รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 /2561
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 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. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายอัฏฐกร
13. นายสมยศ
14. นายภาณุ
15. ดร.ภูกิจ
16. นายชยุต
17. นายพรชัย
18. นายรชฏ
19. นายธวัฒน์
20. นายศิริพงศ์
21. นายเลิศชัย
22. นายสถาพร
23. นายสมพร
24. นายสาทิช
25. นายพงษ์พันธุ์
26. นายพิชัยศักดิ์
27. นายสมชาย
28. นายไกรวัจน์
29. นายไพฑูรย์
30. นายโกวิทย์

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

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 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 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.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
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31. นายสมจิต
32. นายสมโภชน์
33. นายบัวพันธ์
34. นายชยกฤต
35. นายมนัส
36. นางอรอนงค์
37. นายชาคริต
38. นายบุญดี
39. นายศุภชัย
40. นายรักชาติ
41. นายชาญชัย
42. นายวีระชาติ
43. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวรัชฎา
นางสุพัตรา
นายชวาล
นางสาวจุฑาสัณห์
นางสาวรมย์ธีรา

คิดการ
จินตนามณีรัตน์
จันคําวงษ์
ยินดีสุข
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ไพบูลย์วงค์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย
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.วังน้ําเขียว

ใจกล้า
มากเมือง
พัฒนกําชัย
ตั้งตรีวีระกุล
แปลนดี

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. นายอุทัย
มิ่งขวัญ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 . นางบุญสิตา
2. นางสาวสริตา
3. นายธีระชัย
4. นายวินลุ าศ
5. นายไพศาล
6. นายชัยเกียรติ
7. นายเจษปฐมพงศ์
8. นายวิสุทธิ์
9. นายสําอางค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองกิจการสภา
(แทน) ผู้อาํ นวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ขันธะวินะหุ
กันตยาสกุล
เทพนอก
เจริญชัย
สมุทรเผ่าจินดา
เกษรบัวทอง
ธนเดชาพิทักษ์
บุญการกิจ
ยื่นแก้ว
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10. นางอุไรวรรณ
11. นางนิ่มนวล
12. นายภิรมย์
13. นางนงนุช
14. นายทรงยศ
15. นางสาวใจดาว
16. นางวินญา
17. นางวรรณภา
18. นายสามารถ
19. นางนิภา
20. นายสุภกิจ
21. นางณัฐชยา
22. นางศรีวรรณ
23. นายภูริชชั
24. นางสาวพชมน
25. นางดาราวรรณ
26. นางสาวสุรีรัตน์
27. นางสุวรรณี
28. นายศุภรัตน์
24. นางสาวพิฐชญาณ์
25. นางสุพรรณี
26. นางมาลิน
27. นางรุ่งทิพย์
28. นางภัคธมล
29. นายบรรลือ
30. นางสาวเสาวภา
31. นายวัฒนพงศ์
32. นายกชกร
33. นางสาวอรุณี
34. นางชูรัตน์
35. นางสาวอัจฉราภรณ์
36. นางสาวกชพร
37. น.ส.พัชมน
38. นางสาวอังศุมาลิน
39. นายพสุ
40. นางสาวปราณี
41. นายณัฐดนัย

ภัทรปิติพล
ศรีสัตตบุตร
วงศ์สุข
กาหลง
โดดเดี่ยว
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
นวลฉิมพลี
ธนกุลชัยสุข
แขนรัมย์
พรหมลา
นรินทรนอก
เจริญเดช
สวนสุนทร
เจริญสุข
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
จันทร์ศรีนวล
จําปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
คงคาน้อย
นุวัตติวงศ์
ประภาสโนบล
อยู่คงดี
ถมศรี
สมลือชาชัย
เจริญสุข
พรหมพันธ์ใจ
อินทรมานวงษ์
ยิ่งจอหอ
วิชชาธรตระกูล

ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายศูนย์ฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
พนักงานไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ฯ
พนักงานธุรการ ชั้น 1
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการท่องเที่ยว
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42. นางสาวปราณี
ยิ่งจอหอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว
43. นางสาวรัชดาพร
ฉายาวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
44. นางบุญเลี้ยง
กองเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป
45. นายกิติศักดิ์
ชายากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
46. นายพงศ์พฒ
ั น์
วงเวียน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
47. นายวันชนะ
สมฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
48. นายรัฐชัย
อรชร
ผู้สื่อข่าวช่อง 8
49. นายณัฐพงศ์
อรชร
ผู้สื่อข่าวช่อง 8
50. นายพุทธิ
ศรีอรนันต์
นสพ. โคราชอินไซต์
51. นายปวริศร์
บุญเรืองเศรษฐ์
นสพ. Inside daily
52. นางรัตนาภรณ์
จอมเกาะ
สตรีธุรกิจ
53. นายเกษม
ชนาธินาถ
มติชน
54. นางสาวกัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ
นสพ.โคราชไฮคลาส
55. นายอนุสรณ์
อชิโนบุญวัฒน์
นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉ.ข่าวเด็ด
56. นายไพฑูรย์
ดาบพิมาย
T.news
57. นายนันทวัลย์
ชิดพลกรัง
บรรณาธิการโคราชฟอรั่มออนไลน์
58. นางภัทรา
เปรมปรีดิ์
ผช.บก.ข่าว KCTV
59. นางกิติวจี
จารุจิตร
บก.มห
60. นายอดิศักดิ์
ชนสูงเนิน
ประชาชน
61. นายอานนท์
นฤดิศรมาส
สมาชิก (คตช.นม)
62. นายมนัส
สิงหศาสตร์
TV 9 เดลินิวส์
63. นายวิชาญ
พรมราช
นสพ.ข่าวโคราช
64. นายภัทร
เทียมทาน
ช่างภาพ KCTV
65. นางสาวอัชราภรณ์ พหลเดช
นสพ.โคราชไฮคลาส (รอบรั้วทั่วไป)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนํา
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นปฏิบัติหน้าที่
เรียนเชิญครับ
- อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวั ดนครราชสีม า สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ง ที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 7 มี นาคม 2560 สภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ กํ า หนดวั น ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 ภายในกําหนดเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา
24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
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ประธานสภาฯ

จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสี มา ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม
2561 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณครับ ท่านเลขาครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีม าผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่านปลัด ท่านรอง
ปลัด ท่านผู้ อํานวยการกอง ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของ
ท่านผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่านที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับ ผมขอเปิดการประชุมสภา
แห่งนี้ เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ ขออนุญาตไปยังระเบียบวาระที่ 1 นะครับ ซึ่ง
จะเป็นเรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งให้ทราบนะครับ

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานเพิ่มเติ มวั ต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้ ป ระโยชน์จ ากทรั พย์สิ นขององค์ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด
น ค ร ร า ช สี ม า โ ร ง เ รี ย น ส ะ แ ก ร า ช ธ วั ช ศึ ก ษ า ต า บ ล ส ะ แ ก ร า ช อ า เ ภ อ ปั ก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาฯ
ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ ขอเชิญครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา ทราบ ในการรายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทอาคารแบบ 324 หลังคาทรงไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา ตําบลสะแกราช อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยสํานักการคลัง
ส่ว นบริหารงานพัส ดุไ ด้ รับ รายงานจากโรงเรีย นสะแกราชธวั ช ศึกษา ว่า มี ความประสงค์ขอเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิ น ประเภทอาคารเรียนแบบ 324 หลังคาทรงไทย เลขรหัส
พัสดุ 040-50-0005 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียนบริเวณชั้นล่าง ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว
31 เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่จําหน่ายอาหารและรับประทานอาหารของนักเรียน คณะครู และบุคลากร
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินซึ่งมีความ
จําเป็นต้องใช้อาคารเรียนที่เป็นทรัพย์สินเดิม จึงขอรายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพ ย์ สิ น บริเวณชั้ นล่ า งดั ง กล่า ว เป็ น ร้า นจํ า หน่ ายอาหาร ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ นม
0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์เดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น แล้ ว เสนอให้ ส ภาทราบ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม าจึ ง ขอรายงานเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอาคารเรียนแบบ 324 หลังคาทรงไทย บริเวณชั้น
ล่างเป็นร้านจําหน่ายอาหาร ของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา ทราบต่อไป

๖

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกครับ ฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมขณะนี้เพื่อทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –
1.2 รายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียนลาพระเพลิงพิทยาคม ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ เชิญท่านนายกอีกครั้งครับ เชิญครับ

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา ทราบ ในการรายงานเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทอาคาร
เรี ย น ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ภ ายในพื้ น ที่ โ รงเรี ย นลํ า พระเพลิ ง พิ ท ยาคม ตํ า บลตะขบ อํ า เภอปั ก ธงชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา เหตุผล ด้วยสํานักการคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากโรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม ว่ามีความประสงค์ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทอาคารเรียน
เลขรหัสพัสดุ 040-50-0002 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียนบริเวณชั้นล่าง ขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 20 เมตร มาเป็นโรงอาหาร และใช้เป็นสถานที่จําหน่ายอาหาร รับประทานอาหารของนักเรียน
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สิน ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้อาคารเรียน 2 ชั้น ที่เป็นทรัพย์สินเดิม จึงขอรายงานเพิ่มเติม
วัต ถุป ระสงค์ของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ย์ สิ น บริเวณชั้ น ล่า งดั ง กล่ าวเป็ น โรงอาหาร ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สิ นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น กรณีที่มีความจํ าเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะทําให้ได้ประโยชน์มากขึ้น ให้
เป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แล้ ว เสนอสภาท้ อ งถิ่ น ทราบ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา จึงขอรายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอาคารเรียน 2 ชั้น บริเวณ
ชั้ น ล่ า งเป็ น โรงอาหาร ของโรงเรี ย นลํ า พระเพลิ ง พิ ท ยาคมเพื่ อ ให้ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านนายกครับ ฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –
1.3 รายงานเพิ่มเติม วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตาบลโป่งตาลอง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาฯ

เชิญทางฝ่ายบริหารครับ เชิญท่านรองอุทัยครับ

นายอุทัย มิ่งขวัญ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อได้ทราบโดยทั่วกัน หลักการ เพื่อ
รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบ ในการรายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทอาคารชั่วคราวซึ่งที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วย
สํานักการคลั งส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมว่า มีความประสงค์ขอ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและประเภทอาคารชั่วคราว เลขรหัสพัสดุ 04050-0002 ซึ่งปัจจุบันมีห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้ในการเรียน การสอน จํานวน 1 ห้องขนาดกว้าง 8 เมตร

๗

ยาว 8 เมตรมาเป็นสหกรณ์ร้านค้าสําหรับนักเรียนและบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้อาคารชั่วคราวที่เป็นทรัพย์สินเดิม จึงขอรายงาน
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของห้องเรียนดังกล่าว เป็นสหกรณ์ร้านค้า ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีความจําเป็น
จะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา จึงขอรายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินห้องเรียนจํานวน 1 ห้อง
ในอาคารชั่วคราว เป็นสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนเขาใหญ่ พิทยาคมเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านรองอุทัยครับ ฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –
1.4 รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองอุทัยครับ

นายอุทัย มิ่งขวัญ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบในการรายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทอาคารชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี เหตุผล ด้วยสํานักการคลังส่วน
บริหารงานพัสดุได้รับรายงาน จากโรงเรียนมัธยมบึงปรือว่ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ และ
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยนําอาคารเรียนชั่วคราวมาใช้เป็นโรงอาหาร สถานที่จําหน่าย
อาหาร พร้อมกับใช้เป็นสถานที่รองรับ การรับประทานอาหารของโรงเรียน จึงมีความจําเป็นต้องใช้
อาคารเรียนชั่วคราวที่เป็นทรัพย์สินเดิม เพื่อรองรับภารกิจของนักเรียนและคณะครู และบุคลากรของ
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจากอาคารชั่วคราว เลขรหัสพัสดุ 040-50-0001
เป็นอาคารโรงอาหาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะ
ทํา ให้ได้ ประโยชน์ มากขึ้น ให้เป็น อํา นาจอนุ มติ ของผู้ บริหารท้องถิ่นและเสนอให้ส ภาท้ องถิ่น ทราบ
องค์การบริหารส่ว นจั งหวั ดนครราชสี มา จึ งขอรายงานการเปลี่ ยนแปลงชื่ อ และวั ต ถุประสงค์ ของ
ทรัพย์สินประเภทอาคารเรียนชั่วคราวดังกล่าวของโรงเรียนมัธยมบึงปรือ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป

ประธานสภาฯ

ฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –

๘

1.5 รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนพระทองคาวิทยา ตาบลพระทองคา อาเภอพระทองคา จังหวัด
นครราชสีมา
ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหารครับ

นายอุทัย มิ่งขวัญ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ หลักการ เพื่อขอรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบ ในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา ประเภทอาคารหอประชุม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
โรงเรียนพระทองคําวิทยา ตําบลพระทองคํา อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยสํานัก
การคลั ง ส่ ว นบริหารงานพั ส ดุ ได้รับ รายงานจากโรงเรียนพระทองคํา วิ ทยาว่ า มีความประสงค์ ขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอาคารหอประชุม เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินโดยการนําอาคารหอประชุม (100/27) มาใช้เป็นอาคาร
โรงอาหาร สถานที่จําหน่ายอาหาร พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่รองรับการรับประทานอาหารของโรงเรียน
พระทองคําวิทยา จึงมีความจําเป็นจะต้องใช้อาคารหอประชุม (100/27) ที่เป็นทรัพย์สินเดิม เพื่อ
รองรับภารกิจและกิจกรรมของนักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระทองคําวิทยา ผู้ใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินจากอาคารหอประชุม (100/27) เลขรหัสพัสดุ 011-51-001 เป็นอาคารโรงอาหาร
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์
และเกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีความ
จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้ได้ประโยชน์
มากขึ้น ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ของทรัพย์สินประเภทอาคาร
หอประชุมดังกล่าว ของโรงเรียนพระทองคําวิทยา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้ทราบต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –
1.6 รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทโรงเก็บของ
และหอประชุมจังหวัด ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายอุทัย มิ่งขวัญ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบ ในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวั ตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ย์ สิ น ประเภทโรงเก็ บ ของและหอประชุ ม จั ง หวั ด ของสํ า นั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ที่ตั้งอยู่ที่ถนนกําแหงสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเหตุผล
สํานักการคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจํานวน 2 รายการประกอบด้วย โรง
เก็บของและหอประชุมจังหวัด เนื่องจากมีส่วนราชการในสังกัดเพิ่มขึ้น ตามกรอบโครงสร้างอํานาจหน้าที่
และมีความจําเป็นต้องปรับปรุงอาคารดังกล่าว ให้เป็นส่วนควบของอาคารสํานักงาน เพื่อรองรับการ
ปฏิบั ติง านของสํา นัก กอง และฝ่า ยต่า งๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ ประโยชน์ จาก

๙

ทรัพย์สินจึงขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม ดังนี้ 1. โรงเก็บของ (อาคาร
1 ชั้ น ) เลขรหัส พั ส ดุ 275-18-0001 ขอเปลี่ ย นแปลงชื่ อและวั ต ถุป ระสงค์เ ป็ น ส่ ว นควบอาคาร
สํานักงานประกองด้วย 1.1 ห้องปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน 1.2 ห้องปฏิบัติงานสํานักปลัดฝ่าย
นิติการและการพาณิชย์ 1.3 ห้องปฏิบัติงานสํานักปลัดฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1.4 ห้องปฏิบัติงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 2. หอประชุมจังหวัดเลขรหัสพัสดุ 011-18-000 ขอเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์เป็น
ส่วนควบอาคารสํานักงานห้องปฏิบัติงานกองแผนและงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น กรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์เดิม หากพิจารณาเห็นว่า จะทําให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและเสนอให้ส ภาท้ องถิ่น ทราบ องค์การบริหารส่ว นจั ง หวั ดนครราชสีม า จึง ขอรายงานการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ และวัตถุประสงค์ของทรัพย์สิน ประเภทโรงเก็บของและหอประชุมจังหวัด ดังกล่าวของ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สภาองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมาทราบ
ต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –
1.7 รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ตาบลบ้านหัน อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะคะ หลั กการ เพื่ อรายงานให้ส ภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ทราบ ในการขอ
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ประเภทอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา เหตุผล ด้วยสํานักการคลัง
ส่วนบริหารงานพัสดุได้รับรายงานจากโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยาว่ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ประเภทอาคารเพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ การใช้ ประโยชน์จากทรัพย์ สิน โดยทําอาคารเรียนแบบ 216ล (ใต้ถุนโล่ ง ) มาใช้เป็ น
สถานที่จําหน่ายอาหารชั่วคราว พร้อมกับใช้เป็นสถานที่รองรับการรับประทานอาหารของโรงเรียน จึงมี
ความจําเป็นต้องใช้อาคารที่เป็นทรัพย์สินเดิม มาเพื่อรองรับภารกิจในการทํากิจกรรมของนักเรียนคณะ
ครู และบุคลากรของโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน จากอาคารเรียนแบบ 216ล
(ใต้ ถุ น โล่ ง ) รหั ส พั ส ดุ 040-51-0004 เป็ น สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารชั่ ว คราว ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้ใช้ประโยชน์มากขึ้นให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของผู้บ ริหารท้ องถิ่น และเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่ วนจังหวั ด นครราชสี มา จึ งขอ
รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินดังกล่าวของโรงเรียนห้วยลึกผดุง
วิทยาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
ครั บ ขอบคุ ณ ท่ า นนายกครั บ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ร ายงานให้ ที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ เ พื่ อ ทราบแล้ ว นะครั บ ใน
รายละเอียดนะครับ
ที่ประชุม
- ทราบ –

๑๐

1.8 รายงานการอนุญาตให้อาเภอจักราช ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทที่ดิน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างจานวน 5 รายการ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะคะ หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการขออนุญาตให้อําเภอ
จักราชใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็น
สถานที่ตั้ งอาคารและสิ่ง ปลูกสร้างจํา นวน 5 รายการ เหตุ ผล ตามที่ องค์การบริหารส่ว นจั งหวั ด
นครราชสีมา ได้ดําเนินการรังวัดและสอบเขตที่ดินเปลี่ยนตราจองเป็นโฉนดที่ดิน โดยสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ได้นําส่งโฉนดที่ดินเลขที่ 10040 เลขที่ดิน 752 หน้าสํารวจ 6
ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่จํานวน 21 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ซึ่งปรากฏว่า
ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ตั้งส่วนราชการของอําเภอจักราชและได้แจ้งให้อําเภอจักราช ตรวจสอบอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ อําเภอจักราชปรากฏว่าที่ทําการ
อําเภอจักราช มีสิ่งปลูกสร้างจํานวน 5 รายการดังนี้ 1. ที่ว่าการอําเภอจักราชเพื่อใช้เป็นอาคารที่ว่าการ
อําเภอจักราช ราคาก่อสร้าง 6,595,000 บาท (รายละเอียดแนบท้าย) 2. หอประชุมอําเภอจั กราช
เพื่อใช้เป็นอาคารหอประชุมอําเภอจักราช ราคาก่อสร้าง 7,539,000 บาท (รายละเอียดแนบท้าย)
3. สนามเด็กเล่น เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่น (มีรายละเอียดแนบท้าย) 4. บ้านพักนายอําเภอจักราช เพื่อใช้
เป็นบ้านพักนายอําเภอ ราคาก่อสร้าง 80,000 บาทถ้วน (รายละเอียดแนบท้าย) 5. กองร้อย อส.
อําเภอจักราชที่ 8 เพื่อใช้เป็นอาคารกองร้อย อส.อ.จักราชที่ 8 (รายละเอียดแนบท้าย) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารการใช้ ป ระโยชน์จ ากทรัพ ย์ สิ น ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา จึงขอรายงานการอนุญาตให้อําเภอจักราชใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง อาคารและสิ่งปลูกสร้างจํานวน 5 รายการ
ดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณท่านนายกครับ ฝ่ายบริหารได้รายงานในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อรับทราบแล้วนะครับ
ที่ประชุม
- ทราบ –

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาว์ดี

1.9 ประกาศผลการประเมินยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินผล
โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
จัง หวั ด นครราชสีม า หลักการ การติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมายถึง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็น
การติดตามว่าการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน และเพื่อพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การดําเนินงานโครงการต่างๆ โดยเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความ
พึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์การ
ดําเนินโครงการในระดับใด มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ร ะดั บ ชาติ แผนกลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาองค์ การบริ หารส่ ว นท้ องถิ่ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กําหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่น เหตุผล
กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้โดยมีเจตนารมณ์ที่จะ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องดําเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และ

๑๑

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แล้วรายงานผลให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบผลการประเมินนําผลการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบ ห้า วั น นั บ แต่วั น รายงานผลและต้ องปิ ด ประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า สามสิ บ วั น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําประกาศผลคะแนนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และ
ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาข้อ 29(3) เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานผลคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์และ
ประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้กําหนดแบบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น
ดําเนินการประเมินผลตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้ สรุปดังนี้ 1. ประกาศผลคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลคะแนนประเมินได้ 83.75 คะแนน 2. ประกาศผลคะแนนการประเมิน
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลคะแนนประเมินได้ 82.73 คะแนน จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อทราบ
- ทราบ 1.10 ประกาศแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนีท้ ราบนะครับ
- ทราบ –
1.11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2561
ด้ว ยองค์การบริหารส่ ว นจัง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ประกาศใช้ แผนดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี พ.ศ.2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และแผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
ครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบนะครับ
- ทราบ –
1.12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 พ.ศ.2564) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

ประธานสภาฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบนะครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –
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1.13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที 2
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบ
นะครับ
- ทราบ –
1.14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบระยะครึ่งปีหลัง ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง กันยายน
2560)
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ ขอเชิญท่านรองอุทัยครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ หลักการ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การติดตามและการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการติดตามว่าด้วยการดําเนินโครงการได้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การดําเนินงานโครงการต่างๆ
โดยเทียบกับระยะเวลาความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด
เป็นไปตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์การดําเนินโครงการในระดับใด มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนกกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้กําหนดและแถลงไว้
ในสภาแห่งนี้ เหตุผล กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้ดําเนินการในเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม และครั้งที่ 2 เป็นการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้ดําเนินการเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายนแล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่ อให้ผู้ บ ริห ารท้องถิ่นนํ า เสนอต่ อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น แล้ วประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวแต่ละรอบ
ระยะเวลา องค์ก ารบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ จั ด ทํ า รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานที่เสนอมา
ณ โอกาสนี้ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ. 2559 ข้อที่ 29 (3) เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํา แผนพั ฒ นาขอ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ข้อที่ 29 (3) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปี พ.ศ.2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผล จากแบบสอบถามการ
สังเกตการณ์สัมภาษณ์ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้แบบสอบถามครึ่งปีหลัง
จํานวน 18,582 ฉบับ สุ่มจากโครงการพัฒนา 128 โครงการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์สาระสําคัญในเอกสารรายงานการติดตามและการประเมินแผนพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 รายงานการติดตามประเมินผลตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส่ ว นที่ 4 สรุป ปั ญ หา อุ ป สรรคและข้อเสนอแนะจากการติ ด ตามประเมิ น ผลของโครงการ
ส่วนที่ 5 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 สรุปภาพรวมผลการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในโครงการพัฒนารวมทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ
86.20 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี จึงนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา เพื่อโปรดทราบ
ขอบคุณทราบ
ครับ ขอบคุณท่านอุทัย มิ่งขวัญ ครับ ฝ่ายบริหารได้รายงานในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบแล้วนะครับ ใน
ประเด็น 1.14 นะครับ
- ทราบ –
1.15 ด้วยปัจจุบันได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรียกว่า
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” และยกเลิกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 เหตุผลเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จึงได้จัดทาหนังสือคู่มือ กฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประกอบการประชุมสภา

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ด้ ว ยปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารตรากฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ เรี ย กว่ า
“พระราชบั ญ ญั ติการจั ดซื้ อจั ด จ้า งและการบริหารพั ส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” และยกเลิ กระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 เหตุผลเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึง
ได้จัดทําหนังสือคู่มือ กฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประกอบการประชุมสภา และได้ให้สมาชิกทุกท่านคนละ
1 เล่มนะครับ ทางกองกิจการสภาได้วางไว้ที่โต๊ะของท่านคนละ 1 เล่มแล้วนะครับ
- ทราบ –
1.16 รายงานผลการรับมอบโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้มูลนิธิ SCG โดยนายโชคชัย เชิญชัยภูมิ นะครับตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่ม โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ก่อสร้างโรงเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่โรงเรียน
ห้วยลึกผดุงวิทยา และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้บรรจุในระเบียบวาระที่
3 และประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และสภาได้
ให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บัดนี้มลู นิธิ SCG ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงเรียน
ปลูกผักปลอดสารพิษเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียน จึงรายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพือ่ ทราบครับ
- ทราบ –
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1.17 รายงานผลการรับมอบอาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตให้นายบุญช่วย ชํานาญทาง ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ในพืน้ ที่บริเวณโรงเรียนสะแกราช และประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้บรรจุในวาระที่ 8 นะครับ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่1 ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 นะครับ และสภาได้ให้ความเห็นชอบในระเบียบ
วาระดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ บัดนีน้ ายบุญช่วย ชํานาญทาง ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนสะแกราชศึกษาได้ดาํ เนินการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วและ
ได้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ
โรงเรียนสะแกราชศึกษาจึงรายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบนะครับ
- ทราบ –
1.18 รายงานผลการรั บ มอบโรงจอดรถจั ก รยานยนต์ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นวั ง ไม้ แ ดงพิ ท ยาคม
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาในการอนุญาตให้
นายวัฒนเกียรติ ขําเมืองน้อย ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน
นั กเรีย นภายในพื้ น ที่ บ ริ เวณโรงเรีย น และประธานสภาได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นระเบี ย บวาระที่ 5 เมื่ อคราว
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และสภาได้ให้
ความเห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ บัดนี้ นายวัฒนเกียรติ ขําเมืองน้อย ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมได้ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานนักเรียน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ในทางราชการของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จึงรายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบนะครับ
- ทราบ –
1.19 รายงานผลการรับมอบอาคารเอนกประสงค์หรือโดมโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาในการอนุญาตให้
นายปัญญา สุดดี ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนนะครับ และประธานสภาได้บรรจุในระเบียบวาระที่ 5 เมื่อ
คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสภาได้
ให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ บัดนี้นายปัญญา สุดดี ในนาม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะครับ และส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ใช้เป็นประโยชน์ในทางราชการของโรงเรียน จึงรายการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ทราบครับ

ที่ประชุม

- ทราบ –

๑๕

ระเบียบวาระที่ 2

รับ รองรายงานการประชุ มสภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด นครราชสี ม า สมัย สามั ญ สมั ย ที่ 2
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับ มีสมาชิกท่านใดทีจ่ ะแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มผี ู้ใดนะครับ
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 43 เสียง สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 39
เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่รบั รอง –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง
ประธานสภาฯ,รองประธานสภา2ท่านและเลขานุการสภาฯ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2560 ด้วยมติรับรอง 39
เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี

3.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 (45 วัน) (ระเบียบฯ วิธีงบประมาณ หมวด 3
ข้อ 23 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ เสนอสภาฯ ภายใน 15 สิงหาคม ของทุกปี)
ประธานสภาฯ
ผมหารือกับท่านสมาชิกกับสภาเรื่องกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา มีท่านใดจะเสนอไหมครับ เชิญท่าน
ประพจน์ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต 4 ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี 2561 เป็นวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาฯ
ครับผู้รับรองครบนะครับ มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ – ไม่มีนะครับ –
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เป็นวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ครับ
3.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 (45 วัน)
ประธานสภาฯ
ผมขอหารือ กําหนดเริ่มประชุมสมัยที่ 1 ครับขอเชิญท่านสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะเสนอครับ
ท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ เชิญครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาที่ เ คารพ คณะฝ่ า ยบริ ห ารและเพื่ อ นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ก ระผม
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอโนนสูง
ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562 เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
วันแห่งความรักนะครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบนะครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ไหมครับ – ไม่มีนะครับ – ถ้าไม่มีผมจะขอสรุปมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็ น วั น ที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

ญัตติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ

๑๖

นายอุทัย มิ่งขวัญ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 (กันเงิน
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เหตุ ผ ล สํ า นั กการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ดัง นี้ รายการเดิ ม สํ า นั กการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จํ า นวน 6 โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
18,000,000 บาท รวมทั้ง สิ้นจํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 18,000,000 บาท รายการขอ
เปลี่ยนแปลง สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 18,000,000
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่ ม เติ มถึง ฉบั บที่ 3
พ.ศ. 2543 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ในญัตติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงนะครับ มีท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญท่านอดุลย์ครับ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหารตลอดจน สมาชิกสภาฯ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
ตรงที่มีขอแก้ไข 6 โครงการ จริงๆ ผมเห็นด้วยนะตอนเปิดมาหน้าแรก บอกว่าแก้ไขจากอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต แก้ไขให้เป็น 10 ยูนิต ชั้นเดียว ซึ่งจํานวนเงิน 3 ล้านเท่าเดิมจะได้บ้านพักครู
เพิ่มจาก 8 ยูนิต เป็น 10 ยูนิต อันนี้เห็นด้วย กําลังจะบอกว่าดี ปรากฏว่าพอเปิดไปหน้าหลังๆ หน้าที่ 3
กับ 4 ก็ยัง 8 เป็น 10 ยูนิต แต่พอไปหน้าที่ 5 เป็น 8 ยูนิต แล้วก็เป็น 8 เหมือนเดิม แต่จากหนองงู
เหลือมไปเป็นสีคิ้วสวัสดิ์ อันนี้ไม่ทราบว่าจะด้วยทางเทคนิคหรือประการใดนะครับ อาจจะต้องให้ฝ่าย
บริหารชี้แจงนะครับ เพราะว่าจริงๆ แล้วไหนๆ จะเปลี่ยนจาก 8 ยูนิต เป็น 10 ยูนิต ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อครูเอง ก็น่าจะเป็นผลดีนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีผู้อภิปรายเพิ่ มเติมนะครับ ผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ เชิญท่านชาคริตครับ
นายชาคริต ทิศกลาง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่โรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยาคม
เป็นโรงเรียนสังกัด อบจ. และอยู่ในเขตพื้นที่ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง
จากโรงเรียนหนองงูเหลือม ไปสีคิ้วก็ถือว่าเปลี่ยนออกไปจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติไปอยู่อําเภออื่น
ฉะนั้นจํ าเป็น อย่างยิ่งที่ฝ่ ายบริหารจะต้องชี้แจงถึงเหตุผลความจํ าเป็น ให้กับ โรงเรี ยนหนองงู เหลือม
รับทราบว่า มีเหตุผลความจําเป็นอย่างไรนะครับ
ประธานสภาฯ
ครับขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงนะครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ก็ขอตอบจากท่าน สจ.ชาคริต นะคะ จากการสํารวจแล้วทางโรงเรียนสีคิ้วมีความจําเป็นมากกว่า
นะคะ แต่ไม่ใช่ว่าหนองงูเหลือมจะไม่ได้นะคะ ก็คงจะปีต่อไป เราจะดูจากความจําเป็นของบุคลากรด้าน
การศึกษาซะมากกว่านะคะ ว่าโรงเรียนไหนที่มีความจําเป็นมาก ไม่ใช่ว่าตัดเพื่อไม่ให้ท่านเลย คงไม่ใช่นะ
คะ แต่ปีนี้ขอให้ทางโรงเรียนสีคิ้วเพราะมีความจําเป็นมาก และมีบรรจุครูที่เข้ามาใหม่ ค่อนข้างมากนะ
คะ ค่ะขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตขอมติที่ประชุมนะ
ครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามที่ฝ่ายบริหาร ขอยกมือขึ้นครับ
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นายอดุลย์ อยู่ยืน

ท่านประธานผมถามฝ่ายบริหารนะครับว่า จริงๆ แล้ว 8 ยูนิตเป็น 10 ยูนิต ผมเห็นด้วย แต่ทําไม ไม่แก้
ให้หมดนะครับเพราะว่าอีก 2 โรงข้างหลังเนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรว่าพื้นที่ไม่พอหรืออะไรท่านก็ชี้แจง แต่
ถ้าท่านไม่ตอบ ผมก็ไม่รู้จะยกมือให้ท่านยังไงนะครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ค่ะ 2 ยูนิตคือ พื้นที่ในโรงเรียนนั้นเขาไม่พอนะคะ เขาไม่พอเราเลยต้องสร้างดิ่ง แต่ที่ว่า 10 ยูนิต
ชั้นเดียวคือ พื้นที่เขาพอ แล้วเราก็ออกแบบใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมนะครับ เมื่อสักครู่ผมเช็คแล้วไม่มีนะครับ ผมจะถามมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้องค์ประชุม 43 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กันเงินมิก่อหนี้ผูกพันตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ อนุมัติ
38 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 5 เสียง (ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการฯ และนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 กันเงินมิก่อหนี้ผูกพันตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 38 เสียง ไม่อนุมัติ
– ไม่มี - งดออกเสียง 5 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน เลขานุการฯ และนายกิติพงศ์
พงศ์สุรเวท)
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาว์ดี

ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ เชิญท่านรองกิตติครับ ขอบคุณครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เสียงอาจจะแหบๆ
หน่อยหูอื้อนิดนึง เพราะไม่ค่อยสบาย ถ้าพูดฟังไม่ชัด กรุณาถามนะครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่ ว นจั งหวั ด นครราชสี มา ในการจ่ า ยขาดเงิน สะสมขององค์การบริหารส่ วนจั ง หวั ด
นครราชสีมา ประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนินการตามโครงการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตามอํานาจหน้าที่และสนับสนุนการดําเนินการ ตาม
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ยางพาราตกต่ํา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอ
รายงานสถานการณ์คลังของเงินสะสม ณ ปัจจุบันดังนี้ 1. เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการ
ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องฝาก กสอ. แล้วมีจํานวน 794,060,819.03 ล้านบาท (เจ็ด
ร้อยเก้าสิบสี่ล้านหกหมื่นแปดร้อยสิบเก้าบาทสามสตางค์) 2. สํารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่
ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวนเงิน – ไม่มี3. คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ในปัจจุบัน เป็นจํานวนเงิน 794,060,819.03 ล้านบาท (เจ็ดร้อย
เก้ า สิ บ สี่ ล้ า นหกหมื่ น แปดร้ อ ยสิ บ เก้ า บาทสามสตางค์ ) 4. สํ า รองบุ ค ลากร จ่ า ยเดื อ นละ
100,000,000 ล้ า นบาท (หนึ่ ง ร้ อ ยล้ า นบาทถ้ ว น) เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 300,000,000 ล้ า นบาท
(สามร้อยล้า นบาทถ้ว น) 5. สํา รองจ่า ยกรณี ยัง ไม่ ได้ รับ จัด สรรเงิ นอุดหนุน เงิ นเดือนค่าตอบแทนครู
(ประมาณ 3 เดือน) จํานวน –ไม่มี- 6. เงินสะสมคงเหลือ 494,060,819.03 ล้านบาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่
ล้ า นหกหมื่ น แปดร้ อ ยสิ บ เก้ า บาทสามสตางค์ ) 7. สํ า รองกรณี ส าธารณภั ย 10% เป็ น เงิ น
49,406,081.90 ล้านบาท (สี่สิบเก้าล้านสี่แสนหกพันแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 8. คงเหลือเงิน
สะสมที่นําไปใช้จ่ายได้ 444,654,737.13 ล้านบาท (สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
สามสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์) เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอใช้งบประมาณใน
การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 240 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 440,000,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้าน
บาทถ้วน) (รายละเอียดโครงการฯ ได้นําเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว) ระเบียบวิธีปฏิบัติ 1. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น 3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2305 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการใช้
จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ํา จึง
เสนอญัตติเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านกิติพงศ์ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ ริหาร ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอเมือง เขต 1 ในญัตติที่ใช้เงินสะสมในครั้งนี้
ผมต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารทีไ่ ด้กรุณาจัดทําโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นการแก้ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลซึง่ ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปลูกยางพารา
แต่ว่าสิ่งทีจ่ ะกราบเรียนต่อท่านประธานฯ และทีป่ ระชุมแห่งนีผ้ มมีข้อสังเกตว่าโครงการเป้าหมายจริง ๆ
ต้องการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีทสี่ ุดในการดําเนินการ และความถูกต้องความเหมาะสม
ของโครงการที่จะดําเนินการในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในหนังสือทีน่ ําเสนอถ้าท่านดูในเรื่อง
ของหลักการและเหตุผลที่ท่านฝ่ายบริหาร ท่านรองนายกฯ ได้นําเสนอ บอกว่ามีเงินสะสมทั้งหมด
794 ล้าน 6 หมื่นบาทเศษ เมื่อหักไปแล้วสําหรับกันสะสม สําหรับการใช้สํารองบุคลากรไป 100 ล้าน
รวม 300 ล้าน 3 เดือน และมีเงินอยู่ 494 ล้านบาทเศษ และสํารองสาธารณภัยอีก 10% ไป 49
ล้านบาทเศษ เท่ากับว่าตัวเลขตัวนี้คือ 444,654,737 บาท คือตัวเลขที่ท่านแถลงต่อสภาฯ แต่เมื่อ
กลับไปดูหนังสือทีท่ ่านผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมาอนุมัติในหลักการแก้ไขอนุมัติตัวระเบียบว่าให้
ยกเว้นระเบียบท่านทําเสนอโครงการไป 240 โครงการ เงินสะสม 469,023,000 บาท ผมก็สงสัยว่า
ตัวเลขที่ใช้เงินสะสมได้ซึ่งไม่น่าจะผิดพลาดน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นจํานวนเท่าไรในการดําเนินการ โดยปกติ
ผมเห็นรองฯบุญสิตา เป็นคนละเอียดรอบคอบดูทุกเรื่อง ทําไมเรื่องตัวเลขที่เสนอกับท่านผูว้ ่าราชการ
จังหวัดจึงเป็นตัวเลขทีไ่ ม่ตรงกับตัวเลขที่เราเสนอในสภาฯ แห่งนี้ ผมเชื่อว่าถ้าเสนอสภาฯ จะต้องเสนอ
เป็นข้อเท็จจริงว่ามีเงินอยู่เท่าไรในการดําเนินการและเสนอขึ้นไป แต่ถ้าเกิดมาดูต่อไปเงินทีท่ ่านใช้เมื่อ
เสนอไปเสร็จบอกว่าเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าเสนอยกเว้นระเบียบ 240 โครงการ ในจํานวนเงินที่เสนอ
มาแล้วนัน้ กับมาดูตัวเลขที่ทา่ นนําเสนอในขณะนี้ก็จะมีตวั เลขทีแ่ ตกต่างกันพอสมควร เพราะเราเสนอไป
240 โครงการ 469 ล้าน แต่ท่านใช้เสนอญัตติ 440 ล้านบาท ต่างกัน 29 ล้านบาท อันนีย้ ังไม่เป็นไร
เพราะเท่ า กั บ เสนอไม่ ค รบ 29 ล้ า นบาท แต่ ก ารเสนอเงิ น สะสมที่ เ กิ น กว่ า ที่ เ สนอ ในสภาฯ
ถึง 24,368,000 บาท ผมคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะเป็นเรื่องแค่พื้นฐาน อบจ.เรากําลังเป็น
อบจ. 4.0 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาวันที่ 5 มีนาคม วันที่ 8 สามารถนําเสนอขอผู้ว่าฯ
ได้เพื่อแก้ไขยกเว้นระเบียบ วันที่ 9 ท่านผู้วา่ ฯ ก็รวดเร็วทันใจ เพื่อต้องการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
วันที่ 9 ก็อนุมัติให้ยกเว้นระเบียบ (5) ได้ และก็มาเสนอประชุมสภาฯ วันนี้ เมื่อเป็นอย่างนีผ้ มอยากให้
ท่านดูให้ละเอียดและรอบคอบในการดําเนินการ เพราะนี่คือเงินของประชาชนในการดําเนินการนี่ท้วงติง
เฉย ๆ นะครับ ว่าฝ่ายราชการไม่ควรจะทําให้ฝา่ ยบริหารมองแล้วเหมือนกับไม่ดูให้ละเอียดในการ
ดําเนินการ ควรจะเสนอให้ถูกต้อง รัดกุม และรอบคอบกว่านี้ในการดําเนินการ ประเด็นที่ 2 ตัวโครงการ
ที่เสนอมาทั้งหมด 240 โครงการ 440 ล้านบาท ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่แก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนเฉพาะหน้ากับโครงการที่บางโครงการเล็กเกินไปหรือเปล่า โครงการ 500,000 บาท ตั้ง 68
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โครงการ ผมดูผมไม่ได้ติติงว่าเป็นของใคร เขตไหนพื้นที่ไหน แต่ผมติติงว่ากรณี 500,000 บาท ทํา
ถนนลาดยางได้แค่ 130 เมตร มันแก้ปัญหาประชาชนได้หรือเปล่า อยากฝากเป็นข้อสังเกตในการ
ดําเนินการ แต่โครงการ 1,000,000 2,000,000 เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมในการดําเนินการ
แต่ถ้าเกิด 500,000 บาท เป็นโครงการทีส่ ามารถแก้ปัญหาประชาชนได้ ผมก็ไม่ติดใจ แต่ต้องตอบได้
นะครับว่าแก้ปัญหาประชาชนได้ขนาดไหน เป็นการแก้ปัญหาความต้องการให้กับประชาชนจริงหรือไม่ใน
การดําเนินการเพราะเราเคยมีบทเรียนมาจาก 500,000 บาท เราก็กลัวในเรื่องแบบนี้อีก ในการอนุมัติ
จากสภาฯ แห่งนีไ้ ป ฝากเป็นข้อสังเกตในการดําเนินการ ประเด็นต่อมา โครงการที่ดาํ เนินการการจัดซื้อ
จัดจ้างในหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ระบุชัดเจนว่าเราสามารถดําเนินการภายในวันที่
20 เมษายน แต่ตัว 500,000 บาท ดําเนินการได้ตลอด เป็นระเบียบที่เปิดเป็นเงื่อนไขไว้ทาํ ไปได้เรื่อย
ๆ ฉะนัน้ ถ้าโครงการนี้ผา่ นจากที่ประชุมแห่งนี้แล้วอยากให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการ
ที่เป็นโครงการขนาดตั้งแต่ 1 ล้าน 2 ล้านขึ้นไปโดยด่วน โดยเร็วไวในการดําเนินการ ตัว 500,000 ทํา
เมื่อไรก็ได้ถ้าเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เต็มที่ก็สามารถดําเนินการได้ แต่ผมขอติติงว่า
ตัว 500,000 บาท ขอให้ระมัดระวังในการดําเนินการ เพราะเกรงว่าจะมีบุคคลภายนอกทีไ่ ม่เข้าใจใน
การดําเนินการหรือคนที่มีการติดตามตรวจสอบเราโดยตลอด เราก็พร้อมแก้ปัญหาให้กับประชาชนเราก็
ต้องตอบเขาได้ว่าโครงการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างไรด้วยความเป็น
ห่วงทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งภาพลักษณ์ของ อบจ.ที่เราจะอยู่กันอีกแค่ไม่กี่เดือน ที่ไปขอเปิดสภาฯ กันไปถึง
กุมภาพันธ์ ผมว่าคงยากนะครับ จะอยู่กันถึงขนาดนั้น ฝากไว้ด้วยนะครับในการดําเนินการ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนาย
สมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอโนนสูง ด้วยความเคารพวันนี้
ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ เป็น สจ.มาก็หลายสิบปี ทุกครั้งในการประชุมสภาฯ ก็เช่นเดียวกัน ทุกครั้ง
ในการประชุมสภาฯ เราก็นําเสนอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รับข้อเสนอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนกว่า 2 ล้านคน 32 อําเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา และมีการอภิปรายในสภาฯ อัน
ทรงเกียรติแห่งนี้ว่าทําอย่างไรจะแก้ไขปัญหาทีส่ ําคัญทีส่ ุด วันนีไ้ ม่ใช่เรื่องการศึกษา ซึ่งอนุมัติงบประมาณ
ไปปีละเกือบ 3 พันล้าน แต่ไปอยู่ในเรื่องของการศึกษา 2 พันล้าน จะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้าง
พื้นฐานที่เจาะลึกลงไปจริง ๆ คือ ถนน วันนี้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่สมาชิกสภาทั้ง 48 ท่าน
32 อําเภอ จาก 2 ล้านคนวันนี้ แน่นอนที่สุดว่าร้องมามากที่สุดก็คือขอให้ดูเรื่องปัญหาถนนที่มันชํารุด
ทรุดโทรมไม่วา่ จะเป็นถนนถ่ายโอน ถนนที่เชื่อมรอยต่อหรืออยู่ในเงื่อนไข อยู่ในแผน 4 ปี หรืออะไรก็
แล้วแต่วันนี้เป็นโอกาสอันสําคัญที่สภาฯ แห่งนี้จะได้อนุมัติในการใช้เงินสะสม ถามว่าเงินสะสมมาจาก
ไหน มาจากปี 59 ปี 60 หรือหลาย ๆ ปีที่ผา่ นมา ทีไ่ ม่สามารถที่จะใช้งบประมาณได้ทัน หรือมีปัญหาใน
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการออกแบบก่อสร้างที่ไม่ตรงตามพิกัดที่ชัดเจน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ตรงนี้เป็นปัญหาสะสมมาเรื่อยว่าจะแก้ไขอย่างไร และวันนี้เอง 440 ล้าน กับ 240 โครงการ ที่เราจะได้
นําการใช้งบประมาณที่เกิดจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในจํานวน 240 โครงการ
440 ล้าน ต้องกราบขอบพระคุณจริง ๆ ครับ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและเหนือกว่านัน้ ก็คือ
ขอบคุณรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้ในการที่จะใช้เงินสะสมตามที่ฝา่ ยบริหารได้เสนอมาว่า
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ํา วันนี้ 240 โครงการ ถ้าดูหนังสือสั่งการจากอธิบดี
กรมส่งเสริม ต้องขอชื่นชมและขอบคุณจริง ๆ คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้
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รองลงมาก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ทา่ นเปิดโอกาสหนังสือมาวันที่
5 มีนาคม เกษียนหนังสือวันที่ 9 มีนา เป็นไปได้อย่างไรและเราประชุมสภาฯ วันนี้ 10 โมงเช้า นี่คือ
ความจําเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ครับ ที่เราพร้อมกับฝ่ายบริหาร สภาฯ แห่งนี้พร้อมที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยท่านอธิบดีมาถึง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และสิ่งสําคัญก็คือฝ่ายบริหาร ทราบจากท่านนายกฯ ก่อนที่จะเข้าประชุมท่านก็
บอกว่าเผอิญว่าท่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ได้ลงมาที่จังหวัดนครราชสีมา และได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่าน
นายกฯ และหลายครั้งเช่นกันในการประชุมสภาฯ แห่งนี้ เราก็เรียกร้องเหลือเกินว่าทําอย่างไรเงินสะสม
ของเรา 700 ล้าน 800 ล้าน ขอให้ฝ่ายบริหารได้หาวิธีที่จะนําเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้เพื่อที่จะนําเงิน
สะสมเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของถนนหนทางอย่างแท้จริง จาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาถึงฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นท่านนายกฯ หรือท่านรองนายกฯ หรือคณะฝ่าย
บริหารทุกท่าน สิ่งสําคัญทีส่ ุดวันนี้ก็คือข้าราชการทุกฝ่ายของ อบจ. เรารับฟังปัญหาของพี่น้อง สจ.ไปรับ
ฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของแต่ละคน หลายคน ปี 59 ปี 60 ปี 61 เราก็ไม่ทราบว่าในเรื่องของ
ถนนหนทาง ฝ่ายบริหารอาจจะทราบบ้าง ไม่ทราบบ้างว่าได้ดูแลแก้ไขปัญหาถนนเหล่านี้หรือไม่ วันนี้เรา
ได้นาํ ปัญหาความเดือดร้อนในทุกเส้นทางของ 32 อําเภอมาเสนอฝ่ายบริหารว่าถ้าเผื่อว่ามีการใช้เงิน
สะสม 400 กว่าล้าน ขอความกรุณาว่าได้โปรดกรุณาดูเส้นทางที่ฝา่ ยสมาชิกสภาฯ ได้เสนอขึ้นมาว่ามัน
เป็นความเดือดร้อนจริง ๆ สิ่งสําคัญที่ผมจะเรียนว่าต้องขอบคุณจริง ๆ ข้าราชการทุกฝ่าย จะเห็นได้ว่า
โครงการที่เร่งด่วนเซ็นตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมฯ เซ็นมา วันที่ 5 มีนา 61 ท่านผู้วา่ ฯ เซ็นหนังสือด่วน
วันที่ 9 มีนา 61 ท่านประธานสภาฯ จะต้องรวบรวมเอกสารก่อนที่จะเปิดประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้ ผู้อยู่
เบื้องหลังหนังสือเล่มนี้เป็นข้าราชการทุกฝ่ายที่ต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจว่าทํางานได้รวดเร็ว เพราะ
อย่างนี้จะออกมาจากเล่มเหลืองมาจนถึงเล่มเขียว ซึ่งเพิ่งวางให้เห็นจะเห็นว่าพิกัดในเส้นทาง ประมาณ
การ ตัวเลขทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทุกอย่าง นี่คือความสําคัญของข้าราชการทุกฝ่ายของ
อบจ. และสุดท้ายต้องขอชื่นชมมากที่สุดคือ สจ.ทุกท่านที่ผลักดันว่า 240 โครงการ เกิดจาก 32 อําเภอ
มากบ้างน้อยบ้างไม่ว่ากัน จํานวน 10 ล้านกว่าก็มี ถนนทุกเส้น จํานวน 500,000 ก็มี ก็ไม่เป็นไร แต่
เหนือสิ่งอื่นใดในการดําเนินการ เพื่อสักครู่ท่านกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่าน ก็
กล่าวไว้แล้วว่าทําอย่างไรจะให้รวดเร็วและถูกต้อง
ท่านทําเถอะครับวันนี้เมื่อก่อนท่านอาจจะบอกว่า
ข้อบัญญัติคืองบประมาณประจําปีต้องรอเงินในแต่ละส่วน เงินจากรายได้ เงินจากทีส่ ่งเสริมสนับสนุนมา
หรือเป็นเงินที่อุดหนุนมา แต่วนั นี้ไม่ใช่ครับ วันนี้เป็นเงินสะสมที่เรามีอยู่ในมืออยู่แล้ว กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างผมมัน่ ใจว่าวันนี้ขบวนการตรวจสอบหลายหน่วยงาน องค์กรเอกชน สตง. ปปช. วันนี้หารือไปเถอะ
ครับ เราแก้ไขปัญหาอย่างนี้จริง ๆ ใช้ยางพาราอย่างที่ทา่ นนายกฯ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ ท่านก็บอก
แล้วว่าในการจัดซื้อจัดจ้างดําเนินการตามระเบียบทุกอย่าง ถนนที่จะดําเนินการ ยางมะตอยต้องผสม
ยางพารา ยางพาราต้องมีหนังสือรับรองมาจากสํานักงานสวนยางหรืออะไรก็แล้วแต่ ในระเบียบวิธีปฏิบัติ
แน่นอนครับผมมัน่ ใจว่าวันนี้ข้าราชการของ อบจ.เราคงมีขวัญและกําลังใจที่ดีที่จะดําเนินการในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามระเบียบอย่างถูกต้อง ถึงแม้จะไม่ถูกใจก็ตาม แต่วันนี้ยึด
เอาความถูกต้องมาเป็นหลักในการดําเนินการ ก็ต้องกราบของพระคุณฝ่ายบริหารและฝากเหมือนกับที่
เพื่อนสมาชิกฯ ได้ฝากไว้วา่ ควรจะรีบดําเนินการ เพราะในระเบียบก็เขียนไว้แล้วว่าวันที่ 20 เมษา โครงการหลัก ๆ หรืออะไร
ก็แล้วแต่ควรจะรีบดําเนินการ ก็ต้องขอฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าขอให้รีบดําเนินการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง
เกิดประโยชน์กบั พี่น้องประชาชนทัง้ 32 อําเภอ ทั้งจังหวัดนครราชสีมาโดยรีบด่วนครับ กราบขอบพระคุณครับ
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ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ อยู่ยนื

ต้องขอบคุณท่านสมพร ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่จะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท่านอดุลย์ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมอดุลย์ อยู่ยืน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอเมือง เขต 2 จริง ๆ แล้วโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 240
โครงการ ผมอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกฯ นิดหนึ่งว่าถ้าเทียบกับโครงการงบประมาณ ปี 61 ที่เราเพิ่ง
ผ่านกันไป ตอนนั้นเราผ่านกันไป 434 ล้าน 200 กว่าโครงการ วันนี้ถือว่าประมาณเท่า ๆ กับ
งบประมาณปี 61 ทั้งปี อยากให้เพื่อนสมาชิกฯ ช่วยกันดูวา่ เป็นอย่างไร ในส่วนตัวผมเองตามหลักการที่
ท่านรองนายกฯ บอกหลักการเงินสะสม ขออนุญาตผมมีอยู่ 2-3 ประเด็น ไม่นา่ เกิน 5 นาที ข้อที่ 1
ตามหลักการบอกว่าเรามีเงินทัง้ หมด 494 ล้านบาท และมีเงินสํารองสําหรับบุคลากร เงินเดือน 100
ล้าน 3 เดือน แต่ผมเป็นคนทีช่ า่ งสงสัย ผมก็ไปเปิดงบประมาณปี 61 ดู อยู่ในหน้าที่ 16 เงินเดือนฝ่าย
การเมือง เงินเดือนฝ่ายประจํา ทั้งหมดประมาณ 152 ล้าน ฉะนั้นถ้าท่านจะกัน 3 เดือน ต้องกันถึง
ประมาณ 450 ล้าน พูดให้มองเห็นตัวเลข วันนี้ท่านบอกว่าท่านกัน 3 เดือน 300 ล้าน ก็จะเหลือเงิน
ประมาณ 494 ล้าน กันไว้สําหรับสาธารณภัยอีก 10% 49 ล้าน ก็เป็น 445 ล้าน เราก็เลยมาตั้งโจทย์
ที่ 440 ล้าน ดูตามงบประมาณปี 61 บอกว่าเงินเดือนทั้งหมดเดือนนึง 150 ล้านบาท ถ้า 3 เดือนจะ
เป็น 450 ล้าน ถ้าหักลบแล้วจะเหลือ 344 ล้าน หัก 10% สาธารณภัยอีก 34 ล้าน เท่ากับจะใช้
จ่ายเงินสะสมได้ 310 ล้าน เป็นข้อสังเกตข้อที่ 1 ข้อที่ 2 จากการสอบราคา ตามที่กรมส่งเสริมเร่งมา
วันที่ 5 มีหนังสือสั่งการมาวันที่ 20 เมษายน 2561 ดําเนินการให้เสร็จสิ้น ผมมานั่งดูรายละเอียดจริง ๆ
แล้วทั้งหมด 240 โครงการ 440 ล้านบาท แยกออกให้เห็นภาพชัด ๆ เป็นถนน อบจ. 148 โครงการ
เป็นถนนอื่น ๆ 89 โครงการ เป็นถนนในโรงเรียน 3 โครงการ โรงเรียนเป็นถนน อบจ. และใน 440
ล้านแยกออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 500,000 68 โครงการ เกิน 2,000,000 17 โครงการ และ
อยู่ในระหว่าง 500,000 – 2,000,000 155 โครงการ ซึ่งตรงนี้เองจะมาสอดคล้องกับที่ผมถามว่า
เร่งรัดให้ดําเนินการเสร็จภายในวันที่ 20 เมษา 61 นั่นหมายความว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่าน สจ.กิติพงศ์
บอกว่า โครงการ 500,000 เอาไว้ทีหลังก็ได้ เกิน 2,000,000 เราทํา e-Bidding ใช้วิธีหลังก็ได้ วันนี้
ท่านผู้บริหารก็ต้องมาตอบว่า 155 โครงการ ที่ผมพูดถึง ที่อยู่ระหว่าง 500,000 – 2,000,000 ท่าน
มีเวลาทําถึง 20 เมษา 61 ท่านจะทําได้ทันไหม ในเวลา 3 อาทิตย์ ประเด็นต่อไป ตั้งเป็นข้อสังเกต ท่าน
ต้องตอบว่าถ้าทําได้ทันผมก็เห็นด้วย แต่ถ้าทําไม่ทันมันจะเป็นปัญหาต่อมาว่าแล้วโครงการไหนที่จะต้อง
ด่วน โครงการไหนไม่ดว่ น ก็จะเกิดปัญหาลักหลั่นกันอีกว่าทําไมอําเภอนี้ได้ก่อนอําเภอนี้ได้หลัง ซึ่งความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เหมือนกัน โครงการถนน อบจ. 148 โครงการ บวกโรงเรียนอีก 3
โครงการ แต่เป็นโครงการ 500,000 บาท 68 โครงการ ผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าว ๆ ผมคงไม่แยกให้ดู
ทั้ง 32 อําเภอ เช่น อําเภอชุมพวงมีถนน อบจ. 6 เส้น เป็น 500,000 บาท 3 เส้น ปากช่องมีถนน
อบจ. 9 เส้น เป็น 500,000 บาท 7 เส้น หนองบุญมากมีถนน อบจ. 5 เส้น เป็น 500,000 บาท
5 เส้น ห้วยแถลง มีถนน อบจ. 4 เส้น เป็น 500,000 บาท 4 เส้น ซึ่งจริง ๆ แล้วโครงการนี้ผมเห็น
ด้วยในการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการพยุงยางพารา แต่โครงการ 500,000
บาท ผมไม่เห็นด้วย ผมต้องบอกในที่นี้ครับ แล้วถ้าท่านยังจะยืนยันผมก็ขอไม่สนับสนุนในโครงการ
500,000 บาท เพราะอย่างที่ทา่ นกิติพงศ์บอกไว้แล้ว ก่อนหน้านี้เราเคยโดนมาแล้วว่าโครงการ
500,000 บาท มีเรื่องมีราวกันเกือบจะโดยถอดถอนกันทั้งสภา และวันนี้ทา่ นก็มี 500,000 บาท เข้า
มาอีก 68 โครงการ จาก 148 โครงการ ครึ่ง ๆ ซึ่งผมถามว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ แต่ท่านลองไป
ถามเพื่อนสมาชิกฯ ดูนะครับว่าถนน อบจ.แต่ละเส้นเป็นหลาย ๆ กิโลทั้งนัน้ แต่ทา่ นไปทํา 500,000
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บาท ได้ถนน 100 กว่าเมตรแบบมันไม่ Make Sens ครับ ผมว่าท่านนําเงิน 100 กว่าเมตรไปรวม ๆ
กันและไปเทตรงไหนสักเส้นหนึง่ ท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของ อบจ. เราต้องทําโครงการ
ขนาดใหญ่ เราไม่ทําโครงการขนาดเล็ก ผมบางครั้งอายผมเจอเพื่อน อปท.อื่น ๆ เวลาเจอหน้าเขาชอบ
แซวผม เป็นไง อบจ. 500,000 ผมเนี่ยพูดไม่ออก ขอร้องถ้าเป็นไปได้ผมขอร้องไม่ให้มีโครงการ
500,000 บาท จริง ๆ แล้วถ้าจําเป็นจริง ๆ ผมว่าจะมีสักตัวสองตัวก็ไม่แปลก แต่ถ้าท่านมีครึ่งหนึ่งของ
148 ตัว ผมว่ามันค่อนข้างพอสมควร ฝากเป็นประเด็นที่ 3 ส่วนประเด็นที่ 4 ไม่ทราบจะมีใครพูดต่อ
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีพูดต่อผมขอลงในรายละเอียดเลยนะครับ ลงไปในรายละเอียดที่โครงการหน้าที่ 4
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย อบจ.นม. สายบ้าน
โตนด หมู่ที่ 3 พันดุง – บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 บึงอ้อ ขามทะเลสอ มีพื้นที่ 6 เมตร คูณ 520 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร 500,000 บาท ผมก็เอา 500,000 คิดกลม ๆ เมื่อวานตอนที่ทํายัง
ไม่เห็นตัว ปล.4 ปล.5 เอา 500,000 ตั้งหารด้วย 3,120 ตารางเมตร ได้ 160 บาทต่อตารางเมตร
มันแปลก ๆ ไหมครับ โครงการอื่น ๆ พื้นที่ราคากลางอยู่ประมาณ 500 600 400 โครงการนี้เหลืออยู่
160 บาทต่อตารางเมตร นี่เป็นข้อหนึ่งที่ผมบอกว่าจริงๆ แล้วเห็นด้วย แต่พอเราเร่ง ๆ ทํา พอมันเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นมา สภาฯ เองก็จะต้องมายกมือ ต้องมารับรองตรงนี้ด้วย ผมเลยสงสัยข้อ 12 มาเปิดดูใน
BLQ ข้อ 12 หน้า 12 ผมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่า มันเขียนระยะทางมันคล้าย ๆ กัน 5 เมตร
ยาว 615 พื้นที่ 3,075 โครงการที่ 11 ตรงกัน 1,900,000 โครงการที่ 12 ในนี้เป็นเงิน
2,000,000 บาท บึงอ้อเหมือนกัน แต่พอมาโครงการที่ 13 9,988,000 ก็ตรง ผมก็เลยมาดูดี ๆ ว่า
ทําไมโครงการนี้มันไม่ตรง ปรากฏว่าโครงการที่ 12 มันไปตรงกับของเล่มเมื่อวาน ท่านดูเล่มเหลืองมันไม่
ตรง ท่านต้องไปดูเล่มสีเขียว มันจะตรงเล่มสีเขียว ผมถึงบอกว่าบางทีพอเราด่วน ๆ บางครั้ง เงิน
500,000 กับเงิน 2,000,000 มันต่างกัน 1,500,000 เลยนะครับท่าน อย่างทีบ่ อกถ้าออกไปแล้ว
ผมดูโครงการอื่น ๆ ทุกโครงการ 2,000,000 ก็จะทําได้ประมาณ 3,000 ราคากลางก็ประมาณ 400
500 600 มีโครงการนี้โครงการเดียวที่ราคา 160 บาทต่อตารางเมตร ผมว่าต้องมีอะไรผิดพลาด
พอสมควรแล้วถ้าวันนี้สภาฯ ยกมือผ่านไป มันจะไปผิดพลาดยังไง สมมุติจะทําต่อหรือจะไม่ทํา หรือจะ
ยกเลิกหรือจะยังไง ก็เป็นประเด็นหนึ่ง จริง ๆ แล้วมีโครงการหน้าที่ 11 โครงการหมายเลข 39 ขอ
อนุญาตท่านประธานฯ อาจจะไม่ยกตัวอย่างเยอะ ยกตัวอย่างเป็นบางอันว่าพอเราเร่งด่วนแล้วมันมีการ
ผิดพลาด ทางฝ่ายบริหารจะแก้ไขอย่างไร ถือว่าเป็นการซักถามแล้วกันนะครับ มีโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVMENT IN-PLACE RECYCLING ถนน อบจ.
16,500,000 อันอื่น ๆ ไม่ได้เขียนวิธีนี้ ผมก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นคนละวิธีซงึ่ ถามว่าทําไมตรงนี้ต้องใช้
RECYCLING เป็นถนน อบจ.เหมือนกัน ถัดมาจากโครงการที่ 39 โครงการที่ 40 ถนน อบจ.เหมือนกัน
7,600,000 เงินเยอะเหมือนกันแต่ทําไมไม่ใช้ RECYCLING พอมาหารพื้นที่คร่าว ๆ โครงการ
RECYCLING เท่าที่ผม ผมแปลจากศัพท์ ทับศัพท์ คําว่า RECYCLING ก็คงประมาณถนนเดิมมีอยู่แล้วนํา
เครื่องจักรเข้าไปรื้อ พยายามใช้วัสดุเดิมและเติม แอสฟัลท์ติกเข้าไป แต่โครงการ 40 นําแอสฟัลท์ติกไป
ลงใหม่ ถ้าถามว่าอันไหนมันจะใช้วัสดุมากกว่ากัน มองว่าคําว่า RECYCLING คุณยังใช้ของเดิมซะส่วน
ใหญ่ เติมมเข้าไปบางส่วน ราคาต่อตารางเมตร 515 บาทต่อตารางเมตร แต่พอมาดูตวั 7,600,000
บาท ราคา 494 บาทต่อตารางเมตร เป็นว่าตัว RECYCLING มันแพงกว่าด้วย แล้วเหตุผลทําไมถนน
อบจ. 100 กว่าเส้น มีเส้นนี้เส้นเดียวที่ใช้ RECYCLING ทําไมถ้าท่านว่ามันดีทําไมไม่ใช้ทุกเส้นหรือถ้าไม่ดี
มันมีด้วยข้อเทคนิคประการใดทําไมจะต้องเจาะจงเฉพาะเส้นนี้ หรือเส้นนี้พอมาใช้ RECYCLING ราคาก็
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แพงกว่าแบบปกติเสียอีก ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ขออนุญาตยกตัวอย่างแค่ 2 ตัวอย่างให้เห็นแล้วกัน
เหตุผลว่าทําไมผมถึงเห็นด้วย และทําไมผมถึงไม่เห็นด้วย ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านชาคริต ทิศกลางครับ
นายชาคริต ทิศกลาง
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ ผมชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในความห่วงใยของท่านสมาชิกฯ
จากอําเภอเมือง ท่านอดุลย์ อยู่ยืน ทีท่ ่านห่วงใยในเรื่องของการใช้งบประมาณซึ่งมีงบ 500,000 บาท
ปะปนเข้ามาด้วยซึ่งก็เป็นบทเรียนที่เราเองจะต้องมาฉุกคิด แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะที่ผมเองก็ติดตาม
มาอย่างใกล้ชิดมีโอกาสประสานงานกับทางช่างผู้สํารวจออกแบบงานครั้งนี้ทําให้ผมได้เข้าใจว่าบางครั้ง
มันก็มีความจําเป็นเพราะว่ามีเหตุผลหลายอย่าง อย่างทีท่ ่านบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดไปเป็นงบประมาณ
ใหญ่ ๆ ทั้งหมดและจะต้องทําภายในวันที่ 20 เมษา มันคงชุลมุนวุ่นวายน่าดู เพื่อความยืดหยุน่ มันจําเป็น
จะต้องมีงบประมาณหลาย ๆ ส่วน นี่คือประมาณหนึ่งที่เกิดความจําเป็น ประการต่อมาเมื่อไปสํารวจ
ออกแบบแล้วบางครั้งจะต้องเอาความเหมาะสมในพื้นที่และความจําเป็น
บางครั้งความจําเป็นความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง อย่างเช่นถนน อบจ.บางสายก็มีชํารุดบางส่วนจะทํามากไปกว่านัน้ ก็
ไม่ได้ ก็ต้องใช้งบเพียง 500,000 ไม่ใช่ผมสนับสนุนว่าจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย แต่มีส่วนได้อยู่แล้ว
เพราะเป็นอําเภอที่ผมรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นความจําเป็นบางครั้งมันก็มี ผมอยากให้ที่ประชุมได้เห็นว่า
บางครั้งมันก็ได้ประโยชน์ เพราะช่างไปสํารวนทีไรผมก็นาํ ไปสํารวจและดูพื้นทีต่ ลอด ผมจึงเห็นความ
จําเป็นว่าบางครั้ง 500,000 ก็มีความจําเป็น เพื่อที่จะให้งบประมาณของเราออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่
ทางกรมเขาจะได้ไม่นาํ ไปใช้อย่างอื่น ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านประพจน์ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอเมือง เขต 4 วันนี้ต้องขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ หลาย ๆ
ท่านที่ให้ข้อคิด ให้ตั้งข้อสังเกตไว้หลาย ๆ กรณี ไม่วา่ จะเป็นโครงการเล็ก ๆ หรือโครงการใหญ่ ๆ ผมคิด
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พนี่ ้องเราได้เป็นตัวแทนของพี่น้องทีไ่ ด้รับเลือกตั้งมาจากทุกอําเภอแล้ว วันนี้เรามาทํา
หน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ประโยชน์สงู สุดตกอยู่กับพีน่ ้องประชาชนในพื้นที่ ผมเชื่อว่าทั้งฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติย่อมมีจิตสามัญสํานึกที่จะทําให้ในท้องที่ของท่าน หรือบุคคลทีท่ ่านได้รับ
ความไว้วางใจเข้ามาให้รับความสะดวก แต่วันนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะท่านประธานฯ เอกสาร
ทั้งหมดวันนี้ถา้ อยู่ต่อหน้าเพื่อนสมาชิกฯ ถ้าชั่งกิโลไม่ตา่ํ กว่า 5 กิโล เพราะฉะนัน้ เอกสารผมว่าจะส่งให้
ก่อน 3 วันถูกครับ ถ้าท่านบอกว่าท่านส่งเมื่อ 3 วันที่แล้ว ท่านต้องเข้าใจนะครับนี่คือประเทศไทย การ
ตรงเวลาไม่ใช่ญี่ปนุ่ ไม่ใช่ประเทศนอก วันนีผ้ มยังไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น เห็นได้รับแต่บอกว่าลงไป
ในไลน์โดยความเอื้อเฟื้อของท่านเลขาฯ ให้เราไปศึกษาในไลน์ คณะทํางานที่คณะสมาชิกฯ ได้ตั้งเป็น
ตัวแทนของกลุ่ม สจ. ทั้ง 48 ท่าน ประมาณ 6-7 ท่าน ด้วยกัน เวลามีปญ
ั หาใด ๆ ให้ไปติดต่อหรือคุย
กับฝ่ายบริหาร ท่านที่ได้ไปติดต่อประสานงานก็ได้มาชี้แจงบอกว่าวันนี้ได้ไปคุยกับฝ่ายบริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารมาแล้วว่ามีหนังสือสัง่ การจากอธิบดีกรมการปกครอง วันที่ 5 มีนา 61 ให้จ่าย
ขาดเงินสะสมโดยเร่งด่วน ให้ใช้เป็นโครงการถนนโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม พวกเรา
ก็ดีใจกันว่าวันนี้เราจะได้ใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เพราะนานๆ หลายสิบปีซงึ่ จะใช้กนั ได้สกั ครั้ง วันนี้
คณะประสานงานก็มาบอกว่าห้ามทําโครงการ 500,000 เพราะท่านผู้วา่ ฯ บอกมาแล้วว่าถ้าทํามาท่าน
จะไม่เซ็นให้แน่นอน แล้วให้จิ้มเอาให้เราเลือกโครงการในข้อบัญญัติหรือในแผนออกมา วันนีผ้ มบอกว่า
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ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ และเราให้เกียรติกันไปคุยกันและมาว่ากันว่าวันนี้จะไม่มีปัญหา ถ้าเป็นอย่างนี้
อย่างที่คุยกันมาว่าคิดว่าน่าจะถอนวาระนี้ออกไปก่อน แล้วทําเข้ามาใหม่ ไม่ช้าครับ วันจันทร์ก็ยังเข้ามา
ได้ ผมอยากจะให้ท่านประธานฯ ถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าให้เลื่อนหรือจะถอนออกไป แล้วทําเข้ามาวัน
จันทร์ ขอให้ถอน ให้ท่านประธานฯ ถามมติที่ประชุมด้วยครับ
เราพักก่อนสัก 10 นาทีนะครับ

ประธานสภาฯ
พักการประชุม 10 นาที
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมาชิกฯ ที่ประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านพรชัยครับ
นายพรชัย อํานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ คณะผู้บริหาร ทุกท่านครับ ผมพรชัย อํานวยทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอครบุรี เขต 2 ขออนุญาตเพิ่มเติมกับท่านกิตพิ งศ์ จาก
อําเภอเมือง สักนิด เรื่องของการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าในเรื่องของการใช้
จ่ายตัวละ 500,000 ขอติงนิดหนึ่งมีจํานวนเยอะ แต่ถา้ เปรียบเทียบกับถนนของ อบจ.ทีไ่ ด้รับการถ่าย
โอนมาประมาณ 199 เส้นทาง รวมระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตร เป็นถนนถ่ายโอนจํานวนมากที่
ถ่ายโอนมาให้กับ อบจ. ส่วนคณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 440 ล้าน 240
โครงการนั้น ถ้าเรานํามาทําถนนดูแลที่เป็นถนนของ อบจ.เราเอง 199 เส้นทาง ถ้านําจํานวนเงินมาหาร
จํานวน 440 โครงการ หารด้วย 199 เส้นทางที่เป็นถนนถ่ายโอนของ อบจ. ก็จะได้เฉลี่ยเส้นทางละ
2,211,500 บาทต่อเส้นทาง แต่ทางคณะผู้บริหารเองผมก็เชือ่ ว่ามีวิสัยทัศน์ที่จะดูแลถนนต่าง ๆ ทั้งใน
ความรับผิดชอบของ อบจ. เอง และถนนเชื่อมตั้งแต่ 2 ท้องถิน่ ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบจ. ที่
จะสามารถที่จะกระทําได้ จะได้เฉลี่ยโครงการมากบ้างน้อยบ้าง บางโครงการ 500,000 บางโครงการ
1,000,000 บาท 2,000,000 บาท 5,000,000 บาท บางโครงการไปสูงสุดอยู่ที่ 16,000,000
ก็เป็นการครอบคลุมในถนนต่าง ๆ ตามความเดือดร้อนและความจําเป็น ยกต้วอย่างถนนเส้นสายบ้าน
แชะ โนนกลางที่อยู่ในเขตพืน้ ทีอ่ ําเภอครบุรี ก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารทีไ่ ด้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
มาอยู่ประมาณ 5,000,000 บาท ซึ่งถนนเส้นนี้ประชาชนเดือดร้อน ไม่ว่าทางสื่อต่างๆ ก็ได้ลงไปสํารวจ
ลงไปดูแลพร้อมกับพี่น้องประชาชนก็ได้มีการปลูกต้นกล้วย ปลูกต้นไม้ตา่ งๆ ออกทางสื่อ ก็ตอ้ งขอบคุณ
ทางผูบ้ ริหารที่วันนี้ได้จัดสรรงบประมาณ 5,000,000 บาท ตามความต้องการถนนที่เสียหายอย่าง
แท้จริง แต่บางโครงการ บางถนนเส้นทางทีย่ ังขาดอยู่ก็อยากจะฝากทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาสักนิด
หนึ่ง และมีข้อในส่วนที่อยากจะฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้บริหารสักนิดหนึ่งว่าในการพิจารณา
ในการจัดซื้อจัดจ้างในการดําเนินงาน 240 โครงการ จะทําพร้อมกันก็คงเป็นไปไม่ได้ อยากจะให้ทาง
คณะผู้บริหารได้พิจารณาลงไปสํารวจเส้นทางต่าง ๆ ทั้ง 240 โครงการว่าโครงการไหนที่ประชาชน
เดือดร้อนในการสัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ให้นับเป็นกรณีเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลําดับต้น ๆ เพื่อที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ก็อยากจะขอฝาก
ทางท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารได้พิจารณา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม ในกรณีที่ท่านประพจน์ได้เสนอให้มีการถอนญัตติ เมื่อสักครู่ได้
ปรึกษาท่านนายกฯ แล้ว เนื่องจากกรณีการใช้เงินสะสมเป็นกรณีเร่งด่วนไม่สามารถที่จะถอนได้ ก็เลย
ต้องขออนุญาตชี้แจง เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯ ได้ทราบครับ เชิญท่านรองฯ กิตติครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายกิตติ
เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะกํากับดูแลสํานักช่าง กองแผนและ
งบประมาณ และสํานักการคลัง ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านที่กรุณาเป็น
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กระจกสะท้อนเงาให้ข้อคิด แสดงความคิดเห็น ตําหนิติเตียนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับพีน่ ้องประชาชน
สํารวจตรวจสอบว่าการทํางบประมาณก็ดี การขอจ่ายขาดเงินสะสมก็ดี ว่ามันมีข้อผิดพลาด มันมี
จุดบกพร่องตรงไหนหรือไม่ ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าเรื่องแรกที่เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระสําคัญที่ท่าน สจ.
กิติพงศ์ กรุณาให้ข้อคิดเห็นว่าการเสนอท่านผู้วา่ ฯ นั้น 469 ล้าน แต่เวลาเราทําจริงเราทําแค่ 440 ล้าน
ซึ่งมันไม่ตรงกัน กราบเรียนว่าที่ 469 ล้าน เป็นแผนดําเนินการซึ่งขออนุมัติไว้โดยรวม แต่เมื่อเรามาดูเงิน
ของเราแล้ว เรามีเงินที่ทําได้ประมาณ 440 ล้าน เราเลยดําเนินการทํา 440 ล้าน เป็นแผนดําเนินการ
กับวิธีการดําเนินการ เพื่อนสมาชิกฯ คงจะเข้าใจ เรื่องที่ 2 โครงการต่าง ๆ อย่างที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้
กล่าว เรียนว่าเงินงบประมาณของเราจะนํามาหารไม่ได้ จะนํามาเป็นเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ จะใช้วิธีเฉลี่ย
ไม่ได้ ต้องดูถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างที่ทา่ น สจ.พรชัย ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นไว้
ขอขอบคุณครับ ความจริงคือเราก็ได้สาํ รวจ เราก็ได้ออกไปดู เรารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสียงสะท้อนจากสภาฯ ซึ่งมาจากพี่น้องประชาชน ผมเข้าใจครับเวลาพีน่ ้อง
สจ.เราลงไปในพืน้ ที่ จะมีปญ
ั หา วันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรเลย นอกจากถนน 100 รู นอกจากถนนไม่
ดีอยากจะปลูกต้นไม้เหลือเกิน วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้เราได้ทาํ งาน ได้เปิดโอกาสให้
เราได้นําเงินสะสมออกมาใช้ ถ้าเราไม่ใช้อะไรจะเกิดขึ้น เฉพาะงบประมาณของเราเองถ้าดูในภาพรวม
3,000 กว่าล้าน ซึ่งดูเหมือนมาก แต่โรงเรียนเอาไปแล้วเกินครึ่ง ซึ่งเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจํา
ต่าง ๆ วันนี้เราจ่ายขาดอีก 400 กว่าล้าน นัน่ หมายความว่าเราได้ทาํ งบประมาณอีกปีหนึ่งเลย โดยที่เรา
ไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ ยประจําแล้ว มันเป็นกําไรของพี่น้องประชาชน ปีนึงแทนที่เราจะได้แค่ 400 กว่าล้าน
ปีนี้เราได้ 800 ล้าน ถ้าถามว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ เราลงทุนกับข้าราชการ
ประจํา 39-40 % เป็นเงิน 1,000 กว่าล้าน เราได้งบประมาณพัฒนาแค่ 400 กว่าล้าน ปีนี้เราลงทุน
เท่าเดิมแต่เราได้งบประมาณในการพัฒนามา 800 ล้าน ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
สื่อมวลชนก็ตาม ผูส้ ังเกตการณ์ก็ตาม วันนี้มาสังเกตการณ์ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พี่น้อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์นําภาษีของเขา นําเงินของเขาที่พึง
ไปลงในพื้นที่ให้เขาไปหรือเปล่า ผมเชื่อว่าการกระทําอย่างนี้ถกู จับตามองโดยพี่น้องประชาชน และผม
เชื่อว่าโครงการเหล่านี้ที่เราทําให้กับจังหวัดนครราชสีมาไม่ใช่เป็นอนิสงค์เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เรา
เองยังตอบสนองนโยบายรัฐบาล และทีส่ ําคัญทีส่ ุดวันนี้พนี่ ้องปลูกยางพารา เราได้มโี อกาสช่วยพี่น้อง
ชาวสวนยางพารา เราได้ใช้นา้ํ ยางพาราซึ่งกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ ทาง ผอ.สํานักคลัง ผอ.สํานักช่าง ก็ได้
กําหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณจะมามั่วเราไม่ได้นะ น้ํายางต้องซื้อที่นนั่ ที่นี่มา ขอกราบเรียนเป็นเบื้องต้นในส่วน
ของท่าน สจ.สมพร ต้องกราบขอบคุณที่ได้เข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชน มันอาจจะ
มีปัญหาบ้างโดยรายละเอียดปลีกย่อย แต่ผมเชื่อว่าโครงการในลักษณะนี้โดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้เกิด
ความเสียหาย มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ทําไมถึงต้องมีตัว 9,000,000 10,000,000
ทําไมต้องมีตัวละ 2,000,000 ทําไมต้องมีตัวละ 500,000 บาดแผลความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนมันไม่จําเป็น เราจะตีเฉลี่ยไม่ได้ ถ้าตีเฉลี่ยผมถามว่าไม่ต้องให้ท่านนายกฯ มานัง่ คิดให้ผม มานั่ง
คิดให้ช่างไปสํารวจหรอกง่ายกว่าไหม มั่วเลย เอาหารเฉลี่ยออกมาเลย ถ้าทําแบบนัน้ ผมเชื่อว่าพี่น้องจะ
เกิดความเสียหาย ไม่ได้ใช้งบประมาณโดยที่มนั เป็นไปตามข้อเท็จจริง ถามว่าในตําบลหมู่บ้านหรือใน
พื้นที่ที่มนั มีความจําเป็น ที่มันเสียหาย บางที่อย่างอําเภอหนองบุญมากมีโครงการเยอะแยะมากมายไปลง
ถนนมันไม่ได้เกิดการพัฒนา บางทีก็เป็นตัว 500,000 โดยถนนส่วนใหญ่เหล่านัน้ มักจะอยู่ในเขตชุมชน
มักอยู่ในเขตพี่น้องประชาชนสัญจรเยอะ ๆ ไปปะไปทําให้เขาก่อน ทําให้แก้หน้าให้กับสมาชิกฯ แก้หน้า
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ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้พี่น้องได้สัญจรไม่ต้องไปปลูกต้นกล้วยต้นไม้
อําเภอในจังหวัดนครราชสีมามี 32 อําเภอ มี 300 กว่าตําบล ผมถามว่าเราทําโครงการแค่นจี้ ริง ๆ มัน
พอไหม มันไม่พอหรอกครับ ถ้าถามว่าตําบลหมู่บา้ น 300 กว่าตําบล เกือบ 4,000 หมู่บ้าน ผมถามว่า
68 ตัว ตัวละ 500,000 บาท มันได้สัก 1 ใน 10 หรือ 1 ใน 100 ของตําบลหมู่บา้ น ในจังหวัด
นครราชสีมาหรือไม่ และเงิน 400 ล้านทีล่ งไป จริง ๆ อยากจ่ายสัก 900 ล้านเลย จะได้มาดู จะได้มา
หารเฉลี่ยได้ไหม หรือจะทําโดยวิธีไหนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน วันนีไ้ ปทีไ่ หนก็เกิดปัญหา ไป
ที่ไหนก็เรื่องถนนหนทาง ไปที่ไหนก็พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา วันนี้ผมได้ฟังข้อสะท้อนของพีน่ ้อง สจ.
หลาย ๆ ท่าน ก็ขอขอบคุณมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน สจ.อดุลย์ ที่กรุณาให้ข้อสังเกตุในเรื่องความ
ผิดพลาดของตัวเลข มันเป็นความผิดพลาดทางธุรการ ผมขออนุญาตแก้ไขข้อที่ 12 ตามที่ทา่ นสมาชิก
สภาฯ ท่านอดุลย์ ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ ผมขอเปลี่ยนโครงการปรับปรุงถนนยางพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
สาย อบจ.นม.19005 บ้านโตนด หมู่ที่ 3 ต.พันดุง-บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,120
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด จํานวนเงินงบประมาณ
500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักการช่าง ขอเปลี่ยนข้อความ พร้อมกับจํานวนเงิน
งบประมาณ รายละเอียดโครงการเป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายบ้านหนองสะแก ม.11 ต.พันดุง เชื่อม บ้านโนนตาล ม.8 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด จํานวนเงิน 1,995,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบสํานักการช่าง ตามเอกสารที่ได้แจกเพิ่ม เป็นความผิดพลาดทางงานธุรการ ฝั่งข้าราชการก็
ยอมรับว่าคัดลอกข้อมูลมาผิด เดี๋ยวนี้ทุกที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานหมด เราก็พยายามตรวจสอบครับ
กราบเรียนท่านประธานไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สจ.ศุภชัย ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติ และ
หัวหน้าส่วนราชการทุก ๆ ท่าน กระผมนายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอหนองบุญมาก ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุก ๆ ท่าน ขอบคุณท่าน
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ที่ได้จัดสรรงบประมาณตัวละ 500,000 บาท อย่างที่ท่านกิตติ
เชาวน์ดี รองนายกฯ งบทหารลงไปล่าสุด 30 ล้าน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ทําในเส้นของ อบจ.นม.
ลุงเขว้า สันติสุข หน่วยทหารภาค 5 ลงไปทําในอําเภอหนองบุญมากร่วม 30-40 กิโลเมตร ซึ่งมันเยอะ
ซึ่งไม่ใช่งบประมาณของเรา
เป็นงบประมาณของหน่วยทหารที่จะมาผลักดันช่วยซ่อมแซมให้พี่น้อง
ประชาชนตรงนี้ ถนนอีกตัวละ 500,000 บาท ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ก็เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน
125 เมตร 130 เมตร ตรงนี้ เพราะมันทําไม่ทั่วถึงแต่มนั ก็กระจายในส่วนที่ยงั ไม่ได้ทาํ ไปถึง ต้อง
ขอบคุณคณะผู้บริหารที่จัดสรรเพิ่มเติม ตัว 500,000 บาท ของอําเภอหนองบุญมากได้ 5 โครงการ
และในส่วนของหน่วยงานอื่นอุดหนุนเฉพาะกิจต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนผมมีความสุขมาก
ครับ ขอบคุณร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี อีก 9.6 ล้าน ไปทําต่อในเส้นของลุงเขว้า สันติสุขที่
ทหารทําต่อไปอีก 6.5 กิโลเมตร รวมกับอุดหนุนเฉพาะกิจอีก 3.10 กิโลเมตร พี่น้องประชาชนฝาก
ขอบคุณมาทั้งทหารและคณะผูบ้ ริหาร ถ้าทําเสร็จแล้วจะเชิญท่านนายกฯ ไปฉลอง ผมจะนําลิเกไปฉลอง
ให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ ขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ อยู่ยนื

ขอบคุณท่านศุภชัยครับ สจ.จากหนองบุญมาก มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขออนุญาตขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้องค์ประชุม 38 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ฝา่ ยบริหารเสนอ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 33 เสียง สมาชิกท่าน
ใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 5 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
2 ท่าน เลขานุการสภาฯ และนายอดุลย์ อยู่ยืน)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 240 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 440,00,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านบาท) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ
33 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 5 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
เลขานุการสภาฯ และนายอดุลย์ อยู่ยืน)
ฝ่ายบริหารเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เห็นผลประโยชน์ของพี่
น้องประชาชน เห็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของจังหวัดนครราชสีมา ของพี่น้องกลุ่มยางพาราที่
กรุณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เราเก็บเงินไว้กไ็ ม่
เกิดประโยชน์อะไรนํามาแก้ปญ
ั หาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัด ผมขอกราบ
ขอบพระคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยื่นกระทู้ถามทั่วไป จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอดุลย์ อยู่ยืน
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
2. นายชยกฤต ยินดีสุข
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
3. นายพรชัย อานวยทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
เชิญท่านอดุลย์ อยู่ยืน ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระทู้
ถามฝ่ายบริหาร ในประเด็นตั้งแต่ปี 58 59 60 ผมมีความไม่สบายใจมาก ๆ มีคนร้องเรียนผ่านมาทาง
ผมว่ามีทางสื่อโซเชียลมีเดียเขาโพสต์กันขึ้นมา ผมก็ได้แคปหน้าจอฝากให้ทางท่านผูบ้ ริหารไปดูแล้ว ว่ามี
ที่เขาร้องเรียนมาว่าอย่างไรบ้าง จริง ๆ ขออนุญาตไม่อ่านดีกว่า มีเพื่อนสมาชิกฯ ส่งให้ผมเขาแคปหน้าจอ
มาให้ คําว่า อบจ.โคราชโกง จริง ๆ ผมไม่อยากจะใช้คํานี้เลย มันทําให้เห็นภาวะหลาย ๆ อย่าง แต่
จําเป็นทีจ่ ะต้องนํามาเสนอเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้พวกเราคุยกันเราว่ามันดี เราคิดว่ามันพร้อมทุก
อย่าง อย่าลืมว่าสื่อโซเชียลเดีย๋ วนี้เวลาคนเอาโพสต์ไปลงแล้วมันก็ยังค้างอยู่ ซึง่ บางเรื่องผมก็เห็นด้วย
อาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่เวลามันขึ้นอยู่บนอินเตอร์เน็ตแล้วมันอยู่ตลอด ทําอย่างไรทีจ่ ะมาแก้ไขหรืออย่าให้
มีอันใหม่ ๆ เกิดขึ้น โพสต์กระทู้ของพันทิปก็ยังมีลง บอกทุน 500,000 โกยเงิน 459 ล้าน ผู้รับเหมา
อบจ. ห้างหุ้นส่วนตติญชัย มิใช่ผู้รับเหมารายเดียวอันนี้คร่าว ๆ เดี๋ยวผมส่งสําเนาให้อีกที แม้แต่ในสื่อที่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเอาไปลง ถ้าเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ธรรมดาเราก็คงไม่มีอะไร แต่วันนี้พอลงเสร็จมันเอา
ลงเข้าอินเตอร์เน็ต วันนี้ วันหน้า อีก 2 ปี มันก็ยงั อยู่ พวกเราต้องระวังนิดนึงว่าเราทําอะไรไปบางครั้งเรา
คิดว่าเรารัดกุม เราพยายามทําไม่อยากให้มีเรื่องมีราว ผมเองอยู่ อบจ.มา 2 สมัย 8 ปี ผมก็รักองค์กร
เหมือนพวกท่าน ผมเองเวลาคนที่มาบอกว่าองค์กรเราไม่ดี เราก็พยายามจะแก้ตัว เราก็พยายามจะแก้ไข
ผมเองเชื่อว่าอย่างท่านนายกฯ เอง หลาย ๆ ครั้ง ครั้งที่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดผมก็ยื่นกระทู้ถาม แล้วผมมี
โอกาสได้เจอท่านนายกฯ ท่านนายกฯ ก็ตอบ ก่อนที่ผมจะได้ถามกระทู้ในสภาฯ ผมยื่นกระทู้ถาม ผมบอก
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ท่านนายกฯ ผมยืน่ กระทู้ถามเรือ่ งน้ําท่วมนะครับ ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าน้ําท่วมเป็นอย่างนี้ อย่างนี้ ผม
เข้าใจผมก็ถอน วันนี้มีคนร้องผมมา ผมก็มานําเสนอให้ฟังว่าเวลาคนเขามองเราเป็นอย่างนี้ แต่เสียดาย
ครั้งนี้ไม่ได้เจอท่านนายกฯ ก่อน ก็เลยต้องมาถามในสภาฯ ว่าจริง ๆ แล้วบทบาทหน้าที่ของ สจ.เอง ผม
เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คิดเหมือนกัน รับปัญหาพีน่ ้องเข้ามา นําเสนอฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็แก้ไข มีอะไร
ที่คิดว่าไม่ถูก ไม่ใช่เราก็ท้วงติง ซึ่งหลาย ๆ ครั้งต้องเรียนว่าผมเองพูดในสภาฯ ทุกครั้ง และผมไม่เคยเล่น
นอกสภาฯ และผมก็พูดแต่เนือ้ ผมไม่เคยพูดน้ํา อันนี้พูดให้รู้ ไม่ใช่มีแค่พวกเรามีคนอื่นจับจ้องเยอะ
แม้แต่สไลด์หน้านีผ้ มทํามาให้ดู ปี 57 58 59 60 งบสํารองจ่าย จริง ๆ ตัวนี้ผมก็ถามหลายคน ผมถาม
มาหลายคนมาก ว่าอะไรงบสํารองจ่าย ใช้อะไร ทําอะไร ผมถามสมาชิกฯ ก็ไม่มีใครตอบ ถามใครก็ไม่มี
ใครตอบผมได้ ผมก็เลยต้องถือเวทีนี้เป็นที่ถาม ดีกว่าให้ไปถามผ่านทางอื่น ถามว่าสํารองจ่ายปี 59 ใช้
อะไรไป 300 กว่าล้าน ปี 58 59 60 300 200 300 กว่าล้าน ซึ่งจริง ๆ ตรงนี้ผมจะบอกว่าจริง
ๆ แล้วเท่าทีผ่ ม นี่มีภาพคนส่งมา อันนีท้ ่านนายกฯ เป็นผู้บริหารท่านต้องกํากับว่าเวลาที่เราทําโครงการ
ไป ผมเชื่อว่าท่านนายกฯ ไม่รหู้ รอกเพราะว่าโครงการเยอะ 300 กว่าล้าน ทําโครงการนึง 500,000
600 กว่าตัว ท่านนายกฯ ไม่มีทางดูได้ทั่ว แต่ท่านต้องกํากับ และจริง ๆ ผมเชื่อว่าท่านนายกฯ เป็นคนที่
กํากับเพราะล่าสุดผมไปออกงานอบรมเรื่อง e-Market กับท่านนายกฯ ท่านนายกฯ ก็พูดตลอด อะไร
50/50 ไม่ทํา อะไรที่สุ่มเสี่ยงไม่เอา ท่านนายกฯ ก็เป็นคนบอก ผมเองชี้ให้เห็นว่ามีคนส่งให้ผม คลอง
น้ําเต็ม มีรถแมคโครเข้าไปขุด มีทะเบียนรถผู้รับเหมาด้วย นี่คอื สภาพที่ไปขุดกันจริง ๆ ผมจะบอกให้รู้ว่า
จริง ๆ แล้วพวกเราเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ อันนี้จะเป็นประเด็นที่ผมถามต่อนะครับ ว่าพอเราใช้เงิน
สํารองจ่ายไปแล้ว ซึ่งจริงๆ ตามข้อหนังสือที่ทาง มท. ส่งมาในเล่มที่เรากําลังพิจารณากัน มีข้อซักถาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเอาเงินสํารองจ่ายไปทําถนนใช้งบกลางไปซ่อมถนนได้หรือไม่ เขาก็บอกมานะ
ครับว่า ขอให้ใช้ในเหตุที่สาธารณภัย เพราะฉะนัน้ พวกเรายืนยันเข้าใจเหมือนกันนะครับ คําว่า สาธารณ
ภัย แม้แต่ตอนไปอบรม ท่านเลขากลวัชร เคยไปอบรมด้วยกัน ท่านอาจารย์ก็บอกว่า คําว่า สาธารณภัย
แม้แต่ถนนเส้นหนึ่งเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ รถวิ่งได้ แล้วเราจะบอกว่าเอาเงินสํารองจ่ายไปใช้ไม่ได้นะ
ครับ ผิด ถ้าประมาณว่าถนนขาดแล้วเราซื้อทราย ซื้ออะไรไปแก้ไขเฉพาะหน้า อย่างนี้ เรียกเหตุสาธารณ
ภัย แต่รูปที่ผมให้ดูบางครั้ง ถ้าบอกว่าจังหวัดประกาศภัยพิบัติ แห้งแล้ง แล้งหมดจะต้องขุดน้ําเพื่อที่จะ
เก็บกักน้ํา ผมเห็นด้วย แต่ถ้าท่านไปดูดีๆ ให้ทา่ นนายกฯ ไปตรวจสอบเพราะว่า จริงๆ มีคนมาพูดกับผม
หลายคนครับว่า สภาพแบบนี้ไปขุดกันได้อย่างไร ซึ่งมันอาจจะมีไม่เยอะ มันอาจจะมีไม่เยอะ มีหลงหูหลง
ตาบ้าง เป็นเรื่องปกติ แต่ท่านต้องกําชับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะว่าเงินสํารองจ่ายทุก
ปี แม้แต่ปี 61 ที่เราตั้งกัน 130 กว่าล้านบาท ฝ่ายสภาไม่รู้เลยว่าฝ่ายบริหารทําอะไร เราให้เกียรติฝ่าย
บริหารตลอด โครงการงบประมาณจะทําเส้นโน้นเส้นนี่ทา่ นเอาเข้าสภา สภาเห็นด้วยยกมือ แต่ฝ่าย
บริหารกันมา 130 กว่าล้านบาท จะไปทําอะไรเรื่องของท่าน เพราะผมเชื่อว่าโดยจรรยาบรรณของท่าน
ท่านก็ต้องเอาไปแก้ปัญหาสําหรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่คนข้างนอกเวลาเขาแซวผม
เขาเรียกเป็นไง สจ. อบจ. 5 แสนบาท เราฟังไม่สบายใจ ผมถึงบอกวาระเมื่อกี้ ผมขออนุญาตไม่ผา่ น
และก็ไม่เหตุด้วย มีบางอย่าง บางสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยในกรณีที่ 5 แสนบาท เพราะไปดูในเว็บไซต์ก็มีนะ
ครับ เขียนไว้ชัดเจนนะครับ เขาบอกว่า ให้วิเคราะห์ว่า กรณีฉุกเฉินและจําเป็นและอธิบายได้และควร
มุ่งเน้นไปที่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเป็นอันดับแรกๆ สาเหตุที่ สตง. เข้มงวดในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสํารองจ่าย เพราะผูบ้ ริหารหลายๆ ที่มกั ตั้งงบประมาณไว้เป็นงบกลางสํารองจ่าย
มักอ้างเหตุผลความเดือดร้อนของประชาชนอาจใช้งบประมาณโดยไม่เหมาะสม เพราะการใช้งบกลาง
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สํารองจ่ายนั้น จะก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงใดๆ ก็ได้ ไม่ต้องคํานึงว่ามีอยู่ในกิจกรรม อยู่ใน
แผนงานหรือไม่ งานโครงการเหล่านั้น ไม่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาก็ได้ เป็นอํานาจผู้บริหาร
เพราะฉะนัน้ ถ้าผู้บริหารมีธรรมาภิบาล ถ้าผู้บริหารไม่มีธรรมาภิบาลก็จะใส่ช่องนี้นะครับ อันนี้เพจเขา
บอกมานะครับ
ประธานสภาฯ
ท่านอดุลย์ ครับ ขออนุญาตครับ กระทู้ครับ ขออนุญาตไม่เป็นการอภิปราย ถามว่าประเด็น และจะให้
ฝ่ายบริหารตอบ ขออนุญาตหัวข้อที่ท่านจะถามคือ 1. วัตถุประสงค์
นายอดุลย์ อยู่ยืน
ผมพูดเรื่องเงินสํารองจ่ายท่านประธานสภาฯ ครับ อย่างนี้ จังหวัดโคราชประกาศเป็นพื้นที่เสี่ ยงภัยพิษ
สุนัขบ้าที่ท่านนายกฯ พูดในช่วงแรก อย่างนี้ต้องเอาเงินสํารองจ่ายมาใช้ มีหนังสือสั่งการ สั่งอบจ. ตั้ง
ศูนย์ทุกจังหวัด อันนี้เป็นหน้าที่ของเราด้วยซ้ํา ถามว่าทุกวันนี้ ท่านไปดูนะครับ อปท. ท้องถิ่น เทศบาล
อบต. เวลาไปฉีดพิษสุนัขบ้า ฉีดยังไงครับ เอาหมาที่อยู่ในความดูแลมาฉีดแต่หมาจรจัดมันไม่มี
ประธานสภาฯ
เข้ากระทู้กันดีกว่าครับ
นายอดุลย์ อยู่ยืน
กําลังจะบอกครับว่า อันนี้คือหน้าที่ของเราที่เราควรจะต้องทํา อันนี้ของปี 61 ที่ยังไม่พูดถึง เอาไว้ถ้าผม
มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกฯ ผมคิดว่าท่านนายกฯ น่าจะตอบได้ ขออนุญาตเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ต้องขอขอบคุณท่านสจ.
อดุลย์ นะคะ เพราะท่านสจ.อดุลย์ ได้ทํางานเคียงข้างดิฉันหลายโครงการมากมายและก็ฝีมือท่านเก่ง
แต่ท่านดูสักนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นโครงการปี 58 หรือปี 59 ก็ตาม ดิฉันเองเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ดิฉัน
ฟ้องดําเนินคดีอาญา แจ้งความดําเนินคดีอาญาปี 59 ช่วยกรุณาตามให้ดิฉันหน่อยละกัน ถ้าผิดดิฉันเอา
แน่นอน ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น โครงการอะไรก็ตาม แม้แต่โครงการง่ายๆ เพียงแค่
ศึกษาดูงานแค่นี้ ขอให้ถูกต้องตามระเบียบ เพราะดิฉันเป็นคนที่ยึดถือระเบียบ และอีกอย่างหนึ่ง การที่มี
โซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรก็ตาม หลายคนที่ดิฉันฟ้องหมิ่นประมาท เพราะว่าหนึ่ง ไม่ได้เป็นความจริงแล้วเอา
ไปลง อันที่สอง ดิฉันรักองค์กร องค์กรที่ดิฉันรัก เพราะดิฉันอยู่และดิฉันเป็นอดีตข้าราชการ และเข้าใจ
อกข้าราชการดีทุกคน และก็เป็นบทบาทหน้าที่ของท่านสจ. ทุกท่านที่ต้องมีการตรวจสอบตรงนี้ ไม่ใช่ว่า
ผู้บริหารไม่ทําอะไร ไม่ว่าจะเป็นเงิน 5 แสนบาท ถามว่าเงิน 5 แสนบาทโครงการ 5 แสนบาท ผิด ไหม
ดิฉันตอบเลยว่า ไม่ผิด เป็นนโยบายของรัฐบาล แต่อยู่ที่ว่าคนเอาไปใช้นั้นผิดไหม ถามว่าฝ่ายบริหารที่นั่ง
อยู่ตรงนี้ ผิดไหม ไม่ผิดเลย ถามว่าคนที่ผิดคือ คนที่ปฏิบัติ ถูกไหมคะ และดิฉันจะฟ้องดําเนินคดีอาญา
ทําไม เพราะว่าผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามคะ ดิฉันจะดูอีกว่ามีอีกไหมที่จะให้ดิฉันฟ้องแบบนี้ ดิฉันเป็นคน
ตรงไปตรงมาทุกคนยังบอกเลยว่า ท่านนายกฯ ยึดถือระเบียบมาก บอกใช่ ปี 45 ยังมาตัดสินปี 60 ปี
52 มาตัดสินปี 60 ใช่ดิฉันเป็นนายกฯ ไหม ไม่ใช่ดิฉันเป็นนายกฯ เลย ท่านไปคิดเอาว่าใครเป็นนายกฯ
ปี 45 ปี 52 ใครเป็นนายกฯ ตั้งแต่ดิฉัน มาอยู่มีแต่คนมาใส่ไคล้ ใส่เรื่อง ใส่ราว มากมายนะค่ะ ส่วน
บุคคลก็มี ดิฉันบอกแล้วว่าถ้าดิฉันไม่ผิด ดิฉันฟ้องแน่นอน ก็อันนี้ต้องเรียนผู้ทรงเกียรติทุกท่านไว้ด้วยนะ
คะ และก็หลังวันที่ 23 สิงหาคม ปี 60 ท่านกรุณาศึกษาระเบียบหน่อยเถอะว่าอะไรทําได้หรือทําไม่ได้
ท่านอย่าลืมนะคะ ว่าเรามี 3 ป. ป.แรกคือ ปปช. ป.สองคือ ปปท. ป.ที่สาม คือ ปปง. ที่ตรวจสอบเรา
และยังมีอีกเยอะที่ตรวจสอบเรา มาถูกทิศทางก็มี ผิดทิศทางก็มี โอ้อวดก็มี เยอะแยะมากมายที่อยากจะ
ขอตรวจเหลือเกิน ตรวจได้เสมอค่ะ เพราะว่าข้าราชการดิฉันพร้อมอยู่แล้ว เพราะไม่ทําผิ ดระเบียบอยู่
แล้ ว ตรงนี้ ดิ ฉั น ต้ องขอขอบคุ ณ ท่ า นอดุ ล ย์ น ะคะ โซเชี ย ลนี่ ฟั ง ได้ ดู ไ ด้ แต่ ท่ า นก็กรุ ณ าหาข้ อมู ล ด้ ว ย
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เพราะว่าดิฉันทราบว่าท่านเก่งในเรื่องไอที ทํางานคู่กับดิฉันในเรื่องของไอทีอยู่ตลอด ตรงนี้บางครั้ง ขอ
อนุญาตตรึกตรองข้อความที่ลงสักนิด แล้วเราก็มาคุยกันว่ามั นเป็นอย่างไร อย่างอิศรา ขออนุญาตเอ่ย
นาม หนังสือพิมพ์ อิศรา โทรหาดิฉันปี 59 มีบริษัทหนึ่งทําอย่างโน้นอย่างนี้ดิฉันไม่ขอเอ่ยนาม ดิฉันก็
ต้องหาข้อมูลก่อนแล้วโทรคุยกับอิศรา พี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้าแล้วพี่แจ้งความ
ดําเนินคดีอาญาเรียบร้อย นี่คือเรื่องจริงแล้วเราก็ตอบเขาไป ดิฉันไม่กลัว ถ้าไม่ผิดคุณเอาเงินมาคืนทําไม
ขอบคุณค่ะ
ครับ ขอบคุณท่านฝ่ายบริหารครับ ขอเชิญท่านรองนายกรองกิตติ ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ข้อหนึ่ ง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เราเผยแพร่ลงเวบไซต์ดูได้ทุกคน มีอะไรตรงไหนดูได้หมด เมื่อก่อนทํางบประมาณทุกปี เราจะมาสรุปให้
สภาฟังอยู่แล้ว ว่าเราทําอะไรไปบ้าง ก็ไม่รู้ว่าจะให้เราทํางานซับซ้อนอย่างไร เพราะข้าราชการตอนนี้ก็
จะทํางานไม่ทันกันอยู่แล้วครับ ส่วนเรื่องโซเชี ยลมีเดีย มันมีพรบ.คอมพิวเตอร์อยู่ อะไรที่เป็นข้อเท็จ
อะไรที่เป็นข้อจริง มันมีทั้งสองทาง เวลาเราไปดูที่โซเชียลเรานึกว่าทุกอย่างมันถูกหมด แม้แต่ว่าคุณแม่
ผมเองก็ ดู โ ซเชี ย ล แล้ ว ผมถามว่ า แล้ ว แม่ รู้ ห รื อ ว่ า มั น จริ ง มั น ถู ก ต้ อ ง ไม่ งั้ น เขาไม่ ฟ้ อ ง ไม่ มี พ รบ.
คอมพิวเตอร์กันหรอกครับ ก็ขอให้เพื่อนท่านสมาชิกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกๆ อย่าง บางเรื่องมัน
อาจจะเกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เหมือนอย่างในเรื่องกรณี ครูโรงเรียนเราไปถ่ายรูปถนนเข้า
โรงเรียนที่พังๆ หรือว่ากําลังดําเนินการ วันหนึ่งแชร์กันไม่รู้เท่าไร อบจ. โดนสอบถามเยอะแยะมากมาย
ว่าทําไมปล่อยให้หน้าโรงเรียนเป็นแบบนั้น ความจริงคือ เขาอยากมีโมเม้นท์แค่นี้ วันหนึ่งเขามาทําถนน
หน้าโรงเรียนแล้วมันยังไม่เสร็จแล้วเขาลําบากแต่จริงๆ แล้วเขากําลังพัฒนาให้กับโรงเรียนขออนุญาต
โรงเรียนแถวอําเภอจักราชใช่ไหมครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องความจริงอย่างที่เราเห็นทั้งหมด บางสิ่งบางอย่าง
อย่าไปเชื่อเพราะตาเราเห็น บางสิ่งบางอย่างอย่าไปเชื่อเพราะเขาเป็นอาจารย์เรา ผมเชื่อว่าท่านสมาชิก
ทุกคนมีวิจารณญาณพอสมควรนะครับ เรื่องการบริหารงานส่วนฝ่ายอย่างที่ท่านนายกฯ เรียนนะครับ ว่า
วันนี้เองเรามีตรวจสอบภายใน เรามีสตง.กํา กับดูแล ตรวจเราทุกปี มีสภาเป็นคอยกํากับการใช้จ่ายเงิน
ของฝ่ายบริหาร มีปปง. ปปช. ซึ่งไม่ต้องกลัวครับ พวกนี้สอบผมทั้งหมดแล้ว ถ้าผมยังยืนนั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็
แสดงว่า ยังไม่สุดทางนะครับ ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะครับ ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่าง ขึ้นศาลอาญา
ทุจริตมาแล้วถามได้เลย ไม่ใช่จะตรวจสอบเฉพาะองค์กรเรื่องการเงินการทองอย่างเดียว วันนี้ข้าราชการ
เราขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับ แล้วศาลอาญาทุจริตได้ยกฟ้องเรียบร้อยแล้ว ต่อมาอัยการสูงสุดได้กรุณา
ได้เห็นว่าข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําผิด ไม่ขอ
อุทธรณ์นะครับ อย่างนี้ตอบได้หรือยังว่าท่านผอ. ธีระชัย ผอ.สํานักการช่างเป็น ผู้บริสุทธิ์ ผอ.หลิน
เป็นผู้บริสุทธิ์ ตอบได้หรือยังครับ แล้วถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร ผมถามว่าหลายโครงการเราเอง
ต้องไปต่อสู้กับ ปปช. ต่อสู้กับ สตง. เราไปต่อสู้กับ ปปท. เราไปต่อสู้กับศาลอาญาทุจริต วันหนึ่งคนจะติด
คุกไม่ติดคุก ถ้าท่านอยากรู้ความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรถามผอ. ส่วนคลังว่าเขารู้สึกอย่างไร อยากทํางาน
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกหรือเปล่าหรือเขาอยากลาออกเลย ถาม ผอ.ธีระชัยบ้าง ว่าสิ่งที่มัน
เกิดขึ้นกับชีวิตข้าราชการเขา ผมถามว่าคนมันจะติดคุกไม่รู้จะไปทางไหนใครจะไปอยากทํางาน ผมเรียน
อย่างนี้ คนไม่เคยโดนไม่เข้าใจ อยากให้ท่านไปนั่งใต้ศาลดูสักทีหนึ่ง โดยกักไว้สักหกชั่วโมง ใส่ชุดแบบนี้
ว่าจะเป็นอย่างไร ลองถามหัวจิตหัวใจเขาบ้างว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขามันเป็นอย่างไร ขอบคุณมากครับ
สําหรับกระทู้
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ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารนะครับ ท่านฝ่ายบริหารได้ตอบกระทู้ไปแล้วนะครับ ผมขอนุญาตผ่านไปยัง
กระทู้ที่สองนะครับ ซึ่งท่านสมาชิกจากอําเภอลําทะเมนชัย ท่านชยกฤต ยินดีสุข ขอเชิญถามกระทู้ได้
ครับ ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวั ดนครราชสีม า คณะผู้บ ริหารทุ กท่ า น เพื่ อนสมาชิ กผู้ท รงเกีย รติ ข้า ราชการทุ กท่ านและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นครั บ ผมนายชยกฤต ยิ น ดี สุ ข สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา เขตอําเภอลําทะเมนชัย ต้องขอกราบเรียนด้วยความเคารพท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะ
ผู้บริหาร ผมอยู่ในพื้นที่ของอําเภอลําทะเมนชัย เข้าประชุม หัวหน้าส่วน กํานัน ผู้ใหญบ้าน เข้าประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละตําบล ก็ได้รับคําถามมาโดยตลอดเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ นะครับ
ผมขอเวลาไม่ เ กิ น 5 นาที ค รั บ ตั้ ง แต่ ปี 59 – ปี 61 โครงการตั้ ง แต่ ปี 59 ยั ง ไม่ มี ไ ปลงที่
อําเภอลําทะเมนชัย ปี 60 ยังไม่เคยมีไปลงที่อําเภอลําทะเมนชัย ปี 61 ผ่านมาแล้ว 6 เดือน ส่วน ปี
59 นั้น ผมทราบดีอยู่เนื่องจากมีการผิดพลาดในการทําจุดพิกัด แต่เราก็ได้กันเงินมาจนถึง ปี 60 พี่น้อง
ประชาชนทุกคนก็ถามสจ. ทําไมอําเภอเราไม่มีงบประมาณไปลง ผมก็ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนว่า ผมก็
พยายามติ ด ตาม สอบถาม ให้ อ ยู่ ต ลอด ตอนนี้ ผมอยู่ ใ นพื้ น ที่ ไ ม่ มี ค วามสุ ข นั ก เพราะผมเป็ น คน
ตรงไปตรงมา รับปากพี่น้องชาวบ้านแล้วว่าโครงการนี้จะทําให้ ผมไม่ได้ทํา ตามอําเภอใจของผมที่พี่น้อง
ร้องขอมา เขาทําประชาคมหมู่บ้าน ผ่านแผน 3 ปี ผ่านแผน 4 ปี จนเอามาเข้าแผนอําเภอ ผมได้นํามา
เป็นแผนของอบจ.เราครับ จนออกมาเป็นข้อบัญญัติแล้วในข้อบัญญัติที่ผ่านมา ไม่เคยไปลงให้อําเภอ
ลําทะเมนชัย ส่วนข้อดีนะครับ ก็ต้องขอชื่นชมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรา
ทําดี ทําได้ด้วยใจ ที่ผ่านมา 6 ปี ปี 56-58 พี่น้องประชาชนชื่นชอบนะครับ เพราะมีผลงานในพื้นที่ 32
อําเภอ แต่มา ปี 59-61 ในส่วนของอําเภออื่น ๆ อาจมีไปลงหรือไม่ทั่วถึงแต่ในส่วนของผมนั้น อําเภอ
ลําทะเมนชัย ไม่มีโครงการงบประมาณไปลงครับ จังหวัดนครราชสีมาของเรานั้น มี 32 อําเภอ ไม่ได้มี
แต่อําเภอนั้น อําเภอนี้ ถ้าขาดอําเภอลําทะเมนชัยไปสักหนึ่งอําเภอแล้วจังหวัดนครราชสีมาของเราจะ
สวยงามไหมครับ ขอกราบเรียนด้วยความเคารพ ส่วนกระทู้ที่ผมยื่นถามนะครับ ก็อยากติดตาม และ
สอบถามงบประมาณปี 2560 ตามที่ส ภาองค์ก ารบริหารส่ว นจั งหวัดนครราชสีม าได้อนุมัติ กัน เงิ น
งบประมาณปี 2560 ทั้ง ก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน กระผมขอสอบถามไปยังผู้บริหารว่ามีการ
ดําเนินโครงการดังกล่าวถึงขั้นตอนไหน ติดขัดเรื่องอะไร พี่น้องประชาชนทั้ง 32 อําเภอ ได้รับความ
เดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอลําทะเมนชัยครับ ขอบพระคุณครับ
ขอขอบคุณท่านสจ.ชยกฤตครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบกระทู้ครับ เชิญท่านรองนายกกิตติ เชาวน์ดีครับ
กราบเรียนท่านสจ.ชยกฤต ยินดีสุขด้วยครับ ในส่วนของอําเภอลําทะเมนชัย วันนี้ผมได้เร่งไปแล้ว และใน
ส่วนที่ออกไปแล้วก็มีในปี 2561 นะครับ เป็นถนนคอนกรีตสายอะไรจําไม่ได้ ผ่านหูผ่านตาผมเรียบร้อย
แล้ว ปี 2559 กับปี 2560 ผมได้กําชับกับผอ. ส่วนไปแล้ว ถ้าปีนี้ทํางบประมาณตกโดยไม่มีข้อชี้แจง
นี่พูดกลางสภาเลยนะครับ ท่านผอ.สํานักการช่างฟังไว้ด้วยนะ ถ้าปีนี้ทํางบประมาณตกแล้วไม่มีข้อชี้แจง
ที่สมเหตุสมผล ผมจะตั้งกรรมการสอบ บอกท่านสมาชิกทุกท่านให้ทราบก็พยายามเร่งทุกโครงการ ไม่ใช่
เฉพาะอําเภอลําทะเมนชัย ผมก็เห็นใจนะครับว่าโครงการที่สจ. ได้ลงพื้นที่ไป ได้เห็นความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชน ทําประชาพิจารณ์ตําบลหมู่บ้านมา ผมเองก็อายจนผมว่าข้าราชการจนไม่เป็นมนุษย์อยู่
แล้ว มีวิธีเดียว ว่ากันตามระเบียบ บอกดีก็แล้ว บอกไม่ดีก็แล้ว ว่าก็แล้ว ไม่ว่าก็แล้ว ก็ออกมาได้ขนาดนี้
ยินดีออกมาเรื่อยๆ หลังจากนี้เป็นต้นไปจะประกาศทุกอาทิตย์จะเป็นอําเภอไหนก็ตามแต่ก็พยายามจะ
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เอาออกมาให้หมด ทุกอย่างที่มันเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนไม่เก็บไว้ไม่ใช่เงินผม เป็นเงินของพี่น้อง
ประชาชนทุกบาททุกสตางค์ ฝากผอ.สํานักการช่างเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุก
ท่านครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ได้ชี้แจงกระทู้ของท่านสมาชิกจากลําทะเมนชัยครับ ต่อไปผมขออนุญาต
เรียนเชิญท่านสมาชิกอีกท่านจากอําเภอครบุรี เขต 2 ขอเชิญท่านพรชัย อํานวยทรัพย์ ครับ
นายพรชัย อํานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมพรชัย อํานวย
ทรัพ ย์ สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่ วนจัง หวัด นครราชสีมา อําเภอครบุรี เขต 2 ที่ได้ ตั้ง กร ะทู้ ถาม
เกี่ยวกับงบประมาณประจําปี 2560 และ ปี 2561 เกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุนสืบทอดเรื่องของงาน
ประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคัญต่างๆ ในจังหวัดนคราชสีมา ในเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ต้องยอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรา มีปัญหามาโดยตลอด ตั้งแต่
ปี 59 ไม่ขอนับถึงปี 60 ในปี 60 ที่ผ่านมา ด้านประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดนตัดออกไปเป็นจํานวน
มากถือว่าไม่ได้ดําเนินการ ก็ทําให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นทีท่ ี่ได้เสนอขอโครงการเกี่ยวกับการจัดงาน
ประเพณีวั ฒนธรรมต่า งๆ มาขาดโอกาสที่ จะได้ รับ งบประมาณที่จ ะดํ า เนิน การในส่ วนนี้ จวบจนถึง
ปีงบประมาณ 2561 ผ่านไป 6 เดือน งบประมาณทราบว่าเพิ่งผ่านไป 2 อําเภอ สอบถามแต่ละอําเภอ
ที่ผ่านไปแล้ว 2 อําเภอ บอกว่าต้องเดินเรื่องเอง ท่านสมาชิกต้องเดินเรื่องเองเป็นเดือนกว่าจะได้ ตรงนี้
ผมเลยมาตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่มีหน้าที่ที่
จะต้องไปเดินแฟ้มเสนอหนังสือเพื่อขอแต่ละส่วน ขอความคิดเห็นต่างๆ แล้วเดินเป็นเดือน ผมอยากจะ
ฝากไปถึงท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านผู้บริหารว่า ควรจะมีมาตรการกํากับดูแล เช่น ในการเสนอ
โครงการนั้ น ต้องมี ระยะเวลา กรอบระยะเวลาให้ว่ าควรจะดํ าเนิน การประมาณเท่ าไร แล้ วในการ
ดําเนินการขั้นตอนต่างๆ นั้นมีอะไรบ้าง เหมือนเกี่ยวกับการประเมินผล ประเมินงานต่างๆ เราต้องมี
หัวข้อในการประเมินเรื่องอะไร ขั้นตอนอะไร ในส่วนตรงนี้อยากให้ผู้บริหารได้กําหนดไป ประกอบกับใน
สิ่งที่ทางรัฐบาลเองได้กําหนดวิธีการในเรื่องของงานประเพณีวัฒนธรรมการจัดงาน ได้มีคําสั่งเมื่อ 23
สิงหาคม ตลอดจนทั้งล่าสุดได้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผ่าน
เดือนที่แล้ว ประมาณวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งก็เป็นการเอื้อให้กับทางหน่วยงานผู้รับตรวจว่า ใน
การตรวจงานสามารถเปิดวงกว้างให้กับหน่วยรับตรวจได้ ยกตัวอย่างเช่น แต่ก่อนนั้นในการรับตรวจนั้น
จะต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่ คําว่าอํานาจหน้าที่ที่ทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ใน
การเสนอขออนุมัติแต่ละแผนก แต่ละส่วน แต่ละคน ก็ไปตีความ ความหมายของอํานาจหน้าทีแตกต่าง
กันไป บางครั้งไปอบรมมาก็ไปจับใจความของการอบรมว่า ทําอย่างนั้นผิด ทําอย่างนี้ผิด โดยไม่ได้ดู
ข้อเท็จจริง จะฝากนิดหนึ่งครับว่า ในเรื่องของการตั้งโครงการต่างๆ ให้คํานึงถึงว่า เป็นไปตามประกาศ
กําหนดการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเป็นไปตามพรบ.การจัดตั้งอบจ. หรือไม่ เป็นไป
ตามกฎกระทรวงหรือไม่ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ ถ้ามันเข้ากรอบเราก็
ทําไปได้เลย ในวันนี้ ตามพรบ.ของสตง. ที่ออกมาใหม่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ขยายความออกมาอีกนิด
หนึ่งว่า งานประเพณีวัฒนธรรมและความนิยมของท้องถิ่นและชุมชน โดยประชาชนได้ ประโยชน์สูงสุด
ตรงนี้เราต้องเอาประกอบในการพิจารณาโครงการ เพราะว่าถ้าเอาตามแบบสตง. มันทําอะไรไม่ได้เลย
วันนี้เราต้องยอมรับปัญหาที่เกิดต่อการพัฒนาประเทศชาติ ก็คือ สตง. เพราะไปติติงอย่างโน้นอย่างนี้ มัน
ก็เลยทําไม่ได้แต่ก่อนมีคําว่า เชื่อได้ว่า พอคําว่าเชื่อได้ว่าข้าราชการส่วนต่างๆ ผู้รับตรวจสอบก็ไม่กล้า แต่
ในวันนี้ พรบ. สตง. ฉบับใหม่ออกมามันเป็นคุณกับข้าราชการเราไปศึกษาดูแล้วเอามาทํางาน ผมว่ามัน
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จะคล่องตัวมากกว่านี้ ยกตัวอย่างที่เป็นข่าวในปัจจุบัน เรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็น
การโยนกันไปกันมาระหว่าง สตง. และท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้ววันนี้ สตง. บอกว่าไม่ใช่ห้าม มันก็เป็น
การทักท้วงธรรมดาแต่จริงๆ แล้วถ้าไปอ่านหนังสือของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขากําหนดให้แล้วว่า ข้อ 15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สามารถเบิกยาเวชภัณฑ์ วัสดุในการป้องกัน อันนี้เราก็มีระเบียบ ถ้าเรามายึดถืออย่างนี้ มันก็ดําเนินการ
ไปได้ แต่ข้าราชการบางคน บางหน่วนงาน ไปยึดถือจากการที่ไปฟังการอบรมเชื่อได้ว่า แล้วมาตีความว่า
ทําไม่ได้ ทําให้ประชาชนขาดโอกาสที่จะให้นําสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นี่ผมเปรียบให้ดูว่า ในเรื่องของการเสนอโครงการ ผมชื่นชมคณะผู้บริหารครับที่บอกว่าการเสนอ
โครงการต่างๆ ต้องเป็นโครงการที่ถูกต้อง จริงๆ อยากให้ยึ ดถืออย่างนี้ ในกรณีหนึ่ง ได้ยินก่อนการ
ประชุมมาว่าทางคณะผู้บริหารโดยทางกองกิจการสภา จะเชิญสตง. ได้มาอบรมชี้แจง สิ่งเหล่านี้ครับ ผม
ว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะว่าเราจะได้ถามว่าหลักเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็น
หน้าที่ของสตง. ที่จะต้องเผยแพร่ให้กับหน่วยรับตรวจและประชาชนโดยทั่วไปให้รับทราบว่าเขาจะตรวจ
อะไร ทําอย่างไร แล้วถ้าอยู่ในกรอบเกณฑ์อย่างนี้เราก็ผ่านไปได้ ในวันนี้การทํางานเราไม่มีกรอบเกณฑ์
ไม่มีกติกาในกรอบ ว่าควรจะทําอยู่ขนาดไหน มันเลยไปอยู่ในความคิดของแต่ละคนจะได้หรือไม่ได้
เพราะฉะนั้ น อยากฝากท่ า นประธานสภาฯ ไปยั ง ฝ่า ยบริหารว่ า ในเรื่องของโครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ วันนี้จะเข้า 2 ปีแล้ว ประชาชนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงงบประมาณต่างๆ ที่ทางองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวั ดนครราชสีม าที่จ ะนํา สู่พี่น้ องประชาชน ไม่ว่า จะเป็นงานประเพณีวั ฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ วันนี้เราหยุดชะงักไปหมด เจ้าหน้าที่เองก็ไม่กล้า อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับ
ว่า ในการกํากับดูแลว่า ในการตรวจสอบของท่านสตง.
ประธานสภาฯ
ท่านพรชัยครับ มีผู้ประท้วงท่านครับ เชิญท่านประพจน์ ธรรมประทีป ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมประพจน์ ธรรมประทีป
จากอําเภอเมือง เขต 4 ครับ ท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านลองดูข้อบังคับ ข้อ 32 ครับ เขาบอกว่า ไม่
เข้าหลักการอภิปราย..
นายพรชัย อํานวยทรัพย์ เข้าใจครับจากเพื่อนสมาชิกจากอําเภอเมือง ได้ท้วงติงผมไปว่า ในข้อ 32 ของการประชุมสภานั้น ในการ
ตั้งกระทู้ถามนั้น มิให้เป็นการอภิปรายครับ รับทราบครับ เพราะก่อนมาพูดผมได้ดูมาก่อนแล้ว เพราะว่า
ต้องเจอประท้วงในเรื่องแบบนี้แน่นอน แต่ในส่วนนี้ เราถือว่าในสภาแห่งนี้ถือว่าเราทําองค์กรสิ่งใดที่เป็น
ประโยชน์เรามาหารือเพิ่มเติมสักนิดหนึ่ง เราอย่าไปเอาประเด็นกฎหมาย ข้อบังคับ ของการประชุมสภา
ในข้อ 32 มาบังคับใช้ ถ้าบังคับโดยกฎหมาย โดยข้อประชุมของสภา ย่อมได้ครับ แต่เรามาพูดคุยหาทาง
ซึ่ ง มั น เป็ น ปั ญ หา ปี 6 0 ปี 61 ที่ มั น ติ ด ปั ญ หาจะทํ า อย่ า งไร จะหาทางออกร่ว มกั น เพื่ อ ให้ พี่ น้ อ ง
ประชาชนในแต่ละอําเภอใน 32 อําเภอเพื่อที่จะได้รับงบประมาณนี้ลงไปพัฒนาในแต่ละท้องถิ่น ในเรื่อง
ของข้าราชการกลัวมากที่สุด คือ กลัวต้องออกจากราชการเพราะได้กระทําความผิด เพราะฉะนั้น ใน
ระเบียบใหม่ได้ออกมาแล้ว ในมาตราที่ 90 ในการตรวจสอบในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้จ่าย ถ้าเป็น
การใช้จ่ายโดยทุจริ ตต้องส่งปปช. แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบแล้วว่าประสิทธิภาพการทํางานประมาท
เลินเล่อ หรือจงใจให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือหน่วยงานของการรับตรวจสอบก็จะมีเสนอต่อผู้ว่าการ
ให้ลงโทษ 3 ประเด็น ภาคทัณฑ์ ตําหนิติเตียนต่อประชาชน และดําเนินการทางปกครอง คือ เสียค่าปรับ
แต่ไม่เกิน 12 เดือนของเงินเดือนค่าปรับ ในสิ่งเหล่านี้ ในภาพของคําว่าต้องออกจากราชการ วันนี้เลยทํา
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ให้ข้าราชการบางท่านไม่กล้าทํา ใครอยากทําทําไปทําแล้วฉันต้องออกฉันไม่ทํา มันก็ทําให้การทํางานของ
องค์กรเรามันไม่มีประสิทธิภาพ ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารสักนิดว่ า ได้
กํากับดูแล ไหนๆ ท่านก็บอกแล้วว่า ท่านอยากทําให้มันถูกต้อง กําหนดเลยว่าในเรื่องของขั้นตอนการ
จัดทําโครงการมีระยะเวลาเท่าไร อย่างไรบ้าง เป็นแบบแผนไว้เลย ทราบว่าท่านผู้บริหาร ท่านนายกฯ
เองก็ยังได้สั่งไปยังกองต่างๆ ให้จัดทําโครงการให้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะเป็น การอํานวยความสะดวก
เพื่อที่จะให้สมาชิกในแต่ละอําเภอได้มาดูว่าในการทําแต่ละโครงการนั้น ถ้าโครงการลักษณะคล้ายหรือ
เหมือนกัน ให้ม าดูตั ว อย่ างเพื่อให้ง่ า ยต่ อการพิจ ารณาอัน นี้ต้ องขอบคุณ ท่า นผู้ บ ริหารที่ มี วิสั ย ทัศ น์ ที่
พยายามที่จะแก้ไขให้กับสมาชิกให้กับศูนย์ประสานงานในแต่ละอําเภอเพื่อที่จะได้จัดทํางบประมาณหรือ
ผ่านโครงการงบประมาณในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมหรือว่างบของการศึกษาดูงาน อบรม หรือไป
ทัศนศึกษาต่ างที่ ไ ด้ อัน นี้ต้ องขอขอบคุณ ทางคณะผู้ บ ริหารที่ พยายามหาทางที่ จ ะช่ ว ยเหลื อเพื่ อให้
โครงการนั้นดําเนินการไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ฝากท่านเพื่อที่จะให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้น ควรจะมีมาตรการใน
การที่กําหนด ไม่ใช่ว่าให้อยู่ในดุลพินิจของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะว่าข้าราชการในแต่ละกองในแต่ละ
หน่วยงานนั้นได้ไปอบรมหลายที่ในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน วันนี้เราต้องยอมรับว่า สตง. ในแต่ละคนแต่ละ
จังหวัดไม่เหมือนกัน ผมยกตัวอย่าง ที่อําเภอครบุรี
ประธานสภาฯ
ขออนุญาตครับท่านพรชัย
นายพรชัย อํานวยทรัพย์ ผมขอเวลาอีก 5 นาทีครับ
ประธานสภาฯ
3 นาทีครับ
นายพรชัย อํานวยทรัพย์ ผมยกตัวอย่างให้เห็นสักนิดหนึ่ง เราไปกลัว สตง. มากจนเราเดินงานไม่ได้ ตําบล ก. ที่ครบุรี จัดสรรเงิน
การจัดงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สตง. ไปป่วนบอกว่าต้องคืนเงิน ไปตรวจอบต. ก.ในภาคเช้า พอภาคบ่าย
ไปตรวจอบต. ข. แต่ อบต ข. ทําเช่นเดียวกัน หลักฐานเดียวกัน อบต.ข. ไม่โดนเรียกเงินคืน นี่แหละครับ
เราอย่ า เพิ่ ง ไปฟั ง เหมื อ นอย่ า งที่ ผู้ บ ริ ห ารบอกอย่ า ไปดู แ ต่ โ ซเชี ย ลเราต้ อ งมาพิ จ ารณาดู อี ก ที ห นึ่ ง
เช่นเดียวกันครับ ขอฝากครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกจากอําเภอครบุรี ที่ตั้งกระทู้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ ขอเชิญท่านนายกฯ
ครับ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ต้องขอขอบคุณท่านพรชัยที่ได้ถามเรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องโครงการต่างๆ ข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานใน
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนเอง โครงการต่ า งๆ ของปี 59 อยู่ ใ นมื อ ดิ ฉัน สตง. เรีย กเงิ น คื น ถามว่ า
ข้าราชการหลายๆ ท่าน กลัวไหม ดิฉันตอบแทนเลย ถ้าดิฉันเป็นข้าราชการดิฉัน ก็กลัว กลัวอะไรค่ะ
กลัวเรียกเงินคืน ที่เรียกเงินคืนที่อยู่กับดิฉัน 3-4 ล้านบาท ก็คือโครงการที่มาจากอําเภอทั้งหลาย และ
พอดิฉันเข้มงวดในเรื่องโครงการท่านก็บอกว่ามาเป็นเดือน ไม่ใช่ ขอให้เขียนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง
ในการที่ท่านจะทํางานอะไรกับวัตถุประสงค์ที่ท่ านเขียนให้สอดคล้องกัน เพราะว่าการที่เขียนมาแต่ละ
อําเภอเรามีศูนย์ท่านไม่ต้องมาเดินเองหรอกค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆ ถึงมาเดินเองดิฉันก็ไม่เซ็นเพราะดิฉัน
ไม่ได้อ่านด้วยความเรียบร้อย ดิฉันอ่านวันรุ่งขึ้น ผิดทั้งฉบับ ไม่ต้องมายื่นให้ดิฉันเซ็น ดิฉันไม่เซ็นถ้าดิฉัน
ไม่อ่านจนครบทุกบรรทัด การเรียกเงินคืนย่อมไม่เกิดแน่นอน ดิฉันเพิ่งทราบเหมือนกัน เพราะดิฉันยังไม่
เห็นพรบ. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ก็ยังไม่ครบเดือน เดี๋ยวดิฉันคงต้องขอการเงินส่งให้ ด้วยนะ พรบ. อะไร
ของท่าน ก็ดีค่ะ เพราะเราจะได้มองภาพกว้างไปอีก อย่างท่านพรชัยบอกว่าเป็นความนิยมของท้องถิ่น
ชุมชน โครงการที่สดๆ ร้อนๆ คือ โครงการอําเภอขามทะเลสอ ใช่ไหมคะ ขอโทษค่ะ สูงเนิน กินเข่าค่ํา
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ไม่ต้องถึง สตง. หรอกค่ะ ดิฉันอ่าน ดิฉันบอกว่าไม่ถูกต้อง ควรจะตัด แต่ถ้าไม่มั่นใจลองไปหารือกับเขาก็
ได้ทําเป็นหนังสือแล้วให้เขาตอบมา เขาก็ตอบมาไม่ผิดจากที่ ดิฉันพูดเลย นี่คือการมอง เพราะดิฉันมอง
ด้วยระเบียบ เอาระเบียบเข้าไปจับ ถามว่าถ้าเรามีระเบียบเข้าไปจับเราสามารถโต้แย้งกับเขาได้ ดิฉันคิด
อย่างนั้น โครงการทุกโครงการถ้าถึงประชาชนแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ท่านไม่ต้องกลัว ดิฉันทํา
ทั้งหมด ขอให้ถูกต้อง ขนาดไปศึกษาดู งานเขาบอกว่าเอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปไม่ใช่ประชาชนนี่คือมุมมอง
ของเขาคนตรวจของเรา ดิฉันบอกว่าไม่ต้อง ใส่เลยว่าสุภาพสตรีเท่าไร สุภาพบุรษเท่าไร แล้วก็หมู่ไหน
ตําบลไหนง่ายดี เพราะว่าคนเกิดมาคือประชาชนหมด มีเลข 13 หลัก ถูกไหมคะ ถ้าเอาเป็นกลุ่มนั้น
กลุ่มนี้ เขาบอกไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย แล้วเราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าโอเค กลุ่มนี้ที่มาคุณมองแบบนี้ใช่ไหม
ดิฉัน ก็จ ะมองอย่า งเขา ท่ า นไม่ต้ องไปเดิ น ถือเองหรอกค่ะ เขามี เจ้า หน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบเพี ย งแต่ ว่ า ถ้า
อยากจะทราบต้องถามไถ่ว่าเรื่องถึงไหนแล้ว ดิฉันอาจจะเข้มงวดเรื่องระเบียบสักนิดหนึ่ง แต่ตอนนี้
ข้าราชการเข้าใจระบบแล้ว ศึกษาระเบียบอะไรถ่องแท้แล้ว และมีตัวอย่างหลายอําเภอท่านสามารถดู
ตัวอย่างตามนั้นได้เลย และถ้าเรื่องถึงดิฉันไม่เคยช้าเลย แฟ้มของดิฉันออกวันต่อวันถ้าดิฉันไม่ไปประชุม
ต่างจังหวัดไม่เคยค้างแฟ้มเลย เพราะว่าพยายามออกทุกวัน หรือแม้แต่ตอนเย็นดิฉันก็เอาแฟ้มไปประชุม
ที่บ้านเลยกลัวจะเลยกําหนดในเรื่องที่สําคัญไป คงต้องเรียนท่านพรชัยว่าดิฉันยินดีทําทุกอย่างถ้าถูกต้อง
ตามระเบี ย บ หนึ่ ง ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งการให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บไม่ ก ระทบกระเทื อ นข้ า ราชการ
เพราะฉะนั้น ข้าราชการต้องเรียกเงินคืน ไม่ใช่คืน แต่ข้าราชการนะค่ะ คืนกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับจนถึง
นายกฯ ที่จะต้องชดใช้เงิน ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการ ทุกระดับใครที่มีลายเซ็นโดนหมด ดิฉันคนหนึ่งต้องดู
ให้ละเอีย ดถีถ้ว นทุกอย่า ง อัน นี้ต้องขอตอบท่ านพรชัย ว่า ข้าราชการทุกคนทํา งานตามหน้าที่ แต่ถ้า
ข้าราชการท่านใดไม่ทํางานตามหน้าที่ขอให้บอกดิฉันมาก็แล้วกัน ดิฉันคิดว่าข้าราชการทุกคนเป็นข้าของ
แผ่นดินก็ตอบสนองและยินดีที่จะรับใช้ทุกท่านอยู่แล้ว เพราะทุกท่านมาเป็นตัวแทนของประชาชนอยู่
แล้ว ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ที่ท่านได้ตอบกระทู้ท่านพรชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ มีการพาดพิงถึงกองกิจการสภาครับ
ขอเป็นวาระอื่นๆ ครับ ผมขอข้าม
อยู่ในวาระนี้ครับ
เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้เปิด
เวทีและมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เอ่ยถึงกองกิจการสภา ต้องขอ
อนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อที่จะบอกกล่าวไปยังท่านสมาชิกที่ท่านได้พูดพาดพิงนะครับ ก็
พาดพิงในเชิงที่เป็นบวกครับ ท่านบอกว่าท่านมีปัญหา ผมไปเจอปัญหา โดยท่านนายกฯ ได้มอบหมาย
ภาระและกํากับดูแลกองกิจการสภา ได้เห็นปัญหาแล้วก็นําปัญหามาปรึกษาท่านนายกฯ แล้วเลยทํา
โครงการที่ จ ะเชิ ญ สตง. มาให้ ความรู้ กับ พี่ ๆ น้ อ งๆ เรา ก็ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ท่ า นนายกฯ เลยบอก
กลุ่มเป้าหมายคือ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงการ ท่านนายกฯ ได้กรุณาได้มอบนโยบายเขียนโครงการเสร็จแล้วครับ
เพื่อที่จะได้เชิญชวนในส่วนของ สตง. มาพบกับพี่ๆ น้องๆ เรา มาพบกับข้าราชการเรา เพื่อที่จะได้ทํา
ความเข้าใจในสิ่งที่พวกเราขัดข้องใจ หรือยังไม่เข้าใจ จึงขออนุญาตกราบเรียนว่าอีกประมาณสิ้นเดือนนี้
โครงการก็ถึงมือท่าน และกราบเรียนเชิญท่าน ท่านนายกฯ ให้นโยบายคร่าวๆ ว่าวันที่ 28 มีนาคม ที่
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โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช ตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนจริงๆ วันนั้นต้องขออนุญาตเรียน
เชิญไว้ก่อน ขอเชิญจองตัวท่านส.อบจ. ทั้ง 48 ท่านไว้ล่วงหน้า และจะมีหนังสือจากท่านนายกฯ ท่าน
ประธานสภาฯ ถึงท่านอีก ท่านอย่าไปไหน กินข้าวเสร็จตอนบ่ายก็จะจัดคลินิกกันคุยกันกับ สตง. สิ่งที่
ท่านนายกฯ ได้มอบนโยบาย ขอกราบเรียนเชิญไว้ล่วงหน้า 28 มีนาคม นี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท่านรองนายกอุทัย มิ่งขวัญครับ ผมขอผ่านไปวาระอื่นๆ ครับ ขอเชิญท่านชาคริต ทิศกลาง
ครับ

เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญท่านชาคริต ทิศกลางครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ครับ ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม
ท่านนายกฯ ครับ โดยเฉพาะเรื่องของการที่ท่านได้มอบอํานาจให้กับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนหลายๆ
โรงเรียน ทุกโรงเรียนได้มีอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านๆ มาจนถึงวันนี้
หลายปีงบประมาณจะยังไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างไร แต่ผมไม่อยากกล่าวถึง แต่เรื่ องที่ผมจะกราบเรียน
ต่อไปคือว่า ในเมื่อท่านได้มอบอํานาจให้กับทางผู้อํานวยการสถานศึกษาได้มีอํานาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณแล้วผมอยากจะให้ท่านนายกฯ มอบอํานาจในเรื่องทางวิชาการด้วยครับ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการทําสนธิสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับส่วนราชการอื่นๆ พูดง่ายๆ คือ การทํา MOU เพราะ
ปัจจุบันมันมีปัญหาเกิดขึ้น คือว่า นักเรียนในระดับมัธยมปลาย ม.4 – ม.6 ที่มีความเดือดร้อน ที่มีความ
จําเป็นจะต้องทําเรื่องกู้ยืมเงินกับกองทุนทางการศึกษา หรือ กยอ ทราบว่าวันนี้ยังไม่สามารถดําเนินการ
ได้ เพราะฉะนั้ น เพื่อให้เกิดความคล่ องตัว ท่า นนายกฯ น่า จะมอบเรื่องการทํ า MOU ให้กับ ท่า น
ผู้ อํา นวยการแต่ ล ะโรงเรีย น เพื่ อที่ เด็ กนั ก เรีย นเหล่ า นั้ น จะได้ ดํ า เนิ น การทํ า เรื่องกู้ยื ม เงิ น ให้ทั น ต่ อ
ปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเด็กนักเรียนเหล่านั้น ผมก็มีเรื่องที่จะขอความเห็น
ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ พิจารณาในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านชาคริต ทิศกลาง ครับ ขอเชิญท่านเลิศชัย ธนประศาสน์ จากอําเภอสีคิ้ว เขต 2 ครับ
นายเลิศชัย ธนประศาสน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ
หัวหน้าส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะติดตามและสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนครับ ขอ
ติดตามสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบเสาอาคารของโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยาที่ชํารุดครับ ท่าน
นายกฯ ขออนุ ญ าตอ่ า นนิ ด เดี ย วครั บ บั น ทึ ก ข้ อ ความของโรงเรี ย นสี คิ้ ว สวั ส ดิ์ ผ ดุ ง วิ ท ยาที่
นม. 51008/.26.047 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง รายงานโครงสร้างอาคารชํารุด เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา ตรวจสอบว่า อาคาร 1
(318) บริเวณเสาหลายต้นมีสภาพชํารุดปูนแตกร้าวร่อนพบโครงเหล็กเป็นสนิ มผุกร่อน อาจเป็นสาเหตุ
ของโครงสร้างอาคารรับน้ําหนัก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์วิศวกร เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยหรือดําเนินการ
อื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ ได้แนบภาพถ่ายโครงสร้างที่ชํารุดมา จึงเรียนมา
เพื่อทราบ นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา ที่ต้องทวงถามเพราะว่า ได้
เข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากับท่านสจ.ศิริพงศ์ มกรพงศ์ และช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพอดี ถ้า
เราจะซ่อมแซมหรือทําอะไรก็จะสะดวกแต่เสาอาคารชํารุดผมได้ไปดูกับท่านสจ. ศิริพงศ์ แล้ว ตอนนี้
ชํารุดไปถึง 20 ต้นแล้วครับท่านนายกฯ ถ้ าอาคารมีปัญหามันเป็นอาคารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
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บริหารส่ วนจั งหวั ดนครราชสีม า ผมเกรงว่ าจะเกิดปัญ หาภายหลัง ถ้าจะซ่อมแซมก็ขออนุ ญาตท่า น
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับ ให้รีบดําเนินการครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่กองกิจการสภา ช่วยนําเอกสารให้ท่านนายกฯ ด้วยนะครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ประธานสภาฯ ที่เคารพนะค่ะ ท่านสจ. ค่ะ ดิฉันได้ส่งช่างเข้าไปแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้ว คิดว่าปิด
เทอมจะเข้าไปทําให้เรียบร้อยและก็ได้ประเมินราคาเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามในวาระอื่นๆ ไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิด
ประชุมครับ ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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