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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2559
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สานักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ์
6. นายอดุลย์
7. นายองอาจ
8. นายประพจน์
9. นางสาวรัชฎา
10. นายนัฏฐชัยฐ์
11. นายวีระวัฒน์
12. นายณัฏฐพัชร์
13. นายอัฏฐกร
14. นายสมยศ
15. นายภาณุ
16. ดร.ภูกิจ
17. นายชยุต
18. นายพรชัย
19. นายรชฏ
20. นายธวัฒน์
21. นายศิริพงศ์
22. นายเลิศชัย
23. นายสถาพร
24. นายสมพร
25. นายสาทิช
26. นายพงษ์พันธุ์
27. นายพิชัยศักดิ์
28. นายสมชาย

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

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.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.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว 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
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29. นางสุพัตรา
30. นายชวาล
31. นายไกรวัจน์
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
ฝ่ายบริหาร
1.
2.
3.
4.

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

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายกิตติ
เชาวน์ดี
นายนพดล
เนียมสูงเนิน
นายอุทัย
มิ่งขวัญ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชนะชัย
2. นางบุญสิตา
3. นางเพลินพิศ
4. น.ส.สริตา
5. นายนิธิโรจน์
6. นายจิรยุทธ
7. นายไพศาล
8. นางรังสิยา
9. นายวีระชัย

ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
สุนทรพุทธศาสน์
กันตยาสกุล
บุญญาวัฒนานันท์
อาสาเสน
สมุทรเผ่าจินดา
นุทกิจ
ศรีโอษฐ์

ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.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
นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการสานักการคลัง
(แทน) ผู้อานวยการสานักการช่าง
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นางพรเพ็ญ
นายเจษปฐมพงศ์
นางนงนุช
นางเพ็ญประภา
นางศรีวรรณ
นางณัฐชยา
นางอุไรวรรณ
นางปัทมพร
นางณัฐสุดา
นายวิสุทธิ์
น.ส.ใจดาว
นางวินญา
นางดาราวรรณ
น.ส.สุรีรัตน์
นางสุวรรณี
น.ส.พิฐชญาณ์
นางสุพรรณี
นางมาลิน
นางรุ่งทิพย์
นางภัคธมล
นายบรรลือ
น.ส.เสาวภา
นางชูรัตน์
น.ส.อรุณี
น.ส.ปราณี
นายวัฒนพงศ์
นายวสันต์ชัย
นายกชกร
น.ส.กชพร
น.ส.รัชดาพร
นางบุญเลี้ยง
นายกิติศักดิ์
นายลาพอง
นายธนโชติ
นางรัตนาภรณ์

แพเกาะ
ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
ภูมิโคกรักษ์
เจริญเดช
นรินทร์นอก
ภัทรปิติพล
พ่วงจีน
ทองปาน
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ประภาสโนบล
ยิ่งจอหอ
คงคาน้อย
อุลิตสถิตย์
นุวัตติวงศ์
สมลือชาชัย
ฉายาวรรณ
กองเพชร
ชายากร
ยองกระโทก
ชานาญศรี
ขอมเกาะ

(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อานวยการสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
นักบริหารการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
หน.ฝ่ายประชุมสภา อบจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ชั้น 1
จพง.ประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว
นายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานไฟฟ้า
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถ
ผู้ติดตามนายกอบจ.
นสพ.สตรีธุรกิจ
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45.
46.
47.
48.

น.ส.พัชราภา
น.ส.นีรนุช
นายธีระศักดิ์
นางศิริ

เตชะบุตรศรี
ชินไธสง
ส่งแสง
อินทร์อร่ามวงษ์

นสพ.เดอะนิวส์
ผู้สื่อข่าว ช่อง 8
นสพ.นิวส์ธุรกิจ
นสพ.เดอะนิวส์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนา
สมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
กราบเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สานักการช่าง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผมจะขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 ครับ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ ยนแปลงและเพิ่มเติ ม
ฉบับที่ 6 แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 และแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ ยนแปลง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประธานสภาฯ
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 แผนดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 และแผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.2560 -2562
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
ที่ประชุม
-ทราบระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน หลักการ เพื่อ
ขออนุ มั ติ จ ากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ในการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เหตุผล ส่วนราชการในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
ที่จะโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ดนครราชสี ม า ดั ง ต่ อไปนี้ รายการโอนลด
1. โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี โดยจัดกิจกรรมต่างๆ งบประมาณ 4,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) รายการ
โอนเพิ่ม 1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1
ตาบลช่อระกา อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขต อาเภอเนินสง่า จังหวัด
ชัย ภูมิ งบประมาณ 4,000,000 บาท รวมทั้ งสิ้ น จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ
ขอขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญท่านสมาชิกที่มี
ความประสงค์จะอภิปรายครับ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม องค์ประชุม
ครบ 48 ท่าน สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ อนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มีงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามที่ ฝ่ ายบริห ารเสนอครับ องค์ป ระชุ มครบ 48 ท่ า น อนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมั ติ
–ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่ า น และ
เลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ ขอเรียนเชิญท่านรองกิตติ เชาวน์ดี ครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เหตุผล ด้ว ยได้ รับคาร้องจากส่ วนราชการ ในสั งกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาว่ายังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป องค์การ
บริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กัน เงิ น กณี ไ ม่ ไ ด้ ก่อหนี้ ผู กพั น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1. หมวดค่ าครุภัณฑ์ จานวน 31
โครงการ เป็นเงิน 30,959,140 บาท 2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 261
โครงการ เป็ น เงิ น 277,828,000 บาท รวม 292 โครงการ จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น

๖

ประธานสภาฯ
ท่านสมชาย ภิญโญ

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

308,787,140 บาท (สามร้อยแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สบิ บาทถ้วน)
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้นาเสนอ
ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพิ่อโปรดพิจารณา ครับ
ขอขอบคุณท่านรองกิตติ เชาวน์ดี ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย
ครับ ขอเชิญท่านสมชาย ภิญโญ สมาชิกสภาจากอาเภอแก้งสนามนาง ครับ
กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ คณะผู้บริหารนะครับ กระผมนาย
สมชาย ภิญโญ สมาชิกสภา จากอาเภอแก้งสนามนางครับ ก็เห็นรายการที่การเงินไม่ก่อ
หนี้ผูกพันในวาระ 3 ในหน้า 26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 ตาบลช่อระกา อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอาเภอ
เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จานวนเงินสี่ลา้ นบาท ผมกลัวว่าจะซ้าซ้อนกับวาระที่ 2 ที่ทางคณะ
ผู้บริหารได้ขออนุมัติสภาไปในวาระทีผา่ นมา ยังไงขอฝากเรียนท่านประธานไปยังผู้บริหาร
ช่วยตรวจทานอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ ขอเรียนเชิญท่านรองกิตติ เชาวน์ดี ครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ไม่ซ้าครับ วาระที่ 4 ผมขอ
การเงินทั้งหมด ส่วนในเรื่องเมืองคง ผมโอนออกเพื่อแก้ปัญหาประปาของอาเภอจักราชมัน
ก็เลยไม่มีเงินอยู่ในนัน้ และผมก็โอนเงินลดจากงานท้าวสุรนารีไปใส่ให้เมืองคง เพราะได้
รับปากกับพีน่ ้องประชาชน เพราะฉะนัน้ เงินก็ไปทาถนนเส้นเมืองคง ช่อระกา ผมโอนเงิน
เข้าไปเสร็จก็มากันเงินในข้อวาระที่ 4 อีกครั้งหนึ่งครับ ถ้าเราโอนเงินเข้าไปแล้วเราไม่ได้
กันมันก็ไม่สามารถใช้ได้อีกหนึ่งปี แต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดที่ผมกันเงินจะเป็นประโยชน์แก่พี่
น้องประชาชน เป็นประโยชน์แก่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา
ขอขอบคุณท่านรองกิตติ เชาวน์ดี ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย
ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม องค์ประชุมครบ 48 ท่าน สมาชิกท่านใดขออนุมัติให้
กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ อนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ,
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ องค์ประชุมครบ 48 ท่าน อนุมัติ 44 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งด
ออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
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ญัตติ เรื่องขออนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินกันเงินกรณีไ ม่ได้ ก่อหนี้ผู กพัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2558
ประธานสภาฯ
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ ขอเรียนเชิญท่านรองนพดล เนียมสูงเนิน
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่า นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ
ต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงิน
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ออกไปได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี้ 1. งบประมาณประจาปี 2557 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง
จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 1,360,000 บาท 2. งบประมาณประจ าปี 2558
หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 11 โครงการ จานวนเงิน 2,113,200 บาท หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 20 โครงการ จานวนเงิน 13,064,000 บาท รวม 34 โครงการ
จานวนเงินทั้งสิ้น 16,537,200 บาท (สิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้
นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ
59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพันแต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยัง
มิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่
เกิ น อี ก หนึ่ ง ปี ต่ อสภาท้ องถิ่น หรือ กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการ
ดังกล่าว ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
ขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะ
ครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 48 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิ กจ่ า ยเงิ น กัน เงิ น กรณี ไ ม่ ไ ด้ ก่อ หนี้ ผู กพั น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 –
2558 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 44 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติโปรด
ยกมือครับ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2
ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

๘
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 – 2558 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 44 เสียง
ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่านและ
เลขานุการสภาฯ )

ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(งบเฉพาะการสถานีขนส่งโชคชัย)
ประธานสภาฯ
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ท รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่ อขออนุมั ติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (งบเฉพาะการสถานีขนส่งโชคชัย) เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก
ส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจาเป็นที่จะต้อง
ใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติกัน
เงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1.
หมวดค่าครุภัณ ฑ์ จานวน 2 โครงการ เป็ นเงิน 50,000 บาท 2.หมวดค่า ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 623,000 บาท รวม 4 โครงการ จานวนเงิน
ทั้งสิ้น 673,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
2560 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอี ก ให้องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ขออนุ มั ติกัน เงิน ต่ อสภาท้ องถิ่น ได้ อีกไม่ เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปีจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะ
ครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 48 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้กัน
เงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบเฉพาะการสถานีขนส่ง
โชคชัย) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 44 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ
โปรดยกมื อ ครั บ ไม่ อ นุ มั ติ –ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(งบเฉพาะการสถานีขนส่งโชคชัย) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 44 เสียง ไม่
อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และ
เลขานุการสภาฯ)
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ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ
เป็นวาระที่มีความสาคัญ เป็นญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ การพิจารณางบประมาณมี 3 วาระ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ สาหรับวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครราชสี มา และสมาชิ กสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า บั ด นี้ ถึง เวลาที่ น ายกองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ท ราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนิ นการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ 1. สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ส ถานะการเงิ น ดั ง นี้ 1.1.1 เงิ น ฝากธนาคาร จ านวน
1,367,401,726.43 บาท 1.1.2 เงิ น สะสม จ านวน 306,151,698.50 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 250,831,677.46 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้
แบบก่อหนี้ ผู ก พั น และยั ง ไม่ ไ ด้ เบิ กจ่ า ย งบประมาณ ปี 2556 – 2558 จ านวน 1
โครงการ รวม 420,000 บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณ ปี 2556 – 2558 จานวน 32 โครงการ รวม 18,862,410 บาท 1.2
เงินกู้คงคงค้าง ไม่มี 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1) รายรับ
จริง จานวน 3,322,471,833.05 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร
จานวน 177,895,794.42 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน
4,084,511.21 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 23,757,411.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
1,168,831.12 บาท หมวดรายได้จากทุน จานวน 2,225,300 บาท หมวดภาษี
จั ด สรร จ านวน 1,207,459,168.26 บาท หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป จ านวน
1,905,880,816.19 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
732,720,270.19 บาท (3) รายจ่ า ยจริง จ านวน 2,495,857,332.05 บาท
ประกอบด้ ว ย งบกลาง จ านวน 450,524,281.16 บาท งบบุ ค ลากร จ านวน
1,022,862,186.76 บาท งบดาเนินงาน จานวน 413,205,209.28 บาท งบ
ลงทุน จานวน 539,759,788 บาท งบรายจ่ายอื่น จานวน 48,476,255.58 บาท
งบเงินอุดหนุน จานวน 21,029,611.27 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่
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ประธานสภาฯ

นายอดุลย์ อยู่ยืน

รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 732,720,270.19 บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจาก
เงินสะสม จานวน 16,291,300 บาท (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม ไม่
มี 3.งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งโชคชัย ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 รายรั บ จริ ง จ านวน 928,045.52 บาท รายจ่ า ยจริ ง จ านวน
788,555.05 บาท กาไรสะสม ไม่มี เงิน สะสม จ านวน 850,700.15 บาท ทุ น
สารองเงินสะสม จานวน 334,926.39 บาท กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ ไม่มี ยืม
เงินสะสมจากเทศบาล ไม่มี เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จานวน
2,101,034.89 บาท ทรัพย์จานา ไม่มี 4. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จานวน 3,379,581,135 บาท ประกอบด้วย หมวด
ภาษีอากร จานวน 173,000,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 7,025,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 17,775,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์ ไม่มี หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
1,200,000 บาท หมวดรายได้จากทุน จานวน 1,000,000 บาท หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 1,290,000,000 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 1,889,581,135
บาท 4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้ง
ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จานวน 3,379,581,135 บาท ประกอบด้วย งบกลาง
จานวน 198,187,330 บาท งบบุ คลากร จ านวน 1,279,132,251 บาท งบ
ดาเนินงาน จานวน 1,303,384,854 บาท งบลงทุน จานวน 594,385,940 บาท
งบรายจ่ายอื่น จานวน 1,660,760 บาท งบเงินอุดหนุน จานวน 2,830,000 บาท
เพื่อให้การดาเนินงานได้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
แผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง เสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณาต่อไป
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญท่านสมาชิกที่มี
ความประสงค์จะ อภิปรายครับ ขอเชิญท่านอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกจากอาเภอเมือง เขต
2 ครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
คณะฝ่ า ยบริหาร ตลอดจนท่ า นผู้ มี เกีย รติ ทุ กท่ า นนะครับ กระผมนายอดุ ล ย์ อยู่ ยื น
สมาชิกจากอาเภอเมืองนครราชสีมา เขต 2 อย่างที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ งบประมาณปี
พ.ศ.2560 สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน ผมเองในส่วนของสมาชิกก็มีในส่วนที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย มีข้อเสนอแนะ ขออนุ ญาตตามวิสัยทัศน์ท างที่นายกฯ ได้ทาเอาไว้ว่ า
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวไกล คุณภาพชีวิตดี
กีฬาสู่สากล ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งนามาสู่ทาแผนสามปี และกาหนดมาเป็นยุทธศาสตร์
ของเราทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ผมขออนุญาตไล่ไปทีละยุทธศาสตร์ อาจไม่ครบ
ทั้ง 10 ด้าน เพราะว่าคงจะมีสมาชิกหลายๆ ท่านได้พูดบ้างนะครับ ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง
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ตามโครงการพระราชดาริ ซึ่งผมได้เปิดดูในข้อบัญญัติ หน้า 203 เป็นยุทธศาตร์เรื่อง ตาม
โครงการพระราชดาริ อันนี้เห็นด้วยนะครับกับทางฝ่ายบริหาร เราได้จัดทาโครงการตาม
หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตั้งเงินเอาไว้สี่ล้านสามแสนบาท ซึ่งจริงๆ ผมได้มีโอกาส
เมื่ อปี ที่ แล้ ว ได้ ใช้ ง บองค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ พ าชาวบ้ า นท าเตา เพื่ อ ที่ จ ะลด
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใช้เวลาสองปีที่
ผ่านมา มี คนร่ว มโครงการทั้ง หมดในตัว จังหวั ดสี่พั นกว่า คน ผมเชื่ อว่า ลดค่า ใช้จ่ ายใน
ครัวเรือนไปพอสมควรและปัจจุบันได้มีพ่อค้าได้ทารูปแบบคล้ายๆ กับที่เราได้ไปอบรม
ชาวบ้านมีทาขาย แต่เสียดายไม่ได้เป็นเขตจังหวัดนครราชสีมา แค่นั้นเอง เป็นที่อื่นใน
ราคา 650 บาท ซึ่งผมได้มีโอกาสโทรไปสอบถามและก็อยากจะซื้อให้ดู แต่ปรากฎว่าผลิต
มาไม่พอขาย ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายว่าของเราเองเราได้มีการอบรมไปแต่ไม่มีการต่อ
ยอด ในยุทธศาสตร์ข้อนี้ผมดูฝ่ายบริหารไม่ได้เสนอเข้ามาหลายๆ เรื่อง อย่างเช่น การขุด
ลอก คูคลอง การสร้างฝาย ซึ่งมีความจาเป็นต่อพี่น้องประชาชนในการที่เก็บกักน้า ในการ
ทาการเกษตร และผมก็ขอเสนอแนะนิดหนึ่ง นอกจากขุดลอกเฉยๆ น่าจะต้องทาฝายด้วย
ซ้า เพราะว่าผมเองได้มีโอกาสไปร่วมสร้างฝายมีชีวิตที่วังน้าเขียว ร่วมกับคณะศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตร ซึ่งทางป่าไม้เองเขาก็บอกว่าจริงๆ สร้างฝายเรานึกถึงแต่ภาคเหนือ
แต่จริงๆ ในเขตโคราชเอง เขาใหญ่เอง วังน้าเขียวเอง หรือแม้แต่พื้นที่อื่นที่มีความลาดชัน
เราก็สร้างฝายเก็บกักน้าได้ เหมือนอย่างทุกวันนี้ที่สมาชิกหลายๆ อาเภอก็น่าจะประสบ
ปัญหาเหมือนกัน หน้าฝนน้ามาก็หลากไป เราไม่ได้กักเก็บ ถ้าเราทาเป็นฝายจะกั้นน้าได้
เป็ น ช่ ว งๆ มั น จะสร้า งความชุ่ ม ชื้ น ให้แ ก่ผิ ว ดิ น ได้ ขออนุ ญ าตเข้า สุ่ ยุ ท ธศาสตร์ ที ส อง
ทางด้านการศึกษา ผมเองได้มีโอกาสดูภาพรวมๆ ของการศึกษาก็ไม่มีอะไรท้วงติงมาก แต่
มี ข้ อ เสนอแนะ เป็ น บทความของศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่ า ธรรมทั ศ น์ ท่ า นได้
สัมภาษณ์คุณมีชัย เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ท่ านให้ข้อคิดดี โรงเรียนมีชัยที่อยู่ที่
บุรีรัมย์ ท่านบอกว่าโรงเรียนไม่ได้สอนเด็กให้ไปเป็นนักเรียน เขาสอนให้เด็กไปเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจริงๆ แล้ว ผมว่าอย่างเด็กนักเรียนครึ่งหนึ่งของเราที่สามารถจบม.6
แล้วไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับเทคนิคได้ แต่จริงๆ แล้วโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา 4-6 เรามีในสังกัดหลายสิบ
โรง ซึ่ งจริง ๆ แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง จะก้า วเข้า สู่ รั้ว มหาลั ย อีกส่ ว นหนึ่ ง อาจไปประกอบธุ รกิจ
ส่วนตัว เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว ตรงนี้อย่างรัฐบาลเองก็บอกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
เรียนรู้ ซึ่งจริงๆ แล้ว เด็กระดับมัธยมเองก็ไม่ต่างกัน พวกที่เก่งที่ต้องไปเข้ามหาลัยอาจ
ต้องไปนั่งอ่านเลข ฟิสิกข์ เคมี ชีวะ เพื่อไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่เด็กอีกส่วนหนึ่งไม่
พร้อมที่จะไปเรียน เพราะฉะนั้น โรงเรียนน่าจะมีเสริมในส่วนที่ว่าจะทาอย่างไรให้เขาหัด
เป็นผู้ประกอบการ อย่างเช่น ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไหม หรืออย่างโรงเรียนเทศบาล 5 เขา
ฝึกเด็กให้เป็นช่าง ไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อม ช่างซ่อมมอเตอร์ไซส์ ซึ่งผมว่าตรงนี้เองอาจจะ
สอดคล้องกับบริบทเด็กในต่างอาเภอหรือหลายๆ พื้นที่ที่เขาไม่พร้อมจะไปเรียนต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย ได้ ซึ่ งอัน นี้ก็ต้องฝากทางคณะบริหารเองอาจจะลองไปช่วยกันท า
อย่างไรให้การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คือมาตรฐานดีอยู่แล้วแต่

๑๒

เราจะทาอย่างไรที่จะประกอบเพิ่มเข้าไปให้เขานึกภาพออก ไม่ใช่แค่ว่ามาเรียนหนังสือ
อย่างเดียว ยุทธศาสตร์ข้อที่สาม ทางด้านการเกษตร หน้า 204 ผมได้ดูมีเขียนไว้ เราบอก
ว่าเรามีการส่งเสริมแก้ไขประกอบอาชีพประชาชนและกลุ่มอาชีพห้าแสนบาท ซึ่งจริงๆ
แล้วท่านนายกฯเอง ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีไอซีที ซึ่งปัจจุบันหลายๆท่านเอง อาจจะได้ข่าว
จากทางทีวีอยู่บ่อยๆ นโยบายรัฐบาลเองเป็นเกษตรดิจิตอล ซึ่งหมายความถึงว่ าอย่างไร
ตอนนี้ถ้าใครได้ตามข่าว เดี๋ยวนี้เกาหลีใต้มาเช่าพื้นที่กัมพูชาปลูกข้าวเหมือนเมืองจีนมา
เช่าพื้นที่ทางภาคเหนือปลูกกล้วยหอมส่งเมืองจีน ซึ่งจริงๆ ผมจะบอกว่าเกษตรอัจฉริยะ
เอง บ้านเราต้องเปลี่ยนคงจะไม่เหมือนเดิมแล้ว เพราะฉะนั้น ในส่วนฝ่ายบริหารเองที่จะ
ไปส่งเสริมเรื่องอาชีพกลุ่มเกษตกรอาจต้องเปลี่ยนหรืออาจจะต้องคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ
เสริมให้กับพี่น้องประชาชนด้านเกษตรกร เพราะว่าเราจะเข้าสู่เออีซีแล้ว ถ้าเราไม่แก้ไข
ตรงนี้เราไม่ทาให้ถูกต้อง ไม่แม่นยาด้านเกษตรดิจิตอล เราก็จะสู่จีนไม่ได้ เพราะฉะนั้น มัน
อาจจะต้องทาดีมาน ซับพลาย ให้มันตรง ไม่ใช่ใครอยากปลูกอะไรก็ปลูก ใครอยากทา
อะไรก็ทา หรือเราเองอยู่ในส่วนที่สามารถส่งเสริมทางเกษตรกรได้ เราเป็นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เราเป็นพี่ใหญ่ ซึ่งสามารถจะประสานหน่วยงานทางด้านเกษตร
ต่างๆ ได้ เราก็น่าจะมีกรอบให้ชัดเจนขึ้น ยุทธศาสตร์ที่สี่ ด้านพัฒนาสังคม หน้า 204 ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ทางนายกฯ นาผู้ประกอบการไปจาหน่ายสินค้าที่ เจ เจ มอลล์ เป็นประจา
เกือบทุกปี จริงๆ แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปร่วม พ่อค้า แม่ค้า ก็ชอบใจพอกลับมาก็บอกว่า
ขายดี ผมอยากจะเสนอว่าต้องต่อยอดขึ้นไป เช่น วันนี้คุณไปขายผัดหมี่จบเจ็ดวันแล้วได้
เงินมา หนึ่งล้านบาท จบ แต่จริงๆแล้วยังมีอีก 365 วัน เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาในงบประมาณหลายๆ ข้อ ผมดูมีตั้งเซิฟเวอร์ พอตั้งเซิฟเวอร์น่าจะทา
เว็บไซด์เหมือนกับทางอารีบาบาทา เหมือนกับ lazada ทา ว่าอยากจะซื้อสินค้าโอท็ อป
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากที่เอาไปโชว์ หลังโชว์แล้วสามารถติดต่อ
สั่ ง ซื้ อ ได้ หรื อ อาจจะเป็ น สิ น ค้ า อื่ น ๆที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าโชว์ คนอยู่ ท ากรุ ง เทพฯ หรื อ อยู่ ท าง
ภาคเหนือ อยากจะได้เส้นหมี่ปักธงชัย ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อจากเว็บไซด์ได้ ซึ่งตรงนี้เอง
ผมเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการโอท็อปเองก็จะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เราจะสนับสนุนในส่วนที่เป็นออฟฟิตให้เขา
เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งให้ไปทาเซิฟเวอร์ทีเป็นแสนไม่มีใครลงทุนหรอกครับ
ไปนั่งเขียนโปรแกรมทีหลายๆ แสน เขาไม่คุ้ม แต่สาหรับเรา เราเป็นองค์กรใหญ่ เราทา
เสร็จแล้ว เราให้กับ โอท็ อปทั้ง หมดใน 32 อาเภอ ผมว่า คุ้ม นะครับ เพิ่ม เติม เรื่องตอน
ส่งเสริมหลายๆ ท่านที่อยู่ในพื้นที่จะทราบกันดีว่าอย่าง กศน. พัฒนาชุมชน ก็พยายามไป
ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านไปทาอาชีพโน้นอาชีพนี้ ก็ซ้าๆ กันมันก็ดีอยู่แล้วแต่ไม่มีตลาด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็มาช่วยส่งเสริมทางด้านตลาดดิจิตอล เพราะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครทา ซึ่งตรงนี้เองฝากเป็นข้อคิด แล้วก็หน้า 207 ก็ยังอยู่ในหมวดด้าน
พัฒนาสังคมอยู่ ปีที่แล้ว ผมจาได้ว่าตอนตั้งงบประมาณที่สานักปลัด ตั้งว่าไปศึกษาดูงาน
ข้อ 22.1 ศึกษาดูงานในเขตอาเภอห้วยแถลงห้าล้านบาท หน้า 208 ศึกษาดูงานในเขต
อาเภอบัวลายหนึ่งล้านบาท ศึกษาดูงานในเขตอาเภอขามสะแกแสงหนึ่งล้านบาท ศึกษาดู
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งานในเขตอาเภอบ้านเหลื่อมสองล้านสามแสนบาท ซึ่งจริงๆ ถ้าผมจาไม่ผิดปีที่แล้ว เราตั้ง
งบประมาณเป็ นล่ าซ า เราไม่ไ ด้ระบุเป็น อาเภอ ผมว่า ถ้าระบุ เป็น อาเภอบางครั้งฝ่ า ย
บริหารเอง วันดีคืนดีบอกว่าอยากจะพาอาเภอเมืองไปศึกษาดูงานบ้าง ปรากฏว่าไม่ได้
ตั้งอยู่ในข้อบัญญัติ ซึ่งผมไม่รู้ว่านี้มันอาจจะเป็นกระบวนการหรือวิธีการทางกองแผน ซึ่ง
ถ้าสามารถเขียนเป็นล่าซาได้ เราศึกษาดูงานประชากรในเขตจังหวัดนครราชสีมาสิบล้าน
บาท อาเภอไหน พื้นที่ไหน ที่ท่านนายกฯ หรือฝ่ายบริหารเห็นสมควรว่าน่าอยากไปดูงาน
เหมาะสมที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ก็สามารถหยิบมาใช้ได้ โดยที่ไม่ต้องขอเข้าสภาอีก
ยุทธศาสตร์ที่ห้า ด้านสาธารณสุข หน้า 176 ทางฝ่ายบริหารตั้งงบประมาณเอาไว้เกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพ อสม. แปดล้านบาท ผมเห็นด้วยนะครับ ถ้าตั้งมาแปดล้านบาทก็จะ
เขียนว่า อสม. ทั้งจังหวัดไม่ได้ระบุอาเภอ เพราะฉะนั้น เราอยากจะพา อสม. พื้นที่ไหนที่
อยากจะไปดูงานเรื่องไหน เราก็จะสามารถพาไปได้ อีกทั้ง หน้า 177 ข้อ 5 มีเขียนว่ า
ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อีกหนึ่งล้านบาท ถ้าพวกเราได้ไปดูงานกัน
ที่ต่างประเทศ เสียดายที่คณะผู้บริหารและสมาชิกไม่มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศกัน
ถ้าได้ไปทางยุโรป หรือแม้แต่ทางโซนเอเชียจะเจอประจาว่าจะมีหมอนวดไทยไปประกอบ
อาชีพกันที่ต่างประเทศ ทารายได้ส่งกลับบ้านเป็นล้าเป็นสัน ฝรั่งชอบนะครับที่จะมี เพราะ
ฝรั่งเขานวดไม่เป็นก็ต้องมีคนไทย มีหลายๆ ที่เป็นสถานประกอบการเอาคนมาหัดนวด
นวดเสร็จเท่านี้ชั่วโมงได้ใบประกาศแล้วก็ส่งไปทางานเมืองนอก ซึ่งตรงนี้เองก็เป็นการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเขา เพราะฉะนั้น ผมเองก็ยินดีด้วยนะครับ ทาง
ฝ่ายบริหารตั้งในส่วนโครงการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกเอาไว้นะครับ แล้วก็
ถัดไป ข้อ 11 ฝ่ายบริหารได้ตั้งเกี่ยวกับโรค ควบคุมโรคติดต่อสิบล้านบาท ผมก็ไม่รู้ว่า
โรคติดต่ออะไรบ้าง แต่ข้อ 12 มีตั้งเรื่องป้องกันโรคไม่ติดต่อ ซึ่งป้องกันโรคไม่ติดต่อ
บังเอิญผมทาวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผมได้มาทาเรื่องนี้อยู่พอดี ปรากฏว่าโรคไม่ติดต่อ
หลายๆ ท่าน อาจไม่ทราบ ผมขอขยายความนิดหนึ่งว่า ทาไมผมถึงเห็นด้วยกับโครงการนี้
สามล้านห้าแสนบาท ปัจจุบันนี้ผมมีข้อมูลมาว่าประชากรในประเทศไทย ห้าแสนคน ตาย
ทุกปี สาหรับโรคไม่ติดต่อ ชื่อว่า เอ็นซีดี NCDs : Noncommunicable diseases ถามว่า
มันน่ากลัวตรงไหน โรคพวกนี้ เบาหวาน ความดัน และก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือด พี่
น้องประชาชนในเขตผมก็เป็นกันเยอะ ซึ่งถามว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ป้องกันไม่ได้ ซึ่งทาง
สาธารณสุขเอง อนามัยหลายๆ ที่ ก็พยายามไปรณรงค์ป้องกันและผมเองก็ได้มีโอกาสไป
ร่วมหลายๆ ครั้ง เราก็จะเห็นเอาคนมาอบรม และก็มาบอกว่าอันนี้กินไม่ดี แล้วก็กลับบ้าน
ไป ผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับทางผู้อานวยการกองสาธารณสุข ท่านเองก็ได้มีโอกาสได้ไป
ประสานงานกับเครือข่ายภาคี ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดเอง หรือไม่ก็ทางอนามัยเอง
เราก็ได้มีโอกาสคุยกันว่า จริงๆ ว่าองค์ความรู้สาธารณสุขเขาทาอยู่แล้ว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเรามีคน สมาชิกสภาฯเรามีผู้นา เรามีชาวบ้านที่พบปะประจา
เป็นไปได้ไหมที่ทางฝ่ายบริหารเราเองไปร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข
เองให้ความรู้ ส่วนเราเองจัดเรื่องกาลังคน สนับสนุนเรื่องงบประมาณในด้านต่างๆ ซึ่งผม
เชื่อว่าตอนนี้ที่กรุงเทพเอง เทรนตัวนี้มามาก สสส. เขาก็บอกนะครับว่า โรคที่คนไทยตาย
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เยอะที่สุด คือ โรคมะเร็ง อันดับสอง คือ แอลกอฮอล์ อันดับสาม คือ โรคเกี่ยวกับไขมันใน
เลือด หลอดเลือดหัวใจ แล้วพอมาดูย่อยลงไปอีก โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นเยอะๆ
เป็นเสร็จแล้วถามว่าสูญเสียเศรษฐกิจไหม สูญเสียนะครับ วันก่อนนายกฯ เพิ่งไปมอบบ้าน
ให้ค นพิ การ ผมได้ มี โ อกาสไปมอบวั ส ดุ ซ่ อมบ้ า นให้กั บ คนพิ ก ารในเขตพื้ น ที่ หั ว ทะเล
ปรากฏว่าพ่อเป็นความดันสูง ไม่ได้ทานยา เส้นเลือดสมองแตก ทุกวันนี้ไม่ได้ประกอบ
อาชีพนอนอยู่ที่บ้าน ถามว่าเป็นภาระครอบครัวไหม เป็นนะครับ ไม่ได้หาเลี้ยงแถมต้องมี
คนดูแลอีก เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า โครงการนี้เอง ถ้าเราได้มีโอกาสทางฝ่ายบริหารได้มี
โอกาสบู รณาการดี ๆ ผมเชื่ อ ว่ า น่ า จะช่ ว ยป้ องกัน เพื่ อ ที่ จ ะไม่ ให้ เกิด ปั ญ หาพวกนี้ ไ ด้
เพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะว่าเราเองก็
เสียรายได้ไปจากการซื้อยามาทาน และก็เวลาไม่สบายทีก็เสียค่ารักษาเป็นแสนๆ ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่หก โครงสร้างพื้นฐาน เดี๋ยวขอไว้สุดท้าย วันนี้อาจจะมีหลายประเด็นนิดหนึ่ง
ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ จ็ ด เรื่อ งการท่ อ งเที่ ย ว หน้ า 212 ปี นี้ ทางฝ่ า ยบริห ารเองได้ ตั้ ง
โครงการไว้ ข้อที่หนึ่ง โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ ยวในการจัดการแข่งขัน
กีฬาหรือจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเจ็ดล้านสองแสนบาท ข้อ
ถัดๆ ไป โครงการงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี งานเทศกาลเที่ยวพิมาย อาหารย่าง
หลายๆ โครงการ ซึ่งผมเข้าใจว่าฝ่ายบริหารเองต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงจัดงานขึ้นมา
แต่ผมจะบอกว่า บางครั้งเราจัดงานขึ้นมาคาว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเราต้องการเม็ดเงินจาก
ข้างนอกเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกตัวอย่าง ผมเองได้มีโอกาสไปร่วม
กิจกรรมเหมือนที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดตั้งเจ็ดล้านสองแสนบาท ผมมีโอกาสได้ไปร่วม
กิจ กรรมที่ จัง หวั ด ระยอง เป็น กิจ กรรมแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่ ว นจั งหวั ดระยอง
สนับสนุน ซึ่งผมก็ไม่รู้ขั้นตอน อาจจะบอกว่า เอกชนทาส่วนหนึ่ง ราชการทาส่วนหนึ่ง แต่
ว่าในโลโก้ภาพที่ออกมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสนับสนุนแล้วสนับสนุนยังไง
ครับ มีเว็บไซด์ มีกิจกรรมเกือบทุกอาทิตย์ เขาส่งเสริมให้คนเข้าไปร่วมกิจกรรม พอเข้าไป
ร่วมกิจกรรมอะไรตามมาครับ ผมไปสมัคร ค่าสมัครกิจกรรมสองพันห้าร้อยบาท รับสมัคร
แค่แปดร้อยคน ค่าสมัครสองล้านบาท ดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะครับ แต่ปรากฏว่าแปด
ร้อยคนที่เข้าไปร่วมแข่งผู้ติดตามอีกประมาณสองพันกว่าคน แล้วกิจกรรมแข่ งวันอาทิตย์
พอสองพันกว่าคนเขาต้องไปตั้งแต่วันเสาร์เพื่อจะไปรับเบอร์ เพราะฉะนั้น ในพื้นที่ที่จะได้
ตามมาคือ หนึ่ง ที่พัก สอง อาหาร มื้อเที่ยง มื้อเย็น มื้อเช้า และก็มื้อเที่ยงอีกวันหนึ่ง ผม
ลองคานวณให้ดูสองพันคนใช้จ่ายไปตั้งเยอะ ค่าที่พักพร้อมอาหาร คนละสองพันบาท เป็น
เงินทั้งหมดสี่ล้านบาท ถามว่ามีเม็ดเงินจากกรุงเทพฯ จากต่างจังหวัด เข้าไปที่ระยอง ไม่
รวมค่ า สมั ค ร ค่า สมั ครสองร้อยบาท จะบอกว่ า เป็ น ค่า กิจ กรรม แต่ สี่ ล้ า นบาทมั น ไป
หมุนเวียนอยู่ในโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เขาทาแบบนี้เกือบทุกอาทิตย์ ถามว่าเม็ดเงินมัน
สะพัดในจังหวัด เพราะฉะนั้น ผมเองเชื่อว่าเราเอง จังหวัดนครราชสีมา 32 อาเภอ เรามี
ศักยภาพ เรามีภูเขา เรามีวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยว เรามีทุ่งนา เรามีหลายๆ สภาพ ซึ่งเรา
เองสามารถจั ดแบบนี้ ได้ ทั้ง ปีด้ว ยซ้ า ซึ่งของเขาเอง เขามีจุ ดขายแค่น้ าทะเล แต่เรามี
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เยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นเอง ฝ่ายบริหารต้องไปหารือกับทางสมาชิกฯนะครับ ว่าใน
แต่ ละพื้ นที่ แต่ล ะอาเภอของท่ านมี อะไรดี ๆ แล้ว เราจะเอามาบูรณาการด้ ว ยกัน ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ที่แปด เรื่องการจัดการที่ดี หน้า 75 ข้อที่ 7 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มาห้าล้านบาท ซึ่งจริงๆ
แล้วปีที่แล้ว ผมก็ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยได้ไปเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสักเท่าไร ผมเชื่อว่า
บางครั้งเราออกจากพื้นที่บ้าง เราออกไปดูบ้านอื่นเมืองอื่น เราอาจจะได้เห็นหลายๆ อย่าง
ที่เขาทาแล้วเราสามารถเอากลับมาพัฒนาได้เหมือนอย่างที่ผมเรียนตัวอย่าง ผมได้มีโอกาส
ไปแล้วเราก็จะเห็นมีอะไรที่เราคิดว่าดีแล้วนากลับมาพัฒนาบ้านเราได้บ้าง ส่วนหน้าที่ 98
อยู่ในยุทธศาสตร์ข้อนี้เหมือนกัน ข้อ 4 โครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งเอาไว้หนึ่งล้านบาท ส่วนหน้า 102
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมอินเตอร์เน็ต สาหรับ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกหน่วยงาน ร่วมทั้งศูนย์
ดาราศาสตร์ และห้องสมุดมีชีวิต และฝากเซิฟเวอร์ที่ดาต้าเซนเตอร์ สิบล้านบาท ตกเฉลี่ย
เดือนละหนึ่งล้านบาท ซึ่ งจริงๆ ผมว่าไม่แน่ใจว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้
อย่างถ้าบอกว่าต้องไปเช่าเซิฟเวอร์ เดี๋ยวนี้เราสามารถไปติดต่อขอฟิกไอพี ฟิกไอพีตัวหนึ่ง
ไม่เกินสามพัน ห้าพันบาท เราสามารถเอามาตั้งที่ห้องกองแผนฯ ผมเคยเข้าไปดูห้องกอง
แผน มันจะมีห้องเหมือนห้องดาต้าเซนเตอร์ เป็นห้องเล็กๆ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติด
แอร์ ซึ่งมันต้องออนยี่สิบสี่ชั่วโมง ตรงนี้เองบางครั้งเราอาจจะไปเช่าเขาสะดวกแต่ผมว่าถ้า
มาตั้งที่เราเองอาจจะลดจากสิบล้าน ก็ยังสามารถเอาไปทาประโยชน์ตรงอื่นได้บ้าง ในส่วน
ของยุทธศาสตร์ที่เก้าคงไม่พูดถึงนะครับ ยุทธศาสตร์ที่สิบ เรื่องสิ่งแวดล้อม หน้า 114 ตัว
นี้เอง ข้อ 6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน จานวนสองล้านบาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา นิทรรศการเผยแพร่ด้านต่างๆ เช่น ก่อสร้างระบบสูบ
น้า พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม โรงไฟฟ้าชีวมวล และมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตพลังงาน
ทดแทน ผมว่าฝ่ายบริหารถือว่าอินเทรนด์ ใครๆ เขาก็รณรงค์เรื่องพลังงานสะอาดกัน ถาม
ว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราจะทาตรงนี้ ทาเป็นต้นแบบ แล้ว
อาจจะทาที่ไหนสักที่หนึ่ง ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทาแล้วเราก็
ให้คนมาดูงาน แล้วเราสามารถขยายผลไปให้พี่น้องใช้ได้ ยกตัวอย่าง ถ้าท่านได้มีโอกาสไป
ดูงานที่บุรีรัมย์ ที่บุรีรัมย์ผมเคยไปดูที่ศูนย์มีชัย ช่างที่บุรีรัมย์ พร้อมกับชาวนาที่สูบน้า ผม
ไปเดินดูเขาเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปตั้งสูบน้าเข้านา ผมได้มีโอกาสไปเพราะว่าเพื่อนกันได้
เป็นวิทยากรอยู่ที่โน้น แล้วเขาก็ไปตั้งเป็นศูนย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ของเราจะทา พอตั้งเป็นศูนย์เสร็จ ก้มีการจัดอบรม ถ่ายทอดให้ความรู้ ประชาชนเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้ น จะมี คนที่ รู้เ สร็จ ไปเป็ น ช่ า ง ก็ไ ปประกอบอาชี พ แล้ ว ก็เอาตรงนี้ ไ ปบอก
ชาวบ้าน ที่บุรีรัมย์เขาขี่มอเตอร์ไซส์แล้วก็มีสามล้อด้านหลัง และก็มีมอเตอร์ปั้มน้าและก็มี
แผงโซลาร์เซลล์ พอไปถึงทุ่งนาเสร็จ เขาก็ยกตัวปั้มไปตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็มาเสียบ พอไฟ
มามั น ก็ สู บ น้ า จบ ถามว่ า มั น เป็ น การสร้ า งอาชี พ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น การช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายไปด้วย ในส่วนที่ผมเห็นด้วย
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ประธานสภาฯ

หลายๆ ประเด็นนะครับ ที่ฝ่ายบริหารได้ทามา ส่วนย้อนกลับมายุทธศาสตร์ที่หก เรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 243 โครงสร้างพื้นฐานเราตั้งขึ้นมาทั้งหมดห้าร้อยสามสิบแปด
ล้าน ผมเองมีข้อมูลว่าถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรามีทั้งหมดร้อยเก้า
สิบเก้าล้าน วันนี้เราทาเขามา 33 เส้น ผมว่าทางฝ่ายบริหารเองน่าจะมองว่า สมมติเรามี
เงินหนึ่งร้อยบาท ห้าสิบบาทต้องมาทาถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อีกห้า
สิบบาทไปทาถนนที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นถามว่าเราเอา
เข้ามาทาตรงนี้หมด 33 เส้น วงเงินห้าร้อยกว่าล้าน ถามว่าดีไหม ดี แต่มันไปไม่ทุกอาเภอ
ถามว่าเวลาคนเลือกท่านนายกฯ ผมเองอาจจะไม่กระทบ เพราะว่ามันลงในเขตอาเภอ
เมืองก็มี แต่ถามว่าท่านนายกฯ ไปอาเภอที่ไม่มีจะไปบอกเขาอย่างไรว่าองค์การบริหาร
ส่ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ ท าโครงสร้า งพื้ น ฐานอะไรให้กับ พี่ น้ องประชาชนบ้ า ง ใน
ยุทธศาสตร์เองปี 59 บอกเลยนะครับว่าอะไรที่ประชาชนต้องการเยอะสุด เค้าคาดหวัง
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เป็นพี่ใหญ่เค้าคาดหวังอยากจะได้โครงสร้างพื้นฐานจาก
เรา แต่ปรากฏเราบอกว่าเราไปทาแต่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหมด ซึ่งบางครั้งมันก็
ไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเท่าไรนะครับ ก็ในส่วนของผมขอ
อนุญาตเพียงเท่านี้เพราะว่าน่าจะมีอีกหลายท่านได้มามีส่วนร่วมในการอภิปรายครั้งนี้ครับ
ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณครับมากครับท่านสมาชิกจากอาเภอเมืองครับ ท่านนายกฯ ครับ เดี๋ยวผม
ขอให้ทางสมาชิกเค้าอภิ ป รายให้เรียบร้อยก่อนนะครับ มี ส มาชิกท่า นใดที่จะอภิปราย
เพิ่มเติมครับ เชิญท่าน สมพร จินตนามณีรัตน์ ครับ

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอาเภอโนนสูง ด้วยความเคารพครับท่านประธานที่
เคารพครับว่าวันนี้ งบประมาณ 3,379 ล้าน ประจาปี 60 นะครับหรือว่าก่อนที่สภาอัน
ทรงเกีย รติ แห่ง นี้ จะผ่ า นญั ต ติ เรื่องขอความเห็น ชอบ ข้อบั ญ ญั ติ องค์ การบริหารส่ ว น
จั ง หวั ด องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เรื่อง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 2560 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ท่านประธานที่เคารพครับ หลังจากที่ผม
นอนอ่าน 3 วัน 3 คืนแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้มันเป็นอภิมหาข้อบัญญัติ เป็นประวัติศาสตร์
จริงๆครับท่านประธานที่เคารพ เป็น สจ.มาก็ประมาณ 20 ปีนะครับ 20 กว่าปีที่ผ่านมา
ก็เพิ่งเคยเห็นข้อบัญญัติอภิมหาบัญญัติที่ตรงตามภาระหน้าที่ ที่ตามกรอบภาระหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องดาเนินการจริงๆ ต้องกราบขอบพระคุณท่านอดุลย์
อยู่ยืน ต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่าน ท่านได้กล่าวถึง 10 หัวข้อที่เรียกว่าครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ในการที่จะบริหารจัดการ เพราะวันนี้ท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้
ทรงเกีย รติ ครับ วั น นี้ คนของจั ง หวั ด นครราชสี ม า 32 อาเภอ 2 ล้ า นกว่ า คนจะได้ ใช้
งบประมาณ คาดว่า ตามที่ ฝ่ายบริหารการประมาณรายรับ นะครับ 3,379 ล้า น ท่า น
ประธานที่เคารพครับ ยังจาได้ว่าเราได้เข้ามาในสมัยแรกนะครับ ปีนี้สี่ปีมาแล้ว สมัยแรกที่
ผ่านสภาแห่งนี้งบประมาณสองพันกว่าล้าน ผมยังจาได้ว่า 2,800 ล้านเข้ามาครั้งแรก
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แล้วก็ใช้ในเรื่องของการศึกษาไปประมาณ 1,400 ล้านแล้วก็ยังจาได้ว่าวันนั้นสภาอันทรง
เกียรติแห่งนี้ได้ยกมือผ่าน แล้วปีนี้ก็เช่นกัน ประชากร 2 ล้านคนของจังหวัดนครราชสีมา
รวมกับเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของจังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียนทางการศึกษา วันนี้
การศึกษาใช้งบประมาณไปถึง 1,437 ล้าน ถ้าท่านแยกในรายละเอียดในหัวข้อการ
จัดการบริหารงบประมาณการประมาณการที่เราจะใช้งบประมาณ 3,300 กว่าล้านใน
วันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับว่าถ้าจะบริหาร
จริงๆ 58 โรงเรียน 1,400 กว่าล้านวันนี้ 58 โรงเรียนตกได้โรงเรียนละ 37 ล้านท่าน
ประธานที่เคารพครับ 37 ล้านเป็นตัวอย่างคร่าวๆ นะครับว่า แต่ละโรงเรียนแยกออกมา
ในเรื่องการบริหารการศึกษา 1,400 กว่าล้าน แยกออกมาเป็น 58 โรงเรียน ถ้าหาร 58
โรงเรียนวันนี้ได้โรงเรียนละ 37 ล้านอันนี้ประมาณคร่าวๆนะครับ เพื่อให้มองเห็นว่าวันนี้
เราใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับ ถือเป็นสัดส่วนเพราะฉะนั้นจะเหลือแต่เงินที่จะ
มาดูแล ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อีกส่วนหนึ่งก็คือพันกว่าล้าน ท่านประธานที่เคารพครับถ้าตามผมมา
วัน นี้น ะครับ ต้ องกราบเรีย นว่ าถึงแม้การศึกษานะครับ 1,400 กว่ าล้ านมัน ก็จ ะแยก
ออกไปยัง 10 ยุทธศาสตร์ดังที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปแล้ว แต่ประเด็นหลักใหญ่ๆที่ผมจะ
กราบเรียนว่าวันนี้มันเป็นอภิมหาข้อบัญญัติจังหวัดจริงๆ ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานที่
เคารพครับว่านี่คือ ผมจะอนุญาตขอว่าผมเห็นด้วยแต่ผมจะขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในสภา
แห่งนี้ เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ในเรื่องของแผนงานอุตสาหกรรมโยธานะครับ ตั้ง
ไว้ 710 ล้านตรงนี้นะครับ ที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เพื่อนสมาชิกหลายคนพอมาดูอภิมหา
ข้อบัญญัติจังหวัดของนครราชสีมาแล้ว ก็เกิดความไม่สบายใจ ต้องกราบเรียนด้วยความ
เคารพว่า ผมเชื่อมั่นและเชื่อมือฝ่ายบริหาร 4 ปีกว่าที่ผ่านมา ผ่านมรสุมอย่างมากมาย
โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าวันนี้โดยบทบาทภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นะครั บ ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของถนน วั น นี้ ชี้ เ ป้ า กั น มาเหลื อ เกิ น ว่ า ต้ อ งเป็ น
ภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะ นั่นก็คือถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นั่นก็คือเส้นทางอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการขุดคลองนะครับ ก็
เป็นเส้นทางรอยต่อระหว่างสองท้องถิ่นขึ้นไปถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูในรายละเอียด ว่าจานวน 33 โครงการจะเห็นได้ว่า
ถนนที่มีรายจ่ายนะครับ ถนนที่จะต้องไปทามากที่สุด งบประมาณมากที่สุดในเส้นทาง
จานวน 39 ล้านในรายการที่ 27 ใน 33 โครงการ 39 ล้านนี่ตั้งแต่มีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมามานี่ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นประวัติศาสตร์ว่าชง
เข้ามาในนี้มากที่สุดจริงๆ ก็ต้องขอชื่นชมนะครับ แต่วันนี้น้อยที่สุดใน 33 โครงการก็คือ
โครงการที่1 2.2 ล้าน 33 โครงการ โครงการมากที่สุดก็คือ 39 ล้านนะครับ โครงการ
น้ อ ยที่ สุ ด ก็ คื อ 2.2 ล้ า น ท่ า นประธานที่ เ คารพครั บ ผมอยากชี้ ใ ห้ เ ห็ น ตรงนี้ ตั้ ง เป็ น
ข้อสังเกตว่าใน 33 โครงการนะครับ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างถนน ที่บรรจุลงใน
ข้อบัญญัติวันนี้เป็นจานวนเงินประมาณ 500 ล้านเศษใน 33 โครงการนะครับท่าน
ประธาน ครอบคลุม 10 อาเภอ ขณะเดียวกันที่จังหวัดนครราชสีมามี 32 อาเภอ ด้วย
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ความเคารพครับท่านประธานที่เคารพ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่สบายใจที่กระผมต้องตั้งข้อสังเกต
ไว้ ถามว่าทาไมต้องตั้งข้อสังเกตไว้ในสภาแห่งนี้ เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ท่าน
ประธานที่เคารพครับที่ผมต้องพูดและตั้งเป็นข้อสังเกตในวันนี้ก็เพราะว่า ในคราวโอกาส
ข้างหน้าหรือการแปรญัตติหรือจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ เราจะได้เอาข้อสังเกตตรงนี้นะ
ครับว่าการผ่านร่างงบประมาณของปี 60 ในวันนี้ได้มีเพื่อนสมาชิก ได้ลุกขึ้นพูด ได้ลุกขึ้น
อภิปรายเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตว่าที่เราผ่านมานั้นมันยังไม่ครอบคลุมพี่นอ้ งประชาชนทัง้ 32
อาเภอนะครับ แน่นอนครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดเมื่อ กี้นี้นะครับว่า 10 อาเภอได้รับ
งบประมาณไปในข้อบัญญัติวันนี้แล้วอีก 22 อาเภอก็คงจะไม่สบายใจนะครับ ไม่สบายใจ
แน่นอน แล้วก็แน่นอนว่าปัญหาความเดือดร้อนที่จะตามมานะครับ ในเขตของจังหวัด
นครราชสีมายังมีอีกมากมายทีเดียว ผมคิดว่าในคราวโอกาสข้างหน้าแน่นอนครับว่าคง
จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตรงนี้
ล่ะครับที่จะเป็นข้ออ้างได้ว่าวันที่เราผ่านงบประมาณในวันนี้ได้ลุกขึ้นอภิปรายให้เห็นถึง
ความที่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ไม่ ใ ช่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนะครั บ มี บ างอย่ า งที่ ถู ก ต้ อ งแต่ ไ ม่ ถู ก ใจ มี
บางอย่างที่ถูกใจแต่ มันก็ไม่ถูกต้อง ตรงนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงต้องขออนุญาต
ท่านประธานว่า ขอลุกขึ้นอภิปรายว่าวันนี้ขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่าในส่วนของแผนงาน
อุตสาหกรรมโยธาซึ่งตั้งไว้ 710 ล้านมันไม่ครอบคลุมนะครับ มันมีเส้นทางถนนที่ถูกต้อง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แน่นอนครับว่า 150 สายแล้วก็ 5,000 กิโลเมตรตรงนี้
มันก็คงจะไม่พออยู่ดี แต่อย่างน้อยๆนะครับด้วยความเคารพฝากผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า
ถ้าเป็นไปได้ก็ขอความอนุเคราะห์ว่าให้มันกระจายไปครบทั้ง 32 อาเภอ ก็มีเพื่อนสมาชิก
บางท่านนะครับได้กล่าวท้วงติงมาว่า แล้วอาเภอที่ไม่มีถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล่ะ แน่นอนครับด้วยภาระบทบาทหน้าที่แล้ว ถนนที่เป็นรอยต่อหรือ
ส่ว นอื่นที่ เป็ นรอยต่ อระหว่า งสองท้ องถิ่น ขึ้นไปนะครับ ก็ถือว่า เป็ นบทบาทหน้า ที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถือว่าทาได้เช่นกัน วันนี้นะครับจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในคราว
หน้ า ก็ อ ย่ า ไปลดตั ว ละ 500,000 ก็ แ ล้ ว กั น ไอ้ ที่ มั น มี ข่า วอยู่ น ะครั บ เพราะฉะนั้ น ก็
ระมัดระวังตรงนี้นะครับ ด้วยความเคารพนะครับวันนี้ถือว่า มันเป็นข้อที่เราต้องพูดใน
สภา วันนี้ด้วยความเคารพฝ่ายบริหารว่าท่านทางานอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะรัฐนาวาของ
ท่านนะครับถ้าไม่แกร่งจริง กระผมก็ต้องขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะวันนี้จิ้งจกทัก
ก็ยังกลับมาคิด วันนี้ให้กาลังใจท่านข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มากที่สุด
เพราะเป็นผู้ปฏิบัติการเป็นผู้ดาเนินการ กระผมเองก็เข้าใจว่าการทาประมาณการจัดทา
รายละเอียด ผมไปดูนะครับเทศบาลหรืออะไรประมาณการรายละเอียด ประมาณการ
ราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุดยอดจริงๆนะครับ เจ้าหน้าที่ทาสุดยอดจริงๆนะครับ
โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกไปเปิดดูนะครับว่า ปล.4 ปล.5 นะครับ ตรงนี้นะครับจึงขอชื่นชม
นะครับว่า กว่าจะทาใบโครงการเข้ ามา เมื่อก่อนนี่เราเสนอโครงการเข้ามาว่าจะทาอย่าง
โน้นอย่างนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่นะครับด้วยความเคารพ ว่าเจ้าหน้าที่เค้าก็ทาตามแผน ตามที่
เรายื่น มาแล้ ว ก็เสนอเข้ามาเป็น ข้อบั ญ ญั ติเพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้อนของพี่ น้ อง
ประชาชนให้ครบทั้ง 32 อาเภอนะครับ แต่วันนี้ต้องมีประมาณการ ปล.4 ปล.5
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ประธานสภาฯ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท

ตรงนี้นั่นหมายถึงความละเอียด รอบคอบแม้กระทั่งเส้นทางว่าเส้นทางไหนที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แม้กระทั่งการขุดคลองว่ามันอยู่ในพิกัดตรงไหนที่
แน่ น อนนะครั บ วั น นี้ ก็ ต้ อ งขออนุ ญ าตท่ า นประธานนะครั บ ที่ จ ะอภิ ป ราย ตั้ ง เป็ น
ข้ อ สั ง เกตไว้ ใ นสภาแห่ ง นี้ ก่ อ นที่ จ ะรั บ หลั ก การนะครั บ แล้ ว ก็ ด าเนิ น การต่ อ ไป ตาม
ข้อบัญญัตินะครับ ตามที่ระเบียบปฏิบัติ การจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ต่ อ ไปนะครั บ ผมก็ ข ออนุ ญ าตที่ จ ะเข้ า ประเด็ น ว่ า งบประมาณในส่ ว นของ
อุตสาหกรรมโยธาจานวน 710 ล้ า นบาทนั้ น ขออนุ ญ าตว่ า ถ้ า แก้ ไ ขได้ ก็ ข อให้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงตามความเดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกอาเภอนะครับ 32 อาเภอ จะกระจาย
ไปเส้นทางละเท่าไรก็แล้วแต่ แล้วก็ตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีม า นะครับ ที่ดาเนินการได้โดยถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขอบคุณครับท่า น
ประธานครับขอบคุณครับ
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอโนนสูงครับ เชิญท่านกิตพิ งศ์ พงศ์สุรเวท จาก
อาเภอเมืองครับเชิญครับ
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน
กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวทครับ เขต 1 วันนี้เป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิก
จะได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ซึ่งเป็น
หัวใจของการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกประการ
หนึ่งนะครับ พอจะเข้าใจได้ 4 ปีที่ผมมีโอกาสได้ทาหน้าที่อยู่ตรงนี้ เราจะเห็นได้ว่าเราไม่
เคยมีปีไหนนะครับที่เราสามารถเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทัน เพราะด้วย
ข้อจากัดของพื้นที่ ที่เรามีจานวนมาก 32 อาเภอและโครงงานแผนงานที่มีจานวนมาก
เหลือเกินก็เลยเป็นติ่งอยู่ตลอดว่า เราเคยคุยกันว่า เมื่อไรเราจะมีโอกาสเห็นการจัดทา
งบประมาณข้อบัญญัติประจาปี ทันตามกรอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กาหนดไว้ ก็
เป็นอย่างนี้นะครับที่พยายามโดยตลอด ผมก็พยายามเข้าใจแต่ก็อยากฝากข้อสังเกตว่าถ้า
สามารถทาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพ และประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในการทาว่าสามารถดาเนินการได้ และผมก็ไม่ทราบจริงๆว่า ตัวที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้โดยเร่งด่วนนั้นเป็นเพราะอะไร อันนี้เป็นข้อสังเกตข้อที่ 1 ประการที่ 2 ครับ
ในเรื่องที่ผมจะขออนุญาตได้อภิปรายในประเด็นนี้ก็คือ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 ลองดูตัวเลขที่ท่านนายก ได้กรุณาแถลงต่อสภาแห่งนี้ว่า ตั้งรายรับไว้ที่
3,379 ล้านบาทเศษ งบประมาณตัวนี้เมื่อไปดูกับปีที่ผ่านมาที่เราสามารถดาเนินการปี
2559 ก็บอกประมาณ 3,070 ล้าน จะมีข้อแตกต่างกันประมาณ 309 ล้านก็เลยมีข้อ
สงสัยว่าถ้าเราตั้งบวกไปถึง 309 ล้าน มันจะเป็นเหตุแห่งการที่ทางงบประมาณเกินจาก
ข้อเท็จจริงหรือไม่ ประการที่ 2 เมื่อไปดูในตัวเลขตัวรายละเอียด ถ้าบอกว่าเอา 3,379
ล้าน เพราะไปดูจากตัวเลขประมาณการปี 2558 ที่สิ้นสุดเมื่อที่ผ่านมาว่า 3,322 ล้าน
บาท แต่ว่ามันคนละปีที่แตกต่างกันพอสมควร ผมก็เลยมีความสงสัยว่าถ้าตัว 3,070 ล้าน
กับตัว 3,379 ล้านต่างกัน 300 ล้าน มีที่มาที่ไปแตกต่างอย่างไรบ้าง ผมดูตัวใหญ่ๆ นะ
ครับ หมวดภาษีอากรจัดสรรมาค่าธรรมเนียมรถยนต์เราเก็บได้ปีที่แล้ว 780 ล้านก็เป็นตัว
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เลขที่ใกล้เคียง 780 ล้าน ปีนี้ตั้ง 755 ล้านก็ถือว่ายังตั้งน้อยกว่าด้วยซ้าในการดาเนินการ
นี้เป็นภาษีที่บอกว่าเป็นรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดาเนินการ ภาษี
ตัวที่สองนะครับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.รบ.กาหนดแผน เราตั้งรายรับไว้ที่ 255 ล้าน ถ้าปี
2559 ที่ผ่านมาเราตั้งไปที่ 280 ล้านดูหน้า 13 นะครับท่านจะเห็นว่านี่คือเป็นตัวที่เป็น
รายรับที่เราประมาณการกันไว้ที่มา ในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 เราก็ตั้ง 250
เท่ากับปีที่แล้ว อันนี้ก็รับได้นะครับ ตั้งกัน เพราะว่ามีปี 48 นี่เราได้ 246 ล้านบาท แต่
เมื่อมาดูนะครับ มาดูตัวที่รวมแล้ว เราบอกว่าภาษีทั้งหมด ทั้งภาษียาสูบหลวงแร่รวมแล้ว
1,290 ล้านบาทจากปี 2559 ที่ 1,328 ล้านบาทก็ยังมีความแตกต่างกันพอสมควร แต่
เมือ่ รวมทั้งหมดแล้วกลายเป็น 3,379 ล้าน ก็เป็นช่องว่างที่อยู่300 กว่าล้านบาทในการ
ดาเนินการ ผมคิดว่าเราตั้งมากเกินไป พอไปทาโครงการเยอะก็มีปัญหาที่ทาไม่ทัน พอทา
ไม่ทันเสร็จเงินก็ไม่มา ปีที่แล้วเรายังมากันงบประมาณในข้อนี้กันไปตั้งหลายโครงการนะ
ครับ 200 กว่าล้านบาทในการดาเนินการ เราก็อยากให้เสร็จแล้วมาทาในปีงบประมาณ
ต่อไปซึ่งผมเห็นใจทางฝ่ายบริหารในการดาเนินการว่า อย่างนี้ก็ควรจะดูด้วยนะครับในการ
ดาเนินการว่า เรามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้
เพราะเชื่อมั่นว่า ตัวภาษี ที่รัฐบาลจะจัดสรรให้กับเราในอุดหนุนทั่วไปคงไม่เพิ่มกว่านี้อยู่
แล้ว รัฐบาลบอกไม่เพิ่ม แถลงทุกวัน ท่านรองนายกวิษณุ ประธานคณะกรรมการกระจาย
อานาจก็บอกว่าต่อไปนี้ ปี 2560 ท้องถิ่นจะได้เงินของตัวเองเพราะจะเก็บเงินภาษีที่ดิน
ได้ จะเก็บ เงิน ในเรื่อ งของค่า เช่ า ค่า อาคารทั้ง หมดในการดาเนิน การขึ้น ประมาณ
30,000 ล้าน ไม่ต้องให้รัฐอุดหนุนไป ฉะนั้นเก็บได้เอง 30,000 กว่าล้าน นี่คือปัญหา
นะครับ ว่า ถ้า เราไปคาดหวัง ว่า เราจะได้ม ากกว่า ตรงนั้น จะไปเอามาจากไหนในการ
ดาเนินการ เมื่อสักครู่นี้งบการศึกษา ขออภัยท่านสมพร ที่บอกว่า 1,400 กว่าล้าน เฉลี่ย
โรงเรียนละ 37 ล้านแต่ข้อเท็จจริง เงินเดือนไปก็เกือบ 900 ล้านนะครับของครู ฉะนั้น
เหลือจริงๆประมาณ 300 ล้าน 400 ล้านบาท แต่ท่านนายกให้ความสาคัญกับการศึกษา
เป็นพิเศษ อันนี้ ผมต้องขอขอบคุณเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของชาติในการพัฒนาคน
เมื่อเพิ่มก็หมายถึงว่า นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ความสาคัญของการ
พัฒนาคน เพื่อโอกาสของประเทศชาติ อันนี้ผมต้องขอขอบคุณถึงแม้จะเป็นค่าบริหารการ
จัดการโรงเรียนประมาณ 600,000 กว่าบาทแต่โรงเรียนอื่นๆ ได้รับโอกาสในการพัฒนา
มากขึ้น เราเห็นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับถึงแม้
จะมีปัญหาในการบริหารจัดการ แต่อย่างน้อยสิ่งที่ท่านนายกได้ไปรับปากไว้ว่าอาคาร
หอพักต้องมีนะ สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นนะ ทุกอย่างต้องเบ็ดเสร็จในส่วนตรงนี้ ไม่ใช่มีแต่เงิน
บริจาคของผู้ปกครองอย่างเดียว วันนี้สภาก็อนุมัติไปแล้วของปี 2559 แล้วมากันเงินของ
ปี 2560 ต่อไปก็ถือว่าได้ทาในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องแต่โรงเรียนทั่วไปที่ท่าน
นายกกาลังดาเนินการ อย่างโรงเรียนปากช่องวันก่อนผมก็ไปมา แน่นอนที่สุดครับเป็น
โรงเรียนใกล้กับสถานที่ประทับนะครับ พระตาหนักทิพ ย์พิมาน ณ ที่อยู่ที่นี่ ฉะนั้นก็เป็น
โอกาสในการที่ทาโรงเรียนตรงนี้เพื่อรองรับในการดาเนินการอานวยความสะดวกให้กับ
ส่วนต่างๆ ที่ต้องไปใช้ที่โรงเรียนปากช่อง เพราะผมไปดูมาแล้วนะครับ ไปเห็นมาแล้วใน
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การดาเนินการแต่ส่วนที่อยากจะกราบเรียนกับท่านนายกก็คือว่า ในส่วนการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ขอมาเยอะนะครับ ฝ่ายต่างๆ ขอมาเยอะมากทุกกอง แต่ไม่อยากให้มี
ปัญหา เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งปี 2559 ที่กาลังจะผ่านไปที่มาขอกัน ซื้อ
โซฟาก็ต้องมาขอกัน งบประมาณซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ ซื้อโต๊ะก็ต้องมาขอกันงบประมาณ
มันไม่ใช่นะครับ ระดับบริหารของท่านนายกต้องทาโครงการเหล่านี้ให้เสร็จเลย มันไม่กี่
แสนเองนะครับ หนึ่งแสน สามหมื่น ซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อโต๊ ะไม่ต้องเอามากันในสภาครับ
กันในสภานี่เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ ทาไปเลยครับ เรารู้ว่านี่ทาไม่ทัน เงื่อนไขนั้นเงินเข้าไม่
เต็มกระเป๋า กระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวาไม่มา แบบนั้นต้องกันไว้ แต่ครุภัณฑ์เล็กๆ นะ
ครับ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปขอฝ่ายบริหารมากันหรอกเรื่องแบบนี้ถ้าซื้อไม่ทันก็ไปเอาใน
ปีหน้า ในการดาเนิน การ มัน ไม่เ สีย หายแล้ว จะดูดีกว่า ในการดาเนิน การเพราะไม่ใ ช่
โครงการ ใหญ่ที่มีความจาเป็นขนาดนั้นในการดาเนินการ ประการต่อมาครับ ท่านนายก
ครับ ในส่วนที่อยากจะกราบเรียนก็คือ งบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงาน
โยธา ที่ท่านสมาชิกได้พูดกันเมื่อสักครู่นะครับว่า 710 ล้านบาทแต่ในส่วนนี้นะครับผม
เข้าใจครับว่า เรามีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง เรื่องครั้งที่แล้วว่าทาไมสภาแห่งนี้ไปพิจารณาให้
ความเห็น ชอบในการแก้ไ ข งบประมาณในการดาเนิน การที ่ผ่า นมา โครงกา รละ
500,000 บาท ความจริง 500,000 บาทที่ทาก็ไม่ใช่ความผิดนะครับ รัฐบาลมีระเบียบ
บอกว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ในวงเงินตกลงราคาไม่เกิน 500,000บาท ให้สามารถดาเนินการ
ได้ และเป็น โครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจต่อพี่น้องประชาชน ฉะนั้นโครงการที่กระตุ้น
เศรษฐกิจ มันก็สามารถดาเนินการได้ เผอิญมีหลายเรื่องไปพันกัน พอพันไปพันมาก็บอก
ว่า สภาไปลงมติแ บบนี้ไ ด้อ ย่า งไร ผมไปทางไหนก็โ ดนถามว่า ทาไมต้อ งลงมติแ บบ
500,000 บาท สภาแห่งนี้ไม่ใช่โครงการ 500,000 นะแต่วันนี้ท่านสมาชิกบอก
โครงการบางโครงการ 39 ล้าน แต่ถ้ามาดูโครงการในส่วนของอุตสาหกรรมการโยธา ใน
ส่วน 536 ล้านบาทเอกสารใบนี้ที่แจกมานะครับ อยู่ใน ปล.4 ปล.5 เป็นโครงการที่
เป็นทางหลวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมเข้าใจว่าจะ
เป็นการไปบอกได้เลย 1. เรามีค วามพร้อ ม เราดูแ ลถนนของเราในการดาเนิน การที่
เป็นโครงการใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชน 2. เราไม่ได้ทาโครงการเล็กอย่างเดียว แต่
สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ แต่เผอิญ ว่าการแก้ปัญหา เมื่อมาดูตัวเลขทั้งหมด 16 อาเภอ
ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้จากการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ยกตัวอย่างนะครับ ผมไปสรุปมาเท่าที่สรุปได้ เท่ าที่ ผมจะท าได้ นะครั บ หนองบุ ญมากนะ
ครับ 2 โครงการ 7.2 ล้าน ปักธงชัย 6 โครงการ 83.7 ล้าน ขามสะแกแสง 1 โครงการ
20.8 ล้าน ชุมพวง 1 โครงการ 27.5 ล้าน อาเภอคง 2 โครงการ 44.7 ล้าน เฉลิม
พระเกียรติ 1 โครงการ 18.6 ล้าน โนนแดง 1 โครงการ 18.6 ล้าน ประทาย 1
โครงการ 25.9 ล้าน เทพารักษ์ 1 โครงการ 27 ล้าน ครบุรี 2 โครงการ 34.8 ล้าน
พิมาย 4 โครงการ 40 ล้าน อาเภอเมืองครับ อาเภอใหญ่เลยนะครับ 4 โครงการ 46.7
ล้าน จักราช 1 โครงการ 31.3 ล้า น โนนไทย 1 โครงการ 7.2 ล้าน ห้วยแถลง
3 โครงการ 68.3 ล้าน ด่านขุนทด 2 โครงกา ร 33.5 ล้าน รวม

๒๒

ประธานสภาฯ

33 โครงการ 16 อาเภอ 536,688,000 ล้านบาท ก็เข้าใจว่า 16 อาเภอเดือดร้อน
มากกว่าเขา แต่ 16 อาเภอที่เหลือก็ไม่ใช่ความผิดนะครับ ไม่ได้มีความผิดและไม่ได้มีข้อ
แตกต่าง ไม่ได้เดือดร้อนแต่เราเข้าใจว่าเมื่อโครงการนี้เสนอตามหลักการที่บอกว่า ปล.4
ปล.5 ต้องเรียบร้อย นั่งหมายความว่า จะต้องมีการไปสู่กระบวนการขั้นต่อไปเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับอีก 16 อาเภอ ต้องตอบได้นะครับ 16 อาเภอมีความผิดอะไร 16
อาเภอไม่ได้รักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 16 อาเภอไม่ได้เลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือไม่ก็ไม่ใช่ 16 อาเภอก็ทุ่มเทให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กับผู้บริหารกับสมาชิกเหมือนกัน ผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงท่านสมาชิกฯ เพื่อน ๆ ของผม
เดินไปไหนต้องสอบถามแน่นอนเป็นยังไงท่าน สจ. ไหนช่วยกันไปช่วยกันมาทาไมโครงการ
อาเภอเราหายหมดเลย ก็ตอบกันไปเฮฮาบอกไม่เป็นไรกาลังแก้ไขอยู่ อยู่ในขั้นตอนผม
เชื่อมั่นว่าท่านนายกฯ ไม่ได้ใจดากับพวกเราและท่านนายกฯ ก็มองเห็นประชาชนเท่า
เทียมกัน ในการดาเนินการ ฉะนั้น ต้องมีการแก้ไข การแก้ไขวันนี้เป็นส่วนของท่านสมาชิก
ทุกคน ท่านนิ่งนอนใจก็ไม่ได้ ๑๖ อาเภอ ท่านก็ต้องสนใจด้วย ที่เหลือท่านไม่ได้
กระบวนการตามอานาจหน้าที่ของเราสามารถแปรญัตติได้ แปรตัดได้ แปรเพิ่มไม่ได้ แปร
เพิ่มเป็นอานาจของฝ่ายบริหาร แต่ถ้าแปรตัด ๆ ไป ตัดไปได้สัก ๓๐๐ ล้าน แล้วท่านนายก
ก็กรุณาแปรกลับคืนมาให้เรา ฝ่ายบริหารก็สามารถทาโครงการได้ เพราะนี่เป็น
กระบวนการปกติในการดาเนินการ และชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ฉะนั้น ผม
เชื่อว่าท่านทาได้และท่านก็จะทาให้กับสภาฯ ทาให้กับประชาชนของท่านที่อยู่ทั้ง ๓๒
อาเภอ โดยเฉพาะอีก ๑๖ อาเภอ ที่ยังไม่ได้โอกาสในโครงการนี้ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเป็น
การพูดในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชน กับในนามตัวแทนของเพื่อนสมาชิกฯ ที่ไ ม่ได้
พูดว่าสิ่งเหล่านี้มีความจาเป็น ในการดาเนินการเพราะถ้าไม่พูดมีท่านสมพรพูดอยู่ท่าน
เดียว และอยู่ ๆ มีท่านสมาชิกฯ ไปแปรญัตติตัด ๆ ๆๆ กัน มีเหตุผลอะไร ในสภาฯ ก็ไม่
เคยพูดถึงกันเลย และท่านจะไปตัดเขาฝ่ายบริหารไม่ยอมจะทาอะไรได้ในการดาเนินการ
นี่ก็เป็นเหตุและเป็นผลในการดาเนินการ ก็ฝากท่านประธานกราบเรียนท่านนายกนะครับ
ว่าทุกคนรักท่านนายกครับ เราอยู่กันทางบประมาณ ผมมั่นใจว่าอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่ได้
ทา ก็ถือว่าเป็นปีที่แถม ดังนั้นท่านบอกว่าเป็นอภิมหาข้อบัญญัติก็ถูกต้องครับ เพราะเป็น
การแถมจากที่เราหมดวาระไปแล้วนะครับ แถมก็ต้องมีอะไรที่มันเซอไพสหน่อย อะไรที่
มันพิเศษหน่อย ที่ท่านนายกได้กรุณามอบให้กับพวกเราในการดาเนินการก็ฝากในเรื่องนี้
ด้วยนะครับว่าพวกเราทุกคนเต็มใจแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือในการทางานของฝ่าย
บริหารเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ดาเนินการแต่ในขณะเดียวกันก็ขอความกรุณาได้เหลียวแลและดูแลพวกเราอย่างเท่าเทียม
เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอกภาพเป็นสมานฉันท์เป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นในองค์กรแห่ง
นี้ครับ ขอบพระคุณครับ
ครับต้องขอบคุณสมาชิกจากอาเภอเมืองนะครับ ท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ขอเชิญท่าน
ชวาล ท่านชวาลครับ ขออนุญาตให้ท่านนายกชี้แจงสักครู่ครับ แล้วก็ขอเชิญท่าน ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ชี้แจงครับ
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ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านกิติพงศ์ นะคะว่าทาไมเงิน 300 กว่าล้านที่เพิ่มมา ถ้า ท่ า น
อ่านละเอียดอีกนิด หนึ่ง ท่านจะรู้ว่าเป็นค่าตอบแทนของ อสม.381 ล้านค่ะ นะคะ
เพราะฉะนั้นเราเอาไปทาอะไรไม่ได้ เพราะปีนี้เขาขอให้ เราเขียนด้วยว่าค่าตอบแทนของ
อสม.ของเรานั้นต้องระบุไปในข้อบัญญัติเท่านั้นเองนะคะ อันนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินมาทาไมที่
แผนงานของสาธารณสุขเยอะแยะ ดิฉันขอตอบแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ เชิญท่านชวาล พัฒนกาชัย ได้
อภิปราย เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมชวาล พัฒนกาชัย จากขามสะแกแสงครับ
บังเอิญตรงใจครับ ต้องขออนุญาตท่านประธานว่า บางประเด็นอาจจะไปซ้าซ้อนกับเพื่อน
สมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้ว แล้วก็คงจะตรงใจกับท่านนายกครับ เพราะผมก็กาลังจะถาม
ในหัวข้อเดียวกันกับท่านเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้วในการประมาณการรายจ่ายนะ
ครับ ของปี 2560 ครับที่เกินมา 300 กว่าล้าน เพราะผมเองขอแยกประเด็นอย่างนี้นะ
ครับว่า ในส่วนของประมาณการรายรับซึ่งเราจะจัดทางบประมาณการนั้นมันมีผลกระทบ
ต่อเนื่อง ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสองปีที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกในโครงการเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หลังจากที่มีการอนุมัติข้อบัญญัติไปแล้วนะครับ ซึ่งเพื่อนสมาชิก
หลายท่านก็ไม่กล้าที่จะไปประชาสัมพันธ์ กับในการประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือในงาน
ต่างๆ ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้จัดทางบประมาณเข้าสู่แต่ละท้องถิ่น แต่ละอาเภอนั้น เหตุผล
เพราะว่าความชัดเจนในด้านของงบประมาณว่า ในแต่ละปีนั้น แต่ละอาเภอนั้น อาจจะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ บางอาเภออาจจะ 9 ล้าน 10 ล้าน หรือว่า 20
ล้าน แต่สรุปสุดท้ายนะครับก็ คือบางโครงการ คาถามต่างๆ ที่กระทบเข้ามานั่นก็คือว่า
เมื่อไรจะได้ดาเนินการ แต่ในที่สุดคาตอบก็คือว่า เงินไม่พอนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็
อยากจะบอกฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า หากงบประมาณนั้นมีการโอนงบประมาณ
ไม่เพียงพอ เม็ดเงินไม่เพียงพอก็อยากจะให้คงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานนะครับ ซึ่งเพื่อน
สมาชิกจะได้มีความมั่นใจ แล้วก็จะได้นาไปประชาสัมพันธ์เพื่อผลดีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ของเรา ครับจากงบประมาณที่เราจัดทาครั้งนี้ และขออนุญาตถึงในส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐานนะครับ เกี่ยวกับงานโยธาและอุตสาหกรรมว่ าทั้ง 33 โครงการนั้นผม
เรียนอย่างนี้นะครับว่า เป็นการจัดทางบประมาณที่ถือว่าเป็นการกระจุกตัว ไม่ครอบคลุม
ทั้งจังหวัด ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า คาตอบซึ่งฝ่ายบริหาร
จะต้องตอบกับสังคม ตอบกับสื่อผมเองคิดว่าหลังจากข้อบัญญัติเราผ่าน สามวาระแล้วใน
การประกาศใช้ สื่อคงต้องถามนะครับว่าผู้บริหารตัดสินใจอย่างไรในการที่จัดสรร
งบประมาณกระจุก ผมเรียนอย่างนี้ว่ากระจุกไม่ได้กระจายนะครับ ขามสะแกแสงผมต้อง
เรียนนะครับว่าอาจจะได้ 20 กว่าล้านแต่ก็ไม่สบายใจครับ เพื่อนสมาชิกหลายๆ อาเภอ
ขามทะเลสออยู่ใกล้กัน มีถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จะตอบกานันผู้ใหญ่บ้าน ตอบสังคมอย่างไรนะครับ ตรงนั้นก็อาจจะไม่เป็นไร
แต่ฝ่ายบริหารหลังจากงบประมาณผ่านสามวาระแล้วจะตอบสังคมอย่างไร ตรงนี้จริงๆ
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แล้วเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ก็พยายามที่ จะประชาสัมพันธ์ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ของเราในหลายๆ ด้าน ผมต้องขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ไม่ว่าจะเป็นงบอบรม งบ
งานวันพริก ที่ทางฝ่ายบริหารได้ให้ความกรุณานะครับ คงไว้ซึ่งงบประมาณต่างๆเหล่านั้น
แต่สิ่งที่ผมเองมีความกังวลใจหลายๆ เรื่อง ไม่ทราบว่ างบประมาณที่เราจัดทาขึ้นมา 20
กว่าล้าน 3o กว่าล้านนะครับ ในที่สุดเมื่อเรามีการโอนเพิ่ม โอนลดนะครับ เราปรับลด
งบประมาณต่างๆ เหล่านั้นจะโดนท้วงติง จากในส่วนของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
หน่วยงานต่างๆหรือไม่ ตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าสิ่งนี้ก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้ร่วมกัน
อภิปรายในปัญหาต่างๆ เหล่านี้ว่า งบประมาณที่จัดทาขึ้นในครั้งนี้จะกระจุกตัว ไม่ได้
ครอบคลุมทุกๆอาเภอในจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
ครับขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอขามสะแกแสงนะครับ ท่านชวาล พัฒนกาชัย เชิญ
ท่านจุฑาสัณฑ์จากอาเภอบัวลายครับเชิญครับ
น.ส.จุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองนายกและ ฝ่ า ย
บริหารที่เคารพทุกท่าน ดิฉันจุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาเภอบัวลาย เมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกพูดในเรื่องของงบประมาณ งบลงทุน แต่ดิฉันจะชี้ชัด
ลงไปให้อีกนะคะ ดิฉันตั้งข้อสังเกตจากการดูข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2560 นี้ค่ะ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่างบลงทุนจานวน 538 ล้านเศษนั้นเป็น
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกค์ทั้งหมด และเป็นถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด แต่กระจุกตัวอยู่ที่งานก่อสร้างอยู่เพียง 15 อาเภอ จากทั้งหมด 32 อาเภอของ
โคราช โดยเฉพาะอันดับหนึ่ง อาเภอปักธงชัยมี 6 โครงการงบประมาณถึง 83.7 ล้านเศษ
คิดเป็น 15.56% ของงบลงทุน อันดับสอง อาเภอห้วยแถลงมี 3 โครงการ 68.3 ล้าน
เศษ คิดเป็น 12.70% อันดับ 3 มี 3 อาเภอใกล้เคียงกันคือ อาเภอเมือง งบใกล้เคียงกัน
คือ 34-35 ล้านเศษ คิดเป็นอาเภอละ 6.60% รวม 5 อาเภอตั้งงบประมาณถึง 48.06
ของงบลงทุนมากเลยนะคะ ทั้งๆที่ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเกือบทุก
อาเภอ ควรที่จะเกลี่ยงบประมาณลงทุนไปทุกอาเภอเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนตามที่ผู้บริหารได้พูดอยู่เสมอนะคะ และขอให้ทุกท่านได้ดูเล่มแผนพัฒนา
สามปีของปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 27 นะคะ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นี้ค่ะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกเทศบาลจาก 333
แห่ง 32 อาเภอของโคราชนะคะ คูณสองคนคือท่านนายกกับท่านปลัดฯ นะคะรวม 666
คน รวมกับคณะอื่นๆ รวมเป็นผู้ที่มาประชุมในครั้งนี้ 1,300 คน สามารถสรุปปัญหา
ความต้องการของพี่น้องประชาชนตามแผนหน้า 29 นะคะ ท่านสามารถดูได้นะคะ ความ
ต้องการหนึ่งของประชาชนคือด้านโครงสร้างพื้นฐานมีถึง 27% จาก 100% ความ
ต้องการอันดับสองด้านการพัฒนาแหล่งน้าตามแนวพระราชดาริ มีถึง 16% รวมสอง
ความต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีถึง 43% นะคะแสดงให้เห็นว่า
มากเลยความต้องการของประชาชนในเขตโคราชเรา เกือบ50% เพราะฉะนั้นจากผลการ
ประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทาแผนและข้อบัญญัติปี 60 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสีมา ความเดือดร้อนอันดับหนึ่งคือด้านโครงสร้างพื้นฐานการทาถนนหนทาง การ
เดินทางสัญจรไปมา ความสะดวกของพี่น้องประชาชน อันดับสองคือแหล่งน้า เพราะ
โคราชเราเป็นเมืองเกษตรหากน้าท่าดี ประชาชนสามารถทาการเกษตรได้ตลอดปี
ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์นะคะ แต่ในข้อบัญญัติปี 60 นี้มีการทาถนนอย่างเดียว
538 ล้านนะคะ กระจุกตัวอยู่ 15 อาเภอไม่ได้กระจายแก้ปัญหาให้พี่น้องทุกอาเภออย่าง
ทั่วถึงเลยนะคะ และไม่มีโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้าด้วยนะคะที่เป็นความต้องการ เราจะ
ตอบพี่น้องท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรคะ และดิฉันได้อ่านสรุปผลวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากเล่มแผนพัฒนาสามปีนะคะหน้า
37 ขออนุญาตอ่านเลยนะคะ ข้อเสนอแนะที่ท่านสรุปมานะคะที่ท่านได้ประชุม ข้อที่ 2
ปัญหาเส้นทางการคมนาคมทีประชาชนใช้เป็ นเส้นทางการสัญจรที่ไม่สะดวก เนื่องจาก
ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถนนจะลื่นเป็น
หลุมเป็นบ่อ ควรเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้อานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ข้อที่ 3 ผู้บริหาร อบจ.ควรให้
ความสาคัญกับหลักการบริหารงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐาน ข้อที่ 4
ต้องการให้ อบจ.นครราชสีมาจัดทาถนนคอนกรีตตามมาตรฐานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มีความกว้างยาวที่ อปท.อื่นไม่สามารถดาเนินการได้ หรือมีความซับซ้อน ยุ่งยาก
และใช้เทคนิคพิเศษ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวพระราชดาริ ข้อเสนอแนะที่เขา
สรุปมาข้อที่ 1 ควรดาเนินการขุดลอกแหล่งน้าให้ได้ปริมาณมากหรือตลอดสาย และควร
จัดทาถนนเลียบริมคลองเพื่อประชาชนที่ใช้จะได้สัญจรไปมาได้สะดวก ข้อที่ 2 การขุด
ลอกแหล่งน้าควรให้ได้มาตรฐานมีความลึกและทิ้งดินที่ขุดออกทิ้งเป็นแนวกั้นการพังทลาย
ด้วย ข้อที่ 3 ขอให้ อบจ.ก่อสร้างฝายกั้นน้าไว้หลายพื้นที่เพื่อที่ประชาชนจะได้กักเก็บน้า
ไว้ใช้ตลอดปี ข้อที่ 4 การจัดทาฝายกั้นน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาควร
ดาเนินการจัดทาโดยเทพื้นคอนกรีตขยายปีกกว้าง ๆ เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ ข้อที่ 5 การ
ดาเนินการปีต่อไปควรคานึงถึงการขุดลอกแหล่งน้าควบคู่ไปกับการทาฝาย นี่เป็นข้อสรุปที่
เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งการที่ อบจ.มียุทธศาสตร์ก็จะเป็นแนวทางที่เรา
จะเดินได้และตอบสนองกับความต้องการให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงเป้าหมาย ดิฉันและ
สมาชิกฯ ทุกท่านรวมทั้งฝ่ายบริหารได้รับความไว้วางใจคัดเลือกจากพี่น้องประชาชน เรา
เข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนของเขา เพื่อจะนาสิ่งดี ๆ การพัฒนาและส่งเสริมด้านต่าง ๆ ให้พี่
น้องประชาชนมีความสุข หากเราทาธุรกิจเป้าหมายของเราคือการทาให้องค์กรเติบโตและ
เกิดผลกาไรแต่ขณะนี้ดิฉันสมาชิกฯ ทุกท่าน ฝ่ายบริหาร รวมทั้งข้าราชการเป็นข้าราชการ
ที่มีเป้าหมายขององค์กรอย่างเดียวคือ การส่งเสริมและแก้ปัญหาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมี
ความสุข นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราข้าราชการ อยากขอร้องท่านฝ่ายบริหาร ท่านรองฯ
ท่านดูแลสมาชิกฯ ดีมาก หากโอกาสต่อไปที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32
อาเภอ มีความเดือดร้อนและร้องขอมาแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ก็ขอเรียนผู้บริหารได้
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้อย่างทั่วถึงด้วย ดิฉันขอจบการ
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ประธานสภาฯ

อภิปรายตั้งข้อสังเกตเพียงเท่านี้ ฝากท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านขอบคุณคะ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากอาเภอบัวลาย ท่านจุฑาสัณฑ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านประพจน์ครับ จากอาเภอเมืองฯ

นายประพจน์ ธรรมประทีป
กราบเรียนท่า นประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจัง หวั ด นครราชสีม า ท่ า น
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป จากอาเภอเมืองฯ เขต 4 วันนี้ต้อง
ขอขอบพระคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้ทาข้อบัญญัติอย่างที่ท่านสมาชิกฯ จากอาเภอโนนสูง
ท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ว่าเป็นอภิมหาข้อบัญญัติ ตั้งแต่มี
การจั ดตั้ ง องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวัด นครราชสี มานั้ น เพื่ อนสมาชิ กฯ หลายท่ า นได้
อภิปรายไปได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ผมอยากจะแยกเป็นแต่ละด้าน ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อว่าฝ่ายบริหารได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องโดยเฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้ง 48 ท่าน 32 อาเภอนั้น ได้นามาเสนอต่อสภาแห่งนี้ ผมทราบว่าหน้าที่
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พี่น้องเราให้ความไว้วางใจเป็นตัวแทนขึ้นมา
นั้นมีอยู่ 3-4 ข้อด้วยกัน ข้อหนึ่งก็คือออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น
การเก็บภาษีน้ามัน ภาษีโรงแรม ออกข้อบัญญัติเป็นข้อบังคับ ข้อที่ 2 ผ่านงบประมาณซึ่ง
ปัญหานั้น ๆ ที่ได้เงินสนับสนุนมาจากรัฐบาลหรือภาษีที่ท่านเก็บมาได้ นั่นคือหน้าที่ข้อที่
2 แต่ปัญหาที่สาคัญที่สุดและหน้าที่ที่สาคัญที่สดุ ของสมาชิกฯ คือ ต้องเก็บความเดือดร้อน
ของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบขึ้นมาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อที่จะได้ไปดูแลแก้ไขปัญหาของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ ข้อที่ 4 ตรวจสอบการทางานของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่ งจากการประชุ มครั้ง ที่แล้ วเพื่อนสมาชิ กฯ ได้ชี้แจงไปแล้ วส่ว นหนึ่ง ใน
ข้อบัญญัติวันนี้มีการตั้งงบประมาณไว้อย่างควบคุมไม่ว่าแต่ละด้าน ด้านสาธารณสุขตั้งไว้
เรื่องของโรคติดต่อต่าง ๆ โครงการนั้นสวยงามมาก เป็นที่น่าชื่นชม โครงสร้างพื้นฐานเชื่อ
ว่าฝ่ายบริหารเล็งเห็นและทาอย่างเต็มที่ เรื่องการประชาสัมพัน ธ์ได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง
3,000,000 บาท ผมถามว่าพอหรือเปล่า หรือมากไปหรือเปล่า ทาอย่างไรจะให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเราจะได้เป็นที่ประจักษ์และรู้จักของคนทั่วประเทศว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และอีกด้านหนึ่ง
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ของดีของจังหวัดนครราชสีมามีมากมายหลายอย่าง ซึ่งทางฝ่าย
บริหารได้นาสินค้าโอท๊อปไปที่เจเจมอลล์ ในการที่จะนาออกสู่ตลาดภายนอกให้จังหวัด
ต่าง ๆ ได้รู้จักจังหวัดนครราชสีมาของเรามากขึ้น ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดิน
ด่านเกวียน สินค้าแบบนี้ โดยเฉพาะเรื่องของผ้าไหม ผ้าไหมพื้นเมืองดั้งเดิมของเราคือผ้า
ไหมหางกระรอก เป็นอย่างไรผมไม่ขอบรรยายแล้ว เพราะ 4 ปีที่ผ่านมานั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเรานั้นไม่ได้ให้ความสาคัญกับผ้าหางกระรอกมากมายไปขนาดไหน
เลย ทุกคนจะรู้จักแต่ผ้าไหมปักธงชัย โดยเฉพาะท่านประธานเองก็ให้ความกรุณากับเพื่อน
สมาชิกฯ ตัดผ้าหางกระรอกให้ใส่ แต่เป็นผ้าฝ้าย นี่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไปยังฝ่าย
ผู้บริหาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นผมอยากจะเห็นว่าในข้อบัญญัตินั้นได้ตั้งงบประมาณ
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ประธานสภาฯ

เขียนเอาไว้อย่างเลิศหรูแต่อยากจะให้เห็นจริง ๆ สัก ครั้งว่าในบางเรื่องที่ควรที่จะทา ทา
อย่า งไรจะให้ชื่ อของ อบจ.นครราชสีม าของเราได้ทาแบบชัด เจน เช่น เราจะทาศูน ย์
กระจายสินค้าโอท๊อปของจังหวัดนครราชสีมา ผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ว่าศูนย์บัวลายมี
บริเวณหนึ่งที่ จะสามารถท าได้เพื่อที่จะให้พี่น้ องประชาชนที่สัญจรไปมาในภาคอีสาน
ตอนบนของเราได้เป็นที่พักรถและได้เป็นที่กระจายสินค้าโอท๊อปของจังหวัดนครราชสีมา
ของเรา ขอฝากไว้ และวันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดเนื่องจากหอดูดาวหรือท้องฟ้าจาลอง
ของจังหวัดนครราชสีมาของเรานั้น ได้ปล่อยรกร้างมานานทราบครับว่ามันเกิดปัญหาอะไร
ขึ้น แต่ ณ วันนี้น่าจะรีบจัดการตรงนี้ก่อนที่สงิ่ ปลูกสร้างและอุปกรณ์ภายในจะเสื่อมเสียไป
มากกว่านี้ และจะได้ให้พี่น้องของเราไปใช้บริการไม่ใช่เป็นอนุสาวรีย์และที่สาคัญที่สุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ แต่วันนี้พูดกันมาไม่รู้กี่สมัย กี่ปีแล้วว่าทาอย่างไรเราจะมีบ้านอยู่กันสักที จากใน
ข้อบัญญั ติเงินสะสมก็มี เงิน ฝากธนาคารก็มี และก็สามารถกู้เงินได้ ขอสักครั้งว่าท า
อย่างไรจะได้มีบ้านอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีสักที ไปตรงไหนก็อายเขา อบจ.ลพบุรี เมืองเล็ก ๆ
เขาก็ยั ง ใหญ่ โ ต เราไม่ ต้ องไปแออั ด กัน อยู่ ต รงนี้ อยากจะฝากเรื่องนี้ และฝากท่ า น
ประธานฯ ไปยังผู้บริหารว่าโครงการต่าง ๆ ที่ดีในข้อบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ส่งเสริมอาชีพ การประชาสัมพันธ์จังหวัด การสาธารณสุข กรุณาทาให้เป็นโปรเจกใหญ่ ๆ
สักโปรเจกหนึ่ง การประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ดี ผมเคยคิดอยากจะไปคุยกับฝ่ายบริหารว่า
ตามที่ท่านได้เมตตาให้สมาชิกฯ จัดทาโครงการตามงบประมาณที่ท่านจัดสรรมาให้ ผมจะ
ตั้งถึง 5,000,000 บาท เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ของเราด้ ว ยซ้ าไป ท าอย่ า งไร โครงการมี น าของดี ทุ กต าบลออกสื่ อให้ห มด ออกที วี
ส่วนกลาง ออกอินเตอร์เน็ตในโลกของโซเชียลแล้วให้นายกฯ ออกไปทุกอาเภอและไปทา
ข่าว และออกประชาสัมพันธ์ไม่ว่างานเทศกาลอะไรต่าง ๆ วันนี้ก็อยากจะเห็นงานแสง สี
เสียงพิมาย กินเข่าค่า ให้มันผิดแผกแตกต่างออกไปจากเดิมและให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ด้วย
หลาย ๆ งานประเพณีแต่ละอาเภอขอได้ไหมครับได้จัดงบสนับสนุนลงไปเพียงนิดหน่อยก็
ยังดี จริง อยู่ครับ สงสารและเห็นใจข้าราชการของเราว่ ากาลั งมีอยู่นิ ดเดียวแต่ งานมั น
มากมายเหลือเกิน ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรามีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน นาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นมือเป็นเท้าของเราที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม ผมเชื่อครับว่าบาง
ท้องถิ่นอยากจะร่วมแต่ไม่มีโอกาส เพราะเราไม่ได้ให้โอกาสเขา ฉะนั้นผมอยากจะฝากว่า
จากข้อบัญญัติในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแถมท้ายให้กับพี่น้องเราชาวจังหวัดนครราชสีมาอยาก
เห็น ครับ ว่า พี่น้องชาวจั งหวั ด นครราชสี มาต้องอยู่ดี กิน ดีและมีความสุขทั้งในเรื่องของ
ร่างกายและจิตใจ ขอให้พี่น้องเราเชื่อว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ เราจะทางานเดินเคียง
คู่ กั น ไปกั บ 3 พี่ น้ อ งท้ อ งถิ่ น คื อ เทศบาล อบต. และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาของเรา ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านประพจน์ ธรรมประทีป จากอาเภอเมืองฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอาเภอโนนสูง
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นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝ่ายบริหารและเพือ่ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอาเภอโนนสูง เห็นในขั้นแปรญัตติหรือขั้นตรวจ
ความเรียบร้อยเกรงว่าจะมีปัญหาโครงการที่ 28 จานวนเงิน 16,540,000 บาท
โครงการซ่อมสร้างถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in Place
Recycling อบจ.นม.21102 บ้านซับสวองถึงบ้านไร่ อ.ห้วยแถลง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา ผมไม่ทราบว่า 2 อาเภอนี้มันชนกันหรือเปล่าครับ ถ้ายังไงช่วยแก้ให้มัน
ถูกต้องด้วย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ จะได้ให้ฝ่ายบริหารสรุป
ครั้งเดียวและชี้แจงให้กับสมาชิกฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมในนาม
ฝ่ายบริหารก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่กรุณาเป็นกระจกสะท้อนเงาให้
เราเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้นาเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ แผนการงบประมาณในอนาคตเราจะ
ทาอย่างไร วันนี้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกฯ ได้กรุณาท้วงติง กรุณาให้ข้อคิดเห็นเป็น
ห่วงเป็นใยต่อพี่น้องประชาชน เป็นห่วงเป็นใยต่อจังหวัดนครราชสีมา ผมขอเรียนว่าวันนี้
อย่างที่เราทราบดีกระบวนการที่ผ่านมามันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเสียหาย
เกิดขึ้นในบางส่วนบางอย่าง เรากาลังจะแก้ไขปรับปรุง เรียนว่ามันเป็นอภิมหาอะไรก็
ตามแต่ข้อบัญญัติ แต่ผมเชื่อว่าข้อบัญญัติชุดนี้เป็นข้อบัญญัติที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง
เราโดนตาหนิติเตียนมากมายตั้งข้อสังเกตจากพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ทาขึ้น สิ่งที่ ทามาทุก
ยุคทุกสมัยเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสภาฯ ที่ได้กรุณาทักท้วงท้วงติงให้เราเห็น
วันนี้เองเมื่อตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็อาจมีผลกระทบกับอีก อย่างหนึ่งเราตัดสินใจ
อย่างที่หนึ่ง มันอาจจะต้องไปเสียอย่างที่สอง วันนี้เรายังไม่ได้ขุดคูขุดคลอง วันนี้ เรายัง
ไม่ได้ทาถนนที่เชื่อมระหว่างอาเภอมากนัก แต่ผมมั่นใจว่าถ้าปัญหาของพี่น้องประชาชน
เกิ ด ขึ้ น สภาฯ เองรวมทั้ ง ท่ า นนายกฯ เอง คงไม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เรา
คาดการณ์ เราเตรียมแผนงาน เราวางระบบ วางระเบียบไว้ในลักษณะอย่างนี้ แต่ถ้าเมื่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตมันเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดนครราชสีมาผมเชื่อแน่
ว่าทางฝ่ายสภาฯ เองต้องทักท้วงฝ่ายบริหารว่ามันตรงจุดหรือไม่ ได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนหรือเปล่า เรายินดีรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านมา
ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดในเขต
นครราชสีมา ถนนหนทางต่าง ๆ ที่เราพยายามทาให้ครอบคลุมหลายอาเภอยังไม่ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข เรียนว่าหลายอาเภอในครอบปี 2559 เราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้ว
เช่น อาเภอคง อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอขามทะเลสอ เราก็พยายามที่จะทานุบารุงถนน
ที่ อ ยู่ ใ นภารกิ จ ของเรา ถ้ า มี ถ นนเสี ย หายมี ค วามเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชน
นอกเหนือไปจากนี้เราอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะ
กราบเรียนต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าทาไมเราถึงต้องใช้ยางพาราแอสฟัลติก เมื่อเราอยู่ที่ จังหวัด

๒๙

นครราชสีมาต้นยางพาราเราอาจจะน้อยมีไม่กี่อาเภอที่ปลูก แต่วันนี้ปัญหาถ้าเราสามารถ
แก้ปัญหาอย่างหนึ่งได้ แล้วยังไปช่วยแก้ปัญหาของคนอีกภาคหนึ่งได้หรือพี่น้องเกษตรกร
ในจั ง หวั ด อื่น ๆ ได้ ผมเชื่ อว่ าเป็ น สิ่ง ที่ ดี เป็ น สิ่ งที่ ต รงใจกับรัฐ บาล ผมได้ ท ราบมาว่ า
นโยบายแห่ ง รั ฐ อยากจะให้ น าพื ช ผลทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพารามาท าใน
อุตสาหกรรมที่ ใช้ ในบ้ านเราเพื่ อเป็น การระบายผลผลิ ต จะเห็น ว่าวั นนี้ เองพืช ผลทาง
การเกษตรของเราหลายตัวตกต่าอย่างน่าเป็นห่วง น่าใจหาย ทาให้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อย
ดีต้องมีการกระตุ้นจากภาครัฐ เห็นว่ารัฐบาลออกนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจมาหลาย
ตั ว ทั้ ง อสั ง หาริม ทรัพ ย์ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งภาครัฐ เรากาลั ง พิ จ ารณาดู ว่ า สิ่ ง ไหนที่ เรา
สามารถดาเนินการได้เลย สิ่งไหนที่เราสามารถทาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แก้ปัญหาให้กับเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งนี้ ผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นจะไป
ปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหารฯ ท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดี มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 48 ท่าน สมาชิก
สภาฯ ท่า นใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญ ญัติ องค์การบริหารส่ว นจั งหวัด นครราชสีม า
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้
ยกมือขึ้นครับ รับหลักการ 44 เสียง ท่านใดไม่รับหลักการยกมือครับ ไม่รับหลักการ – ไม่ มี ท่านใดงดออกเสียงยกมือครับ งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ด้วยมติ รับหลักการ 44 เสียง ไม่รับหลักการ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

รับหลักการ เวลา 16.40 น.
ประธานสภาฯ

ผมขออนุญาตพัก 15 นาทีครับ เมื่อสมาชิกฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบั ญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 แล้ว ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอกาหนดเวลารับคาแปรญัตติครับ เชิญท่าน
สาทิชครับ

นายสาทิช บวชสันเทียะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสาทิช บวชสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอพิมาย เขต 1 ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
รับคาแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบไว้แล้วทาหน้าที่ต่อครับ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ

๓๐

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกี ย รติ ค รั บ ผมสมพร จิ น ตนามณี รั ต น์ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา อาเภอโนนสูง เขต 2 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 พ.ศ.2555 เมื่ อวั น ที่ 6 กัน ยายน
2555 กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นชุดเดิมที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้แล้ว
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เชิญ
ท่านกิติพงศ์ครับ

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมคิดว่าการเสนอแปรญัตติ 2 วัน 28 –
29 เรานับ 24 ชั่วโมง และไปเสร็จในเวลา 20.00 น. ผมคิดว่าเราอยากสร้างบรรทัด
ฐานที่ดีกว่านี้ให้กับสภา อบจ. มีเหตุผลจาเป็นอะไรขนาดนั้น มันสามารถดาเนินการได้
เพราะร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ยังไงก็ไม่ได้ประกาศวันที่ 1 แน่นอน กับกระบวนการที่ไปเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอีก ก็ต้องประกาศหลังจากนี้ไปให้มีเวลาในการพิจารณาของสมาชิกฯ
ได้พอสมควร ถ้าเราจะเพิ่มจาก 28 – 29 – 30 ก็ยังมีเหตุผล ให้มันพ้นขีดคาว่า 24
ชั่วโมงไป และเป็นเหตุผลที่ตอบสังคมได้ดี ว่าสภาฯ แห่งนี้ให้ความสาคัญกับเรื่องแบบนี้
อย่ าท าแบบรวบรัด เลยครับ ผมขอความกรุณาว่ าควรจะเพิ่ม วัน ในการแปรญัต ติครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

จริง ๆ เราตอนนี้เราแบ่งเป็น 2 วัน คือ 28 ให้ยื่นตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่ม และวันที่
29 ตั้ ง แต่ แ ปดโมงเช้ า ถึ ง สองทุ่ ม เหมื อ นกั น หลั ง จากนั้ น ค าแปรญั ต ติ ทั้ ง หมด
คณะกรรมการได้มาประชุมกัน อีกวันหนึ่ง มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ตอนนี้มีท่านสาทิช กับท่านกิติพงศ์เสนอมา เชิญท่านประพจน์ครับ

นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์
ธรรมประทีป จากอาเภอเมืองฯ เขต 4 ผมเห็นด้ว ยกับท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ขอโทษ
ครับ ที่ ต้ องเอ่ ย นาม ผมอยากจะเห็น บรรทั ด ฐานที่ ดี 24 ชั่ ว โมง ถึ ง สองทุ่ ม ผมว่ า ถ้ า
เจ้าหน้าที่เราจะมานั่งรอหรือเปล่าครับ ธรรมดาแล้วใช้เวลาปฏิบัติงานเวลาราชการดีกว่า
ผมเห็นด้วยกับท่านกิติพงศ์ครับ เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดี
ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ครับ

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกีย รติ ทุกท่าน ผมสมพร จิน ตนามณีรัต น์ จากอาเภอโนนสูง ด้ วยความเคารพท่า น
ประธานครับว่าระยะเวลาที่ท่านได้ขยายในเรื่องของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม
ในสมัยสามัญ และท่านก็ขยายแล้วผมไม่ทราบว่าจะติดด้วยเงื่อนไขเวลา เพราะหลังจากที่
แปรญัตติแล้วเราจะต้องมีการประชุมกันต่ออีก 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นเพียงวาระ 1 เท่านั้นเอง
ขั้นรับหลักการ หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติก็จะได้แปรญัตติ ระยะเวลาเงื่อนไข

๓๑

เราอย่าไปนับเป็นชั่วโมงเลยครับว่าถึง 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม ตามระเบียบปฏิบัติแล้วก็คือเกิน 24
ชั่วโมง เราจะนับเป็น 2 วันก็ได้ เพราะในวันนี้กว่าท่านจะไปยื่น กว่าคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการคณะเดิม ซึ่งตั้งไว้แล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ขอ
อนุญาตท่านประธานฯ จะได้อ่านรายนามท่านสักนิ ด ประกอบไปด้วย 1.ท่านโกวิทย์
เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม เป็นประธานกรรมการ 2.ท่านกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ส.
อบจ.อ.ชุมพวง เป็นกรรมการ 3.ท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เป็นกรรมการ
4.ท่านสมจิต คิดการ ส.อบจ.อ.สีดา เป็นกรรมการ 5.ท่านอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ ส.
อบจ.อ.ห้ว ยแถลง เป็ น กรรมการ 6.ท่ า นมนั ส ศรี บ งกช ส.อบจ.อ.โนนไทย เป็ น
กรรมการ 7.ท่านชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นเลขานุการ ผมคิดว่า
ทั้ง 7 ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงสุดที่จะพิจารณาได้อย่างรอบคอบภายใน 24 ชั่วโมง
ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเห็นด้วยกับท่านสาทิช ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ครับ ขณะนี้มีผู้ เสนอ 2 ท่าน 1.ท่ านสาทิ ช จากอาเภอพิมาย 2.ท่านกิติพงศ์
พงศ์สุรเวท ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง ขออนุญาตถามว่าจะให้มติที่ประชุมเป็น 3
วัน หรือ 2 วัน ตามที่ท่านสาทิชเสนอ หรือตามที่ท่านกิติพงศ์เสนอ ท่านสาทิชเสนอช่วง
ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 ก.ย. 59 เวลา 08.00 -20.00 น. ท่านกิติพงศ์เสนอมา 3 วัน ขอ
ถามมติของที่ประชุม เชิญท่านสมพรครับ

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอาเภอโนนสูง
ท่านประธานฯ ครับ สภาฯ ไม่เคยมีว่าจะมาโหวดในเรื่องของจะเอาวันไหน 2 หรือ 3 วัน
กันแน่ เพราะตามระเบียบปฏิบัติก็ไม่เคยมี มีแต่ตกลงกันก่อนว่าจะเอากี่วันกันแน่ เรา
ประชุมนอกรอบกันก่อนไหมครับ พักอีกสัก 10 นาทีก็ได้ หารือท่านประธานฯ ไปตกลง
กันได้เรียบร้อยเพราะท่านประธานฯ อาจจะยกและมาสวนกันตอนนี้ ส่วนหนึ่งผมว่าเพื่อน
สมาชิกก็เห็นด้วยกับท่านสาทิช และส่วนหนึ่งท่านสมาชิกฯ ก็ เห็นด้วยกับท่านกิติพงศ์
เรื่องนี้ไม่ต้องขอมติก็ได้ครับ น่าจะคุยกันเองได้ครับ สัก 10 นาทีก่อนก็ได้ครับ
ประธานสภาฯ

ผู้รับรองของท่านกิติพงศ์ก็มีแล้วครับ

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ แล้วแต่ท่านประธานครับ ผมหารือท่านประธานฯ
ประธานสภาฯ

นอกจากท่านใดท่านหนึ่งจะถอนครับ

นายชวาล พัฒนกาชัย

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
ชวาล พัฒนกาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอขามสะแกแสง เมื่อ
สักครู่ผม ยกซ้อน ผมขอถอนเป็นผู้รับรองข้อเสนอของท่านกิติพงศ์ ครับ

ประธานสภาฯ

อย่างนั้นข้อเสนอของท่านกิติพงศ์ยังไม่มีผู้รับรองนะครับ ตอนนี้มีผู้เสนอเพียงท่านเดียว
คือท่านสาทิช ที่ได้เสนอมาให้รับคาแปรญัตติในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ระหว่าง
เวลา 08.00 – 20.00 น. เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอสรุปนะครับ ถือว่าเสนอคา

