รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ์
6. นายอดุลย์
7. นายองอาจ
8. นายสุพจ
9. นางสาวรัชฎา
10. นายนัฏฐชัยฐ์
11. นายวีระวัฒน์
12. นายณัฏฐพัชร์
13. นายอัฏฐกร
14. นายสมยศ
15. นายศิริพงศ์
16. นายเลิศชัย
17. นายภาณุ
18. ดร.ภูกิจ
19. นายชยุต
20. นายพรชัย
21. นายรชฏ
22. นายธวัฒน์
23. นายสถาพร
24. นายสมพร
25. นายสาทิช
26. นายพงษ์พันธุ์
27. นายพิชัยศักดิ์
28. นายสมชาย
29. นางสุพัตรา
30. นายชวาล
31. นายไกรวัจน์

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

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 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.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 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.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
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32. นายไพฑูรย์
33. นายโกวิทย์
34. นายสมจิต
35. นางสาวจุฑาสัณห์
36. นายสมโภชน์
37. นายบัวพันธ์
38. นายชยกฤต
39. นางสาวรมย์ธีรา
40. นายมนัส
41. นางอรอนงค์
42. นายชาคริต
43. นายบุญดี
44. นายกรีธาพล
45. นายรักชาติ
46. นายชาญชัย
47. นายวีระชาติ
48. นายชุณห์

เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

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

ฝ่ายบริหาร
1. นายกิตติ
2. นายนพดล
3. นายอุทัย

เชาวน์ดี
เนียมสูงเนิน
มิ่งขวัญ

รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญสิตา
2. นายจิรยุทธ
3. น.ส.สริตา
4. นางงามนิจ
5. นายวีระชัย
6. นายไพศาล
7. นายธีระชัย
8. นางรังสิยา
9. นายภิรมย์
10. นายเจษปฐมพงศ์
11. นางรุ่งอรุณ
12. นางณัฐชยา
13. นายวิสุทธิ์

ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
ศรีโอษฐ์
สมุทรเผ่าจินดา
เทพนอก
นุทกิจ
วงศ์สุข
ธนเดชาพิทักษ์
บวรชัยเดช
นรินทร์นอก
บุญโนนแต้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(แทน) ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป
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14. น.ส.ใจดาว
15. นางวินญา
16. นางดาราวรรณ
17. นางสาวพิฐชญาณ์
18. นางสุวรรณี
19. นางสุพรรณี
20. นางมาลิน
21. นางรุ่งทิพย์
22. นางภัคธมล
23. นายบรรลือ
24. น.ส.เสาวภา
25. นางชูรัตน์
26. นายกิติศักดิ์
27. นางบุญเลี้ยง
28. นายวสันต์ชาย
29. นายมานะ

จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
รุจิรัตน์ธนชัย
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
แย้มจะบก

นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บก.นสพ.มหาชน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทาหน้าที่
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2558
ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ได้กาหนดวัน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่
13 สิ ง หาคม 2558 เป็ น ต้ น ไป ภายในก าหนดเวลา 45 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม – 26
กันยายน 2558 ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม. เรียนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อานวยการ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกันพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2558 จะดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลาย
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จะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขณะนี้องค์ประชุม 48 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) และ (แผนการดาเนินงาน ประจาปี
พ.ศ.2558 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่ วนจังหวั ดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 2 ฉบั บ ฉบับ ที่ 1 ประกาศใช้
แผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.2558-2560
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 2 ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2558
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
ทราบ 1.2 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา
ผมขออนุ ญาตรายงานต่ อที่ ป ระชุ มเรื่องการเข้า ประชุ มโครงการสมาชิ กสภานิติ บัญ ญัติ แห่งชาติ พ บ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผมได้รับการประสานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
กระผมได้เข้าร่วมประชุมซึ่งวันนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยการนาของท่านพีระศักดิ์ พอกิจ ซึ่งเป็น
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นาคณะอนุกรรมการและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมา
พบปะกับประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทอานาจ
หน้าที่และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในด้าน
ต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งเพื่อเป็นการติดตามการดาเนินงานของจังหวัด
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับและรายงานสภาพปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะปัญหาความยากจน ปัญหาแหล่งน้าไม่เพียงพอ
และปัญหาเรื่องที่ดินทากิน อุปสรรคของจังหวัดส่วนใหญ่จะมีเรื่องการประสานงานกันระหว่างส่วน
ราชการภายในจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ติ ดขัดด้ว ยเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมายของแต่ล ะ
หน่วยงานไม่สามารถบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในวันนั้นก็จะมีองค์กร
ท้องถิ่นหลายหน่วยงานที่ได้แจ้งกับท่านกล้าณรงค์ จัน ทิก ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติเช่นกัน จึงได้
ฝากให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วยดูในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะไปศึกษา
และหาแนวทางแก้ไขให้ต่อไป ผมเรียนว่า สนช.มีอานาจหน้าที่เหมือนกับ สส. สว. ตามมาตรา 11 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 57 ซึ่ง สนช.ก็จะมีบทบาทคือร่างพิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตั้งกระทู้ต่อรัฐบาล ทาคาร้องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้
รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการ
ลงมติเสนอความคิดเห็นไปยังรัฐบาล มีคณะกรรมการทั้งหมด 16 คณะ เช่นเดียวกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของเรา ส่วนตอนบ่ายทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีกาหนดการลงพื้นที่จริงในการรับทราบ
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ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

นายอดุลย์ อยู่ยืน

ปัญหาต่อไป ผมขอเรียนกับทางฝ่ายบริหารและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ถึง สนช. สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมาได้มีการลงมติ ผมขอรายงานว่ามีมติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
การลงมติจะเป็นการลงมติแบบรายบุคคล แบบเปิดเผย ซึ่งมีเสียงทั้งหมด 247 เสียง มติเห็นชอบ 105
เสียง มติไม่เห็นชอบ 135 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ดังนั้นคณะ สนช. ลงมติไม่เห็นชอบเกินกว่ากึ่ง
หนึ่ง คือ 124 เสียง มีผลให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไป ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของ สนช.จะส่งให้ ครม.
ภายใน 30 วัน คสช.ก็จะตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน เพื่อดาเนินการร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ภายใน 180 วัน เมื่อร่างเสร็จแล้วทางคณะกรรมการร่างก็จะส่งเรื่องไปยัง กกต. เพื่อทาประชามติ
ให้พี่น้ องประชาชนลงมติ คาดว่า จะเสร็จ ในเดื อนกรกฎาคม ปี 59 ประมาณเดื อนสิง หาคม ก็จ ะ
ประกาศใช้ร่า งรัฐธรรมนูญ นั่นเป็ น RoadMap ของทาง คสช. จึงนาเรียนให้ทราบถึงแนวทางของ
รัฐธรรมนูญว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ประมาณดือนสิงหาคม 59 แล้ว ก็จะมี
กฎหมายลูกของกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายเลือกตั้ง ก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี
2560 คร่าว ๆ ว่าน่าจะมีการเลือกตั้งประมาณพฤษภาคม ปี 60
ทราบ –
1.3 ผลการประชุ มรับ ฟัง ความคิด เห็ นของประชาชน ครั้ง ที่ 2 โครงการรถไฟทางคู่ข นาดทาง
มาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับ รถไฟความเร็วสู ง ในอนาคต ช่วงนครราชสีม าหนองคาย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กระผมได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ซึ่งวันนั้นก็จะมีคณะกรรมการคมนาคมและขนส่งประจาสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านสมาชิกสภาฯ บางส่วนเกือบ 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมฟัง
ความเห็นของประชาชน ซึ่งทางสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้จัดประชุมขึ้นที่ห้อง
ประชุมสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อมานาเสนอผลการศึกษา
ของโครงการ ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้นาทางความคิดและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใน
วันนั้นมีคณะกรรมการคมนาคมและขนส่งประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย จึงเรียนเชิญท่าน สจ.อดุลย์ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ บริหารและสมาชิกสภาฯได้ทราบเพื่อนาไป
รายงานข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบทั่วกันครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากที่ท่านประธานได้กล่าวคร่าว ๆ ใน
วั น ที่ 1 กั น ยายน 2558 ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่ 09.00 ถึ ง 12.00 น. ที่ โ รงแรมดุ สิ ต ปริ๊ น เซส มี
คณะกรรมการทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมฟังความคิดเห็นรถไฟ มีท่าน สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา อ.เมือง เขต
8 ท่าน สจ.รัชฎา ใจกล้า อ.เมือง เขต 5 ท่าน สจ.สุพจ ธรรมประทีป อ.เมือง เขต 4 ท่าน สจ.
สถาพร โชติกลาง อ.โนนสูง เขต 1 ท่าน สจ.สมพร จินตนามณีรัตน์ อ.โนนสูง เขต 2 ท่าน สจ.สมจิต
คิดการ อ.สีดา และผม สจ.อดุลย์ อยู่ยืน อ.เมือง เขต 2 ซึ่งวันนั้นมีหลาย ๆ เรื่องที่พวกเราสมาชิก
สภาฯ น่าจะได้ร่วมรับทราบด้วย ผมจึงได้ขอซีดีในวันนั้นที่เขานามาเสนอให้ด้วย คงใช้เวลาประมาณสัก
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15 นาที เพราะจะเกี่ยวข้องกับหลายอาเภอที่เราจะพาดผ่านส่วนเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ
อาเภอ จะพูดอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้ดูวีดิทัศน์แล้ว ว่าจังหวัดเราในอนาคตจะเป็นเช่นไร เชิญชมวีดีทัศน์
ครับ (ดูวีดีทัศน์ 15 นาที) ข้อดีคือเราใช้เวลาเดินทางจากโคราชถึงหนองคายประมาณ 2 ชั่วโมง 23
นาที ในรถไฟความเร็วปานกลาง ถ้าเป็นความเร็วสูงใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมง 51 นาที เชื่อว่าต่อไปโคราช
น่าจะได้ เป็นจุดเปลี่ยนถ่า ยที่จะเข้าสู่ประตูภาคอีส าน และจะเป็น เกรดใหญ่ ๆ ที่จ ากภาคอีสานเข้า
กรุงเทพอีกทางหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าตอนที่โครงการกรุงเทพ โคราช พวกเรา อบจ. ไม่ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมหรือรับรู้ด้วย ซึ่งจากที่ผมได้นาโครงการชุดนี้เทียบเคียงดูเส้นโคราช – กรุงเทพ น่าจะ
เกี่ยวข้องกับพวกเรามากกว่าด้วยซ้าไป แต่พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้อง ข้อมูลคร่าว ๆ เส้นแรกเป็นกรุงเทพ
มาที่แก่งคอย จ.สระบุรี และจากแก่งคอยมาโคราช และอีกเส้นหนึ่งแก่งคอยไปมาบตาพุด อีกหน่อย
พวกเราเดินทางจากโคราชจะไปกรุงเทพ จะไปโคราช – แก่งคอย – กรุงเทพ หรือจะไปโคราช – แก่ง
คอย – มาบตาพุด เป็นโครงการที่ 1 ซึ่งจริง ๆ แล้วอย่างโครงการที่ 1 กรุงเทพ – โคราช ใช้เวลาถ้าเป็น
รถไฟความเร็วปานกลางความเร็วเฉลี่ย 200 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ถ้าเป็น
ความเร็วสูงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที สาหรับการเดินทางจากโคราชไปกรุงเทพ นี่คือข้อดี
ส่วนข้อเสียในวันนั้นมีพวกเราเองกับหลาย ๆ คนที่เกี่ยวข้องได้พูดติงกันมากและอยากให้พวกเราในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดน่าจะต้องเข้าไปอาจจะต้องทาเป็นหนังสือหรืออะไรไปเพราะว่าทีเ่ รา
เกี่ยวข้องกันมาก ๆ คือ พอรถไฟความเร็วสูงมันวิ่งผ่านตรงไหนมันจะกั้นรั้ว ตรงที่มันวิ่งทางราบมันจะกั้น
รั้วตลอดแนวทั้งซ้ายทั้งขวา ที่เรากลัวกันเวลามันผ่าเข้าไปในชุมชนไม่ใช่ เมือง ถ้าในเมืองมันยกระดับขึ้น
รถลอดใต้ได้ แต่เวลาที่วิ่งผ่านที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองเลาะ ๆ ตะเข็บเมืองจะวิ่งลงบนพื้นดินและก็จะมีรั้วกั้น
ซ้ายขวา วันนั้นมีนายกเทศบาลเมืองคง บัวใหญ่ พูดกันหลายท่านว่ามันจะกลายเป็นผ่าเมืองขึ้นมา แล้ว
ปกติพอผ่าเมืองถ้าเป็นรถไฟปัจจุบั นนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้ทางรถไฟขวางเราสามารถเดินข้ามรางได้ แต่พอ
ความเร็วสูงมามันกั้นรั้วตลอด เราไม่สามารถข้ามได้ เราต้องอ้อมไปอีกเป็นระยะทางซึ่งเขาจะเปิดจุดให้
ตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกันมันจะผ่าเข้ามาเกือบทุกอาเภอในจังหวัดนครราชสีมามันจะเจอรั้วกั้นตรงนี้พวก
เราน่าจะต้องเข้าไปตอนที่ออกแบบหรือช่วงที่ยังไม่ก่อสร้างก็จะต้องทาหนังสือไป อย่างที่ขอนแก่นตรง
บ้านพระซึ่งไม่ใช่เขตอาเภอเมือง แต่เขายกตลอดอาเภอ ถามว่าทาไมโคราชเราจะยกไม่ได้ ฝากเพื่อน
สมาชิกฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ วันนั้นก็มีหลาย ๆ ท่านได้ท้วงติงประเด็นนี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่าน สจ.อดุลย์ที่ได้ให้ข้อมูล เชิญท่าน สจ.สมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
ขออนุญาตขอเวลานิดหนึ่ง วันนั้นผมเองได้เป็นผู้ทักท้วงว่าทั้งหลายทั้ งปวงยกระดับเลยได้ไหมเพราะว่า
ในที่ประชุมวันนั้นนี่เป็นประวัติศาสตร์โครงการ 240,000 ล้านบาท ที่จะทารถไฟรางคู่ ซึ่งไม่ใช่รถไฟ
ความเร็วสูง ซึ่งอาจจะมีคาถามที่พี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาถามว่านี่คือโครงการอะไร
ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟรางคู่ที่มีความกว้างของราง 1.40 เมตร และปัจจุบันที่รถไฟใช้อยู่ก็คือ
1 เมตร และ 1 เมตรที่ ใช้ อยู่ ปัจ จุบั นนี้ ได้ มีการประมู ลเป็น รถไฟรางคู่เรียบร้อยแล้ว เช่ นกัน อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือประมูลราคาแล้วก็ไม่ทราบ โครงการ 240,000 ล้านบาทเป็น
โครงการใหม่ที่ทับรถไฟรางคู่ วันนั้นผมจึงได้ทักท้วงว่าวิศวกรไทยน่าจะออกแบบยกระดับทั้งหมดเลย
เหมือนอย่างที่ท่าน สจ.อดุลย์ และท่านประธานสภาฯ ก็ได้ประชุมในวันนั้นด้วย ผมก็บอกว่ามันเป็น
เมืองอกแตกจริง ๆ ดูอย่างทางด่วนวันนั้นต้องบันทึกไว้ในที่ประชุมว่าดูอย่างทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย
กรุงเทพ-ชลบุรี เห็นไหมครับว่าสองข้างทางไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย วันนี้ชุมชนสองข้างทางที่ผ่านมีรั้ว
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ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

กั้นทั้งหมดยกเว้นในตัวเมืองผมเองต้องลุกขึ้นทักท้วงเพราะในเขตอาเภอโนนสูง 22 จุดตัดครับ ถามว่า
22 จุดตัด จุดตัดเดิมเป็นถนนที่กว้าง 10 เมตร แต่ปรากฏว่าในการออกแบบไปทาเป็นรูปเกือกม้า ไป
ยูเทิรน์ถ้าจะข้ามถนนถ้าจะมองเห็นระยะทาง 15 เมตรที่ข้ามทางรถไฟแต่ต้องไปยูเทิรน์อีกกิโลหนึ่งถึง
จะเข้ามาหากันได้ ผมถามว่าตรงนี้ชุมชนทั้งหมด 300 จากโคราชไปถึงหนองคาย 340 กว่ากิโลเมตร
เป็นจุดตัดที่ทาให้ชุมชนอกแตกกี่ชุมชน วันนั้นผมได้พู ดในที่ประชุมเพราะสาเหตุที่เขาต้องมาประชุม
และขอเสนอแนะความคิดเห็นนั่นคือในโครงการเขาเขาขอทา EIA เขาขอทาเพื่อผลกระทบที่เราทักท้วง
ไป ผมถึงต้องพูดว่าวันนี้ในทางผ่านจะมีทางเหมือนกับทางสะพานข้ามและจะมีเกือกม้าซึ่งย้ายไปป็นอีก
กิโล และเป็นอุโมงค์รอด ต่อไปรถใหญ่จ ะวิ่งรอดทางที่เคยวิ่งผ่านข้ามทางรถไฟและมีไม้กั้น ต่อไปรถ
ใหญ่ผ่านไม่ได้ รถที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะผ่านไม่ได้ จะต้องไปหาวิ่งออกไปอีก 10 หรือ 20 กิโ ล
ชาวบ้านที่เคยใช้ เคยวิ่งข้ามรอดเข้าไปหากัน วันนี้เป็นรั้วกั้นตลอดจากโคราชไปจนถึงหนองคาย ผมถึง
ทักท้วงวันนั้น ว่ายกระดับเลยได้ไหม เอาแบบทางด่วนเลย ทาแบบนั้นได้ไหม ฝากเรียนท่านประธาน
ผ่านเพื่อบันทึกไว้ในสภาฯ แห่งนี้ ว่าสิ่งที่ลงทุนขอ EIA ขอผ่านขอประชุม 240,000 ล้าน อาเภอโนนสูง
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับ กลับกลายเป็นโดนปิดกั้นตลอดเส้นทาง 22 จุดตัด จะได้ประโยชน์
1.สถานีจิระที่โคราช 2. ที่อาเภอบัวใหญ่ นอกนั้นไม่ได้อะไรเลยกลับเป็นเมืองอกแตกด้วยซ้าไป รถไฟ
ไม่ได้จอด ไม่มีสถานีจอด ไม่ได้ทาโครงการที่ออกแบบที่อุดรธานีเป็นสถานีบ้านเชียง ที่โนนสูงไม่มีมีแต่
ชุมชนอกแตก อยากกราบเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ว่านี่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูง เป็น
รถไฟรางคู่และรถไฟรางคู่ปกติมันก็วิ่งอยู่แล้วและก็เปิดประมูลแล้วด้วยเส้นทาง 1 เมตร
ทราบ –
1.4 การประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2558 และการเลือกตั้ งนายกสมาคมองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558
กระผมเองได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
วิชาการ “การกระจายอานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ฝ่าย
บริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ กิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิ เศษในหัวข้อต่าง ๆ และ
จะมีการประชุมใหญ่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดย
มีวาระที่สาคัญเพื่อเลือกนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่แทนคนเก่าที่ครบวาระ หาก
สมาชิกฯ ท่านใดสนใจที่จะไปร่วมประชุมขอได้โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภา
ทราบ –
1.5 ขอเชิ ญร่วมการแข่ง ขันฟุต บอลนัดพิเ ศษ ระหว่ างทีมอาวุ โสมณฑลทหารบกที่ 21 กั บ ที ม
อาวุโสองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬา
กลางค่ายสุรนารี
ช่วงนี้หลายจังหวัดได้มาเชื่ อมสัมพันธไมตรีกับเราไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิ ขอนแก่น และคราวนี้ก็เป็นทหาร
จากที ม อาวุ โ สมณฑลทหารบกที่ 21 กับ ที ม องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสีม า ในวั น ที่ 20
กันยายน 2558 ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ
ท่านฝ่ายบริหารทุก ๆ ท่าน ท่านใดมีความประสงค์ขอได้แจ้งที่กองกิจการสภา
ทราบ –
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ประธานสภาฯประธานสภาฯ เชิญท่านมนัส ศรีบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
นายมนัส ศรีบงกช
กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ ท่ า นคณะผู้ บริหาร ท่า นสมาชิ กฯ ครับ ผมนายมนัส ศรีบงกช
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เขตอ าเภอโนนไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาจาก
รายงานการประชุมไปแล้ว คือรายงานการประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้ว
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมและได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์
ประชุ ม 48 ท่ า น สมาชิ ก ท่ า นใดรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โปรดยกมือครับ
รับรอง 44 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด นครราชสี ม าสมั ย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โอนลด 70 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 57,696,459 บาท
โอนเพิ่ม 40 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 57,696,459 บาท
เชิญฝ่ายบริหาร
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติเชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา หลักการ เพื่อขออนุม้ติจากสภาองค์กาบริหารส่วนจังหวัด ในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบั ญญั ติ องค์การบริหารส่ วนจั ง หวั ด นครราชสี ม า
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความ
จาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ รายการโอนลด
1.กองคลัง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 49,000 บาท 2.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 53,950 บาท 3.กองช่ า ง จานวน 35 โครงการ งบประมาณ
56,146,000 บาท 4.โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. จานวน 32 โครงการ งบประมาณ 1,325,509 บาท
5.สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 122,000 บาท รวมทั้งสิ้น
70 โครงการ งบประมาณ 57,696,459 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
บาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม 1.กองคลัง จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 55,195,000 บาท
2.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 53,950 บาท 3.กอง
ช่าง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท 4.โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. จานวน 33
โครงการ งบประมาณ 1,447,509 บาท รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ งบประมาณ 57,696,459 บาท
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(ห้าสิ บ เจ็ ดล้ า นหกแสนเก้าหมื่น หกพั น สี่ร้อยห้าสิ บ เก้า บาทถ้วน) ระเบีย บวิธี ปฏิบั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไ ข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อาเภอโนนสูง เขต 2 ในวาระนี้เป็นการโอนเงินงบประมาณ โอนลดและไปโอนเพิ่ม 57
ล้าน โดยการขออนุมัติสภาฯ แห่งนี้ ผมขอใช้คาว่าขอแสดงความเห็นใจกับฝ่ายบริหาร และใช้คาว่าขอ
แสดงความชื่นชมและยินดีกับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นครู หรือข้าราชการ
ประจา ด้วยความเคารพว่าวันนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่จะขออนุมัติโอนลดงบประมาณจานวน 57 ล้านใน
ส่วนของการโอนลดนั้น ต้องกราบเรียนท่านประธานฯ ด้วยความเคารพว่าในการโอนลดโครงการต่าง ๆ
นั้น โครงการต่าง ๆ ที่เราได้ทาเป็นข้อบัญญัติไว้ในปี 2558 ก็มีความจาเป็นเช่นกันในการที่จะนาเงิน
งบประมาณที่โอนลดไปดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ของ
จังหวัดนครราชสีมา ผมต้องกราบเรียนว่าในหลายโครงการแม้กระทั่งในส่วนของอาเภอโนนสูงซึ่งจะ
ก่อสร้างสะพานเป็นเงิน 4,500,000 บาท ปรากฏว่าต้องโอนลดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นความประสงค์
และความต้องการในการที่จะนาไปโอนเพิ่มเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจกับข้าราชการ ผมเองก็ต้องขอ
แสดงความยิ น ดี กั บ ข้ า ราชการของ อบจ.ด้ ว ย จริ ง ๆ แล้ ว ก็ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องฝ่ า ยบริ ห ารที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะในการที่มีคาสั่งจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มเงินเดือน
ข้าราชการก็ตามหรือว่าการที่จะต้องจ่ายโบนัส 2 ปีซ้อน วันนี้ สจ.เองผมว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ
ข้าราชการและเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจอย่างน้อยในปี 59 เราก็จะได้ตั้งงบประมาณในการที่จะดูแล
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตามเป้าประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2558 เราอาจจะโอน
ลดไปแต่ไม่เป็นไรในปี 2559 ในเมื่องบประมาณไหน ๆ ก็ประหยัดในปีหน้าก็จะประหยัดไปอีกพันล้าน
เพราะว่า สปช.ก็ยุบไปเรียบร้อยแล้ว คิดว่าน่าจะนามาเพิ่มให้ อบจ.ในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาตรงนั้น
ก็ต้องขอแสดงความเห็นใจกับฝ่ายบริหารและขอแสดงความชื่นชมกับข้าราชการที่จะได้ดาเนินการต่อไป
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่ความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ไม่มีนะครับ ผมะขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้
องค์ประชุม 48 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 โอนลด 70 โครงการ งบประมาณ 57,696,459 บาท โอนเพิ่ม 4 0 โ ค ร ง ก า ร
งบประมาณ 57,696,459 บาท อนุมัติ 44 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง
–งดออกเสียง 4 เสียง- (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โอนลด 70 โครงการ งบประมาณ 57,696,459 บาท โอนเพิ่ม 40 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 57,696,459 บาท ด้วยมติอนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
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ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 39,000 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนพดล เนียมสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นครราชสี ม า หลั ก การ เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ในการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้อง
จากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ รายการเดิม กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพัน
บาทถ้ว น) รายการขอเปลี่ย นแปลง กองทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม จานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย)
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่าน สจ.อดุลย์ครับ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 2 ตรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่แปลก ๆ นิดหนึ่ง ยังไงฝาก
ท่านประธานสภาฯ ให้ทางฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบ ตู้ลาโพงมีแอมป์ขยายในตัว เดิมงบประมาณอนุมัติ
25,000 บาท ข้อความเดิ ม เป็ นล าโพง 12 นิ้ว แต่ข้อความใหม่ ไประบุว่ าจั ดซื้ อเครื่องเสี ยงแบบ
เคลื่อนที่ MIXPACK EXPRESS ผมก็สงสัยว่าคืออะไร คาว่า MIXPACK EXPRESS เมื่อสักครู่ค้นในอินเตอร์เน็ตดู
ปรากฏว่าเป็นรุ่นของยี่ห้อรุ่นหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ควรจะนามาลง น่าจะลงว่าซื้อเครื่องเสียงแบบ
กระเป๋าหิ้ว 350 วัตต์ ลาโพง 10 นิ้ว ก็ไม่แปลก แต่พอไประบุว่าเป็น MIXPACK EXPRESS มันไม่ค่อย
เข้าท่าเท่าไร ฝากให้ฝ่ายบริหารลองดูน่าจะมีการแก้ไขไม่งั้นก็จะโดนท้วงติงหาว่าสภาฯ ผ่านไปโดยที่
ไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นการล๊อคยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายนพดล เนียมสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ให้ข้อมูลในเรื่องของ
เครื่องขยายเสียงซึ่งกองทรัพยากรธรรมชาติฯ นั้นมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเสี ยงเนื่องจากที่ผ่านมา
เราเองได้ลงไปทางานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการไปดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ภารกิจจาเป็นเร่งด่วนบางที่ก็ไม่มีความพร้อมในเรื่องเครื่องขยายเสียงแต่เพื่อให้เป็นการ
เข้าถึงพี่น้องประชาชนและเป็นการเข้าถึงมวลชนเราก็มีงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง ซึ่งเราก็
ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของคุณภาพ ให้สเป๊คสูงขึ้น ความหลากหลายในการใช้งานที่สามารถใช้ไฟ 220
วัตต์ได้ แต่ในเรื่องของสเป๊คนี้ผมขอน้อมรับของท่าน สจ. ที่ได้ช่วยให้ข้อคิดเห็น ถ้าเป็นไปได้ก็จะขอ
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อนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตัดคาว่า MIXPACK EXPRESS ออกไป เพื่อจะให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งสเป๊คผมคิด
ว่ามันระบุชัดอยู่แล้ว ในขณะที่ 350 วัตต์ มันก็ชัดว่าวัตต์ขนาดเท่าไร นิ้วเท่าไร ใช้ไฟเท่าไร เพราะถ้า
ตรงนี้เป็นยี่ห้อผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตัดออกไป ขอบคุณครับ
เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม
48 ท่ า น สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดอนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 39,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยก
มือครับ อนุมัติ 44 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง -งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 39,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 44
เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- -งดออกเสียง 4 เสียง- (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ)

ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่กอ่ หนี้ผูกพัน)
โอนลด
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ
4,000,000 บาท
โอนเพิ่ม
จานวน 2 โครงการ
งบประมาณ
4,000,000 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายอุทัย มิ่งขวัญ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากหน่วยงาน
ราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 (กั น เงิ น ไม่ ไ ด้ ก่อหนี้ ผู ก พั น ) เพื่ อแก้ไ ขปั ญ หาความต้ องการของ
ประชาชน ดังนี้ รายการโอนลด 1.กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม 1.กองช่าง
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 4,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านโกวิทย์ครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่ว นจั งหวัด นครราชสีม าผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่า น กระผมนายโกวิ ทย์ เลาวัณ ย์ศิริ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอบ้านเหลื่อม สิ่งที่อยากจะเรียนถามท่านประธานฯ ฝาก
ไปถึงฝ่ายบริหารว่างบนี้เป็นงบปี 2556 จึงอยากจะถามท่านประธานฯ ผ่านไปว่าเพราะเหตุใดจึงไม่
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ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

สามารถดาเนินการ ปี 57 ก็ผ่านมาแล้ว นี่ 58 เดือนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะอะไรถึงไม่ดาเนินการ
พอดีผมมาดูเรื่องรถตู้ ขออนุญาตนาเรียนท่านประธานฯ ด้วยความเคารพอย่ างยิ่งว่าสมัยก่อนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเคยขอทาเรื่องซื้อรถประจา
ตาแหน่งเป็นรถเบ็นซ์อี 230 สีฟ้าเข้ม ตอนนี้ติดแก๊สไปแล้ว วันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอยากได้
อี 300 ราคาตอนนั้นประมาณเกือบ 3 ล้าน พอไปดูระเบียบ กฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาให้ใช้รถ
ซีซีประมาณ 2,000 นิด ๆ เงินประมาณล้านหน่อย ๆ ถ้าจะใช้เงิน 2-3 ล้าน มันไม่มีกฎระเบียบที่จะให้
ท่านซื้อได้ สมัยนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง ไม่มีผู้ตรวจสอบ
เหมือนตอนนี้ ตอนนี้เราต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะซื้อรถราคาเกิน 2 ล้าน 4 ล้าน ต้อง
ขออนุ ญ าตท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น กรณี พิ เศษโดยจะอ้ า งสถาบั น เบื้ องสู ง บ้ า ง เป็ น รถต้ อนรั บ
อาคันตุกะ เป็นรถต้อนรับราชวงศ์เท่านั้น สิ่งนี้อยากจะถามจริง ๆ เรื่องนี้คนที่น่าจะตอบผมได้ดีที่สุ ดคือ
เจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ท าไมถึ ง เสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารตั้ ง งบประมาณซื้ อ รถตู้ ตั้ ง 4 ล้ า น เข้ า มาในสภาฯ แห่ ง นี้
เพราะฉะนั้นข้าราชการซึ่งเป็นผู้ดูระเบียบ ดูกฎหมายชัดเจนว่าทาไมถึงยอมให้ท่านตั้งมา และเมื่อท่านยัง
ยื้อว่าจะเอาปี 57 มันก็ไม่ได้ และยิ่ง คสช.เข้ามายึดอานาจมันยิ่งไม่ได้ยากขึ้นอีก นี่คือปัญหา เพราะอะไร
ก็เลยอยากจะถามท่านประธานฯ ผ่านไปถึงส่วนราชการ เพราะอะไรท่านไม่ติติง ไม่บอกกล่าวเลยหรือว่า
มันดาเนินการไม่ได้ ถ้าเงินจะซื้อรถราคา 4 ล้าน มันต้องเอาระเบียบมาจับมาดู ขออนุญาตถามแต่โดย
ส่วนตัวผมเสียงเดียวผมเห็นชอบอยู่แล้วขอบคุณครับ
เชิญฝ่ายบริหาร
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติเชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา การที่เราไม่ซื้อรถ ทาไมไม่ซื้อ ซื้อไม่ได้เพราะเหตุผลใด ขั้นตอนทางระเบียบ
พัสดุที่เราดาเนินการ เราดาเนินการหาผู้รับจ้าง หาผู้ดาเนินการ หารถ ว่าง่าย ๆ จะเอารถมาจะทา
อย่างไร มีวิธีการดาเนินการแบบไหน เราก็ไปดูแล้วมันก็มีระเบียบเปิดให้ว่าสามารถซื้อได้ เราก็ซื้ อเราก็
ดาเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง ประกาศขึ้นอินเตอร์เน็ตทุกอย่างและเราก็ได้ผู้รับจ้าง แต่เมื่อ
เราได้ผู้รับจ้างแล้วเราจะถึงขั้นตอนที่เราจะลงนาม เพื่อจัดหารถตู้มาบังเอิญไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือเปล่า
ทาง สตง.ทักท้วงว่าการจะซื้อรถราคาขนาดนี้ให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ใช้เขาบอกว่า
ไม่ เ หมาะสม ไม่ ส มควรท าไมต้ อ งซื้ อ อย่ า งที่ ท่ า นประธานฯ ทราบว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ การที่เรามีรถอย่างนี้ไว้มันไม่ได้บอกว่าเป็นภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างเดียวอาจจะไว้รับแขกบ้านแขกเมือง แขกผู้ใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพราะหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาเมื่อก่อนเรามีรถตู้ เป็นรถโฟล์คเหมือนกัน เราก็เคยซื้อไม่ใช่ไม่เคยซื้อ ในสมัย
ท่านนายกฯ วิทูร ท่านก็เคยซื้อมาแล้ว เราคิดว่ารถอย่างนี้วันนี้ถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแขกบ้าน
แขกเมืองมาเราจะเอารถอะไรไปรับ รับเสด็จเราจะใช้รถอะไร มันมีเหตุผล แต่การที่เราจะซื้อมา
1.เพื่อให้สมเกียรติกับอาคันตุกะ ผู้ใหญ่แขกบ้านแขกเมือง นายกรัฐมนตรีเองก็ตาม หรือเจ้าฟ้าเจ้า
แผ่นดินหรือแขกคนสาคัญของเมืองโคราช เพราะในอนาคตอีกไม่นานอย่างที่ท่านทราบก็จะมีอาเซียนเข้า
มาอีก การที่ สตง.เขาทั กท้ว ง อย่า งที่ท่ านทราบแม้ แต่ วัน นี้ ประกาศออกมาว่ า กระตุ้ น เศรษฐกิจ ให้
หน่วยงานราชการดาเนินการสอบราคาในวงเงินตั้งแต่ 1 บาท ถึง 5 แสนบาท หน่วยงานภูมิภาคทาได้
ส่วนกลางทาได้ แต่ สตง.ที่ตรวจเราบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือเวียน ซึ่งวันที่ 15 กันยายน จะสามารถทา
ได้แล้ว แต่วันนี้เข้าไปสอบถามบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือเวียนห้ามทา มันก็เคยเป็นประเด็นเหล่านี้เขา
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คงว่าท้องถิ่นน่าจะมีการทุจริต ท้องถิ่นใช้เงินไม่เป็น ผมก็ไม่เข้าใจออกระเบียบราชการมาเราก็เป็น
หน่วยงานราชการของรัฐเหมือนกัน ผมเคยถาม สตง.แม้กระทั่งว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทาน
ทาไมสามารถไปขุดบ่อในไร่นาของพี่น้องประชาชนได้ ซึ่งไม่ใช่ของหลวงด้วยซ้าไป ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านคงทราบ ท่านประธานฯ คงทราบแล้วว่ามีโครงการขุดบ่อน้าในไร่นาสวนผสม ซึ่งใช้เงินหลวงใช้
เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปขุดในไร่นาหน่วยงานของชลประทานทาได้ ทาไมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผมถามว่าผมได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แก้ปัญหาความแห้งแล้งให้กับพี่
น้องประชาชนให้เขาได้มีน้าใช้ทาไมผมขุดไม่ได้ ในขณะที่เราก็เป็นหน่วยงานของทางราชการเหมือนกัน
สตง.เขาก็ตอบไม่ได้เขาบอกเป็นระเบียบ เป็นโครงการของรัฐ มันก็เป็นโครงการเหมือนกันเราก็มีสภาฯ
รับรอง ข้อที่ 2 ที่เห็นชัด ๆ เรื่องขุดบ่อบาดาลที่มันเงียบที่มันไม่มีเรื่องอะไรเลยเพราะว่าอะไรรัฐบาลเองก็
ไปขุดไปเจาะ ผมถามว่าการไปขุดผมถาม สตง.เลยว่าผมไปขุดบ่อบาดาลถ้ามันต้องขุ ดในที่เอกชนที่มันมี
น้า และเอาน้ าให้กับพี่ น้องประชาชนใช้โ ดยส่ว นรวมผิ ดไหม สตง.บอกผิ ด น้ าเจาะลงไปแล้ว น้าให้
ประชาชนได้ใช้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ แต่บังเอิญว่าที่สาธารณะในหมู่บ้านมันอาจจะไม่
มีที่สาธารณะไว้ขุดบ่อบาดาลก็ได้มันอาจจะมีแต่ไกลจากหมู่บ้านต้องเดินเป็นระยะทางไกลๆ ใช้เงินมาก ๆ
แต่ถ้าเขามีคนอุทิศบ่อ 8 นิ้ว 10 นิ้ว เจาะลงไปเอาน้าขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถ้ามีคน
ร้องผิดอีกต้องเอาคืน ต้องเอาบ่อบาดาลออกต้องกลบไม่ได้ เรื่องเหล่านี้มันเป็นทัศนวิสัยของหน่วยงานซึ่ง
มั น เป็ น ปั ญ หาในระดั บ ประเทศไม่ ใ ช่ จ ะมี เ ฉพาะองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม าที่ เ ดี ย วที่
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางเรื่องแล้วทาไม่ได้ ที่ภาคใต้ก็มีปัญหาว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่า อบจ .
อบต. เทศบาล ท้องถิ่นอื่นทาได้หรือไม่ สตง.มีหน้าที่บอกว่าผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่า ไม่ได้
บอกว่ามันคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร ไม่ได้บอกว่าคุณมีอานาจหรือไม่ คนที่จะบอกเราได้ว่าเรามีอานาจหรือ
เปล่านั่นคือคณะกรรมการกระจายอานาจ นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งสามารถอนุมัติให้เราได้ จริง ๆ
ทาเรื่องไปเราขอจังหวัดหมด เราบอกจังหวัดหมด จังหวัดก็เซ็นอนุญาตมาแต่พอมาถึง สตง. ผมก็เห็นใจ
พี่น้องข้าราชการ เขาบอกมาอย่างนี้ด้วยวาจานั่นคือให้คืนเงิน ผมถามว่าข้าราชการเงินเดือนเท่าไหร่
และต้องนาเงินไปคืน จะนาเงินที่ไหนไปคืนให้กับหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนในเดียวในจังหวัด
นครราชสีมาที่มอบอานาจมาจากอธิบดี มอบอานาจมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถ
กากับ ดูแลองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และผมถามว่า สตง.เขาไปตรวจผู้ว่าฯ บ้างหรือไม่ มีแต่ไ ป
รายงานเพื่อทราบ ไปรายงานว่าจะทาอะไร ไม่ทาอะไร ผมเคยไปเรียนพบท่านผู้ว่าฯ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับ สตง. เขาไม่ได้ไปตรวจเขาไปรายงานว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วท่านจะมาเปรียบเทียบกับ
องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด ซึ่ ง สถานภาพค่อนข้า งง่ อนแง่ น ไม่ รู้จ ะเป็ น อย่ า งไรต่ อ ติ ด ตามข่า วสาร
บ้านเมืองร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็คงร่างกันต่อไป ให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดสาหรับประเทศไทย ก็ยังดีใจ
ว่าผมเห็น สส.น้อยนั่งอยู่เต็มสภาฯ และคอยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน คอยสอบถามก็ดี แต่เรื่อง
ของเราที่เราซื้อไม่ได้ก็เพราะเขาทักท้วงให้ข้าราชการเขาคืนเงิน ถ้าซื้อแล้วข้าราชการคืนเงิน จะนาเงิน
จากไหนไปคืนเขา เราไม่สงสารข้าราชการหรือถ้าจะซื้อ อยากฝากว่าข้อจากัดในการทางานของเราเราก็
พยายามจะทา ถ้าจะได้มาจะมาใช้คนเดียวหรือไม่ วันนี้เองมีเสียงเรียกร้องจากเพื่อนสมาชิกฯ จากท่าน
ประธานสภาฯ เวลาประธานสภาฯ ไปไหนใช้รถตู้คันเก่าผมว่าก็ดูยังไง ๆ อยู่ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 48 คน นารถตู้คันน้อย ๆ ไป ก็พยายามจะหารถให้กับสภาฯ ให้กับคณะกรรมการ
สภาฯ ได้ไปดูติดตามการทางานของข้าราชการ ติดตามการทางานของฝ่ายบริหาร อยากจะมีรถตู้ที่
เหมาะสมกับฝ่ายสภาฯ เหมาะสมกับฝ่ายบริหาร เหมาะสมกับฝ่ายข้าราชการ เราก็พยายามทาอย่าง
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เต็มที่ให้มันสมฐานะสมเกียรติที่เราได้ทางาน ให้สมเกี ยรติประธานสภาฯ ที่มีสมาชิกฯ 48 คน เราก็
เกรงใจอยู่ถ้าได้มา 1 คัน ผมถามว่าถ้ามีภาระความจาเป็นที่ไม่ตรงกันก็นาไปใช้ได้ด้วยกัน ไม่ได้บอกว่า
เอาไปซื้อรถให้ข้าราชการแล้วปลัดใช้คนเดียว ให้ ผอ.ใช้คนเดียว ให้รองปลัดฯ ใช้คนเดียว ผมอยากให้
พวกเราสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดไม่งั้นจะซื้อทาไม รถเราสิบกว่าปีทั้งนั้น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ
สิบกว่าปีทั้งนั้น ไปไหนไม่รู้จะทันเขาหรือเปล่า ไปไหนไม่รู้จะเสียกลางทางหรือเปล่า ผมก็นั่งสังเกต
ตลอดนั่งรถบัสไปขอนแก่นก็ต้องแวะพักที่โนนสูงก่อนเพื่อเปลี่ยนรถ เราก็อยากดาเนินการให้มันสมฐานะ
สมเกียรติแต่การซื้อไม่ได้เราทาถูกต้องตามระเบียบหมดแต่เขาทักท้วงมาอย่างนี้แล้วบอกว่าให้ข้าราชการ
คืนเงิน ผมถามว่าถ้าท่านเป็นผมท่านจะยอมให้เขาคืนเงินหรือไม่ ซื้อก็ได้เพราะผมทาถูกต้องมาหมด
ทุกอย่างแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อคืนเงิน มีหนังสือไหมบางเรื่องเรื่ องหนังสือเขาก็ไม่ได้ทาถามเรามาเป็น
ลายลักษณ์อักษรทุกเรื่องแต่ถ้ามันถามมาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเรื่องมันจะหนักกว่านี้ แต่ถ้าถามมา
ด้วยวาจาก็เหมือนกับว่าอลุ่มอลวยซึ่งกัน และกันอย่าทาทาแบบนี้จะสอบ เราเองก็พยายามจะทาให้
แก้ปัญหาให้ข้าราชการ แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน แก้ปัญหาให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้มันจบ
เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้ ถามว่าฝืนได้ไหมฝืนได้แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นขึ้นมาเขามา
ตรวจเรื่องโน้นเรื่องนี้ผมว่าไปใหญ่ เพราะฉะนั้นน้าผึ้งหยดเดียวอย่าทาเลยมันมีภารกิจของเราอีกตั้ง
มากมายที่เราควรจะทา ก็ฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฯ เรื่องรถเราก็พยายามจะหาเพื่อน
สมาชิกฯ เวลาจะไปดูงานเราก็อยากจะมีรถให้อย่างสมฐานะสมเกียรติ ข้าราชการระดับผู้บริหารสูงสุด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปก็ทาให้สมเกียรติเราก็พยายามจะทาแต่ถ้าทาไม่ได้มันผิดบางเรื่องน้าผึ้ ง
หยดเดียวจะทาไหม ไว้ทาอย่างอื่นดีกว่าไหม ให้เราเดินไปได้พร้อม ๆ กัน ให้สภาฯ เดินได้ ให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ เชิญท่าน สจ.โกวิทย์ครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่ว นจั งหวัด นครราชสีม าผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่า น กระผมนายโกวิ ทย์ เลาวัณ ย์ศิริ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอบ้านเหลื่อม ที่ลุกขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้โต้เถียงไม่ได้ถกเถียง
ท่านรองฯ อาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ที่ตอบ ผมถามว่าปี 2557 เมื่อเราดาเนินการแล้วเราดาเนินการ
ไม่ได้ อย่างที่ท่านตอบว่าสมัยก่อนเขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีใครไปตรวจสอบผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการฯ สมัยนั้นคือผู้ว่าฯ ดารง รัตนพานิช ท่าน
อยากได้เบ็นซ์อี 300 ราคาเกือบ 3 ล้าน สภาฯ ก็เห็นด้วยเพราะไม่ใช่ให้ท่านนั่ง คนเดียวต้องรับแขก
บ้านแขกเมือง แต่ว่าเมื่อไปถึงอีกจุดหนึ่งที่ สตง.ท้วงติง ว่าท่านครับควรจะนั่งรถในราคาล้านต้น ๆ เถอะ
เพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากกับขบวนการตรวจสอบท่านก็ได้อี 230 ราคาตอนนั้นล้านนิด ๆ ท่านชวาลก็อยู่ใน
เหตุการณ์ ต้องขออนุญาตอ้างอิงท่าน ตอนนั้นท่านอยากได้ 300 เพราะสจ. ที่อยู่แถวโชคชัยเขานั่ง
เบ็นซ์อี 300 ท่านผู้ว่าฯ นั่งอี 230 มันด้อยกว่า สจ.นิด ๆ ท่านก็เลยอยากจะได้ 300 แต่ท่านก็ต้อง
ยอมรับสภาพก็ได้เบ็นซ์สีน้าเงินคืออี 230 ใช้จนถึงทุกวันนี้ นั่นขนาดว่าเขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง
อย่างที่ท่านบอกนั่นแหละ สตง.ก็ต้องไปรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เขาก็ยังไม่สามารถดาเนินการ
ซื้ออี 300 ได้ เพราะฉะนั้นในปี 2557 เมื่อเราจะซื้อเข้าไปมันก็โดนท้วงติงแล้วปี 56 ทาไมไม่ขยับไปซื้อ
อย่างอื่นหรือซื้อรถตู้ เดี๋ยวรถตู้เดี๋ยววาระอื่น ๆ ผมจะขออนุญาตพูดอีกรอบหนึ่งเพราะอย่างไรจึงขอรถตู้
ให้ กั บ สภาฯ แห่ ง นี้ ด้ ว ย ไม่ ไ ด้ ถ กเถี ย งกั บ ท่ า นแต่ มั น เป็ น อย่ า งนั้ น จริง ๆ ว่ า ท าไมปี 57 ท าไมไม่
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ปรับเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นซะ ก็ยังไง สตง.เขาก็ไม่ยอมเหมือนเดิม จนมาถึงปี 58 จะหมดปีงบประมาณ
แล้ว ก็ยังไม่ได้ดาเนินการ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ เชิญท่าน สจ.สมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อาเภอโนนสูง เขต 2 ทาไมไม่โอนลดรถตู้ และไปซื้อรถตู้เลยละครับ แค่นี้แหละครับ
ท่านประธานฯ
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่ านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเหตุการณ์มันมาอย่างนี้แล้วมันจะไปไหนต่อ ผมถามว่าได้คันเดียว แล้วปี
หน้าได้ 5 คัน จะตอบคาถามสภาฯ อย่างไร คุณยังจะดึงดันเอาอีกเหรอ เขาทักท้วงขนาดนี้แล้ว ถ้าผม
ถามว่ า ไม่ ไ ด้ โฟลค์ ไ ม่ ไ ด้ เบ็ นซ์ คุณ มาซื้ อรถตู้ คอมมู นิ เตอร์เอาไหมครับ แล้ ว บอกว่ า ซื้อรถแบบนี้ มั น ก็
เหมือนเดิม มันสมเกียรติประธานสภาฯ สมเกียรติกับนายกฯ ไหม สมาชิกฯ คณะนึงไปได้แค่นี้รถสอง
แถวธรรมดาในปัจจุบัน แล้วผมมาซื้อคันเดียวสภาฯ ยอมไหมครับ ผมถามว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เรา
เองเราก็คิดถึงฝั่งโน้นฝั่งนี้คิดถึงข้าราชการว่าเราจะเอาอย่างไร ใจผมประธานสภาฯ รองนายกฯ ท่าน
ปลัดฯ รถเราสิบกว่าปีทั้งนั้นจะทาอย่างไรจะให้เขาไปไหนมาไหนให้สมฐานะสภาฯ สมฐานะปลัดฯ
ข้าราชการที่เขาไป ไปก็ไปไม่ค่อยถึงอยู่แล้วแล้วจะมาซื้อคันเดียวให้นายกฯ ถ้าผมซื้อคันเดียว แล้วคน
อื่นไม่ได้มีเลย ซื้อหมายความว่าซื้อให้ฝ่ายบริหารคันเดียว แล้วฝ่ายสภาฯ รถตู้สภาฯ ไม่ได้ ฝากเรียน
ท่านประธานฯ ว่าถ้าเราอยากทาเราก็อยากทาให้มันสมเหตุสมผลทาให้พร้อม ๆ กันทุก ๆ ท่านครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสุพจครับ
นายสุพจ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจ ธรรมประทีป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อาเภอเมืองฯ เขต 4 เนื่องจากการโอนลดโอนเพิ่ม 4 ล้าน ซึ่งเป็นปัญหาของรถตู้ วันนี้อยากจะเรียนว่า
ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่เห็นความสาคัญของสภาฯ โดยเฉพาะท่านประธานฯ ว่าอยากจะซื้อรถให้กับ
ท่านประธานสภาฯ เป็นรถประจาตาแหน่ง แต่บอกว่าเราไม่จาเป็ นต้องใช้รถคันละ 4 ล้าน 5 ล้าน ถาม
ว่าคอมมูนิเตอร์โตโยต้า ผมถามว่าเราก็ไม่อยากได้ใช่ไหมครับขอให้เป็นยี่ห้อแตกต่างผมบอกว่า 4 ล้านเรา
ซื้อได้ 2 คัน ทาไมไม่โอนมาซื้อให้เลย เอาฮุนไดก็ได้ครับซึ่งจะแตกต่าง แตกต่างกันแน่นอน ผมคิดว่าถ้า
เป็นล้านกว่า ๆ ฮุนไดได้ 2 คัน อยากฝากว่าถ้าเป็นไปได้จะแก้ไขสักครั้งก็ไม่เป็นไรจากโครงการที่ท่าน
โอนมาแล้ว 4 ล้าน ด้วยความอนุเคราะห์หรือจะเห็นความจาเป็นของสภาฯ แห่งนี้ ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทยไปไหนก็ต้องกระจัดกระจายกันไปไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนสักที ขอรถ 2 คันเลย ผมคิดว่าแต่ละกอง
นั้นมีมากมายแล้วครับรถ ถามว่าค่าบารุงรักษาปีละเท่าไร รัฐบาลบอกว่าให้เช่าได้เราก็เช่ามาแล้วเป็น
บางส่วน ผมเชื่อว่าทุกกองมีมาก มีหลายคันด้วย ผมก็ไม่ทราบว่าระเบียบตัวนี้ได้ปฏิบัติกันหรือเปล่าที่ว่า
นอกเวลาราชการได้ขออนุญาตกันถูกต้องผมกลัวจะถูกตรวจสอบ นอกเวลาราชการแล้วนารถออกไปใช้
กันได้ขออนุญาตให้ถูกต้องกันหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
48 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
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มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

(กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โอนลด 1 โครงการ งบประมาณ 4,000,000 บาท โอนเพิ่ม 2 โครงการ
งบประมาณ 4,000,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ อนุมัติ 44 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ
–ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง -งดออกเสียง 4 เสียง- (ประธานสภา,รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กันเงินไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน) โอนลด 1 โครงการ งบประมาณ 4,000,000 บาท โอนเพิ่ม 2 โครงการ งบประมาณ
4,000,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมัติ – ไม่มี -งดออกเสียง 4 เสียง- (ประธานสภา,รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
วาระต่อไปผมขอมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี รองประธานสภาฯ ทาหน้าที่แทนครับ

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อสอบถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
เชิญท่าน สจ.โกวิทย์ครับ

นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ทาหน้าทีป่ ระธานสภาฯ

นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่ว นจังหวัดนครราชสีม าผู้ทรงเกียรติทุ กท่า น กระผมนายโกวิ ทย์ เลาวั ณย์ศิริ สมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอบ้านเหลื่อม เป็นเรื่องสืบเนื่องจากความไม่สะดวกสบาย
ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขออนุญาตเป็นเรื่องที่อยากจะนาเรียนสภาฯ ถึงท่าน
ประธานสภาฯ ขออนุญาตเป็นเรื่องเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไขในบางเรื่องเพื่อให้
ทางฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหารไปด้วยกันได้อย่างดี สืบเนื่องว่าเมื่อวันที่ 3 ผมได้มีโอกาสได้ไปที่ กทม.
ซึ่งวันนั้นสถาบันพระปกเกล้าเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สถาบันได้เปิดหลักสูตรอบรมเราได้
ไปอบรม 2 อาทิตย์เขานัดให้เราไปสัมมนาเป็นวันครบรอบกี่ทศวรรษของพระปกเกล้าด้วย ก็รีบไปช่วง
เช้าแล้วช่วงบ่ายก็มีการรับประกาศและเข็มที่จะมอบให้ท่านสมาชิกฯ ที่ไปร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นด้วย
ตอนแรกได้ประสานกับท่าน สจ.รักชาติ เพราะแต่ก่อนจะไปด้วยกันในฐานะที่ผมต้องผ่านบ้านท่านรัก
ชาติ ถ้าไม่ให้ท่านไปด้วยท่านจะหงุดหงิดและที่สาคัญเวลาไปไหนก็ต้องพักด้วยกันกับท่านด้วยก็เลยต้อง
ให้ท่านอาศัยไปด้วย วันนั้นท่านก็เลยบอกว่าพี่ เรารับเข็มเสร็จประมาณบ่าย 3 วันนั้นพี่ช่วยดูแลอาหาร
การกินให้ผมหน่อยนะ ผมก็เลยบอกท่านว่าได้ไม่มีปัญหา ท่าน สจ.รักชาติก็เลยออกข้อคิด ทุกครั้งจะ
เป็นผมที่นารถส่วนตัวไปใช้งาน ไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็จะใช้รถส่วนตัว แต่วันนั้นท่านรักชาติบอกว่าถ้า
ผมจะเลี้ยงกลัวพี่จะเลี้ยงผมไม่เต็มที่พี่อย่าเอารถไปเลยเราไปรถตู้ อบจ.กันดีกว่า เพราะทาง สจ.อาเภอ
เมืองฯ เขาได้ประสานท่านประธานไว้แล้ว มีรถตู้อย่างดีของ อบจ. มาจอดรอรับผม 6 โมงครึ่ง ผมมา 6
โมงสี่สิบห้านิด ๆ เขามาจอดรอตามที่ได้นัดหมายกัน นั่งรถไปผมมาขึ้นคนแรกและไปรับท่าน สจ.จาก
อาเภอเมืองฯ อีกหนึ่งท่านที่สานักงานท่านสุวัจน์ และไปรับท่านรักชาติที่สูงเนิน หลังจากรับทั้ง 3 ท่าน
เพื่อจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ความเร็วประมาณ 100 ออกจากสูงเนินลงมะเกลือใหม่เท่านั้นได้ยินเสียง
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ตูม ผมสงสัยถามท่านรักชาติว่าใครยิงรถเราหรือเปล่า เพราะไม่ค่อยได้ใช้รถของ อบจ.เท่าไหร่ คนขับ
บอกเดี๋ยวผมขอชะลอข้างทางน่าจะมีอะไรสักอย่าง แล้วก็ชะลอข้างทางจอดลงมาดูที่รถว่ามีอะไรเกิด
ขึ้นกับรถเพราะเสียงค่อนข้างจะดังมาก เหมือนใครยิงถูกรถพอลงไปดูแล้วยางระเบิด ผมไปมองที่ดอก
ยางก็รุ่นไม่มีดอก บอกคนขับพยายามตั้งสติไม่หงุดหงิด ทาไมไม่เปลี่ยนยางละ ยางมั นหมดสภาพแล้ว
ผมก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่ ผมเลยบอกว่าไม่ได้นะชีวิตคุณฝากไว้กับเขานะฝากไว้กับคันนี้ คุณจะบอกว่ารอวัน
นั้นวันนี้ไม่ได้ เพราะยางมันมีอายุ โดยเฉพาะรถหลวงทุกคนก็รู้ทุกคนมาถึงก็ขับ ไม่ได้มองว่ายางมีลม
หรือเปล่าไม่เกี่ยวไปอย่างเดียว ผมบอกว่าคุณต้องทาบัน ทึกไม่ใช่ถึงเวลาคุณจะรายงานแต่หัวหน้า มัน
ไม่ใช่เพราะคุณต้องป้องกันตัวของคุณเองด้วย เพราะคุณต้องทาเรื่องบันทึกว่าจะขอเปลี่ยนยางเพราะมัน
จะมีการกาหนดระยะเวลาและเป็นการป้องกันตัวพนักงานขับด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย ว่า
เราได้บันทึกว่าอายุยางมันถึงเวลา 2 ปีต้องเปลี่ยน ถ้า 10,000 กิโลต้องเปลี่ยน ไม่ใช่เอาแตกเปลี่ยน
ระเบิดเปลี่ยนไม่ใช่ ก็เลยเตือนไปว่าคุณจะต้องบันทึกเรื่องแล้วส่งให้หัวหน้าฝ่ายของท่านไปว่าอายุยาง
มันถึงกาหนดแล้วต้องเปลี่ยน เป็นการป้องกันตัวของคุณด้วยไม่ใช่มันเกิดเสียหรือระเบิดดีว่ามันระเบิดล้อ
หลัง ถ้าล้อหน้าท่านลองคิดภาพดูแล้วกันเฉพาะ สจ.รักชาติก็น้าหนักเท่าไรแล้ว มันจะเหวี่ยงมันจะส่าย
ขนาดไหนก็ยังดีแค่เป็นล้อหลัง อยากจะฝากท่านประธานฯ ในปี 2559 ซึ่งงบจะเข้าในเดือนนี้ฝากดูแล
เรื่องรถซึ่งอายุรถที่ผมไปวันนั้นก็สอบถามว่าสิบกว่าปีต้น ๆ แล้ว สภาฯ อนุมัติงบประมาณสองพันกว่า
ล้ า น ปี 2559 ผมฝากท่ า นประธานฯ ดู แ ลหน่ อยเรื่ องรถตู้ ของท่ า นสมาชิ กฯ ยั ง ไงสภาฯ ก็ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณเกี่ยวกับงบดูแลยวดยานพาหนะ ไม่ว่าเปลี่ยนยาง เปลี่ยนอุปกรณ์อะไรของรถ เปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่อง เราก็ตั้งในงบไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านก็น่าจะใช้ให้มันคุ้มค่า ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สจ.สมพรครับ

ทาหน้าที่ประธานสภาฯ

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อาเภอโนนสูง เขต 2 มี 3 เรื่องด้วยกันแต่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรถตู้ด้วย วันนี้เราประชุม
สมัยสามัญ และเปิดเป็นครั้งแรกด้วย ก็เป็นธรรมเนียมของสภาฯ แห่งนี้ว่าในการเปิดสมัยสามัญนั้นเพื่อน
สมาชิกฯ ทุกท่านเราได้มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกับแต่งเครื่องแบบในชุดข้าราชการ วันนี้ก็
ต้องกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปด้วย สิ่งที่ผมมีความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าในการประชุมนัด
หน้านั้นทราบว่าก็คงผ่านงบประมาณ 2 พันกว่าล้านอีกเช่นกันในปี 59 ผมเองมีความเป็นห่วงเป็นใยว่า
วันนี้จากที่สัมผัสกับท่านผู้ว่าฯ หลายครั้งและท่านผู้ว่าฯ ก็จะเกษียณด้วย ท่านไปพูดครั้งหลังสุดที่พบกัน
คือที่ได้ไปทา TIA เรื่องเกี่ยวกับรถไฟรางคู่ ที่ท่านประธานฯ ได้ฉายวีดีทัศน์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ ท่านผู้ว่าฯ
เองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพูดในที่ประชุมวันนั้นเหมือนกับบอกว่าเหลือเวลาอีก 20 กว่าวัน ท่านผู้ว่าฯ
ก็จะเกษียณแล้วแต่วันนี้น้าในเขื่อนที่จะต้องใช้ทั้งจังหวัดนครราชสีมานั้นความจุของเขื่อนประมาณ 600
ล้านลูกบาศก์เมตร แต่วันนี้น้าในเขื่อนมีประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตรแค่นั้นเอง ถ้าในเดือนต่อไปนี้ฝน
ยังไม่ตกปีหน้าแน่นอนปัญหาเรื่องของน้าในเขตอาเภอเมืองฯ ในเขตเทศบาลฯ นี่แหละครับวิกฤตหนัก
สุด วันนี้ดูข่าวเมื่อคืนนี้เองในเรื่องของเขื่อนลาตะคลองวันนี้ถนนมิตรภาพสายเก่า 10 กว่ากิโลที่ปรากฏ
อยู่ ปรากฏให้เห็นเลยและน้าก็ไม่สามารถจะใช้งานได้เลย ถ้ามองไปดูข่าวที่ออกเมื่อคืนนี้สถานีสูบน้าที่
เป็นตู้กลม ๆ อยู่ตรงกลางลาตะคลอง วันนี้ถึงเห็นแล้วไม่ได้ท่วมตรงที่จะจ่ายน้าหรือโรงกรองน้าตรงนั้น
เลย วันนี้คาดว่าอย่างที่ท่านพรชัย อานวยทรัพย์ ได้ประชุมครั้งที่แล้วและวันนี้ศาลปกครองทราบว่าให้
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มีกาหนดใช้น้าลาแชะแค่ประมาณ 2 เดือน หรือ 3 เดือนแค่นั้นเอง วันนี้ลาตะคลองจ่ายน้าไม่ได้ ลาแชะ
เองก็จ่ายน้าที่จะมาเลี้ยงในเขตเทศบาลอีกประมาณได้ 2 เดือน วันนี้ในโลกโซเชียลวันนี้ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาล มทส.จะขยายเป็น 800 เตียง และจะมีห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเทอมินอล เซ็นทรัล
แมคโคร ที่จะสร้างตรงทางเข้ามาหัวทะเลเป็นโปรแจ๊คเอง นี่ก็ใช้น้ามูลค่ามหาศาล ในการจัดการ
งบประมาณปี 2559 ท่านได้เตรียมปัญหาในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นี่ยังไม่เกี่ยวกับรอบ
นอก 32 อาเภอ ผมมีความเป็นห่วงเป็นใยตรงนี้อยากจะเรียนก่อนที่เราจะเอางบประมาณปี 2559 เข้า
ว่าในโครงการต่าง ๆ นั้น ได้แตรียมวางแผนเตรียมยุทธศาสตร์ในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง
อย่างไร ฝ่ายบริหารก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการใช้รถเจาะบ่อบาดาล ถามว่าวันนี้เรื่องของรถ
เจาะน้าบาดาลปรากฏว่าใช้งานได้กี่คันครับ เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาผมต้องขับรถวิ่งวนไปดูรอบศูนย์
เครื่องจักรกลเรานี่แหละครับว่ามีรถอะไรที่ชารุดและใช้งานไม่ได้บ้างถ้าท่านประธานฯ ประชุมเสร็จท่าน
จะขับรถวนไปดูสักรอบก็ได้จะเห็นรถเกรดเก่า ๆ คันหนึ่งหญ้ากาลังจะงอกแล้วครับ และมีแมคโครเก่า ๆ
อยู่ตัว หรือสองตั วที่เขาเรียกว่า รออะไรก็ไม่รู้ แต่วั นนี้ในปี 58 และหลายปีที่ ผ่านมาตลอดจนปี 59
ชาวบ้ า นรอว่า หลั ง ฝนถนนจะดี ไ หมเฉพาะถนน อบจ. ไม่ ต้ องถึง ขนาดลาดยางหรอกครับ ขอแค่ ชุ ด
เครื่องจักรไปเกรดบดอัดหลังฝนถนนดีไม่ต้องเอาถนนปลอดฝุ่นแบบโครงการรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่วันนี้เรากาหนดนโยบายได้หรือไม่ครับนี่อยากจะฝากจริง ๆ ด้วยความเคารพว่าวันนี้ เครื่องจักรกลชุด
หนึ่งเราก็โอนลดไปแล้วชุดที่แล้วผมจาได้ว่าโอนลดเครื่องจักรกลไปประมาณ 80 กว่าล้าน เปิดอนุมัติ
งบประมาณทุกปีผมก็จะต้องพูดเรื่องนี้ว่าวันนี้ไปทางไหนชาวบ้านเขาไม่ถามท่านสจ.ทั้ง 48 ท่าน ว่า สจ.
ขอชื่นชมลูกฉันเข้าไปเรียนโรงเรียนของ อบจ.ดี๊ดี ไม่มีครับ มีแต่ สจ.มาดูแลถนนตรงนี้ให้บ้าง นี่เป็นเรื่อง
จริง เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้วเราจะต่อไป 60, 61 ก็ไม่ว่ากัน ถือว่า
เป็น สจ.สมัยแรกที่ดารงตาแหน่ง 5 ปีหรือ 6 ปีก็ไม่ว่ากัน แต่ว่าอย่างน้อย ๆ ฝ่ายบริหารก็ต้องโชว์
บทบาทการบริหารที่สาคัญ ผมไปเห็นแล้วครับวันนี้อย่างที่กราบเรียนท่านประธานฯ ว่ารถกาลังจะพัง
อีกหลายคันในศูนย์ช่างแห่งนี้ พี่น้องไปเห็นอยากได้รถเบ็นซ์มีรถเบ็นซ์สีฟ้าจอดอยู่ด้านหลังกองช่างอยู่
คันหนึ่ง แต่วันนี้ฝาท้ายถ้าเอาปุ๋ยไปใส่ปลูกสะระแหน่ได้งามทีเดียวเห็นแล้วก็เสียดาย เสีย ดายว่า 1.
เสียดายเวลาที่มันเสีย ไปที่จะดูแลพี่น้องประชาชน วัน นี้เห็นทางหลวงชนบทเขามีชุดเครื่องจักรไป
ซ่อมแซมไปอะไรแล้วพอมาเห็นถนนของเราก็สะท้อนใจจริง ๆ ไม่ได้ต่อว่าฝ่ายบริหารนะครับแต่อยากจะ
ขอร้องและขอความเห็นใจว่าในปีหน้าฟ้าใหม่ในการจัดงบประมาณก็ฝากไว้ด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ
รถตู้ ผมเองก็มีวีรกรรมพอ ๆ กับท่าน สจ.โกวิทย์ ต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่าน คือได้รับความ
ลาบากเหมือนกัน ปีหน้าขอคันหนึ่งวันนั้นเราปรบมือให้กับท่านรองฯ กิตติแล้วนะครับที่เข้าใจว่าจะเป็นที่
พัทยาในปี 59 เราไม่เอาเบ็นซ์ ไม่เอาโฟลค์ ไม่เอาอะไรหรอกครับ ท่านประธานฯ จะเอาฮุนไดก็ไม่
เป็นไร แต่เราก็ขอคอมมูนิเตอร์ของกองกิจการสภาฯ เพื่อเวลาไปทาหน้าที่หรือเวลานั่งไปจะได้ไม่มีเสียง
ตูมตามอย่างที่ท่านโกวิทย์ได้เจอแล้ว ก็ฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารในงบประมาณปี 59 ด้วย
และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ 3 จริง ๆ ไม่อยากจะพูดเพราะว่าท่านกองบรรณาธิการกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรา
อยู่แล้วทั้งนั้น ท่านประธานฯ ครับท่านเกิดเดือนไหนครับ ถ้าท่านชอบดูดวงนะครับวารสารเล่มนี้มีดวง
ให้ท่านดู ท่านชอบอ่านนิทานชาดกไหมครับ มีนิทานชาดก 500 ชาติให้ท่านอ่าน ท่านชอบ 10 ยอด
เทคโนโลยีที่อุบัติในปี 2015 ไหมครับ มีให้ท่านอ่าน อีซี่อิงลิช มีให้ท่านอ่าน หรือว่าท่านจะดูว่าสัตว์
ประจาชาติ 10 ประเทศอาเซียนมีสัตว์อะไรบ้าง มีให้ท่านดูให้ท่านอ่าน แต่ถามว่า สจ.ทั้ง 32 อาเภอ
48 คน มีรูปให้ท่านดูไหมครับ มีข่าวคราวไหมครับว่าแต่ละอาเภอ 32 อาเภอ อบจ.ได้ทาอะไรบ้าง ผม
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ไม่อยากจะพูดเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้ว ขอได้ไหมว่า 4 หน้า 32 อาเภอหน้าแรกเป็นของกองกิจการ
สภา เป็นของสภาฯ เรา ท่านประธานสภาฯ จะทาหน้าที่อย่างประชุมวันนี้ประชุมเรื่องอะไรบ้างเอา
ออกไปเถอะครับ สัตว์ประจาชาติ 10 ประเทศอาเซียน เอารูป สจ.มาใส่แทนสัตว์ได้ไหมครับ ทั้ง 32
อาเภอ ผมถามในสภาฯ แห่งนี้ให้เจ้าหน้าที่มาตอบก็ได้ ไม่ได้โกรธ แต่บนความเป็นจริงทาไมผมถึงต้อง
พูดเรื่องนี้และพูดครั้งที่สองเท่าที่ผมจาได้ ครั้งแรกผมพูดขอร้องแต่ครั้งนี้ผมขออนุญาตท่านประธานสภา
ให้ บ รรณาธิ ก ารท าหนั ง สื อ ชี้ แ จงสภาฯ ได้ ไ หมครับ ว่ า ท าได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ข่ า วแต่ ล ะอ าเภอเรามี ศู น ย์
ประสานงานประจาอาเภอทาไม่ได้หรือครับ วารสารฉบับนี้ถ้าเป็นของบุคคลทั่วไปจะไม่ว่าเลยครับแต่นี่
มันเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่วารสารฉบับนี้จะ
ปรากฎในท้องถิ่นทั้งจังหวัดนครราชสีมาและทั้งประเทศด้วย ถามว่าทาไมถึงไปปรากฎเพราะวารสาร
เล่มนี้ไม่เฉพาะที่จะต้องนามาแจกบนโต๊ะนี่หรอกครับวันนี้ลงไปถึงท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาล อบต .
หรือว่าอาเภอ ชาวบ้านที่ไปติดต่อในท้องถิ่น ใน อบต. หรือในอะไรก็ตาม เขาเห็นในระหว่างที่รอเขาก็
เปิดดู พอเปิดดูเดือนสิง หา เราเกิดเดือนอะไร เปิดไปเปิดมาวารสาร อบจ.แล้วท่าน สจ.ไปอยู่ตรงไหน
บางคนหันมาถามอีกแล้ว สจ.ทาอะไร มีหน้าที่ทาอะไร ไม่มีปรากฏในนี้ กิจการสภาฯ เรา เป็นสภาที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมี 48 ชีวิต ขอสักสี่หน้าได้ไหมครับเป็นส่วนของกิจการสภาล้วน ๆ 4 หน้าหลัง
ก็ได้ ไม่ต้องเอาด้านหน้า ครั้งหน้าถ้าจะเอามาวางในสภาฯ แห่งนี้ ถ้าไม่มีปรากฏ 32 อาเภออย่าเอามา
วางอีก ผมจะขออภิปรายตลอดเพราะออกทุกเดือนด้วย ไม่ได้ตาหนิหรือไม่ได้อะไรเพียงแต่ขอว่าปี
สุดท้ายแล้ วและจะรักษาการต่ อไปอีก 3 ปีก็ไม่ว่ ากันจนกว่ าจะมีรัฐธรรมนูญ แต่ว่าปีนี้ ถือว่าเป็น ปี
สุดท้ายหมดปี 59 เราก็คงจะต้องส่งบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อ ปปช.หรืออะไรตามปกติ ก็อยากจะให้มีชื่อทั้ง
48 ท่าน ปรากฎเป็นเกียรติยศแห่งชีวิตว่าหลายท่านได้มีดารงตาแหน่งในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ อย่างน้อย ๆ เมื่อกี้นี้ก็ต้องขอชื่นชมท่าน
เลขาฯ กลวัชร ท่านก็มีความคิดริเริ่มก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่จะเปิดประชุมท่านก็บอกว่าเรียนเชิญ สจ.ทุก
ท่านได้ไปถ่ายรูป แยกเป็นรายบุคคล และเป็นรูปหมู่ ขอเถอะครับว่าฉบับหน้าแบ่งเป็น 32 คอลัมภ์หรือ
32 อาเภอและปรากฏในวารสารนี้เพื่อเป็นเกียรติต่อสภาฯ แห่งนี้ด้วย ขอบคุณครับ
เชิญท่านรองฯ อุทัยครับ
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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ที่มีข้อสังเกตุในเรื่องการบริหารที่ท่านจะต้องดูแลแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจาเป็นของพี่น้องเราชาวโคราชในส่วนของยวดยานพาหนะในการที่ออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาที่พี่น้องประชาชนจาเป็นและเดือดร้อนและอีกในส่วนของการที่จะไปร่วมภารกิจของ อบจ.
สิ่งเหล่านี้ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานฯ ไปยังสมาชิกสภาฯ ว่าฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งดูดายเรา
ได้ประชุมได้ปรึกษาหารือในฐานะฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ ท่านก็มีนโยบายในการที่จะให้ สจ.ได้เดินทาง
ได้ทาหน้าที่ให้ทันท่วงทีทันเวลา เรื่องที่ 2 ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้ท้วงติงได้ให้ข้อสังเกตุในเรื่อง
ของการทางานในส่วนของเครื่องจักรเครื่องกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.มีเครื่องจักรที่จะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความจาเป็นตามนโยบายตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ท่านนายก
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