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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1่ /2561
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สานักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ์
6. นายอดุลย์
7. นายองอาจ
8. นายประพจน์
9. นางสาวรัชฎา
10. นายนัฏฐชัยฐ์
11. นายวีระวัฒน์
12. นายอัฏฐกร
13. นายสมยศ
14. นายภาณุ
15. ดร.ภูกิจ
16. นายพรชัย
17. นายธวัฒน์
18. นายศิริพงศ์
19. นายเลิศชัย
20. นายสถาพร
21. นายสมพร
22. นายสาทิช
23. นายพงษ์พันธุ์
24. นายสมชาย
25. นางสุพัตรา
26. นายชวาล
27. นายไกรวัจน์

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อินทร์ศร
คุณเวียง
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
อํานวยทรัพย์
ศิริปริญญานันต์
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ภิญโญ
มากเมือง
พัฒนกําชัย
จุลศิริวัฒนกุล

ประธานสภาอบจ.นม.
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภาอบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
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.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
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28. นายไพฑูรย์
29. นายโกวิทย์
30. นายสมจิต
31. นางสาวจุฑาสัณห์
32. นายสมโภชน์
33. นายบัวพันธ์
34. นายชยกฤต
35. นางสาวรมย์ธีรา
36. นางอรอนงค์
37. นายชาคริต
38. นายบุญดี
39. นายศุภชัย
40. นายรักชาติ
41. นายชาญชัย
42. นายวีระชาติ
ผู้ลาประชุม
1. นายณัฏฐพัชร์
2. นายชยุต
3. นายรชฏ
4. นายพิชัยศักดิ์
5. นายมนัส
6. นายชุณห์

เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคําวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ไพบูลย์วงค์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม

ส.อบจ.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
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

อนิวัตกูลชัย
พงศ์ธนทรัพย์
ด่านกุล
ชัยศรี
ศรีบงกช
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายประดิษฐ์
กิ่งโก้
3. นายอุทัย
มิ่งขวัญ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นางบุญสิตา
3. นายไพศาล
4. นางอุไรวรรณ
5. นายธีระชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

สุนทรพุทธศาสน์
ขันธะวินะหุ
สมุทรเผ่าจินดา
ภัทรปิติพล
เทพนอก
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6. นายสุรภีร์
7. นายสําอางค์
8. นายตวงสิทธิ์
9. นายชัยเกียรติ
10.นายเจษปฐมพงศ์
11.นางสาวพิทยา
12.นายภิรมย์
13.นายนิธิโรจน์
14.นายจิรยุทธ
15.นางนงนุช
16. นายวิสุทธิ์
17. นางสาวใจดาว
18. นางวินญา
19. นางสาวอิชยา
20. นางยุภาพร
21. นางดาราวรรณ
22. นางสาวสุรีรัตน์
23. นางสุวรรณี
24. นายศุภรัตน์
25. นางสาวพิฐชญาณ์
26. นางภัชณภา
27. นางสุพรรณี
28. นางพิมพ์นภัส
29. นางวิชชุดา
30. นางเพ็ญประภา
31. นางมาลิน
32. นางรุ่งทิพย์
33. นางภัคธมล
34. นายบรรลือ
35. นางสาวเสาวภา
36. นางสาวอรุณี
37. นางชูรัตน์
38. นางสาวกชพร
39. นางสาวอังศุมาลิน
40. นางสาวปราณี

ค่ายหนองสวง
ยื่นแก้ว
อภิชัยบุคคล
เกษรบัวทอง
ธนเดชาพิทักษ์
สถาพร
วงศ์สุข
บุญญาวัฒนานันท์
อาสาเสน
กาหลง
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
วงศ์กันยา
ไชยเมือง
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
รุจิรัตน์ธนชัย
จันทร์อาภาส
ครุฑธะกะ
นพตลุง
อินทรมานวงศ์
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จําปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
ประภาสโนบล
อยู่คงดี
สมลือชาชัย
พรหมพันธ์ใจ
ยิ่งจอหอ

รักษาการในตําแหน่งผอ. สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แทนผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
แทนผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา
นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ฯ
พนักงานธุรการ ชั้น 1
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
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41. นายณัฐดนัย
วิชชาธรตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
42. นายพสุ
อินทรมานวงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
43. นายยุทธภูมิ
วรรณกิ่ง
พนักงานขับรถ
44. นายวัฒนพงศ์
คงคาน้อย
นายช่างไฟฟ้า
45. นายกชกร
นุวัตติวงศ์
พนักงานไฟฟ้า
46. นายวันชนะ
สมฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
47. นายรัฐชัย
อรชร
ผู้สื่อข่าวช่อง 8
48. นายศุภชัย
อรชร
ผู้สื่อข่าวช่อง 8
49. นายเศรษฐพัฒน์ เจริญเศรษฐ์โสธร
บก.นสพ. โคราชอินไซต์
50. นายไพฑูรย์
ดาบพิมาย
T.news
51. นายธีระศักดิ์
คําแก้ว
นสพ. นิวส์ธุรกิจ
52. นางกิติวจี
จารุจิตร
บก.มห
53. นางสาวสุภาวดี
เพียนไพร
อีสานวาไรตี้
54. นายเกษม
ชนาธินาถ
มติชน
55. นายธนโชติ
ชํานาญศรี
ผู้ติดตามนายก อบจ.
56. นายฐนนท์รัชต์
ผิวหอม
ผู้ติดตามประธานสภา อบจ.
57. นางสาวกัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ
นสพ.โคราชไฮคลาส
58. นายอนุสรณ์
อชิโนบุญวัฒน์
นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉ.ข่าวเด็ด
59. นางรัตนาภรณ์
จอมเกาะ
สตรีธุรกิจ
60. นายวีรภัทร์
ภูตะพงษ์
ผู้สื่อข่าว
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนําสมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นปฏิบัติหน้าที่
เรียนเชิญครับ
- อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2561 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง
กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปีพุทธศักราช 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2562 ไป
แล้ว นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่ งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงกําหนดเริ่ม สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2561 มีกําหนดเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคมถึง
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศให้ทราบ ณ
วันที่ 3 สิ งหาคม 2561 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
นครราชสีมา
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ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขาครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมานะครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านปลัด
ท่านรองปลัด ท่านผู้อํานวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การ
ประชุ มสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด นครราชสี ม า สมัย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจําปีพุทธศักราช 2561 ในวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่า น
จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ได้เวลาอันสมควร
แล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบในวาระต่อไป
ผมขออนุญาตเข้าระเบียบวาระที่ 1 นะครับ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน 4 ท่านดังนี้
ประธานสภาฯ
ท่านแรกคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1406/2561 แต่งตั้งนาย
ประดิษ ฐ์ กิ่ง โก้ เป็น รองนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า ตั้ง แต่ วั น ที่
11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ท่านที่สอง นายไพศาล
สมุทรเผ่ าจิน ดา ตําแหน่งผู้ อํา นวยการกองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่ ว น
จั งหวัด นครราชสี ม า แต่ งตั้ งให้ ดํา รงตํา แหน่ง รองปลั ดองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
นครราชสีมา และ แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ อีกหน้าที่
หนึ่งนะครับ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปครับ ท่านที่สาม นายสุรภีร์ ค่าย
หนองสวง ตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักบริหาร
การศึกษา สั งกัดสํ านักการศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรมองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
นครราชสีมา พร้อมแต่งตั้งให้รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
เป็นต้นไป ขอแสดงความยินดีครับ ท่านที่สี่ นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล ผู้อํานวยการกอง
กิ จ การสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ระยอง รั บ โอนมาแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้ อํา นวยการกองกิจการสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี มา ตั้ง แต่วั นที่ 1
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ขอแสดงความยินดีครับ
ที่ประชุม
-ทราบ-

นายอุทัย มิ่งขวัญ

เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ด้ว ยได้ รั บ รายงานการบริห ารจั ดการทรั พย์ สิ น ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด มี 3
ประเภทดังนี้นะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาครับ ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านหัวหน้าส่วน ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุก
ท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานจากสํานักการคลัง
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ส่วนพัสดุว่าได้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จํ านวน 3 ประเภทดั งต่อ ไปนี้ 1. การเพิ่มเติมวั ตถุป ระสงค์ การใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จ านวน 3 รายการ
ประกอบด้วย 1. โรงเรียนปากช่อง 2 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอาคารเรียน
แบบ 108 ล เลขรหัสพัสดุ 040-50-0003 ราคา 4,157,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียนบริเวณชั้นล่าง ขนาดกว้าง 9 เมตร
ยาว 7.5 เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่จําหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน และสินค้าอุปโภค
บริโภค สําหรับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนปากช่อง 2 จึงขอรายงานเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน บริเวณชั้นล่างดังกล่าวเป็นร้านจําหน่าย
สินค้า 2. โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประเภท อาคารเรียนแบบ 106 ต (ใต้ถุนโล่ง) เลขรหัสพัสดุ
040-50-0001 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
โดยได้ดําเนินการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนบริเวณชั้นล่างมาใช้เป็นสถานที่จําหน่าย
สินค้าสําหรับนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จึงขอ
รายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินบริเวณชั้นล่างดังกล่าวเป็น
ร้านค้า 3. โรงเรียนพระทองคําวิทยาตําบลสระพระ อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประเภทอาคารตึก คสล. 3 ชั้น 3183/30 เลขรหัสพัสดุ 040-51-0003
ได้ดําเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณชั้นล่างขนาดกว้าง17 เมตรยาว 31 เมตรมา
ใช้เป็นห้องสมุดสําหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการเรียนการสอนของนักเรียนคณะครู และ
บุคลากร โรงเรียนพระทองคําวิทยา จึงขอรายงานเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สิน บริเวณชั้นล่างดังกล่าวเป็นห้องสมุด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.1/ว502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กรณีที่มีความ
จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้
ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่น
แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ” 2. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์จ ากทรั พย์สิน ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน 4
รายการ ประกอบด้ว ย 1 . โรงเรียนปากช่องพิทยาคมขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภท อาคารเรียนชั่วคราวน็อคดาวน์ เลข
รหัสพัสดุ 040-50-0002 ราคา 251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการทํากิจกรรมและภารกิจการเรียนการสอนของโรงเรียนปากช่อง
พิทยาคม เพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิ น ซึ่งมีความ
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จําเป็ น ต้องใช้อาคารเรียนชั่ว คราวน็อคดาวน์ ที่เป็นทรัพย์สิ นเดิมจึงขอรายงานการ
เปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อาคารเรียนชั่วคราว
น็ อ คดาวน์ เ ป็ น อาคารเรี ย นอเนกประสงค์ 2. โรงเรีย นหนองงูเ หลือ มพิท ยาคม
ขอเปลี่ย นแปลงชื่อและวัต ถุป ระสงค์ก ารใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทอาคาร
เรียนชั่วคราว ชค.003 เลขรหัสพัสดุ 040-50-0004 และอาคารเรียนชั่วคราว
ชค.004 เลขรหั ส พั ส ดุ 040-50-0005 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยนําอาคารเรียนชั่วคราว มาใช้เป็นอาคารโรงอาหารสถานที่
จําหน่ายอาหารและรับประทานอาหารของโรงเรียนฯ และรองรับภารกิจของนักเรียน
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอาคาร
เรียนชั่วคราวเป็นอาคารโรงอาหาร 3. สํานักการช่างขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์และส่วนควบอาคาร เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
ก่อสร้ างอาคารศูนย์แสดงและจํา หน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ์ซึ่งต่อมาอาคาร
ดังกล่าว สํานักพระราชวัง ได้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 2 เป็นที่ตั้งของสํานักงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในการแสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้ว ประกอบกับอาคารดังกล่าว
ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ งมี ส่ วนราชการในสั งกั ดเพิ่ มขึ้ นตามกรอบโครงสร้ างอํ านาจหน้ าที่ เพื่ อรองรั บการ
ปฏิบัติงานของสํานักกองและฝ่ ายต่างๆ และเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ประโยชน์ จากทรั พย์ สิ น จึ งขอเปลี่ ยนแปลงชื่ อและวัตถุ ประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ดังนี้ อาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เลขรหัสพัสดุ
021-52-0001 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์เป็นอาคารมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีห้องปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ดังนี้ 1.1 ชั้น 2 เป็นห้องมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 1.2 ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกองกิจการ
สภา 1.3 ชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ 1.4 ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุข 2. ส่วนควบอาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(ลิฟต์โดยสาร) เลขรหัสพัสดุ 021-52-0001 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ เป็น
ส่วนควบอาคารมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(ลิฟต์โดยสาร) 4. โรงเรียนสูงเนินมีความประสงค์ขออนุมัติใช้ร้านจําหน่ายอาหารขนาดเล็ก
เลขรหัสพัสดุ 042-51-0003 ราคา 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจมาเมื่อปีงบประมาณพ.ศ.2561 เป็นโรงอาหารและขอต่อเติมดัดแปลงร้านจําหน่าย
อาหารขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร
มีลักษณะเป็นอาคารปูน 1 ชั้น จํานวน 8 ห้อง แบ่งเป็น 16 ล็อค เพื่อรองรับร้านค้าที่จะ
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จํ าหน่ า ยอาหารเพี ยงพอต่ อ จํ า นวนนั กเรี ยน และบุ ค ลากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ งขอรายงาน
เปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ของทรัพย์สิน ประเภทอาคาร ร้านจําหน่ายอาหารขนาด
เล็กเป็นโรงอาหารของโรงเรียนสูงเนิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว502
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พย์ สิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น “กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ ยน
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นให้
เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ” 3. รายงานการ
อนุญาตให้ก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน
7 รายการ ประกอบด้วย 1. ร้านซ้งเกษตรยนต์ โดย นายอนวัตร เต็มภัทราโชค ตําแหน่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการมีความประสงค์จะก่อสร้างห้องสุขานักเรียนตามแบบคสล.7 ห้อง ให้กับ
โรงเรี ย นหนองหว้าพิทยาสรรค์โ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการและ
อํานวยความสะดวกของนักเรียนซึ่งในการก่อสร้างห้องสุขานักเรียน ตามแบบ คสล. 7
ห้องพื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์โดยใช้เงินบริจาคของร้านซ้งเกษตรยนต์
เป็นจํานวนเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อดําเนินการก่อสร้างห้องสุขา
นักเรียนตามแบบคสล. 7 ห้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วจะบริจาคห้องสุขานักเรียนดังกล่าวให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของ
นักเรียนโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 2. นายอภัย
ประพรม ตําแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม มีความประสงค์จะก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนและใช้ ใ นภารกิ จ ของโรงเรีย นทั พ รั้ งพิ ท ยาคมซึ่ ง ในการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ดังกล่าวต้องใช้พื้นที่ขนาด 1,470 ตารางเมตรตาม
บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการของสํานักการช่าง จํานวน 5 หน้าโดยใช้เงินบริจาค
ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จํานวนเงิน 432,129.53 บาท (สี่แสนสามหมื่นสอง
พันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์ ) และเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะ
บริจ าคลานอเนกประสงค์ คสล. ให้องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้
ประโยชน์ในภารกิจของนักเรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
3. นางองอาจ โค้วเจริญ ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างสายส่ง 2 บริษัทเด็มโก้ จํากัด
(มหาชน) มีความประสงค์จะก่อสร้างซุ้มทางเดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและใช้ในภารกิจของโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ซึ่งในการก่อสร้างซุ้ม
ทางเดินดังกล่าวต้องใช้พื้นที่ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 185 เมตร สูง 0.20 เมตร
(เสา) สูงขนาด 2.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 8 หน้า โดยใช้เงินบริจาคของ บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน
700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะบริจาคซุ้ม
ทางเดินดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจ
ของนักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
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4. ร้ อ ยตํ า รวจเอกจารุ วั ฒ น์ อิ น ทะนน ตั ว แทนคณะศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นบั ว ลาย มี ค วาม
ประสงค์ จ ะก่ อ สร้ า งสนามฟุ ต บอลพร้ อ มลู่ วิ่ ง เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน และใช้ ใ นภารกิ จ ของโรงเรีย นบัว ลาย ซึ่ งในการก่ อสร้ างสนามฟุ ตบอลพร้ อมลู่ วิ่ ง
ดังกล่ า วต้ องใช้ พื้น ที่ (สนาม) ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 107 เมตร (ลู่ วิ่ ง) ขนาดกว้าง 7.32 เมตร
ยาว 177 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดนครราชสี มา จํานวน 4 หน้า
โดยใช้เงินบริจาคของคณะศิษย์เก่าฯ จํานวน 751,673.70 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ง
พั น หกร้ อ ยเจ็ ด สิ บ สามบาทเจ็ ด สิ บ สตางค์ ) เมื่ อ ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ จะบริ จ าค
สนามฟุ ต บอลพร้ อ มลู่ วิ่ ง ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อใช้ ประโยชน์ ใน
ภารกิ จ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบั ว ลายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ บ ริ จ าค 5. นายเล็ก ยิ ่ง นอก
ประธานกรรมการเครือ ข่า ยผู ้ป กครองโรงเรีย นปากช่อ ง2 มีความประสงค์ก่อสร้างรั้ว
คาวบอย เพื่อประโยชน์ความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนซึ่ง
ในการก่ อ สร้ า งรั้ ว คาวบอยดั ง กล่ า ว มี ค วามยาว 410 เมตร สู ง 1.80 เมตร ตามแบบ
ก่ อ สร้ า ง จํ า นวน 2 หน้ า โดยใช้ เ งิ น บริ จ าคของคณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองฯ
จํานวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ว น) และเมื่อดําเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรีย บร้อย จะบริจ าครั้ วคาวบอยดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้
ประโยชน์ในภารกิจของโรงเรียนปากช่อง 2 ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 6. นางวันวิสาห์
เจริ ญรั ตน์ คณะกรรมการเครื อข่ ายผู้ ปกครองโรงเรี ยนปากช่ อง
2 มี ค วามประสงค์ จ ะ
ก่ อ สร้ า งรั้ ว คอนกรี ต อั ล ลอย เพื่ อ ประโยชน์ ค วามปลอดภั ย ของนั ก เรี ย นคณะครู แ ละ
บุ คลากรของโรงเรี ย นซึ่ง ในการก่ อสร้างรัว คอนกรี ตเสริม อัล ลอย ดัง กล่ า ว มีความยาว 69
เมตร สู ง 1.80 เมตร ตามแบบก่ อ สร้ า งจํ า นวน 4 หน้ า โดยใช้ เ งิ น บริ จ าคของ
คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองฯ จํ า นวนเงิ น 150,000 บาท และเมื่ อ ดํ า เนิ น การ
ก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะบริ จ าครั้ ว คอนกรี ต เสริ ม อั ล ลอยดั ง กล่ า วให้ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด นครราช สี ม าเพื่ อ ประโ ยช น์ ใ นภ ารกิ จ ของโ รงเรี ย นปากช่ อ ง 2 ตาม
วัตถุป ระสงค์ของผู้ บ ริ จ าค 7. นายวินั ย แพทย์ กระโทก ประธานคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้น พื้น ฐาน โรงเรี ย นหนองยางพิท ยาคม มีค วามประสงค์ ก่ อสร้า งโครงหลั งคาเหล็ ก (โดม)
เพื่อใช้ป ระโยชน์ ใ นการจั ดกิจกรรม การเรียน การสอน และกิจกรรมอื่น ๆของนักเรียนต้อ ง
ใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียน ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 32 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน 7 หน้ า โดยใช้ เ งิ น บริ จ าคของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาฯ จํ า นวนเงิ น 1,870,000 บาท (หนึ่ ง ล้ า นแปดแสนเจ็ ด หมื่ น บาทถ้ ว น)
เมื่อดําเนิ น การก่อสร้ างเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จะบริจาค โครงหลั งคาเหล็ ก (โดม) ดังกล่ าวให้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นภารกิ จ ของนั ก เรี ย น
โรงเรี ยนหนองยางพิ ทยาคม ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.1/ว502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น “กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นวัต ถุ ป ระสงค์ การใช้ ประโยชน์ เ ดิ มหากพิจ ารณาเห็ น ว่า จะทํา ให้ ไ ด้ใ ช้ ป ระโยชน์

-๑๐-

ที่ประชุม

มากขึ้นให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ” องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ขอรายงานเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป
-ทราบ-

เรื่องที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบระยะครึ่งปีแรก ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ ขอบคุณครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ
หลักการ การติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง
การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นการติดตามการดําเนินงานโครงการได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การดําเนินงานโครงการต่างๆ โดย
เทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นมี
มากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ดําเนินงานโครงการในแต่ละระดับ
ได้ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
แผนกลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้กําหนดและแถลงไว้ในสภา
ท้องถิ่น เหตุผล กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาไว้ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก เป็นการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้ดําเนินการในเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และ ครั้งที่สอง
เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดําเนินการในเดือนเมษายน ถึง เดือน
กันยายน แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น แล้ว ประกาศให้ประชาชนทราบภายในที่
เปิ ดเผยภายใน 15 วันนับแต่วั นรายงานและเสนอความเห็ น ดังกล่ าวในแต่ล ะรอบ
ระยะเวลา องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ จั ด ทํ า รายงานติด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียดตาม
รายงานที่เสนอมา ณ โอกาสนี้นะคะ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 29 (3) เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ดังนั้นองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ขอประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ และ
ใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลจากแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สํ าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้
แบบสอบถามครึ่ ง ปี แ รก จํ า นวน 38,331 ฉบั บ สุ่ ม จากโครงการพั ฒ นา

-๑๑-

ที่ประชุม

จํานวน 319 โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามราย
ยุ ทธศาสตร์ สาระสํ าคัญในเอกสารรายงานการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนํา ส่วนที่ 2 การติดตาม
และประเมินผล ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 4 สรุปผล
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 5 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2561 สรุปภาพรวมการ
ดํ า เนิ น โครงการภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ผลการประเมินยุทธศาสตร์มีระดับความพึงพอใจภาพรวมทุกยุทธศาสตร์
การพัฒนา ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น
ร้ อ ยละ 86.80 อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ดี ม าก จึ ง เสนอสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อทราบขอบคุณค่ะ
ขอบคุ ณท่ านนายกนะครั บ ขอบคุ ณฝ่ า ยบริห าร เอกสารที่เ ป็ นรายงานการติ ดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้วางบนโต๊ะของท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อย่างละเล่มแล้วนะครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบ
ครับ
-ทราบ-

ที่ประชุม

เรื่องที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
ด้ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด นครราชสี มา ได้ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เอกสารส่วนนี้ก็ได้
วางที่โต๊ะของทุกๆ ท่านนะครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบนะครับ
-ทราบ-

ที่ประชุม

เรื่องที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เอกสารส่วนนี้ก็ได้วางที่โต๊ะของทุกๆ ท่านนะครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบนะครับ
-ทราบ-

ที่ประชุม

เรื่องที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4
เอกสารส่วนนี้ก็ได้วางที่โต๊ะของทุกๆ ท่านนะครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบนะครับ
-ทราบ-

ประธานสภา

เรื่องที่ 7 แจ้งการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
นครราชสีมา
ด้วยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัดนครราชสีมา ประจํางวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีข้อสังเกตในเรื่อง งบประมาณในปี
พ.ศ. 2559 ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า สํานักการช่าง

-๑๒-

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ค้างจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.
2558 กั น เงิ น ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน 4 ครั้ ง นะครั บ 15 โครงการเป็ น เงิ น
12,360,000.00 บาท เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จํ า นวน 26 โครงการ นั้ น
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด นครราชสี มา ขอแจ้ง คําแนะนําของสํ านัก งานตรวจเงิ น
แผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความสําคัญและใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จั งหวัดนครราชสี มา เป็น กรอบในการพิจ ารณาโอนงบประมาณ เพื่อให้ โ ครงการที่
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาดําเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กําหนด และควรกําหนด
แนวทางป้องกันเพื่อเสริมสร้างให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีความสมดุล มิให้เกิดผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานอันจะทําให้ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาประจําปี แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
-ทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไข มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาไหมครับ –ไม่มีนะครับ- ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 42 เสียง
สมาชิกท่านใดรับ รองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
ขอยกมือขึ้นครับ รับรอง 39 เสียง สมาชิกท่านใดไม่รับรอง –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง
ขอยกมื อ ขึ้ น ครั บ งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา 1 ท่ า น
นายวิสูตร เจริญสันธิ์, เลขาประธานสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
เมื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2561 ด้ ว ยมติ รั บ รอง 3 9 เสี ย ง ไม่ รั บ รอง -ไม่ มี งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา 1 ท่าน นายวิสูตร เจริ ญสันธ์ ,
เลขานุการสภาฯ)
ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ที่ เ คารพ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้า
ส่วน ที่เคารพทุกท่านครับ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม า ในการแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง คํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ตามที่บันทึก
ข้อความ สํานักการช่าง ที่ นม 51005/5035 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21
กรกฎาคม 2560 โอนครั้ งที่ 14 นั้น สํ า นัก การช่ างมีค วามประสงค์ที่ จะขอแก้ ไ ข
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เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการที่
ได้เบิกตัดปีไว้ เนื่องจากรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายคลาดเคลื่อนจากความ
เป็ น จริ ง ดั งนี้ โครงการซ่ อมสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ติ กคอนกรี ต (อบจ.นม.14306)
บ้ า นหนองแฟบ-บ้ า นโคกนางเหริ ญ อํ า เภอปั ก ธงชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน
13,210,000 บาท (โอนตั้งเป็นรายการใหม่) ข้อความเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
2,000 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 52,550
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนดปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ลําดับ
ที่ 37 ข้อความใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 650 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 4,500
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 51,900 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ลําดับที่ 37
ระเบียบวิธีปฏิบัติ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้
ต่อเมื่อได้รับ อนุ มัติจากผู้มีอํานาจให้ เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคสอง หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงรายการดั ง กล่ า วที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายนะครับ ขอเชิญท่านชวาล ครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผมนายชวาล พัฒนกําชัย
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จากอํ า เภอขามสะแกแสง
ขออนุ ญาตท่านประธานนะครับว่า การขออนุมัติในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงต่ างๆ นะครับ ขอให้ ครั้งนี้เ ป็นครั้งสุ ดท้ายครั บท่านประธาน จากเหตุผ ลที่
ฝ่ายบริ ห ารได้นํ าเรียนกับสภานั้นไม่มีเหตุผ ลเลย ฉะนั้น ตรงนี้ก็ต้องกราบเรียนท่าน
ประธานถึงฝ่ายบริหารว่า ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ สาเหตุของ
ความล่าช้า ผมคิดว่าผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชน อํา เภอปักธงชัย ต้องสูญเสียจาก
2 ปีที่ผ่านมานะครับ เราพิจารณากันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี 2560 และก่อนนั้น
อีกปี ห นึ่ งนะครั บ ฉะนั้นผมอยากทราบเหตุ ผ ลว่า ในเมื่ อโครงการรายละเอีย ดต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่อนข้างจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับ ท่านประธานที่
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เคารพครับ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นเพราะว่าน้ํามันแพงบ้าง ขึ้นราคาอะไร
ต่างๆ ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สูญเสียงบประมาณในส่วนนี้ค่อนข้างจะเยอะใน
งบประมาณในส่วนนี้นะครับ ฉะนั้นอยากจะเรียนถามท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า
สาเหตุจริงๆ ที่พี่น้องประชาชนอําเภอปัก ธงชัยต้องสูญเสียตรงนี้ ทุ กคนไม่ทราบหรอก
ครั บว่าถนน หนทางซึ่งมันเป็นหลุ ม เป็นบ่อ กว่าจะเข้ามาได้ ถึงสี่ กิโ ลเมตรครึ่งแล้ ว
สาเหตุที่ไม่ทํา ผมไม่อยากให้เป็นพฤติกรรม ทําอย่างนี้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาโครงการ
13 ล้านแทนที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ วันนี้เปล่าเลย
ครับ เลื่อนไปอีกปีหนึ่งนะครับ นี่ถ้ามีเหตุผลก็ไม่ทราบว่าจะขยายไปอีกปีหนึ่งหรือเปล่า
ไม่ทราบครับ แล้วความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการแก้ไข เมื่อไรนะครับจะ
ถึงเวลานั้น ตรงนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายในการที่จะขอแบบนี้ต่อไป ฉะนั้นจะฝากกราบ
เรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารนะครับว่าขอให้ช่วยกันครับโดยเฉพาะฝ่ายบริหาร ควร
จะมีการตรวจสอบว่าโครงการใดบ้างที่ผ่านสภาไปแล้ว ที่มีเงินแล้ว อันนี้มีเงินแล้วนะ
ครับท่านประธานทําไมไม่เร่งดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมไปเลย หลังที่สภาได้อนุมัติใน
การเบิกตัดปีไปแล้ว สาเหตุวันนี้ต้องตอบครับ ไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่เส้นถนนที่ไป
รีสอร์ทของฝ่ายบริหารหรือเปล่าหรือว่าไม่ไปรีสอร์ทของผอ.กองช่างหรือเปล่า ตรงนี้
ขอทราบเหตุผลหน่อยครับเพราะว่าพี่น้องเดือดร้อนจริงๆ ผมอยู่กับพี่น้องประชาชนของ
ผมเองก็มีความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน ถ้าเว้นระยะเวลาเป็นปีสองปีเดือดร้อนจริงๆ ครับ
วันนี้ต้องให้คําตอบกับสภาแห่งนี้ว่าที่ล่าช้าไปปีสองปีเพราะอะไร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ มีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกผู้ทรง เ กี ย ร ติ
ทุกท่านนะคะ เดี๋ยวดิฉันจะเร่งรัดให้แล้วเดี๋ยวจะไปดูซิว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้น
นะคะ ดิฉันก็เพิ่งเห็นว่ามาขอแก้รายละเอียดในที่ประชุมนี่ล่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านชวาลครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย ผมว่าก่อนสภาแห่งนี้จะอนุมัตินะครับ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูรายละเอียดทุกวันก็อยู่ใน
ห้องนี้ อยากจะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูงนะครับว่า ท่านประธานมีสิทธิที่
จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตอบได้ ขออนุญาตเอ่ยนาม ฝ่ายบริหารอาจจะยังไม่ทราบ
เพราะว่าเพิ่งทราบจากที่ผมนําเรียน แต่ถ้าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตรงนี้พอจะชี้แจงกับสภา
แห่งนี้ก่อนที่สภาแห่งนี้จะอนุมัติ จริงๆ ก็อนุมัติแหละครับเพราะว่าเห็นใจพี่น้องปักธงชัย
อยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ถ้าทราบล่วงหน้าหรือว่าได้ตอบคําถามมันโล่งนะครับขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เมื่อสักครู่ ท่านนายกฯ ได้ตอบแล้วนะครับ ท่านนายกจะเร่งรัดให้นะครับ มีท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมนะครับ ผมจะขอมติที่
ประชุม นะครั บ ขณะนี้อ งค์ ประชุ มครบ สมาชิ กท่ านใดอนุมั ติใ ห้ แ ก้ไขเปลี่ ย นแปลง
คําชี้แจงครับ ขอเชิญท่านชวาลครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย เอาเป็นว่ารอบหน้าได้ไหมครับ อันนี้ยกไปก่อนได้ไหมครับ ขอเป็นรอบหน้าได้ไหมครับ
ท่านประธานครับ ผมประท้วงท่านประธานแล้วครับ
ประธานสภาฯ
คนที่จะถอนได้เป็นฝ่ายที่เสนอนะครับ ฝ่ายเสนอญัตติไม่ถอนนะครับ ก็ผมจะขอมติที่
ประชุมแล้ว กันนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการที่
ได้เบิกตัดปีตามที่ฝ่ายบริห ารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบนะครับ
ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด อ นุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ข เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง คํ า ชี้ แ จ ง ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการที่ได้เบิกจ่ายตัดปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอเชิญท่าน
นายกฯ ครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ท่านประธานคะดิฉันขอชี้แจงเพิ่มเติม คือโครงการนี้ถึงพัสดุแล้วและจะจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ ว ปรากฏว่ า เจ้ า หน้ า ที่ พิ ม พ์ ตั ว เลขผิ ด เท่ า นั้ น เองค่ ะ แล้ ว แต่ ท่ า นนะคะดิ ฉั น เป็ น
ผู้บริหาร ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
ครับเชิญท่านสมพร อภิปรายเพิ่มครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากอําเภอโนนสูง ด้วยความเคารพ
ครับท่านประธาน จริงๆ แล้วเราถือว่าที่ท่านนายกได้บอกว่าผลการประเมินผลงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดีมาก เพียงแต่ท่านตอบเมื่อกี้นี้ซะก็จบ เพราะว่าสภาแห่งนี้
เอง เพื่อนสมาชิกหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าตกลงจะให้ยก แล้วยกเพราะอะไร ไม่ยก
เพราะอะไร ถ้าไม่ยกนะครับมติที่จะกันเงินนี้ก็จะตกไป แต่พอนายกท่านได้ตอบเคลียร์
ว่ามีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป แค่นี้ก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้ทราบนะครับว่าพอได้
ฟังแล้วมันก็โล่ง ก็พร้อมที่จะยกให้แค่นั้นเองครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ผมจะขอมติ
นะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 42 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ ขอให้ยก
มือขึ้น อนุมัติ 39 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3
เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา 1 ท่าน นายวิสูตร เจริญสันธ์, เลขาประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใ ห้แก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ ด้วยมติอนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ
–ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา 1 ท่าน นายวิสูตร เจริญสันธ์,
เลขานุการสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 4

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ดโครงการจ่ า ยขาดเงิ น สะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธานสภาฯ
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ค่ะ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุก ท่า นนะคะ ตามที่ ฝ่ ายบริ ห ารได้ เ สนอญัต ติเ รื่ องขออนุมั ติก ารแก้ไ ขรายละเอี ย ด
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจําปี 2561 เนื่องจาก
รายละเอียดของโครงการ มีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะรายละเอียดที่สําคัญ
จึงขอถอนญัตตินี้ค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ ดิฉันขอถอนญัตตินี้ออกค่ะ
ประธานสภาฯ
ครับ เป็นสิทธิ์ของฝ่ายบริหารนะครับ ถ้าเสนอญัตติมาสามารถถอนได้นะครับ ถ้ายังไม่ลง
มตินี้สามารถถอนได้ผมขออนุญาตสรุปนะครับขณะนี้องค์ประชุม 42 เสียง สมาชิกท่าน
ใดอนุมัติให้ฝ่ายบริหารถอนญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 39 เสียง ท่านใดไม่
อนุมัติ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา
1 ท่าน นายวิสูตร เจริญสันธ์, เลขานุการสภาฯ)

-๑๖-

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ฝ่ า ยบริ ห ารถอนญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ด
โครงการจ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ด้ ว ยมติ อ นุ มั ติ
39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา 1 ท่าน
นายวิสูตร เจริญสันธ์, เลขานุการสภาฯ)

ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเสนอร่ า งงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ ขอเชิญครับ
นายอุทัย มิ่งขวัญ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้ว
รายงานให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทราบ เหตุ ผ ล ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได้ยกร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ประกาศใช้แล้วนั้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งจังหวัด
ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณงานโครงการ
ความต้ อ งการความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชนจํ า นวนมากต้ อ งใช้ เ วลาในการ
ดําเนินการประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
จากเหตุผลข้างต้น เป็นเหตุให้การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่แล้ ว เสร็ จทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได้ เพื่ อ
ประโยชน์ ข องทางราชการ อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ 24 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ. 2543 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา จึงขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงเสนอ
ญัตติเพื่อขออนุมัติต่อสภา ขอขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่ านสมาชิกที่มีความประสงค์จะ
อภิปรายครับ เชิญครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากอําเภอโนนสูง ด้วยความเคารพครับท่านประธาน ก่อนอื่น
ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานที่นัดหมายเปิดประชุมสมัยสามัญประจําปี 2561
ปรากฏว่าเพื่อ นสมาชิ กหลายคนยั งไม่ได้ รับ หนัง สื อ เลยจนบัดนี้ แล้ ว ก็ ต้อ งขอบคุ ณ
เจ้าหน้าที่ไม่ว่าทุกกองที่กรุณาบอกว่าจะไปส่งหนังสือจากโคราชถึงบ้าน โทรหากันอุตลุต
นะครับ ศูนย์ประสานงานก็โทรหาแต่จริงๆ แล้วด้วยความเคารพครับท่านประธานว่า

-๑๗-

เหตุการณ์นี้มันเกิดครั้งที่สองแล้ว ยังจํากันได้เมื่อ 9 มีนาคม ที่จ่ายขาดเงินสะสม วันนั้น
เรารับหนังสือเช้า ผมเองก็เช่นกันเพิ่งได้รับหนังสือสิบโมงเช้าวันนี้เองแล้วจะต้องมายก
มือผ่านในหลายเรื่องหลายอย่างซึ่งเป็นข้อราชการสํา คัญแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณ
ฝ่ายบริหารจริงๆ ที่ถอนญัตติในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อกี้นี้ออกไป ด้วยความ
เคารพครับว่าถ้าเกิดมีการยกมือขึ้น อันตรายมากทีเดียว สภาแห่งนี้จะโดนในการที่ไม่ได้
ดูข้อมูลแล้วมายกมือผิ ดแล้วผิดเล่า ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆ ผมจะยกตัวอย่างให้
เห็นนะครับ ขออนุญาตนอกญัตตินิด หนึ่ง ข้อที่ 7 ในการจ่ายขาดเงินสะสมของอําเภอ
วังน้ําเขียว นี่เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงถนนคนละเส้น หมายเลขคนละหมายเลข
ตําแหน่งคนละตําแหน่งเอาเข้ามาได้อย่างไร แล้วจะมาให้สภาแห่งนี้ยกมือ ได้เคยทักท้วง
แล้วในคราวที่เราได้เข้าอบรมกับท่าน สตง. ท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่า วันนี้เขาถึงขนาดจะเล่น
งานทั้งสภาด้วยซ้ําไปว่ายกมือไม่ดูตาม้าตาเรือ ไม่ดูข้อบัญญัติหรืออย่างไรไม่ว่าจะเป็นใน
ปี 59 หรือ ปี 60 เราก็พลาดมาแล้วนะครับ ปี 61 ผมเองก็เป็นห่วงว่าข้อบัญญัติปี 62
ท่านปลัดแล้วก็ฝ่ายบริหาร รวมทั้งข้าราชการนี่คงจะต้องละเอียดรอบคอบก่อนที่จะต้อง
นําเสนอต่อสภาแห่งนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดบนความละเอียดรอบคอบนั่นคือ การที่จะต้องใช้
เวลาพิจ ารณา เริ่มต้นจากกองช่าง มากองแผน มาประเมินประมาณอะไรต่ออะไรก็
แล้วแต่ แล้วคํานวณออกมาเป็นรูปเล่มเหมือนเช่นทุกปี แล้วสภาแห่งนี้ก็จะได้พิสูจน์กัน
ว่ามันถูกต้อง แล้วต้องมาแก้ไขอย่างที่ผ่านมาหรือไม่ ตรงนี้ครับที่เป็นห่วงแล้ววันนี้ก็คง
จะไม่มีใครขัดข้องในการที่จะขอขยายระยะเวลา มีคําถามจากเพื่อนสมาชิกเหมือนกันว่า
ถ้า เราไม่ ข ยายล่ ะ ไม่ อ นุ มั ติ ยกมื อ ไม่ ข ยายให้ วั น นี้ จ ะเกิ ด อะไรขึ้ น ลํ า ดั บ แรกเลย
ท่านผู้ว่าฯ ก็คงจะสงสัยว่า หนึ่งข้าราชการไม่ทํางานหรืออย่างไร สองการเตรียมการของ
ฝ่ายบริ ห ารไม่พยายามที่จะรีบเร่งทั้งๆ ที่ระยะเวลาก็ทราบอยู่แล้ วว่า 15 สิ งหาคม
จะต้องยื่นข้อบัญญัตินะครับ ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่าน เราจะได้ดูหรือไม่ได้ดู
เพราะว่าอะไรครับท่านประธาน ถ้าส่งหนังสือที่เชิญประชุมสภาแห่งนี้แบบเดียวกันนี้
แบบวันนี้ก็แน่นอนครับว่าเรามานั่งพิจารณา สามพันกว่าล้าน บนโต๊ะแห่งนี้ใช้ระยะเวลา
3 ชั่วโมง ที่เตรียมข้อมูลมาเห็นข้อบกพร่องตรงนี้ วันนี้อยากกราบเรียนท่านประธาน
ด้วยความเคารพ ผ่านไปยังเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารครับว่าเห็นใจที่จะต้องขยายเวลา
ออกไป เพื่อความละเอียดรอบคอบและถูกต้องและไม่ต้องการคําท้วงติงอีก และเหนือ
สิ่งอื่น ใดครั บท่านประธานที่เคารพ ฝากไปยังฝ่ายบริห ารด้ว ยว่าในกรณีที่ใช้จ่ายเงิน
สะสม ขออนุญาตพูดนอกญัตตินิดหนึ่งที่จะเสนอเข้ามาประชุมครั้งต่อไป กรุณาแจ้งด้วย
ครับว่า สาเหตุที่บางโครงการไม่ผ่านแล้วจะต้องมาแก้ไขเพราะอะไร ถ้าท่านตอบได้สภา
แห่งนี้ไม่ขัดข้องหรอกครับ พร้อมที่จะยกมือสนับสนุนฝ่ายบริหาร เพราะประโยชน์ที่
แท้จริง นั่นคือเกิดกับพี่น้องประชาชน แล้วมันเป็นความเดือดร้อนจริง ๆ แต่ อั น ไหนที่
มันไม่ถูกต้อง ท่านก็ได้โปรดชี้แจงเถอะครับ แล้ววันนี้เงินสะสมทั้งหมด 240 โครงการ
440 ล้าน อยากจะทราบตัวเลขจริงๆ ครับว่า เรียบร้อยพร้อมที่จะประกาศพร้อมที่จะ
ไปส่งจากกองพัสดุกี่โครงการ อําเภอไหนบ้าง และโครงการที่ไม่ผ่านกี่ โครงการ อําเภอ
ไหนบ้าง ด้วยความเคารพครับท่านประธานเป็นห่วงตรงนี้แค่นั้นเองในเรื่องของการใช้
จ่ายเงิน สะสมแล้ วก็จะมาแก้ไข สภาแห่งนี้ไม่ขัดข้องครับ พร้อมที่จะยกมือให้ ถ้ามัน
ถูกต้องชั ดเจน เหมือนอย่างกรณีเมื่อสั กครู่ เพราะฉะนั้นผมเห็ นด้ว ยครับที่จะอนุมัติ
ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 อย่างไม่
ขัดข้องครับ ขอบคุณครับ

-๑๘-

ประธานสภาฯ

ครับ ขออนุญาต จะมีผู้อภิปรายเพิ่มเติม ผมขออนุญาตให้อภิปรายให้เสร็จก่อนนะครับ
แล้วก็นายกได้แถลง แล้วผมจะแถลงด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายชาคริต ทิศกลาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายชาคริต ทิศกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อสักครู่
ท่ า นสมาชิ ก สภาจากอํ า เภอโนนสู ง นะครั บ ได้ อ ภิ ป รายแล้ ว ก็ ชี้ แ จงถึ ง ข้ อ ผิ ด พลาด
บกพร่อง ของเงินสะสมนะครับ ฉะนั้นในส่วนของอําเภอเฉลิมพระเกียรตินั้นก็ได้รับเงิน
สะสมเช่น เดีย วกันเฉพาะในปีงบประมาณ 2561 ได้เสนอโครงการไป 2 โครงการ
โครงการละ 2 ล้านบาท
ประธานสภาฯ
ผมขออนุญาตสักครู่หนึ่ง ผมขออนุญาตเป็นขออนุมัติขยายตัวร่างก่อนได้ไหม แล้วก็เดี๋ยว
เงินสะสม เป็นวาระอื่นๆ จะได้พูดให้เต็มที่ตอนนี้ขออนุญาตเป็น ขอขยายเวลาเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ นะครับขอเป็นประเด็น
ตรงนี้ก่อน แล้วที่เหลือเป็นวาระอื่นๆ ท่านชวาล พัฒนกําชัย ครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผมนายชวาล พัฒนกําชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอขามสะแกแสงครับ จริงๆ ก็
ไม่ทันก็ต้องขยายอยู่ดีครับ ในเรื่องของเวลาและก็เป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าย้อนกลับไปดู
ว่ากี่ปีแล้ว ซึ่งเราขยายมาโดยตลอดครับ อันนี้ไม่ว่ากันเพราะเป็นวัฒนธรรมครับ ผม
อยากจะนําเรียนว่าในข้อบัญญัติงบประมาณในปีนี้ อยากจะเรียนท่านประธานถึงฝ่าย
บริหารนะครับว่าเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซึ่งทางสํานักช่างได้มีการประมาณการ
อะไรต่างๆ อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าขอให้มีไหล่ทางเพิ่มได้ไหมครับ สาเหตุที่
เราพาทําในงบประมาณปี 2561 นะครับ เนื่องจากถนนของเราทําต่อจากถนนของงบ
พัฒนาจั งหวัด ของเขามีไหล่ส วย ของเราไม่มีครับท่านประธานครับ ผมว่าถ้าเราจะ
ไปเพิ่มไหล่ สั ก 50 เซนติเมตร ผมไม่ทราบมันไปผิ ดตรงไหน ไม่ทราบว่ามีความคิ ด
อย่างไรถนนเราเสริมเหล็กเสริมสเปคอย่างดีครับ แต่ไม่มีไหล่ครับ คนเมาขี่จักรยาน
ตกด่าบรรพบุรุษสจ. ฉะนั้นต้องกราบเรียนว่าเราจะทําอะไรก็ไหนๆ มันจะดีแล้ว พี่น้องก็
ชื่นชมแล้วได้ถนนคอนกรีต พอสองวัน สามวันทําเสร็จ เด็กนักเรียนตกบ้าง อะไรบ้าง
แขนขาหัก ผู้ปกครองก็จะนําเอาบรรพบุรุษ สจ. ไปด่าแล้วนะครับ ผมอยากถามสาเหตุ
จริงๆ ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดที่ถนนคอนกรีตหนา 15 เซนติเมตรน่ะ ไม่ทําไหล่ทางมัน
เป็นอะไร แล้วผมก็คิดว่า พฤติกรรมอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 อีกแน่นอน
นะครับ ต้องกราบเรียนว่าที่ผมติงไว้เพราะว่าเราจะอนุมัติ ยังไงก็ต้องขยายเพราะว่าเรา
ขยายกัน มาโดยตลอดนะครับ แต่อยากจะฝากตรงนี้ให้ช่างช่วยดูหน่อย เห็นอาทิตย์
ก่อนๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็ไปดูกัน 2-3 รถตู้ก็ไม่ทราบว่า
เหตุผลเป็นยังไงก็ช่วยตอบๆ หน่อยว่าไปฟังคําตอบชาวบ้าน แล้วชาวบ้านว่ายังไง ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณท่านชวาลนะครับ มีท่านผู้ใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
อภิป ราย ผมขออนุ ญาต ขอมติที่ป ระชุมนะครับ ขณะนี้อ งค์ ประชุม ครบ 42 เสี ย ง
สมาชิกท่านใดอนุมั ติให้ ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 39 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ
–ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา 1 ท่าน
นายวิสูตร เจริญสันธิ์, เลขานุการสภาฯ)

-๑๙-

มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ข ยายเวลาเสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
พ.ศ. 2562 อนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ-ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,
รองประธานสภา 1 ท่าน นายวิสูตร เจริญสันธิ์, เลขานุการสภาฯ)

ประธานสภาฯ

ผมขอชี้แ จงเรื่ องเมื่ อ สั ก ครู่ นะครั บ ท่า นสมาชิ กหลายท่ านได้ ชี้ แจงมาหลายท่ านว่ า
เอกสารไม่ทันนะครับ ผมใคร่ขออภัยจริงๆ ครับ ผมขออนุญาตท่านนายกครับ ทางกอง
กิจการสภาได้ส่งพัสดุแล้วยังไงก็ไม่ทันครับ อยากจะให้ศูนย์ประสานงานครับ เป็นคําสั่ง
ท่านนายกว่า พอเราทําเสร็จให้ศูน ย์ประสานงานเป็นคนไปส่งให้ท่าน สจ.เลยครับ ก็
ต้องขออนุญาตรบกวนท่านนายก ณ ที่นี้นะครับ เพราะคราวหน้ามันเป็นการประชุมที่
สํ าคัญของพี่น้ อง ของท่านสจ. อยากให้ เอกสารได้ถึงมืออย่างรวดเร็ว ครับท่านครั บ
ขอบพระคุณท่านนายกครับ และต้องขออภัยท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ านด้วยนะ
ครับที่เอกสารถึงช้านะครับ

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายชาคริต ทิศกลาง

เรื่องอื่นๆ
ต่อไปเป็นเรื่องอื่นๆ ครับ ขอเชิญท่านชาคริต เมื่อสักครู่ก่อนนะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายชาคริต ทิศกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ในเมื่อเป็น
วาระอื่นๆ ก็ต้องพูดเรื่องอื่นๆ นะครับ แต่ก็ไม่ห่างไกลจากเงินสะสมสักเท่าไรครับ เงิน
สะสมก็คือว่า เรื่องที่ทางฝ่ายบริหารได้ตั้งคณะทํางานติดตามดูผลการดําเนินงาน ตาม
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ทาง
ฝ่ายบริหารได้เสนอผ่านสภา โดยการไปสํารวจออกแบบจากช่างขององค์การบริหารส่วน
จั งหวัดของเราเองนะครั บ เมื่อ สภาผ่ า นมติ เป็ นที่เ รีย บร้อ ยแล้ ว ก็ท ราบว่า ได้มี การ
ประกาศหาผู้รับจ้างไปเป็นบางส่วนแล้วหลายอําเภอ หลายโครงการในขณะเดียวกั นเมื่อ
ประกาศไปได้สักพักหนึ่งก็มีการยกเลิกประกาศเหล่านั้นนะครับ หลายโครงการหลาย
อําเภอนะครับ เฉลิมพระเกียรติก็อยู่ในโครงการที่ถูกยกเลิกในครั้งนั้นด้วย วันดีคืนดีหลัง
จากนั้นก็มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบดูพื้นที่ว่าโครงการเหล่านั้นสภาพเป็นอย่างไร
จะดําเนินการได้หรือไม่ แล้วประมวลข้อมูลต่างๆ มาเสนอฝ่ายบริหารปรากฏว่าข้อมูลที่
เสนอนั้ น ไม่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการอํ าเภอเฉลิ มพระ
เกียรติ ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับ วันนั้นกระผมเองอาจจะถือวิสาสะได้มีโอกาสได้ไป
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองช่าง ที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้ประชุมกับท่าน
นายกในวันนั้น ผมก็เลยได้ทราบนะครับว่ารูปภาพที่แปะติดหน้าข้อมูลที่นําเสนอในวัน
นั้นเป็นรูปภาพถ่ายของโครงการถนนลูกรัง ซึ่งเป็นการขัดกับนโยบายในเรื่องของการ
ซ่อมบํารุงโครงการถนนลาดยางแอสฟัสติกส์โดยใช้ยางพารานะครับ ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วมันก็เริ่มต้นจากการสํารวจของช่างอบจ. ของเรานี่แหละครับไปสํารวจ ซึ่งก็เป็นถนน
ที่เป็นลาดยางที่มันชํารุดเสียหาย รูปภาพรูปถ่ายผมก็เคยมี วันนี้ผมก็นํามาครับจะให้ดูก็
ได้ครับว่ามันเป็นลาดยางหรือไม่อย่างไร แล้วผมเองก็ได้รับโอกาสได้ถูกเรียนเชิญจาก
ท่านนายกให้ไปพบที่สํานักงาน วัน นั้นก็มีท่านชวาล พัฒนกําชัย ขออนุ ญาตที่ต้องเอ่ย
นาม ท่านมนัส ศรีบงกช, ท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ที่ได้ร่วมปรึกษาหารือในวันนั้น ผมก็
นําเสนอข้อมูลโดยตรงว่า ถนนเส้นนี้ถูกต้องทุกประการ อยู่ในแผนสี่ปี ชื่อถูกต้องถนนก็
เป็นถนนลาดยางที่ชํารุดเสี ยหายจริงๆ ปรากฏว่าข้อมูลที่ทางฝ่ายคณะกรรมการนํามา

-๒๐-

เสนอนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง วันนั้นท่านนายกก็บอกว่าไม่สามารถดําเนินการได้
เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับ ผมก็ไม่ทราบว่ามาตรฐานของใคร สภา
แห่ ง นี้ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ สภาเราที่ ย กมื อ กั น ไปมั น ไม่ มี ค วามสํ า คั ญ แล้ ว หรื อ ถึ ง ต้ อ งมี
คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสภาอีกหรือ แล้ ว ความเห็ นของกรรมการเหล่ านั้นมี
อํานาจเหนือกว่าสภาอย่างนั้นหรือ ฉะนั้นผมจึงมีความเห็นว่าโครงการเงินสะสมที่สภา
ผ่านไปแล้ว ถ้ามันไม่มีพลาดบกพร่องมากมายอะไร มันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่
จะต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงแนะนํ า โครงการเหล่ า นั้ น สู่ ก ระบวนการผู้ รั บ จ้ า งแล้ ว ก็
ดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับต่อไป เพราะฉะนั้น
กระผมจะขอฝากนะครั บ ว่ า เรื่ อ งเงิ น สะสม ถ้ า ไม่ จํ า เป็ น จริ ง ไม่ ผิ ด พลาดบกพร่ อ ง
มากมายถึงขนาดต้องมาแก้ไขในสภาจริง ก็ขอให้ดําเนินการ ครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณท่านชาคริต ทิศกลาง เชิญท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ครับ ขอบคุณครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอํา เภอบ้านเหลื่อมครับ ท่าน
ประธานครับ ตอนนี้เราอยู่ในระเบียบวาระอื่นๆ จริงๆ แล้วคงจะขออนุญาตนําเสนอ
ท่านฝ่ายบริหารเพื่อทราบ ด้วยเฉพาะงบจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งเราได้อนุมัติ 240 กว่า
โครงการ เป็นยอดเงิน 440 ล้านบาทมีเนื้อหาสาระหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าผิดพลาด
ด้วยโครงการแรกขออนุญาตอ่าน ดีแล้วล่ะที่ท่านถอนไป ถ้าท่านไม่ถอนก็ยกมือยากครับ
ท่าน โครงการของขามทะเลสอบ้านไหนไม่อ่าน ขนาดผิวจราจร 6 เมตร ไหล่ทาง 1 เมตร
ยาว 417 เมตร พื้นที่ 3,336 ตารางเมตรพร้อมตีเส้ น แก้ไขเปลี่ ยนแปลง 6 เมตร
เหมือ นเดิ ม ไหล่ ท าง 1 เมตรเหมื อ นเดิ ม 417 เมตรเหมื อ นเดิ ม พื้ นที่ เ หมื อ นเดิ ม
3,336 ตารางเมตร แต่มันผิดตรงตัวเงินนะท่าน ตอนแรกตั้งไว้ที่ 1,500,000 บาท
แต่พอเพิ่มไปเอาเงินที่ไหนอีก 440,000 กว่าบาทเป็นเงิน 2,000,000 บาท สภาเค้า
ให้ใช้เงิน 440 ล้าน ถ้าคุณเอามาเพิ่มกลายเป็น 480,000,000 บาทขึ้นมาทันทีอันนี้
ก็ถือว่าผิดพลาดบางทีท่านนายกอาจจะไม่เห็นเพราะท่านเจ้าหน้าที่ก็ผ่านมาหลายคน
เสนอตามลํ า ดั บ มาคุ ณ ไปเอาตั ว เลขนี้ ม าจากไหน 400,000 กว่ า บาท จากตั้ ง ไว้
1,500,000 บาทแต่เวลาขอแก้ไขเป็น 2,000,000 บาท ไปเอาเงินมาจากไหน แล้ว
หลายโครงการก็ยังเป็นข้อสงสัยอีกนะท่านนายกบอกว่าผลงานอบจ. ดีเยี่ยม โครงการ
ต่อมาเป็นของจักราช ความกว้าง 6 เมตรไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 4,002 เมตร
พื้นที่ 32,016 ตารางเมตร เป็นเงิน 16,500,000 บาท ตัวเงินไม่ผิดครับ แต่พอมาดู
แก้ไขท่าน กว้าง 6 เมตรไหล่ทาง 1 เมตร ยาว 3,600 เมตร หายไป 320 เมตร โอ้โห
ถ้าคุณไปทํางานธนาคารนี่เขาให้ออกทันทีนะ ธนาคารนี่เขาให้ผิดเป็นสตางค์นี่คุณผิด ไป
320 เมตร เงินเหมือนเดิมมีความผิดพลาดทุกโครงการ ผิดร้อยกว่าเมตรแม้แต่ของเมือง
นี่ก็ผิดไป 405 เมตร แล้วก็ของวังน้ําเขียวอย่างที่ ท่านสมพร ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม ก็
อย่างที่นําเรียนแล้วเป็นความผิดพลาด และที่สําคัญครับท่านประธานที่เคารพครับ การ
จัดทํางบประมาณปี 2562 จริงๆ ก็เห็นด้วยเพราะว่าผมเป็นคนสนใจนะ มาติดตามดู
ของโครงการอําเภอผมนี่ 3 ครั้งด้วยกัน 3 รอบแต่ไม่มีใครตอบผมได้ว่าโครงการที่เราส่ง
มาผ่านศูนย์ประสานงานมา สรุปให้ผมได้หรือยังว่าโครงการที่ผ มส่งมาในยอดที่ได้รับ
ยอดเท่าไรไม่ทราบแต่ผมรักษายอดของผม ไม่กินยอดคนอื่นแน่นอนของอําเภอที่จะ
ได้รั บการจั ดสรรจากอบจ. ไปดูแลไม่มีใครตอบได้เลย สรุปไม่ได้ว่าโครงการที่ส่ งมา
สามารถเข้าบรรจุในข้อบัญญัติปี 2562 ได้หรือไม่ 3 ครั้งด้วยกัน ไม่มีใครตอบได้แม้แต่
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ผู้บริหารของฝ่ายข้าราชการ สูงสุดของข้าราชการก็ตอบไม่ได้ เจ้าหน้าที่กองแผนก็ตอบ
ไม่ได้ สรุ ป ว่าก็ค วรขยาย ถ้าไม่ข ยายมีปัญ หา แล้ ว ก็เรามาคิดแนวใหม่ ในเรื่องของ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานผมเชื่ อ ว่ า เรามี ข้ อ มู ล นะว่ า โครงการทุ ก วั น นี้ มี ผู้ รั บ จ้ า งเสนองาน
ถนนลาดยางจะหายไป 40% 2,000,000 บาทก็จะเหลือประมาณ 1,200,000
บาท จะหายไปโดยปริยาย เรามาคิดใหม่ได้ไหมว่า ลองตั้งโครงการไม่เต็มร้อย คิดให้
เหลือสัก 30% สมมติโครงการนี้ 100 บาท เราตั้งมันสัก 70 บาทสิ่งที่ผมนําเสนอนั้น
เป็นแนวความคิดใหม่ แต่ว่าหลักการ ระเบียบ เราไม่ได้เสียหายอะไรก็น่าจะได้ แต่ว่า
ระบบราชการเขาไม่ค่อยมองอย่างที่เราคิด ใหม่ เพราะฉะนั้นเราจะได้โครงการอีกเยอะ
บางท่านถามบอกว่าก็อย่างไรเงินที่เขาตัดงานไป ยังไงก็เป็นเงินของอบจ. จริงครับ ใช่
ครับ แต่มันก็นานกว่าจะเอาเงินที่ตัดนั้นมาทํางบอีกก็ต้องไปตีหน้าต่อไป เราก็ตัดมันซะ
เลย 70 อันนี้เป็นแนวความคิดแปลกในเรื่องของงบประมาณใหม่ เป็นแนวความคิดใหม่
ครับ ท่านครับ ก็ยินดีครับที่ได้ร่วมกิจกรรมวันนี้ จริงๆ แล้วดีใจมากที่ท่านนายกได้ถอน
ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมออกไป เพื่อจะมองว่าสภาของเรากับฝ่ายบริหารทํางานได้ดี ไม่
อยากให้เป็นภาพลบเพราะถ้าไม่ยกมือ ท่านนายกก็หงุดหงิด ถ้ายกมือสมาชิกก็ หงุดหงิด
เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วคนละทางก็ขออย่างนั้นละครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริครับ ต่อไปเชิญท่านสมพร เชิญครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ ทรงเกียรติ คณะฝ่ายบริหารและ
ข้าราชการทุกท่านด้วยความเคารพครับ ในระเบียบวาระอื่นๆขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่ง
ในเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนสมาชิกยังจําได้ไหมครับวันที่ 9 มีนาคม สภาแห่งนี้ได้
อนุมัติเงินสะสม 240 โครงการ 440 ล้านบาท เสร็จแล้วก็มีการดําเนินการเพราะ
ต้ อ งการที่ จ ะให้ ต อบสนองความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชนจริ ง ๆ ก็ เ พราะว่ า
รายละเอียดของโครงการต่างๆ ส่งมาจากไหนครับบางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ครอบคลุ ม ทั้ ง 32 อํ า เภอก็ ไ ด้ มี ก ารดํ า เนิ น การใน การที่ จ ะใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
440,000,000 บาท 240 โครงการแล้วก็มีการประกาศด้วย ทั้ง 53 โครงการเป็น
ล็อตแรกที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยวันสุดท้าย ปรากฏว่ามีเสียงครหาจากองค์กร
เอกชนแล้วก็จากหลายๆ ฝ่าย ไม่ทราบว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
สภาแห่งนี้ เพื่อนสภาแห่งนี้ที่กระผมต้องพูดก็เพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า
ทําไมล่าช้า มีการประกาศเสร็จก็มีเสียงครหารวมทั้งมีเสียงท้วงติงจากองค์กรตรวจสอบ
ว่าทํ าไมรี บ ร้ อนทํ ากั นจั ง ก็ต้อ งขอบคุณ ฝ่ ายบริ ห าร โดยท่า นนายกก็ ตั ดสิ นใจในวั น
สุดท้ายถึงแม้ว่าจะกระทบต่อน้ําใจของฝ่า ยบริหารด้วยกันเองก็ไม่ว่ากัน แต่เพื่อความ
ถูกต้องและสง่างามของสภาแห่งนี้ด้วยที่ยกมืออนุมัติโครงการ 440,000,000 บาท
240 โครงการ วัตถุประสงค์จริงๆ ก็อยากจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจริงๆ นั่น
แหละครับ เพราะสจ. ทุกท่านไปประสานกับท่านนายกว่าถนนเส้นนี้ทําแน่นอน ทํามา
จากถนนยางพาราด้ ว ยและใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมวั น นี้ อ บจ. มี เ งิ น และมี พื้ น ที่ มี ง านที่
ดําเนินการและมีบุคลากรที่จะดําเนินการเรียบร้อยถึงวันที่ 9 มีนาคม ถึงได้มีโครงการนี้
ผ่านสภา 240 โครงการแล้ว ท่านนายกก็ประกาศยกเลิก 53 โครงการที่ประกาศเพื่อ
ตรวจสอบ ผมเองได้มีโอกาสประสาน 3 ส่วนในการที่จะประกาศ ตรวจสอบบอกว่า
ถนนถูกต้องหรือไม่ อะไรที่ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้ 240 โครงการ ผมถึงมีคําถามฝากท่าน
ประธานไปยั ง ฝ่ า ยบริ ห ารว่ า ช่ ว ยกรุ ณ าตอบที เ ถอะมาจนถึ ง วั น นี้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9
มีนาคม หนังสือที่ผมถืออยู่นี่ 240 โครงการ สั่งการวันที่ 9 มีนาคม ให้ผ่านสภาในการที่

-๒๒-

จะใช้เงินสะสม 240 โครงการวันนี้ที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุดกี่โครงการ อําเภอไหน
บ้าง นี่ล่ะครับเป็นสิ่งที่ต้องตอบถ้าเผื่อว่าตอบได้ว่ากี่โครงการ อําเภอไหนบ้างที่ผ่าน ก็
ต้องมาดูว่าแล้วที่ไม่ผ่านอําเภอไหนบ้าง กี่โครงการ สาเหตุเพราะอะไร ผมได้มีโอกาส
หารือ ต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.กองช่างจัดเจ้าหน้าที่มาหารือตรงนี้ล่ะครับ ว่า
โครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วไปตรวจสอบ ต้องขออนุญาตประทานโทษนะครับ
ที่ต้องบอกจริงๆ ว่า ผมได้คุยกับหัวหน้าที่ไปประสานแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้จ่ายค่าข้าว
กลางวันด้วย ที่จะไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นห่วงแล้วทางฝ่ายบริหารเองก็คงจะเป็นห่วง
จริงๆ ถึงขนาดให้เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปว่าถนนพังจริงไหม ระยะได้ไหม พิกัด GPS ถูกต้อง
ไหม มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม ถนนดีๆ จะไปรื้อโดยเสียงบประมาณเปล่าประโยชน์
ตรงนี้ละครับที่เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารได้ดําเนินการแล้วผมก็มีส่วนที่จะรู้ด้วย แม้กระทั่ง
ท่านฝ่ า ยบริ ห ารต้ องมานั่ งแถลงข่า วที่ ห้ อ งแห่ งนี้ นะครับ ว่า สาเหตุ ที่ต้ องยกเลิ ก 53
โครงการที่ได้ประกาศไปแล้วเพราะ 1, 2, 3, 4 ดังต่อไปนี้ นี่คือที่มาที่ไปที่อยากจะ
กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใจ ได้เข้าใจตรงกันว่า
วันนี้ทุกท่านเป็นห่วงและแน่นอนครับว่าอยากให้รีบดําเนินการ จริงๆ แล้วผมได้มีโอกาส
หารือกับเพื่อนสมาชิกหลายท่าน หารือกับทางฝ่ายบริหารโดยท่านปลัดและท่านนายก
มานั่งเป็นประธานในการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมว่าตรงไหนที่ทําไม่ได้เช่น สภาพเดิมถนน
เป็นดินลูกรังไม่สามารถจะไปดําเนินการลาดยางได้ หรือเป็นถนนหินคลุกเดิมหรือเป็น
ถนนที่ดีอยู่แล้วเหล่านี้ แล้วเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ไม่ทราบตรงนี้จริงๆ แล้วทําไมไม่
บอกก่อน หลายคนก็ต่อว่ามาว่าเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าจริงๆ แล้วปัญหาความเดือดร้อน
เขาเดือดร้อนจริงๆ เพราะมันเป็นถนนหินคลุก เราก็มาเปรียบเทียบกันว่าถ้าอย่างนั้นใช้
คําว่าอะไร ในการดําเนินการ ดําเนินการก่อสร้างถนน คําว่าก่อสร้างนั่นก็หมายถึงว่า
เป็นถนนยางพารา มันก็ต้องขึ้นว่าเป็นงานดินหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่สภาพถนนที่เป็น
ลาดยางเดิม เสร็จแล้วเพื่อความสะดวกว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็ไปเอารถเกรด เอารถบด
อัดตรงนั้นทําได้ ถนนคอนกรีตที่มันพังเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนั้นทําได้ไหม ก็มานั่ง
ปรึกษาหารือกันกับทางกองช่าง ท่านผอ.ธีระชัย ต้องขอโทษที่เอ่ยนามท่าน ท่านก็เป็น
ประธานนั่ งหั วโต๊ะแล้ ว ก็ให้ เจ้าหน้าที่ในส่ว นกองช่างได้มาตอบคําถามเพื่อนสมาชิก
เพื่อที่จะไปชี้แจงในกลุ่ม มีหลายท่านครับที่ยังไม่เข้าใจ ท่านนายกก็ได้กรุณายกตัวอย่าง
ให้ฟังเช่น เขตลําทะเมนชัย ปรากฏว่ากลายเป็นถนนหินคลุกที่จะมาทําลาดยาง ตรงนั้น
ไม่สามารถดําเนินการได้ วันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆ ก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟัง ข้อที่ 7
แปลงของวังน้ําเขียว อย่างที่กราบเรียนว่าถนนหมายเลขก็เปลี่ยน สถานที่ก่อสร้างก็
เปลี่ยน จะเห็นว่าผิดชัดเจน อย่างนี้เป็นโครงการใหม่ ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้น แน่นอน
ว่าสภาฯ ก็พลอยจะอนุมัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปด้วย สิ่งเหล่านี้ที่เป็นห่วง สิ่งเหล่านี้ที่เป็น
ความล่าช้า เมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายน ได้ไปคุยกับทางท่านนายกฯ ฝ่ายบริหาร
หลายท่ า น และท่ า นบอกว่ า อั น ไหนที่ ถู ก ต้ อ งจะประกาศให้ ก่ อ น ก่ อ นวั น ที่ 30
กรกฎาคม โดยประมาณ ผมเชื่อท่านนายกฯ ว่าท่านทําได้ แต่เมื่อคุยกันนอกรอบ ท่าน
บอกว่าขยายไปจนถึง 63 ก็ได้ อย่าให้รอถึงขนาดนั้นเลยครับ แต่วันนี้เราต้องการให้
ผลงานมันเกิด ที่ไปคุยกับท่านนายกฯ ที่ไปคุยกับท่านกํานัน ที่ไปคุยกับชาวบ้านเขาไว้
ว่า อบจ.มีเงินนะ ท่านนายกฯ ใช้จ่ายเงินสะสมด้วย สภาฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เป็น
ข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะดําเนินการ วันนี้ถึงเป็นที่มาที่ไป อยากจะกราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า โครงการไหนผิด 100% กี่โครงการ อําเภอ
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ไหนบ้าง โครงการไหนที่ยังไม่เรียบร้อย กี่โครงการ อําเภอไหนบ้าง เพราะอะไร เหล่านี้
แหละครับที่เพื่อนสมาชิกฯ อยากรู้เท่านั้นเอง และระยะเวลา 240 โครงการ ถูกต้อง
100 โครงการมีอําเภอไหนบ้าง อําเภอที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งโวยวาย เราเห็นใจ ก็ต้องเคารพ
ในกติกา ในระเบียบด้วย เห็นใจฝ่ายบริหาร เห็นใจเจ้าหน้าที่ เพราะวันนี้เป็นทุกข์กับ
การตรวจสอบจริง ๆ อย่างที่ สตง.มีหนังสื อทักท้วงมา ถ้าไปพิจารณาในข้อความก็ต้อง
ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดี ผมเข้าใจครับว่าบางสิ่งบางอย่างก็คงจะเป็นข้อผิดพลาด ก็ต้อง
เห็นใจทางเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเห็นใจ สจ.ด้วย เพราะเขาไม่ทราบจริง ๆ ว่า
ตกลงถนนลูกรังหรือถนนยางพารา หรือถนนหินคลุก ไปทําถนนลาดยางไม่ได้ หรือถนน
คอนกรี ตที่เ ป็ น หลุ มเป็น บ่อไปทําถนนลาดยางไม่ได้ ช่ว ยประสานสิ่ งไหนที่ส ามารถ
ดําเนินการได้หรือแก้ไขได้เหมือนกับที่ท่าน สจ.โกวิทย์ กล่าวว่าปริมาณงานหรือปริมาณ
เงินหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนไป มันก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าขอให้สามารถดําเนินการได้
ยกตั ว อย่ างใน 240 โครงการ ที่ ผ่ า นวัน นี้มีแ บบเรีย บร้ อย ประมาณการเรีย บร้อ ย
รายละเอี ย ดผมถื อ มาวั น นี้ว่ า ประมาณการเรีย บร้ อ ยว่ า จะต้ อ งใช้ หิ น คลุ ก เท่ าไร ใช้
ยางพาราเท่าไร ใช้อะไรเท่าไร ในการที่จะดําเนินการ อ.จักราช ตั้งไว้ 20 ล้านในการที่
จะดําเนิน การทําถนน ปรากฏว่าปรับลดเหลือ 10 ล้านหายไป 10 ล้ าน เราก็ไม่ว่า
ถึงแม้ว่าจริง ๆ แล้วในไตรมาสแรก วันนี้เราเป็นห่วง ปี 59 เราก็แย่มาแล้ว ในเรื่องของ
งบประมาณ ปี 60 อีกเราก็พลั้ง และวันนี้ งบปี 62 เราต้องมากันเงินปี 60 ด้วยหรือ
เปล่ า ตรงนั้ น ก็จ ะเป็น ปัญหาอีก เหมือนกับที่เ ป็นปัญ หาเมื่ อสั กครู่ เพี ย งแต่ ถ้าท่า น
นายกฯ ตอบ เจ้าหน้าที่ตอบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเราก็ต้องกัน เพื่อนสมาชิกหลาย
ท่านไม่เข้าใจ ว่าต้องกันเงินทําไม ในเมื่องานมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วในปี 60 และกําลัง
ดําเนินการก่อสร้าง และจะต้องจ่ายเงินในปี 61 ก็ต้องกันเงินอยู่ดี และในไตรมาสแรก
ปี 61 งบประมาณไม่ใช่ผลประโยชน์ของใคร เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใน
เขต 32 อํ า เภอ ซึ่ ง เป็ น ประชาชนจั ง หวั ด นครราชสี ม าทั้ ง นั้ น และแต่ ล ะคนก็ ต้ อ ง
รับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะในเขตของอําเภอ เราเป็นสมาชิกสภา อบจ. ไม่ใช่ส่วนอําเภอ
อําเภอในงบประมาณปี 61 ที่ตั้งไว้ ที่ท่านฝ่ายบริห ารได้กระจายความเจริญลงสู่อําเภอ
ละ 9 ล้าน วันนี้อําเภอแรกที่ได้รับอานิสงส์ไปมากที่สุด 9 ล้านแล้ว ก็คือ อําเภอจักราช
วันนี้อําเภอที่ยังไม่ได้เลยในงบประมาณปี 61 ก็คือ สีดา บัวลาย และหลาย ๆ อําเภอ
ทีเดียว เช่น โชคชัย เมือง พิมาย ปากช่อง รอไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ส่วนอําเภอปาก
ช่อง 1 ล้าน สจ. 3 คน ข้อมูลนี้เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และผมได้เปิดดูในเว็บไซต์จัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อนสมาชิกฯ หลายคนก็ถามว่าในไตรมาส 2 นี้ก็ไตรมาส 3 แล้ว และสิ่งที่ผมถือ
อยู่นี้ก็คือไตรมาส 3 ซึ่งไปจากกองช่างว่าจะประกาศตัวไหนบ้าง อําเภอไหนจะได้บ้าง ก็
มีแต่อําเภอละล้าน 2 ล้าน เท่านั้น เราตั้งงบประมาณในปี 61 ในไตรมาส 3 แล้ว ใน
การดูแลถนนหนทางจริง ๆ ควรที่จะดูสักนิดหนึ่ง นี่เป็นความเดือดร้อนของ สจ.ทุกท่าน
จริง ๆ ที่ไปรับปาก ไปทําโครงการในปี 62 หลายท่านยังไม่มีโครงการจะทําเลย พอไป
ปรึกษาหารือเขา ถามว่าเอาไง ท่านายกฯ บอกในปี 61 60 รับปากแล้วยังทําไม่ได้
เลย ถนนยางพารายังไม่มีสักเส้นเลย และปี 62 จะมาให้จัดทํางบประมาณจะมารับปาก
จะทําถนนเส้นโน้นเส้นนี้ เหนื่อยครับท่านประธานฯ นี่คือความหนักอกหนักใจของท่าน
สมาชิกฯ 48 คน ไปคุยกับชาวบ้าน คุยท่านนายกฯ คุยกับกํานัน คุยกับผู้นําชุมชน ได้
ทําแน่ เงินเรามี ถนนยางพารา โครงการประกาศไปแล้วด้วย วันนี้ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร
ท่านนายกเทศบาล นายก อบต. เปิดดูในเน็ต เห็นประกาศจริง ๆ 53 โครงการ เสร็จ
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แล้วหันมาถามว่ายกเลิกทําไม นี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมถึงเป็นห่วง การที่จะนําเงินสะสม
ออกมาใช้ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยวันนี้เป็นการเปิดสมัยประชุมวันแรกด้วย อยากจะให้
เหตุการณ์ผ่านไปด้วยดี เพราะสภาฯ แห่งนี้ไม่มีฝ่ายค้านหรอกครับ มีแต่ฝ่ายสมานฉันท์
อยากจะเห็นความถูกต้อง เรียบร้อย และเห็นใจฝ่ายบริหารเช่นกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใด
ฝ่ายบริหารเองก็ขอความกรุณาว่าเห็นใจฝ่ายสภาด้วย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ต้องขอบคุณท่าน สจ.สมพร จินตนามณีรัตน์ ครับ เชิญท่านศุภชัย จากอําเภอหนอง
บุญมากครับ
นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ เรี ย นท่า นประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริห ารส่ ว นจัง หวัดนครราชสี มา คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้อํานวยการกองต่า ง ๆ กระผม
นายศุภ ชัย ไพบู ล ย์ว งค์ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนครราชสี มา เขต
อําเภอหนองบุ ญมาก ได้เห็นสโลแกนของท่านนายกฯ ทําดี ทําได้ ทําด้วยใจ ก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านายก อบจ.นครราชสีมา ท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เพราะ
อะไรครับ เพราะ 32 ปี ที่ถนนเส้นลุงเขว้า-สันติสุข เป็นถนนของ อบจ.นม. หมายเลข
22405 ระยะทาง 13.136 กิโลเมตร 32 ปีที่พี่น้องประชาชนชาวตําบลสารภี ซึ่งเป็น
ตําบลเก่าแก่ แยกออกมาจากโชคชัย เมื่อก่อนอยู่ในอําเภอโชคชัย ใช้ชื่อเดียวกับอําเภอ
โชคชัย ตําบลสารภี เป็นส่วนหนึ่งของอําเภอโชคชัย ตอนนี้มาเป็นส่วนหนึ่ งของอําเภอ
หนองบุญมาก 32 ปีที่ไม่ได้รับการดูแล ถนนชํารุดทรุดโทรม ปลูกกล้ วย ปลูกอะไร
เยอะแยะ ออกทีวีมาก็ห ลายช่อง ต้องขอขอบคุณท่านร้อยตรีห ญิงระนองรักษ์ ที่ได้
ดําเนินการประสานงบประมาณ ทําเรียบร้อยเสร็จแล้ วครับ ท่านแม่ทัพภาคที่ 2
พลโทธนากร ธรรมวินทร ได้ไปเปิดเมื่อเดือนที่แล้ว งบของทหาร 30 ล้านบาท เป็น
ถนนยางพารา ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร และถนน 13.13 กิโลเมตร ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิ จ โดยการประสานงานของท่ า นร้ อ ยตรี ห ญิ ง ระนองรั ก ษ์ อี ก ละครั บ เป็ น
ระยะทาง 3,480 เมตร งบประมาณ 9,600,000 บาท แก้งานไปประมาณ 12 ครั้ง
ต้องขอขอบคุณท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี และพี่น้อง สจ.ทุกท่านครับ ที่ให้
พี่น้องชาวอําเภอหนองบุญมากได้ใช้สัญจรอย่างสะดวก และขอขอบคุณท่านร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ ที่ให้โอกาสได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเส้นถนนที่พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนเส้น
หนองตะไก้-ปากทางลุงเขว้า ตรงนี้ที่พี่น้อง สจ.ได้ยกมือให้แก้ไขถนน อบจ. ได้แก้ไขไป
แล้ว 99% 6 ปี 20 กว่าวันที่ผ่านมา เหลือเส้นปีนี้ขอท่านนายกฯ ทํานอกเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตรงนี้อยู่ประมาณ 11 ล้าน ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านศุภชัยครับ ขอเชิญท่านชวาลครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทุกท่าน กระผมชวาล พัฒนกําชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอขามสะแกแสงครับ ในส่วนของการขอขยายเวลาตรงนี้อยากจะ
ปรับให้ท่านประธานฯ ช่วยเร่งรัด มันมีผลกระทบว่ายืดไปถึง 30-40 วัน ผมอยากให้
ท่ า นประธานฯ เรี ย นฝ่ า ยบริ ห ารว่ า เร่ ง รั ด ให้ ป ระชุ ม ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ร็ ว ขึ้ น เพราะมี
ผลกระทบในเรื่องของงบประมาณต่าง ๆ โดยเฉพาะงบอบรมสัมมนา เพราะผมเองก็ต้อง
ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ท่านบอกว่าเริ่ม ต.ค. หรือว่างบประมาณผ่านสามารถดําเนินการ
ได้ ระยะเวลาในการเดินทางของเอกสาร กองอื่นคงจะไม่เคยทํา เพราะเป็นของสํานั ป
ปลัด ค่อนข้างใช้เวลานาน ใช้เวลาถึงเดือน 2 เดือน เดินเอกสารในการอบรมสัมมนา
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ต้องรอหลาย ๆ อําเภอนําร่องไปก่อน เมื่อไรขามสะแกแสงจะไป ก๊อปปี้ทุกอย่าง อย่าง
นั้นก็ยังช้า แต่ผมเรียนว่าถ้าหลุดจากสํานักปลัดแล้วใช้เวลาประมาณ 2 วัน จบ ขอฝาก
ให้เร่งรัดในเรื่องข้อบัญญัติที่จะต้องเรียกประชุมสภาฯ พวกเราทุกคน เพื่อนสมาชิกสภา
ฯ พร้อมตลอดเวลา ประชุมอีก 2 วัน ก็ประชุมได้ครับ ฝากว่าเราจะแก้ไขยังไงหรือจะ
ทําโครงการต่าง ๆ ให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วและช่วยส่งเอกสารให้เพื่อนสมาชิกฯ เพราะ
งบประมาณเราเยอะ และบางครั้งอาจจะมีข้อท้วงติงจากเพื่อนสมาชิกฯ มากมาย และ
การอภิปรายค่อนข้างจะเยอะ ขอฝากให้เร่งรัด ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านชวาล พัฒนกําชัย ครับ เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ท่านฝ่ายบริหาร ท่านผู้อํานวยการกองทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่าน ดิฉันน.ส.จุฑาสั ณห์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เขตอํ า เภอบั ว ลาย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมามีโครงการดี ๆ โดยฝ่ายบริหาร เช่น โครงการอบรมภาวะผู้นํากลุ่มสตรี
และได้ให้กลุ่มสตรี ศึกษาดูงานที่รัฐสภาพี่น้องชาวอําเภอบัวลาย ต้องขอบคุณท่านที่ได้
ให้ความรู้เขา และโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอบัวลาย เมื่อวานนี้ วันนี้ก็
ไปศึกษาดูงานที่อําเภอวังน้ําเขียว ต้องขอเป็นตัวแทนพี่น้องอําเภอบัวลาย พี่น้องชาว
โคราช ขอบคุณท่านนายกฯ ฝ่ายบริ หาร ท่าน ผอ.ที่ได้ทําโครงการเหล่านี้เพื่อพี่น้อง
ประชาชนและต้ อ งฝากเหมื อ นที่ ท่ า น สจ.สมพร บอกว่ า กรุ ณ าออกงบสะสมเพื่ อ
แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านจุฑาสัณห์ เชิญท่านนายกฯ ครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ
ดิฉันเองมีความคิดเห็นอย่างท่าน ทํายังไงเราจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้ง 32
อําเภอ ที่ได้อภิปรายมาแต่ถ้าทําแล้วมันผิดเราก็อย่าทําเลยเพราะว่าคนที่ถูกตรวจสอบ
คือ ข้ าราชการ ดิฉั นนั่ ง อยู่ เฉย ๆ บนยอดน่ ะ ก็ต้ องร่ ว มหารด้ว ย นี่ คือ ระเบีย บและ
กฎหมายนะคะ แล้วดิฉันมีความเข้มงวด ไม่ว่าจะมีการบรรจุในแผนปี 63 หรือ 62 ก็
ตาม ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ถ้าคุณจะทําโครงสร้างพื้นฐานนะ คุณต้องมีปล.4 ปล.5 ถ้า
ไม่มีไม่ต้องบรรจุนะคุ อันนี้คือความเข้มงวดของดิฉันแต่ที่มันผ่านมาก่ อนหน้านั้น ดิฉัน
จะไม่ว่าพูดว่ามันผิดหรือถูกเพราะมันผ่านมานาน แต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 62 ไปจะถูก100 %
นะคะอย่ างนั้ น ดิฉั นต้องขอขอบคุณ ที่ได้ผ่ า นเวลาขยายเวลาให้ กับ ข้าราชการนะคะ
เพราะว่าความเข้มงวดตรงนี้มันเกิด ถ้าไม่มีความเข้มงวดตรงนี้ข้าราชการดิฉันตายแน่นะ
คะ แล้ ว อั น ที่ส อง คื อ ต้องขอขอบคุณที่ท่ านสมาชิก ผู้ ทรงเกีย รติของดิฉั นจะได้เป็ น
ตัวแทนของดิฉันที่จะดูแลในพื้นที่ ดูเรื่องความเรียบร้อยในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร อันนี้ต้อง
ขอขอบคุณ การดูแลพื้นที่ในบางครั้งท่านไม่ทราบพิกัด บางทีก็ต้องมีการออกสํารวจ
เขียนแบบ ปล.4 ปล.5 เราก็ ไม่ได้มีเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการอบรมศึกษาดู
งาน เรายังมีโรงเรียนอีก 58 โรงที่ดิฉันต้องดูแล ดิฉั นก็บอกว่าช่วยดูแลโรงเรียนหน่อย
ได้ไ หม ว่า ต้อ งดู แลอย่า งไร โรงเรี ยนอี ก 58 โรงก็ มีควมจํ าเป็นต้ องใช้ งบประมาณ
เหมือนกัน นะคะ อันนี้ดิฉันก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกองค์การบริห าร่วนจังหวัด ทุก
ท่านที่ได้ลงไปดูแลโรงเรียนทั้ง 58 โรงว่าเขาขาดเหลืออะไรและจะช่วยเหลืออะไรได้
บ้างเพราะว่าลําพังตัวดิฉันเองถ้าจะให้ไปดูโรงเรียนทั้ง 58 โรงในระยะเวลาไม่มากดิฉัน
ก็ดูแลไม่ไหว ก็จะมีท่านนี้แหละที่เป็นตัวแทนของอบจ. ส่วนในเรื่องที่ว่าปีนี้ทําไมถึงช้า

-๒๖-

ดิฉันคงไม่ต้องอธิบาย เพราะอธิบายมากเหลือเกินจะติดใจก็คือเงินสะสม วันที่ท่านได้
อนุมัติคือวันที่ 16 มีค. ถ้าดิฉันจําไม่ผิด พอได้อนุมัติแล้ว ดิฉันไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เฉยก็
มาดูว่าหลังจากวันนั้น ข้ามคืนไม่กี่วันเอง เราก็ถูกหนังสือร้องเรียนจากภาคเอกชนว่า
กล่าวต่างๆ นานาว่าอบจ. เราด้วยคําว่าทุจริต ก่อนเลย ว่า มีทั้ง สตง. ปปท. ปปช. ลงไป
ที่ อบจ. พร้อมกันภายในวันเดียว ดิฉันเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นว่า 3 หน่วยงานจับมือกันดี๊ดี
ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าจะกลัวกันทําไมในเมื่อเรามั่นใจตัวเราเอง เอกสารอะไร ปี61 เขาขอ
อะไรเอาไปให้ เ ขาให้ ห มด ไม่ ต้ อ งเก็ บ ไม่ ต้ อ งยึ ก ยั ก แต่ ก ารตรวจสอบนั้ น ก็ ไ ปเจอ
ข้อผิดพลาดเยอะมาก ถามว่าดิฉันรับได้ไหม ดิฉันก็ต้องรับให้ได้ อย่างนั้นปี 62 ดิฉันก็
ต้องขออนุญาตทุกท่านว่าปี 62 ดิฉันต้องเข้มงวดมากที่สุด เพื่อระบบข้าราชการจะได้ไม่
เจ็บปวดไปมากกว่านี้นะคะนี้คืออันที่ หนึ่ง อันที่สอง คือ เมื่อก่อนใคร ๆ ก็มักจะมองว่า
กระดาษแผ่นเดียวก็ตอบได้สบายละ ทําอะไรก็ได้ ใช่ ท่านทําอย่างนั้นได้ แต่ข้าราชการ
ดิฉัน ฉันคงรับไม่ได้อย่างน้นสู่ยุคใหม่แล้วปีนี้ปีแรกที่ดิฉันจะเข้มงวดเรื่องแผน พูดง่ายๆ
ว่า ท้อ งถิ่ น ทํ า แผนล่ าช้ ากว่ ากระทรวง ทบวง กรม ประมาณเกือ บ 20 ปี ดิ ฉัน รั บ
ราชการมาก่อน ดิฉันไม่เคยเห็นหรอกว่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งวางแล้วเอาโครงการเขียน
ออกไป มีแต่เค้าเขียนโครงการแล้วก็เอาความเดือดร้อนมาคํานวณว่าจะต้องเป็นเม็ดเงิน
เท่าไรก็เอาเม็ดเงินมานั้นคือการแก้ไขที่ถูกต้อง แล้วตอนนี้เราสู่ยุคการแก้ไขที่ ถูกต้อง
แล้วไม่ใช่เอาจํานวนเงินเป็นตัวตั้ง แล้วก็แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนไม่สุดสักที ก็
คงไม่ใช่ ส่วนผลหลักที่อยากจะรอฟังก็คงจะเป็นเรื่องเงินสะสมขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
ท่าน ส.อบจ.เฉลิมพระเกียรติ ท่านน่ารักมากเวลาขอเชิญท่านมา ท่านก็มาทุกครั้ง แต่ถ้า
ให้ท่านอธิบายต่อท่านจะคิดนานว่าอําเภอท่านไหม ดิฉันบอกว่าท่านไม่ต้องไปดูอําเภอ
อื่น กรุณาดูอําเภอท่านเองเถอะว่าแก้ไขถูกมั้ย ช่วยดูหน่อยเถอะ เผื่อใส่ชื่อหมู่บ้านผิด
เพราะว่าข้าราชการของเรางานเยอะ ไหนจะแผน ปี 61 ปี62 ไหนจะข้อบัญญัติ ไหน
จะเงินสะสมก็เห็นใจเขาอยู่ ดูเฉพาะอําเภอตัวเอง ไม่ต้องไปดูแทนอําเภออื่นเขาหรอก
ดิฉันจะพูดอย่างนี้เสมอ ถ้าอําเภอท่านถูกต้องยืนยันแล้วท่านจะดูของเพื่อนที่ฝากท่าน
มาแบบนี้อ่ะไม่เป็นไร ใครที่ติดขัดอะไรก็ต้องแก้ไขปัญหาช่วยกันขอให้ไปหาดิฉันเถอะ
เพราะดิฉันไม่ทราบว่าแต่ละท่านพอไปสนทนากันเอง เออเอง ใช่เอง โดยที่ดิฉันนั่งอยู่
เฉย ๆ ไม่รู้เรื่องอะไร พวกท่านก็เออเองกันซะหมดนะคะ ไม่เข้าใจมาหาดิฉัน หรือไปหา
ท่านปลัดได้เลย ส่วนในเรื่องเงินสะสมไม่ใช่เพียงแต่ว่าหน่วยตรวจสอบความเข้มข้นที่
ไหน แม้กระทั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็มีหนังสือทักท้วงมา แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ แล้ว
ก็มีผู้ตรวจราชการกระทรวงมาถามเรื่องเงินสะสมไปถึงไหนแล้ว แต่ก็มีข้าราชการเราไป
ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ พอหลังจากตรวจบุคลากรภายนอก หรือบุคคลภายในองค์กรเราก็
ตามมองภาพให้เป็นลบดิฉันจะหยุดทันที ดิฉันได้ถามผู้บริหารโครงการหนึ่งว่าตอบได้
ไหมว่า 53 โครงการถูกต้อ งหมด เขาบอกว่าตอบไม่ได้ ดิฉันบอกว่าถ้าตอบไม่ได้ก็ขอ
ยกเลิกหมดดิฉันก็ทํายกเลิกทันที ก่อน 1 วันที่จะปลดประกาศ ดีกว่าความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นแล้วมาถูกฟ้อง ฟ้องทั้งสภา ดิฉันก็ต้องรักษาสภาไว้ด้วย ท่านรองกิตติท่านอยู่ข้าง
ดิฉัน ตลอดเลยวันนั้นน่ะ ถามว่าท่านรองกิตติท่ านตอบได้ไหม ท่านก็ว่าเอาเลยครับ
ขอให้ เ รายกเลิ ก อย่ า งมาร์ ท เถอะ พอเย็ น วั น นั้ น ก็ ขึ้ น จอทั น ที น ะคะ แล้ ว ทาง
กรมบัญชีกลางก็ทําการยกเลิก นักข่าวก็มา ดิฉันก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งมา
ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 32 อําเภอ ตรวจสอบเสร็จแล้วทุกอําเภอต้องขอบคุณท่าน สจ. ใน
พื้นที่ ท่านก็ออกไปรับและออกไปตรวจและชี้ถนนพร้อมเลย 1. เราให้ซ่อมกับปรับถนน
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ไม่ได้ให้สร้าง ถ้าสร้างเงินแค่นี้ไม่พอหรอกถ้าดิฉันจําไม่ผิดรู้สึกจะผ่านได้ 230 กว่าล้าน
จาก 440 ล้านและอําเภอที่ไม่ผ่านยกตัวอย่างง่าย ๆ ถนนชลประทาน ดิฉันถามว่าขอ
อนุญาตเขาหรือยัง ตอบว่ายัง เป็นท่าน ๆ จะให้ไหม และถ้าเขาฟ้องเราผิดไหม ถือว่าบุก
รุกเขา ถ้านอกหน่วยต้องขออนุญาตเขา ต้องทําหนังสือชี้แจงเขาว่าเราขอเข้าไปปรับปรุง
หรือทําอะไร โดยใช้งบประมาณตัวเอง เหมือนเทศบาล เรามีถนนอยู่เส้นหนึ่ง แถว ๆ
เซฟวัน ท่านนายกฯ สุรวุฒิทําหนังสือมาขออนุญาตบอกว่า 1.ขอยกพื้นที่ให้เขาได้ไหม
ดิฉันตอบไม่ได้ 2.งั้นขอเข้าไปซ่อม ซ่อมแซมเงิน 10 ล้าน ท่านสุรวุฒิขอไปทํา เราก็
อนุญาตให้ทําได้ เพราะถ้าบอกว่ายกให้ กระบวนการในการที่จะยกถ่ายโอนถนนไปให้
เทศบาลมันเยอะมาก มันต้องคุยหลังจากที่ท่านเข้าไปซ่อมแล้วถึงจะถูก เราก็เหมือนกัน
ถ้าเราจะเข้าไปทําในเขตของใครก็ตามที่ไม่ใช่ของ อบจ. โดยเฉพาะชลประทาน เขาก็
เข้มงวดเราอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ชลประทานเขาก็ไม่เคยยกถนนให้ใคร แต่ถ้าจะซ่อมก็
แจ้งผมสักนิดหนึ่ง ให้ผมได้ทราบว่าพี่เข้าไปทํา เดี๋ยวเขาชี้แจงว่าพี่บุกรุก ดิฉันจําคํานี้
เลย ฉะนั้นถ้าเป็นถนนชลประทานตัดทิ้งหมดเลย ไม่ให้งบประมาณ ไม่ใช้งบสะสม ข้อที่
1 ข้อที่ 2 ที่ไม่ผ่าน ถ้าดิฉันทําได้ แปรข้อมูลที่ซับซ้อน เพราะว่าอะไร 1.อยู่ใน
ข้อบัญญัติ กําลังสร้างอยู่กับกําลังประกาศ เพื่อที่จะประมูลแล้ว ก็ยังมีอยู่ในเงินสะสม
ดิฉันก็งง ไม่เป็นไร ก็ตัดออก และสุดท้ายต้องขอบคุณท่าน สจ.ศุภชัย เพราะว่าเราได้งบ
สนับสนุน กว่าเราจะได้มา ท่านทราบไหม กลาโหมให้เรามา 30 ล้าน อุดหนุนมาอีก
9 ล้าน เราต้องตัดออก อําเภอหนองบุญมากจะไม่มีถนน อบจ.อยู่แล้ว เป็นถนนร้องขอ
จากท้องถิ่น การที่จะของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อมาซ่อมให้เรา อย่าคิดว่าง่าย
ใครที่สามารถทําได้ หรือขอได้ จากแขวงก็ดี จากไหนก็ดี ทําเลย และงบเราจะได้ไปทําที่
อื่นได้ เพราะเรามีตั้ง 1,200 กิโลเมตร เยอะมาก นี่คือความซับซ้อนของ 3 อย่างที่ไม่
ผ่าน ถ้าดิฉันจําได้ 119 โครงการ เป็นเงิน 230 กว่าล้าน และนอกนั้นที่ไม่ผ่านก็อยู่ใน
3 ช่วงนี้ และบางอําเภอดิฉันได้เชิญท่าน สจ.มาตอบดิฉันได้บ้างไหมว่าพื้น ที่เป็นอย่างนี้
ๆ ไหม ท่านก็บอกว่าใช่ครับ ๆ อย่างนี้ ๆ ครับท่านนายกฯ ซึ่ งท่านก็ทราบดีบอกว่าถ้า
เป็นถนนลูกรังจริง ๆ ตัดออกนะ ใช่ไหม ดูรูปภาพ มีภาพประกอบนะ ใช่หรือไม่ อันนั้น
คือในคณะกรรมการที่ออกไปดูตรวจสอบ คณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีอะไรเลย ไปดู
ข้อเท็จจริงให้ดิฉันเท่านั้นเอง ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไหม ตามที่ถูกต้องมา ดิฉันก็ได้
แก้ปัญหาไปแล้ว และได้รับข้อมูลกลับมาแล้ว โดยเฉพาะโครงการนี้ดิฉันดูเอง แต่ไม่ได้ดู
รายละเอียดข้อมูลที่เข้าสภาฯ เมื่อสักครู่นี้เอง ส่วนเงินสะสม บางท่านยังเข้าใจผิดและ
ดิ ฉั น ได้ พู ด ก่ อ นจะเข้ า ประชุ ม สภาฯ ว่ า ทุ ก คนคิ ด ว่ า งบจะใช้ ไ ด้ เ พี ย งแค่ วั น ที่ 30
กันยายน 2561 เท่านั้น ไม่ใช่คะ ตามระเบียบข้อ 89 ฝากท่าน สจ.สมพร อ่านให้ดิฉัน
หน่อยแล้วกัน กลับไปอ่านและมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง การใช้เงินสะสม ให้ใช้ได้ถึงปีถัดไป
ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2562 คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคะ เราจะได้รู้ว่าเราได้ใช้
เงินก้อนนี้ ได้ถึงวันที่เท่าไร แต่ตอนนี้ดิฉันขอเวลาอีก ดิฉันยังไม่อยากบอกเป็น คํามั่น
สั ญญา อยากบอกว่ าเงินสะสมท่านได้ ใช้แน่นอน เร็ว ๆ นี้ก็แล้ ว กัน แต่อ ย่าให้ ดิฉั น
กําหนดเลย บางเรี่องอยู่ที่คณะกรรมการออกไปตรวจสอบที่เรากําหนดไม่ได้ แต่ท่านเบา
ใจได้ว่าดิฉันอยากจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเหมือนท่านเหมือนกัน
ไตรมาสแรกรายได้ของเรายังเข้าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนเข้ามานิดเดียวนะคะ ดิฉัน
คิดว่าเงินสะสมจะออกกราวรูดเลย อย่างน้อย ๆ 119 โครงการ 200 กว่าล้านออก
แน่นอน ออกไปจนถึงตุลาคม พฤศจิกายน เลย 200 กว่าล้านนะคะ เพื่อรอเงินก้อน
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ใหม่ที่จะเข้ามาที่เป็นรายได้ของเรา คิดว่าคงจะกระจ่างไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็ส่วน
ใหญ่ข้อผิดพลาด 3 ลักษณะที่ดิฉันพูดไป ดิฉันก็ได้แก้ไขไปแล้วว่าสมควรที่จะทําอย่างไร
แต่ขอชี้แจงท่าน สจ.สมพร นิดหนึ่งนะคะว่างบปี 2561 มีทั้งหมด 221 โครงการ ไตร
มาสแรกออกไปแล้ว 31 โครงการ ไตรมาสที่สองจาก 76 โครงการออกไปแล้ว 50
โครงการ ไตรมาสที่สามออกไปแล้ว 20 โครงการ แล้วขณะนี้ออกไปแล้ว 6 โครงการ
กําลังจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่พัสดุเยอะมากนะคะ จาก 200 กว่า ออกไปแล้ว 115 โครงการ
ไม่ใช่อําเภอจักราชอําเภอเดียวแน่นอน ท่านเข้าใจยกตัวอย่างนะคะ ไม่ใช่ดิฉันไม่อยาก
ออก ทุกเรื่องเอกสารข้อมูลต้องพร้อม ปล.4 ปล.5 แบบต้องพร้อม ถ้าคราวนี้ไม่มีทั้ง
สามส่วนแล้วมี ปล.6 ของโรงเรียนด้วย ดิฉันไม่บรรจุในแผนแน่นอน แล้วไม่ต้องพูดว่า
ทําไมไม่บรรจุ ดิฉันบอกแล้วว่าถ้ามีเอกสารหลักฐานไม่ครบ ไม่ต้องบรรจุนะคะ ฉะนั้น
ข้อผิดพลาดอยู่กับข้าราชการดิฉัน ดิฉันรับไม่ได้ ถึงดิฉันจะเป็นนักการเมืองก็จริงแต่สิ่งที่
ถูกต้องนั้นมันก็ต้องถูกต้อง ถ้าดิฉันตามใจหรือผิดในเรื่องของระเบียบดิฉันก็ไม่เอา ถูกใจ
ถูกระเบียบ ดิฉันเอา ดิฉันคิดว่าอธิบายมาขนาดนี้ ทุกท่านคงเข้าใจแล้วต้องขอขอบคุณ
อีกครั้งหนึ่งที่ขยายเวลาให้กับข้าราชการแล้วก็กับฝ่ายบริหารด้วย ดิฉันถือว่าดิฉันเป็น
ฝ่ายบริหารที่เลือกตั้งเข้ามา ก็จะทําให้ดีที่สุด เพื่อที่จะให้การถูกร้องเรียนไม่มีเลยยิ่งดี
เราตั้ ง เป้ า ไว้ 0 ก่ อ น แต่ ดิ ฉั น ต้ อ งอธิ บ ายทุ ก ท่ า นให้ เ ข้ า ใจว่ า การทํ า งานย่ อ มมี
ข้อบกพร่อง มีแน่นอนแต่ขอให้มีน้อยเท่าที่จะน้อยได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ
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