะเลือกตกเป็นตาบล หมู่บ้านรึปล่าว ผมฝากเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ ว่ากรุณาช่วย
ไปประสานกับทางอาเภอให้แจ้งความจาเป็น ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เราจะได้อาศัยเครื่อง
ไม้เครื่องมือเท่าที่เรามีด้วยความจาเป็นอย่างโนนไทยใช้ 12 เครื่อง เรามี 32 อาเภอ ไม่ต้องมาก เอา
อาเภอละ 10 เครื่อง 300 เครื่อง ผมถามว่าเรามีเครื่องอยู่ 70 กว่าเครื่อง เราจะซื้ออีก 300 เครื่อง
ผมถามว่ามันคุ้มค่าการลงทุนของเราหรือไม่ รถน้าเรามี 10 กว่าคัน ในการทานุบารุงในการนาไป
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เราจะซื้อรถน้าอีกเท่าไรมันถึงจะพอกับการนาไปแจกน้าทุกตาบล ทุกหมู่บ้าน
ผมก็พยายามจะให้พี่น้องข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปสารวจว่าตรงไหนมีปัญหา
ตรงไหนมีภาชนะกักเก็บ ตรงไหนสร้างแหล่งน้าให้กับธรรมชาติให้กับเขาได้ รวมน้าได้อย่างไร วันนี้เรามี
กองทรัพย์ฯ กองช่างมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทางาน วันนึงผมถามว่าอาเภอนึงใช้ 12 เครื่อง เราจะมี
ความสามารถนาไปให้ได้ทั้งหมดขนาดนั้นเชียวหรือ ถ้าเราหาภาชนะกักเก็บให้เขามีห้วยหนองคลองบึง
ตามธรรมชาติ มีสระขนาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชน ผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
มากกว่า วันนี้เองแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารถเจาะ ๆ จนไม่รู้จะเจาะอย่างไรทัน เจาะจนหัวเจาะพัง หัวเจาะ
หลุด เราก็อยากจะนาไปเจาะให้แก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน อย่างสูบน้า 12 เครื่อง อย่างเจาะ 1
หลุม 2 หลุม จบ แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านนั้นได้ แต่ปัญหาที่เราเจอคือมันไปไม่ได้ เพราะจังหวัดไม่ได้
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ประกาศภัยให้ เรื่องที่ 2 ท่อน้าเรา เรามีเครื่อง 70 กว่าเครื่อง เครื่องนึงเราจะมีท่อให้ประมาณ 300
เมตร ผมว่ามันก็เยอะแล้ว 200-300 เมตร ถ้าคุณทอย 12 กิโล ผมถามว่า 32 อาเภอทอยอาเภอละ
10 กิโล 300 กว่ากิโล ท่อนนึง 3 เมตร เราต้องใช้กี่ท่อน เก็บเต็มสนามฟุตบอลไม่รู้จ ะเต็มหรือเปล่า
เงินที่จะใช้ในการซื้อท่อ เงินที่จะใช้ในการดูดน้ามัน ใช้น้ามันไปดูดน้า ปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่เรา
ต้องคิด ปัญหาเฉพาะหน้าพี่น้องเกษตรกร วันนี้พืชผลไม่ได้ตามมาตรฐานที่ควรจะได้ เพราะน้าไม่มี
หน่วยงานราชการบางหน่วยไม่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชผักเพราะกลัวจะเจอภัยแล้ง ถามว่าถ้า
เขาไม่ปลูกพืชแล้วเขาจะกินอะไร เขาจะเอารายได้มาจากไหน ถ้าเราไม่ไปสร้างแหล่งน้า ไม่แก้ปัญหา
ให้กับเขาบ้างจะทาอย่างไร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเองโดยการนาของท่านนายกฯ ก็พยายามเร่งรัด
กวาดขัน ตรงไหนที่สามารถแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้า เครื่องเจาะบ่อบาดาล รถน้า เรายินดีที่
จะสนับสนุน แต่ส่วนหนึ่งถ้าไม่เกิดภัย เราจะช่วยอย่างไร ผมไปหลายที่ผมไปออกรายการทุกข์ชาวบ้าน
ของไทยพีบีเอส เขามีน้าแต่เขาใช้น้าเขาไม่ได้ เพราะสระชลประทานลอกมา 15 ปี 20 ปี ไม่เคยลอกอีก
เลย น้ามี 2 เมตร แต่ตะกอนขึ้นมาเมตรครึ่ง จะใช้น้าอย่างไร วันนี้เองเรื่องการกระจายอานาจอย่างที่
ท่าน สจ.กลวัชรพูดถึงเรื่องการเข้าไปดูพื้นที่ พี่น้องประชาชนมันต้องมาแบ่ง แบ่งจริงครับ คุณไปดูเขื่อนสิ
ขนาดใหญ่ คุณไปดูรางรถไฟสู่อาเซียน ดูทางหลวงแผ่นดิน สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขให้กับพี่
น้องประชาชนเรามีระบบราชการมานานมากแล้วสามารถแก้ไขกับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ มี อบต. มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเทศบาลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มันเกี่ยวเนื่องกัน ผมยืนยัน
เมื่อฟังท่าน สจ.กลวัชร เรื่องการดารงอยู่หรือสูญสลายไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผมเชื่อว่าวันนี้
สมาพันธ์เองมีหลักอย่างเดียว สักครู่ได้คุยกับท่านนายกฯ ท่านบอกว่าทาไมไม่ขอขึ้นเงินเดือนให้เพื่อน
สมาชิกฯ ทั้งเทศบาลตาบล เทศบาลจังหวัดหรืออะไรก็ตามแต่ อบต.ก็มีเงินเดือนซึ่งเข้ามาใกล้แล้ว ถ้า
เราขอเงินเดือนเมื่อไรแสดงว่ าคุณทาเพื่อตัวเองไม่ได้ทาเพื่อคนอื่น เป้าหมายหลักของสมาพันธ์คือเอา
อบจ.ให้อยู่ การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี 2 ชั้น และมันต้องลดภูมิภาคลง เพิ่มท้องถิ่น อานาจแบบนี้
แต่ควรจะเว้นไว้ผมถามว่าจะขุดสระลูกหนึ่งจะไปเขียนอย่างไรให้มันใช้ 2 ตาบล สระน้าเป็นความจาเป็น
โดยเร่งด่วน มันต้องขุดสระ 2 ตาบล วันนี้ผมเป็นคนทาข้อบัญญัติ เป็นคนดูแผนฯ เราไม่สามารถขุดสระ
ได้ นอกจากจะหาระเบียบวิธีการใหม่ ๆ มาทา เป็นไปได้แค่ขุดคลอง แต่สระทาอย่างไร สระสามารถกัก
เก็บน้า ถ้ามีพื้นที่สาธารณประโยชน์ทาพื้นที่ให้เป็นภาชนะสามารถกักเก็บน้าให้กั บพี่น้องประชาชนคน
โคราช แม้กระทั่งอดีตท่านผู้ว่าพงศ์โพยมยังเคยพูดโคราชไม่ต้องหาอะไรหาน้าให้เขาอย่างเดียว ผมเห็น
เสิงสางครบุรีเขาขุดสระในไร่นาเลย เขาทาพืชน้าหยดพืชพันธุ์ธัญญาหารเขาอุดมสมบูรณ์ อยากกราบ
เรียนเพื่อนสมาชิกเรื่องการดารงอยู่ผมเชื่อว่าองค์การบริหารส่ วนจังหวัดดารงอยู่แน่ไม่ต้องเป็นห่วง ส่วน
ปัญหาภัยแล้งเรากาลังเฝ้ามองดูและกาลังพยายามจะแก้ไขปัญหาตรงที่ประกาศภัย ถ้าประกาศภัยทั้ง
อาเภอทั้งจังหวัดโอเค แต่ประกาศเป็นหมู่บ้านผมต้องไปดูอีกว่าหมู่บ้านนี้แล้งหรือเปล่า ถ่าไม่ประกาศ
ภัยผมจะไปช่วยอย่างไร ฝ่ายบริหารจะไปช่วยอย่างไร ผมก็รู้ สจ.ขอมาก็ไปดูประกาศภัยก่อน ให้ตาบล
หมู่บ้านที่แล้งและไม่รู้ไปลงที่ไหนเพราะมันเป็นความจาเป็นแต่เหตุผลวันนี้ดีใจแทนพี่น้องประชาชนชาว
โคราชมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปีนี้หนาวนาน
แล้งนานแน่กว่าจะถึงเมษาน้าในลาตะคลองก็จะหมดแล้วทาอย่างไรจะได้ใช้ ลาแชะก็ไม่ให้แล้วพี่พรชัย
ถ้าอยากได้น้าต้องบอกพี่พรชัยกับท่านชยุต สองท่านนี้จะเป็นคนชี้ชะตาของพี่น้องอาเภอเมืองว่าจะมีน้า
ใช้หรือไม่ ถ้าบอกพี่พรชัยโคราชไม่แล้งน้าหรอกครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ
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