รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 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. นายณัฏฐพัชร์
13. นายอัฏฐกร
14. นายสมยศ
15. นายภาณุ
16. ดร.ภูกิจ
17. นายชยุต
18. นายพรชัย
19. นายธวัฒน์
20. นายศิริพงศ์
21. นายเลิศชัย
22. นายสถาพร
23. นายสมพร
24. นายสาทิช
25. นายพงษ์พันธุ์
26. นายพิชัยศักดิ์
27. นายสมชาย

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

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.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.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 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
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28. นางสุพัตรา
29. นายชวาล
30. นายไกรวัจน์
31. นายไพฑูรย์
32. นายโกวิทย์
33. นายสมจิต
34. นางสาวจุฑาสัณห์
35. นายสมโภชน์
36. นายบัวพันธ์
37. นายชยกฤต
38. นางสาวรมย์ธีรา
39. นายมนัส
40. นางอรอนงค์
41. นายชาคริต
42. นายบุญดี
43. นายศุภชัย
44. นายรักชาติ
45. นายชาญชัย
46. นายวีระชาติ
47. นายชุณห์

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

ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
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.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

ด่านกุล

ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1

ผู้ลาประชุม
1. นายรชฏ
ฝ่ายบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายกิตติ
เชาวน์ดี
นายประดิษฐ์
กิ่งโก้
นายอุทัย
มิ่งขวัญ
นายมานิธ
จันทรวราภร
พ.ต.อ.วิทยา
นิไทรโยค

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญสิตา
2. นายไพศาล
3. นางอุไรวรรณ
4. นายธีระชัย
5. นายทรงยศ
6. นางบุญสุดา
7. นางรังสิยา
8. นายตวงสิทธิ์
9. นายชัยเกียรติ
10. นายเจษปฐมพงศ์
11. นางนงนุช
12. นางนิ่มนวล
13. นายนิธิโรจน์
14. นายวิสุทธิ์
15. นางสาวใจดาว
16. นางวินญา
17. นางนิภา
18. นางเกษร
19. นางสาวอิชยา
20. นางพิมฉวี
21. นายนิพิฐพนธ์
22. นางสาวศุภรัตติยา
23. นายภูริชช์
24. นางดาราวรรณ
25. นางสาวสุรีรัตน์
26. นางสุวรรณี
27. นายศุภรัตน์
28. นางสาวพิฐชญาณ์
29. นางสุพรรณี
30. นางสาลี่
31. นางเพ็ญประภา
32. นางมาลิน
33. นางรุ่งทิพย์

ขันธะวินะหุ
สมุทรเผ่าจินดา
ภัทรปิติพล
เทพนอก
โดดเดี่ยว
แก้วกระจาย
นุทกิจ
อภิชัยบุคคล
เกษรบัวทอง
ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
ศรีสัตตบุตร
บุญญาวัฒนานันท์
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
แขนรัมย์
หิรัญเทศ
วงศ์กันยา
อินทรประวัติ
มหัทธนบุญนพ
เทียมทัด
พัจนสุนทร
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
นุชบุษบา
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จําปีเพ็ชร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (แทน)

หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แทน)
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
นักบริหารการคลัง
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
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34. นางภัคธมล
35. นายบรรลือ
36. นางสาวเสาวภา
37. นางภัคนันท์
38. นางสาวกชพร
39. นางสาวปราณี
40. นายวัฒนพงศ์
41. นางสาวปรมาภรณ์
42. นายกิติศักดิ์
43. นายวันชนะ
44. นายธนโชติ
45. นายศุภชัย
46. นายไพฑูรย์
47. นายราชวัติ
48. นายมานะ
49. นางกิติวจี
50. นางรัตนาภรณ์
51. นายธีระศักดิ์

กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
ภาคนอก
สมลือชาชัย
ยิ่งจอหอ
คงคาน้อย
หมายเงา
ชายากร
สมฤทธิ์
ชํานาญศรี
อรชร
ดาบพิมาย
ราชรักษา
แย้มจะบก
จารุจิตร
ขอมเกาะ
คําแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมท่องเที่ยว
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ติดตามนายก. อบจ.
ผู้สื่อข่าวช่อง 8
ผู้สื่อข่าว T.news
ผู้สื่อข่าวโคราชคนอีสาน
นักข่าว
บก.บห. อิสานวาไรตี้
สตรีธุรกิจ
นสพ. นิวส์ธุรกิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และนําสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เรียนเชิญครับ
- อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2561 ตามที่ประธานสภา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดนครราชสี มา ได้ป ระกาศ เรื่ อง เริ่ม สมั ยประชุม สามัญ สมัย ที่ 2
ประจําปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีกําหนด 45 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 นั้น เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
มีญัตติสําคัญและเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ตามอํานาจหน้าที่และเพื่อประโยชน์แห่ง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่ว นจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552 จึงขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจํ า ปี 2561 ออกไปอี กสิ บห้ า วัน นั บตั้งแต่ วันจัน ทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวัน จันทร์ ที่
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ประธานสภาฯ

8 ตุ ล าคม 2561 จึ ง ประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ประกาศ ณ วั นที่ 20 กั นยายน 2561
นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณครั บ ท่านเลขาครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านนายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
นครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ท่านผู้อํานวยการกอง ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2561
ในวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของท่านผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านที่จะได้ ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ
ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจําปี พ.ศ. 2561 จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
ทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของท้องถิ่น บัดนี้ ได้เวลาอัน สมควรแล้ วครับ ผมขอเปิดการประชุมสภาแห่งนี้เพื่อดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับขออนุญาตไปยังระเบียบวาระที่ 1 นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่
ประธานสภาจะแจ้งให้ทราบนะครับ

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายงานการ
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 7 รายการ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ ขอเชิญครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่ว น
จั งหวั ด นครราชสี มา ทราบในการขอเปลี่ ยนแปลงชื่อและวัตถุป ระสงค์ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ประเภทอาคารซ่อมบํารุง โรงเก็บพัสดุ และโรงจอดรถ จํานวน 7 รายการ ของสํานัก
การช่างตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตําบลมะเริง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยสํานักการ
คลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากสํานักการช่าง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทอาคารซ่อมบํารุง โรงเก็บพัสดุ และโรงจอดรถ จํานวน 7
รายการ เนื่องจากมีส่วนราชการในสังกัดสํานักการช่างเพิ่มขึ้นตามกรอบโครงสร้างอํานาจหน้าที่
จึงมีความจํ าเป็นจะต้องต่อเติมปรับปรุงอาคารดังกล่ าว เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบั ติงานของส่ว น
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยช์จากทรัพย์สิน
ดังนี้ 1. อาคารซ่อมบํารุงและเก็บรักษาภายในศูนย์เครื่องจักรกล เลขรหัสพัสดุ 005-50-0010 ขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ เป็นอาคารปฏิบัติงานส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมส่วนควบ
2.โรงเก็บเครื่องจักรกล คสล.เลขรหัสพัสดุ 019-34-0001 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์
เป็ น อาคารเก็ บ พั ส ดุ 2.โรงเก็ บ เครื่ อ งจั ก รกล คสล. เลขรหั ส พั ส ดุ 019-34-0002 ขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ 3.เป็นอาคารเก็บพัสดุ 4.อาคารทดสอบวัสดุ เลขรหัสพัสดุ
019-46-0005 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ เป็นอาคารปฏิบัติงานส่วนช่างสุขาภิบาล
พร้อมส่วนควบ 5.โรงซ่อมเครื่องจักรกล คสล. เลขรหัสพัสดุ 020-34-0001 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
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และวัตถุประสงค์ เป็น โรงเก็บพัส ดุ 6.อาคารซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ขนาด
1 ชั้น เลขรหัสพัสดุ 020-55-0003 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ เป็นอาคารซ่อมบํารุง
ไฟฟ้า 7. โรงจอดรถ คสล. ชั้นเดียวเลขรหั ส พัส ดุ 286-50-0003 ขอเปลี่ ยนแปลงชื่อและ
วัตถุประสงค์ เป็นอาคารห้องประชุมสํานักการช่างพร้อมส่วนควบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่ อง หลั ก เกณฑ์เ กี่ย วกั บการบริห ารการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น
ให้เป็น อํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นแล้ วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ” องค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ของทรัพย์สิน จํานวน 7
รายการดังกล่าวของสํานักการช่างเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป
ขอบคุณท่านนายกครับ ฝ่ายบริหารได้รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบแล้วนะครับ
- ทราบ –
เรื่องที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยการจั ดทําแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ.2548 และแก้ ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 4 ข้ อ 21 นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดย
ทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561
- ทราบ–
เรื่องที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตาม
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 (2) นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
- ทราบ–
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เรื่ องที่ 4 องค์การบริ ห ารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา ได้ป ระกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัย
อํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 4 ข้อ 22 (3) นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เปลี่ย นแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
- ทราบ–
รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 47 เสียง สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที1่ /2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขอยกมือขึ้นครับ
รับรอง 45 เสียงสมาชิกฯ ท่านใดไม่รับรอง –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 2
เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1่ /2561 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ด้วยมติรับรอง 45 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ)

ญัตติเ รื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ประธานสภาฯ
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ ฯ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ดนครราชสี มา ในการแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงคํ า ชี้แ จงงบประมาณรายจ่ าย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจาก หน่วยงานราชการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) รายการเดิม
สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,403,000 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสามพัน
บาทถ้วน) รายการใหม่ สํานักช่าง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,403,000 บาท (สิบห้า
ล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ 1.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ ภายในสิบห้าวัน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคสอง หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ไ ม่ เ กิ น อี ก หนึ่ง ปี ต่ อ สภาท้ องถิ่ น หรื อ กรณี มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอบคุณทางฝ่ายบริหารนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับมีสมาชิก
ท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผู้ใดนะครับผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 47
เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560(กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 45 เสียง
สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง –ไม่มี- (งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 45 เสียง ไม่อนุมัติ
–ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเ รื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดนครราชสี มา และผู้ ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 จํานวน 240 โครงการ งบประมาณ
440,000,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านบาท) ปรากฏว่า ได้มีการตรวจสอบพบว่ามีบางรายการเกิด
ความคลาดเคลื่ อน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการลําดับที่ 8 เดิม โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย (อบจ. นม. 19204) สายบึงอ้อ-บ้านโตนด อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
ยาว 417 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,336 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด เงิน 2,000,000 บาท ยอดเงินงบประมาณไม่กระทบต่อ
ยอดเงินรวม 440,000,000 บาท 2. โครงการลําดับที่ 38 เดิม โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุยายแลบ หมู่ที่ 4 – บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7 ตําบลมาบตะโก
เอน เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 620 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร (งานขุดรื้อ
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พื้นทางเดิมยาว 300 เมตร) พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด เงิน
2,000,000 บาท โครงการลําดับที่ 38 ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัล ต์
คอนกรีตบ้านบุยายแลบ หมู่ที่ 4 – บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมบ้านหนองรัง
หมู่ที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 620 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร (งานขุดรื้อพื้นทางเดิมยาว 300 เมตร) พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด เงิน 2,000,000 บาท 3. โครงการลําดับ
ที่ 39 เดิม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVMENT INPLACE RECYCLING) สาย อบจ.นม. 06201 บ.หินโคน – บ.หนองขาม อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้ างละ 1.00 เมตร ยาว 4,002 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 32,016 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด เงิน 16,500,000 บาท โครงการลําดับที่ 39 ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย อบจ.นม. 06201
บ.หิ นโคน – บ.หนองขาม อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ขนาดผิ วจราจรกว้าง 6 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,680 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 29,440 ตร.เมตร
พร้ อมตีเ ส้ น จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กํ าหนดเงิน 16,500,0 00 บาท
4. โครงการลําดับที่ 54 เดิม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
(อบจ.นม. 07306) แยกทางหลวง 2017 – บ.หนองทองคํา อําเภอโชคชัย นครราชสีมา ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,060 ตร.เมตร
พร้ อ มตี เ ส้ น จราจร ตามแบบและรายละเอี ยดที่ อบจ.นม. กํา หนด เงิ น 2,000,000 บาท
โครงการลํ า ดั บ ที่ 54 ใหม่ โครงการปรั บ ปรุง ถนนลาดยางพาราแอสฟั ล ท์ติ ก คอนกรี ต สาย
(อบจ.นม. 07306) แยกทางหลวง 2017 – บ.หนองทองคํา อําเภอโชคชัย นครราชสีมา ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรื อพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,080 ตร.เมตร
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด เงิน 2,000,000 ล้านบาท
5. โครงการลําดับที่ 178 เดิม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
(อบจ.นม. 0123) บ้านหนองตะคอง– บ้านหนองม่วง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 930 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,580 ตร.เมตร พร้อมตี
เส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด เงิน 2,000,000 บาท โครงการลําดับ
ที่ 178 ใหม่ โครงการปรั บปรุ งถนนลาดยางพาราแอสฟั ลท์ คอนกรี ต สาย (อบจ.นม. 0123)
บ้านหนองตะคอง– บ้านหนองม่วง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 525 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด เงิน 2,000,000 บาท เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี มา จึ งขอแก้ไขรายละเอี ยดโครงการคลาดเคลื่ อนให้ ถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล จากเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน
5 โครงการ (รายละเอียดโครงการฯ ได้นําเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว) ระเบียบวิธีปฏิบัติ 1. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น 2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนว

๑๐

ทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2305
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา จึงเสนอญัตติเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณฝ่ายบริหารท่านอุทัย มิ่งขวัญครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ
ขอเชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ก่อนนะครับ เชิญครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมสมพร จินตนามณีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตโนนสูง ก่อนที่เพื่อนสมาชิกจะได้ยกมือรับรองมติเรื่อง
ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ท่านประธานที่เคารพครับ 7 เดือนมาแล้วที่เรารอที่จะใช้เงิน
ตามที่ สจ.หลายท่านได้ไปคุยกับผู้นําท้องถิ่น ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้นําเงินสะสม
440,000,000 บาท จํานวน 240 โครงการ ครบทั้ง 32 อําเภอ โดยเฉพาะเป็นโครงการที่
เฉพาะเรื่องว่าจะทําถนนลาดยางพารา ด้วยความเคารพครับว่าถนนลาดยางพารานั้น ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องราคาของยางพารา ท่านประธานยังจําได้และเพื่อน
สมาชิกยังคงจําได้ว่ายังคงอนุมัติเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ตามที่ฝ่าย
บริหารได้คําแถลงคําแปลญัตติ และด้วยความเคารพครับ รอมา 7 เดือน ผ่านมรสุมมาทั้งถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง ทั้งเรื่องร้องเรียน ทั้งอะไรเยอะแยะไปหมด สภาแห่งนี้ประชุมมาก็ตั้งหลายครั้งก็พูดว่า
เมื่อไรจะดําเนินการสักทีแม้กระทั่งประกาศแล้วก็ยกเลิก ยกเลิกแล้วก็มาตั้งคณะกรรมการใหม่อีก
ซ้ําแล้ วซ้ําเล่ าแต่ก็กราบขอบคุณฝ่ ายบริห ารไปยังท่านประธานนะครับว่าวันนี้เป็นรูปเป็นร่าง
เป็นรูปเป็นร่างเฉยๆ นะครับ ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะก่อสร้าง ประมูลจัดซื้อจัดจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่
ให้ถูกต้องตามกระบวนการ ไม่รู้เมื่อไร อย่าลืมนะครับว่าเงินสะสมไม่สามารถจะกันได้ แล้วก็เท่าที่
ทราบนะครั บ ว่ า หนั ง สื อ ตามระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทยหรื อ ตามอะไรก็ แ ล้ ว แต่ ใ ห้ รี บ
ดําเนินการ เพราะว่าการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ตามระเบียบแล้วมันเป็นความเดือดร้อนจริงๆ
นั่นคือ วัตถุประสงค์ของการที่จะเอาเงินจ่ายขาดเงินสะสมมาจ่ายได้ ผมก็อยากจะกราบเรียนว่า
รีบดําเนินการเถอะครับ วันนี้ก็มาแก้อีกนะครับ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมานะครับ วันนี้ 240 โครงการ
ขออนุญาตนําเรี ยนท่านประธาน ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพ เผอิญมีโอกาสได้ไป
ประชุมนอกรอบก็อยากจะเล่าท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ไม่ได้มานั่งในวันนั้น
นะครั บ รั บ ฟั ง ในข้ อ เท็ จ จริ ง ฟัง ได้ว่ า ท่า นประธานฟั ง ให้ ดี นะครั บ ทั้ งหมด 240 โครงการ
32 อําเภอ มีผ่านเกณฑ์ที่เรียกว่าการตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบอีกครับ ตั้งคณะกรรมการขึ้นไป
เช็คแล้วก็ถ่ายรูป แล้วก็ต้องนําเรียนต่อสภาผ่านท่านประธานว่า ท่านนายกดูเรื่องนี้เอง ปรากฏว่า
ในรายละเอี ย ดทั้ ง หมด 240 โครงการเท่ า ที่ ท ราบในวั น นั้ น ผ่ า น 119 โครงการ เป็ น เงิ น
204,000,000 บาท จาก 440,000,000 บาทนะครับ อําเภอที่ผ่ านทั้งหมดไม่มีตัดเลย
ถูกต้องทั้งหมดได้แก่อําเภอจักราช อําเภอโนนแดง อําเภอเมืองยาง อําเภอวังน้ําเขียว ส่วนอําเภอ
ที่ไม่ได้เลย ก็ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่า แต่ถามว่าวันนี้ผ่าน 119 โครงการ ด้วยความเคารพนะครับ
ไม่ทราบว่าอันนี้ผมจะอ่านได้ไหม แต่ถ้าอ่านก็คงจะใช้เวลา รายละเอียดอย่างนี้ผมคิดว่าจริงๆ แล้ว
อยากจะนําเรียนท่านประธานว่า ผมอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงตรงนี้ แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็น
เพราะอะไร ต้องขออนุญาตท่านประธานก่อนนะครับว่าผมจะขออนุญาตท่านประธานอ่านได้ไหม
ครับ เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ ปรากฏว่าจํานวนโครงการอําเภอ
แก้งสนามนางผ่าน 2 โครงการ อําเภอขามทะเลสอผ่าน 4 โครงการ อําเภอขามสะแกแสงผ่าน
2 โครงการ อําเภอคงผ่าน 5 โครงการ อําเภอจักราชผ่าน 3 โครงการ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
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ผ่าน 4 โครงการ อําเภอโชคชัยผ่าน 5 โครงการ อําเภอชุมพวงผ่าน 7 โครงการ อําเภอด่านขุนทด
ผ่าน 8 โครงการ อําเภอเทพารักษ์ผ่าน 1 โครงการ อําเภอโนนแดงผ่าน 1 โครงการ อําเภอโนน
ไทยผ่าน 1 โครงการ อําเภอโนนสูงผ่าน 11 โครงการ อําเภอบัวใหญ่ผ่าน 5 โครงการ อําเภอบ้าน
เหลื่อมผ่าน 4 โครงการ อําเภอประทายผ่าน 2 โครงการ อําเภอปักธงชัยผ่าน 9 โครงการ อําเภอ
ปากช่องผ่าน 1 โครงการ อําเภอพระทองคํา ไม่ผ่านเลย อําเภอพิมายผ่าน 5 โครงการ อําเภอ
เมืองผ่าน 15 โครงการ อําเภอเมืองยาง 3 โครงการ อําเภอวังน้ําเขียวผ่าน 4 โครงการ อําเภอสี
คิ้วผ่าน 5 โครงการ อําเภอลําทะเมนชัย ไม่ผ่านเลย อําเภอสีดา ไม่ผ่านเลย อําเภอสูงเนินผ่าน 1
โครงการ อํา เภอเสิ งสาง ไม่ผ่ านเลย อํ าเภอหนองบุน มากผ่ า น 1 โครงการ ทั้ ง หมดนี้ ใช้ เงิ น
204,000,000 บาทแล้วถามว่าเราตั้งไว้ 440,000,000 บาทนี่ เงินที่เหลือไปไหน ด้วยความ
เคารพครับท่านประธาน เพราะโครงการที่เราจะยกมือแก้ไขนี้คือ แก้ไขโครงการที่มีคําผิดหรือ
แก้ไขปริมาณงาน หรือแก้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับ แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ ที่เราจะยกมื อผ่านเนี่ย
การที่เราสามารถจะดําเนินการได้ แล้ว ก็ที่ผ มกําลั งจะกราบเรียนผ่ านสภาแห่ งนี้ว่าขอให้ ฝ่ าย
บริหารได้รีบดําเนินการเถอะครับ เพราะมันกันตกเป็นเงินสะสมไม่ได้แต่ว่าจะตกเป็นเงินที่จะไปใช้
ต่ อ ไปไม่ ไ ด้ มั น ต้ อ งตกเป็ น เงิ น สะสม เพราะฉะนั้ น วั น นี้ 440,000,000 บาทถ้ า เรา ใช้ ไ ป
204,000,000 บาทก็เท่ากับว่ายังเหลือนะครับ อยากให้รีบไปดําเนินการซะ ผมก็คาดว่าถ้าทํา
จริงก็ไม่น่าจะเกินเดือนตุลาคม ก็ให้มันเสร็จซะทั้งหมด เพราะจะได้ไม่ต้องมีมาแก้อีกแล้ว แสดงว่า
ฝ่ายบริหารเช็คด้วยตัวเอง ทั้งเจ้าหน้าที่ ทั้งอะไร แล้วก็ประชุมกันสองสามรอบแล้ ว 7 เดือนกว่า
แล้วครับที่เรารอเพื่อนสมาชิกหลายท่าน 32 อําเภอ ประชากรกว่า 2 ล้าน รอตรงนี้แหละครับ ใช้
เงินตรงนี้เถอะครับให้มันเป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นเรื่องของถนนจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นเงินอีก
236,000,000 บาทวันนี้ตกเป็นเงินสะสมทันที วันนี้ 440,000,000 บาทที่เรายกมือในครั้งที่
แล้วนะครับ 240 โครงการ ก็คือทําได้เพียง 119 โครงการ ใช้เงินไป 204,000,000 บาท
ฉะนั้นวันนี้ดีใจด้วยครับที่ 236,000,000 บาท ตกเป็นเงินสะสมอีกแล้ว ก็คิดว่าในงบประมาณปี
62 ที่เราจะพิจารณากันในลําดับต่อไปเนี่ย ถ้าเผื่อว่ามันไม่พอเพียงหรือว่าอะไรก็ ยังจะพอใช้ได้อีก
ในกรณีอย่างเดิมเหมือนอย่างที่เราทํา ด้วยความเคารพครับท่านประธานวันนี้คงไม่ขัดข้องหากเรา
ยกมือรับรองโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ก็เรียนให้ท่านประธานสภาเพื่อผ่านไปยังฝ่าย
บริหารว่า ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอให้รีบดําเนินการเถอะครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมพร จินตนามณีรัตน์นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายให้หมด
ก่อนนะครับ ถึงจะเรียนเชิญฝ่ายบริหาร ขอเชิญท่านประพจน์ ธรรมประทีปครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เขตอําเภอเมือง จากที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปในเรื่องของจ่ายขาดเงินสะสมเป็นสิ่งที่
น่ายินดีครับที่วันนี้ จ่ายขาดเงินสะสมได้นํามาใช้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมานะได้
อย่างภาคภูมิครับ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่า ในการที่จ ะคิดปริมาณงานก็ดีหรือที่
จะสํารวจปริมาณงานก็ดีนะครับ ที่วันนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอมีการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ
4,5 โครงการด้วยกัน ฉะนั้นกระผมอยากจะเรียนท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่า ถ้าท่าน
ตอบได้หรือว่าถ้าท่านไม่รู้ข้อมูลก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต อบ เพื่อนสมาชิกของเราที่ได้ยก
มืออนุมัติผ่านการแก้ไขการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ด้วยความไม่ติดแหนงแคลงใจอะไรนะครับ
เพราะว่าเชื่อเถอะไม่มีใครทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปริมาณงานก็ดีนะ
ครับ หรือการที่จะแก้ไขตําแหน่งอะไรก็ดี มาตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณงานนั้นลดจากก่อนที่จะมีการ
แก้ไข แต่ทําไมจํานวนเงินไม่ลดลงมาตามด้วย นี่เป็นข้อสังเกตที่เพื่อนสจ. ทุกๆ ท่านนะครับที่คุย
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กันนะครับ แล้วผมก็จะมาสอบถามตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากกราบเรียนท่านประธานไป
ยังฝ่ายบริหาร ถ้ามีข้อที่จะแถลงหรือจะแจ้งให้กับสมาชิกทราบในเวลานี้ก็จะเป็นการดี ก็ขอให้ได้
ตอบให้สมาชิกได้มีโอกาสได้ตัดสินใจและได้ยกมือผ่านไปอย่างภาคภูมิใจ ก็ต้องกราบขอบพระคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านประพจน์นะครับ เชิญท่านชวาล พัฒนกําชัยครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายชวาล พัฒนกําชัย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอขามสะแกแสงครับ กราบเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารครับ
ว่า การที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ขั้นตอนในการดําเนินการถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ถูกต้องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของการคัดเลือกโครงการจากแผน 4 ปี
คือปี 2561-2564 ผมเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารครับว่าในช่วงนั้นเป็นหนังสือสั่งการของ
ทางกระทรวงในเรื่องที่จะเร่งรัดของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยมีการ
ยกเว้นระเบียบในส่วนของการจัดซื้อจั ดจ้างนะครับ ผมว่าตรงนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งในการที่พอ
โดนท้วงติงจากไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือจะเป็นปปช. ว่ารายละเอียดจริงๆ เขา
ให้ซ่อม ไม่ใช่ให้สร้าง แล้ววันนี้ระยะเวลาภายในห้วงเวลาที่จะกําหนดการในการจัดซื้อจัดจ้างใน
การสอบราคา หรือว่าวิธีพิเศษอะไรต่างๆ สิ้นสุดลงแล้ว ขณะนี้รายการจ่ายขาดเงินสะสมน่าจะ
กําลังเข้าสู่ระบบเดิม นั่นคือ มีการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะโดยวิธี E-bidding จึงขอเรียนประธานไปยัง
ฝ่ายบริหารว่า ที่จะเอาโครงการที่มันตกหล่น สองร้อยกว่าโครงการ สามารถที่จะดึงขึ้นมาแล้วคุย
ในเรื่องของรายละเอียด สามารถจ่ายขาดเงินสะสมและสามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
หรือไม่ อันนี้ก็อยากจะเรียนถามท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่าการที่จะยกเว้นระเบียบนั้นมันผ่าน
ไปแล้ว ขณะนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ ขอทราบว่าจะสามารถดํา เนินการต่อในโครงการที่ฝ่ายบริหารคิดว่าไม่ถูกต้องได้หรือไม่
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ มีท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับ ขออนุญาตเชิญท่านสจ.ชุณห์ ครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ผมนายชุณ ห์
ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอวังน้ําเขียวครับ ก็คง
จะเกี่ยวกับขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ เรียนฝ่ายบริหารอย่างนี้นะครับ อยากให้
ท่านดูโครงการแต่ล ะโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตั้งแต่ โครงการที่1 โครงการที่2 โครงการที่3
โครงการที่ 4 โครงการที่ 5 โดยเฉพาะผมอยากจะเรียนว่าเอาโครงการที่4 ถนนกว้าง 6 เมตร
คูณยาว 510 เมตร ได้ 3,060 ตารางเมตร เป็นเงิน 2,000,000 บาท ส่วนการแก้ไขนั้น กว้าง
6 เมตร คูณ ยาว 680 เมตรได้ 4,080 ตารางเมตร เป็นเงินเท่ากันครับ ที่นี้โ ครงการที่ 5
6 เมตร คูณ 930 เมตร ก็ได้ 5,580 ตารางเมตรเป็นเงิน 2,000,000 นะครับ เรื่องแก้ไข 6
เมตร 925 ได้ 4,200 ตารางเมตร ผมไม่รู้ว่าเขาเอาเครื่องคิดเลขอะไรคิดนะครับ เมื่อกี้ผมมานั่ง
คูณหาร 6 เมตร คูณ625 ได้แค่ 3,150 ตารางเมตร นะครับ ก็อยากจะให้ถูกต้องนะครับว่ า
โครงการนี้ช่วยวิเคราะห์อีกสักนิดหนึ่งได้มั้ยครับว่า โครงการแต่ละโครงการมันผิดมาก ผิดเป็นพัน
เลยนะครับ เป็นพันตารางเมตรแล้วก็วงเงินเท่าเก่า โดยเฉพาะท่านรองอุทัย ก็ให้ใส่เส้นหนาๆ ไว้
สักนิดนะครับโดยเฉพาะโครงการบ้านดงดินแดง ท่านก็ไปอ่านเป็นบ้านดงหินแดง หลายครั้ งอยู่ผม
ได้ยินอยู่นะครับ ส่วนบ้านดินโพนนี้ถูกต้องนะครับ ท่านรองอุทัยนะครับ ก็พยามอ่านให้ตรงๆ นิด
หนึ่งนะครับ ปาไปที่หินมากเกินไปนะครับ ท่านรองอุทัย
แล้วโครงการที่จะให้เรายกมือ ผม
คิดว่าทบทวนใหม่ดีมั้ย เพราะว่าตัวเลขก็ผิดพลาดนะครับ แล้วก็โครงการขึ้นๆ ลงๆ มันห่างกัน
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เยอะ จาก 930 เมตร เหลืออยู่ 525 เมตร วงเงิน 2,000,000 เท่ากัน ผมคิดว่าโครงการนี้ไม่รู้
จะผ่านยังไง ใจก็อยากผ่านอยู่แล้วล่ะ แต่เนื้อโครงการมันไม่ถูกต้องครับ ท่านฝ่ายบริหารครับ ก็
เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมมั้ยครับ ท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ จากอําเภอบ้านเหลื่อม
ครับ เชิญครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.นครราชสีมา
สังกัดเขตอําเภอบ้านเหลื่อม ครับ ท่านประธานครับ ในระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่อง โครงการ
จ่ า ยขาดเงิ น สะสม เพื่ อ แก้ ไ ขรายละเอี ย ด นะครั บ แต่ ใ นเรื่ อ งนี้ ต้ อ งขออนุ ญ าตอย่ า งนี้ ค รั บ
ก็ยังสงสัยตัวเลข ข้อที่ 1 เหมือนเดิมนะครับ ของเก่าเราอย่าลืมว่าอนุมัติไป 440,000,000
นะครับ 240 โครงการ แล้วก็ในโครงการแรกที่ท่านตั้งรายละเอียดยอดเงินมา 1,512,000 แล้ว
ไปตั้งโครงการใหม่ 2,000,000 ท่านเอาเงิน 488,000 มาจากไหน เพราะฉะนั้น มันจะต้อง
กลายเป็น 440,488,000 ขึ้นมาทันที ถูกต้องมั้ยครับ เพราะเราอนุมัติแค่ 440,000,000
ในโครงการแรกท่านบอกว่าเป็นเงิน 1,500,000 กว่าบาท ไปตั้งโครงการใหม่เป็น 2,000,000
คื อ เพิ่ ม มาอี ก 488,000 บาท เพราะฉะนั้ น จะกลายเป็ น ว่ า สภาอนุ มั ติ งบประมาณ
440,488,000 บาท ขึ้นมาทันที ใช่มั้ยครับ เพราะโครงการอื่นตัวเลขเท่าเดิมหมด โครงการที่ 2
ก็เท่าเดิม โครงการที่ 3 ก็เท่าเดิม โครงการที่ 4, 5 เท่าเดิม จากของเก่า 2,000,000 ก็เป็น
2,000,000 จาก 1,600,000 อะไร ก็เป็น 1,600,000 เหมือนเดิม จริงมั้ยครับท่านประธาน
ครับ คงไม่ผิดนะ เพราะฉะนั้นจะให้สภาฯ ทําผิดต่อเหรอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนั้นคุยนอกรอบแล้ว
บอกว่า สิ่งที่สภาฯเค้าอนุมัติงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วก็ดําเนินการเถอะครับ
ไม่ต้องมาแก้ มันจะเป็นข้อถกเถียงกันอีกว่า แล้ว 100 กว่า โครงการ เอามาแก้ไม่ได้เหรอ มันก็
จะตามมาอีก เพราะฉะนั้นโครงการไหนที่สามารถดําเนินการได้ ก็ขอความกรุณาท่านประธาน
ฝากไปถึงผู้ดําเนินการ ท่านก็บริหารจัดการไปเถอะครับ อันไหนที่ไม่ได้ ก็หล่นไป เพราะว่า Ebidding ใช้เวลา 45 วัน หาผู้รับเหมาอีก 2 เดือน ผู้รับเหมาส่วนมากก็จะมาทําวันที่ 55 56
และ ก็ 60 61 62 เพราะเราให้แค่ 60 วัน เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน ก็จะรอไปอีก 4เดือน
ถ้าประกาศเดือนหน้า เพราะฉะนั้นอีก 4 เดือนถึงจะเห็นสายทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็
ฝากท่านประธานว่า โครงการไหนที่ทําได้ก็ทําไปเถอะครับ โครงการไหนที่ทําไม่ได้ก็ตกเป็นเงิน
สะสมไป อย่ามาเปลี่ยนอย่ามาแก้เลย เดี๋ยวประชุมเงินข้อบัญญัติปี 62 ก็จะมาแก้อีก ก็เลยไม่จบ
ซะที เลยไม่ดําเนินการซะที ขออนุญาตว่าไม่น่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดําเนินการไปตามที่
สภาฯ ได้อนุมัติ ในยอด 440,000,000 ไปแล้ว แต่ในส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะเงินมันจะเพิ่ม
ขึ้นมา 440,488,000 บาท ขึ้นมาทันที เพราะผิดตัวเงินของที่สภาอนุมัติไปโดยเด็ดขาด นะครับ
คงจะขออนุญาตอย่างนี้ครับท่านประธานครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณท่าน สจ.โกวิทย์ ครับ มีท่ านผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติมมั้ยครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตเชิญ
ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อครับ เชิญท่านนายก ครับ ขอบพระคุณครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียนท่านประธานสภานะคะ แล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณ
ที่ท่านพูดเรื่องเงินสะสมก็จะเป็ นความคลาดเคลื่อนนะคะ ดิฉันขอตอบจากข้อสุดท้ายก่อน ของ
ท่าน ส.จ.โกวิทย์ บ้านเหลื่อม กับคําถามหลายๆ คําถามที่คล้ายกันว่า คิดตัวเลขผิดใช่มั้ย ไม่ผิด
หรอกค่ะ ในนี้ไม่ได้ใส่คําว่าไหล่ทาง แต่ในรายละเอียดมีไหล่ทาง ดิฉันขอเอ่ยนามท่าน สจ.ชุณห์
ช่ ว ยดู ร ายละเอี ย ดในอี ก อั น หนึ่ ง นะคะ เพราะในนี้ เ ขาเปลี่ ย นแปลงแค่ ตั ว เลข เงิ น ยั ง คง
440,000,000 บาทเหมื อ นเดิ ม เพราะว่ า ครั้ ง แรกนั้ น ข้ า ราชการพิ ม พ์ ผิ ด นะคะ และก็
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ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

ข้าราชการตรวจสอบด้ว ยตนเองว่าพิม พ์ผิ ดไม่เกินค่ ะ 440,000,000 เหมือ นเดิมทุกอย่า ง
เพียงแต่ว่าในนี้ก็ระบุแล้ว รายการเกิดความคลาดเคลื่อ นในการพิมพ์ตัวเลขผิด หรือบางทีผิดหมู่
บ้างอะไรบ้าง หรือบางทีคลาดเคลื่อนเท่านั้นเอง ส่วนในรายละเอียดที่ท่านสจ.ชุณห์ บอกว่าคูณ
ยังไงก็ไม่ได้ 4,200 ตารางเมตรเลย จริงๆ แล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นค่ะ ในรายละเอียดจะ
มีไหล่ทางจะมีรายละเอียดอีกอันนึงนะคะ ในนี้จะมีแค่ข้อความที่แก้ไขเท่านั้นเองนะคะ อันนั้นต้อง
ขอรับผิดแทนข้าราชการสักนิดหนึ่ง อาจจะเกิดความสะเพร่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความละเอียด
รอบคอบ อาจจะน้อยเกินไป แล้วก็เรื่องเงินสะสมนอกรอบก็พูดกันหลายที วันนี้เราพูดแค่เราขอ
แก้ไขความคลาดเคลื่อนเท่านั้น คราวหน้าดิฉันจะตอบหมดทุกข้อคําถามว่าทําไมถึงผ่านเท่านี้แล้ว
ไม่ผ่านเท่านี้นะคะ เพราะว่าไม่ใช่ในวาระนี้ที่เราจะพูด และอีกอย่างนึงเราถามทางท้องถิ่นจังหวัด
แล้วว่าในส่วนเงินสะสมที่ไม่ผ่านจะต้องให้ทําอย่างไรในสภา ต้องยกเลิกมติที่ไม่ผ่านเพราะถือว่ายัง
ไม่เบ็ดเสร็จ ดิฉันไม่ชอบอะไรที่ ไม่เบ็ดเสร็จ ขอให้ทําตามข้อบังคับของสภา ดิฉันไม่ได้ว่าท่านไม่
เข้าใจ แต่ดิฉันไม่เข้าใจ ดิฉันต้องถามผู้รู้นะคะ ว่าอันไหนไม่ได้ทํา ท่านจะต้องขอยกเลิกญัตติอัน
นั้นในสภาก่อน เพราะว่าดิฉันเคยเล่านอกรอบว่าโครงการเราไม่ได้ผ่าน 440,000,000 บาท
หรอก แต่ผ่านเราผ่านเพียงแค่อย่างที่ท่านสจ.สมพรได้พูด แล้วท่านได้ทราบแล้วว่าอําเภอของท่าน
อะไรที่ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง เพราะว่าถนนนั้นเป็นถนนยางพารา ดิฉันก็เลยบอกว่าอันนั้นมันความ
รับผิดชอบของประชาชนเอาไปใส่เงินสะสมของปี 61 เลยที่เราได้ทําในเงินสะสมเอาใส่ในแผนปี
61 เลย แล้วแผนปีนี้ท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าบางอําเภอเจ้าหน้าที่ก็ลืมใส่ปี 61 62 63 64 จะ
ทําแผนอะไรได้บ้างเพราะว่าเรายังใหม่กันอยู่ เรายังไม่เข้าใจในเรื่องของการทําแผน เพราะว่า
เดี๋ยวนี้การเขียนแผนต้องทําเป็นโครงการทุกเรื่อง ส่วนโครงการที่ผ่านแล้ว แต่ถ้าท่านไม่ทําอันนั้น
ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ท่านคิดว่าขอมากระดาษใบเดียว ก. ข. ค. มาเรียบร้อยแต่ทําไมไม่ให้ทํา ไม่ให้ทํา
หรอกค่ะถ้าท่านไม่มีปร.4 ปร.5 ดิฉันไม่ทําเด็ดขาด แล้วถ้าไม่มีแบบดิฉันก็ไม่ทําเด็ดขาด เป็นไง
เป็นกัน เพราะว่าเวลาผิดท่านไม่ได้ผิดคนเดียว ก็ขอให้เป็นว่าปี 62 เป็นการทําแผนที่ถูกต้องแล้ว
กัน ดิฉันจะไม่พูดถึงที่แล้วๆ มา เพราะว่านี้จะเป็นการทําแผนปี 62 นะคะที่เราจะทําแผนเต็มๆ
และที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไร ดิฉันคงไม่ตอบในรายละเอียดทั้งหมดนะคะว่าเป็นอย่างไร คราวหน้า
ดิฉันจะตอบทั้งหมดนะคะ คราวนี้ก็เป็นการแก้ไขในเรื่องคําผิดเท่านั้นเองนะคะ อยู่ในวงเงินแก้ไข
440,000,000 บาทเท่านั้นเอง ไม่ได้เพิ่มอะไรเลย เพียงแต่มีการตรวจสอบแล้วเจอว่าจริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ 1,400,000 บาทหรืออะไรที่พิมพ์มาในนี้นะคะ แต่วงเงิน คือ 2,000,000 บาท แล้วส่วน
ยกเว้นระเบียบเนี่ยจบไปแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ E-bidding ปกตินะคะ บอกได้เลยว่าคราวหน้ า
หลังจากเงินสะสมผ่านนะคะ ถ้าเอกสารทุกอย่างครบถ้วนหมด ไม่ช้าในเรื่องของการออก ดิฉัน
ฝากบอกชาวบ้านแทนดิฉันด้วยเพราะว่า 32 อําเภอดิฉันคงบอกไม่หมด ท่านทราบอยู่แล้วว่าถนน
ตรงไหนจะได้งบสะสมของเราไปแล้วก็เป็นถนนที่รัฐบาลบอกว่าช่วยใช้ยางพาราหน่อยเถอะค่ะ
ดิฉันคงขอแจ้งให้ที่ประชุมเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ
ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําหน้าที่ซึ่งบางทีอาจจะอ่าน
ผิ ดพลาดบกพร่ องไปบ้ า ง ซึ่ง ก็ฝ ากประธานไปยังท่า นสมาชิกสภาผู้ ทรงเกีย รติด้ว ยครับ ก็ข อ
อนุญาตว่าให้บันทึกแต่ที่มันเป็นเนื้อหาสาระที่มันเป็นข้อเท็จจริง ถ้าผมอ่านผิดจากตัวหนึ่งไปยังอีก
ตัวหนึ่งก็ขออภัยเพื่อนๆ สมาชิกแห่งนี้ด้วยครับ ก็ขอฝากไปยังเพื่อนๆ สมาชิกสภาแห่งนี้ที่มีความ
ตั้งใจ ได้ถามได้ท้วงติง ก็ไม่มีประเด็นอื่นที่กราบเรียนนะครับ ขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่าผม
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ

มีความตั้งใจที่จะทําหน้าที่ ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยที่ประชุมแห่งนี้ และขอให้บันทึกแต่ข้อเท็จจริง
และขออภัยท่านประธานด้วยครับ
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตนะครับขณะนี้อ งค์
ประชุม 47 เสียง ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอขอให้ยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 44 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติครับ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง – งด
ออกเสี ย ง 3 เสี ย ง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่ า น (นายวิ สู ต ร เจริญ สั น ธิ์ และ
เลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ
44 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่าน
(นายวิสูตร เจริญสันธิ์ และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามข้อบัญญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ว่า มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ รายการโอนลด 1.สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 59 โครงการ งบประมาณ 10,143,020 บาท 2.โรงเรียนกฤษณาวิทยา จํานวน 1
โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 3.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 100,000 บาท 4. โรงเรี ย นกุ ด จิ ก วิ ท ยา จํ า นวน 1 โครงการ งบประมาณ
100,000 บาท 5.โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท
6.โรงเรียนครบุรี จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท 7.โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 8.โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จํานวน 1
โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 9.โรงเรี ย นเฉลี ย งพิ ท ยาคม จํ า นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 100,000 บาท 10.โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
100,000 บาท 11.โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000
บาท 12.โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 13.
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 14.โรงเรี ยนโตนด
พิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 15.โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม จํานวน
1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 16.โรงเรีย นเทพารั กษ์ ร าชวิท ยาคม จํ านวน 1
โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 17.โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 250,000 บาท 18.โรงเรี ย นโนนไทยคุ รุ อุ ป ถั ม ภ์ 2 จํ า นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 100,000 บาท 19.โรงเรียนบัวลาย จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000
บาท 20.โรงเรียนบัวใหญ่ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 461,400 บาท 21.โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 22.โรงเรียนบ้านใหม่ พิทยาคม
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จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 23.โรงเรียนประทาย จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 800,000 บาท 24.โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
450,000 บาท 25.โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000
บาท 26.โรงเรียนปากช่อง 2 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 168,000 บาท 27.โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท 28.โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” จํ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท 29.โรงเรียนสู งเนิน จํานวน
1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท 30.โรงเรียนหนองงู เหลื อ มพิท ยาคม จํา นวน 1
โครงการ งบประมาณ 202,600 บาท 31.กองแผนและงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 13,892,100 บาท 32.กองการเจ้าหน้ าที่ จํา นวน 1 โครงการ งบประมาณ
40,800 บาท 33.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 72,400 บาท 34.
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์ กลาง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000
บาท 35.สํานักการช่าง จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 53,960,640 บาท 36.กองกิจการ
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จํ า นวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000,000 บาท
37.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,500,000 บาท
38.กองสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,784,164 บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน
116 โครงการ งบประมาณ 189,825,124 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่น
ห้ าพั น หนึ่ งร้ อ ยยี่ สิ บ สี่ บ าทถ้ว น) รายการโอนเพิ่ ม 1.สํ า นักการศึกษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
จํานวน 112 โครงการ งบประมาณ 56,458,824 บาท 2.กองแผนและงบประมาณ จํานวน
21 โครงการ งบประมาณ 12,231,500 บาท 3.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน
1 โครงการ งบประมาณ 456,000 บาท 4.สํานักการคลัง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
228,000 บาท 5.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
64,600 บาท 6.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 219,400 บาท 7.สํานัก
การช่าง จํานวน 55 โครงการ งบประมาณ 119,362,600 บาท 8.กองสาธารณสุข จํานวน
1 โครงการ งบประมาณ 45,600 บาท 9.กองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต จํ า นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 91,200 บาท 10.สถานสงเคราะห์ ค นชราบ้ า นธรรมปกรณ์ วั ด ม่ ว ง จํ า นวน
1 โครงการ งบประมาณ 38,000 บาท 11.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํ า นวน 2 โครงการ งบประมาณ 530,400 บาท 12.หน่ ว ยตรวจสอบภายใน จํ า นวน
2 โครงการ งบประมาณ 99,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 200 โครงการ งบประมาณ
189,825,124 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาท
ถ้วน) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายบริหารฯ ขอเพิ่มเติมแก้ไขหน้างานซึ่ งมีอยู่ 2 แผ่น ที่ฝ่ายบริหารยื่นมา ผมขออนุญาตขอให้
กองกิจการสภาฯ ช่วยแจกเอกสารแก้ไขที่ห น้า 193, 196 ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความ
ประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านวิสูตรครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน มีโครงการที่ปรับเพิ่ม
ในหน้าที่ 193 เป็นโครงการประจําปี 2561 ผมได้ตั้งงบไปและทาง อบต.เขาจ่ายขาดเงินสะสม
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มาทําเลยต้องย้ายมาเป็นโครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อบจ.นม.06201 บ้าน
หินโคน-หนองขาม อ.จักราช ดําเนินการขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 2,882 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 25,456 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.กําหนด ขอแก้ไขเป็นโครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
อบจ.นม.06201 บ้านหินโคน-บ้านหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยดําเนินการเป็น
2 ช่ว ง ช่ ว งที่ 1 ขนาดผิ ว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,390 เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ
1 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
21,520 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2561 – 2564 จํานวนเงิน
9,216,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากอําเภอจักราชครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
เชิญท่านรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ จากอําเภอสูงเนินครับ
นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดนครราชสี มา เขตอําเภอสู งเนิน ขอขอบพระคุณท่า น
ผู้บริหารที่ได้ดําเนินการปรับลดปรับเพิ่ม โดยมีการปรับลดถนนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีตจากสี่แยกบ้านบุหิน ม.9 ต.สูงเนิน เชื่อมบ้านนาตะโคก ม.4 ต.โคราช อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ แต่ว่าถนนดังกล่าวนี้บรรจุอยู่ในงบประมาณปี2561 ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากว่า
มีความจํ าเป็ น ที่พี่น้ องประชาชนได้พบว่าเกิดความเสี ยหาย ทางอบจ. ก็เลยได้ไปดําเนินการ
ซ่อมแซมถนนหลายจุดหลายช่วงซึ่งถนนสายนี้ก็เลยดําเนินการจนใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่
เกิดปัญหาขึ้นก็คือถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายยุทธศาสตร์ ตั้งแต่บ้านกุดจิ กไปบ้านนา
กลาง เส้ น นี้ เ ป็ น เส้ น ที่ พี่ น้ อ งประชาชนจะใช้ ไ ปทํ า งานที่ โ รงงานซี เ กท ไปทํ า งานที่ น วนคร
เพราะฉะนั้นปริมาณรถยนต์ที่วิ่งเส้นนั้นมีมาก หลายๆ ครั้งถนนแห่งนี้ก็มีการใช้งานมาก รวมทั้งก็
มีการขนส่งมาก ก็เลยทําให้ถนนเสียหาย และเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น มีการร้องเรียนทางด้านสื่อต่างๆ
ผมก็เลยได้ทราบความต้องการของพี่น้องประชาชน ก็เลยนําเรียนเรื่องนี้กับทางฝ่ายบริหาร และ
ทางฝ่ายบริหารได้นําโครงการนี้มาบรรจุในการโอนเพิ่ม ต้องขอขอบพระคุณนะครับ คิดว่าถนน
เส้นนี้คงจะเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่าน สจ. จากอําเภอสูงเนินนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ
เชิญท่าน สมพร จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูงครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
ทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง ด้วยความเคารพครับท่านประธาน
เมื่อสักครู่นี้ได้รับเอกสารและได้รับคําชี้แจง เอกสารที่เพิ่มเติมขอนําเรียนท่านประธานฯ และผ่าน
ไปยังเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ไม่เข้าใจ วันนี้ มาแก้ไขใน วันนี้เราอยู่ในญัตติที่จะขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายซึ่งมีทั้งเล่มโอนลดและก็โอนเพิ่ม เพื่อนสมาชิก ต้องขออนุญาตว่าเพื่อนสมาชิก
บางท่านเป็น สจ.ใหม่ แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าโอนลดมันคืออะไร โอนเพิ่มมันคืออะไร ก่อนที่กระผม
จะได้อภิปรายในหลักการและในรายละเอียดตรงนั้น ขออนุญาตเรียนถามท่านประธาน ผ่านไปยัง
ฝ่ายบริหาร ผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกองช่าง กองแผนและงบประมาณ หรืออะไรก็แล้วแต่
วันนี้ที่เรามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตที่ให้มาเมื่อกี้ ที่บ้านหินโคนหนองขาม อําเภอจักราช จ.นครราชสีมา แล้วก็ อําเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา ผมไม่ได้ติดใจ แต่ใน
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คําแถลงว่าแก้ไขเนี่ย เพราะว่าจริงๆ แล้วถ้าเราไปดูของจริง ไปดูในโอนลดแล้วก็มาโอนเพิ่ม นี่ท่าน
แก้ไขรายละเอียดในการโอนเพิ่มใช่ไหมครับ อยากจะถามท่านประธานตรงนี้ก่อน ผ่านไปยังฝ่าย
บริหารหรือช่างก็ได้ ผู้รู้ต้องมาตอบครับ ไม่ใช่ให้คนไม่รู้มาตอบ แล้วตอบไม่ได้ คลุมเครื อ แล้วจะ
ให้สภาแห่งนี้ผิดซ้ําซาก ยกมืออนุมัติโอนลดโอนเพิ่ม เรายังไม่รู้เลยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน เดี๋ยวฟัง
ต่อไปดี ๆ นะครับท่านประธานฯ ผมจะชี้ให้เห็นว่าซื้อเรืออีโปงมาเก็บผักโป่งนี่ ลําละ 4 ล้านน่ะซื้อ
สองลําซื้อได้ยังไง นี่ล่ะ ครับคือข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังไม่ เจาะ
รายละเอียดนะครับ ผมบอกเลยก็ได้ซื้อเรืออีโปงจริงๆ เครื่องยนต์ 3 สูบ เขียนมาได้ยังไง เสา
ไฟฟ้าต้นละ 6 หมื่นยังไม่ถึง มีอยู่ 3 อําเภอนี่แหละ ท่านดูรายละเอียดดีๆ ผมจะยกตัวอย่าง บ้าน
หินโคน-จักราช นี่แหละ เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเนื่องจากโครงการเดิมตั้งไว้ 10 ล้าน แต่ปรากฏว่า
มี อบต.ไปทําซะ ถนนเส้นนี้ 10 กิโล ตีซะ 10 ล้าน ตั้งงบประมาณเรียบร้อยเขียนแบบเรียบร้อย
พอจะไปดําเนินการปรากฏว่ามาขอแก้ไข มีอบต.ไปทําอยู่ตรงกลาง พอไปทําอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บ
แล้วบอกว่าจะมาขอสร้างถนนเส้นนี้ เหมือนเดิม โครงการเหมือนเดิม จากบ้านหินโคน-จักราช
เหมือนเดิม ถ้าอย่างนี้ทําได้ จะมี ข้อโต้แย้งในสภาฯ อีกเยอะจากเพื่อนสมาชิกว่าทําโครงการไป
แล้ว ปรากฏว่า ไปทําไม่ได้เพราะเทศบาลไปทําอยู่แล้วตรงกลาง หรือทหารไปทําอยู่แล้วตรงกลาง
แล้วโครงการอย่างนี้ 9 ล้านเนี่ย ปรากฏว่ามี อบต.ไปทําถนนอยู่ตรงกลางสัก 500 เมตร ปริมาณ
งานลดลง จํานวนเงินเท่าเดิม อย่างนั้นหรือ ทําได้อย่างนั้นหรือ ให้ผู้รู้มาตอบเถอะครับแล้ว ผมจะ
ยกมือแก้ไข ถ้าจะแก้แบบนี้ แล้วมายกมือขอสภาว่า ขอแก้เถอะ อย่างนี้ไม่ถูกนะครับ ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงมาว่าอันนี้ทําไม่ได้ ถนนคุณงบประมาณ 2 ล้าน ปรากฎว่าต้องทําได้ 1 กิโลเมตร ปรากฏว่า
อบต.ไปทําสัก 500 เมตร ตกลงว่าเราทํางบไป 2 ล้านนี่ทําไม่ได้ แต่กรณีอย่างนี้มาขอแก้ในสภา
ยื่นเอกสาร 2 แผ่น ยื่นเอกสารหน้าเดียวแล้วขอแก้อ้างว่า อบต.ไปทําแล้ว เงินลดลง งานลดลง
หรือปริมาณงานเปลี่ยน แต่อย่าลืมว่ามันมีปัญหาหลายครั้ง แล้วก็ตอบในสภาอย่างนี้หลายครั้งว่ามี
หน่วยงานอื่นทําไปแล้ว ไม่สามารถจะดําเนินการได้ ถ้าอย่างนี้ทําได้ สภาแห่งนี้เห็นด้วย สภาแห่งนี้
เห็นด้วย ท่านประธานฯ เห็นด้วย ฝ่ายบริหารเห็นด้วย ให้เจ้าหน้าที่มาตอบเถอะครับว่าทําได้ไหม
แล้วจะมีกรณีเคสอย่างอื่นเหมือนกันที่มาขอทําอย่ างนี้นะครับ แล้วทําในสภาแห่งนี้ ท่านประธาน
ช่วยชี้ขาดให้สภาแห่งนี้เห็นเถอะครับว่าอย่างนี้ทําได้ ท่านคงจะนึกภาพออกนะครับว่าถนนเส้นนี้
1 กิโลเมตร งบประมาณ 9 ล้าน ปรากฏว่าจะทํา ผมไม่ขัดหรอกครับ เรื่องความเจริญ อยากจะให้
ทํา จริงๆ แล้ว 500 เมตรนี่อยากจะให้รื้อทิ้งด้ วยซ้ําไปเพราะมันกีดกันงบประมาณทั้งสาย แต่ว่า
ถ้าอย่างนี้ทําได้ จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าผมจะขอแก้มั่งนะครับ โครงการหลายอัน ถนนหลาย
สาย แบบเดียวกันนี่แหละครับ แล้วได้รับการปฏิเสธว่าทําไม่ได้เนื่องจากหน่วยงานอื่นไปทํางาน
แม้กระทั่งโครงการข้อบัญญัติที่ทับซ้ํา ท่านประธานฯ ครับข้อบัญญัติที่ทับซ้ํา ทําแล้วในปี 61
ปรากฏว่าปี 62 จะเขียนทับกันอีก ก็ยังยกเลิกโครงการ ยกเลิกข้อบัญญัติด้วย ว่าไม่สามารถทําได้
ถ้ากรณีอย่างนี้ยื่นกระดาษแผ่นเดียวทั้งจักราช ทั้งสูงเนิน ก็ต้องขอประทานโทษ ที่เอ่ยชื่ออําเภอ
ท่าน จริงๆ แล้วเห็นด้วย แต่ถ้าจะติ ดขัดเรื่องถนนลงทุนไปห้าแสนจากอบต. เพราะเขาเดือดร้อน
จริ ง ๆ ก็ เ ราไม่ ไ ปทํ า ให้ เ ขาสั ก ที แ ต่ ว่ า ในเมื่ อ ข้ อ กํ า หนด ข้ อ บั ญ ญั ติ หรื อ ข้ อ กฎหมาย วิ ธี ก าร
ดําเนินการหรือระเบียบปฏิบัติ มันทําไม่ได้ แล้วมายื่นกระดาษแบบนี้มาขอแก้ในสภา บอกกัน
ตรงๆ มาขอแก้ในสภานะ แล้วทําได้ ก็ต้องให้ท่านประธานล่ะครับ ให้ท่านผู้รู้มาตอบจริงๆ อย่างนี้
ทําได้ไหม เอาช่างมาตอบเลย แล้วผมจะถามช่างให้ดูว่า ถนนเส้นนี้ 1 กิโลเมตรเราทํา โครงการไป
แล้วเป็นข้อบัญญัติแล้วด้วย 2 ล้าน ปรากฏว่าเคยมีข้อโต้แย้งมาแล้วครับว่า อบต.ไปทําแล้ว 500
เมตร แล้วเราเอางบไปลง 2 ล้านเนี่ย GPS มันก็คลาดเคลื่อนทําไม่ได้ ต้องไปออกแบบ ฉะนั้นถนน
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เนี่ ย ถ้า จะแก้ไ ขให้ มัน ถูกต้องทําเป็น 2 ช่ว ง ใช่ไ หมครับ ท่านประธานนึกภาพออกไหม ท่า น
ประธานอาจจะมีเครื่องจักรอยู่ ฉะนั้นตอน 1 ตอน 2 และตอน 2 ถึงตอน 4 แต่ถ้ากระดาษแผ่น
เดียวแบบนี้เพื่อนสมาชิกจะได้ขอแก้อีกหลายคนครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านชวาล จากขามสะแกแสงครับ
นายชวาล พัฒนกําชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชวาล พัฒนกําชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอขามสะแกแสงครับ ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ
จังหวัดนครราชสีมา มี 32 อําเภอครับ ฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่าโคราชมี 32 อําเภอครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ จากการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ สรุปจากเพื่อนสมาชิก ได้เปิด
และดู ต ามว่ า การโอนเพิ่ ม นั้ น ในส่ ว นของโรงเรี ย นนั้ น ทั้ ง หมด 30 กว่ า โรงเรี ย นด้ ว ยกั น
งบประมาณแค่แสนกว่าบาท ไม่สามารถดําเนินการได้ คงต้องถามเหตุผลครับ จากศักยภาพของ
โรงเรียน หรือจากฝ่ายบริหาร แต่ทราบๆ มาเขาบอกไม่มี ช่าง อันนี้ก็คงต้องตอบนะครับว่าเรา
จะต้องทํากันอย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน พี่น้องหรือว่าลูกหลานของเราในแต่ละโรงเรียน ผมคิดว่า
ทุกอย่ างล้ว นอยากปรับ ปรุง อาคารทั้งนั้น จึงอยากจะเรียนถามท่านประธานถึงฝ่ายบริห ารว่า
สาเหตุท่านคงไม่ต้องชี้แจงเรื่องระเบียบนะครับ อยากถามว่าเงินแสนกว่าบาท เป็นปีดําเนินการ
ไม่ได้ สาเหตุเพราะอะไร และท่านดูไปเรื่อย ๆ 30 กว่าโรงเรียนด้วยกัน และมีมากมายตามไป
เรื่อย ๆ ผมจะชี้ให้ท่านดูว่า มันมีประเด็นซึ่งค่อนข้างจะสงสัยว่าจริงๆ ถนน อบจ.เราไม่ใช่ว่าจะดี
กันหมด ก็เรียนท่านประธานฯ ว่า โคราชมี 32 อําเภอ วันนี้มีการติดตั้งโคมไฟ ราคาก็ผิดสังเกตุ
ด้วย ราคาแต่ละโครงการ 496,000 บาท และต้องเรียนท่านประธานฯ ว่าโคราชมี 32 อําเภอ
นะครับ พี่น้องผมเพิ่งได้ถนนจาก อบจ.ไป เขาเขียนว่าไหล่ทางตามสภาพ บอกตรงๆ ว่าถนน
คอนกรีตสูง 15 เซนติเมตรแล้วไม่มีไหล่ทาง แต่เวลา อบจ.ไป ทําถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนา
5 เซนติเมตร มีไหล่ทางนะครับ อันนี้ต้องถามเหตุผลว่า สาเหตุที่ถนนคอนกรีตทั่วบ้านทั่วเมืองเขา
มีไหล่ แล้วทําไมถนนคอนกรีตของ อบจ.โคราชเนี่ยถึงไม่มีไหล่นะครับ ช่วยตอบหน่อยครับ แล้วก็
โคมไฟต่างๆ สรุปแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง อําเภอเมืองทั้งหมด 11,450,000 บาท จะกี่ต้น
ไปทราบจะมี 7 ต้น 8 ต้น 23 ต้น 8 ต้น จริง ๆ ก็ไม่คิดอะไรมากไปถึงบางอ้อ กระโดดไปลงที่
บัวลาย 32 ต้น แล้วก็มีบัวใหญ่อีกทั้งหมด 32 ต้นเช่นเดียวกัน แต่ท่านประธานครับ ฝากถึงฝ่าย
บริหาร 32 ต้นนะเช่นเดียวกัน บัวลายน่าจะไกลกว่าบัวใหญ่ แพงเกินกัน 3,000 บาท ตรงนี้
อยากจะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับว่า โคราชมี 32 อําเภอนะครับ งบประมาณจริงๆ
แล้วในการที่จะโอนลดโอนเพิ่มมาจากงบประมาณในการที่ใช้จ่ ายในเรื่องของการเลือกตั้ง 100
ล้าน จริง ๆ แล้วเรามีหลายโครงการที่อยู่ในแผน ที่ฝ่ายบริหารสามารถจะจับ หรือหยิบขึ้นมา ใน
การที่จะกระจายเม็ดเงินต่างๆ คอยดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนถ่ายโอนของเรา
ถ้าจะขัดต่อระเบียบอะไรต่าง ๆ ซึ่งสามารถที่จะเอาถนนถ่ายโอนของเรามารองรับงบประมาณต่าง
ๆ เหล่ านั้ น ได้ ท่ านตามดูไ ปเรื่ อยๆ นะครั บ แล้ ว จะไปผิ ดสั งเกตุห รือ เป็น อย่ า งไรไม่ ทราบ ดู
รายละเอียดแล้ว ถาม ผอ.กองแผนแล้วว่าโครงการซื้อเรือกําจัดผักตบชวา จํานวน 2 ลํา ๆ ละ
3,500,000 บาท ท่านมีแผนงานหรือ เปล่าครับว่าท่านจะไปกําจัดผักตบชวาที่ไหน จะไปแย่ง
หน้าที่ใครทํา ท่านประธานฯ โคราชนี่มันผักตบเยอะนักเหรอ อบจ.โคราชเนี่ย ถนนเยอะแยะที่อยู่
ในความรับผิดชอบของท่านประธานที่เคารพเนี่ยเยอะแยะนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะบอก
ว่า ถนนเรามีเยอะแยะ ท่านจะไปซื้อเรือกําจัดผักตบชวา ดูในรายละเอียดเปิดไปหน้าที่ 174 ซึ่ง
ไม่มีรายละเอียดอะไรมากเลยครับ ท่านประธานที่เคารพนะครับ เป็นรายละเอียดซึ่งเป็น เอาเป็น
ว่าให้ท่านช่ว ยดู จัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวา 2 ลํา ๆ ละะ 3,500,000 บาท จัดซื้อเรือกําจัด
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ผักตบชวาที่ออกแบบใช้งานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ชนิดเป็นทุ่นลอยน้ํา ความกว้างในเรือ
ไม่เกิน 3 เมตร ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ เขาไม่เคยทํากันหรอกครับ
3 สูบ เขาต้องถามว่ากี่แรงม้า เดี๋ยวมีอีกครับ มีอีกๆ ระบายความร้อนด้วยน้ํา เครื่องยนต์ กําลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 36 แรงม้าจํานวน 2 ลํานะครับ คือรายละเอียดมีเพียงแค่นี้ อย่า งอื่นไม่มีนะ
ครั บ 3,500,000 บาท สภาแห่ ง นี้ พิ จ ารณาตามเลยครั บ รายละเอี ย ดเพี ย งแค่ นี้ กั บ เงิ น
3,500,000 บาท สมควรที่สภาแห่งนี้จะอนุมัติหรือเปล่าครับ ท่านประธานที่เคารพแล้วเราก็
ตามไปดูอีกครับเนี่ย อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ รถซ่อมบํารุง 1 คัน 25 ล้านบาท ผมก็เปิดไปดู
ปรากฏว่าไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยครับประธานที่เคารพ ท่านเปิดดูเองได้ไหมครับ ต้อง
ขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่งครับ พับไว้หมดแล้วครับเนื่องจากพอดีสับสนนิดหน่อย อันนี้หน้า
176 เพื่อนสมาชิกดูตามนะครับ จับซื้อรถซ่อมบํารุงถนนจํานวน 1 คันๆ ละ 25,500,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าซื้อรถซ่อมบํารุง เป็นรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ท่าน
ประธานครับ รถเครื่องตัดหญ้าก็ 4 จังหวะครับฮอนด้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดอุปกรณ์ซ่อม
บํารุงถนนประกอบด้วยถังบรรจุหิน ถังบรรจุน้ํายาง พร้อมชุดควบคุมสั่งการทํางานภายในตัวรถ
จํานวน 1 คัน 25,500,000 บาท รายละเอียดแค่นี้ ไปเปิดดูตรงไหนก็มีรายละเอียดแค่นี้ ท่าน
ประธานที่เคารพครั บกับเงิน 25,500,000 บาท เรามีรายละเอียดแค่นี้ เ หรอ แล้ว จริงๆ ขอ
อนุญาตเอ่ยนามท่านรอง ท่านรองไม่มาท่านรองที่ทําแอสฟัลติก จริงๆ ท่านเอาชุดพวกนี้ไปทําใน
รถเองคันเดียว ไม่เ กิดไฟไหม้เหรอครับ ผมว่าไฟมันจะไหม้เอานะ เดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับเนี่ย
จริงๆ อย่าไปแย่งเขาเลยครับ เขาทําแอสฟัลติก ท่านไปซื้อน่ะดีแล้วตั้งงบไปซื้อแล้วก็ไปทําการโปะ
หลุมต่างๆ ชุดซ่อมบํารุงผมคิดว่าทําตรงนี้แหละครับ และจริง ๆ ลองดูแผนงานหน่อยวันนี้ท่าน
ประธานต้องให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าแผนงานในการซ่อมบํารุงทางของเราในแต่ละปีทําอะไรบ้าง
ในแต่ ล ะวั น ที่ ไ ปไม่ เ กิ น 200 เมตร ผมเรี ย นท่ า นประธานอย่ า งนี้ ถ้ า ท่ า นจะเถี ย งกั บ ผม
เพราะฉะนั้นต้องเรียนท่านประธานว่าทุกอย่างต้องมีแผนงาน ถ้าท่านจะเอาไปผมไม่ห้ามหรอกนะ
ครับ 25,500,000 บาท ท่านมีแผนงานหรือเปล่าว่าปีหนึ่งท่านจะเอาไปทําอะไร เดี๋ยวจะมีอีก
จริ งๆ แล้ ว ผมว่า เม็ ดเงิน ต่า งๆ อํา เภอของเรานะครับ โคราชมี 32 อํา เภอ ไฟฟ้า ติ ด เสาไฟ
ขามสะแกแสงก็เพิ่งทําถนนไปในหมู่บ้าน ก็กลัวจริงๆ ครับ ก็น่าจะแบ่งกันไปมั่ง มีอยู่แค่ 3 อําเภอ
ครั บ ไฟฟ้ า อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ก็ คื อ ในส่ ว นของซื้ อ เครื่ อ งผสมแอสฟั ล ติ ก ชนิ ด รี ไ ซเคิ ล 1 คั น อี ก
3,700,000 บาท เครื่องผสมนะครับ จัดซื้อเครื่องผสม ไม่รู้จะเอาไปทําแข่งกับใคร อีกข้อหนึ่งมา
ดูใกล้ๆ อันนี้รถบรรทุกดีเซล 9 คัน จะไปถมดินแข่งกับ ใคร 9 คัน คนงานต้องอีก 9 คน ท่าน
ประธานที่เคารพมีรถไม่มีคนขับ ท่านประธานครับเหมือนเดิม ท่านประธานเคยเจอไหมครับ ผม
เคยเจอมาแล้ว วันนี้คนงานของเราชุดเกรดบดอัดทั้งหมด มีกี่คน ชุดเกรดบดอัดของเราขณะนี้มี
คนขับรถเกรดกี่คน ผมเคยขอเครื่องจักรไปที่ขามสะแกแสงก่อนที่จะมีงานย่าโมนะครับ ต้องเอาชุด
เกรดบดอัด คนขับ ทั้งหมดมาช่วยกางเต็นท์กางโต๊ะ ตั้งเวทีอะไรต่างๆ ท่านประธานว่ากี่เดือนครับ
ร่วมสองเดือน เพราะอะไร ทําไมต้องไปเอาชุดเกรดบดอัดคนขับ เรามีกี่คน วันนี้ท่านประธานที่
เคารพจะต้องให้ฝ่ายบริหารตอบว่า ปัจจุบันนี้เรามีชุดเกรดบดอัด ที่ใช้ได้กี่คันกี่ชุด มีคนขับที่ขับรถ
เกรดเดอร์จริง ๆ มีกี่ คน แล้วคนงานจริงๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่กองช่างมีกี่ท่าน
เพื่ อให้ ส ภาแห่ ง นี้ ได้ รั บ ทราบ เราจะได้ไ ม่ข อมากัน ช่ ว งมี นาคม-เมษายน จะต้ องปล่ อ ยว่ า ง
เพราะว่าเขาจะได้เอาคนขับรถเกรดเดอร์ รถสิบล้อ รถน้ํา มาช่วยทํากิจกรรม มาช่วยกางเต็นท์
กางโต๊ะ อะไรต่างๆ ท่านประธานครับรถบดอัด 9 คัน คนขับอีก 9 คน หาได้หรือเปล่า แล้วจะไป
ทําแข่งอะไร แผนงานมีไหมที่ขอซื้อ มีไหมครับว่าท่านจะไปถมดินเพื่อสร้าง อบจ.ใหม่ตรงไหน มี
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ไหมครับที่จะไปช่วยชาวบ้านในการที่จะไปปรับปรุงโรงเรียน 58 โรง จะไปถมให้โรงเรียน ขุดสระ
ให้โรงเรียน มีแผนงานหรื อเปล่าครับในการที่จะซื้อนะครับ รถ 6 ล้อ 9 คัน ดูรายละเอียดแล้ว
อะไรก็ไม่มี ต้องกราบเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารครับ กรุณาช่วยตอบให้สภาแห่งนี้ได้กระจ่าง
ครับ เราโดนตําหนิอยู่ตลอดเวลา เราทํากันถูกต้องฝ่ายสภาฯ ถูกต้องโดยตลอด ขอย้อนไปตั้งแต่
จ่ายขาดเงินสะสม ท่านนายกได้กรุณาให้ ผอ.กองแผน เอาแผน 4 ปีมาพิจารณากัน พวกเราทํากัน
อย่างละเอียด ทุกคนดูจากแผน ดึงโครงการในแผนทั้งหมด เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของ ผอ.
กองแผนว่าโครงการอะไรทําได้ไม่ได้ ไม่ได้บอกให้เราทราบ เราดึงจากในแผนออกมา ในที่สุดพอ
โครงการออกมาเราทําด้วยความบริสุทธิ์ ใจก็โดนตําหนิ โดนกล่าวร้าย โดนกล่าวหา หาว่าพายเรือ
ให้โจรนั่งอะไรต่าง ๆ นา ๆ ซึ่งฝ่ายสภาฯ จริง ๆ ให้เกียรติฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็เคยให้เกียรติ
ฝ่ายสภาฯ ว่าในโครงการต่างๆ ตั้งแต่จ่ายขาดสะสมเราก็ทําให้ดีที่สุด เราไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขอะไร
ซึ่งจะทําให้ทุกอย่างผิดพลาดไปหมดจากคําว่าซ่อมสร้าง กับสร้าง เราอ่านไม่ละเอียด อันนี้ไม่ว่ากัน
ถือว่าผ่ านไปแล้ ว แต่วัน นี้ผ มเรียนว่าฝ่ ายสภาฯ คงต้องกราบเรียนเพื่ อนสมาชิกฯ ว่าเราต้อ ง
พิจารณาให้มันดีนิดหนึ่งเพราะว่าโครงการหลังที่เราอนุมัติไปแล้ว สื่อก็ออก ผู้ที่คอยจับผิดเรามี
เยอะแยะ เราถูกมองว่าเป็นอะไรไม่ทราบ แต่ไม่ดีแล้วกัน ฝากว่าโครงการต่าง ๆ ที่เพื่อนสมาชิกฯ
ได้อนุมัติออกไปแล้วนั้นขอให้มันถูกต้อง ขอให้มันเหมาะสม ขอให้มันคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นเรือเก็บ
ผักตบชวาท่านมาตอบให้ผมทราบ ใครคนทําเสนอ โคมไฟ ช่วยชี้แจงให้ผมหน่อยเถอะครับ ผมติด
ใจจริง ๆ รถดีเซล 9 คัน ท่านจะไปทําอะไรที่ไหน ท่านจะหาคนงานได้หรือเปล่า เดี๋ยวมาจอดเป็น
ซากรถอยู่อีก อีกเรื่องหนึ่งเครื่องชั่งน้ําหนัก ท่านจะไปชั่งอะไรตั้ง 1,500,000 บาท ผมยังสงสัย
เงินทองจริงอยู่ฉันมีอํานาจดําเนินการต่างๆ แต่ถามเหตุผลหน่อยเถอะครับ ตั้ง 1,500,000 บาท
จะเอาไปทําอะไร ตอบให้สภาฯ แห่งนี้ได้เข้าใจ ตอบแต่ละข้อให้มันชัดเจนเพื่อสภาฯ จะได้อนุมัติ
ให้ท่านเพิ่มลด ไม่งั้นสภาฯ โดยเฉพาะผมเองไม่อนุมัติแน่นอน ผมต้องเรียนว่าถึงไม่อนุมัติมันก็ตก
เป็นเงินสะสม อีก 3-4 เดือนท่านก็ดึงออกมาใช้ได้ แต่อันนี้ลําเอียงครับ โคราชมี 32 อํา เภอ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านชวาล จากอําเภอขามสะแกแสงครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ
ท่านชยกฤต จากอําเภอลําทะเมนชัยครับ
นายชยกฤต ยินดีสุข
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายชยกฤต ยินดีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอลําทะเมนชัย ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น ผมไม่เห็นด้วยอยู่ข้อหนึ่ง ในการซื้อตาชั่ง จริงอยู่ถึงชาวบ้านเขาจะ
ทํามาหากินมันอาจจะมีการบรรทุกเกินบ้าง เราเป็นผู้บริหารท้องถิ่น เราเป็นสมาชิกฯ ผมอยู่กับพี่
น้ องประชาชน ผมรู้ ดี ว่ าความเดื อดร้ อนมัน คืออะไร แล้ ว เราจะซื้อ ตาชั่ งเพื่ อไปดั กจับ พี่น้อ ง
ประชาชนเฉพาะหน่วยงานที่เขาจับอยู่ก็พอแรงแล้ว 4-5 หน่วยงานแล้ว เขาจะรุมกันวันไหนยัง
ไม่ท ราบเลยครั บ ผมก็ไ ม่อ ยากให้ เหตุก ารณ์ อย่ างนี้มาเกิ ดขึ้ นกับ องค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวั ด
นครราชสีมาของเราซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านชยกฤต จากอําเภอลําทะเมนชัยครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
ทุ ก ท่ า น กระผมนายสมพร จิ น ตนามณี รั ต น์ จากอํ า เภอโนนสู ง ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 วันนี้เราโอนลดในยอดเงิน 189,825,124
บาท คําว่าโอนลดคือมีเงินอยู่จํานวนนี้แหละ เสร็จแล้วก็มาโอนเพิ่มในตัวเลขเดียวกัน เพียงแต่
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โครงการเปลี่ยนเท่านั้นเอง ถามว่าโครงการมันเปลี่ยนจากเล่ม เพื่อนสมาชิกฯ ตามผมมาให้ทัน
ท่านดูเล่มนี้ให้ดี นี่คือโอนลด เงิน 189 ล้าน ตัวเลขกลม ๆ ที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละว่า 189 ล้าน ที่
ตัดเงินที่ท่านยกมือไปหรืออะไรไปผ่านข้อบัญญัติหรืออะไรก็แล้วแต่ มาจากไหนก็แล้วแต่ นี่คือโอน
ลดเงินจากเล่มสีชมพู โอนเล่มนี้ท่านจับเล่มนี้ให้ดีแล้วมาโอนเพิ่มนั่นคือรายละเอียดว่าโอนเพิ่มมี
ความหมายอย่ า งยิ่ ง ว่ า เรายกมื อ ผ่ า นวั น นี้ เ สร็ จ ฝ่ า ยบริ ห ารทํ า ได้ เ ลยแม่ น กว่ า ข้ อ บั ญ ญั ติ อี ก
หมายถึงอนุมัติให้โอนเงิน 189 ล้าน ไปใช้ได้เลย ท่านจะดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไป
โอนลดแล้วจะมาโอนเพิ่มนั่นคือการซื้อเพิ่มตามโครงการที่เสนอมาคือโอนเพิ่มเล่มเหลืองดังต่อไปนี้
ในสาระสําคัญของโอนลดจะเหมือนกับตัว โอนเพิ่ม ถ้าท่านยกเล่มนี้ขึ้นมาสีฟ้า นั่นคือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารายงานขออนุมัติกันเงิน กรณีก่อหนี้ไม่ผูกพัน โอนตั้งรายการใหม่
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 62 รายการ จํานวน
เงิน 78,332,624 บาท นี่คือเงินงบประมาณที่ได้ตั้งรายการใหม่ ถามว่ามาตั้งใหม่ตั้งมาจากไหน
แล้วเอาเงินมาจากไหน ตัวเลขกลม ๆ 189 ล้าน มันมาจากกองกิจการสภาฯ ซึ่งถ้าท่านไปดูในตัว
โอนลด ซึ่งกองกิจการสภาฯ ทําหน้าที่ดูแล สจ. เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ ซึ่งอยู่ในอาณัติสัญญา
ของท่านประธานฯ เงินจํานวน 100 ล้าน อยู่ในเล่มโอนลด กันไว้เพื่อเป็นการเลือกตั้ง เผื่อกรณีมี
การเลือกตั้งในปี 2561 ปรากฏว่าที่เราจะโอนยกมือกันมันมาจากที่เรากันเงินไว้ 100 ล้าน และ
มาโอนเพิ่มเพื่อจัดซื้อในเล่มนี้ ตัวเลขกลม ๆ ก็คือประมาณ 100 ล้าน อย่าบอกนะครับว่าเป็นงบ
ของใคร มันเป็นงบหลวงทั้งนั้น อย่ามาแบ่งกันเองว่าเป็นของคนโน้นคนนี้ สจ.คนโน้นคนนี้ สจ.คน
ที่เขาไม่รู้เรื่องจะพาลตายไปด้วย ตายไปยังไงครั บ วันนี้ถ้ายกมือผ่านแล้วแต่วิจารณญาณของท่าน
อย่างที่ผมกราบเรียนถ้าท่านยกมือผ่าน ทั้ง สตง. ทั้ง ปปช. บอกพรุ่งนี้ วันนี้ท่านยกมือผ่านสภา
อันทรงเกียรติใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อนุมัติยกมือเสาไฟฟ้าต้นละ 60,000 กว่าใน 3 อําเภอ
เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ดู ท่านยกมือผ่านทั้ง สตง. ทั้ง ปปช. หัวเราะฟันหักเลยครับ ผมก็เคย
ถาม ปปช. ท่านโอ้น หรือถาม สตง.ท่านไจแอ้น ผมถามในที่ประชุมด้วย ที่ประชุมสัมมนากัน ว่า
จริงไหมท่านเคยถึงขนาดว่าจะขอยุบสภาด้วย ฟ้อง สจ.นี่แหละ ว่า สจ.มีความผิดในการที่จะยกมือ
อนุมัติ งบประมาณ ตัวละ 500,000 ไม่เกิ น 500,000 อะไรนี่แหละ เยอะครับ และผมขอ
อนุญาตที่จะลงรายละเอียดเลย โครงการแรกผ่านไป โอนลดมาปรากฏว่ารายการที่ 22 หน้า 2/6
ยกตัวอย่างให้เห็นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องมืออะไร โอนตั้งรายการใหม่ระบบฉายภาพ 1 ระบบ คือ
อะไรครับ 4 ล้านกว่าเกือบ 5 ล้าน ฉายภาพผมก็ดูแต่ในจอหนัง เครื่อง 4 ล้าน 5 ล้าน ฉายเสร็จ
คงจะมีคนเดินออกมา เครื่องมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นหรือว่ายังไง นี่เป็นตัวอย่าง มาโอนตั้งรายการ
ใหม่อีกรายการที่ 27 ท่านจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตามอัธยาศัย ระบบซอฟแวร์ 5 ล้านกว่า ซื้อ
ระบบซอฟแวร์ 1 ระบบ นี่รายการที่ 27 รายการที่ 23 ถึง 27 ตกเข้าไป 6-7 ล้าน ชุดโปรแกรม
รายการที่ 34 35 36 คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น เข้าใจว่า อบจ. ยุค 4.0 ของโคราชคงจะสบาย ๆ
ต่อไปรายการตั้งใหม่รายการที่ 42 จัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวา รวม 2 ลําๆ ละ 3,500,000 บาท
2 ลํา เป็นเงิน 7,000,000 บาท เรือผมก็ไม่เห็นรูปเห็นร่างครับว่าเป็นยังไง เหมือนเรืออีโปงไหม
ผมก็เลยไปดูรายละเอียดต้องดูในเล่มเหลือง รายละเอียดว่าเรือกําจัดผักตบชวามันมีลักษณะเป็น
อย่างไร คุณสมบัติเป็นอย่างไร พอเปิดดูรายละเอียดโครงการปรากฏว่าไปเปิดเล่มเหลืองหน้า
174 พอดู ร ายละเอี ย ดครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะขนส่ ง จั ด ซื้ อ เรื อ กํ า จั ด ผั ก ตบชวา 2 ลํ า ๆ ละ
3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวาที่ออกแบบใช้กําจัดผักตบชวาและ
วัช พื ช ต่ าง ๆ ชนิ ด เป็ น ทุ่ น ลอยน้ํ า ความกว้ างเรื อ ไม่ เ กิ น 3 เมตร ความยาวไม่ เ กิ น 7 เมตร
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3 สูบ วันนี้ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ บริษั ทไหนขายบ้าง หน้าตาเป็น
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ยังไง ตั้งชื่อว่าอีโปงผักโป่งก็แล้วกัน ระบายความร้อนด้วยน้ํา มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 36 แรงม้า
จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 3,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท ราคาตามท้องตลาด จะ
ซื้อ เท่ า ไหร่ ห รื อ ราคาจะถูก เหลื อ ลํ า ละ 1,000,000 บาท ก็ ไม่ ไ ด้ใ ส่ ใจหรอกครั บ แต่ ความ
เหมาะสม สภาพที่จะดําเนินการและบทบาทหน้าที่ ถามว่า 3 ล้านกว่า ถนน อบจ.วันนี้ก็ยังเป็น
หลุมเป็นบ่ออยู่ หลายคนก็รออนิสงค์ หลายอําเภอก็รออนิสงค์ที่จะให้ไปทํา เงิน 7,000,000
แล้วก็บวกกับที่จะไปซื้อเรือท้องแบนอีก 2 ลํา ๆ ละ 1,900,000 บาท ไปกันใหญ่เลยครับ ไม่ใช่
ว่ า ซื้ อ เรื อ อี โ ปง แล้ ว ยั ง มาเรื อ กํ า จั ด ผั ก ตบชวา และจั ด ซื้ อ เรื อ ท้ อ งแบนกํ า จั ด ผั ก ตบชวา
เอนกประสงค์ คําว่าเอนกประสงค์หมายความว่าเป็นเรืออะไร ในนี้บอกกําจัดผักตบชวาอาจจะบิน
ได้ก็ได้ จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 1,900,000 บาท 2 ลํา 4 ล้าน เท่ากับว่าโครงการที่จะไปรบกับ
ผักตบชวาเกือบ 10 ล้านแล้ว มันคุ้มไหมครับ มันเหมาะสมไหมครับ สภาฯ แห่งนี้จะยกมือให้หรือ
ครับ ผมถามจริง ๆ ว่าผักโป่งกรมชลประทานเขามีหน้าที่ใช่ไหม อย่าบอกนะครับว่าจะมากําจัดผัก
โป่งตรงข้างสํานักงาน อบจ. เทศบาลเขาก็มี และไปในท้องถิ่นวันนี้ถามว่าจะไปกําจัดผักตบชวา
สระวัดไหน ต้อ งเอาเงิน 10 ล้านไปแลกกับผักตบชวาที่ทุกท้องถิ่นท้องที่ถึงเวลาท้องถิ่นเขาก็
ดําเนินการอยู่ วันนี้เขาไม่ต้องมาลงทุนเป็น 10 ล้านหรอกครับเขาซื้อเรือท้องแบนเสร็จ เทศบาล
เขามีแมคโคร ยกตัวอย่างก็ได้ครับเทศบาลโนนสูงนี่แหละ วันนี้เขามี JCB แทบจะทุกตําบล ทุก
อบต. ทุกเทศบาล เขาเอาคนนี่แหละครับไปไล่ผักโป่ง แล้วเขาก็เอารถเกี่ยวขึ้น นี่จะไปถึงยังไงครับ
จะไปซื้อเรือไททานิกมากําจัดผักโป่งหรือว่าเป็นอย่างไร ผมไม่เห็นรูปร่างหน้าตาและไม่เห็นความ
เหมาะสมด้วยว่าจะไปทําทําไม นี่เป็นความเหมาะสมไหมที่จะใช้เงินที่ไม่ได้การเลือกตั้งปี 61 แล้ว
มาซื้อเรืออีโปง บอกเลยก็ได้มันเป็นความเหมาะสมหรือไม่ที่สภาฯ แห่งนี้จะยกมือให้ด้วยเหตุด้วย
ผล ผมไม่มี อคติ ต่อ ฝ่ า ยบริห ารเลยแต่ ที่จํ าเป็ นต้ องอภิ ปรายเพราะเห็ นแก่ส ภาที่ ใหญ่ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย เห็นแก่ข้าราชการที่ทําโครงการนี้ผมไม่ทราบว่าอึดอัดใจหรือเปล่า ถ้าข้าราชการทํา
มาบอกว่าฝ่ายบริหารสั่ง ก็เป็นอันว่าฝ่ายบริหารเสนอโครงการนี้ขึ้นมา แต่ถ้าโครงการนี้ผมถามสัก
คําว่าเป็นความคิดของข้าราชการหรือ ว่า อบจ.วันนี้ต้องไปรบกับผักโป่ง มันไม่ใช่หรอกครับ อัน
ไหนที่มันเกิดความดีงามต่อฝ่ายบริหาร เกิดความดีงามต่อ อบจ.โคราชเรา เกิดความดีงามเหนือสิ่ง
สูงสุดเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้ง 32 อําเภอต่างหาก ไม่ใช่เรื่องราคาถ้าจะซื้อเรืออีโปง
เหลือลําละ 500,000 บาท แต่ความคุ้มค่าต่อการเกิดประโยชน์ กับความคุ้มค่าที่ครอบคลุมเท่า
เทีย มอย่ า ไปกระจุ ก ให้ มัน กระจาย ตรงนี้แหละครับความคุ้มค่า และเกิด ประโยชน์ ต่ อ พี่น้อ ง
ประชาชน ตรงนี้ต่างหากละครับ ผมไม่อยากให้ผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าโอนตั้งรายการใหม่ รายการที่ 44
จัดซื้อรถซ่อมบํารุง จํานวน 1 คัน 25 ล้าน ผมเข้าใจและเคยเห็น รถ 25 ล้านมันไม่พอหรอกครับ
เพราะชุดเครื่ องจั กรจะต้องมีรถผสม เขาเรียกว่าเครื่องจักรรถรีไซคลิ่ ง(รถจักรขุ ดไส) ซึ่งเป็น
ตีนตะขาบบดอัดถนนเก่ารื้อเข้าไปในท้องและฉีดซีเมนต์เข้าไปและมิกซ์ออกมาพายยางเป็นถนน
และก็ผสมออกมาเป็นถนนแล้วก็ลาดยางใหม่ ชุดเครื่องจักรที่เขาทํางานจริงๆ ชุดหนึ่งเป็นร้อยล้าน
เครื่องจักรเก่าประมาณนีวันนี้ทั้งชุดตัวหนึ่งประมาณ 60-70 ล้าน ผมไม่อยากจะเห็นว่าตรงนี้
เครื่องรถซ่อมบํารุงจํานวน 25 ล้านมาเป็นอนุสาวรีย์ วันนี้รถเกรด รถบดอัด ชุดของเราเนี่ยถามว่า
มันพิกลพิการ ถามว่าวันนี้เหลืออยู่กี่ชุด นี่ยังไม่อยากจะประสบด้วยตัวเองไม่อยากจะเล่าให้ฟัง ถ้า
เล่าให้ฟังแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ใหญ่ขึ้นมาที่เกี่ ยวกับชุดบดอัดนี่แหละ วันนี้บางช่วง
บางตอนที่ไปทําถึงขนาดว่ามีการนอกในกันอีก แล้วเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ฝากให้ถามว่าแผนงาน
ทั้งปีเนี่ย เมื่อก่อนยังจําได้ เรามีอบจ.สัญจร แล้วทุกครั้งต้องกราบเรียนท่านประธานก็คงจะพบ
เจอะเจอเหมือนผม ว่าท่านนายกฯ ไปกํากับดูแลด้วยตนเอง พวกชุดบดอัดเวลาอบจ.สัญจรแต่ละ

๒๔

อําเภอ 32 อําเภอ ไปอยู่อําเภอละหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะดําเนินการซ่อมแซมถนนหนทาง หรืออะไรก็
แล้วแต่เป็นที่เอิกเริกเชิดชูมีการถ่ายรูป รถเกรด รถบด รถน้ํา วิ่งตามกันนั่นคือสิ่งที่มีความสุขที่สุด
ในการทําหน้าที่ สจ. แต่ละอําเภอ พี่น้องประชาชนก็เห็นทุกท่านทุกคน ท่านผู้นํา ท่านนายก.อบต.
อบจ. เทศบาล โมทนาสาธุไปกับท่านนายกด้วย ท่านนายกก็ยังไปรับปากถนนเส้นนั้นเส้นนี้นะครับ
เดี๋ยวจะไปกําหนดบทบาทว่าจะไปเกรดบดอัด จะไปดูแลถนนที่ทรุดโทรมจริงๆ ได้วันไหน เห็นไหม
ครับว่าโปรแกรมงานอย่างนั้นน่ะน่าจะทํา แล้วก็มาเพิ่มในเรื่องของการจัดการดูแลรักษาเครื่องจักร
บํารุงให้มันดีขึ้น ถ้าท่านเดินออกไปดูข้างนอก ทราบไหมครับว่ารถเกรดวันนี้พิการกี่ตัว รถบดอัด
ใช้ได้กี่ตัว ถ้าน้ํามันหล่ อลื่นวันนี้พอไหม ตรงนี้ต่างหากล่ ะครับที่เป็นสิ่ งสําคัญ ไม่ ใช่มาซื้อตัว นี้
25 ล้าน แล้วจัดซื้อรถซ่อมบํารุงถนนอีก แล้วก็มาจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลติก รีไซเคิล ในรายการ
ที่ 45 อีก 3.7 ล้านนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สภาแห่งนี้จะต้องยกมือให้ อย่างนั้นหรือ ด้วยความ
เคารพครั บ ท่านประธานฯ ผ่ า นไปยังเพื่ อนสมาชิก ว่าใช้วิจารณญาณเอาเองก็แล้ ว กันนะครั บ
ขออนุญาตต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ ท่านประธานที่เคารพฯ ต่อมารายการที่ 46,47,48 ไล่มา
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ผมถามว่าไปซื้อโต๊ะหมู่บูชาใคร ชุดละเกือบแสนเป็นเงินทั้งหมดเกือบสองล้าน จะ
ไปบูชาใครครับเนี่ย ตอบผมสักนิดเถอะ แล้วอย่างนี้เอาเงินมาร้อยล้านเนี่ยจากการที่ไม่ได้เลือกตั้ง
โอนเข้ามาตรงนี้โอนเพิ่มเป็น 198 ล้าน ไอ้ 198 ล้านเนี่ยก็คือโครงการเก่าที่ไปโอนลดของเขามา
98 ล้าน เพราะว่าไปโอนลดบ้านคนแก่มั่ง โรงเรียนที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าตั้งไปแล้วว่าตั้งไว้สอง
แสน ถ้าทําไม่ได้ไม่มีผู้รับจ้างก็มาโอนเพิ่มตรงนี้ก็คือเดิมน่ะ 98 ล้าน แต่ 100 ล้านก็เอามาซื้อ
เรื อ ไททานิ ก หรื อ เรื อ อี โ ปงกํ า จั ด ผั ก ตบชวา เอามาซื้ อ อนุ ส าวรี ย์ ร ถบดอั ด 25 ล้ า นบวกกั บ
เครื่องจักร จะเอามาตั้งเป็นอนุสาวรีย์ เหมือนกับรถเกรดหรือรถอะไรที่มันพิกลพิการอยู่ข้างนอก
นี้ไหมครับ เพื่อนสมาชิกไปดูเถอะครับ เลิกประชุม นี่ขับรถวนอ้อมสัก 3 รอบก็ได้ท่านจะได้เห็น
อะไรดีๆ เยอะ ผมนี่พูดตลอดนะครับว่าจัดเถอะเป็นสี่โซน ชุดเครื่องจักรบดอัดชุดที่เห็นไปเนี่ยเมื่อ
เดือนที่แล้วนี่เองต้องติดต่อเป็นนอกเป็นใน เดือนที่แล้วนี่เอง ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย มีรถเกรดคัน
หนึ่ง รถน้ําคันหนึ่ง รถบดอัดคันหนึ่ง แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกห้าคน ไปทําแบบนี้แหละครับอยากจะเห็น
เครื่องจักรชุดอย่างนี้สักสี่ชุด แล้วรับผิดชอบเลย 32 อําเภอเป็นโซนไปเลย อย่าไปออกเอง วันดี
คืนดี นายกเทศบาลโทรมาหาผมว่ารถไปอยู่ตรงนี้ ขอไปทํางานหน่อยได้ไหม ถนนอบจ.นี่แหละ
แล้วก็มีเรื่องที่ไม่ขอพูดตรงนี้นะครับ เป็นเรื่องเหลือเชื่อ แล้วนายกคนนั้นก็โทรหาผมด้วย สจ.มันมี
อย่างนี้ด้วยหรือ แต่เขาก็ยอมเสีย ก็เอวังนะครับ จริงๆ ครับก่อนพูดนี่ผมยังเป็นนายคําพูดอยู่แต่ถ้า
พูดไปแล้วคําพูดเป็นนายผมครับ ท่านประธานที่เคารพซื้อลําดับที่ 49 จะซื้อรถดีเซล จํานวน
9 คัน คันละ 814,000,000 บาท สํานักงานช่างเป็นเงิน 7,300,000 บาท สงสัยเราก็มาดู
ความเหมาะสมไม่เหมาะสมจะถูกกว่านี้หรืออะไรไม่ได้ใส่ใจ ถามว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ก็น่าคิด
ถ้ามันเกิดประโยชน์จริงๆ ไม่ขัดข้อง แต่อย่าหมกเม็ดในสภาอย่าให้สจ. ยกมือโดยที่ไม่รู้เรื่องและ
ผิดแล้วผิดอีก ถ้าจะซื้อรถตรวจการก็บอกไปเลยว่าซื้ อรถตรวจการรถกระบะ รถกระบะสองตอน
ราคาขนาดนี้เครื่องยนต์ดีเซลเท่าไร อย่างไร เป็นรถตรวจการเพื่อที่จะให้ช่างได้มาดําเนินการใน
การที่จะตรวจถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ในเขตรับผิดชอบเพราะว่าวันนี้จะเห็นว่าเวลาช่างของเราไป
ตรวจสอบแม้กระทั่งสํารวจโครงการหลายท่านก็ต้องไปคอยจ่ ายข้าวกลางวันด้วย เป็นเรื่องจริง
แล้วมันเป็นน้ําอกน้ําใจผมไม่ได้ว่าเลยเพราะเรายินดีให้ในฐานะที่เขาไปตรวจสอบ เพราะอะไรครับ
เพราะเป็นเรื่องของความถูกต้องตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ท่านนายกเป็นคนแม่นจริงๆ ดีจริงๆ
ท่านบอก GPS ต้องแม่น ตําแหน่งจากบ้านก. ถึงบ้านข. ระยะทางต้องถูกต้องถึงขนาดท่านขอโทษ
เมื่อสักครู่นี้เองว่า ตําแหน่งหรือว่าอักษร หรือประมาณการตัวเลข หรืออะไรผิด แล้วจะไปแก้เห็น
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ไหมครับว่าลูกน้องเขาทํางานให้ขนาดนี้แล้วจะไปซื้อรถตรวจการเพื่อให้ช่างได้ไปตรวจสอบทั้งหมด
กี่คันล่ะครับ 9 คันก็คงไปแยกโซนกันเอง แต่อย่าหมกเม็ ดได้ไหมครับว่าซื้อรถตรวจการเลย ไม่ใช่
ว่าพอมองมาเสร็จปุ๊บ เอ๊ะจัดการซื้อรถบรรทุกดีเซล คนที่อ่านหรือสจ.หลายๆ ท่านอ่านบอกซื้อ
รถบรรทุกขนาดนี้ บรรทุกดีเซล มันจะไปบรรทุกดินหรือบรรทุกอะไร หรือจะไปรับเหมาแข่งถมที่
หรื อ ว่ า อะไร กลายเป็ น มองไปประเด็ น นั้ น อย่ า งนี้ แ หละครั บ แล้ ว เราจะยกมื อ อย่ า งไร ถ้ า
ความหมาย ของรถกระบะก็หมายถึงรถบรรทุก รถกระบะเอาไว้บรรทุก ถ้ารถตรวจงานก็จะเอาไว้
ตรวจการเลย เหมือนรถประจําตําแหน่งเนี่ยนะครับ ด้วยความเคารพครับวันนี้ก็จะเห็นว่ามีศูนย์
ประสานงาน แล้วศูนย์วันนี้ มีรถประจํา ทุกศูนย์อยู่แล้วนะครับ ก็โปรดพิจ ารณาเอานะครับเพื่อ
ความรวดเร็วนะครับ รายการที่ 54 อย่างที่เพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ได้บอกว่าโอนรายการตั้งใหม่
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก ชนิดเคลื่อนที่จํานวนหนึ่งเครื่องงบประมาณ ประมาณ 1,500,000 บาท
กลายเป็นว่าวันนี้อบจ.จะไปตั้งด่านลอยแข่งกับขนส่งเขาอีกแหละ เดี๋ ยวจะต้องเอาเจ้าหน้าที่แต่ง
ชุดอบจ.ไป เช่น ลําทะเมนชัย ขอโทษที่ต้องเอ่ยนาม แถวนั้นรถอ้อยเขาวิ่งครับ แถวนั้นรถดินก็วิ่ง
ครับ แล้วถนน อบจ.วันดีคืนดีจะไปตั้งด่านให้เขาว่าเอาหรือครับ วันนี้เขามีด่านชั่ง วันนี้เขามีขนส่ง
มีตาชั่งลอย ที่ชี้ให้เห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดก่อนที่เราจะยกมือ มันเป็นความเหมาะสม คุ้มค่า
หรือไม่ ดูรายการโอนตั้งใหม่อีกโครงการไม่รู้มาจากไหนจับใส่ตามอําเภอใจ มือใครยาวสาวได้สาว
เอาเลยครับ ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน รายการที่ 75 8/4 กง.2 ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ LED Street Light ไฟฟ้ามหาภัย อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 7 ต้น สาย อบจ.บ้านบุ บ้านลองตอง ต้นละ 61,857 บาท ผมไม่สนใจหรอกครับว่าเวลาประมูลจะเหลือต้นละ 5 บาท
แต่ว่าตั้งแต่รายการที่ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 ถึงโครงการที่ 95 อําเภอเมืองทั้งหมด เสาไฟฟ้ ามหาภัยต้นละหกหมื่นกว่า
ลงอําเภอเมืองทั้งหมดเลยครับ อําเภอเมือง 190 ต้น ๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงินเกือบ 12
ล้าน มีพลังงานแสงอาทิตย์ข้างบน วันนี้มันถูกแสนถูก แต่ก่อนใช้แต่หลอดนีออน เดี๋ยวนี้เขาใช้
หลอด LED หมดแล้วครับ ราคาเหลือแค่ 50-60 บาท หลอดกลมนี่แหละ ตั้งไว้ ต้นละ 60,000
บาท ผมก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นความโชติช่วงชัชวาลของอําเภอเมืองฯ ก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันกระจุก
อย่างนี้หรือ ทําไมไม่ให้มันกระจายไปบ้าง ขามสะแกแสงก็ต้องการ ยิ่งห่างไกลเมืองยางอย่างนี้ ลํา
ทะเมนชัย แต่ไม่ใช่ทั้งหมดมีอยู่ 3 อําเภอ ต้องเรียนว่าอําเภอเมือง 190 ต้ น บัวลาย 32 ต้น บัว
ใหญ่ 32 ต้น รวมแล้วเสาไฟทั้งหมด 254 ต้น ถ้าต้นละ 61,857 บาท คูณเข้าไปเป็นเงินเกือบ
16-17 ล้าน คงจะสว่างไสวนะครับอําเภอเมือง อําเภอบัวลาย อําเภอบัวใหญ่ อําเภอที่เหลือให้
มันมืดมิดต่อไป อยากได้ไม่ใช่ไม่อยากได้เสาละ 60,000 บาท หรือมันจะเหลือ 30,000 บาท
ก็ช่าง ผมจะไปติดไว้ถนน อบจ.นี่แหละสักดวงหนึ่ง แล้วก็จะไปประกาศให้พี่น้องชาวบ้านได้รู้ว่า
สจ.เอามาติดให้แล้ว 1 ต้น ๆ ละ 60,000 บาท อยากเห็นจริง ๆ ราคาไม่เท่าไหร่ อย่าให้มัน
กระจุก ให้มันกระจายได้ไหม ผมฝากท่านประธานฯ หารือต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าเราจะยกมื อให้อย่าง
นั้นหรือ อย่าลืมนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างยุ่งกับไฟฟ้าอันตราย วันนี้ถ้า สตง.หรือ ปปช.เข้ามา
ตรวจดูปรากฏว่าโครงการละ 400,000 กว่าเท่านั้น อย่างนี้แบ่งซื้อแบ่งจ้างชัดเจนไหม ทําไม
จะต้องระบุโครงการว่าอําเภอเมืองอันโน้นอันนี้ จะต้องไปติดตั้งมีวีไอพีหน่อยก็คือวัดเลียบ พุดซา
อ.เมือง 1,115,000 บาท จํานวน 18 ต้น ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกครับ มันเป็นประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชน เอาไปติดไปเถอะที่มันมืด แต่วันนี้ด้ว ยความเคารพท่านประธานฯ วันนี้ท้องถิ่นแม้
อบต.ทุกทางแยกเขาใช้ไฟสาธารณะทั้งนั้น เขามีสายแรงต่ํา พอกลางคืนมันไม่ต้องออโต้สวิตซ์เลย
ท้องถิ่นเขาทําแล้วอย่าไปแก่งแย่งชิงดีกับเขาเลย ทุกซอยจะมีไฟของเทศบาลหรือ อบต.เขาไปติด
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เลย ตรงทางแยก เขาใช้ไฟฟ้าและถูกด้วย และทํา MOU กับการไฟฟ้าว่าอันนี้เป็นไฟฟ้าสาธารณะ
และหน่วยหนึ่งเขาได้ถูก อย่างนี้แล้วไปคิดได้อย่างไรเกือบ 30 ล้าน จะยกมือให้ ผ่านหรือครับ จะ
รอให้ สตง.กับ ปปช.เขามาหัวเราะและต้องไปถามเขาอีกว่าสภาฯ ยกมือมาได้ไง รายละเอียดอย่าง
นี้ต้องใส่ใจครับท่านประธานฯ ไฟฟ้าอย่างนี้อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าท่านเปิดตามผมโครงการที่
97 98 99 ถึงโครงการที่ 100 วันนี้เราจะต้องยกมือให้อําเภอเมือง 190 ต้น บัวลาย 32 ต้น
บัวใหญ่ 32 ต้น รวมเป็นเงิน 16 ล้าน โดยใช้เงินจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เลือกตั้งมาซื้อเสาไฟฟ้า
มหาภัยเส็งเคร็งนี่เหรอครับ ทั้ง ๆ ที่อย่างอื่นก็ถูกกว่า ถ้าจะลงมติไม่ให้ลําบากใจสภาฯ แห่งนี้ แยก
เป็นรายประเด็นสิครับอันไหนที่เพื่อนสมาชิกฯ ไม่เห็นด้ วยทั้งหมด อันไหนที่ดีงาม สภาฯ แห่งนี้
พร้ อ มยกมื อ ให้ ห มด เห็ น ด้ ว ยตามนโยบายของฝ่ า ยบริ ห าร โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ แน่ น อน
เหมือนกัน ทุกคน งบประมาณอย่างนี้กระจุกไม่กระจาย เสาไฟฟ้าทั้งหมด 254 ต้น ลงอยู่แค่
3 อําเภอ ถามว่าแล้วที่เหลือกี่อําเภอล่ะครับ มันไม่มีแสงสว่างให้ บ้างหรือไร บางบ้านบางที่บาง
อําเภอแค่ขอไฟสาธารณะยังลําบากเลย ถอนได้ถอนเถอะครับ หรือว่ายกได้ยกเถอะ ราคาไม่ได้
ติดใจเลยมันจะเหลือต้นละ 5 บาท ก็ช่างมัน แต่ที่ติดใจโครงการไม่เกิน 400,000 บาท ไม่เกิน
500,000 บาท 495,000 บาท อย่าบอกนะครับว่าอย่างนี้ทําไมไม่ประมูลทั้ งหมดเลยครับ
254 ต้น แล้ ว มาหาร 32 อําเภอ อย่างนี้ยุติธรรม มาถามแต่ล ะ สจ.หน่อยว่าท่านเห็นความ
เหมาะสมหรือไม่ จะไปลงอําเภอไหนบ้าง ได้อําเภอละ 3 ต้นก็ยังดี อย่างน้อย ๆ ก็พอเป็นหน้าเป็น
ตา แต่ทําโครงการมาอย่างนี้แล้วจะให้สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ยกมือแล้วผ่านยิ่งกว่าข้อบัญญัติฯ
อีก ที่จะยกมือคือยกมือผ่ านปั๊บวันนี้พรุ่งนี้ไปใช้ได้เลย จะไปทําอะไรจะไปจัดซื้อจัดจ้างได้เลย
นอกจากนั้ นเรื่ องเสาไฟฟ้าก็ห มดไป โครงการที่ 100 – 106 ก็เป็นโครงการที่ผมเห็ นดีด้ว ย
เพราะของหนองบุญมากก็ดี ของทุ่งหัวขวาน บ้านใหม่ หนองบุญมาก ของช่อระกา บ้ านเหลื่อม
ของหนองไอแหนบ บัวใหญ่ ก็ว่าไป โครงการแอสฟัลติกคอนกรีตของหินโคนเมื่อสักครู่ที่มาขอ
เปลี่ยนที่ผมบอกถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้หรือ ให้ช่างมาตอบหน่อยเถอะเพราะหลายโครงการที่ผ่าน
มา ถนนทํ า งบประมาณมา 2 ล้ า น ถ้ า ยั ง จํ า กั น ได้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ นี่ แ หละครั บ พอไปทํ า ถนน
ถนนลาดยางนี่แหละ ใครรับเหมาได้ก็ช่างหัวมัน พอทําโครงการไปแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับ อบต.
ไปทําแล้ว ทับข้อบัญญัติฯ ปี 60 61 มีการไปทําแล้วบางส่วนหรือเป็นงบ อบจ.นี่แหละที่ไปทํา
แล้วโดยที่ สจ.ในพื้นที่ไม่ได้รู้เรื่องเลย ปรากฏว่ายื่นกระดาษแผ่นเดียวมาถามว่าวันนี้กระดาษแผ่น
เดียวแล้วแจ้งให้สภาฯ ทราบ แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ ตอบผมหน่อยเถอะครับ เห็นใจ
ข้าราชการนะครับ แต่อย่างนี้ได้หรือ เอาให้ชัดเจนเลยครับ ถ้าทําได้รายการอื่น ถ้ามีเคสอย่างนี้ผม
ก็จะยื่นแบบนี้ เพื่อนสมาชิกฯ หลายท่านก็จะยื่นแบบนี้ไม่ต้องไปแก้ไขโครงการ เปลี่ยนแผนหรือไป
แก้ไขอะไรต่ออะไรหรอกครับ ตามปกติเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจะต้องไปเสนอให้ช่างเขียน
แบบใหม่ จะต้องไปเสนอ ปร.4 ปร.5 ทํา GPS พิกัดขึ้นมาใหม่ แล้วกระดาษแผ่นเดียวแก้ได้เลย
ถามว่าแก้อย่างไร เอามายื่นต่อสภาฯ แล้ว สภาฯ ทราบแล้ว อย่างนี้หรือ อย่างนี้ทําได้ใช่ไหมครับ
ผมก็ไม่ทราบว่าสภาฯ แห่งนี้เกิดยกมือไป แล้วอนุมัติให้ทํา แล้ว สตง. ปปช.มาตรวจ ว่าสภาฯ ไป
ยกมือได้อย่างไร หันมาหา สจ.อีก วันนั้นผมถามไจแอ้นอย่างนี้แหละครับ ไจแอ้นก็บอกว่าจริง
โครงการละ 500,000 บาท เพราะว่าเสนอไปแล้วว่าอาจจะมีการทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่ งไม่
เกี่ยวกับ สภาฯ เลย ผมก็ถามว่ามันเกี่ยวกับสภาฯ อย่างไร ปรากฏว่าสภาฯ ยกมือผ่ านอนุมัติ
โครงการ หลายท่านคงจําได้ ข้อบัญญัติฯ ปี 59 ที่ตกไปแล้วนี่แหละแล้ว 60ที่จะอภิปรายต่อไป
ตกอีก ไม่เชื่อคอยดูท่านประธานฯ เพราะ 60 นี่มันผิดพลาด ข้อที่ 107 รอบนั้นไม่ได้ว่าอะไร
เพราะมัน เกิดประโยชน์จริง ๆ กับทั้งอําเภอสูงเนิน ทุกอําเภอ และรายการก่อสร้างผิวจราจร
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คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง อ.เฉลิมพระเกียรติ โนนหมัน บ้านมะดัน
3,600,000 บาท พวกนี้มาจากการโอนลดทั้งสิ้น ผมถึงบอกว่าที่มาเพิ่ม 100 ล้าน อย่าบอกว่า
ของคนโน้นคนนี้ มาจากโครงการที่ยกเลิกคนโน้นคนนี้ ไม่ใช่ เพราะโครงการโอนลดเขามีอยู่แล้ว
ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนสุดท้ายก่อนที่จะยกมือผ่านไม่ผ่าน ก่อนที่ผมจะมาเผอิญผ่านสี่แยกไฟแดง
ถ้าออกไปจากนี่ถนนบายพาสที่ตัดใหม่ ถ้านับจากนี่ไปไฟแดงที่สาม ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปบ้าน
ลองตอง เลี้ยวซ้ายจะไปบ้านบุ บ้านตลาด ผมไม่ได้ถ่ายรูป แต่ผมถ่ายวีดีโอพร้อมทั้งถ่ายรูปใน
โทรศัพท์มาเรียบร้อย คือโครงการที่ 138 รายการสุดท้ายเลยของอําเภอเมือง ไม่ได้ว่าอําเภอไหน
เลย ผมเห็นดีด้วย เห็นตามนโยบายของฝ่ายบริหาร เพราะท่านย้ําเสมอว่าอันไหนที่ดีมันดีอยู่แล้ว
อย่าไปรื้ออย่าไปทําของเขา บางช่วงมันอาจจะซ่อมบ้าง และผมก็ไปเห็นเทศบาลบ้านโพธิ์ หรือ
อบต.บ้านโพธิ์ไม่ทราบ เขาซ่อมถนนลาดยาง เขาตัดถนนลาดยางเป็นขนาด 1 เมตร ยาว 2 เมตร
เขาเทคอนกรีตเลยครับ เขาไม่ได้ไปปะผุแบบเอาถนนหินคลุกผสมกับซีเมนต์แล้วไปปะหลุมปะบ่อ
เสียดายว่ารูปในโทรศัพท์มันยิงขึ้นจอไม่ได้ โครงการโอนลด 100 ล้าน มันเพิ่มขึ้นมา แต่ 98 ล้าน
1 ใน 98 ล้านก็คือของท่านประธานฯ ที่แหละ โครงการโอนลดในเล่มสีชมพู โครงการถนนลําดับ
ที่ 138 โครงการเดิมที่โอนลดมาคือ 10 ล้าน โครงการที่ตั้งไว้โครงการเดียวกันถนนจากบ้านโพธิ์ บ้านบุ จากบ้านบุ-บ้านโพธิ์ ตั้งไว้ 10 ล้าน ไปโอนลดของเขา แล้วมาโอนเพิ่ม ให้ท่านประธานฯ
ท่านประธานฯ อาจจะนั่งดีใจว่ามีการโอนเพิ่มมาให้ด้วย จริง ๆ แล้วมันก็คือมาจากโอนลด และ
โอนลดมา 10 ล้าน มาโอนเพิ่ม 9,950,000 บาท หายไป 50,000 บาท ดีใจ เมื่อสักครู่เพื่อน
สมาชิกฯ มาต่อว่าผมว่าทําไมไม่อภิปรายงบตั้งมาตั้งแต่ปี 60 ยังไม่ได้ทําเลย มาขอกันเงินอีกแล้ว
จาก 18 ล้ าน เหลื อ 15 ล้ าน วันนี้เหลื อ 15 ล้ าน ยังไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่ า ปีหน้าเหลื อ
13 ล้ าน ก็คงจะไม่ได้ทํากันอีก นี่เป็นเรื่องจริง วันนี้เขาโอนลดมา 10 ล้ าน แล้ วมาโอนเพิ่ม
9,900,000 บาท หายไป 50,000 บาท โครงการเดิมเหมือนเดิม อะไรเกิดขึ้น ทําไมไม่ทํา
จะต้องไปโอนลดของเขาทําไม แล้วปรากฏว่าถนนทําความเร็วได้ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผมไป
ถ่ายรูปมาตั้งแต่หน้าเทศบาลบ้านโพธิ์ไปจนถึงบ้านบุ บ้านตลาด มะค่า ลองตอง สามแยกไฟแดงที่
สามก่อนที่จะทะลุถนนมิตรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านบุ บ้านตลาด เลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนบ้านลองตอง
ถนนที่จะไปทําผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลย เห็นใจจริง ๆ ถ้ามันชํารุดทรุดโทรมหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่
ปรากฏว่าถนนยอดเยี่ยมเลยครับ ใช้ความเร็วประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่คือถนนที่จะไป
ทํารื้อทําไมครับ ผมอยากเห็นเหลือเกินว่าถนนหลายอําเภอ 5,000 กว่ากิโลที่ อบจ.ดูแล อยากจะ
เห็นจริ ง ๆ ว่างบ 100 ล้ าน เอาไปทําให้บ้างเถอะ เอาไปปะผุให้บ้างเถอะ ไม่ต้องรอรถราคา
25 ล้านที่จะไปสร้างถนนใหม่หรอกครับ ซื้อยางมะตอยวันนี้เทศบาล อบต. เขาซื้อยางมะตอย
ถุงละ 30 บาท มิกซ์เสร็จ ตั้งเป็นกองพะเนินเลยครับ วันนี้เขาซื้อแล้ว แม้กระทั่งข้อบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติ ปี 62 เขาทําแล้ว เขาจะใช้เงินแล้ว แต่ของเราเพิ่งมารับเล่มยังไม่เห็นเลย แล้วจะให้
ว่าอย่างไร แล้วก็บอกว่าจะให้สภาฯ ยกมือให้ หรือขอร้องให้สภาฯ ยกมือให้ ผมเองก็อึดอัดใจ
มากกว่าฝ่ายบริหารอีก เพราะจะต้องมาตอบคําถามอย่างนี้เพราะมีการบันทึกการประชุม เรื่องเงิน
สะสมผมก็บอกแล้วว่ามันกันไม่ได้ มันเหลือเวลาอีก 5 เดือนเท่านั้น กว่าจะผ่านกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 3-4 เดือน อย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นอีก นี่แหละครับคือสิ่งสําคัญ วันนี้หารือได้
ไหม อันไหนที่ผ่านได้ในเรื่องของการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดของโรงเรียน
แต่ อ ย่ า งนี้ ผ มไม่ ขั ด หรอกครั บ เป็ น นโยบายของทางโรงเรี ย นที่ เ ขาร้ อ งขอมา เพราะหลาย
โรงเหลือเกิน 58 โรงวันนี้ก็ยุ่งพอสมควร ยิ่งมีโอกาสได้คุยกับท่าน ผอ.วันที่อบรม ป.ป.ช.หลายคน
ยิ่งมาปรึกษาหารือกับ สจ.ในแต่ละอําเภอที่ท่านสังกัดอยู่ เสียงสะท้อนเหล่านี้แรงครับ สภาฯ แห่ง
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นี้ถ้าจะอนุ มัติ เช่น รายการที่ 1 โต๊ะทํางานเหล็ กพร้อมกระจก 4 ฟุต จํานวน 10 ตัว ๆ ละ
4,600 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท อย่างนี้ผมยกเลยครับ ยกสองมือก็ได้ เพราะโต๊ะครูเขาคงจะ
ขาด ผมไม่ว่าหรอกครับ ตัวละ 10,000 บาท ผมก็ให้ เก้าอี้อย่างดี เบาะหนังอย่างดี นั่งแล้วนุ่มไม่
เหมือนกับเก้าอี้ที่เราใช้ประชุมกันอยู่ ยังดีนะครับเครื่องเสียงไม่รวน ถ้าเครื่องเสียงรวนผมจะให้ไป
ซื้อเครื่องฉายดิจิตอลมาติดตั้งแทน วันนี้หาข้อในการที่จะโอนเพิ่มดี ๆ เถอะ อย่าไปกระจุกให้มัน
กระจายและมีเหตุมีผล เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหนือสิ่งอื่นใดเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
วันนี้ใช้วิจารญาณของท่านในการที่จะยกผ่านหรือไม่ผ่าน หรือจะผ่านเป็นข้อ ๆ ไป อันไหนที่ไม่
เหมาะสม ไม่เห็นสมควรตัดออก อยู่ในดุลพินิจของท่านประธานฯ ที่จะดําเนินการอย่างไร แต่ผม
คนหนึ่งถ้าเผื่อว่าจะให้ยกทั้งชุดว่าผ่านทั้งชุด ผมขอไม่ยกมือผ่านครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ครับ
นายนัฎฐชัย ฐ์ ธนกนกนนทณ์ เรีย นท่านประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด เพื่อนสมาชิกฯ กระผมนายนัฎฐชัย ฐ์
ธนกนกนนทณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 6 เท่าที่ฟัง
ดูเพื่อนสมาชิกฯ ต้องขอบคุณที่ท่านได้อภิปรายถึงถนนบ้านบุ บ้านลองตองที่อยู่ในเขตเลือกตั้งของ
กระผม ต้องขอบคุณมาก ๆ เลย ผมอึดอัดใจมานานกับถนนเส้ นนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ มเป็ น
สมาชิ กสภาฯ มา 4 สมั ย บวกกับ ที่ ณ ปั จจุ บั น 17 ปีก ว่า ถนนเส้ นบ้ านบุ – บ้า นลองตอง
ระยะทางรวม 7.291 กิโลเมตร ตลอดระยะเวลา 16-17 ปีที่ผ่านมา มีการซ่อมแซมอยู่ 2 ครั้ง
คือทําจากต้นทางเป็นราดคอนกรีตมาซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว และส่วนหนึ่งก็ได้ปูทับไป
ประมาณ 300-400 เมตร ในส่วนที่เสียหาย และในครั้งนี้ผมตั้งงบประมาณมาโดยตลอดตั้งแต่ปี
59 ปี 60 ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ จนมาปี 61 จังหวัดได้ลงพื้นที่สัญจร ชาวบ้านบ้านโพธิ์ บ้าน
ตลาดก็ได้ร้องขอทางจังหวัดขอให้ซ่อมแซมถนนเส้นนี้ ซึ่งระยะทางยาวมันพาดผ่าน อบต.จอหอ
อีกฝั่งหนึ่งก็เทศบาลจอหอ และเข้าสู่กลางตําบลบ้านตลาดไปสู่ตําบลบ้านโพธิ์ ซึ่งพาดผ่านกลาง
หมู่บ้าน ซึ่งถนนนี้เป็นถนนของ อบจ.เรานี่เอง ซึ่งมีความกว้างทั้งหมดผิวจราจร 6 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่พี่น้องชาวบ้านตลาด ชาวเทศบาลจอหอ อบต.
จอหอ และชาวตําบลบ้านโพธิ์และอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถเดินทางไปถึงตําบลหนองงูเหลือม ที่
ใช้เส้นทางสายนี้เข้าออกสู่ตัวเมืองอยู่เป็นประจํา ถนนเส้นทางสายนี้มีระยะทางที่ยาวมาก ในการ
ดูแลซ่ อมแซมท่ านจะเห็ น ผมไปบ่อ ยมากเส้ น ทางสายนี้เป็น เส้ น ทางสายหลั กที่ ผ มเข้าออกมา
ระยะเวลา 16 ปี ผิวจราจรบางส่วนชํารุดเสียหาย ไหล่ทางแทบจะหลุดลุ่ยไปไม่เห็นแล้ว ความ
เจริญเข้ามาลูกหลานเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนจักรยาน มอเตอไซค์ยังสามารถวิ่งได้โดยปลอดภัย แต่
เดี๋ยวนี้ผิวเหลือ 6 เมตร และเป็นผิวที่ไม่ดี จากแยกเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ไปวัดลองตอง ทะลุไป
ถึงวัดหนองจอกออกไปตําบลหนองงูเหลือมได้นั้น บางช่วง 400-500 เมตรนั้นถนนเป็นคลื่น
เหมือนคลื่นทะเล ถ้าเราวิ่งเร็ว รถจะกระโดดขึ้นกระโดดลง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ไหล่
ทางก็ไม่มีแล้ว บางส่วนที่อยู่หน้าบ้านบุ หน้าสถานี รพสต. ถึงหน้าตลาด ของตําบลตลาดนั้น ผิว
จราจรก็ชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมากมาย ในส่วนต้นทางก็เป็นคอนกรีตซึ่งก่อสร้างมาแล้วก็
เกิดความเสียหาย ในการตั้งข้อบัญญัติฯ นั้นบอกว่าเป็นการปูผิวจราจรทับแต่ไม่ส ามารถที่จะ
ดําเนินการได้ จึงมีการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณบางส่วนที่เป็นคลื่นเป็นอะไรก็ต้องทําการรื้อชั้น
พื้นออกมาและทําการซ่อมแซมให้ผิวมันเรียบเหมือนเดิม ที่จะให้พี่น้องสามารถใช้ได้ด้วยความ
สะดวกสบาย ในส่วนผิวที่ดีเราก็ไม่ได้ซ่อมแซมจะทําเฉพาะในส่วนที่ชํารุดเสียหายจริง ๆ ก็ได้มีการ
ดําเนินการปรับโอนลดโอนเพิ่ม ถนนเส้นนั้นตลอดระยะเวลา 16 ปีของผมบางครั้งเห็นเป็นหลุม
เป็นบ่อก็ได้แจ้งเตือนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหาร ก็ได้รับความอนุเคราะห์ไปซ่อม
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บางครั้งอาจจะทันท่วงที บางครั้งอาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ได้ไปซ่อมมาโดยตลอด แม้กระทั่งตัวผมเอง
บางครั้งก็ยังต้องควักสตางค์ไปซื้อฮอทมิกซ์และรบกวนทางท้องถิ่นนั้นหรือไม่ก็จ้างคนงานไปทํา
การปะซ่อม เพราะถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อแม้กระทั่งกว้างแค่ฟุตเดียว อาจจะลึก 9 นิ้ว 10 นิ้ว ถ้าพี่
น้ อ งที่ ทํ างานอยู่ โ รงงานขั บขี่ ม อเตอไซค์ ถ้ า ล้ อ หน้า ตกหลุ ม รถมอเตอไซค์ พ ลิ ก คว่ํา ทํา ให้ เ กิ ด
อุบัติเหตุเสียชีวิตผมว่ามันจะติดที่ใจผม มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเอาคืนมาได้ ตรงนั้นผมถึงให้
ความสําคัญที่จะดูแลถนนเส้นนี้ ซึ่งเป็นถนนสายหลักของชาวตําบลตลาด ของชาวตําบลบ้านโพธิ์
และพี่น้องชาวหนองงูเหลือมได้ใช้เป็นเส้นทางหลักสัญจรไปมา ทีแรกก็คิดว่าเอา 6 เมตรก็พอ
เพราะมีสาย ฉ. แล้ว แต่มันไม่ใช่ ทุกวันนี้จะเดินข้ามถนนยังยาก ยิ่งช่ว งเช้าหรือช่วงเย็นเด็ก
นักเรียนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเดินทางไปทํางาน ถนนเส้นนี้จะคับคั่งมาก ยิ่งหน้าโรงเรียนยิ่งน่าเป็น
ห่วง และในช่วงตอนเย็นก็เช่นเดียวกัน ยังคงให้มีความกว้าง 8 เมตรไว้ เพื่อที่จะบริการพี่น้อง
ประชาชน แต่ครั้งนี้อาจจะทําได้ 3 หรือ 4 จุด แต่ก็จะพยายามทําให้เส้นนี้ดีตลอดทั้งสายเพื่อ
พี่น้องประชาชน ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความเอาใจใส่ และเล็งเห็นถึงความสําคัญ เพราะ
ทุกวันนี้ประชากรได้มีการเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ตําบลตลาด ตําบลบ้านโพธิ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผม
ยังเคยได้คุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ท่านนายกเทศบาลตําบลตลาดว่าท่านขอ
อนุ ญ าตไปทาง อบจ.ตรงหน้ า ตลาดก็ ดี ท่ า นทํ า ลู ก กระโดดเพื่ อ ที่ จ ะให้ ร ถชลอเพราะพี่ น้ อ ง
ประชาชนเราเด็กเล็ก ๆ ใช้เส้นทางสายนี้ตลอดเวลามันจะก่อให้เกิดอันตรายและมีรถบรรทุกหนัก
วิ่งจากสายจักราชเข้ายองแยงผ่านหน้าวัดพนมวันมาออกตรงสระธรรมขันธ์ ซึ่งรถบรรทุกหนัก
เหล่านี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อถนนที่ถนนเป็นคลื่นน้ําทะเลเหมือนที่ผมว่า ท่านอาจจะเห็นว่า
มันเรียบ มันเรียบเป็นบางช่วงในครั้งนี้ทําในส่วนที่มันแย่จริง ๆ ผมอยู่ตรงนั้นมาโดยตลอด และ
ท่านนายกเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ก็ดี ท่านนายกเทศบาลตําบลตลาดก็ดี ท่านได้ถามผมอยู่เป็น
ประจําแม้กระทั่งท่านสมาชิกฯ หรือ สท.ตําบลตลาดก็ดี หรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ได้ถามผมอยู่
ตลอดเวลาทุกครั้งที่ผมไปงาน ถามว่าเมื่อไรจะทําสักที ผมยังบอกเดี๋ยวก่อน กําลังตามเรื่องอยู่
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าสภาฯ แก้ไขแล้ว ผมว่าอีกไม่นานน่าจะทําได้ ผมแตะเบรกมาโดยตลอด
บอกผมจะไปหาผู้ว่าฯ เพราะผู้ว่าฯ รับปากแล้วไม่ทําสักที เพราะมันเป็นหน้าที่ของผม ผมเป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชน ถนนเส้นนี้เป็นเส้นเดียวผมขอทุกท่านได้โปรดเห็นใจพี่น้องประชาชน
เพราะพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาก็อยู่ในความดูแลของเพื่อนสมาชิกฯ ของท่านฝ่ายบริหาร
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมพรอีกครั้งครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
ทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง นี่แหละครับคือปัญหาท่านประธาน
ฯ ต้องกราบขอบพระคุ ณเพื่อนสมาชิกฯ ท่านนั ฎ ฐชัยฐ์ จากอําเภอเมื องฯ ผมไม่ได้ขัดเลยว่ า
โครงการดี ๆ อย่างนี้อยากเห็นความเจริญ อยากเห็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในเขตที่
ท่านรับผิดชอบ นี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะนั่นถือว่าท่านได้ทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วทําไมครับโครงการดี ๆ แบบนี้เราจะยกมือไม่ให้ผ่าน แต่สําหรับ
โครงการที่มันแย่แล้วเรารับไม่ได้ เราจะทําอย่างไร ยกมือเหมารวมแบบเข่งอย่างนั้นหรือ ปลาเน่า
ทั้งตัว ตัวเดียว เอาทั้งเล่มโครงการดีหมดผมไม่ได้ขัดเลย ทําไปเถอะ น้อยไปด้วยซ้ําไป 10 ล้าน
แต่ท่านดีใจเหมือนกับที่ผมเสียใจไหมครับ ไปโอนลดของท่านจากตั้งแต่ก่อนโอนลดอย่างที่ท่าน
ต้องการวันนี้ควรจะทําเสร็จไปแล้วด้วยเพราะอยู่ในโครงการที่จะโอนลด โครงการที่โอนลดมาจาก
ข้อบัญญัติ มาจากที่เรายกมือแล้วต้องดําเนินการ ถ้าประกาศไม่ได้ไม่มีผู้รับจ้างหรือติดขัดอย่างไร
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ถึงมาโอนเพิ่ม แล้วมาโอนเพิ่มตัวเงินกลับลด ตรงนี้ขอหารือท่านประธานว่าจะเอาอย่างไร จะยก
มือทีละโครงการไหม อันไหนไม่ดีให้มันตกเป็นเงินสะสมไปเพราะเวลามันเหลือน้อย ส่วนอันไหนที่
ดีก็คงไว้ โครงการเรือไททานิกอีโปง จะตัดท่านก็ยกมือเลย ใครเห็นด้วย ใครไม่เห็นด้วย เอาที
ละรายการไหม หรืออย่างไร ขอบพระคุณครับท่านประธาน
ประธานสภาฯ
มีท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม ถ้าไม่มีผมจะขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียนท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อภิปรายเมื่อสักครู่ โดยเฉพาะ
ท่านสมพร เราก็ได้ฟังท่านมาเกือบ 2 ชั่ว โมง ก่อนอื่นดิฉัน ขออธิบายนิดหนึ่งเรื่องตาชั่งตรวจ
บรรทุก ดิฉันเองในตําแหน่งผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเป็นอํานาจและหน้าที่โดยตรงของนายก
อบจ. ในถนนที่เรารับผิดชอบ ในเรื่องการถ่ายโอน 1,200 กว่ากิโลเมตร เราถูกตรวจสอบจากทั้ง
กรม จากทั้งจังหวัดว่าทําไมเราถึงไม่มีตาชั่งวัดรถที่วิ่งผ่า น แต่เราไม่ได้ไปวัดทุกวัน การไปเราไม่ได้
ไปคนเดียว เราไปทั้งชุมชน เราไปทั้งตํารวจ อันนั้นเป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงของดิฉัน 3 ปีที่ดิฉัน
มาอยู่ไม่เคยมีอันนี้เลยว่าเราจะซื้อ เราก็บอกว่าเราไม่พร้อมที่จะซื้อ ปีนี้เราลองดูไม่งั้นเราก็จะตก
เกณฑ์อยู่ตลอดเวลา เป็นอํานาจหน้ าที่ใครมาเป็นนายกฯ ชื่ออะไรก็แล้วแต่ ก.ไก่ ข.ไข่ ก็เป็น
อํานาจหน้าที่ของท่าน และการซื้อเป็นอํานาจหน้าที่และประโยชน์ของมันคือจํากัดรถที่วิ่งเกิน
ไม่ได้จับชาวบ้าน ชาวบ้านคงไม่บรรทุกเกิน เราจับผู้ประกอบการ ดิฉันจับใช่ไม๊ ไม่ใช่ ตํารวจท่าน
เป็ น คนจั บ และอั น นี้ คื อ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องเราโดยตรงแต่ เ ราไม่ ไ ด้ ทํ า หน้ า ที่ ข องเราโดยตรง
ท่านสมพรท่านคงไม่ทราบ ว่าอันนี้แหละคือ พรบ.โดยตรงของเราเลย แต่เรายังไม่ได้ทําหน้าที่ที่
แท้จริงของเรา เราถึงขาดตกบกพร่องเรื่องนี้ เราออกพร้อมตํารวจออกพร้อมชุมชนต้องแจ้งเขา
ก่อนล่วงหน้า ทําทุกวันใช่ไหม ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ ในการทําต้องบอกล่วงหน้า กับผู้ประกอบการ
ไม๊ ไม่จําเป็น มีโทษปรับติดคุกหรืออะไรก็แล้วแต่ อันนี้คืออํานาจหน้าที่ เรามี พรบ.รองรับของ
ท้องถิ่น และถนนที่เราถูกถ่ายโอนมาทั้งหมดพันกว่ากิโล เราไม่เคยทําตรงนี้เลย ดิฉันชี้แจงให้ทุก
ท่านทราบ ส่วนในเรื่ องของเรือผักตบชวา เราถูกขอยืมรถแมคโครประจํา จนเราไม่สามารถที่จะ
ออกไปดูแลงานของเราได้เลย เพราะเอาไปที ขอเอ่ยชื่อ อําเภอพิมายเอาไปทีเกือบ 3 อาทิตย์
ไม่ให้ก็ไม่ได้ ถามว่าหนอง คลอง บึง แม่น้ําเขาเยอะไหม เรามีแม่น้ํา 5 สาย ถามว่าเรารับผิดชอบ
ไม๊ ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่เราเป็นผู้ร่วมในการทําให้เขา แล้วสเปคต่าง ๆ ไม่ใช่ดิฉันมานั่งคิดเอง
หรือว่าเจ้าหน้าที่ของดิฉันคิดเองไม่ใช่ สเปคนี้เป็นสเปคที่กรมการปกครองส่งมาให้ และบอกว่ามี
เรื อกั น รึ ยั ง สํ านั กนายกรัฐ มนตรีดิ ฉั นก็ ขอเรือ ไป เพราะเราทํ าโครงการต้ อ งขออนุ ญาตเอ่ ย
โครงการนิดหนึ่ง จิตอาสาเพื่อลําน้ําเราทําที่หนองมะโนรมห์มีเนื้อที่ 53 ไร่ เราทําถวายพระองค์
ท่าน ผักตบชวาครึ่งหนึ่ง 25 ไร่ เราจะเอาอะไรไปตัก จะใช้คนเดินตามหนองคลองบึงก็คงไม่ใช่
ดิฉันเองเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องกลัวดิฉันใช้คุ้มค่า คิดแล้วคิดอีกว่าจะเอาโครงการนี้เข้าดีไม่ดี
คงไม่ ใช่ ซื้ อ มาเพื่ อหนองมะโนรมห์ ค งไม่ใ ช่ ใ ช้ ทั้ง จัง หวั ดนครราชสี มา ถ้า ถามว่ าใช่ห น้า ที่ไ หม
ดิฉันถามท่านเลยว่าการที่เราไปขุดลอกคลองใช่หน้าที่หรือไม่ เป็นการร้องขอใช่ไหม นี่ก็เป็นการร้อง
ขอของชาวบ้านทั้งนั้นเลย ถึงเราจะไม่ใช่เจ้าของ หนอง คลอง บึง ก็ตามก็เป็นการร้องขอจาก อปท. ดิฉันถาม
ว่า อปท.ท้องถิ่นเรา ถ้าเขามีงบซื้อเขาซื้อแล้ว ดิฉันบอกแล้วดิฉันใช้เงินคุ้มค่าที่สุด ดิฉันไม่เอา
ชื่อเสียง ไม่เอานามสกุลของดิฉันมาเสียเรื่องแบบนี้หรอก ในเรื่องของรถ 25 ล้าน ใช้คนแค่ 2 คน
และนอกนั้นเป็น mix หมด Seven In One หมด 4-5 ปีมีแต่พวกท่านนี่แหละบอกว่าท่าน
นายกฯ รถนี่ดีนะ ทําไมท่านนายกฯ ไม่กล้าตัดสินใจซื้อ ถามว่าอําเภอโนนสูงอาจจะไม่ต้องการ
แต่อีก 31 อําเภออาจจะต้องการก็ได้ การใช้เป็นการเป่าลมร้อน และระบบเทคโนโลยีของเขา
ถามว่าเราเป็นจังหวัดแรกที่ซื้อไหมคงไม่ใช่ ซื้อกัน 30-40 จังหวัดแล้วทั่วประเทศ เป็นต้นแบบที่
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ซื้อคงไม่ใช่ ดิฉันไม่อยากที่จะถูกหน่วยตรวจสอบมานั่งตรวจสอบว่าซื้อทําไม ซื้อไปทําอะไร จะเอา
แค่ถนน 1,200 กิโลนี่แหละเรายังทําของเราไม่ทันเลย บางท่านบอกว่าท่านนายกฯ ท้องถิ่นของ
มาทําให้เขาหน่อยได้ไหม ดิฉันบอกทําได้แต่อยู่ลําดับที่ 2 นะ เอาของเราซะก่อน 1,200 กิโล
ที่เราได้มา 199 เส้นทาง ท่านสังเกตไหม 2 ปีนี้ดิฉันทําถนนเส้นยาวหมดเลย ถ้ามีเงินทําเลย
อําเภอด่านขุนทด 30 กว่าล้านดิฉันก็ทํา หนองแวงอะไรก็ไม่ทราบ เป็นถนนอมตะ ไม่มีใครเอาเงิน
ลงไปทําเลย มีแต่ไปซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ ตอนนี้ไม่ต้อง รื้ อใหม่ทําใหม่หมดเลย ใครที่อยู่ด่านขุนทด
ท่านทราบไช่ไหมคะ อยู่ที่การที่ใครที่จะมาประมูลดิฉันไม่ทราบว่าใครประมูลได้ เรื่องของการ
จัดซื้อจั ดจ้ างไปตามระบบ ดิฉันไม่มีเอี่ยวไม่มีอะไรทั้งสิ้ น อย่าคิดว่าดิฉันจะโกง ไม่มีห รอกคะ
อีกเรื่องหนึ่งรถผสมแอสฟัลติกเป็นเครื่ องที่ลักษณะทําความร้อนให้กับผิวจราจร และมาในเรื่อง
ของรถบรรทุกดีเซล ถ้าเราเรียกกันธรรมดาก็คือรถปิคอัพ 9 คัน มีช่างทั้งหมด 9 เส้นทาง ไม่เคย
ซื้อรถแบบนี้มา 10 ปี ดิฉันก็ไตร่ตรองดูแล้วว่าซื้อแล้วอย่ามีปัญหานะ ขับกันเอง แล้วโซนไหน
รับผิดชอบกันเอง และไปให้รวดเร็ว ไม่ใช่บอกว่าไมไป เพราะว่าไม่มีรถ ช่างเขาเสียสละโดยที่ใช้รถ
ส่วนตัวของเขา แต่อาจจะใช้น้ํามันหลวงเพราะว่าเดินทางด้วย รถคันนั้น คันนี้ บางท่านที่นั่งอยู่ใน
ห้องในที่นี้ไม่มีใครที่จะเสียสละใช้รถส่วนตัวแน่นอน ดิฉันบอกว่าบางท่าน ถามว่าเขาไปในงาน
ราชการใช่ไม๊ ดิฉันตอบว่าใช่ แล้วเราทําไมไม่อํานวยความสะดวกเขา และรถคันนี้ไม่ใช่รถประจํา
บ้านเขา เป็ น รถที่อยู่ ส่ ว นกลางของโซนเขา ถ้ามีโ ซน 9 โซน นี้ รับผิ ดชอบแต่ล ะอําเภอที่เขา
กําหนดกันไว้แล้ว มันก็จะไปได้รวดเร็ว ไม่ต้องมา รอรถคันนั้น ไม่ต้องมารอรถคันนี้ คนทํางานเรา
ก็อยากสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้เขา แต่สิ่งอํานวยความสะดวกก็ต้องพอประมาณ รถนายกฯ
ก็ไม่ได้ซื้ อใหม่ รถรองนายกฯ ก็ไม่ได้ซื้ อสั กคัน รถ ผอ.กองก็ ไม่ได้ซื้ อ ดิฉันซื้ อให้ ผู้ ป ฏิบัติงาน
และผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี ตั้ง แต่ ชั้ นล่ างจนมาถึง ชั้น สู ง ก็ แล้ ว กั น ไม่ จํา เป็ นต้ อ งมาซื้ อรถนายกฯ ก่ อ น
รถรองนายกฯ ก่อน ไอ้ข้างล่างช่างมัน ไม่ใช่ ดิฉันดูจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน อีกเรื่องหนึ่งชุดเกรด
อย่างที่ท่าน สจ.แนะนํา เรามี 3 ชุด จริง ๆ ดิฉันอยากมี 5 ชุดด้วยซ้ําไป เพราะอยากประจําเป็น
โซน 6 ปีนี่ไม่ได้ซื้อเลยเพิ่งจะมาซื้อนี้ อีกชุดหนึ่งดิฉันไม่ต้องพูดก็ได้ เราแทบจะต้องตัดไปเลย
ว่าอยู่ที่ไหนดิฉันจะไม่พูด แต่อยู่ที่สูง ๆ ก็แล้วกันแทบจะต้องตัดไปเลย เพราะเรียกใช้ตลอด และ
ไปใช้ทีเป็นเดือน ดิฉันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูจัดสรรอันที่มีอยู่นี่แหละ เครื่องจักร 6 ปีเท่าที่
ดิฉันทราบ คนเรายังป่วย รถก็ต้องเข้าอู่ซ่อมเหมือนกัน เวลาวิ่ง ๆ ไปดิฉันมีไลน์ของกองช่าง อันนี้
ซ่อม อันนี้อันนั้นน้อตหลุด อันนี้หัก อันนั้นขาด ก็เห็นใจอยู่นะคะ กว่าจะทําเรื่องเบิก ซื้ออะไหล่
ระบบราชการ ท่านก็น่าจะรู้ เรื่องโคมไฟดิฉันให้ติดตั้งได้ แต่ให้ติดตั้งเฉพาะถนนของ อบจ.เท่านั้น
ถนนอื่นไม่ และหน้าโรงเรี ยนเท่านั้นเอง ส่วนที่จะราคาเท่าไหร่ไม่ทราบ มันมีระบบการจัดซื้อจัด
จ้าง มีร าคา มีการกําหนดสเปคมากมาย ดิฉันทําทุกอย่างด้ว ยความคุ้มค่า แล้ว เวลาดิฉันเข้า
ประชุมกับท่านผู้ใหญ่ เขาถามว่าถนนท่านนายกฯ ตามแยกติดไฟหน่อยได้ไหมกลางคืนมันมืด
เหลือเกิน มันมองไม่เห็นและรถก็จ ะเกิดอุบัติเหตุ ก็เลยให้สํานักช่างไปดูถนนของเรากี่สาย และมี
แยก 2 แยก 3 แยก 4 แยก ไปดูสิและตั้งงบประมาณติดไฟ ติดแบบโซล่าเลย พอมันมืดมันจะ
สว่างของมันเองโดยอัตโนมัติ 5 ปี เปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งหนึ่ง และแบตเตอรี่ 5 ปี ต่อไปมันยิ่งถูก
ลง ๆ เพราะว่าคนติดตั้งเยอะ สํา หรับโอนลดโอนเพิ่มก็ตามเอกสารก็แล้วแต่ ในเรื่องของแผนงาน
ทั้งปีดิฉันเองปีนี้บอกตรง ๆ ว่าลงมาดูแผนเอง อย่างที่ดิฉันได้บอกตอนต้นประชุมแล้วว่าถ้าเอกสาร
ไม่ครบ ดิฉันไม่บรรจุในแผนแน่นอน อย่าทําความลําบากใจให้ ข้าราชการ อย่างนั้นท่านผู้ทรง
เกียรติทุกท่านท่านที่ดูแลพื้น ที่แทนดิฉัน ถ้าท่านร้องขอหรือว่า อบต.ร้องขอ ขอให้เขาทํา ปร.4
ปร.5 มาด้ ว ยและดู แ บบว่ า เป็ น อย่ า งไร และเราจะลงไป แม้ แ ต่ ใ นโรงเรี ย น โรงเรี ย นได้ รั บ
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งบอุดหนุนได้แต่เฉพาะภายในตึก นอกตึกโรงเรียนไม่เคยได้รับงบประมาณเลย โรงเรียนอยู่กับเรา
15 ปี ไม่เคยได้ทําอะไรเลย ก็มีแต่ คนร้องขอดิฉันว่าท่านนายกฯ ทําถนนให้หน่อย ไฟมันมืด และ
อําเภอด่านขุนทดที่คอมพิวเตอร์หายทั้งห้องเป็นอย่างไร ตั้งกรรมการสอบเรียบร้อย ติด CCTV เรา
ก็ต้องคิดการติด CCTV ของโรงเรียน 1.ต้องติดทางเข้า 2.ติดทางออก 3.ติดทางขึ้นตึก 4.ติดหน้า
ห้องน้ํา เป็นอย่างไรคะเดี๋ยวนี้ หน้าห้องน้ําเด็กหนุ่มเด็กสาวเห็นไหมมีแต่เรื่อง และติดหน้าห้อง
คอมพิวเตอร์ และกองอํานวยการ เพราะว่ากองอํานวยการจะมีเซฟเงิน ดิฉันต้องใช้ความถี่ถ้วนใน
การคิดแต่ละอย่าง ๆ เพราะว่า 1.ต้องการให้คนอยู่ ๆ อย่างความปลอดภัย ไม่มีบ้านพักครู ไม่เคย
สร้างบ้านพักครูมา 40 ปี ดิฉันก็สร้างให้ ออกแบบให้ ให้ทางสํานักช่างออกแบบ เป็นห้องชุด แต่ก็
ยังไม่สร้างครบทุกโรงเรียน ส่วนสําหรับในเรื่องไฟนั้น เราคงไม่ได้ติดตั้งทั้ง 32 อําเภอหรอกคะ
มันก็ต้องมีอําเภอแรกอําเภอหลังคล้าย ๆ ว่าเอาอันนี้ไปก่อนนะ ติดอันนี้ก่อน แล้วต่อไปก็ไปอําเภอ
อื่นให้มันครอบคลุมทั้ง 32 อําเภอ จะติดทั้ง 32 อําเภอ มันจะใช้เงินกี่ร้อยล้าน แค่ติดแค่ 3 อําเภอ
ท่านยั งบ่ น ขนาดนี้ เลย ถ้า ติดทั้ ง 32 อําเภอ งบประมาณเราไม่พ อหรอกคะ แค่งบประมาณ
1,000 กว่าล้าน ทําถนนเรายังไม่ได้เลย 1,000 กว่ากิโล และในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เรื่อง
โต๊ะหมู่บูชา บางครั้งในเรื่องโต๊ะหมู่บูชาดิฉันคงไม่ต้องพูดมาก งานจังหวัด งานหน้าย่าโม งานของ
เราพร้อมกันหมดเลย 3 งาน ถามว่าใครนึกอะไรไม่ออก ระดับจังหวัดนึกถึงแต่ อบจ. ท่านมาเป็น
ดิฉันสิคะแล้วท่านจะรู้ ใครที่นึกอะไรไม่ออก ไม่ว่าอําเภอไหนนึกอะไรไม่ออก ท่านนายอําเภอนึก
อะไรไม่ออกโทรหานายก อบจ.ก่อน ว่าจะช่วยเขาได้ อะไรที่ดิฉันช่วยได้ที่ลงไปสู่ชาวบ้านดิฉันช่วย
ทั้งนั้นแหละคะ เพราะดิฉันมาจากชาวบ้าน เราอย่าไปคิดว่าเงินที่ได้เงินงบประมาณเป็นเงินอยู่ใน
กระเป๋าเรา ดิฉันไม่เคยคิด ดิฉันว่าเงินงบประมาณคือเงินที่เราจะต้องตอบแทนกลับไปสู่ชาวบ้าน
อัน นั้น คือสั ตย์ จ ริงของดิฉัน แต่ถ้าถามว่าจะไปให้พอใจทั้ง 48 ท่าน 50 ท่าน หรือ 60 ท่าน
เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ อะไรที่มันร้ายแรง อะไรที่มันควรจะออกไปก่อนเลย อย่างเช่น อําเภอ
เทพารั ก ษ์ ข อดิ ฉั น เสี ย หายขนาดไหน บอกอย่ า งนี้ ไปเลย วั น รุ่ ง ขึ้ น ดิ ฉั น เอารถออกไปเล ย
ต่ออําเภอด่านขุนทด ในเมื่อรถอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องขนมาถึงปากช่อง ไม่ต้องขนมาถึงบัวใหญ่ ไป
แค่ด่านขุนทดก่อน และมาสีคิ้ว ไม่ต้องเคลื่อนย้ายมาก ดิฉันถึงบอกว่าอยากมีรถประจําโซนมาก
ไม่ใช่ไม่อยาก อยากมีมาก เพราะว่า 1.เขาจะได้ดูแลในพื้นที่ใกล้ ๆ กันและรถก็ ไม่ต้องเคลื่อนย้าย
มาก ไม่ต้องซื้อรถเครนที่จะต้องเคลื่อนย้ายมากมายนักหนา ไม่อยากทํา แต่พอซื้อขึ้นมาเสร็จดิฉัน
ก็ต้องมาอธิบายอย่ างนี้ ให้ท่านเข้าใจก่อน ก็คงไม่มีอะไรมาก จุดใหญ่ ๆ ก็จะเป็นในลักษณะนี้
มากกว่ า และส่ ว นถนนหนทางนั้ น ดิ ฉั น ไม่ ใ ช่ ช่ า ง แต่ พ อจะทราบว่ า ถนนหนท างสํ า รวจจริ ง
ออกแบบจริง ปร.4 ปร.5 มีการออกแบบจริง ถ้าไม่มีดิฉันไม่ให้บรรจุแน่นอนแล้วเงินสะสมเราจะ
คุยกันคราวหน้า แต่เงินสะสมถ้าผ่านสภาฯ ไปแล้วอีก 2 อาทิตย์ดิฉันส่งพัสดุได้เลย และไปทํา
จัดซื้อจัดจ้างได้เลยเพราะ ปร.4 ปร.5 ออกแบบครบหมดทุกอย่าง ตอนนี้ดิฉันไม่พูดถึ งเรื่องเดิม
แต่นั บ แต่นี้ ต่อไปทุกอย่ างจะต้องถูกต้องตามระเบียบ ดิฉันเป็นคนที่ชอบถูกต้องตามระเบียบ
ดิฉันไม่อยากให้เอาข้อกฎหมาย ทุกคนเป็นนักข้อกฎหมายแล้วมาตีดิฉันว่าจะต้องเอาข้อกฎหมาย
ข้อไหนมาบีบนายกฯ คนนี้ให้ได้ ไม่ต้องคะ ดิฉันเป็นคนที่ทําถูกต้องตามระเบียบ ตามข้อบังคับ
หรือกฎหมายที่กําหนดมา ฝากทุกท่าน ท่าน สจ.ผู้ทรงเกียรติว่าเรามีระเบียบไว้ให้ใช้ ก็ขอให้ใช้
ตามระเบียบที่ทางราชการเขากําหนดมา ดิฉันคนหนึ่งละ ท่านไม่ต้องกลัวดิฉันใช้เงินทุกบาททุก
สตางค์อย่างคุ้มค่ามาก ดิฉันตัดเยอะมาก ช้าเพราะอะไร ช้าเพราะคนนั้นอยากได้นี่ คนนี้อยากได้
นั่น ส่วนนั้นอยากได้นี่ หน่วยนั้นอยากได้นี่อยากได้นั่น ดิฉันบอกว่าขอดู อบจ.เป็นหลักก่อนแล้ว
อย่างอื่นค่อยว่ากัน เท่านั้นทุกคนก็ถอยหมด เพราะดิฉันบอกว่าดิฉันต้องมีจุดยืนของดิฉันเอง เราก็
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ต้องมองใน อบจ.ของเราเป็นหลักก่อน ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่าน สจ.ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านพิเชฎฐ์ครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกฯ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน
ครั บ ผมขออนุ ญาตใช้สิ ทธิ์พ าดพิง เรื่อ งไฟฟ้าที่ อําเภอบั ว ใหญ่ โดยจะขออธิบายรายละเอีย ด
เกี่ย วกับเรื่ องที่ต้องไปติดไฟบริเวณนั้น จะมีอยู่ 3 จุด ตามแผนที่เห็ นในเอกสาร ผมจะขยาย
นิ ดหนึ่ งว่าบริ เวณจุ ดที่ไ ปติดโดยเฉพาะบริเวณเส้ นถนนจากบ้านด่านช้างไปหนองหญ้าปล้ อ ง
บริเวณนั้นจะเป็นโรงงานของบริษัทตงฮั้ว ขออนุญาตเอ่ยนามตรงนั้นจะมีพนักงานซึ่งทํางานเยอะ
เส้นบริเวณตรงนั้นจะมีอุบัติเหตุบ่อย ผมเข้าใจเหตุผลที่ฝ่ายบริหารต้องไปทําไฟฟ้าตรงนั้น ติดตั้ง
ไฟแสงสว่างตรงนั้น และเป็นทางที่ไปเชื่อมกับทางใหญ่ ถนน 202 ตรงนั้นเป็นจุดที่มีโรงงานและ
จะมีคนใช้เยอะ โดยเฉพาะบริษัทตงฮั้วจะมีงานกลางคืนด้วย เจ้าหน้าที่พนักงานต่าง ๆ ก็จะมี งาน
กะกลางคืน มัน มีความจําเป็นจริง ๆ ที่จะต้องติดบริเวณนั้นเรื่องของแสงสว่าง อีกจุดหนึ่งคือ
บริเวณตรงบ้านหนองพลวง ตรงนั้นจะเชื่อมอําเภอบ้านเหลื่อม ตรงนั้นจะมืดมากและเชื่อมไป
เส้นทางใหญ่ เส้นไปบ้านเหลื่อม เส้นไปแก้งสนามนาง ส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นไร่มัน บริเวณรอบ ๆ
จะเป็นไร่มัน ไร่ อ้อย ตรงนั้นก็ไม่มีแสงสว่าง ล่าสุ ดนี้ก็มีอุบัติเหตุ นักเรียนเสียชีวิต อีกจุดหนึ่ง
บริเวณตําบลขุนทอง ซึ่งถ้าเราวิ่งตรงไปก็จะไปเชื่อม อ.พล จุดนั้นจะเป็นบริเวณทางตรงซึ่งเป็น
ระยะยาว เป็นเส้นตรงตลอด มีอุบัติเหตุบ่อย เพราะตรงนั้นจะผ่านหลายหมู่บ้ านจะมีทางโค้ง เขา
เรียกว่าบ้านขุนช้าง บ้านโคกสว่าง จะเป็นทางโค้งหักศอก ก็จะมีอุบัติเหตุบ่อย ก็ต้องขอบคุณทาง
ฝ่ายบริหารที่ได้ให้ความกรุณาใช้งบประมาณตรงนั้นเพื่อไปบรรเทาอุบัติเหตุ ต้องขอขอบคุณทาง
ฝ่ายบริหาร ต้องขอชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ทางท่าน สจ.ชุณห์ครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ผมขออนุญาตไม่
ว่าจะเป็นท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความคิดเห็นในสิ่งที่อาจจะดูแล้วมีทั้งคุณธรรมและขาด
คุณธรรม วันนี้เราอาจจะมีการวิจารณ์ด้วยและวิเคราะห์ด้วย ผมเป็น สจ.มา 5 สมัย กับแถม 2 ปี
ไม่เคยไม่ยกมือ ยกมือมาโดยตลอด แต่วันนี้ที่ท่านฝ่ายบริหารท่านได้ทําโครงการมันอาจเป็น
โครงการใหม่ ๆ ที่พวกเราอาจจะไม่ได้คิดว่าโครงการเสาไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ แต่ก่อนไม่มี
เดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะมีโครงการใหม่ ๆ อย่างเครื่องพ่นฉีดควัน 2 ตัว ตกประมาณ 100,000 กว่าบาท
วันก่อนผมดูทีวี ทีวีเขาบอกว่าทําเองตกเครื่องละประมาณ 3,000 บาท ดีมากเลย นี่ก็ดูเป็น
ตัวอย่าง เราอยากจะให้ อบจ.เป็นศูนย์กลางเพิ่มการเรียนรู้ ไม่ใช่ว่าจะไปซื้ออย่างเดียว เท่าไหร่ก็
จะซื้อ เราน่าจะมาคิดเอง ทําเอง อย่างสมมุติเรือที่ท่านพูดเราอาจจะมาคิดสร้างเองสักลําละ
1,000,000 บาท ได้ไหม อยากให้ปรับความคิด อยากให้นําทฤษฎีของพระองค์ท่านมาใช้ว่าถ้า
เราไปทําแล้ว มันจะไม่คุ้มทุน ฝากท่านฝ่ายบริหาร ผมยกตัวอย่างแก้มลิงที่ดอนเมือง ประมาณ
200 ไร่ ท่านบอกว่าไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมาขุด หรอก ทําอย่างไรรู้ไหมครับ ท่านก็ไปดูร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้ว จะมีรถบรรทุกวิ่งผ่ านไปผ่านมา ถามว่าจะให้ดินฟรีเอาไหม พวกผู้รับเหมา
ประกอบการบอกว่ าดีครับไม่ต้องเสี ย ค่าที่ดิน ขุดดิน 200 ไร่ที่เป็นแก้มลิ งที่ดอนเมือง นี่คื อ
โครงการแรกที่เ ราคิ ดว่า งบประมาณที่ เราจะใช้นั้ นให้ เกิด ประโยชน์ แต่พระองค์ท่า นคิด เป็ น
ตัวอย่างอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว แล้วเอากองทุนนั้นมาเป็น
กองทุนชัยพัฒนาเท่าทุกวันนี้ นี่คือตัวอย่างแนวคิด แต่วันนี้พวกเราคิดแต่จะซื้ออย่างเดียว ไม่คิดว่า
การลงทุนนั้นไม่ได้วิเคราะห์และมาทํา ให้พี่น้องมาวิจารณ์ ก็เลยมีความสับสนกันนิดหนึ่ง แต่วันนี้
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โครงการที่ผ่านมามีทั้งเหตุและผลมากมาย ท่านนายกฯ ก็ชี้แจง ก็ชื่นชมครับ เข้าใจอยู่ อันไหนที่
ไม่ถูก ท่านก็ชี้แจงว่าทําแก้ไขใหม่ ชี้แจงให้มันถูก อยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้เข้าใจว่าวันนี้เป็นวัน
สุดท้ายในการที่จะมาแก้ไขงบประมาณและเราจะต้องมาวิเคราะห์อีกว่าปีต่อไปเราไปดูตัวอย่าง
สํานักงานจังหวัดเขาได้ไหม สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาเขาตั้งงบปี 63 แล้ว ของเราปี 61, 62
ยังไปไม่ถึงไหน ของเขาพอปี 62 เดือนกันยาเขาเริ่มประกาศแล้ว เดือนตุลาเขาก็เริ่มลงมือทํางาน
แล้ว ของเราปี 62 ยังหาโครงการไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหน เพราะว่ามีหน้าที่อยู่แล้ว ถ้าทําทุกคน
ให้ ตรงหน้ าที่ ยกตัว อย่ างศูนย์ฯ ที่มีตามอําเภอปรับใหม่ได้ไหม เป็นผู้ เอาโครงการมาส่ งตาม
กําหนดเวลา และเวลาโครงการลงไปให้เขามีหน้าที่ในการไปดูแลช่วยแต่ที่ผ่านมาศูนย์ฯ ไม่ต้อง
ดูแล กลัวจะจับ ไต๋ได้รึปล่าว รึกลัวอะไรก็ไม่รู้ จริง ๆ แล้วเขามีหน้าที่ แต่ไม่ให้เขาทําตามหน้าที่
อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาผมฟังท่านสมพร ท่านพูดให้พวกเรา
เข้าใจหลายเรื่อง ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่างบประมาณเราไม่ได้ไปปลูกข้าวโพด หรือเอาเงินข้าวโพด
ไปขายแล้วเอาเงินข้าวโพดมาทําอีก งบประมาณทั้งหมดเขามีมาให้เราแล้วเพียงแต่ให้เราจัดการให้
เป็นระบบ ผมว่าปีต่อปีก็ยังทําไม่พอด้วยซ้ําไป อันนี้เราทําไม่ได้ ปี 59, 60, 61 ผมว่าเป็นการ
บริหารที่ยังขาดการบริหาร ขอให้เราจะเอาความบกพร่องนั้นมาแก้ไขต่อไปในปี 62 ผมเป็นคน
หนึ่งที่เห็นในการอภิปรายของท่านสมาชิกฯ เราไม่เคยอภิปรายกันมากขนาดนี้ ตั้งแต่เป็นสมาชิก
อบจ.มา มาวันนี้มีการอภิปรายกันมากที่สุดและมีเหตุและผลมากที่สุด วันนี้ผู้อภิปรายก็ต้องชื่นชม
ว่าท่านตั้งใจดูความขาดตกบกพร่องของผู้บริหารก็นําไปเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา แต่โ ครงการ
วันนี้ผมเองยังอยากจะเห็นด้วยกับการที่มีหลายโครงการที่จําเป็นจะต้องดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรีย น โครงการอื่นก็ดี อันไหนที่เราคิดว่าจะไม่ผ่ าน หากดําเนินการแล้ วถ้ามีการแก้ไขได้ก็
อยากจะให้แก้ไขเป็นบางอย่างบางรายได้ไหม ถ้าไม่ได้มีความจําเป็นอย่างไร เป็นต้น ปรึกษาท่าน
ประธานฯ ว่าบางท่านอาจจะดูแล้วว่าเหตุผลทั้ง 2 ท่านที่อธิบายมา คนอธิบายไปเหตุผลไม่พอ
เรายกเป็นบางข้อได้หรือปล่าว แต่ถ้าไม่ได้ก็จะผ่านทั้งหมด ผมก็อยากให้สมาชิกฯ ที่อยู่ด้วยกันดี
โดยตลอด อยากให้ อบจ.โคราชเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจริง ๆ ผมอยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้ช่วยกัน
วิเคราะห์ พิจารณา ถ้าเรา จะขออนุญาตให้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไปทางเดียวกัน พักสัก
5 นาที หรือจะยกมือเลย ผมไม่อยากให้ทุกฝ่ายเดินออกไปคนละเส้นทาง อยากให้ไปทางเดียวกัน
ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
ขอพักการประชุม 5 นาทีครับ

ประธานสภาฯ
พักการประชุม 5 นาที
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ก่อนที่จะลงมติด้วยความเข้าใจที่ดี เพราะเมื่อสักครู่ได้รับฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในสภาฯ และสภาฯ ของ
เรานั้นเป็นสภาอันทรงเกียรติ หลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งสภาฯ มา เราก็ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องที่จะ
โหวตสวนกัน ด้วยความเคารพว่าทางฝ่ายบริหารตอบ ก็เข้าใจประเด็น และเข้าใจความรู้สึกของ
ท่านดีด้ว ยความมุ่งมั่น ที่จะดําเนินการบริหารจัดการตามการโอนเพิ่มในครั้งนี้ และด้วยความ
เคารพจริง ๆ ว่าวันนี้สภาฯ แห่งนี้ไม่ได้ว่าท่านสักนิดหนึ่งเลยเพียงแต่บางโครงการมันกระจุกไม่
กระจายแค่นั้นเอง อาจจะให้ท่านได้รับฟังบรรดาปัญหาของสมาชิกฯ ตรงนี้ ประเด็นหลักคือไม่ได้
มีใครโกง ไม่ได้มีใครรับผลประโยชน์ ไม่ได้มีใครที่ไม่ดีไ ม่งาม แต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าบางโครงการ
นั้นขอความกรุณาว่าต่อไปจะทําโครงการอย่างนี้ก็ให้ฟังเสียงหรือปรึกษาหารือทางสมาชิกฯ ก่อน
ไม่อยากจะให้มีการโหวตสวนกันว่าเอาแพ้เอาชนะกัน ไม่ใช่ครับ ที่อภิปรายมา 1-2 ชั่วโมง เพื่อจะ
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ชี้ให้เห็นประเด็นสําคัญ เพื่อนสมาชิกฯ หลายคนไม่เข้าใจว่ายกมือผ่านไปแต่ละครั้งมีโครงการ
อะไรบ้าง และปัญหามันเกิดเพราะอะไร และพอฟังคําอธิบายของทางฝ่ายบริหารทุกคนก็เข้าใจว่า
ไม่อยากจะให้ไม่พอใจ หรือเป็นการเอาชนะกันในสภาฯ เป็นฝ่ายค้าน หรืออะไร ไม่ใช่ หลังจากที่
เมื่อสักครู่ได้ฟังคําชี้แจงก็เข้าใจถึงความจําเป็นตรงนั้น ก็ขอฝากด้วยว่าในเมื่อสภาฯ แห่งนี้ยกมือไป
แล้ว วันนี้ตกลงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน เดี๋ยวท่านประธานฯ คอยดู แต่ว่ายกมือไปแล้วก็ขอให้ฝ่าย
บริหารฯ ได้ดําเนินการอย่างจริงจัง และถ้าสิ่งไหนที่จะเกิดความเสมอภาคกับ 32 อําเภอ ก็ช่วย
ดําเนินการให้ด้วย ขอบคุณครับ
ต้องขอขอบคุณท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง เชิญฝ่ายบริหาร ท่านรองฯ กิตติครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ต้องกราบเรียน
ว่าที่มาสายเพราะพยายามทํางานให้พวกเรา วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 อีกไม่กี่
นาที อีกไม่กี่ชั่วโมง วันนี้เกิดข้อผิดพลาดเกิดการทํางานที่ไม่ทันต่อเวลา เพราะฉะนั้นวันนี้ต้อง
ขอร้ อ งพี่ น้ อ งข้ า ราชการในส่ ว นของ กองพั ส ดุ สํ า นั ก คลั ง ให้ รี บ ช่ ว ยทํ า งาน ให้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ก็ติดตามข้อมู ลข่าวสารตลอดเวลา ก็สงสัย
เหมือนกันว่าทําไมวันนี้จะหกโมงแล้วยังไม่หิวข้าวกันอีก เดี๋ยวก็มีคนเป็นโรคกระเพาะ ผมเรียนว่า
สิ่งที่ท่านนายกฯ ได้ประสงค์เพื่อให้มันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
สภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เกิดประโยชน์ต่อ อบจ.ของพวกเรา สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ผ มคิดว่าหลายคนคงไม่สบายใจ หลายคนคงไม่สะดวกใจ ทําไมเราต้องซื้อรถ ซื้อเรือ
ซื้อจิปาถะอย่างมากมาย เพราะอะไรครับ วันนี้เองกรณีของรถที่ซ่อมถนนที่มีมูลค่าแพง วันนี้ถ้าเรา
เข้าไปเล่นในยูทูป เข้าไปเล่นในเวปไซต์ต่าง ๆ จะเห็นว่ารถนี้มันประหยัดคน มันไม่ต้องใช้คนเยอะ
วันนี้เองเรามีเพดานอยู่ 40% ที่มีบุคลากรเพราะเขาไม่อยากให้เราเปลืองเรื่องค่าแรง เปลืองกับ
เรื่องค่าใช้จ่ายประจํา วันนี้ถ้าเรามีรถสามารถซ่อมถนนได้ 199 สาย เกือบ 2,000 กว่ากิโ ล
ถ้าเราสามารถนําไปทําได้ แล้วเกิดประโยชน์ มันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ผมเข้าใจเวลา
สจ.เข้าพื้น ที่ เวลาท่านนายกฯ เข้าพื้นที่ ข้าราชการเข้าไปในพื้นที่ ถนนของเราหลายเส้ นโดน
ร้องเรียนมาก วันนี้ลองทดสอบดูถ้ามันใช้ได้ผล 1 คัน ไม่พอ ซื้อคันที่ 2 จะว่ายังไงมาว่ากัน ถ้ามัน
ไม่พอก็ซื้อใหม่ เรือทําไมต้องซื้อ วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนมาขอเรา วันนี้เราบอกเรามี
ศักยภาพเกิน ห้วย หนอง คลอง บึงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ลําตะคอง โครงการต่าง ๆ มากมาย เรารัก
ลําตะคอง แต่ถามว่าเราไปทําอะไรให้เขาได้บ้าง เรือท้องแบน เอาไปใช้เก็บผักตบชวาเมื่อไหร่จะ
เก็บเสร็จ ที่สําคัญวันนี้เองผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราตามรอยพระยุคลบาทเสด็จพ่อ ร.9 ของพวกเรา จะ
เห็นว่าเรื่องน้ําเป็ นเรื่องสําคัญ เป็นศาสตร์พระราชาที่จะต้องมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เรื่องลําน้ํา
เรื่องคลองของพวกเรา ก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้ตัดสินใจ และถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์
ฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ ต้องรับผิดชอบ ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเราบอกเราเป็นพี่
ใหญ่ เราไม่ทําเลยจะได้อย่างไร อีกประเด็นหนึ่งเรื่องโซล่าเซล วันนี้มีหลายหน่วยที่ขอมาว่าถนน
บางเส้นก็ดี บางเส้นก็ไม่ดี บางเส้นก็เป็นจุดอันตราย และถนนถ่ายโอนของพวกเราเป็นภารกิจที่
เราจะต้องดูแลถนนถ่ายโอนให้สามารถใช้ได้ ถ้าสามารถทําได้วันนี้ถนนถ่ายโอนเรามันต้องแข่งกับ
กรมทางหลวงชนบท กรมอื่นต่าง ๆ ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางต่างๆ ถ้าเราไม่ทําอะไรเลย มันก็เป็น
การยืนอยู่กับที่ วันนี้เราต้องบอกเขาว่าเราเหมือนกัน เรามีขีดความสามารถ มีศักยภาพเท่ากั น ไม่
ว่ า จะเป็ น รถซ่ อ ม ถ้ า เรายั ง ทํ า เท่ า เดิ ม ทํ า เท่ า เก่ า ไม่ มี ท างสู้ เ ขาได้ เราไม่ ใ ช่ ห น่ ว ยงานที่ มี
ประสิทธิภาพ มีคนมากพอ ไม่ใช่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรมชลประทานเขามีตั้งเท่าไหร่ กรมทาง
หลวงชนบทเขาทําหน้าที่อย่างเดียว ถนนเขาสามารถซ่อมแซมบํารุงดูแลรักษาได้ ของเราจิปาถะ
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ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน เรื่องน้ํา เรื่องศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี การอบรมความรู้ความสามารถ
ทุกอย่างเราต้องทํา และถ้าเราไม่ทําอะไรเลยโคราชของเราจะพัฒนาได้อย่างไร ท่านสมาชิกฯ
ให้สบายใจ วันนี้เองท่านนายกฯ ได้เปลี่ยนแปลง ได้เปิดแนวนโยบายใหม่ ได้เปิดสิ่งใหม่ ๆ ก็ฝาก
เพื่อนสมาชิกฯ ว่าสิ่งนี้ อะไรที่ทําได้ อะไรที่มีประสิทธิภาพ ถ้าทําได้ ผมบอกข้าราชการทุกคน
แม้กระทั่งกองช่าง กองพัสดุก็ตามแต่ ซื้อของมาอย่าให้เป็นอนุสรณ์ ผมไม่ต้องการซื้อของมาแล้ว
มาเป็ น อนุ ส รณ์ มาจอดทิ้ ง ไว้ มั น ต้ อ งสามารถใช้ ไ ด้ จ ริ ง แต่ เ ราไม่ อ ยากได้ ข องที่ มั น ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีขีดความสามารถ ฝากเพื่อนสมาชิกฯ ว่าสิ่งที่เราทํา ท่านประธาน ที่เคารพ วันนี้
เองเทคโนโลยีเราต้องเปิดกว้าง เราต้องรับมัน โลกมันหมุนเร็ว เร็วกว่าที่เราจะตามทัน รุ่นผมจะ
50 แล้ว พี่เพื่อนสมาชิกฯ หลายคน 50 กว่าจะ 60 แล้ว ถ้าเรายังทําเหมือนเดิมเราจะมีอะไรไป
คุย มีอะไรไปอวดเขา ทําไมจัดโครงการหลายอย่างไม่ได้เพราะเราซ่อมถนนไม่ทัน เราซ่อมถนนไม่
เสร็จ รถชุดบดอัดผมก็อยากได้ วันนี้เองผมมานั่งประชุมที่นี่เกี่ยวกับข้าราชการ รถกองช่างมีรถเก่า
20 ปียังขายไม่ได้ เพราะมันไม่มีชุดสํารวจออกแบบไป วันนี้มีข้าราชการบางคนของเราที่ใช้รถ
เก่า ๆ มันเป็นโรคปอดเพราะไอเสียมันเข้าไปในรถตลอด วันนี้เลยขอให้เขาซื้อรถกองช่าง ผมมานั่ง
ตามงานให้กับพี่น้องประชาชนทํางาน ให้กับพวกเรา เขาบอกเขาไม่มีรถออก ผมบอกห้ามเอารถ
พวกนี้ไปใช้ ให้ชุดสํารวจออกแบบเอาไปใช้ ฝากเพื่อนสมาชิกฯ ฝากท่านประธานฯ ครับขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดี มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
ขณะนี้ องค์ ป ระชุ ม 34 เสี ยง สมาชิ กท่ านใดอนุมั ติใ ห้ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอขอยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 26 เสียง ท่านใดไม่
อนุมัติ ไม่อนุมัติ–ไม่ม-ี ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 8 เสียง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอด้วยมติ อนุมัติ 26 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารแถลง
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามี
ความจํ า เป็ น ต้ อ งขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 ดังนี้ รายการเดิม กองสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 950,160 บาท
สํ า นั ก การช่ า ง จํ า นวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,250,000 บาท จํ า นวน 4 โครงการ
งบประมาณ 5,200,160 บาท (ห้ า ล้ า นสองแสนหนึ่ ง ร้ อ ยหกสิ บ บาทถ้ ว น) รายการขอ
เปลี่ยนแปลง กองสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 950,160 บาท สํานักการช่าง
จํ า นวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,250,000 บาท จํ า นวน 4 โครงการ งบประมาณ
5,200,160 บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งร้ อยหกสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
สรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 8
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีส มาชิ กสภาฯ ท่า นใดที่จ ะอภิปรายเพิ่ม เติ มหรื อไม่ครั บ ถ้าไม่มี ผ มจะขอมติ นะครับ ขณะนี้
องค์ประชุม 33 เสียง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอขอยกมือขึ้นครับ อนุมัติ 31 เสียง ท่าน
ใดไม่ อ นุ มั ติ ไม่ อ นุ มั ติ –ไม่ มี - ท่ า นใดงดออกเสี ย ง งดออกเสี ย ง 2 เสี ย ง (ประธานสภาฯและ
เลขานุการฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอด้วยมติอนุมัติ 31 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ)
ผมขออนุญาตเลื่อนระเบียบวาระที่ 7 ไปอยู่ท้าย และขอนําระเบียบวาระที่ 8 มาพิจารณาก่อน
ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 33 เสียง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่
7 ไปอยู่ท้าย และนําระเบียบวาระที่ 8 มาพิจารณาก่อน โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 31 เสียง
ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 7 ไปอยู่ท้าย และนาระเบียบวาระที่ 8 มา
พิจารณา ก่อน ด้วยมติ เห็นชอบ 31 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี มา และผู้ ทรงเกี ยรติทุกท่าน หลั กการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดนครราชสีมา ในการกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2561 ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมีจํานวน
มาก ได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความ
จําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็น
ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1.หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 36
โครงการ เป็นเงิน 6,963,160 บาท (หกหล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 159 โครงการ เป็นเงิน 311,517,500 บาท (สามร้อย
สิบ เอ็ดล้ านห้ าแสนหนึ่ งหมื่นเจ็ดพันห้ าร้อยบาทถ้วน) รวม 195 โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้ น
318,480,660 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโ ครงการ (กง.2) ที่ได้นําเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านชยกฤตครับ
นายชยกฤต ยินดีสุข
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชยกฤต ยินดีสุข สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอํา เภอลําทะเมนชัย อยู่ชายแดนตะวันออก ติด
บุรีรัมย์ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น ผม
ขออนุญาตท่านประธานฯ ฝากไปยังคณะผู้บริหารว่าขอให้ตั้งข้อสังเกตในการกันเงิน ระยะเวลา
ผ่านมา 1 ปี ปี 61 มีอยู่ 4 ไตรมาส ครบ 1 ปี งานต่างๆ ในข้อบัญญัติเพิ่งจะออกไตรมาส 1 ไตรมาส
2 และก็ยังไม่ครบทั้ง 32 อําเภอ จังหวัดนครราชสีมานั้นมี 32 อําเภอ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด แต่การบริหารงานผมมองว่า 32 อําเภอ
มี 4 ไตรมาส ในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งานก็ยั งไม่มีออก ยกตัวอย่าง อําเภอลําทะเมนชัย ออก
ไตรมาส 1 ตัวเดียว 1,000,000 บาท ไตรมาส 2 ก็ยังไม่ออก ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ก็ยังต้อง
เอากลั บ มากั น เงิน ในเมื่ อกันเงินแล้ ว วันไหน เดื อนไหน ปีไหน ถึง จะเอางบประมาณออกมา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้งบประมาณเหล่านั้นลงไปถึงพี่น้องประชาชนทั้ง 32 อําเภอ ด้วยความ
เป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมทั้ง 32 อําเภอ ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารให้ตอบว่าจะออกให้พี่น้องประชาชนทั้ง 32 อําเภอให้ครบได้เมื่อไหร่ เพราะ
เดี๋ยวเราก็จะมีร่างข้อบัญญัติฯ ปี 62 เข้ามาอีกแล้ว ไหนจะ 61 ยังไม่ได้ทํา ไหนจะ 62 เข้ามาอีก
4 ไตรมาส ผมว่าคงจะมีอีก 4 ไตรมาส เป็น 8 ไตรมาส ถึงจะได้ทํางาน ฝากท่านประธานฯ ไปยัง
คณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านชยกฤตครับ เชิญท่านเลิศชัยครับ
นายเลิศชัย ธนประศาสน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ กระผมนายเลิศชัย ธนประศาสน์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว เขต 2 การกันเงินหมวดก่อสร้างที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ 159 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 311 ล้าน
กว่า ในจํานวน 159 โครงการนี้มีของ อ.สีคิ้วอยู่ 12 โครงการเช่นเดียวกัน งบประมาณร่วม 15
ล้ านบาท ข้ อกังวลนี้ ผ มเองเคยเจอมาแล้ ว และเพื่อนสมาชิกฯ หลาย ๆ คน ก็เคยเจอมาแล้ ว
เหมือนกัน ก็อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านฝ่า ยบริหาร ขอให้ได้กระจายงบ
และออกงบประมาณให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิก สจ. ทุก ๆ คน อย่างทั่วถึงและ
เป็ น ธรรม กัน เงิน เรายิ นดีครับ เพราะโครงการเหล่ านี้ทาง สจ.ในพื้นที่เอง หรือทุกท่าน ก็ไ ด้
ประชาสัมพันธ์กับผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือท่านนายกฯ สมาชิก อบต.เราก็ได้
แจ้งเขาไป ข้อกังวลเหล่านี้ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯ ได้เรียนฝ่ายบริหารว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นข้อกังวลและอยากให้ท่านได้กระจายงบลงให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทุก ๆ ท่าน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่าน สจ.เลิศชัย ครับ เชิญท่านรองฯ กิตติครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นต้องกราบ
ขออภัยแทนถึงพี่น้องประชาชนทุกคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราทําข้อบัญญัติที่ผมคิดว่า
ดีที่สุดที่เคยมีข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมา แต่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันการ
พัฒนาต่าง ๆ มันเลยหยุดชะงัก ข้าราชการเราหลายส่วน หลายฝ่ายไม่เข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีระบบใหม่ เราเคยทํางานแบบเดิม ซึ่งเราคาดหวังว่ามันจะสามารถทําได้เหมือนในอดีต แต่ใน

๓๙

วันนี้ เองวิธีการจัดซื้อจั ดจ้างเองก็ดี วิธีการที่จะต้องออกสํ ารวจ ออกแบบ ผมเองได้เน้นย้ํากับ
ข้าราชการกองช่างว่าวันนี้ถนนหนทางของพี่น้องประชาชนเสี ยหายต้องรีบนําเงินงบประมาณ
ออกมาใช้นอกจากจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนที่ดีแล้ว หลายอําเภอ หลาย
หมู่บ้ าน หลายตําบลก็ได้ออกข่าวขอบคุณองค์การบริหารส่ว นจังหวัด แต่มีห ลายอําเภอก็ร้อง
ท้ ว งติ ง มาตลอดเวลา ผมเองก็ เ ห็ น ใจข้ า ราชการว่ า วิ ธี ก ารทํ า แบบใหม่ ต้ อ งมี พิ กั ด ต้ อ งมี
รายละเอียด ต้องมีแบบแผน วันนี้ผมได้สั่งการสํานักช่างว่าแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าของทางหลวงท้องถิ่นทุกตัวที่ออกไปจะต้องมีระดับ ทุก ตัวที่ออกไป
จะต้องมีปริมาณงานที่ชัดเจน ต้องมีจุดกําหนดพิกัด ต้องมีความละเอียดเหมาะสม เราเองรู้สึก
ผิดหวังและเสียใจเงินงบประมาณตั้ง 300 กว่าล้านที่เราจะต้องกันภายในปี 62 ถ้าเงินออกไปได้
หมุนอีก 3 รอบ กลายเป็น 1,000 กว่าล้าน จะช่วยให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น จะช่วยให้ ผู้รับจ้างมี
งานทํามากขึ้น ได้หมุนของออกไป ประชาชนได้ประโยชน์ แต่ผมยืนยันว่าปี 2562 จะไม่ให้มี
เหตุการณ์ที่ให้ท่าน สจ.ต้องมานั่งตามที่กองช่างเองว่าข้อบัญญัติเมื่อไรจะออก เมื่อไรจะทํา ปีที่
แล้วเรามัวแต่ไปยุ่งเรื่องราวต่าง ๆ มากมายแต่ปีนี้ผมยืนยันว่าวันนี้นั่งที่พัสดุทั้งวัน ในปีหน้าไม่ต้อง
นั่งพัสดุทั้งวัน ไม่ต้องนั่งคลังทั้งวัน ท่านนายกฯ กรุณาให้ท่านรองฯประดิษฐ์ กิ่งโก้ มาช่วยดูแผน
ผมมีเวลามากขึ้น จะได้มีโอกาสมากําชับ ได้มีโอกาสมาดูกองช่างมากขึ้น ผมได้เข้ามาดูกองช่าง
2-3 รอบแล้ว และตั้งใจว่าอาทิตย์หนึ่งต้องเข้ามานั่งกองช่างเพื่อไล่งาน เพื่อนําปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กองช่างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง ไม่ต้องให้พวกเรา ไม่ต้องให้เพื่อนสมาชิกฯ ต้องมาไล่เอง ว่าออกรึ
ยังทําถึงไหนแล้ว ผมยืนยันว่าใน 5 วันที่เราทํางาน ผมต้องมานั่งที่กองช่างวันหนึ่งหรือสองวันต่อ
สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ผมมั่ นใจว่าในปี 2562 ที่เรากันเงินในปี 2561 ในขณะที่เราทําปี 62
ด้วย ผมเชื่อว่าไม่เกิน 2 ไตรมาส ในปี 62 วันนี้ผมเห็นใจเพื่อนสมาชิกฯ ถ้าผลงานไม่ออก มีข่าว
แว่ว ๆ ว่ามีเพื่อนสมาชิกฯ หลายคนจะนั่งไม่ครบโต๊ะ อาจจะมีคนลาออก เราเอง ผมเองก็อยากให้
เพื่อนสมาชิกฯ ที่นั่งในที่นี้ หรือรองฯ นายก ไปสู่สภาผู้แทนราษฎร แต่การที่จะให้เขาไปสู่สภา
ผู้แทนราษฎรให้ได้ผลงานในระดับท้องถิ่นต้องทําให้เขาให้ได้ ต้องทําให้เขาสร้างผลวานให้ได้ ไม่
ทราบว่าท่านประธานสภาฯ จะได้นั่งประธานสภาฯ อีกนานเท่าไหร่ ผมตั้งใจไว้ว่าก่อนมีการ
เลือกตั้งปีหน้าที่คาดหมายกันคือ 24 กุมภาพันธ์ เร็วที่สุด ช้าสุดเดือนพฤษภาคม อย่างน้อยที่สุด
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ผมจะต้องนําผลงานออกให้กับเพื่อนสมาชิกฯ
ออกให้แต่ละมุ้ง แต่ละบ้าน ให้แต่ละพรรคการเมือง และเราก็ต้องบอกว่าเราพร้อมสําหรับการ
เลือกตั้งในรอบหน้ า เพื่ อให้เพื่อนสมาชิกฯ หลายท่าน เพื่อให้องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดได้มี
ผลงานออกไปสู่สายตาประชาชน ไม่ใช่แค่มานั่งประชุมสภาฯ และยกมือเฉย ๆ การแก้ปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกิดขึ้นจริง ต้องนําของออกไปให้เขา ต้องไปแก้ไขปัญหาให้เขา ผมเชื่อ
สิ่งเหล่านี้วันนี้เองผมงานที่ออกได้ง่ายที่สุดคือไม่มีใครสนใจแล้วว่าจะไปอบรมที่ไหน วันนี้ถามว่า
ถนนเราไม่ดีจะทํายังไง วันนี้เดินทางลําบาก พืชผลทางการเกษตรกําลังออกอีกไม่กี่เดือนพืชผล
ทางการเกษตรออกแล้ว ผมเข้าใจเพราะผมอยู่กับพี่น้องเกษตรกร อ้อยเขาออกได้ตามฤดูกาล มัน
สามารถนําออกมาได้ สามารถสร้างเม็ดเงินได้ ผมเชื่อว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ผม
เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกฯ ที่กังวลก็เพราะเรื่องเหล่านี้ เป็น สจ. เป็น ส.อบต. เป็น ส.ส. ทําอะไรให้เกิด
ประโยชน์ต่อบ้านเมืองบ้าง แต่ถ้าเราทําจะมากจะน้อย ขอให้เราทํา ขอให้เรากล้าที่จะทํา จะผิดจะ
ถูก ถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าดีแล้วผมเชื่อว่ามันก็จะได้ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ผมยืนยันกับ
ท่านประธานฯ ว่าแต่นี้ต่อไปจะเข้มงวดกวดขัน จะให้ออกข้อบัญญัติ ออกงานปี 60 61 62 ต้อง
ออกไปพร้อม ๆ กัน ทําให้ได้ วันนี้จะไม่มีข้อจํากัดอีกแล้วว่าพิกัดไม่ได้ พิกัดต้องได้หมด แบบต้อง
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มาตรฐานเดียวกับทางหลวงชนบท ปริมาณงานต้องได้ตามเป้าหมายที่เราควบคุม เพราะวันนี้ไม่ใช่
มีแต่พี่น้องในสภาฯ ยังมีพี่น้องประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการทํางานของพวกเรา ผมเห็นเพื่อน
สมาชิกฯ หลายคนได้กระตือรือร้นได้ทํางานให้กับพี่น้องประชาชน ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เป็น
กระจกส่องเงาให้เราว่าเราได้ทํางานข้อผิดพลาดอย่างไร วันนี้เป็นการยืนยันกับเพื่อนสมาชิกฯ กับ
พี่น้องสื่อมวลชน กับทุกส่วนทุกฝ่าย กับข้าราชการ เพราะวันนี้ท่านนายกเอง ผมเอง ฝ่ายบริหาร
ท่านประธานสภาฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ กระจกสะท้อนเงาวันนี้เราเห็นภาพชัดว่ามันบูดเบี้ยวตรงไหน
เราจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น เพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชน เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาให้กับ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมขอเรียนยืนยันกับท่านประธานสภาฯ ตามนี้ครับ ขอบคุณครับ
ต้องขอขอบคุณท่านรองฯ กิตติ ครับ ที่ท่านได้กําชับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้องค์ประชุม 33 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 31
เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ - ไม่มี – ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา
และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ อนุมัติ 31 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี – งดออกเสียง 2 เสียง (ประธาน
สภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ญัต ติ เ รื่ อง ขออนุมั ติ กั น เงิน กรณี ไ ม่ก่ อหนี้ผู กพั น (โอนตั้ งรายการใหม่ ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดนครราชสี ม า ในการกัน เงิน กรณี มิได้ ก่อหนี้ผู ก พัน (โอนตั้ง รายการใหม่ ) งบประมาณ
ประจํ าปี พ.ศ.2561 เหตุผ ล ด้วยได้รับคําร้องจากส่ วนราชการในสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดนครราชสีมา ว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขอ
อนุ มั ติกัน เงิน กรณี มิได้ ก่อหนี้ผู ก พัน (โอนตั้ งรายการใหม่) งบประมาณประจําปี พ.ศ.2561
ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้ 1.หมวดค่าครุภัณ ฑ์ จํานวน 62 โครงการ เป็นเงิน 78,332,624 บาท
(เจ็ ด สิ บ แปดล้ า นสามแสนสามหมื่ น สองพั น หกร้ อ ยยี่ สิ บ สี่ บ าทถ้ ว น) 2. หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน 138 โครงการ เป็นเงิน 111,492,500 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสน
เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม 200 โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 189,825,124 บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
2562 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ (กง.2) ที่ได้นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 หมวด 5 การกั น เงิ น ข้ อ 59 ในกรณี ที่ มี ร ายจ่ า ยหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา
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ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 30 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดอนุ มัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ 28 เสียง ท่าน
ใดไม่อนุมัติ ไม่อนุ มัติ - ไม่มี – ท่านใดงดออกเสี ยง งดออกเสี ยง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และ
เลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ อนุมัติ 28 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี – งดออกเสียง
2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

ญัต ติ เ รื่ อ ง ขออนุ มัติ ขยายเวลาเบิก จ่า ยเงิน กัน เงิน ไม่ ก่อหนี้ผูก พัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้เมื่อ
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ออกไป
อีก 1 ปี เหตุผล ด้วยได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ออกไปอีก 1 ปี ดังนี้
1.หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 11 โครงการ เป็นเงิน 23,943,700 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 2.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง จํานวน 81 โครงการ เป็นเงิน
228,381,400 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวม 92
โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 252,325,100 บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นห้า
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
โครงการ (กง.2) ที่ได้นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกัน เงิน ข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ ายเงินนั้ นต่อปีอีก ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิ ได้ดําเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ นี่คือการ
กันเงินของปี 60 เรายังจํากันได้ว่าปี 60 เป็นงบประมาณเจ้าปัญหา เพราะมันไม่ครอบคลุม มีอยู่
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แค่ 16 อําเภอ ขาดอีก 20 อําเภอ ที่จะดําเนินการ ไม่มีงบดําเนินการในปี 60 จะยกตัวอย่างให้
ฟังว่าวันนี้เราต้องยกมือกันเงินปี 60 แต่ขอยกเป็นรายละเอียดในแผ่นสีเหลือง ผมขอสรุปสั้น ๆ
ว่าตั้งแต่ปี 60 เราพิจารณาแสดงว่าผ่านข้อบัญญัติฯ ปี 59 และมาใช้ในปี 60 ปรากฏว่าผ่าน
ข้อบัญญัติไปแล้ว เป็นข้อกฎหมายไปแล้วก็ยังทําไม่ได้อีก ต้องมากันเงินกันอีก ปี 61 กันเงินไป
แล้ ว คาดว่าปี 62 ก็คงจะกันเงินปี 61 แต่ขอว่าจะทําอะไรให้ รีบทําเถอะ อย่ามากันอีกเลย
รายการที่ 5 ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 5 คัน เมื่อสักครู่เพิ่งอนุมัติไปรถกระบะที่มานั่งเถียงกันนั่น
แหละ 7 หรือ 8 คัน ปี 60 ยังทําไม่ได้เลย ผมยังบอกว่าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เรื่องเงินโอนลดโอน
เพิ่ม ซื้อมาได้ 7 หรือ 8 คัน ปี 60 ยังทําไม่ได้ ผมยังบอกว่าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เรื่องเงินโอนลดโอน
เพิ่มซื้อมาได้ 7 คัน ปี 60 ตั้งไว้ 5 คัน ราคาใกล้เคียงกันเลย ยังซื้อไม่ได้เลย จะกันไปทําไม หรือ
ถ้าจะให้กันขออนุโมทนาสาธุว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ซื้อไปเลย ทําไปเลย นี่เรื่องวัสดุ วัสดุกันไว้ 23 ล้าน
ประกอบด้วย เครื่องเสียง รถเครื่องเสียงคาดว่าจะไปเปิดคอนเสิร์ตที่ไหนยังไม่ทราบ จะเข้าปี 62
แล้ว จะเข้าปี 62 แล้ว ของปี 60 ดําเนินการเถอะ ส่วนรายละเอียดเรื่องถนนที่ท่านรองฯกิตติ
ท่านมาช้าไปหน่อย ไม่งั้นจะราบรื่นกว่านี้ งานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งสําคัญก็คือถนน นี่กันไว้ตั้งแต่ปี
60 ยกตัวอย่างให้ฟัง อ.ปักธงชัย 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 80 ล้าน อําเภอห้วยแถลง
1 โครงการ งานถนน 39 ล้าน อ.ด่านขุนทด 2 โครงการ 33 ล้าน นี่ผมกําลังอนุโมทนาอยู่ว่าให้
ท่านประสบผลสํ าเร็ จ เถอะ ปี 61 กําลั งจะผ่ านไปแล้ ว จะเข้าปี 62 อําเภอที่ 4 อ.ปากช่อง
1 โครงการ 12 ล้าน นี่กันเงินปี 60 อําเภอที่ 5 อ.เฉลิมพระเกียรติ 15 ล้าน อําเภอที่ 6 อ.ครบุรี
1 โครงการ 12 ล้าน อําเภอเมือง 4 โครงการ 3 ล้านกว่า อําเภอที่น่าสนใจที่สุด ทีแรกก็ได้เยอะ
ที่สุ ด 23,900,000 บาท ในปี 60 ทําโครงการไป อ.ประทาย ต้องขอแสดงความยินดีจาก
23,900,000 บาท เหลือ 880,000 บาท ตั้งแต่ปี 60 ยังทําไม่ได้เลยครับท่านประธานฯ รวม
ๆ ดูแล้วทั้งหมดโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะต้องยกมือกันเงินให้ประมาณ 200 กว่าล้าน ก็อยากให้
สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบก่อนที่จะยกมือไปเฉย ๆ ครั้งนี้แหละให้ผ่านและขออนุโ มทนาสาธุด้วย ว่า
ให้รีบดําเนินการเร็ว ๆ เถอะ ขอบพระคุณครับ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
ปี 2560 เปิดมาภายใน 2-3 อาทิตย์ ผมจะประกาศให้หมด ปี 60 เราจะได้มาตามแค่ ปี 61 ปี
เดียว ก่อนเลือกตั้งใช้หมดแน่นอน เพราะปี 60 เสร็ จเรียบร้อยหมดแล้ว อยู่ที่พัสดุหมดแล้ว ที่
ต้องมาช้าเพราะต้องเซ็นแบบ เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบ 5 หน้า แบบ 30 – 40 แผ่น ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีแล้วนะครับ ผมจะขอมตินะ
ครับ ขณะนี้องค์ประชุม 30 เสียง สมาชิก สภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงิน
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ อนุมัติ
28 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- สมาชิกฯ ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง
2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น เงิ น ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2560 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 28 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ก่อสร้างอาคารสานักงาน สาขา
โชคชัย ภายในพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เชิญฝ่ายบริหารครับ

๔๓

นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัดนครราชสี มา ในการอนุญาตให้ ส รรพสามิตพื้นที่นครราชสี มาใช้
ประโยชน์บนที่ราชพัสดุ ซึ่งมีชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ใช้ ประโยชน์ เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย ภายในพื้นที่บริเวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอําเภอโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วย สํานัก
การคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ได้รับรายงานจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ขอความ
อนุเคราะห์ใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ นม.2491 ตําบลโชคชัยอําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย
ภายในพื้น ที่บ ริ เวณสถานีขนส่ งผู้ โ ดยสารอําเภอโชคชัย เนื่องจากสํ านักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา สาขาโชคชัย ได้เช่าอาคารพาณิชย์ของเอกชนเป็นสถานที่ทําการ และไม่ได้รับความ
สะดวกเนื่องจากพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการมีจํากัด ปัจจุบันที่ราชพัสดุแปลง
ดังกล่าวมีชื่อ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอโชคชัย)”
เป็นผู้ใช้ประโยชน์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาใช้ประโยชน์ในราชการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอโชคชัย และบ้านพักเจ้าหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารอําเภอโชคชัย มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่
ซึ่งในการก่อสร้างต้องใช้เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา ตามแบบแปลนของกรมสรรพสามิต
จํานวน 43 หน้า เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการและเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
นั้ น ตามหนั ง สื อคณะกรรมการวินิ จ ฉั ยปั ญ หาการจัด ซื้ อ จัด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้
พิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกฎกระทรวงว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 หมวด 2 การใช้ที่ราชพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา ก่อสร้างอาคารสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย ภายในพื้นที่
บริ เวณสถานี ขนส่ งผู้โ ดยสารอําเภอโชคชัย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน โดยห้ามมิให้นําไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเสนอญัตติ
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีท่านใด
อภิปรายนะครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 30 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ก่อสร้างอาคารสํานักงาน สาขาโชคชัย ภายในพื้นที่บริเวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอโปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 28 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง งดออกเสียง 2
เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ก่อสร้างอาคารสานักงาน สาขาโชคชัย
ภายในพื้นที่บริ เวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ่า ย
บริหารเสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 28 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธาน
สภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 11
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ
เชิญท่านณัฐชัยณ์ครับ
นายนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ เมื่อสักครูได้ยินท่านรองฯกิตติ เชาว์ดี ได้พูดถึงเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างรื้อโครงการที่ค้างเก่าปี 60 61 ท่านบอกว่าท่านจะให้ จบ ผมฟังแล้วรู้สึกชื่นใจ
แทนเพื่อน ๆ สมาชิกฯ เพราะในปี 60 ผมไม่มีงบประมาณลงในพื้นที่เลยนะครับ แล้วก็ได้ยินท่าน
รองกิตติพูดแล้วก็ชื่นใจ ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เราได้ติดตามงบประมาณของปี 61
บางท่านก็ออกบ้าง บางท่านก็ยังไม่ออก ของผมก็เพิ่งทราบข่าวนะครับว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท
อะไรก็ไม่รู้หรอก แต่ก็ได้ไปบอกท่านนายกฯ ว่า โครงการนี้ตั้งแต่หน้าศูนย์กองช่างของเราเนี่ยใน
ตําบลหนองระเวียง เชื่อม สองตําบลเนี่ย 2,900,000 ล้านกว่าบาทได้ผู้รับจ้างแล้วเป็นตัวแรก
ของปี61 นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดียิ่ง หวังว่าข้อบัญญั ติที่เราได้รับปากพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้นํา
ท้องถิ่นที่ได้นําเสนอเกินศักยภาพของท้องถิ่น คือตรงนี้มีความสําคัญสูงสุดเพราะว่าทุกท่านได้
รับปากได้ไปบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเข้าข้อบัญญัติแล้ว แน่นอนทําแน่นอนนี่คือสิ่งสําคัญ บาง
ท่านก็ได้แล้วบางท่านก็ยังไม่ได้ ตอนนี้แบบก็เสร็จเยอะแยะไปหมดไปกองกันอยู่ที่จัดซื้อ ท่านกิตติ
ก็เซนผ่านแล้ว จัดซื้อก็ได้ข่าวว่าทํางานกันเป็นระวิงเลย ไหนจะเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งโอนใหม่
เข้าไปอีก ผมนี่รู้สึกเห็นใจนะครับท่านพี่น้องข้าราชการเพราะว่าท่านก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
ครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของเรานั้นก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็
เป็นพี่น้องกันก็ควรจะให้กําลังใจกันให้งานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบนั้นได้ดําเนินไป
ด้วยดี ครับขอบคุณทุกท่านครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณท่าน ต้องขอรบกวนท่านสมาชิกทุกท่า นนะครับ ทางกองกิจการสภาได้นําเอกสาร
ร่างของปี 62 มอบให้กับทุกๆ ท่านแล้วนะครับ ก็คงจะเรียกประชุมเร็วๆ นี้นะครับ อาจจะเป็นวัน
ศุกร์หน้า ขอปิดประชุมนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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