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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่3/2560
วันอังคารที2่ 6กันยายน 2560เวลา14.00น.
ณหองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สํานักการชาง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
ผูมาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ
6. นายอดุลย
7. นายองอาจ
8. นายประพจน
9. นางสาวรัชฎา
10. นายนัฏฐชัยฐ
11. นายวีระวัฒน
12. นายณัฏฐพัชร
13. นายสมยศ
14. นายภาณุ
15. ดร.ภูกิจ
16. นายชยุต
17. นายพรชัย
18. นายธวัฒน
19. นายศิริพงศ
20. นายเลิศชัย
21. นายสถาพร
22. นายสมพร
23. นายพงษพันธุ
24. นายสมชาย
25. นางสุพัตรา
26. นายชวาล
27. นายไกรวัจน
28. นายไพฑูรย
29. นายโกวิทย

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

ประธานสภาอบจ.นม.
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภาอบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7
ส.อบจ.อ.ปากชองเขต1
ส.อบจ.อ.ปากชองเขต3
ส.อบจ.อ.ปกธงชัยเขต1
ส.อบจ.อ.ปกธงชัยเขต2
ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรีเขต2
ส.อบจ.อ.ดานขุนทดเขต2
ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต1
ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต2
ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต1
ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต2
ส.อบจ.อ.พิมายเขต2
ส.อบจ.อ.แกงสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.อ.บานเหลื่อม
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30. นางสาวจุฑาสัณห
31. นายสมโภชน
32. นายบัวพันธ
33. นายชยกฤต
34. นางสาวรมยธีรา
35. นายมนัส
36. นางอรอนงค
37. นายชาคริต
38. นายบุญดี
39. นายศุภชัย
40. นายชาญชัย
41. นายวีระชาติ

ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน
จันคําวงษ
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศไตรรัตน
ไพบูลยวงค
ศรีวิพัฒน
ทุงไผแหลม

ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.หวยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.เทพารักษ
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ผูลาประชุม
1. นายพิชยั ศักดิ์
2. นายสาทิช
3. นายชุณห
4. นายอัฏฐกร
5. นายรชฎ
6. นายสมจิต
7. นายรักชาติ

ชัยศรี
บวชสันเทียะ
ศิริชัยคีรีโกศล
อินทรศร
ดานกุล
คิดการ
กิริวัฒนศักดิ์

ส.อบจ.อ.บัวใหญเขต1
ส.อบจ.อ.พิมายเขต 1
ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว
ส.อบจ.อ.ปากชองเขต2
ส.อบจ.อ.ดานขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.สูงเนิน

ฝายบริหาร
1. นายกิตติ
2. นายอุทัย

เชาวนดี
มิ่งขวัญ

รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

ผูเขารวมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2.นางบุญสิตา
3. น.ส.สริตา
4. นายวินุลาศ
5. นายจิรยุทธ
6. นางรังสิยา
7. นางพรเพ็ญ

สุนทรพุทธศาสน
ขันธะวินะหุ
กันตยาสกุล
เจริญชัย
อาสาเสน
นุทกิจ
แพเกาะ

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูอํานวยการกองกิจการสภา
(แทน) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
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8. นายเจษปฐมพงศ
9. นางนงนุช
10. นางอุไรวรรณ
11. นางนิ่มนวล
12. นายวิสา
13. นายนิธิโรจน
14. นางนิภา
15. นายวิสุทธิ์
16. น.ส.ใจดาว
17. นางวินญา
18. นางดาราวรรณ
19. น.ส.สุรีรัตน
20. น.ส.พิฐชญาณ
21. นางสุวรรณี
22. นายศุภรัตน
23. นางสุพรรณี
24. นางศรีวรรณ
25. น.ส.ศุภรัตติยา
26. นายภูริชช
27. สิบเอกวินัย
28. นางเพ็ญประภา
29. นางมาลิน
30. นางรุงทิพย
31. นางภัคธมล
32. นายบรรลือ
33. น.ส.พิทยา
34. นางภัคนันท
35. น.ส.เสาวภา
36. นางชูรตั น
37. น.ส.อัจฉราภรณ
38. น.ส.กชพร
39. นายสุทธินันท
40. น.ส.ปราณี
41. น.ส.รัชดาพร
42. นายกิตศิ ักดิ์
43. นายวันชนะ

ธนเดชาพิทักษ
กาหลง
ภัทรปติพล
ศรีสัตตบุตร
นราเทียม
บุญญาวัฒนานันท
แขนรัมย
บุญการกิจ
จันทรทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน
พงษสุวรรณ
รุจิรัตนธนชัย
อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
ครุฑธะกะ
เจริญเดช
เทียมทัด
พัจนสุนทร
สุขมาก
ภูมิโคกรักษ
จันทรศรีนวล
จําปเพ็ชร
กูลฤทธานนท
แพงพงศ
สถาพร
ภาคนอก
สังขแกว
อยูคงดี
ถมศรี
สมลือชาชัย
ศิลปวงศกุล
ยิ่งจอหอ
ฉายาวรรณ
ชายากร
สมฤทธิ์

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานพัสดุ
ผูอํานวยการสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักการชาง
หัวหนาฝายงบประมาณและการพัฒนา
หน.ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
หัวหนาฝายกิจการสภา
หน.ฝายประชุมสภา อบจ.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
เจาพนักงานการเงินฯ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
พนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่สง เสริมการทองเทีย่ ว
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
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44. น.ส.ปรมาภรณ
45. นายกชกร
46. นายยุทธภูมิ
47. นายมานะ
48. นายศุภชัย
49. นายเกียรติศักดิ์
50. นายธีรศักดิ์

หมายเงา
ยุวัตติวงศ
วรรณกิ่ง
แยมจะบก
อรชร
ปดกลาง
สรรสา

พนักงานจางทั่วไป
พนักงานไฟฟา
พนักงานขับรถ
TNEWS
ชอง 8
TNN 24
นสพ.นิวสธุรกิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
นายกลวัชรอึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยและนําสมาชิกสวดมนต
เลขานุการสภาฯ-เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นทําหนาที่
- อานประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ.
2560 ตามที่ประธานสภาองคการบริห ารสวนจังหวัด นครราชสีมา ไดประกาศเรีย ก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.
2560 ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ภายในกําหนดสี่สิบหาวัน และครบกําหนดเวลา
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
พ.ศ.2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 นั้น เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ยังมีญัตติที่ตองพิจารณาอีก เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญ ญัติองคการบริหารสว นจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2552 มาตรา 22 วรรคสาม สั่งขยายสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ.2560ออกไปอีกสิบหาวัน
ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมสภาองคการ
บริห ารส วนจังหวั ดนครราชสี มา ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสมบั ติ
กาญจนวัฒนา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
กอนจะเขาระเบียบวาระ ผมขออนุญาตประชาสัมพันธนิดหนึง่ ครับ ขอเชิญรวมอบรม
สัมมนาสภาวะผูนําการปกครองทองถิ่น รุนที่ 37 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 ซึ่งรายละเอียดผมไดใหเจาหนาที่ไดวางไวบนโตะของทุก
ทานแลว ถาทานใดสนใจจะเขาฝกอบรมเชิญประสานไดที่กองกิจการสภาครับ ขอ
อนุญาตเขาระเบียบวาระที่ 1 ครับ
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เขาสูระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใชแผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติ ม
ฉบับที่ 5 แผนดํ าเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประธานสภาฯ
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัด ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
เปลี่ย นแปลงและเพิ่มเติ ม ฉบับ ที่ 5 แผนดํ าเนินงาน ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.
2560 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 จึงแจงใหที่ประชุมทราบครับ
ที่ประชุม
-ทราบระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ
รองนายกฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
ขอเชิญทานที่มีความประสงคจะแกไขครับ ถาไมมีผูใดจะแกไข ผมจะขอมติที่ประชุมครับ
ขณะนี้องคประชุม 41 ทาน สมาชิกทานใดรับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6กันยายน 2560 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 37 เสียง ไม
รับรอง–ไมมี- งดออกเสียง 4 เสีย ง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท าน และ
เลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ดวยมติรับรอง 37
เสียง ไมรับรอง –ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2
ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน (งบเฉพาะการ
สถานีขนสงโชคชัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอเชิญฝายบริหารแถลงครับขอเรียนเชิญทานรองอุทัย มิ่งขวัญ ครับ
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา และผูทรงเกียรติทุกทาน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในการขยายเวลาเบิกจายเงิน กันเงินกรณีไมได
กอหนี้ผูกพัน (งบเฉพาะการสถานีขนสงโชคชัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เหตุผล
ดวยไดรับคํารองจากสถานีขนสงโชคชัย วายังมีความจําเปนที่จะตองใชงบประมาณตอไป
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน กัน
เงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน (งบเฉพาะการสถานีขนสงโชคชัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ออกไปอีก 1 ป ดังนี้ 1.หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 50,000
บาท (หาหมื่นบาทถวน) 2. หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน
623,000 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน) รวม 4 โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น
673,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) เพื่อเบิกจายในปงบประมาณ 2561
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รายละเอีย ดปรากฏตามบัญชี โครงการที่ ไดนํา เสนอตอสภาองค การบริหารสวนจังหวั ด
นครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา
หนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความ
จํา เปนต องแกไขเปลี่ ย นแปลงรายการดั ง กลา วที่ทํ า ให ลั กษณะ ปริมาณคุณภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินได
ไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอบคุณทางฝายบริหารครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ถาไมมี ขณะนี้องค
ประชุม 41 เสียง สมาชิกทานใดอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน
(งบเฉพาะการสถานีขนสงโชคชัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ฝายบริหาร
เสนอ ขอยกมื อ ขึ้ น ครั บ อนุ มั ติ 37 เสี ย ง ไม อ นุ มั ติ –ไม มี - งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน (งบเฉพาะ
การสถานีขนสงโชคชัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ฝายบริหารเสนอ ดวย
มติ อ นุ มัติ 37 เสี ยง ไมอ นุมั ติ -ไม มี- งดออกเสีย ง 4 เสี ยง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเ รื่ องขออนุมัติขยายเวลาเบิ ก จายเงิ นกั นเงิ นกรณีไ มได กอ หนี้ผู ก พัน ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2559
ขอเชิญฝายบริหารแถลงครับ ขอเรียนเชิญทานรองอุทัย มิ่งขวัญ ครับ
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานผูทรงเกียรติ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการ
บริหารสวนจัง หวัดนครราชสีมา ในการขยายเวลาเบิ กจายเงิน กันเงินกรณีไมไดกอหนี้
ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เหตุผล ดวยไดรับคํารองจากสวนราชการ ใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา วายังมีความจําเปนที่จะตองใชงบประมาณ
ตอไป องคการบริหารส วนจัง หวั ดนครราชสี มา จึงเสนอญั ตติ ขออนุมัติ ขยายเวลาเบิ ก
จายเงิน กันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ออกไปอีก 1 ป
ดังนี้ 1.หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 14,500,000 บาท (สิบสี่ลานหา
แสนบาทถ ว น) 2.หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง จํ า นวน 50 โครงการ เป น เงิ น
85,878,000 บาท (แปดสิ บ ห า ล า นแปดแสนเจ็ด หมื่นแปดพันบาทถ ว น) รวม 53
โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 100,378,000 บาท (หนึ่งรอยลานสามแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถวน) เพื่อเบิกจายในปงบประมาณ 2561 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ
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ที่ได นําเสนอต อสภาองคการบริห ารส ว นจังหวั ด นครราชสี มา ระเบี ย บวิธี ป ฏิ บัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน
ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมตั ิ
กันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไม
เกินอีกหนึ่ง ป ตอสภาท องถิ่ น หรือกรณีมีค วามจํา เป นต องแกไขเปลี่ ย นแปลงรายการ
ดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณคุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอขอบคุณทานฝายบริหารครับ ขอเชิญทานสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ขอเชิญ
ครับขอเชิญทานชาคริต ทิศกลาง ครับ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานฝายบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนาย
ชาคริต ทิ ศกลาง สมาชิ กสภาเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ วันนี้มีเรื่องจะฝากเรีย นทา น
ประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร ครับ เรื่องแรก ผมตองขอขอบคุณกองกิจการสภาที่
ทําโครงการใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาของเรา ไดมีโอกาส
ไดไปอบรม หาความรูที่จังหวัดสุราษฎธานี การอบรมในครั้งนี้ผ มวาเกิดประโยชนครับ
ทานสมาชิกทุกทานที่เขารับการอบรมไดความรูกันทุกคน โดยเฉพาะเรามีทานวิทยากร
ทานอาจารยที่มีความรู จบกฎหมาย จบเนติบัณฑิต ทานเคยทํางานฝายทองถิ่นมากอน
ปจจุบันทานก็เปนผูชวยผูตรวจของกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายใหม ๆ
ทานก็ทราบทานก็นํามาถายทอดพวกเรา ทําใหพวกเราไดรับความรู เรื่องดีๆ อยางนี้ ผม
คิดวาทางกองกิจการสภานาจะจัดใหกับขาราชการบาง
เดี๋ยวครับ ผมอยากใหเปนประเด็นกันเงิน ถาไมเกี่ยวของ ผมขอใหเปนวาระอื่นๆ ครับ
ผมขอเวลา เดี๋ยวผมจะโยงเขาประเด็นครับ ใหกับเหลาบรรดาขาราชการไดศึกษาอบรม
บางครับ เพราะวามันเปนเรื่องที่ดี ผมเชื่อวาทุกวันนี้ขาราชการของเรามีความรู แตวารู
มากและก็ตางคนตางรู รูไปคนละทิศละทาง ถาไดมีโอกาสไดเรียนกับอาจารยความรูอาจ
มาในทิศทางเดียวกัน และก็อะไรอาจจะดีขึ้น ผมเองก็ไดรับความรูในเรื่องบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของสภาของเรา ซึ่งทานก็เนนบทบาทของสภามีอะไร มีอยู 5 ขอครับ ทาน
ประธานจําไดหรือเปลาครับ
ผมขออนุญาตครับ เอาเปนประเด็นเรื่องกันเงินดีกวาครับ
เพราะอะไรวันนี้ผมถึงมา มายกมือใหกับสภาแหงนี้ เพราะวามันเปนอํานาจหนาที่ขอที่ 1
ใหความเห็นชอบ ผมจะเลยไปขอ 5 บอกวา ยกมือ เปนหนาที่ที่สําคัญ หนาที่นี้เปนหนาที่
ของสมาชิกสภาที่ตองมายกมือในวันนี้ เพราะฉะนั้น ผมจําเปนผมจึงตองยกมือ เพราะผม
ทําหนาที่ของผมใหกับพี่นองประชาชน ทําหนาที่ใหกับนักเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาของเราซึ่งเขากําลังรอความหวังรองบประมาณ รอการ
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ดูแลชวยเหลือจากฝายบริหาร เพราะฉะนั้น กระผมจึงคิดวา เมื่อผมยกมือแลว ผมก็ไดทํา
หนาที่ของผมแลว อยางครบถวนสมบูรณ ในขณะที่ใจผมผมไมเห็นดวยกับการยกมือใน
ครั้งนี้ จะพูดกันงายๆ คือ มือยกแตใจไมยอมยกครับ ทานประธานครับ เหตุที่ไมยกเพราะ
อะไร ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ปสองป ผมไมยอมรับ ไมไววางใจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของฝายบริหาร วันนี้ เราตองมากันเงินทั้งป 59-60 ก็เพราะวาการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ลาชา ขาดประสิทธิภาพ ไมเกิดประโยชนตอพี่นองประชาชน หลาย
โครงการตองมากันกันแบบนี้ เรื่อยๆ งบของโรงเรียนซึ่งก็ไมนาจะมีปญหาอะไร ก็มีปญหา
ครับทานประธาน ทั้งๆ ที่อํานาจการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจางก็เปนอํานาจของทาน
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการโรงเรียนนั้นๆ แตฝา ยบริห ารไมทราบวาใคร
รั บ ผิ ด ชอบครั บ ไม มี ค วามสามารถที่ จ ะมี คํ า สั่ ง ที่ จ ะมี ห นั ง สื อ เพื่ อ ให อํ า นาจกั บ
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการสถานศึกษานั้นๆ ดําเนินการตามงบประมาณที่มีอยู
ขณะเดียวกัน งบของป 60 ของแตละอําเภอทั้งป 59 ยกตัวอยางก็ไดครับ อําเภอเฉลิม
พระเกียรติไดรับงบประมาณเพื่อที่จะไปบูรณะซอมแซมถนนลาดยาง
ทานชาคริตครับ ขออนุญาตทานอภิปรายป 59 กอนป 60 เปนกรณีในวาระถัดไป
งั้นผมขอยกมืออีกครั้งในป 60 ครับ
ครับ มีส มาชิ กท า นใดจะอภิ ปรายเพิ่มเติ มอีกไหมครับ ขอเชิ ญ ท านชวาล พัฒ นกํา ชั ย
สมาชิกสภาจากอําเภอขามสะแกแสงครับ
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ เพื่อนสมาชิ กสภาผู มีเ กีย รติ กระผมนายชวาล
พัฒนกําชัย สมาชิกสภาจากอําเภอขามสะแกแสง สําหรับระเบียบวาระที่ 4 พอดีมาชานิด
หนึ่งไมทราบวาเพื่อนสมาชิกอภิปรายมากนอยแคไหนแลวครับ สําหรับผมเองก็ตองเรียน
วาในระเบียบวาระที่ 4 นั้น มีการกันเงินที่ไมกอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ 3 โครงการ
เรื่องแรก เปนเรื่องเกี่ยวกับหองเรียนอัจฉริยะ 4 ลานบาท และในสวนที่ขอเกี่ยวกับสํานัก
ชาง รถมอเตอรเกรดเดอร รถบดสั่นสะเทือน ก็คงตองขออนุญาตทานประธานไดใหฝาย
บริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผอ.สํานักการชางไดตอบเกี่ยวกับเรื่องของรถเกรดเดอร และรถ
บดสั่นสะเทือน วาปจจุบันนี้ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาแตกอนเรามี 4
ชุด แตปจจุบันเราเหลือกี่ชุดที่จะดําเนินการเปนที่ทราบวาถนนของอบจ. ของเราไดรับการ
รองเรียนมาโดยตลอดอยางตอเนื่องหลายปดวยกัน มีการรองเรียนตางๆ เพราะฉะนั้น ก็
อยากฝากเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหารวาในเมื่อเครื่องจักรที่เรามีอยูในปจจุบัน
มีกี่ชุด แลวเราดําเนินการแคไหน แลวปจจุบันสภาแหงนี้ไดอนุมัติซื้อในเรื่องของป 59
แลวเราทําอะไรอยูครับ ผมเองมีความคิดเชนเดียวกับเพื่อนสมาชิกที่ไดอภิปรายไปสักครู
มือยกใจไมยกครับ ก็คงตองกราบเรียนทานประธานวา ขอทราบเหตุผล วาเครื่องจักรที่
สภาแหงนี้ไดอนุมัติเพื่อแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนเหตุใดถึงลาชา ไมดําเนินการใน
เรื่องของการจัดซื้อ เพราะฉะนั้น ก็อยากจะฝากทานประธานไปถึงฝายบริหารครับ ใหตอบ
คําถามตรงนี้กอนที่สภาแหงนี้จะไดลงมติในเรื่องขออนุมัติในเรื่องกันเงิน จริงๆ แลวเรา
ตองการใหพี่นองประชาชนไดประโยชนสูงสุด เราถึงอนุมัติในการที่จะจัดซื้อเครื่องจักรใน
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เรื่องของการเกรดบดอัดต างๆ อันนี้ก็ตองฝากท านประธานไปยั งฝายบริหารครับ และ
ขอใหไดตอบขอสักถามของทานสมาชิกกอนที่จะขอมติ ขอกราบขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุ ณ ท า นสมาชิ ก สภาจากอํ า เภอขามสะแกแสง ครั บ ขอเชิ ญ ท า นเลิ ศ ชั ย
ธนประศาสน สมาชิกสภาจากอําเภอสีคิ้วครับ
นายเลิศชัย ธนประศาสน กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ ท า นคณะผู บ ริห าร เพื่อ นสมาชิ กผู ท รงเกีย รติ
ตลอดจนขาราชการและเจาหนาที่ครับ กอนที่พวกเราจะผานวาระการกันเงินของป 59
ผมอยากจะทาวความใหพวกเราไดดูสักนิดหนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ใน
ระเบี ยบวาระที่ 4 ปที่ แล ว เรามีการกันเงินในหมวดคา ครุภัณฑ และสิ่ งกอสรา ง ดัง นี้
หมวดคาครุภัณฑทั้งสิ้น 31 โครงการ เปนเงิน 30,959,140 บาท หมวดคาที่ดินและ
สิ่ง กอสราง จํานวน 220 โครงการ เป นเงิ น 240,409,000 บาท รวมทั้ง สิ้น 251
โครงการ เป นเงิ นทั้ง สิ้ น 271,368,140 บาท ท า นประธานที่ เคารพครับ ผมเองได
สอบถามทางฝายบริหาร สิ่งที่ผมไดติดใจก็คือวา จากการกันเงินในป 2559 มีโครงการใน
เขตอําเภอสีคิ้วทั้งสิ้น 17 โครงการครับ ไมวาจะเปนโครงการที่หนึ่ง ถนนคสล.บานหนอง
บั ว ต.ลาดบั ว ขาว ไปตํ า บลคลองไผ ในเงิ น งบประมาณ 1 ล า นบาท โครงการที่ 2
ถนนคสล. บานหวยลุง ตําบลวังโรงใหญ ในหมูที่ 5 ตําบลกฤษณา ในวงเงิน 1 ลานบาท
โครงการที่ 3 - 17 รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 10 กวาลานบาท แตการกัน
เงินปนี้ป 59 ไมมีข องอําเภอสีคิ้ วแมแต โครงการเดี ยว ไมมีแมแ ตบ าทเดี ยว ผมเองได
สอบถามทางคณะฝายผูบริหารหลายครั้ง ก็ไดรับการยืนยันไดจะดูให จะทําให ผมเองก็ได
คุยกับหัวหนาสวนราชการและก็ทานกํานัน ผูใหญบานหลายครั้งหลายครา ก็ไดบอกวา
ท า นนายกฯ ก็ดี ท า นฝ า ยบริห ารก็ดี ได รับ ปากจะดู แ ลให จะทํ า ให แ ต มาในวั นนี้ ท า น
ประธานครับ ป 60 ที่เ ราจะกันเงิ นของป 59 ในหมวดค าครุภั ณฑ และสิ่ งกอสรา ง 3
โครงการ 14,500,000 บาท หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง 50 โครงการ
85,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ เปนเงิน 100,000,000 บาท ผมบอก
คราวๆ ปที่แลวเรากันเงินไว 200 กวาลานบาท ปนี้เหลือ 100 กวาลานบาท โครงการที่
ขาดหายไป จริงๆ แลวก็ตองยินดีกับเพื่อนสมาชิกในป 59 ที่เราจะกันเงินในป 60 นี้ ผม
ไดคุยกับทานสมาชิกฯ หลายๆ คน บางคนก็ไมไดโครงการเชนเดียวกัน แตดวยความเปนพี่
เปนนอง โดยที่การนําของทานประธานเอง ไดเรียกพวกเราคุยกันบอกวา เขาใจคนไหนที่
ไมไดก็เห็นใจสวนคนที่ไดก็ดีใจดวย แตถึงอยางไรก็ตาม ทานประธานก็ไดรับปากวาจะดูแล
ผมเองก็อยากจะเรียนฝากทานประธานไปยังคณะผูบริหารวา ชวยดูแลในโครงการที่มัน
พอจะทําได ถาปนี้ไมทันขอปหนาไดไหม ถาปหนาไมไดขอเปนปถัดไปก็ได ไมใชวาเปนป
59 ก็ดี ยังมีป 60 อีกนะครับทานประธาน เดี๋ยวถึงป 60 คอยวากัน เพราะฉะนั้นในป
59 กอนที่จะยกมือรับหลักการ ก็อยากใหฝายบริหารไดชี้แจงตรงนี้ แตอยางที่ผมเรียนให
ทานประธานทราบ ทานประธานเองไดเปนผูนําเปนประมุขของสภาแหงนี้ ไดเรียกพวกเรา
คุยกันหลายครั้งหลายครา ผมเห็นใจทานประธาน ทานประธานหลอกพวกผมหลายครั้ง
แลวครับ ผมก็เขาใจเพราะทานประธานก็โดนหลอกมาเหมือนกัน แตดวยความที่ผมบอก
ดวยความที่เราเปนพี่เปนนองกัน เห็นใจทานประธานแตถึงอยางไรก็ตาม ดีใจที่โครงการ
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กันเงินของหลายอําเภอยังอยูนะครับ มีไมกี่อําเภอที่ไดแลวอีกกี่อําเภอที่ไมได สมาชิก 20
– 30 คน ถามีความรูสึกเชนนั้นเขาจะคิดอยางไร แตที่ผมกลาวเรียนทานประธานไปสักครู
ทานประธานหลอหลอมพวกเราเขาหากันไดดวยดี เชื่อทานประธานแตอยากใหทางฝาย
บริหารไดชี้แจง ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
โดนพาดพิงนะครับ ผมไมไดหลอกนะครับ ก็คงไดอธิบายคราวๆ ครับ ขอเชิญทานสมพร
จินตนามณีรัตน ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ฝายบริหารและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กอนที่
เราจะยกมือกับญัตติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ประจํา ป
2559 ตองนําเรียนในที่ประชุมแหงนี้วา วันที่เราไดอนุมัติขอบัญญัติป 61 ที่ผานไป ทาน
ยังคงจําไดวาในป 59 ไดมีการขออนุมัติที่จะกันเงินแจงสถานะไว จํานวนประมาณ 311
ลานบาท 311 ลานบาทในวันนั้น ฝากไวที่ธนาคารอะไร 2,500 กวาลานบาท ตรงนั้นมี
เงินสะสมอยูอีกประมาณ 450 ลานบาท และมาวันนี้ จากตัวเลข 311 ลานบาทที่แจง
เมื่อตนเดือนที่แลวนี้เอง ที่เราไดเห็นชอบในรางขอบัญญัติป 61 วันนี้ ป 59 ฝายบริหาร
ขอกันเงินมา 100 ลานบาท ที่ประชุมตามใหดีนะครับ ใน 100 ลานบาท หายไป 210
ลานบาท ถาตกเปนเงินสะสม 210 ลานบาท แนนอนครับ วาวันนี้เงินสะสมจะขึ้นเปน
650 ลานบาท ตรงนี้ครับในระเบียบวาระอื่นๆ ผมจะพูดตอไป แตดวยความเคารพครับวา
311 ลานบาท อยางที่เพื่อนสมาชิกไมสบายใจ อยางที่เพื่อนสมาชิกไดทวงติง วันนี้ก็คง
จะตองยกมือใหอยางไมเต็มใจหรืออะไรก็แลวแต แตดวยความเคารพเพื่อนสมาชิกทุกทาน
วานั้นเปนสิทธิ์ของทาน อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการที่จะใชเงินสะสมป 59 เปนปที่
ปญหาจริงๆ ผมจึงเรียนดวยความเคารพวาเห็นใจฝายบริหารและก็ขอชื่นชมและดีที่สุด
และนาเห็นใจมากที่สุดในป 59 เราคงจําไดดีวา ป 59 เปนปที่ขาราชการโดนลงโทษมาก
ที่สุด โดนการตรวจสอบมากที่สุด แลวก็จะดําเนินการในระเบียบวิธีปฏิบัติอันใหม เราคง
ทราบกันดีวามีหลายทานหลายคนที่ทวงติงผมไมขัดของ แลวก็เห็นดวยแตสาเหตุมันเกิด
จากอะไรครับ 311 ลานบาท วันนี้ถาโครงการครบอยางที่เพื่อนสมาชิกนอยอกนอยใจวา
อําเภอตัวเองทําไมไดงบประมาณไปดูแลพี่นองประชาชน มีสิทธิ์เหมือนกันใน 2 ลานคน
32 อําเภอ แนนอนครับวาเห็นใจฝายบริหารและที่สําคัญสุดเห็นใจขาราชการเพราะในป
59 ถาทําถูกใจมันก็ไมถูกตอง ถาจะเอาความถูกตองมันก็ไมถูกใจอยูอยางนี้ แตในวันนี้
เปนกรณีที่จะตองยกมือกันเงินใหจริงๆ แลว ก็คงจะตองยกมือให แตเหนือสิ่งอื่นใดการที่
ยกมือในครั้งนี้ก็เปนบทพิสูจนวาฝายบริหาร วันนี้ก็คงจะทราบกันดีวาเพื่อนสมาชิกรักทาน
ประธานและก็รักไปถึงฝายบริหารดวย แตขอใหฝายบริหารไดเขามาในการที่จะจัดการให
เห็นเป นรูปธรรมจริง ๆ ยกตัว อย างให ชัด เจน เชน เพื่อนสมาชิกที่ไดอภิป รายก็ตองขอ
อนุญ าตเอย นามทา นชวาล พัฒ นกําชัย ท านบอกวาในป 59 ในขอแรก 14 ลานบาท
จัดซื้อรถเกรดเดอร เปนเงิน 7 ลานบาท รถบดสั่นสะเทือน 4 ลานกวาบาทหรือเทาไรไม
แนใจ ตรงนี้ก็เปนสิ่งสําคัญ ชุดบดอัด ผมเห็นใจกองชางมีเครื่องมือที่เรียกวา ตายไปแลว
รถเกรดเดอร ตั ว หนึ่ง อยู ห องไอซี ยู อี กตั ว หนึ่ ง พิก ารที่ ออกทํ า งานได มีอ ยู ตั ว เดี ย ว ถ า
ดําเนินการใหจริงจังจัด ซื้อรถเกรดเดอรตั้ง แตป 59 แลว มันซื้อไมไดเพราะมันไมมียาง
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อะไหลหรืออยางไรก็ชวยโปรดแถลงใหทราบดวย วาป 60-61 พอจะจัดซื้อไดไหม ก็ให
มันเห็นเปนรูปธรรม ในรายละเอียดอื่นๆ คงจะไมติดใจและคงจะเห็นดวยกับทานประธาน
ในการที่จะดําเนินการแกไขปญหาเพราะวาในป 59 ซึ่งเอามารวมกับป 60 ซึ่งจะอภิปราย
ในลําดับตอไป ก็จะเห็นไดวาพี่นองในจังหวัดนครราชสีมา 2 ลานกวาคน 32 อําเภอ คง
จะไดอนิสงฆของการดําเนินการในครั้งนี้แนนอน เหนือสิ่งอื่นใดก็ตองขอเปนกําลังใจใหกับ
ขาราชการและฝายบริหารดวยในการที่จะดําเนินการอยางที่ผมไดกราบเรียนตอสภาแหงนี้
วาใหดําเนินการกันเงินตามระเบียบที่เอาถูกตองไมตองเอาถูกใจ ถาเผื่อวาเอาถูกใจวันนี้ทาํ
ไมถูกตองวันนี้เดี๋ยวก็พังกันอีก อยางที่เราทราบกันดีเสือเตางู ก็อยูที่ อบจ. นี่แหละ วันนี้ที่
เพื่อนสมาชิกไดพูดมาหลายทานก็คงจะอยูในหัวขอนี้แหละครับ และปญหาทั้งหลายทั้ง
ปวงนี้ก็คือ จะเอาถูกใจมันก็ไมถูกตอง ถาจะเอาถูกตองมันก็ไมถูกใจ และเหนือสิ่งอื่นใด
วันนี้ที่จะตองแกไขปญหาตรงนี้ก็คือ ฝายบริหารและสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ขวัญและกําลังใจ
ขาราชการตางหากครับเปนสิ่งสําคัญ เพราะวันนี้ถาอันไหนไมถูกตองเขาไมปฏิบัติ ใครจะ
ไปกลาเสี่ยงครับเขารับราชการมากี่ป จะมาเอาเพราะความถูกใจหรือจะเอาความถูกตอง
ซึ่งถาเอาความถูกใจแลวไมถูกตอง มันมีบทเรียนมาแลว มันเคยมีบทเรียนมาแลว และก็แก
มาแลวดวย และก็แกไดดีถึงขั้นนี้แลว ทานประธานที่เคารพครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผม
กราบเรียนตอสภาแหง นี้ว าการดํา เนินการติด กล องมันถูกระเบี ยบหรือไม และก็อย า ง
นอยๆ ผมจะขอพูด ในวาระอื่นๆ ตอไป เกี่ยวกับเรื่องขอใหใชเงินสะสม วันนี้สภาแหง นี้
ตองการเหลือเกิน คงจะมีเพื่อนสมาชิกหลายทานตองการพูดในโอกาตอไป
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณทานสมพร จินตนามณีรัตน ครับ ขอเชิญทานกิติพงศ พงศสุรเวท ครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย ขออนุญาตทานประธานครับ กรุณาใหฝายบริหารชวยตอบเพื่อนสมาชิกกอนครับ
ประธานสภาฯ
ยังมีทานกิติพงศ จะอภิปรายเพิ่มเติมครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย ผมเขาใจทานประธานครับ แตวาเพื่อนสมาชิกพูดหลายคนแลว ถารอพรอมกันทีเดียว ฝาย
บริหารสวนใหญจะเหมารวม เราพูดไวชัดเจนบางเรื่องก็ไมบอก เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิก
เมื่ออภิปรายเสร็จใหฝายบริหารตอบเลยครับ เรามีเวลาเยอะแยะเดี๋ยวทานกิติพงศ จะยาว
ผมเรียนขออนุญาต ตรงนี้ก็อยากจะใหฝายบริหารตอบกอนเดี๋ยวปนกันหมดเพราะวาปกติ
เปนแบบนี้ตลอด เพราะฉะนั้น ก็อยากจะใหทานประธานไดอนุญาตใหฝายบริหารไดตอบ
แตละประเด็นที่เพื่อนสมาชิกสงสัยกอนแตละทานอยาเหมารวม
ประธานสภาฯ
ผมวาฝายบริหารแยกแยะไดครับ ขอใหทานกิติพงศอีกสักนิดหนึ่ง ผมวาฝายบริหารเขาจะ
ชี้แจงครับ เชิญทานกิติพงศครับ
นายกิติพงศ พงศสุรเวท เรียนทา นประธานที่ เคารพ ท านสมาชิ กผู ทรงเกีย รติ ต องกราบขอประทานอภัย และ
ขอบคุณที่พาดพิงนะครับ แตวาผมไมใชเวลานาน นิดเดียวเทานั้นเอง เพราะวาประเด็นนี้
เปนประเด็นที่สงสัยและก็เห็นใจเพื่อนสมาชิกดวยกันเรื่องการกันเงินงบประมาณป 2559
และป 2560 ทานประธานครับ ความจริงผมคิดวาถามีการแสดงอยางโปรงใสและเกิด
ความสบายใจทุกฝาย มันก็ไมใชเรื่องยากอะไรเลย โครงการที่กันกับโครงการที่มี โครงการ
ที่ไมกันเพราะอะไรถึงไมกัน แลวโครงการที่ทําไมไดก็บอกวาทําไมไดมันติดขัด GPS ไมตรง
ตรงนี้มีปญหา ก็ตรงๆ เทานั้นเองในรายการ วาเชน สีคิ้วไมไดหลายโครงการก็เพราะติดขัด
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ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวนดี

เรื่องแบบนี้เราก็เห็นใจเพื่อนสมาชิกของสีคิ้ว ผมเองก็มีโครงการที่ตกไปเหมือนกันผมเองก็
ไม ติ ด ใจถ า เกิด เป นด ว ยความถู ก ต อ งตามกติ ก าอยู ที่ ฝ า ยบริ ห ารเอาข อ มูล ตรงนี้ ม า
ประกอบการพิจารณาดวย อันนี้ไมไดตําหนิแตทานบกพรองนะครับ ฉะนั้นจะไดเห็นความ
ชัดเจน วาเปนอยางนี้จะไดดําเนินการตอไปได ประเด็นตอมา ทานประธานในเรื่องของรถ
ที่กําลังพูดถึงอยางรถเกรดเดอรซื้อไมทัน ซื้อทัน ซื้อได ซื้อไมได ผมเขาใจกระบวนการใน
ตัวนี้ยังมีความสามารถยืดหยุนในการดําเนินการไดเพื่อการดําเนินการและเห็นสํานักชาง
สามารถทํางานไดอยางเต็มที่มีประสิทธิภาพพอสมควร แตบางโครงการที่ไมสามารถ ไม
สมควรที่จะกันก็ฝากไวบางทีเรื่องครุภัณฑ มันอยูดวยกันตามตอไปเพราะตองเสนอ 100
กว าล านบาท มันไมได มีค วามจํา เป นขนาดนั้นที่ต องกัน แต ความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนมันควรจะกันมากกวา การดํ าเนินการ ผมอยู ตรงนี้มา 5 ป สภาแหง นี้ที่ เป น
สมาชิกก็เห็นกันอยางนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะครุภัณฑ ไมเขาใจ ทําไมทําไมทัน เงินก็มี
เยอะ ไมใช เงิ นไมมี อบจ. เงินมากสุด เงินสะสมมากสุด แตก็ไมนํา มาใช และเงินที่ทํ า
โครงการทําไมจัดลําดับในการดําเนินการใหกับสวนราชการตางๆ ถึงจัดไมได ทําไมที่อยูใน
บัญชีทั้งหมดกองแผนไมดําเนินการ กองชางไมดําเนินการ กองอื่นดําเนินการ ทําไมจะตอง
เปนโครงการเฉพาะโครงสรางพื้นฐานที่ทํากอนแลวโครงการครุภัณฑที่มีทําไมไมทํา อยาง
นี้มันเปนความลัดหลั่นในการดําเนินการก็ฝากเปนขอสังเกตอยากใหการบริหารเปนเรื่อง
ของความโปรงใสและมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทุกฝายตามที่แผนปฏิบัติงานได
เขียนไวและกําหนดไว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณทานกิติพงศ พงศสุรเวท ครับ ขอเชิญฝายบริหารไดชี้แจงครับ ขอเชิญทานรอง
กิตติ เชาวนดี ครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในนามของทาน
ระนองรักษ สุ วรรณฉวี วันนี้ทานนายกฯ ปวย เลยมอบใหผมทําหนาที่ ตอบขอปญหาที่
เพื่อนสมาชิกไมสบายใจ กราบเรียนอยางนี้นะครับ วาหนึ่ง ทานสจ.ชาคริต ผมเห็นดวย
ครั บ เป น เรื่ องที่ ดี สมาชิ กจะได รูบ ทบาทหนา ที่ ผ มก็ช อบครั บ เมื่อ สมาชิ ก มีค วามรู
ความสามารถจะทํ าอะไร จะยกไมย ก ทํา หนาที่ข องตนไดแบบไหนก็นาจะใหความรู ก็
อยากใหขาราชการเพราะมันมีระเบียบเรื่องที่เราปรับปรุงใหมๆ เชน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จาง ป 60 มันเปนอย างไร เปนมาอย างไร เราตองรูอะไรเกี่ยวกับมันบาง ผมเห็ นดว ย
หนาที่ของสภา มีอะไร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ มีบทบาทอยางไร ผมเห็นดวยนะครับ
ครบนะครับ ของทา นชาคริตครับ ในเรื่องของ.0ท านเลิศ ชัย ในเรื่องของสี คิ้ว ปญ หาที่
เกิดขึ้นคือ ทําไมถึ งตัดโครงการ ทํ าไมโครงการนี้กันไมกัน กราบเรีย นอยางนี้นะครับว า
บางโครงการมันเกิดความซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันที่สอง ในเรื่องของการ
ตีความ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดคาบเกี่ยวไมคาบเกี่ยว วันนี้เถียงกับ
สตง. เยอะแยะ เถียงกับคนตรวจเราตลอดเวลาวามันเปนไปไดหรือไมได อันที่สาม อยางที่
ทา นสจ.กิติ พงศ ได กรุณาเรีย นว าเรื่อง GPS มันตรงไมต รงยั ง ไง วันนี้เ รากํา หนดใน
Google วันนี้ไมได กําหนดคราวๆ ไมไดตัวเลขไหนตัวเลขนั้น 3 เมตร 4 เมตร 10 เมตร
อยางอื่นทําไมได บางเสนที่เรากําหนดไปเมื่อลงใน Google เรากําหนดลงไปใหมันเชื่อมตอ
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กันพอไปดูจริง ๆ แลว มันไมใชเสนทางที่เ ราตองการ ไมใชเ สนทางที่เราจะทํากัน ไมใช
เส นทางป ญหาของพี่นองประชาชน ที่ ไดเ สนอเข า มา ที่ ทา นสมาชิ กได เ สนอเข ามา ที่
องค การบริห ารตํ าบลส วนอื่นๆ ได เ สนอเข า มามันไมต รง เรื่องที่ ส าม ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานอยางที่ทราบ วันนี้เราจะประกาศใชแผนตัวใหมขึ้นมาแผนเกายกเลิก ผมถามวา
เรื่องเกา มันเป นข อ ถกเถี ย งกันว า เราจะเอาตามแผนเก า แผนใหม ใช มันใช ไ ด แต เ มื่ อ
ประกาศยกเลิกไปแลว ฝงขาราชการเองก็ลําบากใจวาจะเอาอยางไร จะทําไดไมได อยา
เอาหมดไดไหม เหลือไวบางสวนแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนจะแกไดอยางไร ผมก็เห็น
ใจครับ เมื่อโครงการลงพื้นที่แลวเพื่อนสมาชิกไดรับฟงปญหาของพี่นองประชาชนเขาสู
สภาแลว บรรจุในขอบัญญัติแลว ผมเคยเปนสมาชิกแบบทานพูดไปแลวมันทําไมไดผมก็
รูสึกไมสบายใจ รูสึกวาสมาชิกที่ไปนั่งในสภามีบทบาทหนาที่มีความสําคัญไหม ทําไมบรรจุ
ในขอบัญญัติถึงไมทํา ผมเห็นใจครับวาทําไมเราทําไมได ทําไมทําไมทัน แตก็พยายามอยาง
ที่สุดครับ แนวทางในการแกไขปญหามีอยู 2 – 3 แนวทาง อะไรที่มันหลุดลงไป อะไรที่
เขาขอบัญญัติแลวสามารถ ไมสามารถทําได อะไรที่สามารถทําไดจะแกอยางไร เชน เพื่อน
สมาชิกบอกวา เงินเราเหลือตั้ง 600 ลานบาท ทําไมไมเอามาจายขาดบาง วันนี้เองเรา
กําลังดูแนวทางในการจายขาดวามีอะไรบาง หนึ่ง เกิดภัยพิบัติไหม สอง หนวยเหนือหนวย
กํากับดูแลเราสั่งใหเราไปทําหรือไม สาม เปนปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
โดยกวางขวางหรือไม ถามันเขาหลักเกณฑตรงนี้ เราสามารถเอาเงินเหลานี้มาทําได แลว
อันที่ มันตกหลนไป อันที่เ ราตองการจะทํา อันที่มันทํ าซ้ําจะทํา อย างไร หรือขาดเหลื อ
ตรงไหนมาทํากันอยางนั้นดีไหม วันนี้เองเราก็ดูสถานการณน้ําทวมหลายแหง น้ําทวมเขต
เทศบาลหนึ่ง เราอยากรูวาในตางอําเภอเขาเดือดรอนไหม มันมีถนนชํารุดเสียหายไหม
คลองมันเปนอยางไรบาง พี่นองประชาชนมีความเดือดรอนอยางกวางขวางที่จะใชจา ยขาด
เงินสะสมไดหรือไม อันนี้ก็เปนประเด็นที่เราสามารถแกปญหา สมมติวันนี้มันตกไป 100
ตัว มันทํามาแลว มันติด GPS ตรงนี้แกไดไหมใหชางไปสํารวจใหมไดไหม ถาไปสํารวจได
เอา GPS ให ต รงอย า ให เกิด ป ญ หา ตั ว เลขถ ามันใช เ งิ นไมมาก 3 แสน มาทํ า วิ ธี การ
เฉพาะเจาะจงไดห รือไม วันนี้ทําเกง แลว หรือยัง ฝา ยขา ราชการมั่นใจในการทํ าวิธี การ
จําเพาะเจาะจงไดหรือไม ถาทําไดดูวาตรงไหนมันจําเปนเดือดรอน ผมคิดวาแนวทางใน
การแกไขปญหามันมีไมไดปลอยปละละเลย ไมไดเห็นวาเงินตกไปมากๆ แลวดี ถามวาใน
ฝายบริหารทํ าไมจะไมอยากไดเ งิน ผลงานออกเท าไร สจ. ก็ไดผลงาน ฝ ายบริห ารก็ได
แกปญหาใหกับพี่นองประชาชน แตอยางนอยที่สุดนะครับ เงินที่ไมไดใชออกไป นั่นแสดง
ถึง ความระมัดระวังในการใชจายเงินงบประมาณ ไมไดใชจายอยางสุมสี่สุมหา ตรงไหนมัน
สมควรทํ า ตรงไหนมันผิ ด ระเบีย บไหม ตรงไหนมันจะถู กตอง เราก็พยายามทํ าให มัน
ถูกต องที่สุ ด ที่ เ ราจะทํ า ได วั นนี้เ อง ฝ า ยพี่นองข า ราชการหลายเรื่องหลายอย า งขวั ญ
กํา ลั ง ใจกลั บ มาบ า งไหม อย า งที่ ท า นสจ. ได ท ราบ เรื่องราวต า งๆ มากมายที่ เ กิด ขึ้ น
ผูอํานวยการกองหลายกอง ผูอํานวยการสํานักติดคดีความ ผมถามวาในขณะที่เขาติดคดี
ความไมมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน คนจะติดคุกติดตะราง คนจะตัดสินวาจะตกน้ํา
จะขึ้นบกตรงไหน แนนอนครับวาเขาก็อยากรูความชัดเจนของตัวเขาจะใหเขาคนปวยมา
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เดินวิ่งเลย 100 เปอรเซ็นตมันเปนไปไมได แตวันนี้ผมเชื่อวาขวัญและกําลังใจของพี่นอง
ขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดไดกําลังใจจากเพื่อนสมาชิก ไดกําลังใจจากทาน
นายกฯ ไดกําลังใจจากพี่นองขาราชการดวยกัน คดีความตางๆ วันนี้ก็หลุดลุลวงไปไดดว ยดี
พี่นองข าราชการหลายคนวั นนี้ก็ส บายใจ สมาชิ กสภาฯ ไมไดป ล อยปละละเลย ท า น
ประธานสภาฯ ไมไดป ลอยปละละเลย ฝายบริหารไมไดปลอยปละละเลย ไมไดเปนข อ
ทุจริต วันนี้เราแกป ญหาเรื่องทุจริต ของขา ราชการองค การบริหารส วนจังหวัด เป นบท
พิสูจนใหเราได ผมขอเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับวา จะอธิบายที่มาที่ไปเขาไดขึ้นศาลเมื่อ
ตัดสินไปแลว ถาผมจําไมผิดเมื่ออาทิตยที่แลว วันที่ 15 ไดตัดสินแลว พี่นองขาราชการเรา
หัวใจหวั่นไหววาวันนี้ขึ้นไปเปนการตัดสินชะตาชีวิต คุณงามความดีที่ทํามาทั้งหมดจะเปน
อยางไรบาง ชีวิตขาราชการที่เหลืออยูจะเปนอยางไรบาง วันนี้ศาลตัดสินออกมาแลววา
ขาราชการขององคการบริห ารสว นจัง หวั ดไมได มีส วนรวมในการเรียกรับผลประโยชน
ไมไดมีเรื่องทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น มันเปนขวัญและกําลังใจทําใหขาราชการ ผมเชื่อวา เขา
มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น นี่เปนสวนหนึ่งนะครับ แตไมไดหมายความวาเราจะโยน
ภาระหนาที่ใหกับฝงขาราชการ ฝายบริหารเองก็ตองรับผิดชอบดวยในเรื่องเหลานี้ดวย
งานการไมออกทําไมทําไมไดและเรื่องหลายอยาง อันนี้ในฝงขาราชการ วันนี้เรื่องที่เกิดขึ้น
ที่ผานมามากมายผมเองกราบเรีย นทานประธานสภา ทานเพื่อนสมาชิกวันนี้ ปปช. ตั้ ง
อนุกรรมการไตสวนผม กับพรอมพี่นองขาราชการอีก 12 คน ในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
11 โครงการ เสียชีวิต 1 คน ไลออก/ปลดออก 4 คน อีก 9 คน รวมผม จาหนาซองเรียน
นายกิต ติ เชาวน ดี รองนายกองค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวั ด ให คั ด ค า นในการแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการผมถามวา ถาผมตองโดนสอบสวนในคณะอนุกรรมการ ผมมีความผิดใน
เรื่องทั้ง 11 โครงการดวย ผมถามวา ทานจะดูตัวเองบางไหมวาในเรื่องของเรามีเอกสาร
หลักฐานตรงไหนอยางไรบาง ตรงไหนแสดงความบริสุทธิ์ ตรงไหนเปนสิ่งลอแหลม มัน
รั่วไหล หรือมันเปนเหตุใหพี่นองขาราชการอีก 12 คน ไมนับคนตาย สิ่งที่มันเกิดขึ้นมัน
เปนอยางนี้ครับ ก็อยากจะกราบเรียนวาปญหาเหลานี้ เราก็พยายามแกแกทุกวิถีทางไมให
มันเกิดสิ่งเหลานี้อีก ปปช. เดี๋ยวนี้มัน 7 ชั่วโครต ใครบางไมเสียขวัญ ใครบางมีกําลังใจ
อยากจะทํางาน และไมใชมีแคเรื่องเดียวนะครับ วันนี้มาอีกมีการรองเรียนการทํางานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเขามาอีก สตง. เขามายังไมออกมารอพบทานนายกฯ อยาง
เดียว จะรอพบนายกฯ แจงเฉยๆ ผมไมรูจะอีกกี่คดี ก็ฝากบอกพวกเราเพื่อนสมาชิกที่อยู
ในพื้นทีดวย ใหการทํางานของผูรับจาง ผูรับเหมาทํางานดวยความถูกตองชัดเจน ผมเซ็น
ประกาศ เซ็นงานที่ทําใหออกไปบอกกํานัน ผูใหญบาน บอกอบต. บอกทุกที่หมด ก็ฝาก
พวกเราดวย เรื่องเหลานี้เปนเหตุผลองคประกอบสวนหนึ่งสวนใด แตเรื่องที่เราตองยอมรับ
ความจริงวา บางเรื่องเรายังจัดหาจัด ซื้อไมได อยางเชนครุภั ณฑที่เพื่อนๆ บอกทําไมซื้อ
ไมไดสักที อยางชุดบดอัดรถเกรด รถบดทําไมไมได วันนี้ไมซื้อสมัยยุคที่แลวเราได CAT
140 M ซึ่งเป นรถที่ มีคุณภาพดี เปนที่ ยอมรับของทั่ วโลก ไมใชเฉพาะแต ประเทศไทย
วันนี้เองเกิดเรื่องรองเรียนพอทํา TOR ออกมา เขียนสเปกออกมาคนก็มารองเรียน เรา
ประกาศก็มีคนมารองเรียนวาล็อคใหหางใดหางหนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ผมถามวาถาวัน
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ใดวันหนึ่งเราประกาศโดยไมละเอียดรอบคอบไดรถจีน ไดรถยี่หอที่เราไมพึงประสงคไม
เปนที่นิยมของตลาดจะมีขอครหาตามมาไหมครับทานประธานฯ วาทําไมองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาไมซื้อรถที่ดี ที่มันมีคุณภาพ ขาราชการเองก็หวั่นใจ เกิดไดของไม
มีคุณภาพ คุณภาพไมดี เขียน TOR ไมถูกตอง ตองดูวาเขียนใหมันถูกวาอยางไร แลวจะได
รถที่มีคุณภาพอยางไรบาง ใชครับ รถมันมีคุณภาพใกลเคียงกัน 3-4 ยี่หอ เราจะมาเขียน
เจาะจงใหยี่ ห อใดยี่ หอหนึ่ง ไมได เป นการล็ อคสเปกอีก มันก็ต องมานั่ง ดู วิธี การจะทํ า
อยางไรถึงจะไดรถที่มีคุณภาพดีที่สุด สมมติซื้อรถมาไดรถจีนมา ผมถามวาวันนี้ผมถามไป
กองชาง รถยกแบบมีงาหรือเรียกงายๆ วา รถโฟลคลิฟท คุณลองเอาโฟลคลิฟทออกมาซิ
มันจะเปนอยางไรบาง ผลปรากฏวา บริษัทที่ ไดไปเขีย น TOR ภาพรวมไดรถที่ผลิตใน
ประเทศจีน ไดรถที่ชื่อเปนประเทศจีน ถามวามันผิดคุณภาพจากที่เราเขียนกําหนดไหม ไม
ผิดเลย สเปกเขียนไวสูงหมด แตเขาบอกเขาไดแบบนี้ ได มอก. ผานอุตสาหกรรมจังหวัด
แรงมาเขาถึง จํานวนเครื่องยนตสูบเขาถึงหมด พอไดมาไมมีอะไรแตกตาง ผมกับพี่นอง
ขาราชการสํานักชางซึ่งเปนคนตรวจรับสินคา ตรวจรับตาม TOR ตามคุณสมบัติที่เราตั้งไว
ทุกอย าง ซึ่งทุ กบริษั ท เข าได ห มด ทํ าไมถึ ง ได มันก็มีการแข งขั นราคา เคาะราคาทาง
อิเล็ กทรอนิกส คนที่ มีต นทุ นต่ํ า วันนี้ประเทศจีนตนทุ นต่ํ าที่ สุด แต ไมรูวา คุณภาพใชได
หรือไม พอมันไดรถแบบนี้มาทานประธานฯ ผมเองก็ไมสบายใจ วันใดวันหนึ่งใชไดปสองป
ตองมาซอมมาดูเครื่องจักรมันไมดีมันมีปญหา ใหผมทําซื้ออยางลวกๆ ใหไดแตรถจีนมา
ผมก็ไมส บายใจ รถซื้อในยุค สมัยใคร ซื้อในสภายุค ไหน ซื้อในผูบ ริหารชุด ใด ใครเป น
ผูอํานวยการกอง พอมันไดของออกมาไมดีก็บอกวาจะมีขอครหาตามผมมาอีกเยอะแยะแต
ไปดูในการเคาะราคาไดมันมีการสูราคากันจริง มิตซูบิชิยื่นเทานี้ โตโยตาเทานี้ นิสสันเทานี้
ผมถามวามีกี่คนที่รูจักยี่หอ ลิวกง (Liugong) เกิดผมไดรถเกรดยี่หอ ลิวกง มา เขาราคาต่ํา
ผมถามวาผมตองตอบหลายคําถาม แนนอนที่สุด สจ. 48 ทาน อาจจะถามผมถึ ง 45
ทานวาไปซื้อรถเกรดเดอรมาอยางไรไดยี่หอลิวกง ปญหาที่ตามมาผมเองก็ระมัดระวังเรื่อง
เหลานี้ไมอยากใหเกิดขอครหา ไดสินคาไมดี ไดเครื่องไมเครื่องมือที่ไมดี มันไมไดอยูเฉพาะ
รุนผม มันอยูถึงลูกถึงหลาน 10 ป กวาจะขายทอดตลาดหมดคุณภาพไปได ถาทานมาเปน
ผม ตอบคําถามไดไหม ตอบคําถามกับพี่นองประชาชน ตอบคําถามกับทานประธานสภาฯ
ตอบคําถามกับเพื่อนสมาชิกฯ ไดของเหลานี้มา มันก็เปนเหตุที่ทุกคนตองระมัดระวัง ถาม
วาผมตําหนิกองชางไหม ผมก็ตําหนิวาซื้อรถอะไรมา ไมใชเฉพาะรถที่มีงายกได แตเขายื่น
ราคาต่ํา ผมบอกใหไประมัดระวังเอาของที่มีคุณภาพใชการได ปสองปใชงานไดถึงเวลาขอ
เขาซอมสภาตําหนิมาอีก เดี๋ยวบกพรองเหมือนทานประธานฯ พูด เรื่องรถเกรดเดอร เรา
ยืนยันวาเราซื้อในยุคสมัยที่แลวทําไมซื้อ 140 M ได ยุคสมัยนี้จะซื้อ 140 K ไดหรือไม
ผมก็ปรารถนาจะไดเครื่องจักรที่ดีมีคุณภาพ ผูหลักผูใหญมาองคการบริหารจังหวัดพี่นอง
อบต.มาดู ถาสมมติมันยี่หอลิวกงเพื่อนสมาชิกสภาฯ จะอายเขาไหม ทานประธานสภาฯ
จะอายเขาไหม แตผมบอกวา ถาเรารูจักเครื่องจักรเครื่องยนตเราอยากได Caterpillar
ไหม เราก็อยากได Caterpillar ทั้งนั้น แตเรายังทําไมได 2-3 อยางที่ออกมา มันก็มีขอ
ครหาวามีญาติชื่อลิวกงหรือไง กราบเรียนทานสมาชิกครับ เรายังมี 4 ชุดเหมือนเดิมครับ
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ประธานสภาฯ
นายชวาล พัฒนกําชัย

อาจจะมีชวงหนึ่งหายไป ชวงไปรับทานนายกประยุทธ จันทรโอชา ไปเกรดบดอัดที่โนน
แดง ที่ประทาย เราจะไปตรงนั้นซึ่งเราไดรับมอบหมายดูแล และหลังจากนั้นมันก็จะมา
แยกตามสวน ก็กราบเรียนตรงนี้ครับวาถาไปเดือนหนึ่งก็ขออยูเดือนหนึ่ง ไมใชไปเดือน
หนึ่งแลวอยูสามเดือน พอไปเดือนหนึ่งอยูสามเดือนผมก็ตอบยาก มันไปนานเกินไป ผม
เขาใจวามันทําไมเสร็จ อยากทําใหเสร็จ มันดีมันเสียใหเปนอําเภอ ๆ ไป ครับ กราบเรียน
ทานประธานสภาฯ เอาตามสมควรตามเหตุตามผลที่มี ที่เอารถเครื่องจักรออกไปใช วันนี้
เราไมมีปญหาเรื่องเจาะบอน้ําบาดาล เพราะน้ํากําลังจะทวมเราอยู แตลําตะคลองน้ําแหง
แตเทศบาลน้ําเยอะนะครับ ผมยังดูใน Facebook ยังชมวาทานนายกฯ ทําน้ําทวมโคราช
ไดทุกปไมเคยทวม ปนี้ทวม ถามนิดหนึ่งไดไหมครับ วันนี้ไมมีใครพูดถึง 13 ลานบาท ขุด
แกมลิงเลย ผมเชื่อวาดึงน้ํา 3 ตําบลเขาลงที่นี้จะชวยลดได เราคิดแบบนั้น ผมเชื่อวาสิ่งที่
มันเกิด ขึ้นจะเป นเรื่องที่ ดี น้ําจวนผูว าท วมออกไมได ก็ยั งไมรูว าเราจะชว ยเทศบาลได
อยางไรบาง ขามมาหัวทะเล เมื่อน้ําออกมาทั้งหมดจากคายทหาร ออกมาตามถนนรวมเริง
ไชย ลงสูจวนผูวา บานขาราชการเราทวมไมมากครับ แคเอว ยังไมจมหัว กราบเรียนทาน
ประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ เทานี้ครับ
ขอขอบคุณทางฝายบริหาร ขอเชิญทานชวาล พัฒนกําชัย อภิปรายเพิ่มเติม ครับ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูมีเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกําชัย
จากอําเภอขามสะแกแสง ครับ กอนอื่นตองชื่นชมฝายบริหารครับ ที่ได ตอบขอสักถาม
จริง ๆ เกี่ยวกับ เรื่องรถเกรดบดอัด ผมคิ ดว า ขออนุญ าตเอย นามท านรองกิต ติ ท า นมี
ประสบการณเยอะ เพราะวาปญหาเรื่องรถเกรดบดอัดเราเคยเจอมาแลวในสมัยของทาน
นายกวิทูร เราก็ซื้ออยางนี้แหละครับ และก็มีคนซื้อเครื่องจีนแดง หัวเกงไมรูโครงเปนของ
รถอะไร ในที่สุดเมื่อสงมอบทานนายกวิทูร ทานก็ปฏิเสธปลอยใหเขาฟองรองไป อันนี้คือ
ประสบการณ ทา นรองกิต ติ ทา นเข า ใจเรื่องนี้ดี เพีย งแตเ รื่องบอกฝาก ไมว า จะเป น
ไดนาแพค ป 61 ก็ ตั้ ง อี ก คั น หนึ่ ง ป 59 ยั ง ซื้ อ ไม ไ ด เ ลย นี่ ท า นยั ง ไม ไ ด ต อบผม
เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากวามันเปนลักษณะเหมือนกันหรือเปลา แตผมมีความเชื่อมั่น
ของฝายบริหารชุดนี้นะครับ โดยเฉพาะทานรองกิตติ เกงครับ สามารถหลายๆ อยางที่
สามารถซื้อเปน Caterpillar ได เพราะวา จริงๆ แลวมันมีสวนราชการเยอะแยะที่ซื้อ คือ
ถา อบจ. ซื้อไมได ก็ส อบถามเขาซื้อกันอย า งไร ก็ฝ ากท า นประธานวา เราอยากให ซื้อ
เครื่องจักร 4 ชุด ที่ทานวาใชไดคนขับครบหรือเปลา 4 ชุดนี้อยากใหฝายบริหารไดจัดทํา
แผนในการดําเนินการ เพราะวาเพื่อนสมาชิกก็บอกวาไปอยูชุมพวง 6 เดือน ชุดเดียว ขอ
อนุญาตเปรียบเทียบ ถามทานกลวัชร แลว ทานบอกรถเสีย ครับ ก็ไมวากัน ก็อยากจะฝาก
ทานประธานถึงฝายบริหารวาทําแผนไดไหมครับ เพราะวาเราทั้งเบิกเงิน เบิกหินคลุก เบิก
ยาง เบิกลูกรัง มีแผนสักนิดไดไหมครับ ผมจะไดนําเรียนที่ประชุมกํานัน ผูใหญบานของผม
ว า ถนนเส น นี้ ข องอบจ. ตุ ล าป ห น า มาทํ า แน นอน ผมจะได ต อบคํ า ถามเพื่ อนกํ า นั น
ผูใหญบานได เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากทานประธาน เกี่ยวกับเรื่องชุดเกรดบดอัดอยากจะ
ใหฝากทานประธานถึงฝายบริหารทําแผนไดไหมครับเรามี 4 ชุด 8 อําเภอ นะครับ ชุด
หนึ่ง 8 อําเภอเหมือนแตกอนที่เราเคยทํากันนะครับ ความหวังของเพื่อนสมาชิกก็จะไดชุด
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เกรดบดอัด โดยเฉพาะอยางยิ่งนะครับหลังจากหมดหนาฝนแลวประมาณ พย. ฝนอาจจะ
ยังมีอยู เพราะพย. เราเริ่มดําเนินการก็จะเห็นเปนรูปเปนรางวา ชุดเกรดบดอัดเราออก
พรอมกันทั้ง 4 ชุดนะครับ 8 อําเภอ อําเภอละ 1 สัปดาห หรือวาสัก 15 วันจริงๆ แลว
ผมอยากจะกราบเรียนท า นประธานถึ ง ฝ า ยบริห ารอย า งนี้นะครับ ว า จริง ๆ ค า น้ํา มัน
เชื้อเพลิงก็ดี ตางๆ เราประหยัดไดมากเพราะวา ถาเราสามารถดําเนินการใหทองถิ่นได
ทองถิ่นเขาออกคาใชจายใหหมด ไมวาจะเปนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอยางยิ่งแมกระทั่ง
วันที่ขนรถเครื่องจักรเอาไป ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ถึงฝายบริหารดวยวา วันที่ขนไปอยาเพิ่ง
เบิกเงินจากทองถิ่นเลยครับขามสะแกแสง 150 ลิตรเนี่ย เราก็เบิกทองถิ่น ทองถิ่นยังไมได
เริ่มดําเนินการ เขาก็ยังเบิกใหเราไมได ก็อยากจะฝากวาเรื่องรถขนเครื่องเทลเลอรที่จะขน
เครื่องจักรไป องคการบริหารสวนจังหวัด เราชวยออกเองไดไหมครับ ตรงนี้ฝากนะครับ
ถาจะไปดําเนินการทุกทองถิ่น ทุกวันถาเราประสานไปทางทองถิ่น เขาขอหมดละครับ
เพราะวาคาใชจายมันพอๆ กับที่เขาจางเครื่องจักรวันละ 25,000 นะครับ เพราะฉะนั้น
ก็อยากจะฝากทาน ประธานถึงฝายบริหารนะครับวา ขอใหทําแผนเพื่อเราจะไดทราบกัน
ใหแผนติดประกาศ ชัดเจนวา ชวงเดือนไหนวันไหนที่จะลงอําเภอใดบางนะครับ ฝากทาน
ประธานครับขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ตองขอบคุณทานสมาชิก ทานชวาล พัฒนกําชัย ครับ เชิญทานเลิศชัยครับ อธิบาย
เพิ่มเติม เชิญครับ
นายเลิศชัย ธนประศาสน กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานคณะฝายบริหาร เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ และ
ข า ราชการทุ ก ท า น ผมเลิ ศ ชั ย ธนประศาสน สมาชิ ก สภาจั ง หวั ด นครราชสี ม าเขต
อําเภอสีคิ้ว กอนอื่นตองขอกลาววาขอถอนคําพูดนะครับ ที่กลาววาทานประธานหลอก
สมาชิก แลวก็ที่วา ทานประธานโดนเขาหลอกมาอีกทีหนึ่งขอถอนนะครับ และก็ ขอฝาก
ทานประธานถึงฝ ายบริหารด วยนะครับ โครงการของอําเภอสีคิ้ว ทั้ง 17 โครงการ ไม
ซ้ําซอนนะครับและเปนโครงการที่เชื่อมตอระหวางสองตําบล ซึ่งอยูในแผนดวยนะครับ
แต ผ มก็ต องขอขอบคุ ณ คณะฝ า ยบริห ารที่ บ อกว า โครงการที่ ทํ า ไดจะไปดู ให นะครับ
เพราะฉะนั้ น เดี๋ ย ววั น สิ้ น เดื อ นประชุ ม กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ผมก็ จ ะไปแจ ง ที่ ป ระชุ ม ว า
อนุญาตเอย เลยนะครับวาทานรองกิตติ เชาวนดี ซึ่งอาทิตยที่แลวไปสีคิ้วไดไปตอนรับทาน
อยู กับทานสจ.ศิริพงศ มกรพงศ พี่นองประชาชนไปหอมลอมเยอะแยะ ผมก็เลยแนะนํา
ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เขาถามถนนเมื่อไรมาทําผมก็บอกเดี๋ยวถาม
ทานรองเลยนะครับ ก็ตองขอขอบคุณนะครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณมากครับทานสมาชิกครับ มีทานอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานรองกิตติค รั บ
เชิญครับ
รองกิตติ เชาวนดี
ครับทานประธานครับ อีกนิดเดียวครับทาน เดี๋ยววันไหนที่ทางสภาสะดวก ผมจะเรียก
กองชางประชุมในเรื่องการทําแผนรถเกรดออก ถาจะใหดีเชิญทานประธานสภามาคุยตาม
แผนงานเลย จะไดรูวาเวลาออกไปทํางานแลวเปนยังไงบาง ใหเพื่อนสมาชิกไดตรวจสอบ
วาเราไดออกไปทําจริงแทขนาดไหนนะครับ แลวชุดไหนควรจะออกไปยังไงบาง จะเรียน
เชิญทานประธานใหเขารวมทําแผนเลยวา 1 2 3 4 5 เราจะทําอะไรบางนะครับ สวน
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เรื่องที่สอง ขอบคุณทานชวาล พัฒนกําชัยนะครับที่กรุณาบอกเราวารถ คนขับนะมีไหม
วันนี้ไดคุยกับสํานักชางแลว ผมถามวากองชางเรียกผูอํานวยการสํานักมาคุย ผมถามวา
สํานักชางเคยจัดการอบรม เคยทบทวนวิธีการปฏิบัติงานไหม เคยทดสอบสมรรถนะของ
คนขับเราหรือเปลา ว ากระบวนการ 1 2 3 4 5 เราทําอะไรบ าง ผมใหข อคิดเห็นกับ
ผูอํานวยการสํานักชางแลววา เห็นควรใหจัดการอบรมทดสอบสมรรถนะของขาราชการ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายปฏิบัติการในภาคสนามวาคุณทําขั้นตอนถูกตองหรือไม เวลาเอา
อุปกรณ เอาเครื่องไมเครื่องมือ เอาวัสดุไปลงที่หนางานแลวคุณทํางานไดเต็มที่ไหม มี
คําถามคําบอกเลาที่เขาหูผมวา เวลาเอาของเอาวัสดุไปลงแลวเกรดทิ้งหมด มันมาเขาหูผม
วา ทําไมคนขับเราทําไดเทานี้หรอเรามีความสามารถเทานี้หรอ เรามีคนขับกี่ชุด ชางซอม
กี่คน เครื่องกลมีกี่ตําแหนงที่วางที่ทําไดทําไมได มันพอเพียงหรือไม เราก็พยายามผลักดัน
ใหเกิดสมรรถนะ ใหเกินขีดความสามารถขอบคุณทานชวาลที่ชวยเตือนผม ผมมาเลาสูกัน
ฟงวาสิ่งที่ผมกําลังจะทําตอไป คือเรื่องเหลานี้ ไมอยากใหมันมีปญหาวา 4 ชุดเครื่องจักร
พรอมคนไมวาง ไมอยากตองไปบอกวา คนนี้ปวย แทที่จริงไปขับอีกคันนึง แลวตรงนี้
ปลอยวางไวนะครับ ก็นําเรียนอยากใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถไดทบทวนวา
1 2 3 4 5 เราควรทําอยางไรบาง อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องน้ํามันครับ ไดกระแสขาวเขามา
เยอะ วันนี้ผมสั่งสํานักชางวาเวลาซื้อน้ํามันไมตองซื้อที่ละ 99,000 บาท อยาชินกับการ
ซื้อขนาดนี้ ใหซื้อมาทีละ 400,000-500,000 บาทเลย ซื้อมาทีละรถเลย ออกไปไหน
จะไดใชบาง ทําแปดหมื่น เกาหมื่นมา 3,000 ลิตร คุณใชไดวันครึ่ง มันไมพอใชหรอก
เวลาไมพอใชจะออกไปไหนไมมีน้ํามันไมมีรถ ไมเคยหามเรื่องวัสดุ อุปกรณถาออกไป
ทํางาน เอาไปบริการพี่นองประชาชนเอาไปแกปญหาใหเขายินดีมากครับ ผมสั่งกองชาง
ไปแลววาใหซื้อน้ํามันทีละ 16,000 ลิตรเลย มันจะเปนเงินเทาไรซื้อไป ถังเรามีใชจะได
เช็คยอดจํานวนไดถูกตองดวยแลวจะไดไมตองไปเบียดเบียนกับพี่นองประชาชนนะครับ
ขอบคุณทานประธานครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทานรองกิตติครับ เชิญทานชวาล ครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย
ครับขอบคุณฝายบริหารตอบ แตมีเรื่องฝากอยูนิดนึงครับทานประธานครับ เกี่ยวกับเรื่อง
วัสดุ ในเรื่องของซอมลาดยาง เหตุผลคือวารถที่ไปซอมลาดยาง สวนที่จะบรรทุกหินนะ
ครับที่จะไปซอมมันคอนขางจะนอยนิดเดียว ฝากทานประธานไปถึงฝายบริหารวาเปนไป
ไดไหมที่เราจะสตอกพวกหินเกล็ด หินคลุกตางๆที่เราจะใช ตามอําเภอตางๆ เหตุผลอยู
ที่วากองชางของเราบรรทุกไปนิดเดียวครับ 3-4 คิวแลวไปทําไดสัก 50 เมตรก็ตองวิ่ง
กลับ กวาจะสองโมงเชาลงชื่อแลวไปถึงก็สิบโมงนะครับ พอทําไดเที่ยงพักทานขาวนะครับ
แลวไปทําบางครั้งถึงเที่ยงก็หมดแลวนะครับ เพราะฉะนั้นเปนไปไดไหมวาฝายบริหารจะ
ทําสตอกตามพื้นที่สาธารณก็ได หรือบริเวณที่วาการอําเภอซึ่งมีขนาดกวางๆหรือเพื่อน
สมาชิก ถาไป อ.คงก็ทานสจ. ไกรวัจน ก็สามารถที่จะสตอกได เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝาก
ทานประธานถึงฝายบริหารวา เปนไปไดไหมที่เราจะไมใหเครื่องจักรของเราตองเปลือง
น้ํามันนะครับ เราไปใหเต็มวันนะครับ คือไปถึงสิบโมงก็ทําถึงสี่โมงเย็นเพราะวาวัสดุเรามี
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ประธานสภาฯ
รองกิตติ เชาวนดี

ประธานสภาฯ

ครบ อันนี้ก็อยากจะฝากทานประธานถึงฝายบริหารวาเราปรับกลยุทธไดไหมครับวา เรา
ทําสตอกตามพื้นที่ตางๆ นะครับ ขอบคุณมากครับ
เชิญฝายบริหารครับ เชิญทานรองกิตติครับ
ครับทานทานประธานครับ ขอบคุณครับ ผมเห็นดวยกับวิธีการที่จะแบงเปนโซนผมก็ไดคุย
กับ ทางหลวงชนบท เขาก็แบ งเป นโซนเหมือนกัน องคการบริห ารสว นจัง หวั ดก็มีแ นว
ความคิดวาจะแบงโซน ปญหาคือหนึ่ง ศูนยประสานงานอยูที่อําเภอโดยสวนใหญเราจะไป
ลงวัสดุที่อําเภอมันก็กระไรอยู อันที่สองถาจะไปลงในที่สาธารณะเวลาของหาย เวลาใชไป
เขาเรีย กว า จํ า หนา ยออกไม ได เกิด มันหายไปคนโนนคนนี้อะไรอย า งนี้ ข า ราชการที่
กํากับดูแลก็จะมีปญหาอีก เราเคยคุยกันวาเราจะแบงเปนโซนสักอยางนอย 4-5 โซนได
ไหมไมตองมารวมศูนยที่อําเภอ อยางเชนสมมติเอาไปไวที่โชคชัย โชคชัยมีที่ไวไหม ก็ไปใช
ที่โนน เอาไปที่สีคิ้วไดไหมที่สีคิ้วก็ใชโซนนั้นไป ผมก็กําลังพยายามจะใหมันแบงออกเปน
แบบนี้อยู แตปญหาคือ ภาระรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดมันหลายอยาง
ถาสตอกสินคาแลวจํา หนายออกไปไมไดก็เปนปญหาที่จะตองสอบพี่นองขาราชการอีก
เดี๋ยวถาใครรูวาเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด ปญหามันจะตามมาที่ทานครับ เขาจะ
ไปขอที่ทานแหละ แลวทานก็อดไมไดหรอก บอกวานั่นขององคการบริหารสวนจังหวัด
เดี๋ยวไปบอกให ไปขอให ถูกไหม มันใชหมดไป เดี๋ยวก็ตองไปเบียดเบียนทานเหมือนเดิมก็
ตองเอามาตรวจเอามาวา เราก็พยายามจะหาวิธีการวาเสนไหนมันพัง เสนไหนมันมีปญหา
อยารวม อยาเหมารวม รัฐบาลเขาใหมา 500,000 บาทวันนี้เฉพาะเจาะจงทําไดก็ทําไป
ไมมีปญหา ทํามาเลยตรงไหนมันเดือดรอน ศูนยประสานงานพี่นอง สจ.หลายคน เอามา
ทําเองบาง ใหศูนยทําเรื่องเขามาบางก็ไมแปลก ผมบอกวาเรื่องสํานักชางเอามาไวกับผม
เลยเดี๋ยวผมดูเอง ตรงไหนทําได ตรงไหนเสียหายบอกมา เอาตามความเดือดรอน เอาตาม
สมควร แลวถาเยอะมีคํารองเรียนเยอะวาถนนเสียหาย วาน้ําทวม น้ําไมพอใช มันเปน
ความเดือดรอนโดยทั่วไปผมจะขอจายขาดเงินสะสมดีไหมครับ แตถาตราบใดไมมีเรื่อง
รองเรียนยังอยูกันอยางสงบสุขไมเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หนวยเหนือไมสั่งลงมาใหไป
ทํา ผมจะหาเหตุผลในการจายขาดเงินสะสมไดอยางไร ใหศูนยประสานทํามาบางสิ ไมใช
อยูดีๆ สจ. บอกใหคนรองเรียนมา อยางเชนพี่นองประชาชนรองเรียน 10 คน 20 คน
หมูบานนี้ตําบลนี้ ทําเรื่องเขามาถึงศูนยประสานงาน ศูนยก็จัดเรียงเอกสาร เตรียมไวสง
เอกสารเขาจังหวัด เขาอบจ. มีเหตุมีผล องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรไหนก็วาไป มี
ความเดือดรอนตรงนี้ไมมีง บประมาณในการใช จาย อยู นอกเหนือเขตอํา นาจหนา ที่ มี
เหตุผลเยอะแยะ ถาจะรอแตฝายบริหาร ผมก็มีสองมือ ทานก็มีสองมือ ทานอยูในพื้นที่
อีก 32 อํา เภอไมช ว ยผมเลย ไมดู แ ลพี่น องประชาชนเลยผมก็ทํ า งานให ท า นไมทั น
เหมือนกัน ตองชวยๆกันทํางานครับ เราอยูสภาที่ใหญที่สุดในประเทศไทยเปนตัวแทนจาก
พี่นองประชาชนที่ เหลือหนว ยเดี ยวแล ว ถ าเขายั งไมสั่ ง ยุบ ผมเชื่ อว า คนที่มาจากการ
เลือกตั้งตองเคารพในประชาชน ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณทางรองกิตตินะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีนะ
ครับผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องคประชุม 41 ทาน สมาชิกทานใดอนุมัติใหขยาย

๒๐

ที่ประชุม

เวลาเบิกจายเงิน กันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่
ฝายบริหารเสนอขอยกมือขึ้นนะครับ อนุมัติ 37 เสียง ไมอนุมัติ –ไมมี- งดออกเสียง
4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ทาน,และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพันประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ฝายบริหารเสนอดวยมติ อนุมัติ 37 เสียง ไมอนุมัติ
–ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ทาน, และเลขานุการ
สภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
รองอุทัย มิ่งขวัญ

ประธานสภาฯ
นายชวาล พัฒนกําชัย

ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญทานฝายบริหารเสนอครับเชิญทานรองอุทัย มิ่งขวัญครับ เชิญครับ
กราบเรียนทา นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ท านสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงเกียรติที่เคารพครับ หลักการเพื่อขออนุมัติจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในการกันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพันประจํา ป
2560 เหตุผลดวยไดรับการรองขอจากสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา วายังมีความจําเปนที่จะตองใชงบประมาณตอไป องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพันประจําป2560 ออกไป
อีก 1 ปดังนี้ 1. หมวดครุภัณฑจํานวน 55 โครงการเปนเงิน 38,496,940 บาท
2. หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 29 โครงการเปนเงิน 361,661,000 บาท
รวม 84 โครงการ จํา นวนเงิ นทั้ ง สิ้ น 157,940 บาทเพื่อเบิ กจา ยในป ง บประมาณ
2561 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ไดนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคการบริหาร
การปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงินขอ 59 ในกรณีที่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังไมไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชเงิน
นั้นตอไปอีก ใหองคการปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกินระยะเวลา 1 ป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ครับ ขอบคุ ณท า นรองอุทั ย มิ่ง ขวั ญ นะครับ ขอเชิ ญ ท า นสมาชิ กที่มีค วามประสงค จะ
อภิปรายครับ ทานชวาล พัฒนกําชัย ครับ เชิญครับ
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูมีเกียรติกระผมนายชวาล พัฒนกําชัย จาก
ขามสะแกแสงครับ ก็ค งมีเรื่องสอบถามวา เหตุผลของการกันเงิน จริงๆ แลวโครงการ
ตางๆเหลานั้นเราเคยทําผิดพลาดในเรื่องขอบัญญัติในชวงแรกเนื่องจากในสวนของการ
ดําเนินการบางพื้นที่ ความกวางของถนนอาจไมได หรือวาในชวงนั้นเปนชวงซึ่งสภาแหงนี้
ก็พยายามเห็นใจฝายบริหารวาในชวงนั้นเราใชถนนถายโอนทั้งหมดของเรา แตเนื่องจากวา
ไมทราบวาฝายบริหารดําเนินการอยางไรถึงทําใหโครงการตางๆ เหลานั้นผิดพลาดแทบจะ
ทั้งหมดนะครับ สวนที่จะดําเนินการไดก็ไมกี่โครงการและฝายบริหารดําเนินการใหทาง
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ฝายสภาไดมีการเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติที่มีการผิดพลาดในเรื่องของความกวางของถนน
บาง GPS ไมตรงบางนะครับ หรือตําแหนงที่ตั้งไมตรงและทางสภาแหงนี้ก็ไดพิจารณา
ผา นในการขออนุมัติเ ปลี่ย นแปลงแกไขคอนขา งจะยาวนาน ถ า จํา ไมผิด นาจะถึ ง 2-3
เดือน เพราะฉะนั้นก็อยากจะสอบถามฝายบริหารวาเพราะเหตุใดโครงการตางๆ เหลานั้น
ถึงยังไมดําเนินการ จะตองใหสภาแหงนี้ตองมากันเงินให จริงๆ ประโยชนที่จะไดรับคือพี่
นองประชาชนจังหวัดนครราชสีมา แตโครงการตางๆ เหลานั้นผมอยากจะสอบถามทาน
ประธานถึงฝายบริหารวาในขอบัญญัติทั้งหมดที่เราอนุมัติเปลี่ยนแปลงแกไข ขอดี ในเรื่อง
ที่ไมเปลี่ยนแปลงแกไข ทั้งหมดดําเนินการไปกี่โครงการแลวครับ งบประมาณของเราใน
การจัดทํา สี่ หารอยลานบาท วันนี้เราดําเนินการถึงรอยหรือยังนะครับ นั่นคือศักยภาพ
ของฝา ยบริหารแล วในการที่ จะดู วา เหตุ ใดโครงการต างๆ เหล านั้นในงบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 2560 เราถึงไมดํ าเนินการ ทั้งๆ ที่ สภาแหงนี้ก็พยายามเปลี่ยนแปลงแกไข
ดําเนินการใหมันถูกตองคอนขางจะยาวนานแลว ผมเองก็พยายามที่จะสอบถามเจาหนาที่
ก็ไดรับคําตอบที่ชัดเจนวากองชางไมสงในเรื่องของรายละเอียด เจาของโครงการคือกอง
ชาง วันนี้กองชางทําอะไร ผมอยากใหทานประธานใหสํานักชางหรือเจาหนาที่เกี่ยวกับชาง
ตอบนะครับ ตอบคําถามตรงนี้เพราะวาผมยอมทานรองอยูแลวครับ คือทานตอบไดหมด
ทุกเรื่อง ทานรูทุกเรื่อง แตทานผอ.สํานักชางรูกวาทานรองครับ เพราะวากรวดทุกเม็ดหิน
ทุกกอน เม็ดทรายทุกเม็ดในกองชาง ผอ.สํานักรูหมดนะครับ น้ํามันแตละหยดเขารูครับ
เพราะว า ลู ก หม อ นะครั บ อยู ตั้ ง แต หิ้ ว กระเป า ตามผอ.มาจนถึ ง เป น ผอ.สํ า นั ก แล ว
เพราะฉะนั้นก็อยากจะใหผอ.สํานัก ถาอยูก็ตอบ ถาไมอยูใหเจาหนาที่ทานอื่น หัวหนาฝาย
อยูดวยกันทั้งหมดละครับ และสวนมากเปนลูกหมอที่นี่ รูทุกเรื่องเชนเดียวกันตอบคําถาม
สภาแหงนี้วาเหตุผลที่ไมสงเรื่องไปพัสดุใหเขาดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพราะอะไรครับ และ
การสํา รวจออกแบบผมเองก็พยายามติด ตามมาโดยตลอดเพราะขามสะแกแสงก็มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการอยู และชางก็ดําเนินการแลวเสร็จนานแลวดวย ตอบหนอยเถอะ
ครับเพื่อใหสภาแหงนี้ไดทราบวาเหตุผลที่ชาเพราะอะไร ไมมีเงินหรือวาติดขัดอะไรนะครับ
สภาแหงนี้จะไดนําเรียนฝายบริหารใหอํานวยความสะดวกใหกับชางในการที่จะทําสิ่งตางๆ
เหล านั้นให สํา เร็จลุล วงโดยเร็ว เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณทานชวาล พัฒนกําชัยจากขามสะแกแสงครับ มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม
ครับ ขอเชิญฝายบริหารครับ

นายกิตติ เชาวนดี

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานเพื่อนสมาชิกที่มีเกียรติทุกทานครับกอนอื่นตอง
กราบเรียนทานประธานอยางนี้นะครับวา ในฐานะที่ทานนายกมอบผมกํากับดูแลสํานัก
การชาง ถาผมตอบคําถามไมไดเลยผมไมรูเรื่องเกี่ยวกับสํานักชางเลย มันกลายเปนวาผม
บกพรองในหนาที่ ผมไมรูเรื่องราวของสํานักชางเลยวา หนึ่งปญหาที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบาง
ถาผมตอบไมไดตองใหขาราชการมาตอบนี่แสดงวาผมไมไดกํากับดูแล วันนี้ผมเองไดไป
กํากับดูแล ลงไปดูในทุกๆเรื่องวามันเกิดเหตุผลอะไร ทําไมงานถึงชา ทานประธานไมทราบ
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หรอกวาผมเคยลงมาไลตําแหนงสํานักชางวาตําแหนงคุณมีอะไร มียังไง มีตรงไหนยังไงบาง
อะไรมันขาดเหลือใหทํามา ผมมีหนาที่ในการชวยบริหารงานของทานนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ผมจะไมมีประโยชนเลยถาผมเปนผูชวยในการบริหารงานของ
ทานนายกแลว ผมไมสามารถทําให ขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นทํางาน
ได ถาผมไมรูเรื่องสํา นักชางผมไมรูเรื่องแผนผมไมรูเรื่องคลัง ผมไมรูเรื่องอะไรเลยที่ผ ม
กํากับดูแล ผมควรจะนั่งอยูที่ตําแหนงรองนายกหรือไม ผมตองรูวาเขาทําอะไรที่สํานักชาง
ผมตองรูวา พัส ดุทํ าอะไรบ างผมต องรูว าคลัง เบิ กจายได ไหม แผนพอหรือยั งทํ าอยา งนี้
ถูกตองไหม ถาผมตอบไมไดเลย ผมตองเอาขาราชการมาตอบ ถาในสมัยตอไปทานมีรอง
นายกไมตอบคําถาม มีนายกไมตอบคําถาม ไปถามแตขาราชการมันไมจําเปนตองมีรอง
นายก ถาผมทํา อะไรไมไดผมก็ไมค วรจะยืนอยูตรงนี้ ผมเชื่อวา 4-5 ป ที่ผา นมา ถาผม
ทํา งานให ข า ราชการองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด ไมได ผมจะอยู ด ว ยเหตุ ผ ลอะไร ผม
ตอบสนองปญหาของพี่นองประชาชนไมได ตอบแกปญหาใหกับสจ.ไมไดผมก็ไมมีหนาที่จะ
อยู ถาผมรูแลวผมไมปฏิบัติผมทําใหไมได นั่นคือผมตองพิจารณาตัวเอง เหตุผลวันนี้เองผม
ลงไปไลที่สํานักชาง ผมก็ไมแนใจวาผานมา 8 ป การสํารวจโครงการ ในอดีตที่ผานมาเรา
ทําแตโครงการสั้นๆ โครงการเล็กๆ ไมเคยทําโครงการใหญๆ โครงการยาวๆ ขอบัญญัติป
2559 กับขอบัญญัติป 2560 เปนขอบัญญัติที่ผมชอบ ที่ผมรูสึกดีใจ มีถนนเสนใหญๆ
เสนยาวๆ ที่แ กไขให กับ พี่นองประชาชน มีถนนที่ ได มาตรฐานผมเรีย กผอ.กอง กับ ผอ.
สํา นัก มาบอกว า ไมเ คยคิ ด ฝนว าองคการบริห ารส วนจังหวั ด จะได ทํ าถนนแอลฟล ติ ก
คอนกรีตเพื่อแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน ใหมีคุณภาพใหเทาเทียมกับหนวยงานอื่น
ผมพยายามจะยกระดับงานขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งงานทาง ให
ไดเทียบกับกรมทางหลวงชนบท ใหเทียบกับทางหลวงแผนดิน เพื่ออะไรครับเพื่อการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน เหตุผลที่มันชาเพราะวาสํานักชาง มีชางที่ถนัดในการออกสํารวจเพียง
แค 2 ชุดการไปสํารวจแตละชุดไมใชวาไปมันงายๆ เรากําลังพยายามจัด แบงหมวดแบง
หมูผมพยายามหลายครั้ง แล วผมพูด ตอหนา ผูอํา นวยการส วนเลย ผมพยายามจะย า ย
ผูอํานวยการสวนหลายรอบแลว ทําไมงานไมออก วันนั้นก็มาถึงวันที่ผมตองมาตอบในสภา
วางานคุณไมออกเพราะเหตุผล 1 2 3 4 5 ขาราชการไมพอ ตําแหนงตรงไหนวางทํา
เรื่องขึ้นมาสิ ขอยายโอนมา มีคนมาหาเราไหม เรามีวิศวกรทําประมาณการเกงๆ คนเดียว
มีสองคนในการทําประมาณราคากลาง ผมถามวาคุณทําแลวใครตรวจ อีกคนหนึ่งตรวจ
ครับ บางทีผมก็ตรวจเองครับ ผมถามวาคนทําเองตรวจเองใครจะรู ผมทําเองตรวจเองผม
มั่นใจวาถูก 100% แตผมไมเชื่อ ผมเคยถามนองๆ ขาราชการสํานักชางวา คุณสอบได
100 คะแนนเต็มหรือเปลา ทําไมทําคนเดียว ทําเองตรวจเองตองทําคนหนึ่ง ตรวจคนหนึ่ง
สิ ชางทางสํารวจมี 2 ชุด คุณทําเสร็จแลวมันผิดพลาดขึ้นมา คุณโดนดาอีกทํางานไมได
ปฏิบัติงานไมได ไมไดไปแกลงใคร คุณทําเสร็จชุดหนึ่งเอาอีกชุดหนึ่งไปรีเช็คสิมันมีปญหาที่
หนางานหรือไม วันนี้เองเราใชชางในการทําสํารวจออกแบบถนนแตละเสนมันมาตรฐาน
วั นนี้ถ นนขององค ก ารบริห ารส ว นจัง หวั ด ต อ งไมน อยหน า กว า กรมทางหลวงชนบท
คุณสมบัติมันตองใกลเคียงหรือมากกวากรมทางหลวงชนบท ไมงั้นผมก็จะไดยินคําพูดบอก
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วางานของอบจ.เหรอ มันจะใชไดไหม ผมก็ไมชอบผมใหคุณใสเลย คุณสมบัติ 1 2 3 4 5
คุณไปอบรมกับกรมทางหลวงชนบทมาเยอะแลวไปดูงานมาเยอะแลวทําใหมันไดมาตรฐาน
เทากับกรมทางหลวงชนบทสิ ขอบัญญัติทานสมาชิกสภาเนี่ยเขากรุณาใหเราทํางานอยาง
เต็มที่เต็มความสามารถแลว กรุณาทําใหมันเร็วหนอยทําไมทานจะเห็นวาป 60 เสนใหญๆ
เทานั้นที่ผมคงไว นอกจากเสนที่มันซ้ําซอนหรือเสนที่จังหวัดเขาทําแลวเทานั้นถึงจะยก
ออก นอกนั้นจะเก็บไวเพื่อเก็บไวเปนขอบัญญัติที่ดีของป 60 นะครับ ผมมั่นใจวาวันนี้พูด
กลางสภาวันนี้พูดตอหนาผอ.สวน ถาทําไมไดเดี๋ยวผมเปลี่ยนให วันนี้พูดเสียงดังๆ ตอหนา
ทานประธาน ตอหนาเพื่อนสมาชิก ตอหนาผอ.สวนวาถางานยังไมออกมันตองเปลี่ยนคน
ทํา ถายังจัดชุดไปสํารวจออกแบบใหกับพี่นองประชาชนเพื่อแกไขปญหาใหเขาไมไดอยู
ไมได ไมใชอยูไมไดเฉพาะคุณหรอก ผมก็อยูไมไดเหมือนกันผมก็อาย ขอบัญญัติดีขนาดนี้
การแกไขปญหาใหพี่นองประชาชน ถนนมีมาตรฐานขนาดนี้ทําไมไมทําใหเขา ไมใชวาไมมี
เงิน เงินก็มีนะครับ ผมกราบเรียนขณะนี้ใหเพื่อนสมาชิกสบายใจไมไดวาปกปองพี่นอง ถา
ผมยังอยูผมทํางานใหองคการบริหารสวนจังหวัดไมได ทํางานใหทานนายกไมได ทํางานให
เพื่อนสมาชิกไมได ทํางานใหกับพี่นองประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาไมได ผมก็ไมมี
หนาไหนไปอยู สิ่งที่ยังไมทําเพราะตองการความชัดเจนความแนนอนใหขาราชการ ทําทุก
อยางเรียกขวัญกําลังใจ ตรงไหนมีคดีความมีขอผิดพลาดตรงไหนอยากทํายังไงมาบอกมา
เลาใหฟง จะใหชวยตรงไหนจะใหทํายังไงถึงจะถูกตองถูกใจ ทําทุกอยางครับทานประธาน
ครับ ในวันนี้ผมเชื่อว า ขอบั ญญั ติ ที่เ พื่อนสมาชิ กองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด ในปพ.ศ.
2560 เปนขอบัญญัติที่ดี เปนถนนที่ดีเพื่อแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน ผมมั่นใจวา
เกินกวา 80% จะไมตองกันเงิน ป 61 อีกจะตองทําใหกับพี่นองประชาชนใหได ทําให
เพื่อนสมาชิ กให ไดผ มก็ละอายใจถ า ผมทํ า ไมไดเ หมือนกัน แต สิ่ ง ที่จะกลั บ ไปหาพี่นอง
ประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยทํายังไงจะสมเหตุสมผล ทํายังไงจะสมควร ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พรบ.จัดซื้อจัดจางป 35 มันยกเลิกตองใชพรบ.ป 60 ทํา
มาใหม วันนี้เองกองพัสดุเพิ่งดําเนินการคลังจังหวัดใหผูชวยมาสอนในเรื่องการทํางานไมวา
จะเปนจําเพาะเจาะจงเชิญชวนหรือ วิธีการe-bidding ตางๆ เราเพิ่งลองปฏิบัติแลวเราก็
เรียกขาราชการที่เกี่ยวของกับกองพัสดุทั้งหมดมาประชุม เพื่อจะใหรูวาแนวทางในวิธีการ
ทํางานในการจัดหาพัสดุตองทํา 1 2 3 4 5 ยังได หลังจากนี้ตอไปผมมั่นใจวาจะตองออก
นะครับท าน ผอ.ส วน ทั้ ง 2 ท านที่นั่ง อยู ตรงนี้กรุณาไปสํ ารวจเอาทรัพยากรที่มีอยู ไป
สํารวจออกแบบใหกับพี่นองประชาชน ไปสํารวจออกแบบใหกับอําเภอนั้นๆ โดยเรงดวน
นะครับวันนี้พูดกลางสภาเลย เอาตําแหนงเปนเดิมพันกันวาทําไมไดผมไมสมควรอยู ใหรู
ไปวาใครจะไปกอนกันอยูมา 5 ป กําไรแลวไมตองกลัวนะครับผอ.คลังเหลืออีก 3 ปยัง
บอกวาเบื่อแลว ไมเอาแลวจะไปแล วเหมือนกัน ไมรูวาผู อํานวยการสํา นักคลัง หรือรอง
นายกจะไปกอนกันนะครับ ขอบคุณทานประธานสภา ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่กรุณาครับ
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ท า นประธานสภาที่ เ คารพ เพื่อ นสมาชิ กผู มีเ กีย รติ ค รับ กอนอื่ นต องกราบเรีย นท า น
ประธานและฝายบริหาร ขอบคุณมากครับสําหรับคําตอบแตไมใชว าจะไมเชื่ อมั่นในตั ว
ทานฝายบริหารวาไมรูทุกเรื่อง เพียงแตมองไปมองมาไมเห็นผอ.สํานักอยูก็เลยอยากจะ
ถาม และคงจะเปนบทพิสูจนครับทานประธานครับ ผมเองก็คงจะเชื่อฝายบริหารในทุกๆ
ประเด็นวาทานเรงรัดทุกอยาง บทพิสูจนก็คือปตอไปถาสภาแหงนี้ยังไมยุบซะกอน ก็คงยัง
ไมมีโ ครงการกันเงิ นของป 59 60 และ 61 นะครั บ เพราะฉะนั้นนั่ นคื อบทพิสู จ น
ศักยภาพของฝายบริหารและชางของเรานะครับและตองกราบเรียนอีกขอหนึ่งครับ กราบ
เรียนทานประธาน ฝายบริหาร อยาไปตอบในที่ประชุมอื่นวา อบจ.ใหญขนาดนี้ โครงการ
4 โครงการขนาดนี้สี่รอยลาน มีชาง 2-3 คนที่จะเซ็นตมีความสามารถที่จะจางเพิ่มหรือ
เปล า เด็กตกงานวิศ วะ ออกแบบเขีย นแบบโยธา เปนศูนยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้
เปนไปไดไหม ถาทําไมทันก็จางสิครับ จางชั่วคราว อัตราจางเยอะแยะ ทําไดทั้งหมดนะ
ครับหรือวาเขาจะจํากัดวา อบจ.นครราชสีมา หามมีวิศวกรเกินสามคน คนที่ออกแบบได
คนที่คํานวณได ถาเกินนั้นไปผิด สตง.รอง จับ เรียกเงินคืน ตรงนี้ผมวาเรียนทานประธาน
ถึงฝายบริหารวา เราจางมาเพิ่มไดไหมครับ อยาเปนเหตุผลซึ่งเปนขออางแบบนี้ตลอดวา
เราเรงรัดแลว เราทําแลวทําไมทัน ผมเชื่อทานครับวาทําไมทันเพราะทานมีคนอยู 3 คน
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากทานประธานถึงฝายบริหารวา วันนี้สภาแหงนี้อนุมัติเยอะแยะไป
เราเห็นใจฝายบริหารตลอด ฝายบริหารตอบคําถามของพวกเราทุกขออยางชัดเจน แตสงิ่ ที่
เราติดใจคือวาทําไมไมจางคนเพิ่มถารูวาทําไมทัน ตรงนี้ก็ฝากทานประธาน ฝายบริหาร
ผมเองไมติดใจครับผมเองก็ยอมแลวครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนทานประธาน ฝาย
บริหารวาเปนไปไดไหมถาเราจะจางเพิ่ม อะไรมันขาดก็จางเถอะครับ อบจ.ใหญขนาดนี้
งบประมาณรวมถึงโรงเรียน 2-3 พันลาน จะไปหวงอะไรหนักหนานะครับ จาง จางครับ
เด็กจบเยอะ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับทานชวาลครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทาน
นัฏฐชัยฐครับ

นายนัฏฐชัยฐ ธนกนกนนทณ เรียนทานประธานผมนัฏฐชัยฐ ธนกนกนนทณ สจ.เมืองเขต 6 พูดถึงเรื่องกันเงิน เมื่อกี้
ไดฟงทานรองกิตติเคลิ้มเลยนะครับวา อนาคตเราทีท่ านรองไดกลาวถึงนั้นจะมีรูปแบบ
มาตรฐานสูงขึ้น ใหความมั่นใจกับทานสจ.ในพื้นที่มากขึ้น แตทผี่ านมา 2 ปผมไดรับการ
ขอรองใหทาง อบจ. สนับสนุนการซอมปรับปรุง ถนนคอนกรีตก็ทําไป สงเรื่องมาถึงอบจ.
ก็ไดนัดแนะชางใหไปดูกันวาจาก กม.0+00 ถึง กม.0+900 ก็เกือบโลแลวนะครับ แต
ประมาณการมา ปรากฏวาพอเปนขอบัญญัติ กลายเปน 0+900 ถึง 1+1800 ปรากฏ
วาทําไมได ตรงที่เราอยากทํามันเสีย0+00ถึง 0+900 ไมไดทาํ GPS ไปบอก 0+9001800 ตรงนั้นมันดีอยู ก็ตกลงวาปนั้นทําไมได ผมก็ไดเทีย่ วประกาศใหกับกํานัน นายก พี่
นองประชาชนวาโอเคทําใหแลวนะวาขอบัญญัติคงไมพลาดแน เพราะมันไมเคยพลาด ผม
ไมมีหรอกครับที่จะไปบอกกอนวาทําใหแลว แตดวยความมั่นใจเพราะไมเคยพลาด สรุปวา
ปนั้นผมกลายเปนคนโกหกตอแหล ทานนายก ทานกํานันทัง้ อําเภอเมืองเวลาประชุมกันที
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ตองหนี ไมกลาเขาประชุม กํานันผูใหญบา นแลวก็ไดยินเสียงโจทยขานกันมาวา สจ.เชื่อ
ไมได ทั้งๆ ที่ผมไมเคยเปนอยางนั้น นี้ปที่ 2 แลว นีข่ นาดพาชางไปดูนะครับ ผมไมไดกลัว
พลาด ทุกเสน ปรากฏวาปนั้น 3 เสนอยูต ําบลตลาด GPS บอกอยูพลกรัง อีกเสนนึงออก
ซาย อยูหมู 3 ตําบลตลาด GPS ใหไปทางขวา ทําไมได โอยมันอะไรกัน เราเคยทําอะไร
กันมาแบบถูกตองหรือแบบผิดๆ มาโดยตลอด ซึง่ สิ่งที่กลาวมาเนี่ยพูดตรงนี้พูดไดนะแตผม
ไปพูดที่อื่น ผมพูดไมได เพราะที่นั่งกันอยูเนีย่ ไมวาทานสมาชิก ทานรองนายก ทาน
ผูบริหารและทานขาราชการ ลูกจางประจําเนี่ย มันเหมือนครอบครัวเดียวกันไง พูดที่อื่นก็
โดนหมด ก็โดนผมดวย สิง่ ที่อยากพูดในวันนี้เห็นทานสมาชิกพูดกันหลายคนถึงเรื่องนี้ ผม
อยากจะพูดมาตั้งหลายครัง้ แลวแตครั้งนี้ขออยางเดียววาอยาโกรธกันเลยนะครับเคย
ชี้ใหเห็นวาทานรองคุมกองชางอยู ทานรองใสใจหนอยนะครับ สงสารผมเถอะ ป 59 ลง
งบประมาณใหผมแค 3 ลานเองในพื้นที่ผมนะครับผมก็ปดซายปดขวาอยูเรื่อยนะครับ ก็
คงมีเทานี้ ฝากทานประธานถึงคณะผูบริหารดวยวา การกระทําสิ่งใดๆ นั้นมันมีผลและ
สงผลตอองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ซึง่ ผมอยูในฐานะสมาชิกมา 4 สมัยติดตอกัน
แลวและก็ไมเคยเปนคนโกหกพี่นองประชาชนนะครับก็อยาทําใหผมเสียชื่อเลย
นายพิเชฎฐ ชัยศรี
ขอบคุณทานสมาชิกครับ มีใครจะอภิปรายเกีย่ วกับเรื่องกันเงิน 60 นะครับ ขอกระชับ
ทําหนาที่ประธานสภาฯ หนอยเพราะวายังมีอีกหลายญัตติเชิญทานบัวพันธจากประทายครับ
นายบัวพันธ จันคําวงษ ผมนายบัวพันธ จันคําวงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอ
ประทาย ผมมีความสงสัยอยูวาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 ผมเองเปน
ผูเสนอในขอบัญญัติถนนสายบานบึงกระโดน บานดอนยาวใหญ 25,983,000 บาท แต
ทานไดตัดออก คงเหลือไว 888,000 บาท ผมก็ไมติดใจแตวา ปงบประมาณ 2560 มัน
อีกไมกี่วันก็จะหมดระยะเวลาดําเนินการแลว เงินแคแปดแสนกวาบาทในขอบัญญัติป 60
ทําไมไมดําเนินการ จนปลอยใหมันหมดเวลาทั้งๆ ที่ เ ป นข อบั ญ ญั ติ ในป ง บประมาณ 60
แถมยังเงินหายไปอีก 25 ลานกวาผมก็ไมพูด และพอทานนายกประยุทธ จันทรโอชาจะ
มาเราก็ลํ า บากกัน อีก เสาร อาทิ ต ย ต องเอารถไปเกรดไปบดไปอั ด เป น ผั ก ชี โ รยหน า
ประชาชนก็หัวเราะ ผมก็บอกวาข อบัญญัติงบประมาณรายจายผมก็ถ ายใหเพื่อนกํานัน
ผูใหญบานเขาดูตั้งแตที่เราอนุมัติไปแลวเมื่อเดือนสิงหาคม กันยายนป 59 เพราะฉะนั้นจึง
ฝากทานประธานไปถึงฝายบริหารวา งบประมาณอันไหนที่ไมควรจะกันเงินก็ควรจะเรงรัด
ป 61 ถ า เป น แบบนี้ อี ก ผมก็ ถื อ ว า เหมื อ นท า นสมาชิ ก หลายๆท า นที่ เ อ ย ไปแล ว
เพราะฉะนั้นงบประมาณ 888,000 บาทเนี่ยทําไมตองไดกันเงิน ผมก็สงสัยอยูมันไมมีหิน
คลุก ไมมีลาดยาง ยางมะตอยหรือยังไง เพราะฉะนั้นฝากเถอะครับฝากทานประธานไปถึง
ฝายบริหารใหตรวจตราดู พอถามอีกฝายก็โยนไปอีกฝายเหมือนกับไกหลอกลูก กุก กุก กุก
ลูกวิ่งมาเต็มไมมีอาหารเลย สภาเราฉันทใดก็ฉันทนั้นครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ ตองขอขอบคุณทานบัวพันธครับ สมาชิกจากอําเภอประทายนะครับ ทานสมาชิกจาก
อําเภอสีคิ้ว ทานเลิศชัยครับ
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นายเลิศชัย ธนประศาสน กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานคณะฝายบริหารเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติและ
เจาหนาที่ทุกคนนะครับ กอนที่เราจะผานรางงบประมาณใหกันเงินแบบไมกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 55 รายการนะครับ ผมอยากจะเรียนฝากทานประธานไปยังฝายบริหารวา ในครั้ง
ที่เราได ผา นงบประมาณป 60 ไปนั้นมีหลายอําเภอที่ไมไดทํ าถนนถ ายโอน ไมมีอยูใน
โครงการทานประธานไดเรียนบอกสมาชิกหลายคนวาใหไปหาปญหาความเดือดรอนของพี่
นองประชาชนก็เลยอยากจะเรียนฝากทานประธานวาใหฝายบริหารไดดูแลอําเภอที่ไมได
โครงการหรืองบประมาณในครั้งนี้ดวยนะครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ มีทานสมาชิกผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ไมมีนะครับผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ ขณะนี้องคประชุม29 ทาน สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันกรณีไมไดกอหนี้
ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่ฝายบริหารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ อนุมัติ
25 เสี ย ง ท า นใดไมอนุมัติ ค รับ – ไมมี – ท า นใดงดออกเสี ย ง งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกั นกรณีไมได กอหนี้ผูกพัน ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2560
ตามที่ ฝายบริหารเสนอดวยมติ อนุมัติ 25 เสียง ไมอนุมัติ – ไมมี – งดออกเสียง 4
เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญฝายบริหารแถลงครับ เชิญทานรองอุทัยครับ เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ทานผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค การบริห ารสว นจังหวัด นครราชสีมา ในการโอนเงิ นงบประมาณรายจา ยประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เหตุผล ดวยไดรับการรองขอจากสวนราชการสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา วามีความประสงคจะโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชนในการบริหารเงินงบประมาณขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ รายการโอนลด 1. กองแผนและงบประมาณจํานวน 3
โครงการ งบประมาณ จํานวน 248,300 บาท 2. สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จํา นวน 21 โครงการ 31,137,119 บาท 3. สํ า นักการช า งจํานวน 13 โครงการ
งบประมาณ 15,219,400 บาท 4. กองกิ จการสภา องค การบริห ารส ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 970,000 บาท 5. สํานักปลัดองคการ
บริห ารส ว นจั ง หวั ด จํา นวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท 6. กอง
สาธารณสุข จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 19,520,489 บาท รวม 41 โครงการ
งบประมาณ 70,075,308 บาท รายการโอนเพิ่ม 1. กองแผนและงบประมาณ จํานวน
6 โครงการ 284,300 บาท 2. สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม 84 โครงการ
งบประมาณ 49,747,008 บาท 3. สํานักการชา งจํา นวน 3 โครงการ งบประมาณ
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ประธานสภาฯ

20,080,000 บาท รวมทั้งสิ้น 93 โครงการ งบประมาณ 70,075,308 บาท ระเบียบ
ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําในลักษณะปริมาณงานหรือคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณทานรองอุทัย มิ่งขวัญครับ เชิญทานสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย
ครับ ไมมีนะครับถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องคประชุม29 ทาน สมาชิก
ทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ฝาย
บริหารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 25 เสียง ทานใดไมอนุมัติครับ -ไมมี- ทานใดงด
ออกเสี ย ง งดออกเสี ย ง 4 เสี ย ง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท า น และ
เลขานุการสภาฯ)

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่ฝายบริ หารเสนอ ดวยมติอนุมัติ 25 เสียง ไมอนุมัติ – ไมมี - งดออกเสียง 4
เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญฝายบริหารแถลงครับ ขอเชิญทานรองกิตติ เชาวนดี นะครับ
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทานครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในการ
กันเงินไมไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหตุผลดวยไดรับคํารองจาก
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา วายังมีความจําเปนที่จะตอง
ใชงบประมาณตอไป องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัติกัน
เงิน กรณีไมไดกอหนี้ผูกพันประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปอีก 1 ปดังนี้ 1.
หมวดคาครุภัณฑ 16 โครงการเปนเงินทั้งสิ้น 37,947,908 บาท 2. หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางจํานวนทั้งสิ้น 77 โครงการเปนเงิน 32,127,400 บาท รวม 93 โครงการ
จํา นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 70,075,308 บาทเพื่ อเบิ ก จา ยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอีย ดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได นําเสนอต อสภาองคการบริหารสวนจังหวั ด
นครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5
การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอ
หนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นอีกไมเกินระยะเวลา 1 ป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ครับ

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวนดี

๒๘

ประธานสภาฯ

ตองขอบคุ ณท า นรองกิต ติ เชาวนดี นะครับ ขอเชิ ญ ท า นสมาชิ กที่ มีค วามประสงค จะ
อภิปรายครับ มีทานสมพร จินตนามณีรัตน จากโนนสูง เชิญครับ ทานครับ

นายสมพร จินตนามณีรัตน กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ฝายบริหาร และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับ กระผม สมพร จินตนามณีรัตนจากอําเภอโนนสูง คือ ความไมเขาใจนะครับวาในการ
โอนลด และโอนเพิ่ ม ที่ ผ า นมานั้ น ในรายละเอีย ดของการโอนลด เป น จํ า นวนเงิ น
11,400,000 ลานเศษ โอนลดมาจากงบประมาณที่จะซอมแซมโรงเรียนทั้งหมด 58
โรงเรียน แลวก็มาโอนเพิ่มตั้งเปนรายการตั้งใหม ในรายการที่ 7 นะครับ คือมาตั้งเปนซื้อ
เครื่องเสีย งปรับ ปรุง หอประชุ มเอนกประสงคจํา นวน 23 โรงเรีย นเป นเงิ น 11 ล า น
เชนกัน หลังจากโอนลด โอนเพิ่มเสร็จแลวในระเบียบวาระที่ทานประธานกําลังดําเนินการ
อยู ในรายการที่ 7 ก็มาขอแกไขเปนโอนรายการตั้งใหมไมกอหนี้ผูกพันเปนการซื้อเครื่อง
เสียงเหมือนกัน จํานวน 11 โรงเรียนเทากัน ในเมื่อเราอนุมัติโอนลดและโอนเพิ่มเสร็จ
เรียบรอยแลว ตรงนี้มันเปนระเบียบใชไหมครับวาจะตองมาเปนรายการตั้งใหม ซึ่งเปน
23 โรงเรียนและก็อยากจะกราบเรียนครับวา ศึกษางบเยอะเหลือเกิน อยากจะเรียนถาม
สักนิดวา โครงการซื้อเครื่องเสียง 23 โรงเรียน โรงเรียนละ 500,000 มันเปนเครื่อง
เสียงชั้นดีหรือวาอะไร อยางไร ตรงนี้ก็อยากจะตั้งเปนขอสังเกตไวสักนิดนะครับวา ขอโอน
ลด โอนเพิ่ ม ในจํ า นวนเงิ น เท า กั น และจะมาโอนรายการตั้ ง ใหม ก็ จํ า นวนเงิ น
11,400,000 กวาเชนกัน ตรงนี้ก็เปนความไมเขาใจ อยากจะเรียนถามทานประธานไป
ยังฝายบริหารสักนิดนึงประดับความรูนะครับวา ในระเบียบวิธีปฏิบัติ จะตองมาตั้งเป น
รายการตั้งใหม และเครื่องเสียงโรงเรียนละ 500,000 บาท มันเหลือ 23 โรงเรียนแค
นั้นเอง เพราะฉะนั้นโรงเรียนตั้ง 58 โรงเรียนทําไมไมมีความเสมอภาคกันหรืออยางไรจึง
จะตองมาขออนุมัติตั้งใหมแลวก็มีการโอนลด โอนเพิ่มครับ กราบขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ เชิญทานประพจน ธรรมประทีปครับ เชิญครับ สจ.จากอําเภอเมืองครับ
นายประพจน ธรรมประที ป กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ ท า นสมาชิ ก ผู ท รงเกีย รติ กระผมประพจน
ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 กอนอื่นต องขอบคุ ณท านประธานสภาครับที่ ให
โอกาสและขอขอบคุณทานฝายบริหารไดตอบขอซักถามตอเพื่อนสมาชิกดวยกันดวยความ
เขาใจทั้งหมดที่ทานตอบมานั้น ผมเชื่อครับวาสมาชิกทุกทานเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นใน
อบจ.แหงนี้แตไมวาจะเปนเรื่องของรถเกรดก็ดี เครื่องบดอัดก็ดี มันก็ลาชา โครงการทาน
คิดดีที่สุด ไมวาจะเปนเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องจักร แตวาพิจารณาเกินไปไหม ป
59 ยังไมซื้อจะป 60 แลว เพราะฉะนั้นตั้งเปนขอสังเกตไวและที่ผมจะพูดในวันนี้การตั้ง
โอนลด โอนเพิ่มมาตั้งเปนรายการใหม ทานประธานสภา และทานฝายบริหาร ตลอดจน
เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เปดไปหนาที่ 2/2 ครับ การที่ตั้งโครงการใหม รายการที่
17 ครับ เรื่องของการซื้อรถบรรทุกติดเครน สิบลอ 2 เพลาพรอมดวยติดตั้งเครนสลิงติด
กระเชาไฟฟา 1 คัน ราคา 7.5 ลานบาท ผมถามทานประธานไปยังฝายบริหารมีความ
จําเปนขนาดนั้นเชียวหรือ ที่จะตองซื้อรถสิบลอติดเครน เพื่อจะซอมสายไฟฟา ซึ่งมันใช
หนาที่ อบจ.ของเราไหมที่จะทําตรงนี้ จริงอยูครับขณะนี้ อบจ.ของเราก็มีอยูแลว 1 คัน

๒๙

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวนดี

เปนรถหกลอขนาดเล็กสามารถใชงานไดและใชงานผิดประเภทดวยเอาเครนยกเสาไฟฟา
ไปยกตนไม มันก็เกิด อาการเสี ยหาย เพราะฉะนั้น ผมอยากเสนอราคา 7.5 ลา นบาท
ราคามันไมแตกตางไปจากรถเกรดของทานที่ทานตั้งราคาไว 7.5 ลานบาท เชนเดียวกัน
เอาเงินที่จะซื้อรถเครนสิบลอสองเพลาสลิงติดตั้งเครนสลิง ติดกระเชาไฟฟา สําหรับแกไข
งานไฟฟาเอาไปซื้อรถเกรดเพื่อมาดูแลพี่นองประชาชนที่อยูในแตละอําเภอไมดีกวาหรือ
ครับ และถึงแมวา มีความจําเป นจริงๆก็ไมควรที่จะซื้อสิ บลออํานาจหนาที่ หรือวาความ
จําเปนของ อบจ.ผมคิดวาเปนหกลอขนาดกลาง 300 แรงมาก็เหลือเฟอแลว จัดซื้อจัด
จางเครน 5 ตันมาติดมันก็ใชได แลวทํากระเชาหรือซื้อกระเชาติดตายเครน ก็สามารถ
ใชได 2 อยางดวยกัน ผมเชื่อแนวางานไฟฟาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
นั้นไมคอยไดมี จะมีที่ใชประจําก็เชน งานยาโม งานปใหม งานลอยกระทง เพื่อนําไปใชใน
การจัดงาน ขอฝากวาสมควรขนาดนี้ไหม ถาเปนในใจผมเองจริง ๆ แลว ผมไมทราบวา
สํานักชางมี TOR อยางไรบางในการที่จะจัดซื้อจัดจาง จริงอยูการที่จะตั้งตามราคากลาง
เมื่อสักครูผมตองขออนุญาตที่กลาวถึงทานรองฯกิตติ ทานบอกวาเขาตั้งตามราคากลาง
ผมเชื่อครับวาราคากลางจริง แตคงจะไมมีเรื่องของเปนราคากลางที่จะใชเครื่องมือตัวนี้
ถาเปนราคากลางน้ํามัน เปนพวกวัสดุสิ้นเปลืองผมจะเชื่อ แตวันนี้ถึงจะมีราคากลางก็จริง
เราก็สามารถที่จะตั้งไดตามความเปนจริง ผมเชื่อวากอนที่จะมาตั้งราคากลางตัวนี้จะตองมี
TOR และการตั้งรายการทั้งหมดใหมนี้จะตองมี ปร.4 ปร.5 มาใหเพื่อนสมาชิกฯ เราได
เป นคนตั ดสิ นใจดว ย พิจารณาไดด วย วันนี้ถ าเป นความจําเป นเรง ดว นก็ค วรจะนํา ไป
พิจารณาใหม จริง ๆ แลว ผมอยากใหพิจารณาการตั้ งรายการใหมเปนที ละขอ วาขอนี้
สมาชิกฯ เห็นชอบไหม นี่ถึงจะเปนความถูกตองในการที่จะพิจารณา ไมใชมายกพวงแบบ
นี้ ถาบอกวาใหถอนตัวนี้ก็ตองถอนทั้งพวง ถูกไหมครับ อยางที่เพื่อนสมาชิกฯ บอกวาสภา
แหงนี้เราอยูกันแบบพี่แบบนอง เราอยูดวยกันอยางอะลุมอลวย อยูกันดวยความเขาใจซึ่ง
กันและกัน เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกฯ บอกวาถาเปนผมตรงนี้มือยกแตใจไมยกครับ ใน
ขอนี้ จึงฝากทานประธานไปถึงฝายบริหารวาชวยกํากับดูแลในการที่จะตั้งราคากลางของ
เครื่องมือเครื่องจักร เพราะเครื่องมือเครื่องจักรเหลานี้เปนเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชแลวมี
การชํารุดเสียหายและตองมีการดูแลบํารุงรักษา เชนเดียวกันป 59 ผมเคยอภิปรายใน
สภาฯ แหง นี้วา สํ านักการชา งได จัดซื้อ มีข อบั ญ ญัติ จัดซื้อหัว กระแทกติ ดรถเจซีบี งบ
800,000 บาท ผมก็ติติงไปตรงนี้เหมือนกันวาราคามันสูงเกินไปหรือเปลา ณ วันนี้ซื้อ
หรือยังไมซื้อ ผมไมทราบ ราคาเทาไหรอันนี้เราไมไดติดใจ เพียงแตบอกวาอะไรที่จะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัด อะไรจะเปนประโยชนของพี่นองประชาชน อะไร
ที่จะประหยัดเงินใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผมเชื่อครับวาสมาชิกฯ ผู
ทรงเกียรติทุ กทา นพรอมที่จะเดิ นไปกับ ผูบ ริหาร ถ าไปในทางที่ ถู กต องทุ ก ๆ คนครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ มีทานสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญฝายบริหารชี้แจงครับ
กราบเรีย นทา นประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานเพื่อนสมาชิกฯ ผู ทรงเกีย รติทุ กทา นครับ
กระผมกิตติ เชาวนดี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแรกเรื่อง

๓๐

เครื่องเสียง หลายโรงเรียนทําอาคารเอนกประสงคใหม รวมทั้งที่เพื่อนสมาชิกฯ หลายคน
ไดไปกอสรางในนามของสมาคมศิษยเกา ในนามของผูบริจาคเขาก็สรางใหแตอาคาร เรา
เห็นวาการติดเครื่องเสียงในอาคารใหมมันจะมีประโยชนไวทํากิจกรรมไดหลากหลายชนิด
โรงเรียนเองก็ตองไปปรึกษาทานนายกฯ ออกไปโรงเรียนบอย ๆ ผมไมไดออกเพราะผม
ไมไดดูโรงเรียน แตผมไดสอบถามจากทานปลัดแลว เปนอาคารเอนกประสงคใหมที่ยังไมมี
เครื่องเสียง แลวอาคารเอนกประสงคมันไมไดหมายความวาจะเอาไวแตเขาแถวอยางเดียว
และในกรณีเขาแถวหรือทํา กิจกรรมตาง ๆ การถือไมโครโฟนมันไมสะดวก มันไมเป น
อุปกรณในการเรียนการสอน และโรงเรียนมีงบประมาณอันจํากัด ซึ่งเรารับถายโอนมาทั้ง
58 โรง ตรงไหนที่เราจะทําใหโรงเรียนไดมีศักยภาพใหมันนาเรียนนาอาศัยใหกับพี่นอง
ประชาชนเมื่อเราทํา โรงเรียนแลว เราก็อยากทํา ใหมันดีใหมันครบถวน ผมเรียนเพื่อน
สมาชิกฯ อยางนี้ครับวาผมไดเรียนปรึกษากับทานนายกฯ นอกจากเครื่องเสียงที่เราทํา
อาคารหอประชุ มแลว ยิ่ งมีคนมาบริจาคเยอะแยะแล ว ผมยั งเสนอกับ ทา นนายกฯ ว า
โรงเรียนที่ดี โรงเรียนที่มีความหลากหลาย ควรจะมีสระน้ําดวยหรือเปลา ไวบริการใหกับ
พี่นองประชาชน โรงเรีย นใหญ ๆ ตองมีสระน้ํา ผมวาโรงเรียนดี ๆ โรงเรียนดัง ๆ ใน
จังหวัดนครราชสีมาเขามีสระน้ํา มีสระน้ําแลวมีประโยชนตรงไหน วั นนี้เราจะเห็นขา ว
เรื่องเด็กจมน้ําตายเยอะแยะ ประชาชนเสียชีวิต ถาเรามีกิจกรรมดึงผูปกครอง ดึงนักเรียน
มาทํากิจกรรม ผลประโยชนที่ไดรับคือเด็กมีภูมิเรื่องการวายน้ํา เด็กก็ไมตองมาเสียชีวิตกับ
การจมน้ําตาย โรงเรียนมีกิจกรรมทํา เขากับชุมชนได อบจ.มีชื่อเสียงเปนโรงเรียนที่ดี เปน
โรงเรียนที่ครบเครื่อง ไมใชเฉพาะเรื่องเครื่องเสียง ผมขอออกนอกเรื่อง ผมยกตัวอยางวา
มันนาจะมีไหม อยางโรงเรียนใหญ ๆ อยางสีคิ้ว ประทาย บัวใหญ เตรียมอุดม สูงเนิน
หลายที่เปนโรงเรียนใหญ ๆ และดึงพี่นองประชาชนเขามา ผมเองไดปรึกษาทานนายกฯ
วาถาสมมุติเราจะทําเรื่องสระน้ํา เรื่องอื่น ๆ เราจะทําไดไหม ไมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียง
ผมอธิบายใหฟงวาการจะใหมันครบเครื่องเรื่องของโรงเรียน เราควรจะทําอยางไร เราจะ
ดึงเด็กใหมาเรียนโรงเรียนเราไดอยางไร การสรางอาคารเอนกประสงควันนี้ถามวาองคการ
บริหารสวนจังหวัดรับมาจากการทํางานของพี่นองภาคประชาชน สมาคมศิษยเกาเองก็ดี
เขาก็สรางให แลวเราจะไปใชอะไร เมื่อสรางใหแลวเราควรจะมีน้ําใจ เราควรจะไปเติมเต็ม
ใหเขาหรือไม เขาจะไดใชโดมอันนี้ไวทํากิจกรรมกับเด็กเปนรอย ๆ คน เปนพัน ๆ พัน คน
หรือทั้งโรงเรียน เพื่อที่มาทํากิจกรรมตรงนี้ เวลาสื่อสารกับนักเรียนจะไดมีชองทางในการ
สื่อสารและในอนาคตตอไปผมเรียนวาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเด็กที่มา
โรงเรียนเราตองมีความปลอดภัยของชีวิตวันนี้หลีกหนีกลองวงจรปดไมได ก็อยากจะมี
กลองวงจรปดสัก 16 ตัว 32 ตัว ใหในโรงเรียน เพื่อเขาจะไดไปสอดสองดูแลอยูในหอง
ผูอํานวยการโรงเรียน ของที่เ คยหาย เราเคยคอมพิว เตอรหาย เคยมีเรื่องราวเกิด ขึ้ น
มากมายในโรงเรียน ก็พยายามจะทํา โรงเรียนเราใหมันดี ให มันมีมาตรฐานขึ้น อาคาร
เอนกประสงคในอนาคตตอไปโรงเรียนไหนมีแลวก็ไมตอง อันไหนที่ยังไมมีเราก็จะเติมให
มันเต็ม อันไหนสรางใหมมีอาคารอเนกประสงคเราก็จะใสเครื่องเสียงเปนในสวนของกอง
การศึกษา เชนเดียวกันเรื่องรถเครนการตัดสินปญหาวาอะไรพอ อะไรไมพอ เหมาะสม
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หรือไม ผมเชื่อวาเปนดุลยพินิจของทานสมาชิกสภาฯ อยูแลว การจะซื้อรถเครนสักคัน
ถามวาไวคอยบริการใหพี่นองประชาชนดวย องคการบริหารสวนจังหวัดวันนี้มี 32 ศูนย
32 แหง และมีสํานักชางอยูที่นี่ มีองคการบริหารสวนจังหวัดอีกที่หนึ่ง สํานักศึกษาอีกที่
หนึ่ง และศู นยป ระสานงานทั้ง 32 อําเภออีกที่ห นึ่ง มีโ รงเรีย นอีก 58 โรง ปญ หาที่
เกิดขึ้นคือเวลาที่มันเกิดเหตุการณอะไรขึ้นมา รถเราไดใช โรงเรียน 58 โรง จะทําอะไรแต
ละครั้งตองไปเชารถไหม ตองไปซื้อรถไหม เรานํามาไวสวนกลางคันหนึ่ง งานราชพิธี งาน
โรงเรียน งานไฟฟา งานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนประจํา ผมเชื่อวาไมไดใชเฉพาะในสํานักชาง
แน ไวบริการใหกับหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย ในเมื่อเราซื้อแลว เราทํา
แลว มันควรจะไวบริการใหกับพี่นองประชาชนดวยหรือไม ถามีความจําเปน มีหนวยงาน
ใดขอความอนุเคราะหมา องคการบริหารสวนจังหวัดทํากิจกรรมใดขึ้นมาก็ตามแต ไมได
เก็บเงิน ไมมีหนาที่ไปเก็บเงินกับพี่นองประชาชน มีหนาที่ใหความอนุเคราะห ชวยเหลือให
ความสะดวกสบาย สามารถแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนได เรากําลังคิดวาถาขนาด
นี้มันเหมาะสมพอเพีย งหรือไม สว นราคานั้นตองตามราคาพัสดุ แตผ มเชื่ อแนวาราคา
ขนาดนี้เวลาเคาะกันจริง ๆ หรือราคาที่เราใชในการจัดซื้อจัดจางแบบใหมเปน E-bidding
ไม มี ใ ครรู ว า ใครซื้ อ แบบ ไม มี ใ ครรู ว า จะมี ใ ครมาร ว มประมู ล หรื อ ไม ต อ งส ง เข า
กรมบัญชีกลาง ราคานาจะต่ํากวานี้ ซึ่งผมเชื่อวาที่สํานักชางตั้งราคาเขามา ตั้งตามราคา
พัสดุเขามา เราเองก็พยายามจะหลีกหนี พยายามจะไมใหไดของที่ไมดี ไมมีคุณภาพมาให
เรา เราถึงพยายามอยากจะไดตรงนี้ แนนอนครับผมยังซื้อรถเกรดคันแรกไมได ผมจะไป
ตั้งรถเกรดอีกคันหนึ่ง รับรองวานอกจากจะโดน 2 เดงแลว นาจะโดนเปน 3 เดง เรา
กําลังจะทําใหมันเห็นใหไดวาเราตั้งใจจริง เราอยากไดของดีจริง ไมตองกลัวครับวันนี้ ผอ.
สวนทั้ง 2 ทาน มานั่งอยูตรงนี้ ผมเชื่อวาเขาจะเรงนําสิ่งที่ประชาชนทวงติง นําสิ่งที่สภาฯ
มาบอกเราเปนกระจกสะทอนเงาวาที่มันเกิดขึ้นเหตุผลเปนแบบนี้ วันนี้ฟาเปด สดใสแลว
มีการตรวจสอบ ไมมีการมาซูเอีย ไมมีการนูนนี่นั่น วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ หลายคนมีความรู
ความสามารถหลายทาน เปนกระจกสองเราใหเราอยางทั่วถึง บางเรื่องผมก็ตองยอมรับ
ครับวาไมไดรูไปหมดทุกเรื่อง แต 80 – 90 % ผมตองรูใหได ขอบคุณทานประธานสภาฯ
เพื่อนสมาชิกฯ ที่กรุณาเปนกระจกสองเงาผมจะกลับไปตรวจสอบดูแลทําใหเงินภาษีของพี่
นองประชาชนใชไดอยางเต็มที่เสมอ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทานกิตติ เชาวนดี ฝายบริหารครับ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
เชิญทานประพจนครับ
นายประพจน ธรรมประทีป กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ กระผมประพจน
ธรรมประที ป สมาชิกฯ จากอํา เภอเมือง เขต 4 ครับ ขอบคุ ณทานรองฯ นายกที่ให
ความกระจางและใหเหตุผล เหตุผลทานดีแตผมไมไดบอกวาไมไดใหทานซื้อ ไมไดไมใหซื้อ
ใหลดขนาดลง ดวยความจําเปนที่ทานบอกวาไวบริการสาธารณะประชาชน ผมถามวามัน
เกินไปไหมสําหรับ 10 ลอ สําหรับที่จะใช ทํา TOR มาสิครับวาคุณใชเครนเทาไหร กี่เมตร
ผมบอกครับวาผมเปนคนขายเครนรู นี่เปนการใหความรูกับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ความจําเปนในการใชมี แนนอนครับใชครับ แตผมถามวาทานบอกวา 58
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 8
ประธานสภาฯ
นายชาคริต ทิศกลาง

โรงเรียน 32 อําเภอ มีอยูคันเดียวใชไดอยางไร ในเมื่อถาใชพรอม ๆ กัน ใชไหมครับ ไม
ตองพูดมาก ถา ณ วันนี้ถาเกิดวาโรงเรียนเตรียมอุดม กับโรงเรียนสูงเนินจะใชพรอมกัน
เวลาเดียวกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ตองใชพรอม ๆ กัน จะทําอยางไร ผมไมไดบอกวาไมให
ซื้อ แตบอกวาใหใชแค 6 ลอ เปนอยางไร เงินสามารถจะไปใชไดอีก ไมใชวาตั้งไว 7 ลาน
ซื้อไปแค 3-4 ลาน เงินเหลือตองมาโอนกันในสภาฯ แหงนี้ เอาไปทําตรงโนน ตรงนี้ เพื่อ
พี่นองประชาชนแมแตทุกวันนี้ตั้งงบประมาณอีกขอหนึ่ง รถขุดแมคโครทานสมาชิกผูทรง
เกียรติหลายทานรูครับวาราคาเทาไร ตั้งไว 6 ลาน 6 ลาน สามารถซื้อได 2 คัน และของ
ที่ทานบอกวาตองตั้งสเปคใหดีผมยังไมเคยเห็นเลยครับวาสถานที่ราชการแหงไหน หรือ
อบจ.แหงไหนไปซื้อรถจากจีน ที่เ ปน 10 ลอ พวกไทกง หรือดาวา ยังไมเคยมี เพราะ
สเปคจากตัวแทนผมถามวาอีซูซุก็ใชได นิสสันก็ใชได ใชไดทุกยี่หอ มันอยูที่ผูใช ผูดูแล ผม
ไมไดวาอะไรในการที่จะซื้อ เพียงแตบอกวาซื้อขนาดเล็กลงไดไหม เปน 6 ลอ 300 แรง
ไดไหม มันก็พอกัน เพลาเดียวไดไหม หรือ 2 เพลาไดไหม ตรงนี้ตางหากที่ผมติงไป บอก
ว า ให ดู ร าคาในความจํ า เป น ถ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งซื้ อ จริ ง ๆ ซื้ อ 2 คั น เลยครั บ
7,500,000บาท สามารถซื้อได 2 คันเลย เครนตัวนึงไมเกิน 400,000 บาท เครนใหม
18 เมตร ผมบอกเลยวาซื้อไดไมเกินลานตอหนึ่งตัว สูซื้อเครนสัก 3 ตัว มาติดกับรถ 10
ลอของ อบจ. หรือ 6 ล อที่มีอยู ประโยชนจะไมมากกวาหรือครับ ที่จะไปซื้อรถแคคั น
เดียวตั้ง 7,500000 บาท ตั้งเปนขอสังเกตไวตรงนี้ ไมไดที่จะขัดขวาง ไมไดที่จะไมยกมือ
ให เพี ย งแต บ อกว า มั นน า จะเป น ไปแบบนี้ ใ นการที่ จะดู แ ลผลประโยชน ข องพี่ น อ ง
ประชาชน ขอบคุณครับ
ขอบคุณท านประพจนค รับ มีส มาชิ กทา นใดอภิป รายเพิ่มเติมหรือไมค รับ ถ าไมมีผู ใด
อภิป รายเพิ่มเติมผมขอมติ ที่ป ระชุ มครับ ขณะนี้องค ประชุม29 ทานสมาชิกฯ ทา นใด
อนุมัติใหกันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามที่ฝายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 25 เสียง ทานใดไมอนุมัติครับ
-ไมมี- ทานใดงดออกเสียงงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2
ทาน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ ฝายบริ หารเสนอ ดว ยมติ อนุมัติ 25 เสียง ไม
อนุมัติ -ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ทาน และ
เลขานุการสภาฯ)
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
8.1 แจงปญหาความเดือดรอน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นของราษฎรในพื้นที่
เชิญทานชาคริต ทิศกลางครับ
เรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิ กฯ ผูทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตทา น
ประธานฯและสมาชิกฯ 2 เรื่องสั้น ๆ ครับ เรื่องแรกศูนยประสานงานอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติไดรับความกรุณาจากฝายบริหารไดนํางบประมาณไปลง ซึ่งผมเองก็ไมทราบวาเปน
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งบของปไหน ไมอยากจะใชคําวางบลับนะครับ เพราะวาไมมีใครทราบลวงหนามากอน
แมแตเจาหนาที่ศูนยก็ดี หัวหนาศูนยก็ดี หรือแมแตสมาชิกสภาฯ สจ.พื้นที่ก็ไมทราบ มา
ทราบอีกทีก็ตอเมื่อมีชางขนวัสดุไปลง และก็ทราบวาไดทําสัญญากันเปนที่เรียบรอยแลว
งบนี้ โครงการนี้ก็คื อโครงการกอสรา งหองน้ําและทางลาดขึ้นลงคนพิการ ก็ถือว าเป น
โครงการที่ดีครับ เพราะทันยุคทันสมัย ทันตอเหตุการณ เพราะที่ไหน ๆ เขาก็ทํากัน อบต.
เทศบาล อําเภอหรือสวนราชการอื่น ๆ เขาทํ ากันทั้ง นั้น แต สว นใหญเ ขาทํ ากันเล็ ก ๆ
พอประมาณ แตของเราใชงบถึง 300,000 บาท ที่อําเภอเขาก็ทําลาดจากหนาอําเภอลง
มานิดเดียว และมีราวเหล็กที่เปนราวสแตนเลสดูแลวก็สวยงาม ใชประโยชนได เขาคงคิด
วาคนที่ ใช ประโยชนจริง ๆ คงไมคอยจะมีสั กเทา ไร เพราะผู พิการก็คงไมคอยจะไปใช
บริการเทาไรนัก แตที่ผมติดใจคือทําไมศูนยประสานงานอําเภอเฉลิมพระเกียรติถึงไดรับ
งบประมาณถึง 300,000 บาท และสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็กมีกําแพงคอนกรีต 2
ดาน ใหญโตมาก วกไปวนมา สูง 2 เมตร ขึ้นไปปดบังหนาทางขึ้นศูนยประสานงานหาย
ครึ่งตอครึ่งทําใหคนที่นั่งทํางานอยูขางในมองอะไรไมเห็นขางหนาบดบังทัศนียภาพของ
หนาศูนยประสานงานไปจนหมดสิ้น ผมก็ไมทราบวาโครงการนี้เปนความคิดของใคร แตที่
สําคัญ ไปกวานั้นไมทราบวา ชางไหนเปนคนออกแบบ ไมทราบว าเอาสว นไหนคิด ถึงได
ออกแบบไดใหญโต สวยงามไดปานนี้ ใครไปเห็นเขาก็ชมครับ ผมเองก็รับคําชมดวยความ
ปลาบปลื้ ม ผมเองก็อ ยากให ท า นสมาชิ กฯ ทั้ ง หลายไปเห็ น ว า ขณะนี้ ป จจุ บั น นี้มั น
กลายเปนอนุสรณสถานหนาศูนยประสานงานอําเภอเฉลิมพระเกียรติไปแลว งบอยางนี้
โครงการอยางนี้ทานกลับดําเนินการไดอยางรวดเร็ว จนผมเองตั้งตัวและแกไขอะไรไมทัน
มันเปนเรื่องที่ผมอัดอั้นมานานและผมก็ไมเคยคิดจะพูด วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพูด ตอไป
ถามีโครงการลักษณะอยางนี้ที่เกี่ยวของกับศูนยประสานงานฯ เกี่ยวของกับคนทํางานใน
พื้นที่ก็นาจะใหกันรับรู รับทราบบาง เผื่อจะแกไขไดทันทวงที ก็ไมเปนไรมันเกิดขึ้นมาแลว
ก็แลวกันไป เรื่องที่สอง อยากจะกราบเรียนตอทานรองฯกิตติ ผูรับผิดชอบกองชาง ใน
วันที่ 26 ตุลาคม ตองถือวาเปนวันสําคัญของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ วัดสมานมิตร
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดรับมอบหมายใหเปนสถานที่ถวายพระ
เพลิงใหกับองคในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ในวันนั้นแนนอนครับประชาชน สวนราชการ
ทุกสวนก็ยอมที่จะหลั่งไหลมาที่วัดสมานมิตรแหงนี้ ขณะเดียวกันก็มีถนนสายหนึ่งเชื่อม
จากหนาอําเภอมาที่ตําบลหนองงูเหลือม ถนนสายนี้ชํารุดเสียหายมากและมากที่สุดเทาที่
ผมเคยเห็นมา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการปรับปรุง เอาแครถเกรดรถบดนี่แหละครับ
ในชวงเดือนตุลาคม กอนที่จะถึงวันอันสําคัญนี้ ผมอยากจะใหลงบันทึกวาไดมีการขอกัน
อยางเปนทางการในสภาฯ แหงนี้ และเพื่อความมั่นใจวาจะไดรับการแกไขรถเกรดรถบด
ไปดําเนินการกอนวันอันสําคัญ ขอบคุณครับ
เชิญทานพรชัยครับ

นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ทําหนาที่ประธานสภาฯ
นายพรชัย อํานวยทรัพย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมพรชัย
อํานวยทรัพย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอครบุรีเมื่อ
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นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ทําหนาที่ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

สักครูทางเพื่อนสมาชิกฯ ไดพูดถึงเรื่องงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งผมเอง
อยากสอบถามไปยั ง ผู บ ริหารสั กนิด ว า ทางองค การบริห ารส ว นจัง หวั ด นครราชสี มามี
แนวนโยบายหรือแนวทางที่จะสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพฯ อย า งไร เพราะว า ในขณะนี้ ผ มเชื่ อ มั่ นว า ในอํา เภอต า ง ๆ นั้ น ได จั ด ซุ ม ถวาย
ดอกไมจันทน ซึ่งจะยอลงมาจากพระเมรุมาศ ซึ่งจะทําในทองถิ่นตามอําเภอตาง ๆ คิดวา
จะทําทั้ง 32 อําเภอ ในแตละอําเภอก็ไดขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท.ในพื้นที่
เพื่อที่จะจัดสรางซุมถวายดอกไมจันทนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใน
วันที่ 26 ตุลาคมนี้ อยากทราบวาทางองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมีแนวนโยบายหรือ
แนวทางอยางไรที่จะใชเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 นี้ ขอสอบถาม
ครับ ขอบคุณครับ
เชิญทานอุทัยครับ
กราบเรีย นท านประธานสภาองค การบริห ารสว นจัง หวั ดฯ ทา นสมาชิ กผู ทรงเกียรติ ที่
เคารพ กอนอื่นตองขอกราบขอบพระคุณที่ทานทั้งหลายไดตั้งขอสังเกตหลาย ๆ เรื่อง ถือ
วาเปนประโยชนกับองคการบริหารสวนจังหวัดของพวกเรา หลายเรื่องเปนความตองการ
ของพี่นองประชาชนที่ฝ า ยบริห ารไดต อบท านไปพอสมควร มี 2-3 เรื่องที่ ผ มต องขอ
อนุญ าตได กราบเรีย นใหกับ ทา นสมาชิกฯ ผ านไปยั งท านประธานฯ เพื่อความเขา ใจที่
ตรงกัน เรื่องสําคัญที่ทานสมาชิกฯ ไดเรียนสอบถามตั้งขอสังเกตวาวันที่ 26 ตุลานี้ เปน
วันสําคัญของปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ ไดไปรวม
ประชุมกับทางจังหวัดหลายครั้ง ทั้งการรับฟงวีดีโอคอนเฟอเรนทจากกระทรวงมหาดไทย
มายังผูวาราชการจังหวัด หลายเรื่องที่ทางจังหวัดไดรองขอใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหทานนายกฯ ไดสนับสนุนในภารกิจในวันที่ 26 มีหลายเรื่องที่ทางผูวาราชการจังหวัดได
ขอรอง ทานนายกฯ ก็ไดสนับสนุนในสวนของการจัดพิธีในครั้งนี้หลายเรื่องดวยกัน ในสวน
ของการจัดตามอําเภอตาง ๆ นั้น ขอกราบเรียนอยางนี้ครับวาเปนความละเอียดออน เปน
พิธีการที่สําคัญทางกระทรวงมหาดไทยไดควบคุม ไดดูแลในเรื่องของระเบียบวิธีปฏิบัติ
เปนระยะเวลาพอสมควร ทางจังหวัดเองก็ไดรับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยเปนระยะ ๆ
เรื่อยมา ตั้งแตการกอสรางพระเมรุมาศที่ทาน สจ.ไดตั้งขอสังเกตและสั่งการไปยังอําเภอ
ตาง ๆ ซึ่งทานผูวาฯ เองก็ไดสั่งการไปยังอําเภอตาง ๆ ผมเองก็ไดรับมอบหมายจากทาน
นายกฯ ใหไปรวมในพิธีมอบดอกไมจันทน ไปรวมประชุมที่มอบดอกไมจันทนใหกับอําเภอ
ตา ง ๆ ให ทา นนายอําเภอ สิ่ งที่ ทา น สจ.ถามบอกวา อบจ.จะได สนับสนุนในสว นของ
อําเภอหรือสว นอื่นหรือไม ตองกราบเรีย นวาการที่เราจะได ทําอย างหนึ่ง อยางใดไปถ า
จังหวัดยังไมอนุญาต อนุมัติ หรือสั่งการเราก็ไมกลาทํา เพราะเปนเรื่องความละเอียดออน
มาก ต องขออนุญ าตไดนําเรีย นเพื่อความเขาใจของทางสมาชิ กสภาฯ อีกเรื่องหนึ่งใน
ขณะนี้ทางรัฐบาลไดใหมีนอกเหนือการวางดอกไมจันทน วันที่ 26 แลว ทางรัฐบาลก็ยังมี
นโยบายใหแตละจังหวัดในการบวชใหกับในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยทุกจังหวัดกํากับดูแล
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โดยสํานักพระพุทธศาสนา 77 จังหวัดก็ใหมีการบวชจังหวัดละ 1 จุดเปนหลัก หรือพี่นอง
ประชาชนจะบวชก็ ป ระสานงานกับ สํ า นักพุท ธฯ กับ ทางจั ง หวั ด ได บ วชเพิ่มเติ มก็ไ ด
ในขณะนี้องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนครฯ ไดรวมกับพอคา พี่นองประชาชนจัด
ขึ้นอีก 1 คณะ คณะที่ จัดคณะที่ 1 ของสวนราชการเปนทางการ จัด ที่วัดบึ ง โดยผูว า
ราชการจังหวัด จัดบวช 89 รูป คณะที่ 2 ทาง อบจ. เทศบาลนครนครราชสีมา สมาคม
ชมรมพอคาตาง ๆ ในโคราช รวบรวมกัน จัดในวันที่ 19 – 29 ตุลาคม จัดเปนคณะที่ 2
89 รูปเหมือนกัน สวนคณะที่ 3 ผมไดทราบขาววามีคณะสงฆ มีพี่นองประชาชนอีกคณะ
หนึ่ง ก็จะจัด เหมือนกัน แสดงว าที่โ คราชเราจะมีพิธี ที่ยิ่ง ใหญ เพื่อให สมพระเกียรติ ของ
พระองคทาน ถือโอกาสนี้ไดกราบเรียนให กับทางทานสมาชิกสภาองคการบริห ารสว น
จังหวัดที่ทานไดตั้งขอสังเกตในเรื่องของการบริหารราชการก็ดี อีกเรื่องหนึ่งผมเห็นวาเปน
เรื่องที่สําคัญยิ่งวันนี้มีการประชุมของ ปปช.จังหวัดนครราชสีมา เปนการสรุปผลงานใน
รอบ 1 ป ประจําป 2560 มีการสรุปผลงาน แถลงขาวที่ ปภ. และมีเรื่องที่อยากกราบ
เรียนผมถือวาเปนความสําคัญ มีเรื่องที่นําเรียนทั้งจังหวัดรองเรียนหนวยงานราชการของ
เราทั้ ง หน ว ยงานรั ฐ และรัฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง หมดในโคราช 690 เรื่อ ง คณะ ปปช.ก็ ไ ด
ดําเนินการแจงขอกลาวหาทั้งหมด 116 เรื่อง มีคนไปรับทราบขอกลาวหาทั้งสิ้น 188
คน ในขณะนี้เปนการแจงขอกลาวหาของ ปปช.จังหวัดนครราชสีมา ผมเองก็ไดทราบวา
หลายทองถิ่นที่ไปรับทราบขอกลาวหาอยูในขณะนี้ รวมทั้งหนวยงานราชการในโคราชก็
หลายหนวยงานดวยกัน ผมอยากกราบเรียนวาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ สตง. ที่ตรวจสอบพวกเราก็ดี
สิ่งที่ ปปช.ตรวจสอบก็ดี ทานรองฯกิตติ ก็บอกวาในขณะนี้องคการบริหารสวนจังหวัดเรา
ก็พยายามแกขอกลาวหา ไดตอบขอซักถามของ ปปช. สตง.อยู หลาย ๆ เรื่อง ทําใหภาค
ขาราชการเราอึดอัดและทํางานไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย นํามาซึ่งความหวงใยของพี่นอง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่เม็ดเงินตาง ๆ ยังไมดําเนินการในพื้นที่ในอําเภอ
ของทาน ผมเชื่อวาทานนายกฯ เอง พวกเราเองก็รัดกุมในเรื่องของระเบียบ วิธีปฏิบัติ ก็
ขอเรียนวาหลายสิ่งหลายอยางทานนายกฯ พวกเราฝายบริหารก็พยายามทํางานใหกับ
ทานเต็มที่ แตอาจจะไมถูกใจ ผมไดมีโอกาสไปรวมประชุมหลาย ๆ เวทีที่ทานนายกฯ ได
มอบหมาย ตอแตนี้ไปกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของหลาย ๆ กฎหมายดวยกัน ก็จะรวบรวม
อยูในกฎหมายประมาณ 5-6 ฉบับ จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเราเขมแข็ง
ขึ้น การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดกระชับและรวดเร็วขึ้น แมแตรายได
ของ อปท.ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นสําหรับทองถิ่นพวกเราในอนาคตถาเปนไปตามกฎหมายที่
ทาง สนช. หรือคณะรัฐ บาลกํา ลั งพิจารณากันอยู ผมว าต อไปแต ล ะทองถิ่ นที่จะควบ
รวมกัน งบประมาณ ถาผานไปไดจะทําใหทองถิ่นเราเขมแข็งขึ้น หลายคนสอบถามวาวันนี้
เมื่ อ ควบรวมกั น แล ว พวกเราจะเดิ น กั น อย า งไร ต อ ไปเราไม ต อ งยุ ง ยากเลย เรามี
คณะกรรมการการกระจายอํานาจซึ่งจะมาทําหนาที่ตรงนี้ ผมเชื่อวาจะเขมแข็งขึ้นทําให
องคกรปกครองส ว นท องถิ่ นทั้ ง หลายไดเ กิดประโยชนสู ง สุด กับพี่นองประชาชน เรื่อง
สุดทายเมื่อวันกอนผมไดนําเรียนทานนายกฯ และผมก็ถือโอกาสนี้ไดนําเรียนทางสภาฯ
ทานประธานสภาฯ ถึงพี่นองเราในขณะนี้ทางทองถิ่นตาง ๆ เทศบาล อบต. ทั้งหลายได
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รวมตัวกัน ไดมีการจัดประชุมกันแลว 2-3 ครั้ง เรื่องที่จะเชิญชวนพวกเราทองถิ่นดวยกัน
เที่ยวภายในโคราช ขออนุญาตเอยชื่อทานพลตรีสนธยา เมื่อกอนทานเปนรองแมทัพ วันนี้
ทานมาเปนแมทัพนอย ทานก็พยายามที่จะทําใหโคราชเปนผูนําในการประสานทองถิ่นได
เกิดประกายการทองเที่ยวในจังหวัดเรา รวมทองถิ่นทั้งโคราชมาประชุมกันแลว 2 ครั้ง
ผมก็ไดมีโอกาสเขารวมประชุมในขณะนี้แตละทองถิ่นกําลังขยับขยาย กําลังดูงานกัน มี
การดูงานที่ลําตะคลอง ที่พระนอนสูงเนิน ที่วัดสรพงษ ที่โคกกรวด และมาที่ยาโม มาที่วัด
พระนารายณ มาที่วัดศาลาลอย ไลไปจนถึงทุงสัมฤทธิ์ ทางทานนายกฯ ทั้งหลายก็มีการ
ประสานความรวมมือกันแลว ในขณะนี้นายกฯ ในสวนที่เปนเทศบาลตําบลก็พยายามจัด
งบประมาณในการที่จะไปเที่ยวในโคราช วันเสาร วันอาทิตย และอีกงานหนึ่งที่จะเกิดขึ้น
ในเร็ว ๆ นี้ ก็จะเกี่ยวเนื่องกับงานนี้ เปนงานกินเขาค่ําที่หนาลานอนุสาวรียทาวสุรนารี
เห็นวาจะจัดกันประมาณเดือนกันยายน จะจัดใหเปนงานประเพณีเพื่อรําลึกนึกถึงในสวน
ของคุณยาโม ผมก็ได นํา เรีย นใหท านนายกฯ ได รับ ทราบแลว ผมถือวาเปนเรื่องดี ขอ
อนุญาตไดนําเรียนทานประธานฯ ถึงพี่นองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ
ทราบ สวนพวกเราจะไดรวมไมรวมมือกันในการทํางานเพื่อโคราชบานเรา ขอขอบคุณที่พี่
นองไดตั้งขอสังเกต ขอขอบคุณครับ
ขอขอบคุณฝายบริหารครับ มีสมาชิกทานใดตองการอภิปรายอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ
ขอขอบคุณฝายบริหาร ทานสมาชิกฯ ทุกทาน ขาราชการทุกทาน ขอปดประชุมครับ
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