รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2558
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (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 1
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. นายสมโภชน์
36. นายบัวพันธ์
37. นางสาวจุฑาสัณห์
38. นายชยกฤต
39. นางสาวรมย์ธีรา
40. นายมนัส
41. นางอรอนงค์
42. นายชาคริต
43. นายบุญดี
44. นายชาญชัย
45. นายกรีธาพล
46. นายรักชาติ
47. นายวีระชาติ
48. นายชุณห์
ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
2. นายกิตติ
3. นายนพดล
4. นายอุทัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นายจิรยุทธ
3. นางสาวสริตา
4. นางงามนิจ
5. นายทนงค์
6. นายไพศาล
7. นายธีระชัย
8. นางรังสิยา
9. นายวีระชัย
10. นางธนารัตน์
11. นายภิรมย์

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

ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.บัวลาย
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.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

สุวรรณฉวี
เชาวน์ดี
เนียมสูงเนิน
มิ่งขวัญ

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

สุนทรพุทธศาสน์
อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
เขียวแก้ว
สมุทรเผ่าจินดา
เทพนอก
นุทกิจ
ศรีโอษฐ์
ศรีลาใย
วงศ์สุข

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการ ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
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12. นายเจษปฐมพงษ์
13. นางนงนุช
14. นางอุไรวรรณ
15. นางณัฐชยา
16. นางศรีวรรณ
17. นายวิสุทธิ์
18. น.ส.ใจดาว
19. นางภรณ์ศมน
20. นางดาราวรรณ
21. น.ส.พิฐชญาณ์
22. นางสุวรรณี
23. นางสุพรรณี
24. น.ส.อมรรัตน์
25. นายนิวฒ
ั น์
26. นายกฤษดา
27. นางเพ็ญประภา
28. นางมาลิน
29. นางรุ่งทิพย์
30. นางอรุณี
31. นางภัคธมล
32. นายบรรลือ
33. น.ส.เสาวภา
34. น.ส.อัจฉราภรณ์
35. นางชูรัตน์
36. นางบุญเลี้ยง
37. นายกิติศักดิ
38. นายวสันต์ชาย
39. นายลาพอง
40. นายศิริ
41. น.ส.พิชชาภา
42. นายเกษม
43. นายประสิทธิ์
44. นางรัตนาภรณ์
45. นางกัญศลักษณ์
46. นายเสน่ห์
47. นายอรรถสิทธิ์
48. นายศุภชัย

ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
ภัทรปิติพล
นรินทร์นอก
เจริญเดช
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
กองแก้ว
โฆษิตอัมพรวัฒน์
รุจิรัตน์ธนชัย
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
ศรีแก้ว
ทุ่งฉัตร
แก้วเกษมชาญชัย
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
ประภาสโนบล
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
ถมศรี
อยู่คงดี
กองเพชร
ชายากร
อุลิตสถิตย์
จวงกระโทก
อินทร์อร่ามวงษ์
เตชะบุตรศรี
ชนาธินาถ
จองรัตนวนิช
ขอมเกาะ
รุ่งสุขประเสริฐ
มสนาด
วิชัยคามาตย์
อรชร

รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานการคลัง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
ผู้ช่วย จนท.บริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บก.นสพ.เดอะนิวส์
นสพ.เดอะนิวส์
นส.มติชน
หัวหน้าข่าว นสพ.เทอดไท
นสพ.สตรีธุรกิจ
นสพ.โคราชไฮคลาส
บรรณาธิการข่าวเอกรัฐ
บรรณาธิการ นสพ.อีสานโพสต์นิวส์
ผู้สื่อข่าวทีวชี ่อง 8
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49. นายธีระศักดิ์
50. นางกิติวจี
51. นางเบญจมาศ

คาแก้ว
จารุกิจพาณิชย์
ทินกระโ ทก

นสพ.นิวส์ธุรกิจ
บรรณาธิการบริหารอีสานวาไรตี้
นสพ.อีสานวาไรตี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทาหน้าที่
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2558 ออกไปอีก 15 วัน
ประธานสภาฯ
ตามที่ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2558 ภายในกาหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 และครบ
กาหนดเวลาการประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2558 ตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2558 – 11 ตุลาคม
2558 เนื่องจากสภาฯ มีความจาเป็นเร่งด่วนในการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วาระที่สอง และวาระทีส่ าม เพื่อให้ทันใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงขยายสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่
วันที่ 27 กันยายน 2558 – 11 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม
- ทราบ –
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ประธานสภาฯ
เชิญกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ ครับ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบ้านเหลื่อม ในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไป
แล้ว คือรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้ว
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมและได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา ทุก
ท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 48
ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 โปรดยกมือครับ รับรอง 44 เสียง ไม่รับรอง –
ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ด้วยมติรับรอง 44 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มีงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความ
จาเป็นทีจ่ ะต้องใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขอขยายเวลา
กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ออกไปอีก 6 เดือน ดังนี้ 1.หมวด
ค่าใช้สอย จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 665,666.64 บาท 2.หมวดค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 494,000 บาท รวม 2 โครงการ จานวนเงินทั้งสิน้ 1,159666.64
บาท(หนึ่งล้านหนึง่ แสนห้าหมืน่ เก้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสีส่ ตางค์)เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
2559
รายละเอียดปรากฎตามบัญชีโครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5
การกันเงิน ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กอ่ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิน้ ปี โดยสัง่ ซื้อหรือสั่ง
จ้างหรือการเช่าทรัพย์สนิ ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนีผ้ ูกพันไม่ทนั สิน้ ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จให้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ท่านสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มนี ะครับ ผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม
48 ท่าน ท่านสมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 จานวน 2 โครงการ จานวนเงินทั้งสิน้ 1,159,666.64 บาท ตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 44 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติครับ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา,
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จานวน 2 โครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 1,159,666.64 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ
35 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ)

๖

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จานวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,527,000 บาท
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาในการขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความ
จาเป็นทีจ่ ะต้องใช้งบประมาณต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1.
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 7 โครงการ จานวนเงิน 4,527,000 บาท (สี่ลา้ นห้าแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้
นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวิธปี ฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่ายวที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา
สมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม
48 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จานวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,527,000 บาท ตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 44 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติครับ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา,
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน
7 โครงการ จานวนเงิน 4,527,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่ม-ี งดออกเสียง
4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เหตุผล ด้วยได้
รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจาเป็นที่จะต้อง
ใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อ

๗

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ

นายก อบจ.นม.

นายกิตติ เชาวน์ดี

หนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 19
โครงการ เป็นเงิน 4,460,000 บาท 2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 92 โครงการ เป็นเงิน
92,547,900 บาท รวม 111 โครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 97,007,900 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านเจ็ด
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้
นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวิธปี ฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จา่ ยเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึง่ ปี จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 48
ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน
111 โครงการ เป็นเงินทั้งสิน้ 97,007,900 บาท ตามทีฝ่ ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 44
เสียง ท่านใดไม่อนุมัติครับ -ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จานวน 111 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 97,007,900 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ
44 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วาระนี้เป็นวารที่มีความสาคัญ เป็นวาระเพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
และจะมีขั้นแปรญัตติ ขั้นลงมติ ซึ่ง 3 วาระไม่สามารถดาเนินการได้ เราจะต้องดาเนินการในวาระที่ 1
ก่อน วาระที่ 2 และ 3 จะเป็นวาระที่ดาเนินการอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป สาหรับวันนี้ในการ
พิจารณางบประมาณในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉนั ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอมอบให้ท่านกิตติ เชาวน์ดี รองนายกฯ เป็นผู้แถลง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขออนุญาตแถลงแทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บัดนี้ ถึงเวลาที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาส
นี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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ดังต่อไปนี้ 1. สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่
31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงิน
ฝากธนาคาร จานวน 1,196,193,398.63 บาท 1.1.2 เงินสะสม จานวน 93,282,634.95
บาท 1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 227,353,688.51 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบก่อนี้
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555 – 2557 ไม่มี 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ ปี 2555 – 2557 จานวน 20 โครงการ รวม 13,453,566.54 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง ไม่มี 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1)รายรับจริง
จานวน 2,813,581,053.63 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จานวน 172,847,930.39
บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 4,387,297.23 บาท หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน จานวน 26,039,183.32 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 9,411,151.64 บาท หมวดรายได้จากทุน จานวน 1,509,950 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จานวน 1,275,628.05 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 1,323,756,749
บาท (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 727,261,818.14 บาท (3)รายจ่าย
จริง จานวน 2,650,578,782.50 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จานวน 513,077,920.40 บาท
งบบุคลากร จานวน 985,997,086.43 บาท งบดาเนินงาน จานวน 448,981,640.32 บาท งบ
ลงทุน จานวน 600,027,795 บาท งบรายจ่ายอื่น จานวน 50,000,000 บาท งบเงินอุดหนุน
จานวน 52,494,340.35 บาท (4) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
จานวน 727,261,818.14 บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม ไม่มี (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุน
สารองเงินสะสม ไม่มี
3.งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งโชคชัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายรับจริง จานวน 805,148.89 บาท รายจ่ายจริง จานวน
796,642.26 บาท กาไรสะสม ไม่มี เงินสะสม จานวน 749,331.20 บาท ทุนสารองเงินสะสม
จานวน 300,053.77 บาท กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ ไม่มี ยืมเงินสะสมจากเทศบาล ไม่มี
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จานวน 1,295,769.91 บาท ทรัพย์จานา ไม่มี
4. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งงบประมาณการรายรับทั่วไปไว้ทั้งสิน้ จานวน 3,070,550,351
บาท หมวดภาษีอากร จานวน 167,775,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 5,025,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ จานวน 23,000,000 บาท หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 700,000 บาท หมวดรายได้จาก
ทุน จานวน 500,000 บาท หมวดภาษีจัดสรร จานวน 1,328,000,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 1,545,550,351 บาท 4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายทั่วไปไว้ทั้งสิน้ จานวน 3,070,550,351 บาท งบกลาง
จานวน 175,607,153 บาท งบบุคลากร จานวน 1,206,910,957 บาท งบดาเนินการ จานวน
786,243,481 บาท งบลงทุน จานวน 892,953,500บาท งบรายจ่ายอื่น จานวน 2,160,760
บาท งบเงินอุดหนุน จานวน 6,674,500 บาท เพื่อให้การดาเนินงานได้เป็นไปตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสีมาได้โปรดพิจารณาต่อไป ผู้ลงนาม ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านนายกฯ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
สุวรรณฉวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณี
รัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอโนนสูง เขต 2 ท่านประธานฯ ครับ
ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของ อบจ.นครราชสีมา ทุกฝ่าย ที่ให้ความ
กรุณากับเพื่อนสมาชิกฯ ในการได้ส่งเอกสารที่จะพิจารณางบประมาณ ในปี 2559 ถึง 3 พันกว่าล้าน
ด้วยความเคารพครับว่าเพื่อให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้มีโอกาสตรวจดูในหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของ
นโยบายที่จะลงไปใช้ในปี 2559 ซึ่งเป็นงบประมาณถึง 3 พันกว่าล้าน วันนี้ก่อนที่เพื่อนสมาชิกฯ และ
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้จะได้อนุมัติงบประมาณ 3 พันกว่าล้าน โดยงบประมาณที่ทางฝ่ายบริหารได้
แถลงต่อสภาแห่งนี้โดยคร่าว ๆ ประกอบไปด้วยแผนบริหารงานทั่วไปจานวน 361 ล้าน รักษาความ
สงบ 11 ล้าน การศึกษาต้องมุ่งเน้นสักนิดพอถึงเรื่องการศึกษา 1,446 ล้านโดยประมาณ สาธารณสุข
36 ล้าน สังคมสงเคราะห์ 39 ล้าน สร้างความเข้มแข็ง 53 ล้าน ศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการ
71 ล้าน อุตสาหกรรมและการโยธา 589 ล้าน การเกษตร 286 ล้าน งบกลาง 175 ล้าน ยังจาได้
ว่าในปีที่ผ่านมาที่สภาฯ แห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณในการที่จะบริหารงานในปี 2558 นั้น การศึกษาปี
นี้ประมาณการคร่าว ๆ 1,446 ล้าน ในเรื่องของการศึกษาผมเองเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วก็มีโอกาสได้เป็น
สจ. และรู้ความเป็นมาว่าวันนี้ อบจ.หนักใจเหลือเกินเกี่ยวกับการรับโรงเรียนเข้ามาถึง 58 โรง แน่นอน
ครับว่าไม่ได้รับภาระเรื่องโรงเรียนอย่างเดียวทั้ง 58 โรง ยังรับบุคลากรเข้ามาด้วย ต้นสายปลายเหตุที่
ต้องรับโรงเรียนมามากขนาดนี้เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว สมัยท่านนายกฯ วิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ ช่วงนั้นเป็น
การปรับเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนซึ่งกรมสามัญศึกษายุบและคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนจากกรมสามัญ
ศึกษาให้มายุบรวมกับ สพฐ. ซึ่งเขารับไม่ได้ตอนนั้นเองก็มีกลุ่มคณะครูถึงเวลาที่จะหนีออกมาจาก สพฐ.ก็
มาขอเข้ามาสังกัด อบจ.ตรงนี้เป็นที่มาที่ไปว่าตรงนี้งบประมาณที่ทะลุออกมาถึง 1,400 ล้าน ในปีที่แล้ว
จาได้ว่าประมาณ 900 กว่าล้านแค่นั้นเอง วันนี้ถามว่าถ้าทะลุออกมาอย่างนี้วันนี้งบประมาณที่ตั้ง 3 พัน
กว่าล้าน 50% มุ่งไปในเรื่องของการศึกษา แน่นอนว่าบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
วัน นี้นั้ นผมไม่ป ฏิเสธว่า การศึกษาไม่มี ส่ว นส าคัญ การศึกษาคือสิ่ งส าคัญแต่การที่เราจะบริหารงาน
การศึกษาแล้วตัวเลขมากขนาดนี้ ผมว่ามากที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้าไป จังหวัดนครราชสีมายอด
งบประมาณการผมว่าไม่มากเท่านี้ด้วยซ้าไป 50 โรงที่เขต 31 เขาดูแลอยู่ วันนี้บุคลากรทางการศึกษา
ของเราผมว่า ผอ.กอง จริง ๆ แล้วสภาฯ แห่งนี้อนุมัติยกมือให้ผ่านสภาฯ แห่งนี้ 1,400 กว่าล้านถึง
เกือบ 1,500 ล้าน เราน่าจะได้ทราบบ้างว่าการศึกษาของเราที่อยู่ในการดูแลของ อบจ.ประเมินผลแล้ว
เป็นอย่างไรบ้าง เงิน 1,400 กว่าล้านถ้าแบ่งเป็นโรงเรียน 58 โรง ๆ ละ 24 ล้าน ถ้าแบ่งเป็น 32
อาเภอๆ ละ 45 ล้าน ถึงจะได้ 1,400 ล้าน นี่ประมาณการตัวเลขคร่าว ๆ แต่ผมก็เข้าใจครับว่าในการ
ที่จะโอนเงินบุคลากรทางการศึกษานั้นมีรายละเอียดและเงื่อนไขมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนครู
อยากให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้เปิดดูหน้า 99 ของเล่มประมาณการ จะเห็นได้ว่ างานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 965 ล้าน งบบุคลากร 954 ล้าน อะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ นี่คือหลักเกณฑ์และสิ่งสาคัญของ
การศึกษา วันนี้จานวนบุคลากรครูและ ผอ.เราก็ไม่ทราบว่าบุคลากรครูที่ อบจ.ดูแลอยู่วันนี้เท่าไหร่ เรา
ยกมือไปรายละเอียด 1,400 ล้าน ประกอบไปด้วยการจ่ายเงินเดือนครู 900 กว่าล้านต่อปี และมีการ
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ไปด าเนิ น การไม่ ว่ า จะก่อสร้า งโรงเรีย นหรืออะไรก็แล้ ว แต่ หลายสิ่ ง หลายอย่ า งที เดี ย ว หน้ า 163
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้า 183 ปรับปรุงครุภัณฑ์ หลายหน้าที่ผมได้เปิดดูในเรื่องของการศึกษา ปรับปรุง
สิ่งต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา วันนี้ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การประเมินผลโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียน ผมเองก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสกับ
ท่านผู้อานวยการหลายโรงเรียน เกือบจะ 40-50 โรงเรียน ของ อบจ. วันนี้ถ้าเผื่อว่าเรายังจะดาเนินการ
อุ้มหรือดูแลต่อไปผมว่าหนักใจแทนฝ่ายบริหารจริง ๆ ถ้าเผื่อว่าวันนี้ประมาณความพึงพอใจหรือวันนี้
หลายโรงเรียนโดย ผอ.หลายท่าน หลายคน ขณะที่มาก็ไม่ได้จะเต็มใจมาสักเท่าไหร่ วันนี้ถ้าถามว่าถ้าให้
ยกมือว่าเขาขอกลับเข้าไปคืนเขต 31 ได้ไหม ผมว่าเหลือโรงเรียนที่จะสังกัดอยู่กั บ อบจ. ไม่กี่โรงเรียน
หรอกครับ โดยความพึงพอใจของเขาจากการถามโดยส่วนตัวเขาก็อยากจะกลับบ้านเก่า บทบาทหน้าที่
ของกระทรวงศึกษาธิการผมคิดว่าเขาตรงในเรื่องของการวางแผนการศึกษาจะให้ ผอ.กองการศึกษาหรือ
ว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของเราไปวางแผนเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการศึกษา หรือการประเมินผล หรืออะไรก็
แล้วแต่ผมว่ามันไม่ไหวครับ แต่ด้วยความเห็นใจทางฝ่ายบริหารไหน ๆ ก็รับโอนเข้ามาแล้ว ก็ต้องเข้าใจ
ว่า สภาฯ แห่ง นี้ย กมืออนุ มัติ ง บประมาณไปเป็น พั น ล้า น พั น ห้าร้อยล้ า น แล้ วผลสัม ฤทธิ์วั น นี้มั น อยู่
ตรงไหนบ้าง บุคลากรการศึกษาจริง ๆ 1,400 กว่าล้ านกี่คน ผอ.แน่นอนครับว่า 58 คน 58 โรง
บุคลากรทางการศึกษา ครูเท่าไหร่ ยังจะต้องมีการจ้างครูผู้ช่วยและเปิดดูในรายละเอียดมีอุดหนุน
โรงเรียนละ 200,000 300,000 เกี่ยวกับเรื่องมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งสาคัญว่าเราไหว
หรือเปล่า ที่ผมพูดในวันนี้ไม่ได้ขัดข้องในการที่จะอนุมัติงบประมาณแต่เราต้องตระหนักว่าวันนี้บทบาท
หน้าที่ของเราควรจะต้องเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปอย่างไรผมเห็นด้วยกับการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของเราได้ตั้งโรงเรียนน้อมเกล้าขึ้น ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและปีนี้มีการอนุมัติงบประมาณที่จะก่อสร้าง
อาคารเรียน 21 ล้าน ถ้าไปมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และผลสัมฤทธิ์
ความพึงพอใจของบุคลากรและประเมินผลโรงเรียน รวมทั้งประเมินผลของบุคลากรทางการศึกษา และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ของโรงเรียนด้วย โรงเรียนน้อมเกล้าอันดับ 1 ครับ ถามว่าโรงเรียนที่
สังกัด อบจ.ที่มีผลงานและเป็นที่กล่าวขวัญในวงเงินของโรงเรียนมัธยมวันนี้โรงเรียนน้อมเกล้าครับ เป็น
หน้าเป็นตาสิ่งสาคัญคือเด็กนักเรียนที่จบจากโรงเรียนน้อมเกล้าก็ได้มีโอกาสได้ดู แต่วันนี้ไปดูสภาพสิ
ครับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นวันนี้ทราบจากเพื่อนสมาชิกฯ ว่าวันนี้สถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนนั้นนอนใต้ถุน
โรงเรียน นี่คือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ผมพูดในสภาฯ แห่งนี้
เพื่อให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้ทราบว่าวันนี้ถ้าโอกาสหน้าและปีต่อไปหรือมีช่องทางในการที่จะพัฒนาองค์กร
ส่วนไหนที่โรงเรียนเขาสามารถที่จะโอนกลับคืนไปในเขตของการศึกษาหรือของกระทรวงศึกษา ผมว่า
เขาก็พร้อมที่จะรับคืน และ ผอ.หลายท่านก็พร้อมที่จะไปครับ เรามาทางบประมาณ 1,400 1,500
ล้าน เราก็อยากจะเห็นว่าสิ่งที่เราอนุมัติงบประมาณไปนั้นมันเป็นผลสัมฤทธิ์และเกิดผลดีและเป็นชื่อเสียง
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริง โรงเรียนไหนที่ดีที่คัดได้ผมก็ไม่ขัดข้องในการที่
จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อไปดูแลเขา แต่วันนี้ผมก็อึดอัดใจแทนฝ่ายบริหารว่าวันนี้จะไม่จัดให้ก็ไม่ได้
จะจัดให้น้อยก็ไปน้อยกว่าโรงเรียนอื่น ทั้ง ๆ ที่จานวนรายหัวหรือจานวนนั กเรียนมากกว่า ตรงนี้เป็นสิ่ง
สาคัญถ้าเราไปเปิด ดูรายละเอีย ดมากมายก็จ ะเสีย เวลาสภาฯ แห่งนี้ ในการที่จ ะพิจารณา ในเรื่อง
แผนงานการศึกษาฯ ซึ่งสภาฯ แห่งนี้จะต้องอนุมัติถึง 1,446 ล้าน โดยประมาณ ฝากเป็นข้อคิดว่าใน
การที่จะบริหารตรงนี้ก็ให้กาลังใจในคณะของฝ่ายบริหารในการที่จะดูแลพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
แต่ว่ามันมากไปวันนี้เรามุ่งเน้นคุณภาพอย่างเรื่องของโรงเรียนน้อมเกล้าที่สร้างชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ผมก็
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เห็นด้วยในสิ่งที่จะดาเนินการต่อไป งบประมาณในเรื่องของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เราตั้ง
งบไว้ 589 ล้าน โครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาอย่างแท้จริงใน 32 อาเภอ วันนี้ไม่มีหรอกครับที่ สจ.ในแต่
ละพื้นที่ ในแต่ละเขตอาเภอกลับเข้าไปลงในพื้นที่หรือกลับเข้าไปหาพี่น้องประชาชนหรือเข้าไปถามใน
เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในแต่ละเขต ในแต่ละพื้นที่ ไม่มีหรอกครับที่จะมาถาม
ว่าท่าน สจ.ขอบพระคุณนะที่จัดการศึกษาให้ลูกให้หลานได้มาเรียน ได้เรียนดี ได้เรียนฟรี ไม่มีครับ วันนี้
มีแต่มาขอร้องว่าถนนตรงนีไปทาให้หน่อย ตรงนี้ทางไม่ดีเลย มองตรงนี้ปีหน้าแล้งแน่นอน เฉพาะน้า
อุปโภคบริโภคน่าจะไม่พอใช้ วันนี้มีแต่ร้องขอว่าทาอย่างไรโครงการหลังฝนถนนดีมีไหมครับท่าน สจ.
พอหลังจากหมดหน้าฝนแล้วที่เราเคยทามา รถชุดเกรดบดอัดอาเภอละ 10 วัน 20 วัน ให้เพื่อน สจ.ได้
ตามเข้า ไปดู แล วั นนี้ มี ไ หมครับ ในโครงการปรากฎว่ าไม่ มี พอมาดู ในงบประมาณที่อยู่ ในส่ว นของ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบทั้งหมด 589 ล้าน ในหน้า 173 ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ อบจ. เพราะการจัดทางบประมาณปีนี้ ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับ 1 เล่ม และมา
พิจารณาดูต้องขอบพระคุณท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท อดีตประธานฯ ในปีที่แล้วท่านพูดว่าก่อนที่จะเสนอ
งบประมาณขอเวลาสัก 3 วันได้ไหมให้เพื่อนสมาชิ กฯ ได้ตรวจดูสักนิดเพื่อให้ข้อเสนอแนะผ่านท่าน
ประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าสิ่งใดที่จะเป็นความเดือดร้อนและสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ก็ชื่อเสียงของ อบจ.
ทั้งนั้น ที่จะได้ดาเนินการ วันนี้ในส่วนของการจัดทางบประมาณ จะเห็นว่ามี 3 เล่มด้วยกัน ต้องขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทาด้วยความมโหฬารจริง ๆ แต่ละโครงการเช่นก่อสร้างถนนสักเส้นหนึ่งหรือว่าจะซื้ออะไรสัก
อย่างหนึ่งจะปรากฎในเอกสารประมาณการราคา ประมาณงาน แยกเป็นรายละเอียดว่าตรงนี้ต้นทุนเท่า
ไหรค่า FT เท่าไหร่ ค่าอะไรเท่าไหร่ แยกออกมาทุกโครงการด้วยความลาบากจริง ๆ อันนี้ต้องขอชื่นชม
จริง ๆ วันนี้ถือว่าเป็นการพิจารณางบประมาณที่ละเอียด ในงบประมาณส่วนอุตสาหกรรมและการโยธา
589 ล้าน ประกอบด้วย เปิดดูหน้า 173 เพื่อนสมาชิกฯ หลายท่านก็บอกมาว่าช่วยดูสักหน่อยว่าการที่
จะดาเนินการจัดงบซ่อมแซมถนนของ อบจ.นั้น 1,500 กว่ากิโลเมตร เปิดหน้า 176 ปรากฏว่าซื้อยาง
มะตอยที่จะซ่อมถนน 1,500 กว่ากิโลเมตร 9 ล้าน ซื้อหิน หน้า 177 ค่าวัสดุบารุงรักษาทางประเภท
หินต่าง ๆ จานวน 4,500,000 บาท ค่าวัสดุบารุงรักษาทางประเภทยางแอสฟัลชนิดต่าง ๆ จานวน
4,600,000 บาท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงน้ามัน 6 ล้าน แค่นี้เอง 10 กว่าล้าน ถามว่าซ่อมได้สักเท่าไหร่กัน
เวลาไปลงพื้นที่ ที่เราไปออก อบจ.สัญจรและที่ท่านนายกฯ ได้ให้ความกรุณาพูดไว้หรือประชุมกับท่าน
ผู้นาไว้นั้น วันนี้บางส่วนเราก็ทาไปแล้วแต่เป็นส่วนน้อยแค่นั้นเอง สจ.วันนี้ด้วยกาลังอันน้อยนิดไม่
สามารถที่จะไปดาเนินการได้ อันนี้เป็นปัญหาจริง ๆ บางครั้งเราก็อยากจะไปทาให้ใจจะขาด ที่ผมต้อง
พูดเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากให้เกิดโครงการอย่างน้อย ๆ เรายังมีโอกาสที่จะแปรโอนลดโอนเพิ่มอะไร
มากมาย แต่อยากจะให้ตั้งโครงการสัดนิดเถอะมันเป็นหน้าเป็นตาของ อบจ.จริง ๆ คือโครงการหลังฝน
ถนนดี ถามว่าการที่จะทาโครงการหลังฝนถนนดีทาอย่างไร วันนี้ไปทางไหนไม่มีหรอกครับมาเจาะน้า
ให้เถอะ ไม่มี มาเอาลูกเข้าโรงเรียนมาสร้างโรงเรียนให้เถอะ ไม่มี มีแต่มาทาทางหรืออย่างน้อยนี่เราจะ
เจอปัญหาภัยแล้งแน่นอนเตรียมไว้เถอะครับรถน้า วันนี้ต้องไปแจกจ่ายน้าแน่นอน เราต้องเตรียมความ
พร้อม แต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ปรากฏว่าในงบประมาณ ปี 59 ที่เรากาลังจะอนุมัติต้องกราบขอบพระคุณ
ทางฝ่า ยแผนฯ และทางฝ่า ยบริหาร วั นนี้ ยัง มีการจั ดซื้ อซึ่ งผมไม่ท ราบว่ า 3 ปีที่ ผ่า นมาที่ เราอนุมั ติ
งบประมาณได้จัดซื้อรถเกรดเดอร์หรือรถที่จะบารุงดูแลรักษาสักชุดไหมครับ โครงการหลั งฝนถนนดีหรือ
จะดูแลพี่น้องประชาชนก็จะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือเครื่องจักรกลแต่วันนี้ประชุมครั้งที่แล้วผมได้มี
โอกาสขับรถวนอ้อมกองช่าง มีซากรถเกรดเดอร์เก่า ๆ อยู่ 1 คัน และรถเจาะบ่อบาดาลที่ไม่สามารถ

๑๒

ดาเนินการได้พร้อมกับท่ออุปกรณ์อะไรจอดอยู่คันหนึ่ง รถเกรดเดอร์ ไม่ต้องพูดถึงคงจะใช้งานไม่ไ ด้
รถดั๊ มพ์ ที่ เสี ย หายมากมาย มี โครงการจั ด ซื้อรถเจาะบ่ อบาดาลคัน ละ 15 ล้ าน เปิ ดดู ในส่ ว นของ
รายละเอียดได้จะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ใช่ประเด็นปัญหา แล้วแต่ท่านในหน้า 180 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จานวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้ รถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งชุดขุดเจาะบ่อบาดาล
สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร พร้อมเครื่องมือสาหรับปฏิบัติงาน ตัวรถยนต์ชนิด 10 ล้อ
เครื่องยนต์ ดีเซล ถ้าสภาพความเป็น จริงผมเองก็ไ ด้มี โอกาสสั มผั สวั นนี้ ไปจ้า งเขาเจาะบ่อละไม่ เกิน
15,000 บาท และเจาะไม่เกิน 60 – 70 เมตร บ้านเราก็เจอแล้ว รับประกันด้วยว่าถ้าจืดถึงจ่าย ค่า
เจาะเท่าไหรเขาฝังแป๊ปให้ด้วยครับ บ่อละ 12,000 – 15,000 บาท และรถขุดเจาะเขารถอะไรทราบ
ไหมครับท่านประธานฯ รถอีซูซุแอล 6 ล้อ นี่แหละครับ และมีเครื่องเจาะแบบมนุษย์คิดนี่แหละ ใช้
เครื่องยนต์และก็เจาะเขาก็เจาะได้ แต่วันนี้เราตั้งสเป๊คไว้ 120 เมตร นี่จะเจาะหาน้ามันหรือว่าอย่างไร
ครับท่านประธานที่เคารพ ด้วยความเคารพผมไม่ขัดข้องในการที่จะเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งซื้อหรือไม่ซื้อไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วแต่ทางฝ่ายบริหารแต่ว่าตั้งไว้ก็เห็นด้วยว่าถ้าเกิดภัยแล้งเมื่อไหร่
อย่างน้อย อบจ.ก็มีความพร้อมส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งนอกจากรถน้าแล้วก็ยังมีรถขุด
เจาะบ่อบาดาลให้ด้วย ในส่วนรถเก่ารถขุดเจาะบ่อบาดาลเก่าผมเห็นเองแล้วตั้งงบไว้ในปี 59 ก็ตั้งงบไว้
เหมือนกันรู้สึกจะประมาณเกือบ 2 ล้าน ถามว่าซื้ออะไรบ้างซื้อหัวเจาะเพิ่ม ซื้ออะไรเพิ่ม เป็นเงินเกือบ
2 ล้าน ที่จะเอามาเพิ่มซ่อมหัวเจาะคันที่เจาะอยู่ทุกวันนี้ คันที่พังอยู่ทุกวันนี้แหละครับ ตรงนี้ผมก็ไม่
ขัดข้อง แม้กระทั่งว่าเมื่อกี้เรากันเงินที่เป็นหนี้ผูกพัน รู้สึกจะ 8 แสน เกี่ยวกับรถขุดเจาะนี่แหละครับ ค่า
อะไรผมไม่ทราบ วันนี้ที่ผมต้องขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของอุตสาหกรรมและการโยธาจานวน 589
ล้าน โครงการมีไหมหลังฝนถนนดีถ้าเผื่อว่าโครงการหลังฝนถนนดีช่วยดาเนินการจัดซื้อให้สักนิดเถอะ
ครับ ถามว่าจัดซื้ออะไรครับในงบประมาณปี 59 มีจัดซื้อรถเกรดเดอร์ 7 ล้าน รถบดอัด 3 ล้าน รถน้า
รถหกล้ อ ถ้า เป็ น ไปได้ ขอฝากท่ า นประธานฯไปยั ง ฝ่ า ยบริหารกระผมก็คงจะไม่ ขัด ข้ องในการที่ จ ะ
สนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจาปี 2559 ในการที่จะดาเนินการวันนี้ผมเอง
คงไม่อยากจะพูดถึงว่าในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้าง อบจ.แห่งใหม่ เพราะผมพูดมารู้สึกจะเป็น
สิบยี่สิบปีแล้วมั้ง เข้ามาครั้งแรกวันนี้ที่ก็หามากันหลายที่แล้วแต่ไม่ทราบว่าปี 59 พอจะขยับขยายได้
บ้างหรือเปล่าเพราะวันนี้ สจ.แต่ละท่านยังไม่เคยรู้จักหัวหน้าฝ่าย รู้สึกหัวหน้ากองแถว อบจ.เลย มา
ประชุมกันทีนึงก็มาเจอกันอยู่นี่แหละครับ อยู่กองช่ างนี่แหละมากองกันอยู่ นี่ ด้วยความเคารพท่า น
ประธานฯเองคงจะทราบดีว่าไปในหลาย ๆ ที่ก็เห็นว่า อบจ.แต่ละที่บ้างครั้งเราอายเทศบาล อาย อบต.
ด้วยซ้าไป อีกอย่างหนึ่งเงินเราก็คงจะพอมีสะสมอยู่บ้างถ้าเผื่อว่าอย่างไรฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่าย
บริหารว่าอย่างน้อย ๆ ก็ช่วยให้มันเป็นรูปเป็นร่างสักนิดหนึ่ง คาดว่าปี 60 เราจะเห็นโครงสร้างของ
อบจ.แห่งใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรก็ฝากไว้ในการที่จะดูแลในเรื่องของงบประมาณตรงนี้ด้วย ก็กราบ
ขอบพระคุณท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบพระคุณท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ
ท่าน สจ.พรชัย
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ กท่ าน กระผมนายพรชั ย อ านวยทรั พ ย์ สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา อาเภอครบุรี เขต 2 จากที่ท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ขออนุญาตเอ่ยนามที่ได้อภิปรายพูด
ถึงในเรื่องของรถขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งความจาเป็นในโอกาสข้างหน้ามีความจาเป็นเป็นอย่างมาก แต่
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อยากจะให้พิจารณาเพิ่มในประเด็นในเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลเครื่องหนึ่ง 15 ล้านบาท สามารถขุด
เจาะได้ประมาณ 120 เมตร ซึ่งก็เหมาะสมเพราะบางพื้นที่น้าใต้ดินมีความลึกมาก อาเภอประทาย อาเภอ
คง หรือว่าอาเภอวังน้าเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่สูง น้าใต้ดินอยู่ลึกมากต้องใช้เครื่องขุดเจาะคุณภาพสูงจะต้องขุด
เจาะทะลุชั้นหินดินดานลงไปถึงจะพบตาน้าแต่อยากจะเพิ่มเติมให้จัดซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลที่ราคาไม่
สูงมาก อย่างที่ท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าราคาซักล้านกว่าบาท สองล้าน ซึ่งที่เอกชนได้รับจ้างขุดเจาะอยู่ใน
ปัจจุบันเพราะว่าเครื่องขุดเจาะราคา 15 ล้าน ขุดเจาะลึก 120 เมตร บางพื้นที่ไม่ต้องใช้เครื่องขุดเจาะ
ขนาดใหญ่ใช้ขนาดเล็กก็เพียงพอ เราสามารถบริการสามารถดู แลได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า อย่างเช่น
พื้นที่อาเภอครบุรี เสิงสางมีต้นทุนน้าใต้ดินสูงขุดจาะประมาณ 20 – 30 เมตร จะพบตาน้าเราก็ใช้เครื่อง
ขุดเจาะขนาดเล็กราคาไม่แพง เราก็สามารถที่จะใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กในการขุ ดเจาะเพราะถ้าไปรอใช้
เครื่องชุดใหญ่เหมือนเราเอารถบัส แต่คนไป 5 คน มันก็ไม่คุ้ม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเครื่องขนาดเล็ก
เพื่อที่เราจะบริการได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มาก ซึ่งจะสนองตอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้เข้ามาดูแลเรื่อง
ระบบน้าในปีหน้าหรือปีต่อไปวิกฤตภัยแล้งเข้ามาอย่างแน่นอน น้าต้นทุนตอนนี้ที่เขื่อนมูลบนและเขื่อนลา
แชะที่ครบุรีที่มาผลิตประปาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาปีหน้านี้ปีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะว่าใน
สัญญาที่ทากับ GMC เอาไว้เทศบาลนครนครราชสีมาสามารถใช้น้าได้แค่ภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นในปีหน้า
จะต้ องท าสั ญญากันใหม่ อีกครั้งหนึ่ งกับ GMC นั่ นคือปั ญหาใหญ่ ข้างหน้ าของจั งหวั ดในเทศบาลนคร
นครราชสีมา ส่วนปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ น้าผิวดินมีน้อยเพราะปริมาณฝนตกในปีนี้น้อยมาก
ปัญหาภัยแล้งเข้ามาในเมื่อน้าผิวดินมีปริมาณน้อยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยใช้น้าใต้
ดิน คือ น้าระบบบ่อบาดาล ต้องเอาขึ้นมาใช้ ซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะให้เกษตรกรนั้นได้ใช้ระบบน้า
ใต้ดินขึ้นมาในเรื่องของด้านการเกษตรเพราะเรารอน้าผิวดินไม่น่าจะเพียงพอ เพราะจะต้องเหือดแห้งซะ
ก่อน ปัญหาจะมากระทบถึงระบบประปาของชุมชน ของหมู่บ้านในตาบลต่าง ๆ อีกด้วย ในวันนี้ปัญหาของ
พี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านตามตาบลที่ได้รับในปัจจุบันนั้นปัญหาการสะสมของสารพิษเพราะว่าในปัจจุบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีต่าง ๆ ในพืชพันทางการเกษตรเป็นส่วนให่ญ่ เมื่อฝนตกลงมาก็ชาระพวก
สารเคมีต่าง ๆ ลงไปยังพื้นดินและชาระไหลลงไปสู่แหล่ งน้าผิวดินไม่ว่าจะเป็นสระหนองคลองบึงต่าง ๆ
สารพิษตกลงไปชุมชนหมู่บ้านก็ใช้น้าจากคูหนองคลองบึงสูบขึ้นมาเป็นประปาน้าดิบ ใช้กับหมู่บ้านครัวเรือน
ต่าง ๆ พี่น้องประชาชนสะสมสารพิษมาอยู่โดยตลอดทุกวัน ๆ น้าไม่สะอาดเหมือนแต่ก่อนแม้แต่น้าฝนที่เรา
จะรองกินจากฝนตกลงมาบนหลังคาเรายังไม่กล้ากิน แต่ในวันนี้น้าบนผิวดินมีแต่สารเคมี สารปนเปื้อน
ทั้งนั้น ในอนาคตต่อไปวิธีที่จะช่วยเหลือได้เราเอาระบบน้าจากใต้ผิวดินขึ้นมาคือระบบบาดาล วันนี้ถ้าเรา
ทาระบบบาดาลให้กับพี่น้องตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ได้ จะแก้ปัญหา 1.ภัยแล้งที่จะเข้ามา 2.แก้ปัญหา
ในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปเจอกับสารพิษต่าง ๆ 3.จะเป็นการช่วยเหลือในการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ในอนาคตถ้าประปาหมู่บ้านหันมาใช้ระบบบาดาลน้าใต้ดินขึ้นมาแล้วใช้ระบบแผงโซล่า
เซลโดยใช้ พลั งงานแสงอาทิ ตย์ มาแปลงเป็ นพลั งงานไฟฟ้ าเพื่ อที่ จะดู ดน้ าจากใต้ผิ วดิ นขึ้นมาผลิ ตเป็ น
น้าประปาให้กับชุมชนก็จะแก้ไขปัญหา 1.เรื่องค่าไฟฟ้า ประปาหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่บ้าน
ขนาดกลาง หมู่บ้านขนาดใหญ่ SML เสียค่าน้าประปาเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่น สองหมื่น สามหมื่นบาท
ค่าไฟฟ้าที่มาผลิตประปาดึงน้าจากน้าผิวดินขึ้นมาแล้วเก็บกับพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านยูนิตหนึ่งก็
ประมาณ 6-7-8 บาท แล้วแต่ละหมู่บ้านแต่ถ้าเรามีเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลที่เพียงพอสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนต่างๆ ได้ พี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้น้าในราคาถูกเพราะเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์
มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า จากที่เคยเสียค่าน้า 6-7-8 บาท อาจจะลดลงมาเสียหน่วยละ 2 บาท เพราะ
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ค่าไฟไม่ต้องเสียแต่แผงของโซล่าเซลราคาในท้องตลาดปัจจุบันนั้นอยู่ที่วัตต์ละ 30 บาท ถ้าใช้แผงหนึ่ง
300 วัตต์ ก็ตกแผงละ 9,000 บาท ลงทุนประมาณแสนกว่าบาทพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ปีสองปี
เขาก็คืนทุนผมก็ได้ไปดูงานที่อาเภอจักราชของท่านสมาชิกฯ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ที่นั่นผมได้ถามผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าดีมากแต่ก่อนเคยเสียค่าไฟหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่น เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียก็ประหยัดได้แล้วเก็บลดลง
มาหน่อยหนึ่งเหลือเงินเป็นกองทุนช่วยเหลือกันในหมู่บ้านไม่ว่ าใครยากดีมีจนมีปัญหาใด ๆ มีเงินกองทุน
หลายหมื่นบาทที่จะช่วยเหลือในหมู่บ้านในชุมชนได้ ในเรื่องของเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลมีความจาเป็นเป็น
อย่างมาก เครื่องละ 15 ล้านที่มีประสิทธิภาพสูงขุดเจาะลึก 120 เมตรได้ก็ต้องมีไว้ครับเพราะบางพื้นที่ก็
จาเป็นจริง ๆ ที่จะขุดในระดับลึก ๆ ลงไป แต่ก็ต้องมีเครื่องขุดเจาะเล็ก ๆ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือที่
ตรวจสอบปริมาณน้าใต้ดินได้ เราไม่ต้องไปขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเรามีเครื่องมือ รื้อเครื่องมือตรงนี้ไปพื้นที่
ตรงไหนก็เอาเครื่องตรวจสอบระดับน้าใต้ผิวดินไปตรวจสอบ อาเภอนี้ตาบลนี้หมู่บ้ านนี้มีน้าลึก 20 เมตร
30 เมตร เราใช้เครื่องเล็กมันก็ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ได้จานวนมาก เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะ
เป็นนโยบายของรัฐบาลเองในเรื่องของระบบน้าในเรื่องของการทาแปลงเกษตรแปลงใหญ่ตอนนี้จังหวัด
นครราชสีมาเป็นต้นแบบเริ่มทาแปลงเกษตรแปลงใหญ่นั่นคือการให้เกษตรกรได้มารวมกลุ่มกันเพื่อบริหาร
จัดการในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีระบบน้า สมมุติว่ามีบริเวณพื้นที่ 3 ราย 4 ราย 5 ราย ที่ทาพื้นที่
ติดกัน ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ แล้วเขาวิ่งเป็นสายน้าแยกออกไปไร่ใครไร่มัน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้
สร้างเม็ดเงินให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ความจาเป็นที่จะต้องมีเครื่องขุเเจาะบ่อบาดาลที่จะต้องมีเพิ่มเป็น
เครื่องเล็ก ๆ เราสามารถบริการดูแลพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุม ก็สามารถจะตอบสนองให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้ วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเรายังตอบโจทย์สนองต่อพี่น้องประชาชนไม่ได้
เพราะประชาชนมุ่งเน้นมองหน่วยงานของ อบจ.คือเรื่องของถนนหนทาง ตอนนี้เราเป็นภาพลบเพราะว่า
เดิมทีนั้นงบประมาณต่าง ๆ ที่ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นเงินอุดหนุนหรืออุดหนุนทั่วไปหรือ
อุดหนุนเฉพาะกิจก็แล้วแต่พอเราทาเสร็จเราก็จะมีป้ายสีส้มไปปักตามถนนหนทางต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ถนน
ที่รับผิดชอบของ อบจ.แต่ อบจ.เราไปก่อสร้างแต่สายตาของพี่น้องประชาชนบอกว่าเป็นถนนของ อบจ. เรา
ก็เป็นเจ้าทุกข์รับทุกที่เมื่อเดือนที่แล้วที่ครบุรีหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอาเภอ กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา
ชุมชน อบต. จัดทอดผ้าป่าสร้างถนนซ่อมถนนเขาก็บอกว่าเป็นถนนของ อบจ. แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ แต่
บังเอิญว่าถนนเส้นนี้ อบจ.เราเองเคยได้ไปซ่อมได้ไปทาตามคาร้องขอของผู้นาเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาเรื่อง
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาในถนนเส้นนี้ ในเมื่อเรามีภาพเสียในเรื่องของถนนเราก็ควรจะสร้างภาพที่
เป็นเอกลั กษณ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขานึกถึงอดีตนึกถึงระบบน้านึกถึง อบจ. น้าแก้จนเขา
สามารถมีน้าสร้างรายได้ ยกตัวอย่างผมอบรมเรื่องมันสาปะหลัง เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ 12 ที่ผ่านมา ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ท่านก็ได้ให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ท่านได้ไปเป็นประธานและไปให้ความรู้ในการอบรมกับพี่น้ องเกษตรกรผู้ปลูกมั น
สาปะหลัง ในพื้นที่อาเภอครบุรี ซึ่งหลังจากที่เราได้ทางบประมาณในส่วนตรงนี้ไปท่านนายกรัฐมนตรีพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้อนุมัติสั่งการเป็นกรณีพิเศษเรียกว่างบสั่งการของนายกฯ ลงมาอีก 5 ล้าน
บาทเพื่ออบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ความสาคัญในตรงนี้วันนี้ถ้าเรามีระบบน้าอะไรก็ดีหมด วันนี้
มันสาปะหลังรอเก็บเกี่ยวปีนึงเก็บเกี่ยวได้ครั้งนึงแต่ถ้ามีระบบน้าระหว่างรอเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังอีก 11
เดือนข้างหน้าปลูกพริก มะเขือ ฟักแฟงแตงกวาพืชผักอายุสั้นขายได้ทุกวัน มีรายได้ทุกวัน ไม่ต้องไปรอถอน
มันอย่างเดียว ถอนมันก็ต้องไปใช้หนี้ ธกส. แต่ถ้ามีน้าแล้วมาปลูกผักมันก็สร้างรายได้ เม็ดเงินเข้ากระเป๋า
พอถอนมันถือว่าเป็นโบนัสอยากได้รถปิคอัพอยากได้ต่อเติมบ้านก็สามารถใช้เงินตรงนั้นได้ แต่ในปัจจุบันใน
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ประธานสภาฯ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท

เมื่อไม่มีระบบน้าเขาก็ต้องรอเขาเรียกว่าทานาทามันทาอ้อยโดยอาศัยเทวดาเลี้ยงนั่นคือว่าถ้าเทวดาไม่ปล่อย
น้าฝนลงมาพืชเกษตรพวกนี้ก็ยืนต้นตายเพราะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยงแต่ถ้าเรามีระบบน้าเราไม่ต้องอาศัย
เทวดาเลี้ยงเราเลี้ยงตัวเราเองได้ สามารถมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นมันสาปะหลังไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอ้อย
ซึ่งพืช 3 ชนิดนี้ จังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ เรามีโรงงานน้าตาลอยู่หลายโรงงาน มัน
สาปะหลังเรามีโรงงานแป้งมัน ลานมัน อยู่หลายสถานที่ ข้าวเราก็มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดเพราะว่าเรามี
เขื่อนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลาแชะ เขื่อนลามูลบน เขื่อนลาพระเพลิง เขื่อนลาปลายมาศ เขื่อนลาตะคลอง
เขื่อนลาเพียก อ่างซับประดู่ มีจานวนมาก แหล่งน้าบนผิวดิน แต่เกษตรกรที่อยู่ไกลระบบเขตชลประทาน
เขาไม่สามารถเข้าถึงระบบน้าของชลประทานเหล่านี้ได้ เราก็ต้องบริการช่วยในเรื่องให้เขาเข้าถึงแหล่งน้านั่น
คือน้ าใต้ ดิ น ถ้าท่ านจะให้ความกรุณาก็เพิ่ มในเรื่องของเครื่องขุดเจาะบ่ อบาดาลขนาดเล็ กเพิ่ มขึ้นไป
เพื่อที่จะเป็นการบริการให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชน ตาบล หมู่บ้าน สามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง แก้ไขปัญหาความยากจนให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในอาชีพ มีความมั่นคงใน
สังคมที่ตนเองได้อยู่ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่อภิปราย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านกิติพงศ์
ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท อาเภอเมือง เขต 1 ต้อง
ขอขอบคุณที่ฝ่ายบริหารได้นาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ทีแรกผมก็เข้าใจว่า
ท่านนายกฯ จะได้นาเสนอแค่ปี 2559 แต่ท่านนายกฯ เป็นคนมีบุญครับโชคดีเหลือเกินงบประมาณปี
2559 เป็นแค่ส่วนหนึ่งท่านยังมีโอกาสได้เสนองบประมาณปี 2560 อีกต่อไป ซึ่งเป็นความโชคดีนอกจาก
ท่านนายกฯ ที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทาสถิติ ท่านก็จะเป็นนายกฯ ผู้หญิงคนต่อไปที่อยู่ได้นานที่สุดอีกได้แถม
จาก คสช. ฉะนั้นงบประมาณที่จะดูแลให้กับพี่น้องประชาชนก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้น แต่ในสิ่งที่ผมจะกราบ
เรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกฯ ผมมีข้อสังเกตในการจัดทาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประเด็นที่ 1 ท่านประธานที่เคารพ ในเรื่องของการตั้งงบประมาณ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการซักซ้อม ได้มีการประชุมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งว่าการตั้งงบประมาณปี 2559 ให้ยึดถือปี 2557 เป็นเกณฑ์ในการ
จัดตั้ง เพราะถ้าเอาปี 2558 เราทากันเดือนมิถุนายน 31 กรกฎาคม ก็ไม่ทัน แต่ในการดาเนินการนั้นที่
ผ่านมาเขาก็มีการท้วงติงกันว่าตั้งรายจ่ายกับรายได้สัมพันธ์กับปี 2557 หรือไม่ หรือเกินกันกี่เปอร์เซ็นต์ก็
จะมีผลกับหนังสือสั่งการที่ปฏิบัติมาในการดาเนินการ ในหนังสือคาแถลงของฝ่ายบริหาร ที่ท่านรองกิตติ
ได้แถลงเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่า ปี 2557 ท่านมีรายรับทั้งหมด 2,813 ล้านบาท ผมก็เชื่อครับ ตัวเลขนี้
เป็นตัวเลขที่จริง แต่เมื่อไปดูเอกสารในคาแถลงหน้าที่ 3 ของเอกสารที่เป็นแฟ้มมันไม่ใช่ 2,813 ล้านบาท
มันเป็นตัวรวมทั้งหมด 3,540 ล้านบาท ผมก็มาดูเป็น Itemว่าทาไม Item มันแตกต่างกันมาก หมวดภาษี
อากรเราก็ตรงกัน 172 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค่าปรับสี่ล้านสามก็ตรงในรายการที่ 2 ค่าธรรมเนียมที่เก็บ
ทรัพย์สิน 26 ล้านบาทก็ตรงกัน แม้กระทั่งรายได้เบ็ดเตล็ดเก้าล้านสี่ก็ตรง และรายได้จากทุนหนึ่งล้านห้าก็
ตรง ตรงนี้ 214 ล้านบาท และในส่วนของค่าเบ็ดเตล็ดซึ่งเราไม่มีแต่มาได้ในส่วนค่าที่ดาเนินการในเก้าล้าน
สี่เป็นค่าเบ็ดเตล็ดก็ตรงกันหมด ภาษีจัดสรร 1,275 ตรง อุดหนุนทั่วไป 1,323 ก็ตรง วัตถุประสงค์ 727
ก็ตรง เมื่อรวมถ้อยแถลงที่ท่านนายกฯ แถลง 2,813,581 แต่ตัวรวมของรายรับปี 57 ในเอกสารหน้าที่ 3
บอกว่า 3,540,842,871 บาท ตัวนี้คือตัวเหตุผลที่ผมจะอภิปรายเพราะเนื่องจากถ้าไปดูกรอบของปี 59
ตั้งงบประมาณ 3,070,555,000 บาท จะเห็นว่าท่านตั้งต่ากว่าปี 2557 ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ถ้า
เอาหนังสือตัวนี้ไปดู 3,070 ไปดูกับ 2,813 จะเกินมาประมาณเกือบ 700 ล้านบาท นี่คือข้อสงสัยว่าตก
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ลงจะใช้ตัวไหนเป็นตัวบรรทัดฐานในการดาเนินการ ถ้าผมวิเคราะห์ผมก็ต้องเอาตัวจากคาแถลงเพราะปี
2557 มันเป็นตัวรายรับจริง ที่ผ่านมาแล้วเกือบ 2 ปี ก็พิสูจน์ได้ ฉะนั้นเรื่องนี้มีความสาคัญ ผมคิดว่า
อาจจะเป็นตัวเลขอะไรหรือเปล่าที่คาดเคลื่อนแต่ข้อเท็จจริงจะต้องสอดคล้องกับหนังสือสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นี่ประเด็นที่ 1 ที่ผมอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นกับการ
รวมตัวเลขในเรื่องนี้ ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของเงินอุดหนุนทั่วไป ถ้าดูจากนี้ว่าปี 57 เราได้ 1,323 ล้านบาท
บวกกับรายได้จากอุดหนุนเฉพาะกิจ 727 ล้านบาท ปี 58 เราไม่มี ปี 59 เราไม่มี อันนี้เข้าใจที่รัฐบาลไม่
จั ด สรรมาให้ กั บ เรา แต่ ตั ว ที่ เพิ่ ม ขึ้ นในส่ วนของเงิ น อุ ด หนุ นทั่ ว ไปจาก 1,286 หรื อรายรั บ จริ ง ถ้ า
เปรียบเทียบกับ 1,323 เป็น 1,545 ล้านบาท ทีแรกผมก็ตกใจทาไม่เพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ
200 300 ล้านบาท แต่เมื่อไปดูรายละเอียดประกอบก็ทราบว่านอกจากจะเป็นเงินเดือน นอกจากเป็นค่า
ของนักเรียนรายหัวและเป็นค่าของที่ปกติไม่เคยนามารวมค่าชุดการศึกษาเอามารวมก็ทาให้ตัวเลขสูงขึ้น ตัว
นี้ผมก็เลยพอเข้าใจ ผมก็เกรงว่าสมาชิกอาจจะงงว่าทาไมมาถึง 1,545 ล้านบาท ตัวนี้ไม่ติดใจ ผมติดใจ
ตัวรวมสักครู่นี้ที่ต่างกัน 2,813 ล้านกับ 3,540 ล้าน ประเด็นที่ 3 ที่จะอนุญาตกราบเรียนกับท่านนายก
ในช่วง 3 ปีเกือบ 4 ปี ที่ท่านนายกฯ เป็นผู้บริหารของ อบจ.แห่งนี้ ได้ทาหน้าที่ได้สมบูรณ์และทาหน้าที่ให้
มีชื่อเสียงกับ อบจ.หลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว กับเรื่องวัฒนธรรม ผม
ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ท่านนายกฯ ให้ความสนใจมากที่สุด งานท้าวสุรนารีท่านก็จัดให้ 18 19 20 ล้านแล้วแต่
ความเหมาะสม เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนเป็นจานวนมาก ในขณะเดียวกันเมื่อส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับอาเภอต่าง ๆ แล้ว มันมีภารกิจที่คนต้องขอรับการสนับสนุน ผมดูบางตัวลดลงไปน้อยลงไป
มีภารกิจด้านอื่นและนามาตัดด้านนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายหลาย ๆ เรื่อง เช่น พิมายน้อยลงไป หรือที่อื่นกิน
เข่าค่าน้อยลงไป หรือแม้กระทั่งที่วังน้าเขียวน้อยลงไป อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกฯ โดดเด่นใน
เรื่องนี้มาตลอดก็อยากให้ท่านช่วยดูว่าไม่ควรจะไปปรับลดลงมากเกินไป ในขณะเดียวกันในเรื่องที่มีการ
จัดซื้อยานพาหนะเข้ามาดาเนินการ รถที่ท่านสั่งซื้อกันอยู่ที่กาลังเสนอในสภาฯ แห่งนี้ประเด็นเรื่องรถขุด
เจาะบ่อน้าบาดาลผมเห็นด้วยรัฐบาลได้มีมาตรการในการเร่งรัดให้กับท้องถิ่นได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน
ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่ วน แต่ในขณะเดียวกันเขาไปดาเนินการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลให้กับภาค
กลางที่ไม่สามารถทานาปรังได้และปีหน้าก็ยังทาไม่ได้ เกษตรกร 2 ปี จะทานาปรับไม่ได้ จะอยู่ไม่ได้ ฉะนั้น
การขุดเจาะบ่อน้าบาดาลจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญที่สุด แต่ในขณะที่ท่านไปซื้อในราคาขนาด 15 ล้าน
บาท เป็นไปได้ไหมท่านซื้อเล็กกว่านั้นหน่อยแต่ได้ 2 คัน ได้ 3 คัน แล้วมันสามารถช่วยประชาชนหลาย ๆ
อาเภอได้ ผมคิดว่าความลึกถึง 120 เมตรมันไม่ค่อยเจอหรอกครับ มันน้อยมาก โอกาสที่จะไปพื้นที่ขนาด
นั้น ถ้าเกิดท่านปรับลงมาจะสามารถแก้ปัญหาและตอบกับรัฐบาลได้ว่า อบจ.โคราชเป็น อบจ.ที่เป็นแม่ เป็น
องค์กรหลัก สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างดี ส่วนรถที่มีความเป็นห่วงเป็นใยคือรถสุขา
ผมเชื่อทุกหน่วยงานมาขอเป็นจานวนมาก ต้องการรถสุขา อบจ.ก็บริการ ท่าน ผอ.ธีระชัยไม่เคยปฏิเสธใน
การบริการ บริการได้อย่างดี เยี่ยมยอด ต้องขอบพระคุณแต่การที่รถสุขาคันละ 9 ล้าน 5 แสน อย่างรถหก
ล้อมันคุ้มหรือเปล่าครับ ผมมีข้อสังเกตว่าควรซื้อเพื่อบริการกับพี่น้องประชาชน แต่จะซื้อถึงขนาด 9 ล้าน 5
แสน มันควรที่จะต้องใหญ่กว่านี้หรือเปล่า รถหกล้อ 9 ล้าน 5 แสน วันนี้ที่ผมพูดไม่ใช่อะไรครับเพราะ
เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเรื่องนี้มากที่สุด ท่านไปดูที่ ปปช.โคราชสิครับ เรื่องรถดูดโคลน เรื่องรถขยะ เรื่อง
รถดับเพลิง เรื่องรถสุขา มีแต่เรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ทั้งสิ้นเลย มีบางแห่งจะโดนมาตรา 44 ในล็อดที่ 3 ก็
มาจากเรื่องของรถดูดโคลน กับรถขยะที่เกิดขึ้น ผมก็เป็นห่วงว่าเมื่อดูเทียบเคียงแล้ว 9 ล้าน 5 ถ้าเรา
ซื้อสเป็คที่สามารถใช้งานได้ดีกว่า ราคาถูกกว่านี้หน่อย ปลอดภัยก็ฝากท่านด้วยเพราะจะเกิดประโยชน์กับ
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พี่น้ องประชาชนไม่ใช่ ไม่ เห็นด้วย เห็นด้วยครับแต่ อยากให้ด าเนิ นการในราคาที่ไม่ แพงจนเกินไป และ
ปลอดภัยกับท่านนายกฯ ปลอดภัยกับทุกคนในการดาเนินการ อีกประเด็นที่ผมจะกราบเรียนเรื่องการ
ก่อสร้างเมื่อกี้ท่านสมพรบอกว่า อบจ.เราไม่เคยสร้างที่ทาการก็ไม่เป็นไรครับเราเข้าใจว่าอนาคตไม่รู้ว่าจะอยู่
หรือไม่อยู่ อบจ.ก็อย่าคาดหวังเพราะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรในการที่จะสร้างที่ทาการ อบจ. แต่ท่านจะ
สร้างที่ทาการในส่วนของบ้านพักคนชราธรรมปกรณ์วัดม่วง โพธิ์กลาง ผมเห็นว่าโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ปี
นี้ขอให้ท่านได้ทาอย่างจริงจัง ทาเลยครับเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่านี่คืออีกหลักฐานอีกผลงานชิ้นหนึ่งที่
สามารถทาให้กับผู้สูงอายุ คนชราที่อยู่ในสังกัดของเรา เพราะที่วังน้าเขียวเราก็คืนเขาไปแล้ว ท่านใจดีท่าน
รีบคืนให้นายแพทย์ สสจ.ไป ฉะนั้นนโยบายที่ผมเห็นตั้งแต่ท่านบอกว่าท่านจะทาที่พักให้กับคนชราใหม่เป็น
เรื่องที่ดีมากแต่ขอให้ดาเนินการจริง ๆ ผ่านสภาฯ ไปเสร็จเรียบร้อย ดาเนินการก่อสร้างได้รวดเร็ว นา
โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบโชวให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์และได้เห็นถึงคุณค่าที่ท่านนายกฯ
มีความตั้งใจในการทา ผมฝาก 2 3 ประเด็น ผมเชื่อมั่นในการบริหารของทีมฝ่ายบริหาร เชื่อมั่นฝ่ายสภาฯ
ที่ตรวจสอบด้วยดุลยพินิจที่บริสุทธิ์ใจด้วยความให้ข้อสังเกตที่เป็นข้อท้วงติงด้วยความที่เป็นห่วงเป็นใยกัน
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทาให้เกิดความเสียหายกับโครงการหรือเป็นความรู้สึกไม่ดีกับผู้บริหารว่าโครงการนี้จะ
ทาไม่ทา ไม่ใช่แต่ท้วงติงเพื่อความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ขอบพระคุณครับ
เชิญท่านอดุลย์ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อาเภอเมืองฯ เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 2 ประเด็น ประเด็นแรกเราคุยกันเรื่องรถขุด
เจาะบาดาล ผมอยากจะลองเสนออีกมุมหนึ่ง รถคันหนึ่ง 15 ล้าน แต่จริง ๆ ยังมี Accessory คันอื่น ๆ ที่
จะต้องตามมาอีกผมเปรียบเทียบสมมุติรถคันหนึ่ง 15 ล้าน เปรียบเทียบกับที่ท่านสมพร ได้พูดไว้ก่อนหน้า
นี้ว่าเดี๋ยวนี้เอกชนรับจ้างเจาะหลุมหนึ่ง 10,000 บาท ถ้าน้าไม่จืดไม่รับเงินด้วย ซึ่งประเด็นนี้ผมลองนามา
เทียบกันดู เราคิดในราคาเจาะหลุมละ 10,000 บาท เราจะต้องใช้เวลาคืนทุนทั้งหมด 15,000 บ่อ กับมา
เทียบกันในความเป็นจริงของ อบจ. เรามีรถขุดเจาะคันนี้ 15 ล้าน เราซื้อแล้วปีหน้าเราใช้ทั้งปี 360 วัน ตี
ว่าวันละ 1 บ่อ เราจะได้ปีหนึ่ง 360 บ่อ 10 ปี 3,600 บ่อ ผมก็เลยเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราจ้างเอกชน
15,000 บ่อ เงิน 15 ล้าน กับถามว่าเงินของเรา 15 ล้าน 10 ปียังเพิ่ง 3,600 บ่อ กับ 15,000 บ่อ 5
เท่านะครับ ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นเอกชนคืนทุนไม่รู้จะกี่ปี คิดว่าคืนทุน 10 ปี คือ 3,600 บ่อ ผมมองว่าจริง ๆ
แล้วเหมือนที่เพื่อนสมาชิกฯ หลายท่านบอกว่าน่าจะมีไซส์เล็กบ้างเพื่อที่เราจะทางานให้มีประสิทธิภาพได้สูง
กว่ านี้ 2.ตอนนี้ ผมมองว่า 15 ล้ าน 15,000 บ่ อ ยังไง ๆ เราทาก็ไม่ คุ้ม มันจะเป็นไปได้ไหมเหมื อน
อย่างเช่นสมัยก่อนหรืออย่างสมัยนี้เรายังมีรถเกรด ถนนไม่ดีรถเกรด อบจ.ก็ไปทาส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งอาจจะ
จ้างผู้รับเหมาไปทาส่วนหนึ่ง เป็นไปได้ไหมครับว่าเงิน 15 ล้านอาจจะทาได้อยู่ ท่านนายกฯ อาจจะใจดี
อาจจะกันมาอีกสัก 15 ล้าน เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนขุดเจาะบาดาลให้กับพี่น้องประชาชน สมมุติใน
วงเงินเดียวกันที่ท่านสมาชิกฯ บอกบ่อละ 10,000 บาท ในวงเงิน 15 ล้านเราเจาะได้ 15,000 บ่อ ผมว่า
เพียงพอสาหรับพี่น้อง 32 อาเภอ ลองหารดูว่า 15,000 บ่อ 32 อาเภอ ผมว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งน่าจะแก้
ไปได้พอสมควร 15,000 บ่อ หาร 32 อาเภอ ได้อาเภอละ 468 บ่อ ผมว่าน่าจะพอแก้ปัญหาได้ระดับ
หนึ่ง ส่วนอันไหนที่มันลึกมาก ๆ ที่เอกชนไม่สามารถเจาะได้ เช่น เกิน 30 – 40 เมตร ขึ้นไป อาจจะต้องมา
ใช้รถ อบจ. เพราะมีความสามารถถึง 120 เมตร อันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่ 2 เมื่อกี้พอดีขอลง
รายละเอียดนิดหนึ่ง ท่านประธานสภาฯ ดูหน้าที่ 81 ข้อ 4 ผมมาสะดุดนิดหนึ่งค่าเช่าทรัพย์สินเป็นค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารใช้ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ที่กองแผน 6 ล้าน 1
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แสนบาท และมาดูตรงวาระที่เรากันเงินวาระที่ 3 เราก็มีสัญญาเช่ากับบริษัทล็อคเล่ย์จากัดมหาชน ค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3 ปี 50 เครื่อง ก่อหนี้เป็นเงินผูกพัน 6
แสน 6 หมื่น สัญญาเริ่มต้นวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สิ้นสุด 11 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตรงนี้อันเก่ายังเช่า
อยู่เลย 600,000 บาท 3 ปี แต่ปีใหม่เฉพาะกองแผนตั้งไว้ 600,000 สาหรับเช่า ก็ไม่แปลก แต่พอมาดู
หน้าที่ 70 ท่านประธานฯ ข้อ 2.2 มีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 2 เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท
2 เครื่อง 240,000 บาท ตั้งไว้สานักปลัด ผมก็สงสัยว่ามันซ้าซ้อนกันหรือไม่ มาดูหน้าที่ 67 มีอีก ข้อ 9
เครื่องถ่ายเอกสารอีก 1 เครื่อง ตั้งไว้ที่กองการเจ้าหน้าที่อีก 210,000 บาท เราก็นึกว่าหมดแล้ว มีอีกอยู่ที่
หน้า 92 อีก เป็นค่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ข้อที่ 6 อีก 180,000 บาท ตั้งไว้ที่กองคลัง ผม
ก็นึกว่าหมด ปรากฏว่ามีเกือบทุกกองก็เลยไม่แน่ใจตกลงว่าที่เช่าเก่าก็ยังมีอยู่ ถึงกรกฎาคม 59 ที่จะเช่า
ใหม่อีก 600,000 และที่ตั้งซื้อเองอีกทุกกอง ก็เลยไม่ทราบว่าตกลงจะใช้ตัวไหนแน่ ขอบคุณครับ
เชิญท่านสุพจครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุพจ ธรรมประทีป อาเภอเมือง
เขต 4 ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ทุก ๆ กอง โดยเฉพาะทางฝ่ายบริหารที่ได้นาเอกสารวันนี้
ให้กับพวกสมาชิกฯ ของเราเป็นประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ สจ.มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ที่
เอกสารถ้าชั่งกิโลก็ได้เยอะเหมือนกันถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของพี่น้อง สจ. ที่เป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนที่ได้ส่งโครงการต่าง ๆ เข้ามาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด รู้สึกว่าหลาย ๆ กอง หลาย ๆ
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคณะผู้บริหารที่ได้พยายามตั้งงบประมาณเอาไว้อย่างมากมาย
หลาย ๆ กองเช่นเดียวกันอย่างกองสาธารณสุข หน้าที่ 142 ข้อ 4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนดาเนินการ
งานของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคติดต่อจานวน 4,294,000 บาท ไม่เป็นไรตั้งไว้แต่ผมไม่ทราบ
ว่าโครงการตรงนี้ได้เคยปฏิบัติหรือเคยทาอะไรบ้างหรือเปล่า เพราะทางสมาชิกฯ ของเราไม่เคยได้ทราบว่า
แต่ละกองได้ทางานอะไรไปบ้าง อยากจะฝากว่าตรงนี้ภาคีเครือข่ายเราได้สนับสนุนอะไรได้บ้าง อยากจะไป
อย่างรวดเร็วเปิดไปที่หน้าที่ 152 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข้อ 1 ค่าดัดแปลงรถบรรทุกดีเซล
เพื่อดัดแปลงรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ติดตั้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือช่างสาหรับซ่อมประกอบอุปกรณ์ประจารถ 362,000 บาท ผมไม่ทราบว่าเป็นแค่เพียงรถปิคอัพ
จะใส่หลังคาขนาดไหนก็ไม่ทราบ ผมคิดว่าในการที่จะตั้งงบประมาณต่าง ๆ นั้น แต่ละกองต้องไปสืบราคา
คร่าว ๆ มาก่อนว่าจะใช้ยี่ห้ออะไร มีอะไรภายในนั้นบ้างโดยเฉพาะรายละเอียด อุปกรณ์ภายในรถเครื่องมือ
ช่างเพื่อที่จะออกไปบริการซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือเราที่อยู่หน้างาน มีความจาเป็นแต่ถามว่าราคาสามแสน
กว่าครึ่งหนึ่งของรถตัวเต็ม ๆ เราซื้อรถใหม่และสั่งมาเลยไม่ดีกว่าหรือที่จะเอารถเก่าของเราไปใส่หลังคา
รถบรรทุ ก 1 ตั นนี่ก็คงจะเป็ นแค่ปิ คอัพแค่นั้นเอง อีกเรื่องหนึ่ งหน้าที่ 170 เราตั้ งไว้ โครงการจั ดงาน
เทศบาลไหมโคราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลไหมที่โคราช เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งงบประมาณไว้สานักปลัดอีก 4,600,000 บาท ผ้าไหมเป็นสินค้าประจาจังหวัด
นครราชสีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมหางกระรอก ผมเคยอภิปรายในสภาฯ แห่งนี้ เรื่องของผ้าไหมมาแล้ว
ได้นาเรียนกับฝ่ายบริหารว่าทาอย่างไรจะส่งเสริมกลุ่มผ้าไหมหางกระรอกของเราที่อยู่ 32 อาเภอ ให้ขึ้นมา
โดดเด่นได้บ้าง ไม่ใช่ว่าเราทาอยู่แต่เป็นการส่งเสริมให้กับพ่อค้าคนกลาง ทาอย่างไรเราจะนาพี่น้องเรา 32
อาเภอ ออกไปแต่ละกลุ่มไปศึกษาดูงานได้บ้างหรือเรียกเข้ามาหรือเชิญเขามาประชุมหาทางในการปฏิบัติที่
จานาสินค้าตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเราประเทศไทยทั้งหมดได้รับรู้รับทราบขอฝากไว้อีกครับ น่าจะ
แบ่งงบประมาณตรงนี้ออกมาใช้งานตรงนี้ได้บ้าง เรื่องของรถขุดเจาะที่เราได้คุยกันมามากมายไม่ว่าจะเป็น
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เครื่องขุดเจาะอะไรก็ดี 15 ล้าน ไม่มีใครขัดข้องแต่บอกว่าขอให้ท่านประธานฯ ได้นาเรียนฝ่ายบริหารและ
ฝากไปยังผู้ที่รับผิดชอบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือนั้นควรที่จะดูให้ดี มีตัวอย่างเช่น รถเจาะน้าบาดาล
คันเก่าโดยเฉพาะเครื่องปั๊มลม เวลานี้ซ่อมตั้งค่าตั้งงบประมาณไว้ 700,000 บาท เพื่อที่จะซ่อมปั๊มลม ผม
ว่า 700,000 บาท ไม่ต้องซ่อมแล้วครับยกเครื่องเก่าประมูลขายเป็นเศษเหล็กไปเลย แล้วซื้อเครื่องใหม่
ดีกว่าตั้ง 700,000 บาท รถปิคอัพคันหนึ่งแล้ว หน้า 183 ข้อ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกระแทกแบบ
ติดตั้งรถตักหน้าขุดหลังจานวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์หาซื้อได้ตามท้องตลาด
800,000 บาท ผมไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรานั้นรถเจซีบีหรือรถตักหน้า
ขุดหลังสภาพเป็นอย่างไรหรือซื้อใหม่หรือมีหรือเปล่าเวลานี้ ในการที่จะซื้อหัวเจาะผมถามว่าหัวเจาะนี้เอาไว้
เป็นหัวทาลายไว้เจาะพื้นคอนกรีตพังตึก ถามว่าองค์ การบริหารส่วนจังหวัดของเรานั้นจะเอาไปทาอะไร
800,000 บาทนี้ถ้าในท้องตลาดมันแล้วมันซื้อได้ถึงขนาดเครื่องเจาะติดรถพีซี 200 คือรถขุดขนาดใหญ่
จริง ๆ แล้วเขาไม่ใช้กันแล้วครับในท้องตลาด หรือเอกชนส่วนมากจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าเครื่องเจาะตัวนี้เมื่อ
มาติดกับรถตัดหน้าขุดหลังของเราแล้วผลเสียหายมีเยอะ 1.เรื่องการสั่นสะเทือน เรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ใช้ได้ไม่นานก็ต้องซ่อมอีก อยากจะเรียนต่อไปว่าเรื่องของหัวเจาะนี้โปรดได้ระบุยี่ห้องไปเลยว่าอยากจะได้
ยี่ห้ออะไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะทาได้เพราะจะเป็นการล็อคสเป๊ค แต่เราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเราจะใช้
คุณภาพขนาดไหน แพงกว่าบริษัทที่เสนอมาก็แล้วแต่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ต่อมาในหน้า
เดียวกันการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องอัดอากาศ 700,000 บาท ที่ผมบอกว่าซื้อใหม่เลยดีกว่า ปรับปรุง
สภาพรถบรรทุ ก 6 ล้ อ ตั้ งแต่ หน้ า ที่ 183 184 มี ไหมครั บ รถ 4 คั น เสี ย เหมื อนกั นหมดเลย ตั้ ง
งบประมาณในการซ่อมไว้ 350,000 บาทต่อหนึ่งคัน ครึ่งรถบรรทุก ในการที่จะตั้งงบประมาณนี้เพื่อให้ดู
ดีควรจะสารวจว่ารถแต่ละคันเสียอะไรบ้าง อันนี้ตั้งไว้ครับโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่ทาสีปะผุช่วงล่างเหมือนกัน
ทุกคัน ผมเชื่อว่าครับว่ารถมันไม่เสียเหมือนกันทุกคัน ถ้าเกิดว่าคันทะเบียนนี้เสียแค่นิดหน่อยแล้วเงินจะ
นาไปซ่อมคันอื่นได้ไหมครับก็ต้องมาตกเบิกทากันอีกสามารถโอนได้โดยอานาจของท่านนายกฯ โอเค แต่มัน
จะทาให้เราถือว่าวิธีการเขียนการของบประมาณนั้นไม่ใช่ว่านั่งบอกว่าขณะนี้ทาได้ โอเคตั้งให้เหมือนกันหมด
มันก็ต้องหลอกกันบ้าง สิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ที่สภาฯ จะอนุมัติในวาระรับหลักการ หลายสิ่งหลายอย่างเราก็ไม่มี
ความขัดข้องแต่ขอให้ดูให้ดี อีกเรื่องหนึ่งซื้อรถหัวลาก 3 ล้านกว่า ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ
อีกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความจาเป็นในการที่จะขนย้ายพาหนะ แต่ถามว่าเอามาแต่
หัวไม่มีหางจะไปอย่างไร หากลากเรามีกี่ตัวผมไม่ทราบ ถ้ามี 2 คัน รถหัวลากเรามี 2 คันแล้ว ถ้าหางมี 2
หางก็โอเค ถ้าซื้อหัวมาไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เลยคอยเสียบหางอย่างเดียวหรือจะเอาไว้สแปไว้
อีกคันหนึ่งเสียมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น ทาอย่างไรเครื่องจักรเครื่องมือของเราขนกัน 24 ชั่วโมง ก็ไม่ทันถ้ายังไม่
แก้ที่คน ต้องทาแบบราชการบริหารแบบเอกชน มีหลาย ๆ ท่านที่บอกว่าเราไปถึงหน้างาน 10 โมงเช้า
เที่ยงพัก 3 โมงกลับ ยังไงก็แก้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องมือคิดว่าจะแก้ได้ก็แก้ไม่ได้อยู่ดี ตรงนี้จึงฝากท่าน
ประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารให้พิจารณาฝากไปยังคณะกรรมการแปรญัตติถ้าตรงไหนที่แปรลงมาได้เอา
มาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเช่นยางมะตอย หินคลุกเอาไปให้กับพี่น้องเรา ให้กับ สจ.แต่ละอาเภอเอาไปดูแลพี่น้อง
ประชาชนในเขตรับผิดชอบก็จะเป็นการดี ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารที่ได้ทา
แผนงบประมาณตรงนี้เราไม่ได้ขึ้นมาติเพื่อที่จะเป็นการติเตียนอะไรแต่เป็นข้อสังเกตุให้กับท่านประธานสภา
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารให้พิจารณาดูหลาย ๆ เรื่องที่มีอยู่ในนี้โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งราคาที่สูงจนเกินไป
อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้ว หัวเจาะที่จะไปติดรถเจซีบีไม่ต้องไปซื้อครับ ซื้อเป็นเครื่องปั๊มลม 750 และ
หัวแย็คหัวหนึ่งก็สามารถที่จะลากได้เป็นแบบปั๊มลมเคลื่อนที่ดีกว่าที่ไปติดรถเจซีบี รถเจซีบีไม่สามารถที่จะ
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ประธานสภาฯ
นายก อบจ.นม.

เข้าไปบนเขาที่มีหินหรือในถิ่นทุรกันดานได้ ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 700,000 ผมคิด
ว่าซื้อปั๊มลมพร้อมหัวแย๊ค 14 กิโล 17 กิโล หรือ 24 กิโล ได้ตั้ง 3-4 ชุด การที่จะให้ประโยชน์ไปบาบัด
ทุกข์บารุงสุขกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาของเราคงจะเป็นการดีมากกว่า ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ มีท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตเชิญฝ่ายบริหารตอบ
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ
เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอตอบท่านสมาชิกฯ สมพร
อาเภอโนนสูง เหตุที่งบการศึกษา 1,400 ล้าน ดิฉันต้องขออภัยที่คนจัดทารายละเอียดไม่ได้ชี้แจงว่า
ทาไมมันถึงสูง ปีนี้รัฐบาลให้เราลงงบอุดหนุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครูก็ดี ค่าหัวนักเรียนก็ดี ค่า
จัดการพื้นฐาน หรือแม้แต่นักเรียนที่ยากจนหัวละ 1,500 ก็ดี พร้อมทั้งหนังสืออุปกรณ์การเรียนทั้งหมด
ที่เราได้จากกระทรวงศึกษาปีนี้เขาขอให้ลงรายละเอียดทั้งหมดว่าแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยทาง
กระทรวงศึกษาได้สนับสนุนแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้าง เราอาจจะพลาดไปนิดหนึง่ ที่ไม่ได้ลงรายละเอียด
พอดูแล้วก็จะตกใจว่าทาไมถึงเยอะมากขนาดนี้ จริง ๆ แล้วเรามีนักเรียนทั้งหมด 36,000 คน ครู
1,927 คน บุคลากรของ อบจ.ตอนนี้ 3,007 คน มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย เท่ากับกระทรวงไอซีทีที่
ดิฉันเคยอยู่ ไม่ใช่เล็ก ๆ เหมือนเมื่อก่อน 250 ปี 49 ที่ดิฉนั เข้ามา ดิฉันไม่ทราบว่าใครนอนใต้ถุน
โรงเรียนไม่นา่ จะมีถา้ มีขอให้บอกดิฉันจะได้ไปจัดระเบียบกับท่าน ผอ. ว่าทาไมถึงเป็นอย่างนี้ ผอ.คนไหน
อยากย้ายกลับบอกมาเลยดิฉันยินดี ดิฉันถามแล้ว 10 รอบก็ไม่มีใครอยากย้ายกลับ ถ้าท่านสมพรมีบอก
ดิฉันเลย ดิฉันจะให้กลับทันทีเลย เพราะดิฉันถามทุกครั้งในการบริหารงานของดิฉันจัดซื้อจัดจ้างการ
สร้างอาคารเรียนดิฉนั มอบคุณครู ท่านผู้อานวยการไปทาเองหมด โดยมีท่านผู้อานวยการกองพัสดุ กอง
คลัง กองช่างเป็นพี่เลี้ยง ดิฉันเป็นคนที่ไม่โฮอานาจ เขาเป็นซี 9 ซี 8 สายสะพายเยอะแยะแล้วมอบ
อานาจให้เขาไปเลย ส่วนในเรื่องการสร้างสานักงานอย่างที่ท่านพูดก็ถูก 20 ปี แต่ที่ทุกที่ที่เราจะไปสร้างกี่
นายกฯ ก็ไม่เคยเอาที่นั้นเป็นของ อบจ.เลยสักคนเดียว ดิฉันไม่ทราบว่าท่านสมาชิกฯ นิ่งดูดายได้อย่างไร
กองช่างเหมือนกันดิฉันคิดว่าจะมาสร้างกองช่าง ท่านสุวัจน์ ท่านก็กรุณาให้ใช้ที่ของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย เราก็ได้มา แต่ค่าก่อสร้างค่อนข้างแพงมาก เพราะต้องถมดิน ตอกเสาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็หันมา
ลองกองช่าง เพราะมีถนนตั้ง 10 กว่าเลนวิ่งผ่านด้านข้างกองช่าง เพิ่งทราบพอไปดูแล้วถามว่าที่ของใคร
ไม่ใช่ที่ของ อบจ.เป็นที่ของ อบต.ที่เขาให้เราใช้เฉย ๆ ตอนนี้ดิฉันกาลังทาว่าเป็น อบจ.ครอบครอง แม้แต่ที่
เราจะย้ายสถานสงเคราะห์คนชราไปแถวนาฎศิลป์ เพราะเราเคยไปจับจองว่าเราจะไปสร้างสานักงานตรงนั้น
ดิฉันถามว่าที่ตรงนั้นเราเคยทาไหม ก็ไม่มีใครทาดิฉันกาลังจะทาว่าให้เป็นที่ของ อบจ.ครอบครอง ดิฉันก็ไม่
ทราบว่าทาไมสมาชิกฯ นิ่งดูดายว่าเราไม่เคยครอบครองที่เลยแต่เราชี้ว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเรา
แต่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่สักที่ เวลาท่านจะพูดต้องหาข้อมูลกับดิฉันสักนิดหนึ่ง ดิฉันเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องรถหรืออะไรก็ตามดิฉันเป็นคนที่ตรงต่อระเบียบ และจะบอกผู้ที่รับผิดชอบกับระเบียบเหมือนกัน
ดิฉันรับไม่ได้ถ้าไม่ตรงต่อระเบียบ ท่านสังเกตหรือไม่ตั้งแต่ดิฉันมาอยู่ไม่เคยสั่งซื้ออะไรเลย ไม่เคยเลยที่
สั่งซื้อเป็นชิ้นเป็นอัน เช่น รถยังไม่เคยซื้อเลย ปีนี้ดิฉันจะซื้อเพราะท่านทราบไหมเรามีรถขุดเจาะน้าบ่อ
บาดาลอยู่ 1 คัน คนขอเรา 32 อาเภอ ดิฉันไปท่านนายกฯ สัญญาไว้ว่าจะขุดเจาะให้ชาวบ้าน ตอนนี้รถยัง
อยู่อีกอาเภอหนึ่งเดี๋ยวให้เขามูฟมา ไปอีกอาเภอหนึ่งทาไมไม่เห็นทาตามสัญญาเลยท่านนายกฯ แล้วท่านจะ
ไม่ให้ดิฉันมี 2 คันหรือ อาเภอเมืองที่พูดมานี่คือท่านสมาชิกฯ อาเภอเมืองทั้งนั้น ท่านอาจจะไม่มีความ
จาเป็นเพราะท่านใช้น้าประปา แต่อาเภอรอบนอกเขาจาเป็นต้องใช้น้าผิวดิน ดิฉันซื้อการตั้ง 15 ล้าน ดิฉัน
อาจจะซื้อได้แค่ 10 ล้านก็ได้ หรือ 11 ล้านก็ได้แล้วแต่เขาจะมาบิดกัน การที่เจาะลึกเข้าไป 120 เมตร
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เหตุผลมีเพราะว่า 1 มันสามารถทะลุหินได้ ถ้าสมมุมติว่าไปเจาะเพียงแค่อาเภอปากช่องก็ไม่ได้หินเยอะ บัว
ใหญ่ก็ไม่ได้ อาจจะได้สูงเนินที่ 40 - 50 เมตร อาจจะได้ บริษัทที่เจาะแค่หมื่นเดียวสงสัยจะเอาขันแล้วไป
คว่าเอามากกว่าแบบโบราณคงไม่ใช่เช่นนั้น ถ้าสิ่งไหนที่จาเป็นดิฉันจะซื้อถ้าไม่จาเป็นดิฉันไม่ซื้อเด็ดขาด
ดิฉันซื้อมาเพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยดูแลพื้นที่ให้ดิฉันด้วย ตามความจาเป็นของแต่ละอาเภอย่อมมีความ
แตกต่างซึ่งกันและกัน ดิฉันฝากด้วย ท่านไม่ต้องการต้องขออภัยท่านที่ลุกขึ้นอภิปรายมีแต่อาเภอเมืองที่
พูดถึงเรื่องการขุดเจาะน้าบ่อบาดาล ท่านอดุลย์ ท่านสุพจ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านกิติพงศ์สนับสนุน
เพราะท่านรู้ว่ารอบนอกควรจะทาอะไร ไม่ใช่ท่านอื่นไม่รู้แต่อาจจะมีความจาเป็นที่ต่างกัน อย่างท่านพรชัย
บอกว่าอาเภอจะใช้น้าตาม GMC สิ้นปีนี้แล้วและอาเภอเมืองจะใช้น้าที่ไหนต่อไป บ้านใหม่ดิฉันไม่ทราบว่า
ใครรับผิดชอบบ้านใหม่ หมู่บ้านจัดสรรเกือบพันหลังน้าไม่มีวิ่งมาหา อบจ.ช่วยขุดเจาะน้าบ่อบาดาลได้ไหม
1 บ่อ ยังไม่พอเพราะว่าไปซัพพอร์ตกับบ้านหลังคาเรือนไม่ได้ ดิฉันต้องขุดเจาะ 2 บ่อใช่ไหมค่ะท่านสุพจ
แล้วท่านยังบอกว่าไม่จาเป็นอีกเหรอ นี่คืออาเภอเมือง ถ้าไม่จาเป็นดิฉันไม่ซื้อเลยและการที่ดิฉันตั้งเกินไว้
ดีกว่าตั้งขาด ถ้าตั้งเกินดิฉันต้องไปตัดงบตรงนั้นตรงนี้ลงมาอีก ถ้าดิฉันตั้งเกินไว้ถ้าบิดมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ถ้า
ตั้งขาดล่ะจะเอางบที่ไหนลงไปโปะเขาได้ การบริหารงานก็ต้องเป็นอย่างนี้ ให้ดิฉันบริหารดิฉันบริหารมาแล้ว
แสนแสนล้าน แค่นี้เล็กน้อย ดิฉันบริหารแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ขอบคุณท่านประธานฯ ขอบคุณท่าน
สมาชิกฯ คะ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติครับ ขณะนี้
องค์ประชุม 48 ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตามที่ฝา่ ยบริหาร
เสนอ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 44 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4
เสียง(ประธานสภา รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยมติเห็นชอบ 44 เสียง ไม่
เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการสภาฯ)
รับหลักการเวลา 15.50 น.
ประธานสภาฯ
เมื่อรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ทางสภาฯ จะมอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทาหน้าที่เป็นกรรมการแปรญัตติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีด้วยกัน 7 ท่าน คือ ท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ จากบ้านเหลื่อม เป็น
ประธานคณะกรรมการ ท่านกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ จากอาเภอชุมพวง ท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี จากบัวใหญ่
ท่านสมจิต คิดการ จากสีดา ท่านอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ จากห้วยแถลง ท่านมนัส ศรีบงกช จาก
โนนไทย และท่านชาคริต ทิศกลาง จากเฉลิมพระเกียรติ ขอให้ที่ประชุมกาหนดเวลาในการเสนอคา
แปรญัตติครับ เชิญท่าน สจ.รัชฎา ใจกล้า
น.ส.รัชฎา ใจกล้า
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวรัชฎา ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 4 ดิฉันขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคาแปรญัตติ จานวน 1
วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16.01 น. ถึงวันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น.
ณ สานักงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 8
นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ
นายชยกฤต ยินดีสุข

ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบให้กาหนดแปรญัตติในวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16.01 น. ถึงวันที่ 26
กันยายน 2558 เวลา 17.00 น.
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กาหนดแปรญัตติในวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16.01 น. ถึง
วันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ สานักงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากว่าเป็นการแปรญัตติในวันศุกร์ และต่อเนื่องด้วยวันเสาร์ ฉะนัน้ ขออนุญาตนัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558 ในวันอังคารที่
29 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 23 ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดประชุมน้อยกว่า
สามวันก็ได้ ประธานฯ สามารถนัดประชุมได้ ครั้งนี้เป็นการประชุมเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อให้ทันใช้และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
ทุกท่านทีไ่ ด้ช่วยกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ปี 59 ช่วยกันดูสิ่งต่าง ๆ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ในวาระที่ 7 และวาระต่อๆ ไป ผมขอมอบให้ท่านรอง
ประธานสภาฯ คนที่ 1 ทาหน้าที่แทนครับ
ข้อสอบถาม
- ไม่มี –
เรื่องอื่น ๆ
8.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านชยกฤตครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชยกฤต ยินดีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอลาทะเมนชัย กระผมในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนอาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ขออนุญาตนาเรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่านไปยังคณะผู้บริหารที่ท่านได้ให้
ความกรุณานารถเกรด รถบดอัด รถน้า เข้าไปดูแลในพื้นที่ของอาเภอลาทะเมนชัย ซึ่งเดือนทีแ่ ล้วฝนตก
ชุกทาถนนเสียหายสัญจรไปมาไม่ได้
ได้รับความกรุณาจากท่านนายกฯ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
สุวรรณฉวี ให้รถเครื่องจักรเข้าไปดาเนินการให้ขณะนี้กาลังดาเนินการอยู่ อาทิตย์หน้าก็คงจะแล้วเสร็จ
ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.ธีระชัย เทพนอก พร้อมทั้งกองช่างทีไ่ ด้ให้ความกรุณาคนอาเภอลาทะ
เมนชัย ขอบคุณครับ
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านนัฏฐชัยฐ์

นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ
นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 6 ขอกล่าวถึงการดาเนินงานในด้านที่ อบจ.ของเรา
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