รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 /2561
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 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. ดร.ภูกิจ
14. นายชยุต
15. นายพรชัย
16. นายธวัฒน์
17. นายศิริพงศ์
18. นายเลิศชัย
19. นายสถาพร
20. นายสมพร
21. นายสาทิช
22. นายพงษ์พันธุ์
23. นายพิชัยศักดิ์
24. นายสมชาย
25. นางสุพัตรา
26. นายไกรวัจน์
27. นายไพฑูรย์
28. นายโกวิทย์
29. นายสมจิต
30. นางสาวจุฑาสัณห์

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศ์สุรเวท
อยูํยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล๎า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อนิวัตกูลชัย
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
อํานวยทรัพย์
ศิริปริญญานันต์
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล

ประธานสภาอบจ.นม.
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภาอบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมาเขต 7
ส.อบจ.อ.ปากชํองเขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ดํานขุนทด 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.บัวใหญํ เขต 1
ส.อบจ.อ.แก๎งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.อ.บ๎านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย

31. นายสมโภชน์
32. นายบัวพันธ์
33. นายชยกฤต
34. นางสาวรมย์ธีรา
35. นายมนัส
36. นางอรอนงค์
37. นายชาคริต
38. นายบุญดี
39. นายศุภชัย
40. นายรักชาติ
41. นายชาญชัย
42. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1. นายอัฏฐกร
2. นายสมยศ
3. นายภาณุ
4. นายรชฏ
5. นายชวาล
6. นายวีระชาติ
ฝ่ายบริหาร
1.
2.
3.
4.

จินตนามณีรัตน์
จันคําวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ไพบูลย์วงค์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ศิริชัยคีรีโกศล

๒
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห๎วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว

อินทร์ศร
คุณเวียง
ยนต์สุข
ดํานกุล
พัฒนกําชัย
ทุํงไผํแหลม

ส.อบจ.อ.ปากชํองเขต 2
ส.อบจ.อ.ปากชํองเขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัยเขต 1
ส.อบจ.อ.ดํานขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายกิตติ
เชาวน์ดี
นายประดิษฐ์
กิ่งโก๎
นายอุทัย
มิ่งขวัญ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 . นางบุญสิตา
2. นายไพศาล
3. นางอุไรวรรณ
4. นายธีระชัย
5. นางจารุวรรณ
6. นายชัยเกียรติ
7. นางรังสิยา
8. นายตวงสิทธิ์
9. นายเจษปฐมพงศ์
10. นางบุญสุดา

ขันธะวินะหุ
สมุทรเผําจินดา
ภัทรปิติพล
เทพนอก
เยื่อสูงเนิน
เกษรบัวทอง
นุทกิจ
อภิชัยบุคคล
ธนเดชาพิทักษ์
แก๎วกระจาย

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการสํานักการคลัง
ผู๎อํานวยการสํานักการชําง
รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรร
ผู๎อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู๎อํานวยการกองสํงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู๎อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการกองสาธารณสุข
แทน หัวหน๎าสํานักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด

11. นางนงนุช
12. นายนิธโิ รจน์
13. น.ส.อิชยา
14. นายทรงยศ
15. นายวิสุทธิ์
16. นางสาวใจดาว
17. นางวินญา
18. นางนิภา
19. น.ส.ศุภรัตติยา
20. นางศรีวรรณ
21. นายภูริชัช
22. นายนิทิฐพนธ์
23. นางดาราวรรณ
24. นางสาวสุรีรัตน์
25. นางสุวรรณี
26. นายศุภรัตน์
27. นางสาวพิฐชญาณ์
28. นางสุพรรณี
29. น.ส.พิทยา
30. นางเพ็ญประภา
31. นางมาลิน
32. นางรุํงทิพย์
33. นางภัคธมล
34. นายบรรลือ
35. นางสาวเสาวภา
36. น.ส.อรอุมา
37. นายกชกร
38. นายพงศ์พัฒน์
39. นางสาวกชพร
40. น.ส.เกสร
41. นายกิติศักดิ์
42. นายวันชนะ
43. นายทวีศักดิ์
44. นายฐนนท์รัชต์
45. นายประสิทธิ์
46. นายรัฐชัย
47. นางรัตนาภรณ์

กาหลง
บุญญาวัฒนานันท์
วงศ์กันยา
โดดเดี่ยว
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
แขนรัมย์
เทียมทัด
เจริญเดช
สวนสุนทร
มหัทธนบุญนพ
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
สถาพร
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จําปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก๎ว
เทําสาร
นุวัตติวงศ์
วงเวียน
สมลือชาชัย
เนื่องสุวรรณลักษณ์
ชายากร
สมฤทธิ์
สังข์วิลัย
ผิวหลม
จองรัตนวนิช
อรชร
ขอมเกาะ

๓
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน
ผู๎อํานวยการสํวนวิศวกรรมกํอสร๎าง
นักบริหารงานการคลัง
ห๎วหน๎าฝุายการศึกษานอกระบบ
หัวหน๎าฝุายสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
หัวหน๎าฝุายกิจการสภา
หัวหน๎าฝุายประชุมสภา
หัวหน๎าฝุายงบประมาณและการพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ชํางไฟฟูา
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ฯ
ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าทีส่ ันทนาการ
พนักงานขับรถ
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
ผู๎สื่อขําว
นสพ.เทอดไท
ผู๎สื่อขําว TNN
สตรีธุรกิจ

๔
48. นายเกษม
49. นายมานะ
50. นายศุภชัย
51. นายไพฑูรย์
52. นายราชวัติ
53. นายธีระศักดิ์

ชนาธินาถ
แย๎มจะบก
อรชร
ดาบพิมาย
ราชรักษา
คําแก๎ว

มติชน
T.News
ผู๎สื่อขําวชํอง 8
T.news
โคราชคนอีสาน
นสพ.นิวส์ธุรกิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและนําสมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดขึ้นทําหน๎าที่
เข๎าสูํระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามั ญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2561
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่องที่จะแจ๎งให๎ทรราบ เรื่องที่ 1 การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ออกไปอีกสิบห๎าวัน นับตั้งแตํวันจันทร์ที่
24 กันยายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุ ลาคม 2561 นั้น เนื่องจากสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา มีญัตติสําคัญและเรํงดํวน คือ ญัตติขอความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให๎สภาฯ พิจารณา
ให๎แล๎วเสร็จ ตามอํานาจหน๎าที่และเพื่อประโยชน์แหํงองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อาศัย
อํานาจตามความใน มาตรา 22 วรรคสี่ แหํงพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก๎ไ ขเพิ่ม เติ มถึง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2552 จึง ขยายสมั ยประชุม สภาองค์การบริหารสํว นจั งหวั ด
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจําปี 2561 ออกไปอีกสิบห๎าวัน นับตั้งแตํวันอังคารที่
9 ตุลาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
ที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจรายงานยังไมํได๎ตรวจสอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.2547 แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ข๎อ 33 จึงไมํสามารถนําเสนอตํอที่ประชุมเพื่อให๎การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ได๎ หาก
แล๎วเสร็จจะนํามาเสนอที่ประชุมในคราวตํอไป
- รับทราบ -

๕
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ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้นายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ก่อสร้างอาคารพยาบาลภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ตาบลหนองบัว อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
เชิญฝุายบริหารแถลงครับ
ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ ฯ เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจั งหวัดนครราชสีมา และสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทํา น
หลักการ เพือ่ รายงานขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาต
ให๎นายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล ตําแหนํง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กํอสร๎างอาคารพยาบาล ภายในพื้ นที่ บริเวณโรงเรียนหนองบัว พิท ยาคม ตํ าบลหนองบั ว อํา เภอคง
จังหวัดนครราชสี มา เหตุผล สํานักการคลัง สํวนบริหารงานพัสดุ ได๎รับรายงานจากโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม วํานายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล ตําแหนํง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม มีความประสงค์จะกํอสร๎างอาคารพยาบาล เพื่อใช๎ประโยชน์ในภารกิจของคณะครู นักเรียน
บุคลากรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ซึ่งในการดําเนินการกํอสร๎างอาคารดังกลําว ต๎องใช๎พื้นที่ขนาดกว๎าง
7.5 เมตร ยาว 10.3 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 27
หน๎า โดยใช๎เงินบริจาคของนายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล จํานวนเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห๎าหมื่นบาท
ถ๎วน) และเมื่อดําเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จจะบริจาคอาคารพยาบาลให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อใช๎ในภารกิจของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตามวัตถุประสงค์ของผู๎บริจาครายละเอียด
แจ๎งแล๎ว นั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
กรมบัญชี กลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข๎อหารือ
แนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญ ญัติ การจั ดซื้ อจั ดจ๎ า งและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได๎พิจารณา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ กรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะให๎สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุได๎
ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากสภาท๎องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข๎อง (การให๎บุคคลใดใช๎
ประโยชน์หรือได๎รับสิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างของหนํวยการบริหาร
ราชการสํวนท๎องถิ่น ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภาหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นนั้น) และ
หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2555 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบในการอนุญาตให๎นายไกรวัจน์ จุลศิ
ริวัฒนกุล ตําแหนํง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวพิท ยาคม กํอสร๎า งอาคาร
พยาบาลภายในบริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขนาดกว๎าง 7.5 เมตร ยาว 10.3 เมตร เพื่อใช๎
ประโยชน์ในภารกิจของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยห๎ามมิให๎นําไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ
ทั้งสิ้น และเมื่อกํอสร๎างอาคารพยาบาลแล๎วเสร็จจะบริจาคอาคารพยาบาลดังกลําว ให๎เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติเพื่อให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
พิจารณาเห็นชอบ ตํอไป
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทํานนายกฯ ครับ ขอเชิญ ทํานสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไมํมีนะครับ ผมจะ
ขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 37 เสียง สมาชิกฯ ทํานใดเห็นชอบให๎นายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม กํอสร๎างอาคารพยาบาลภายในพื้นที่
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ประธานสภาฯ
นายประดิษฐ์ กิ่งโก๎

๖
บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตําบลหนองบัว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝุายบริหารเสนอ
เห็นชอบ 34 เสียง ทํานใดไมํเห็นชอบ ไมํเห็นชอบ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง งดออกเสียง 3 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ทําน (นายวิสูตร เจริญสันธิ์) และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม ก่อสร้างอาคารพยาบาลภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตาบล
หนองบั ว อาเภอคง จัง หวั ด นครราชสี มา ตามที่ ฝ่ ายบริห ารเสนอ ด้ วยมติ เ ห็ นชอบ 34 เสี ยง
ไม่ เ ห็ น ชอบ –ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 1 ท่ า น
(นายวิสูตร เจริญสันธิ์) และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้สถานีตารวจภูธรจักราช ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 9
รายการ
เชิญฝุายบริหารแถลงครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด และ
ผู๎ท รงเกีย รติ ทุกทํ า น หลั กการ เพื่อรายงานขอความเห็น ชอบจากสภาองค์การบริหารสํ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ในการอนุญาตให๎สถานีตํารวจภูธรจักราช ใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา และผู๎ทรงเกียรติทุกทํา น เพื่อใช๎เป็นสถานที่ตั้งอาคารและสิ่ง
ปลูกสร๎าง จํานวน 9 รายการ เหตุผล ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ได๎ดําเนินการรังวัด
และสอบเขตที่ดินเปลี่ยนตราจองเป็นโฉนดที่ดิน โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช
ได๎นําสํงโฉนดที่ดินเลขที่ 10040 เลขที่ ดิน 752 หน๎าสํารวจ 6 ตําบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่จํานวน 21 ไรํ 2 งาน 44 ตารางวา ซึ่งปรากฏวํา ที่ดินแปลงดังกลําวเป็นที่ตั้งสํวนราชการของ
อําเภอจักราช และได๎แจ๎งให๎สถานีตํารวจภูธรจักราช ตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร๎างบนที่ดินของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ณ อําเภอจักราช ปรากฏวํา สถานีตํารวจภูธรจักราช มีอาคาร
และสิ่งปลู กสร๎าง จํานวน 9 รายการ บนที่ดิ นจํานวน 2 แปลง ดังนี้ แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1-1-13 ไรํ
ประกอบด๎วย 1.อาคารที่ทําการสถานีตํารวจภูธรจักราช เพื่อใช๎ในการปฏิบัติราชการสถานีตํารวจภูธรจักราช
(รายละเอียดแนบท๎าย) แปลงที่ 2 เนื้อที่ 5-0-62 ไรํ ประกอบด๎วย 2.อาคารไม๎ 2 ชั้น (บ๎านพักตํารวจ
ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร) เพื่ อใช๎ เ ป็ น อาคารบ๎ า นพั กสํ า หรับ ตํ า รวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร (รายละเอี ย ดแนบท๎ า ย)
3.อาคารไม๎ 2 ชั้น (บ๎านพักตํารวจชั้นสัญญาบัตร) เพื่อใช๎เป็นอาคารบ๎านพักสําหรับตํารวจชั้นสัญญาบัตร
(รายละเอียดแนบท๎าย) 4.อาคารไม๎ 2 ชั้น (บ๎านพักตํารวจชั้นสัญญาบัตร) เพื่อใช๎เป็นอาคารบ๎านพัก
สําหรับ ตํารวจชั้นสัญญาบัตร (รายละเอียดแนบท๎าย) 5. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (บ๎านพัก
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร) เพื่อใช๎เป็นอาคารบ๎านพักสําหรับตํารวจชั้นสัญ ญาบัตร (รายละเอียดแนบท๎าย)
6.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (เรือนแถว 2 ห๎อง) เพื่อใช๎เป็นอาคารบ๎านพักสถานีตํารวจภูธรจักราช
(รายละเอียดแนบท๎ าย) 7.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (เรือนแถว 8 ห๎อง) เพื่อใช๎เป็น อาคาร
บ๎านพักสถานีตํารวจภูธรจักราช (รายละเอียดแนบท๎าย) 8.อาคารไม๎ 2 ชั้น (เรือนแถว 10 ห๎อง) เพื่อใช๎
เป็นอาคารบ๎านพักสถานีตํารวจภูธรจักราช (รายละเอียดแนบท๎าย) 9.อาคารไม๎ 2 ชั้น (เรือนแถว 10 ห๎อง)
เพื่อใช๎เป็นอาคารบ๎านพักสถานีตํารวจภูธรจักราช (รายละเอียดแนบท๎าย) ตามหนังสือคณะกรรมการ
วิ นิ จฉั ยปั ญหาการจั ดซื้ อจั ดจ๎ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ กรมบั ญชี กลาง ที่ กค (กวจ) 04052/020147

ประธานสภาฯ
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ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข๎อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ.2560 ได๎ พิ จ ารณาแนวทางปฏิบั ติ เ กี่ย วกับ การบริหารพั ส ดุ กรณี องค์ ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจะให๎สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากสภาท๎องถิ่นและเป็นไป
ตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข๎อง (การให๎บุคคลใดใช๎ประโยชน์หรือได๎รับสิทธิ์ใด ๆ ฃอันเกี่ยวกั บพัสดุประเภท
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภาหนํวย
การบริ ห ารราชการสํ ว นท๎ อ งถิ่ น นั้ น ) และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเสนอญัตติเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการอนุญาตให๎สถานีตํารวจภูธรจักราช ใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทที่ดินของ
องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน 2 แปลง เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น สถานที่ ตั้ ง อาคารและ
สิ่งปลูกสร๎าง จํานวน 9 รายการ ดังกลําว เพื่อให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณา
เห็นชอบ ตํอไป
ขอบคุณทํานรองฯ ประดิษฐ์ กิ่งโก๎ ครับ เชิญทํานสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไมํมีนะ
ครับ ผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 37 เสี ยง สมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎สถานีตํารวจภูธร
จักราช ใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช๎เป็น
สถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร๎าง จํานวน 9 รายการ ตามที่ฝุายบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ
33 เสียง ทํานใดไมํเห็นชอบ ไมํเห็นชอบ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทําน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบให้ สถานีต ารวจภูธ รจักราช ใช้ป ระโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนจัง หวัด นครราชสีมา เพื่อใช้เ ป็นสถานที่ ตั้ งอาคารและสิ่ งปลู กสร้าง จานวน
9 รายการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 33 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง
4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภา
การพิจารณางบประมาณจะมี 3 วาระ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้น
ลงมติ สําหรับวันนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญฝุายบริหารครับ
ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียนทํานประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให๎นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกฯ เป็นผู๎แถลงในญัตตินี้
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียน ทํานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา บัดนี้ ถึงเวลา ที่นายก
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดังตํอไปนี้ สถานะการคลังงบประมาณรายจํายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา มีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝาก
ธนาคารจํานวน 2,819,998,640.93 บาท 1.1.2 เงินสะสม จํา นวน 974,524,744.14 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 401,967,890.00 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้

ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ อยูํยืน

๘
ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย งบประมาณ ปี 2558 – 25 60 จํานวน 4 โครงการ รวม 5,614,640.00
บาท 1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ปี 2558 - 2560 จํานวน
199 โครงการ รวม 137,535,948.00 บาท 1.2 เงินกู๎คงค๎าง จํานวน66,148,800.00 บาท 2.
การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1)รายรับจริง จํานวน 3,490,903,614.47 บาท
ประกอบด๎วย หมวดภาษีอากร จํานวน 175,258,800.55 บาท หมวดคํ า ธรรมเนี ย ม คํ า ปรั บ และ
ใบอนุญาต จํานวน 16,910,075.63 บาท หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จํานวน 18,941,937.91 บาท
หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน - บาท หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จํานวน 969,893.23 บาท
หมวดรายได๎จากทุน จํานวน – บาท หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1,348,434,383.36 บาท หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,766,239,220.00 บาท (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์
จํานวน 164,149,303.79 บาท (3)รายจํายจริง จํานวน 3,041,219,648.52 บาท ประกอบด๎วย
งบกลาง จํ า นวน 355,954,020.65 บาท งบบุ คลากร จํ า นวน 1,076,111,952.88 บาท งบ
ดําเนินงาน จํานวน 911,142,704.39 บาท งบลงทุน จํานวน 518,154,392.25 บาทงบรายจํายอื่น
จํานวน - บาท งบเงินอุดหนุน จํานวน 15,707,274.56 บาท (4)รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 164,149,303.79 บาท (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสมจํานวน
- บาท (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน - บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการ
สถานีขนสํง กิจการสถานีขนสํงโชคชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายรับจริง จํานวน 1,305,834.46 บาท
ร า ย จํ า ย จ ริ ง จํ า น ว น 7 7 1 ,2 8 2 . 6 4 บ า ท กํ า ไ ร ส ะ ส ม จํ า น ว น - บ า ท เ งิ น ส ะ ส ม
จํานวน 1,376,408.78 บาท ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 510,162.64บาท กู๎เงินจากธนาคาร/
ก.ส.ท./อื่น ๆ จํานวน – บาท ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน – บาท เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561 จํานวน 3,129,854.02 บาท ทรัพย์จํานํา จํานวน – บาท 4. การบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
ได๎ตั้งประมาณการรายรับไว๎ทั้งสิ้น จํานวน 3,396,121,000.00 บาท ประกอบด๎วย หมวดภาษีอากร
จํ า นวน 140,000,000.00 บาท หมวดคํ า ธรรมเนี ย ม คํ า ปรั บ และใบอนุ ญ าต จํ า นวน
15,025,000.00 บาท หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จํานวน 37,881,000.00 บาท หมวดรายได๎ จ าก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน – บาท หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,100,000.00 บาท
หมวดรายได๎จากทุน จํานวน 10,000.00บาท หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1,370,000,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,831,105,000.00 บาท 4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ได๎ตั้งประมาณการรายจํายไว๎ทั้งสิ้น จํานวน 3,396,121,000.00 บาท
ประกอบด๎วย งบกลาง จํานวน 210,691,860.00 บาท งบบุคลากร จํานวน 1,290,934,840.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 1,259,596,504.00 บาท งบลงทุน จํานวน 634,332,796.00 บาท งบ
รายจํายอื่น จํานวน 500,000.00 บาทงบเงินอุดหนุน จํานวน 65,000.00 บาทเพื่อให๎การดําเนินงาน
ได๎เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา จึงเสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํ ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให๎สภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ได๎โปรดพิจารณาตํอไป
ขอบคุณทํานรองฯกิตติครับ ขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปราย เชิญทํานอดุลย์ อยูํยืนครับ
กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ทํานผู๎บริหารและทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด และทํานผู๎มี
เกียรติทุกทําน ตามที่ดูจากรํางงบประมาณปี 62 โดยสํวนใหญํผมไมํได๎ติดใจอะไร แตํมีเป็นบางประเด็น
เชํน แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน หน๎าที่ 70 หรือแผนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน๎าที่
72 ซึ่งจริง ๆ แล๎ววันนี้งานโครงสร๎างพื้นฐาน อบจ.ทําไปมาก แตํวันนี้ถ๎าทํานลองเข๎าไปดูในเขตตัวเมืองเอง
หรือในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดโคราชเราเงียบเหงามาก ผมเชื่อวําทํานนายกฯ เองพยายามทําโครงการ
หลาย ๆ โครงการ เป็ นโครงสร๎า งพื้ น ฐาน แตํ สํว นหนึ่ งมั น ไมํ ไ ด๎กระตุ๎ น เศรษฐกิจ บ๎ านเรา ขออนุญ าติ
เสนอแนะมีหลายโครงการเชํน หน๎าที่ 75 โครงการฉลองวันแหํงชัยชนะทํานท๎าวสุรนารี 15 ล๎าน หรือ

๙
แม๎แตํความเข๎มแข็งของชุมชน หน๎าที่ 70 หมายเลขมที่ 11 โครงการจัดงานถนนคนเมือง 2,000,005
บาท โครงการสืบสานวัฒนธรรมผ๎าท๎องถิ่น 3,000,000 บาท วันนี้เรากําลังจะเอาเม็ดเงิ นลงไป 15 ล๎าน
2 ล๎าน 3 ล๎าน ผมถามวําเราจะได๎อะไรกลับมาคืนบ๎างสําหรับเศรษฐกิจในตัวจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เรา
จัดงานยําโมทุกครั้ง ทุกคราที่เราเห็นกัน จัดไปก็มีคนมาเดินคือคนในโคราชกันเอง ผมถามวําวันนี้กระเป๋า
เงินผมก็ไมํมี ทํานประธานฯ อาจจะมีมากกวําหนํอย หลาย ๆ คนอาจจะไมํมี แตํถามวําจัดงานแล๎วผมก็ไมํ
มีเงินมาซื้อ หรือผมจะเป็นคนขาย ทํานก็ไมํมีเงินมาซื้อ ถ๎าวันนี้เรายังวังวนอยูํวําจัดงานแล๎วหวังวําคน
โคราชจะมาจับจํายใช๎สอยเหมือนที่ทํานเห็นอยํางหอการค๎าจัดลดทั้งเมือง ก็เหมือนเดิม เพราะคนมันไมํมี
เงิน แตํที่ผ มเคยเสนอไปเมื่อครั้งประชุมสภาฯ ครั้ง หรือสองครั้งที่แล๎ว ผมเคยเสนอพูด ถึงเรื่อง Sport
Tourism เราเคยพูดไปแล๎วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ไมํเห็นมีในข๎อบัญญัติเพิ่มเติม วันนี้วันที่ 5,6,7
มอเตอร์ GP ครั้งที่แล๎วผมก็ได๎พูดไปวําวันนี้มีคนมา 200,000 คน มาจังหวัดบุรีรัมย์ ถามวําโคราชได๎รับ
แคํอนิสงส์หลังจากที่คนไหลที่ที่โนํนแล๎วดูงานเสร็จแล๎วเขาก็มาพักโรงแรมล๎นต๎องไปนอนสุรินทร์ ต๎องไหล
มานอนโคราช หรือแม๎แตํการทํองเที่ยวไปเที่ยวที่โนํนเสร็จอิ่มตัวถึงจะไหลมาที่โคราช ผมกําลังจะบอกวํา
ทํานครับวันนี้ผมวําเราต๎องคิดใหมํ หรือคิดแบบเดิมก็ ได๎ แตํขอเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจนิดหนึ่ง อยําง
ลําสุดที่ทางทํานนายกฯ จัดงานวิ่งที่สนามกีฬา 80 พรรษา ทุกคนแฮบปี้มากกับโครงการนั้นถ๎าจําไมํผิด ผม
ไปดูแบบที่กองแผนเขาทําประเมินทุกคนพอใจ แตํผมถามวําพอใจแล๎วได๎อะไรได๎แตํสุขภาพ ผมถามวํา
ทําไม อบจ.ไมํจัดคล๎าย ๆ แบบที่เคยทํา แตํจัดแล๎วดึงคนจากที่อื่นมาโคราช วันนี้ถ๎าไปดูพัฒนาชุมชน ไปให๎
ตามท๎องถิ่นตําง ๆ ทําแลนด์มาร์คหลาย ๆ ที่ ทําแล๎วอยํางสวยเลย อําเภอบัวใหญํก็มี ครบุรีก็มี แตํมีแล๎วให๎
ใครมาเที่ยว ก็พวกเราเที่ยวกันเองอีกนั่นแหละ แล๎วเมื่อไหรํเงินถึงจะฟู ผมยกตัวอยํางลําสุดเมื่อประมาณ 2
อาทิตย์ที่แล๎วผมไปสมัครวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน เขามีคนสมัครทั้งหมด 25,000 คน คําสมัครตั้งแตํ 300 บาท
400 บาท 700 บาท 900 บาท ผมเฉลี่ ย วํ า 500 บาท วั น นี้ 25,000 คน คู ณ 500 บาท
เป็นเงิน 12 ล๎านบาท สมัครกันเดือน กันยา ตุลา พฤศจิกา ธันวา มกรา กุมภา วิ่งกันเดือนกุมภาพันธ์ เก็บ
เงินลํวงหน๎าไปแล๎ว 5 เดือน 12,500,000 บาท ไปอยูํที่จังหวัดบุรีรัมย์แล๎ว แล๎ววันนั้นเอง วันที่ 10
กุมภาที่จะมีวิ่ง ทุกคนไปไมํมีใครไปคนเดียว อยํางน๎อยมีคนขับรถ มีผู๎ติดตาม 25,000 คูณ 2 50,000
คน ที่จะไปอยูํที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตีวําคําใช๎จํายงําย ๆ คนหนึ่งต๎องไปนอนโรงแรม ต๎องไปกิน ต๎องไปซื้อของ
ฝากคนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 50 ล๎านบาท ผมอยากเห็นภาพอยํางนี้ เอาเงิน 50 ล๎านบาทจากคน
กรุงเทพ จากคนตํางจังหวัด มาลงที่โคราช พอเงินคนที่อื่นมาลงบ๎านเราเงินจะฟูขึ้น พอเงินเราฟูขึ้น ผมก็จะ
มีเงินขึ้น ผมก็สามารถไปจับจํายใช๎สอยได๎ จริง ๆ ผมมีแผนงานผมขออนุญาตเอาให๎ทีหลังครับ เพราะวํา
จริง ๆ โคราชเรามี 32 อําเภอครับ ฝากเรียนผํานไปยังทํานนายกฯ ครับ และแตํละอําเภอมีแลนด์มาร์กมี
จุดเดํน ๆ เยอะแยะ แตํเราไมํเคยนําตรงนี้มาใช๎ ผมเชื่อวําถ๎าเราทําไมํต๎องมาก อําเภอเล็ก ๆ อยํางที่นายกฯ
จัดไป 2,000 คน อําเภอเล็ก ๆ อําเภอละ 1,000 คนก็ได๎ นําคนจากตํางจังหวัดหรือคนในเมืองไปเที่ยว
1,000 คน ตีคนละ 1,000 บาท วันนั้นอําเภอเล็ก ๆ อยํางเชํนอําเภอชุมพวง มีคนเข๎าไปสัก 1,000 คน
มีเงิน 1,000,000 บาท จากที่อื่นลงไปในอําเภอชุมพวง เงินในอําเภอชุมพวงก็ฟูขึ้น แตํอยํางเขตในเมือง
ทํานอาจต๎องคิดใหญํหนํอย อาจจะรับคนสัก 10,000 คน ตีวําคนละ 1,000 บาท ก็เป็น 10 ล๎านบาท
เหมือนกัน นี่เป็นข๎อเสนอเล็ก ๆ ก็อยากจะฝากเรื่องโครงสร๎างพื้นฐานผมไมํหํวง เพราะมีความชํานาญด๎าน
นี้อยูํแล๎ว ทํากันมาหลายปี แตํอยากจะฝากวําวันนี้ต๎องคิดใหมํ คิดอะไรนอกกรอบ ไมํงั้นเราก็คงจะเดินอยูํ
กับที่อยํางนี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทํานอดุลย์ อยูํยืน ครับ มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทํานสมพร จินตนามณีรัตน์
จากอําเภอโนนสูงครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝุายบริหาร และเพื่อนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ วันนี้เราจะต๎อง
ผํานงบประมาณ 3,396 ล๎าน เป็นนวัตกรรมใหมํที่จะมีผู๎อภิปรายเพียงคนเดียว มันแปลกครับ ผมเองเป็น
สจ.มาตั้งแตํปี 44 20 กวําปี ไปเป็นกรรมาธิการหลายคณะของสภาผู๎แทนราษฎรบ๎างเป็นบางครั้ง ต๎อง
กราบเรียนด๎วยความเคารพวําเราเป็น สจ.ชุดนี้และจะทําข๎อบัญญัติฯ ปี 62 ซึ่งโอกาสข๎างหน๎า ปี 63 เรา

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี
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ยังไมํทราบวําเราจะมีโอกาสได๎จัดทําข๎อบัญญัติหรือเปลํา และทุกครั้งที่เราประชุมสภาฯในการผํานรําง
ข๎อบัญญัติ ผมยังจําได๎วําปี 60 เราไมํได๎รับรํางข๎อบัญญัติเลย เรามาเจอกันที่สภาฯ และมีรํางข๎อบัญญัติวาง
อยูํบนโต๏ะ นี่เป็นความพิเศษ เป็น สจ.มา 6 ปีแล๎วในสมัยนี้ และเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียววําข๎อบัญญัติปี
62 ปีนี้ไมํมีวางอยูํบนโต๏ะเลย นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจและต๎องขอบั นทึกไว๎วําเป็นประวัติศาสตร์จริง ๆ ไมํได๎
ตําหนิเลยเพราะเราขยาย เพราะต๎องตัดตรงโน๎นตัดตรงนี้ จึงไมํสามารถจะเป็นรูปเลํมได๎ แตํอยํางไรก็ตาม
วันนี้เราจะต๎องมาดูเรื่องรายละเอียด เมื่อสักครูต๎องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ ที่ได๎ลุกขึ้นอภิปราย
หน๎าโน๎นหน๎านี้ ผมเองก็มองตามวําจะไปเปิดหน๎าไหน ก็มองไมํเห็นสักเลํมเลย แตํก็ไมํเป็นไร รายจําย
งบประมาณที่จะเสนอผํานรํางข๎อบัญญัติฯ ในวันนี้นั้น จํานวน 3,396 ล๎าน ซึ่งในปี 61 เราตั้งงบประมาณ
การและรายจํายจริง 3,041 ล๎าน ปีนี้เราตั้งประมาณไว๎ 3,396 ล๎าน จริง ๆ แล๎วผมติดใจนิดเดียวและ
อยากจะฝากทํานประธานฯ ผํานไปยังฝุายบริหาร ผมไมํได๎ติดใจเลยครับ งบประมาณ ปี 62 เงินสะสม ถ๎า
ดูคําแถลงงบประมาณ เงินสะสม 974 ล๎าน สถานการณ์คลัง หมวดรายจํายของปี 62 ปรากฏวําเงินสะสม
มีเงินอยูํ 974 ล๎าน ในปี 61 รายจํายจากเงินสะสมปรากฏวําไมํมี ในหน๎า 2 สิ่งที่ผมกํา ลังจะเสนอทําน
ประธานสภาฯ ผํานไปคือผมเป็นหํวงในการประชุมครั้งที่แล๎ว เราได๎อนุมัติโครงการหลาย ๆ อยําง ในการที่
จะจํายขาดเงินสะสม รีบไปใช๎เถอะครับ มันจะชดเชยในปี 62 อยํางแนํนอน เพราะในปี 62 นั้น ไตรมาส
แรกเราจะใช๎ไมํทัน หรือไมํมีเงินโอนเข๎ามา อยํางไรก็ตามในการที่ จะดําเนินการใช๎จํายเงินสะสมในหน๎า 2
ปรากฏวําไมํมี และในปี 61 งบกลาง 210 ล๎าน งบบุคลากร 1,290 ล๎าน งบดําเนินงาน 1,259 ล๎าน งบ
ลงทุน 634 ล๎าน ใน 634 ล๎านเทําที่ผมดูรายละเอียด ใน 3-4 แฟูม ที่ให๎ไป ตรงนั้นก็คิดวําคงจะกระจาย
ไมํกระจุก ก็ขอให๎รีบดําเนินการเถอะครับ ฝากทํานประธานไปยังฝุายบริหารวําขอเป็นกําลังใจให๎ วันนี้งบ
62 อยากให๎พิจารณาในเรื่องของการใช๎เงินโอนเพิ่มเพื่อดําเนินการให๎เสร็จสิ้นจะไปซื้ออะไรก็แล๎วแตํ สภาฯ
แหํงนี้ได๎อนุมัติไปแล๎ว เงินสะสมที่จํายขาดจะกี่โครงการก็ชําง 119 โครงการ 440 ล๎าน วันนี้เหลืออยูํ
200 กวําล๎านให๎รีบดําเนินการเถอะครับ อยําไปรอวําเงิน 62 จะผํานสภาหรือไมํผําน หรือจะต๎องไปแปร
ญัตติหรืออะไร วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ ทั้ง 48 คน คงต๎องการที่อยากจะให๎ทํานรีบไปดําเนินการ เงินปี 60
เราก็กันให๎แล๎ว 130 กวําล๎าน เงินสะสมเราก็กันไว๎ให๎แล๎ว โอนลดไปโอนเพิ่มอีก 198 ล๎านก็รีบดําเนินการ
เถอะครับ ให๎เห็นเป็นรูปธรรมในเดือนตุลาคม เพราะท๎องถิ่นอื่น ๆ เขาทําข๎อบัญญัติหรือทําเทศบัญญัติ
หรือทําบัญญัติของ อบต. ของเทศบาล เสร็จสิ้นหมดแล๎ว บางท๎องถิ่นเขาเริ่มดําเนินการที่จะใช๎งบประมาณ
แล๎ ว ของเราช๎ า แตํ ก็ไมํ เป็ นไร ผมเชื่ อในประสิ ท ธิ ภาพของคณะฝุ า ยบริหารชุ ดนี้ ขอให๎ฝุ า ยบริหารรีบ
ดําเนินการ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทํานสมพร จินตนมณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง มี สมาชิกฯ ทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํครับ
ไมํมีนะครับ เชิญทํานรองฯ กิตติ ครับ
เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ ทรงเกียรติทุกทํานครับ กํอนอื่นต๎องกราบขอบพระคุณที่ได๎ เป็น
กระจกสะท๎อนเงาให๎กับคณะผู๎บริหาร ให๎กับทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ต๎องขอชื่น
ชมครับที่ทราบวําเพื่อนสมาชิกฯ หลายทํานจะได๎พิจารณาข๎อบัญญัติฯ นี้อาจจะเป็นครั้งสุดท๎าย ผมเห็น
ลีลาโวหารของเพื่อนสมาชิกฯ หลายทํานแล๎ว พูดในภาพรวมเหมือนกับไมํอยากเป็น สจ.อีกแล๎ว เหมือน
อยากไปเป็น ส.ส.กันหลายทําน ก็ดีใจครับ เห็นเพื่อนที่นั่ง ณ ที่นี้ได๎มีโอกาสขึ้นสูํเวทีสภาหินอํอน ซึ่งเป็น
เกียรติประวัติกับคนโคราช เป็นเกียรติประวัติกับสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดที่ ได๎กลั่นกรองและพัฒนา
บุ คลกรได๎ ส ร๎า งสรรคนมี ความรู๎ค วามสามารถให๎เป็ น เวที ให๎ฝึ กฝน ให๎เป็ น เวที แหํง ตั ว แทนของพี่ น๎ อ ง
ประชาชน ไมํวําจะเป็นทําน สจ.สมพรก็ดี ทําน สจ.อดุลย์ก็ดี คล๎ายแล๎วครับอีกนิดเดียวก็จะเป็นของจริง
แล๎วทํานครับ สํวนในเรื่องของการเพิ่มเม็ดเงิน วันนี้ ข๎างบ๎าน ข๎างจังหวัดเราได๎ก๎าวออกไปสูํการจัดงานใน
ระดับประเทศ การจัดงานในระดับโลก แนํนอนครับวันนี้เห็นชัดวําถ๎าผู๎นํา ระดับรัฐมนตรี ระดับจังหวัด
ผู๎ แทนราษฎรเป็ น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกัน ทํ า อะไรก็ ไ ด๎ ในนามของทํ า นนายกองค์ก ารบริห ารสํ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริ หารสํวนจังหวัดพวกเรามีขอบเขตทํางานทําหน๎าที่ภายในจังหวัด
นครราชสีมา ที่ทํานนายกฯ ได๎ตั้งในเรื่องของการทํองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องของงานยําโม ไมํได๎
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หมายความวําเราจะทํางานในด๎านเดียว วิธีเดียว อยํางน๎อยที่สุดเริ่มแรกคุณงามความดีที่คุณยําโมของพวก
เราได๎ทําไว๎ให๎กับเมืองโคราชทุกคนภาคภูมิใจที่อยูํเมืองโคราช เพราะมีแมํคนเดียวกัน มียําคนเดียวกัน ก็คือ
ยํ า โม องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด ทํ า นนายกฯ เป็ น ผู๎ ห ญิ ง ก็ คิ ด เชํ น นั้ น วํ า ควรให๎ พี่ น๎ อ งชาวจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได๎มีสํานึกในความกล๎าหาญ ในความเสียสละของคุณยําโมของเรา ตั้งงบงานฉลองวันแหํง
ชัยชนะทํานท๎าวสุรนารี ตั้งไว๎ 15 ล๎านบาท จะได๎รู๎วําชาติประวัติ ภูมิประวัติ ความหลังของเมืองจังหวัด
นครราชสีมา ผืนแผํนดินแหํงนี้ พี่น๎อง แมํยําโมของเราได๎เสียสละแรงกาย แรงใจ เสียสละแม๎กระทั่งชีวิต
เพื่อปกปูองแผํนดินของเรา นอกจากนั้นแล๎วในเรื่องของการสํงเสริมการทํองเที่ยวต๎องขอขอบคุณทําน สจ.
อดุลย์ที่ได๎ยกตัวอยํางให๎ได๎เห็นวําการที่คนโคราชจะเอาเงินมาใช๎โคราชมันก็เหมือนพายเรือวนในอําง ถ๎าเรา
เอาน้ําที่อื่นมาเติมน้ํามันก็เพิ่มมากขึ้น วันนี้ทํานนายกฯ เองก็เห็นหลายอําเภอที่มีประสิทธิภาพ หลาย
อําเภอที่ต๎องรอรับการเยียวยา ยกตัวอยํางงําย ๆ อยํางอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากชํอง มีศักยภาพสูงมาก
เพียงแตํเราจะไปชํวยเขายังไง วั นนี้ทํานนายกฯ คิดแล๎ว วําวันนี้กระแสการวิ่ง การรณรงค์เรื่องการวิ่ ง
นอกจากจะได๎เรื่องสุขภาพ ชํวยรัฐบาล ชํวยประเทศชาติ ไมํเอาเงินตราออกนอกประเทศด๎ วยการซื้อยา ไมํ
ต๎องไปรักษาพยาบาล วันนี้คิดวําถ๎าเราจัดวิ่งมินิมาราธอนที่วังน้ําเขียวอะไรจะเกิดขึ้น เข๎าสูํฤดูหนาวแล๎ว
ผมเชื่อวํา ทําน สจ.นั่งข๎างหลัง ทําน สจ.ชุณห์ คงจะสนับสนุนอยากให๎โครงการนี้เกิดเป็นรูปธรรม ด๎วยการ
โปรโมตสินค๎าทางการเกษตร ได๎เปิดแหลํงทํองเที่ยวแหลํงใหมํ ๆ ของพวกเรา ผมเชื่อวําวังน้ําเขียวที่เคยซบเซา
ที่คนรู๎สึกวําวังน้ําเขียวมีแตํสิ่งผิดกฎหมาย มีแตํเรื่องที่ที่ดินผิด เรื่องที่ดินถูก วันนี้ให๎เขาไปเยี่ยมชมดูวําสิ่งที่
พํอแมํพี่น๎องปูุ ยําตายายหวงแหนสมบัติผื นแผํนดินของเราไว๎ วัง น้ําเขียวมีอะไรบ๎าง ผมเชื่อวํามินิฮาฟ
มาราธอน หรือมาราธอนเข๎ามา คนต๎องเป็นพันคน หลายหมื่น ผมเชื่อวําสิ่งเหลํานี้จะทํายังไงถึงจะทํามาได๎
วันนี้เองทํานนายกฯ กําลังดูวําเขาใหญํ วนอุทยานแหํงชาติเราจะใช๎ประโยชน์อะไรจากเขาใหญํบ๎าง เขา
ใหญํ ปากชํองไมํต๎องกลัวครับอีกไมํนาน รถไฟรางคูํจะมาโคราชแล๎ว คนอยูํกรุงเทพจะมานอนโคราช จะมา
นอนปากชํองแล๎วนั่งรถไปทํางานที่กรุงเทพ พื้นที่เขาใหญํ พื้นที่ปากชํองจะเป็นทําเลทอง ซึ่งสามารถเดิน
ทางเข๎ากรุงเทพภายใน 45 นาที ภายใน 1 ชั่วโมง ไมํเกิน 1 ชั่วโมง 15 นาที วันนี้ทํานนายกฯ อยากเปิด
ปากชํอง อยากเปิดเขาใหญํ ต๎องดีใจแทนเพื่อนสมาชิกฯ เขตปากชํองวําทํานนายกฯ ได๎เล็งเห็นการณ์ไกล
สมมุติวําเราทําอยํางไรกับเขาใหญํ โปรโมตให๎ดีกวํานี้ เขาใหญํไมํต๎องขายอาหารเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อยํา
อยูํแคํนี้ ทําอยํางไรจะขายได๎ทั้งปี กําลังคิดวําถ๎าจะขอวนอุทยานแหํงชาติไปเช็คอิน ไปทําจุดแลนด์มาร์ ก
ไปแขํงแรลลี่ ไปโฉบ ๆ เขาใหญํหนํอยได๎ไหม ไปดูทําเลทองหนํอยได๎ไหม นอกจากเรื่องการทํองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติแล๎ววันนี้ผมถามวําถ๎าเราจัดการทํองเที่ยวเชิงศาสนา ที่จังหวัดนครราชสีมาไมํใชํไมํมีเกจิดัง อยําง
แรกคนนึกถึงเมืองโคราช ต๎องนึกถึงยําโม นอกจากยําโม แล๎วยังมีพระเกจิหลวงพํอคูณ ซึ่งไมํใชํประเทศไทย
เทํานั้นที่รู๎จัก รู๎จักกันทั่วทั้งเอเชียอาคเนย์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ทําอยํางไรจะจัดเชิงศาสนา วัดหลวงพํอโต
ถามวําได๎ไหม สูงเนินพระนอน เสิงสางหลวงพํอสอน โนนไทยหลวงพํอจอย หลวงพํอพุธ ผมวําเกจิอาจารย์
ดัง ๆ โนนสูงเห็นทําน สจ.สมพรนึกถึงเลย มีพระเกจิอาจารย์ทั่วทั้งโคราช เชิงวัฒนธรรมเชิงการทํองเที่ยว
น้ําตกวังเตํา เขื่อนวังเณร ผมอยากเห็นคนสีคิ้วทําซับประดูํให๎เป็นที่พักผํอนหยํอนใจ อยากรับฟังปัญหา
เรื่องซับประดูํ เราจะชํวยกันแก๎ไขอยํางไร สิ่งเหลํานี้วันนี้เป็นกระจกสะท๎อนเงาให๎ฝุายบริหารได๎เล็งเห็นวํา
การจะเติมเงินในกระเป๋าประชาชน นอกจากโครงสร๎างพื้นฐานที่ทํานนายกฯ ได๎กรุณาทําให๎กับพี่น๎อง
ประชาชนแล๎ว เรื่องการเติมเงินจะได๎อยูํดีมีสุข หน๎าชื่นตาบาน สจ.ออกไปหาเสียงในพื้นที่จะได๎สบายใจ ไมํ
ต๎ อ งหาเงิ น หาทองออกไปเยอะแยะ ต๎ อ งขอบคุ ณ เพื่ อ นสมาชิ ก ฯ ที่ กรุ ณ าให๎ ก ระจกสะท๎ อ นเงา
ทําน สจ.สมพรที่ให๎ข๎อคิดเห็น เราไว๎ เราจะนําไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อให๎ได๎ข๎อบัญญัติที่ดี เพื่อให๎ตอบสนอง
แก๎ปัญหาให๎กับพี่น๎องประชาชน สุดท๎า ยพวกเราฝุา ยบริหารฟังเสียงเพื่อนสมาชิกฯ ซึ่งมาจากตัวแทน
ประชาชน เรายืนยันวําสมาชิกทุกคนมาจากพี่น๎องประชาชน ฉะนั้นเราต๎องฟังเสียงเพื่อนสมาชิกฯ เพราะนี่
คือระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่สุด ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณทํานรองฯ กิตติ มีทํานสมาชิกทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํครับ เชิญทํานประพจน์ครับ

๑๒
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมประพจน์ ธรรมประทีป
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง เขต 4 จากที่ทางเพื่อนสมาชิกฯ ได๎
อภิปรายไปหลายหัวข๎อเป็นภาพรวมทั้งหมด แม๎กระทั่งงบประมาณตําง ๆ และสิ่งสุดท๎ายก็คือที่ทํานรองฯ
กิต ติ เชาวน์ ดี ได๎ พูด ตอบคํา ถามกับ พี่ น๎ องมองแล๎ ว เห็น ภาพ ไมํ วํ า จะเป็ น วั ง น้ํ า เขีย วก็ดี หรือจะเป็ น
เกจิอาจารย์ตําง ๆ ที่ทํานได๎พูดมา ทํานพูดมานานอยากจะเห็นสักที เราพูดกันมานานครับเรื่องแบบนี้ แตํ
สิ่งที่สํา คัญที่สุด ในจังหวัดนครราชสี มาของเรามีแหลํงทํ องเที่ย วมากมาย ทํา อยํางไรจะนํ าเม็ดเงินข๎า ง
นอกจากตํางจังหวัดเข๎ามาลงในจังหวัดนครราชสีมาของเราได๎ จังหวัดนครราชสีมานั้นมีทั้งโบราณสถาน
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตําง ๆ เกจิอาจารย์ดังตําง ๆ ตลอดจนสถานที่ทํองเที่ยว เราจะทําอยํางไรในแตํละมุม
ของจังหวัดนครราชสีมา จะทําเป็นแลนด์มาร์กก็ได๎หรือจะทําให๎เป็นตลาด หรือจะทําเป็นบริเวณที่จะแสดง
สินค๎า อยํางวังน้ําเขียวตรงนี้ผมคิดวําอยํางที่ทํานรองฯ กิตติได๎พูด ผมคิดวําเป็นสิ่งที่ดี แตํ ควรที่จะทํา
แบบตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นหน๎าหนาว หรือหน๎าฝน ต๎องทํากิจกรรมที่สอดคล๎องกับฤดูกาล สิ่งสําคัญที่สุดใน
จังหวัดนครราชสีมาคือคุณยําโม แตํผมไมํทราบวําทางฝุายบริหารได๎ลืมไปหรือเปลําวํายังมีอีก 1 สถานที่ที่
นําจะควรไปทํา รู๎สึกวําองค์การบริหารสํวนจังหวัดของเรานั้นจะเคยไปทํากิจกรรมตรงนั้นครั้งเดียว คือทุํง
สัมฤทธิ์ ตรงนั้นคือจุดที่สําคัญและองค์การบริหารสํวนจังหวัดของเรานั้นได๎ไปลงทุนไว๎ไมํใชํน๎อย ทําอยํางไร
จะฟื้นคืนให๎ทุํงสัมฤทธิ์เรานึกถึงวีรกรรมของคุณหญิงบุญเหลือ ซึ่งเป็นหลานของคุณยําของเรา เป็นสิ่งที่พี่
น๎องชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองอยากจะเห็นก็คือบ๎านคุณยํา อยูํใกล๎ ๆ กับ
ศาลหลักเมือง ตรงข๎ามกับศาลพระนารายณ์ ตรงนั้นนําจะมีการชํวยกันปรับปรุง หรือจะต๎องมีการรื้อฟื้นวํา
ประวัติมาอยํางไร ถ๎าตรงนี้เราทําวีรกรรมทุํมสัมฤทธิ์เหมือนกับพิมายแสงสีเสียง ผมคิดวํานําจะเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่จะดึงเงินจากสํวนตําง ๆ ของจังหวัดอื่นมาทํองเที่ยวในจังหวัดของเราได๎ สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต๎องมารํวม
กันคิด ชํวยกันทํา ระหวํางฝุายบริหารกับพี่น๎องสมาชิกฯ ทุก ๆ อําเภอ มาชํวยกันและลงความเห็นกันวํา
นําจะทําหรือไมํ เม็ดเงินเรานั้ นควรที่จ ะมาหากันวําเราจะทํา อยํา งไร สิ่ง ที่สํา คัญที่ สุดในภาพรวมของ
ข๎อบัญญัติ ปี 62 นั้น ผมอยากจะมองภาพรวมวําในเกือบทุก ๆ กองขององค์การบริหารสํว นจังหวัดเรานั้น
ได๎เปิดดูทุกกองมีแตํซื้อเครื่องครุภัณฑ์ ตู๎เอกสารไมํวําจะเป็นโต๏ะ ตู๎ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผมคิดวําปีหนึ่ง
รวมกันเป็นรถสิบล๎อได๎ แล๎วสํวนเกํา ๆ ไปไหนหมด มีการจําหนําย ขายทอดตลาดไปหรือเปลํา หรือแทง
บัญชีไปไหนหรือเปลํา แตํถ๎ายังอยูํผมคิดวําเจ๎าหน๎าที่เราไมํมีที่ทํางานแนํนอน มันเยอะทุกปี เพราะวํานําจะ
ดูวําสิ่งไหนที่ควรซื้อ หรือที่ยังมีอยูํก็ไมํควรซื้อ ฝุายบริหารจะได๎นําเม็ดเงินตรงนี้มาทําประโยชน์อยํางอื่น
ให๎กับพี่น๎องชาวจังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้นโครงการตําง ๆ ที่อยูํในข๎อบัญญัติ ปี 62 ผมคิดวําพี่น๎องเรา
วันนี้สมาชิกฯ ทุกทํานไมํได๎ติดใจอะไรมากมายเพียงแตํวําวันนี้เอกสารที่อยูํบนโต๏ะมีไมํครบทุกทํานเทํา
นั้นเอง แตํทํานได๎แจกไปแล๎ว พี่น๎องเราคิดวําคงจะมีอีกชุดหนึ่งที่อยูํในห๎องประชุมแหํงนี้ แตํก็ไมํมี ตรงนี้จึง
เป็น ปัญ หาที่เวลาอภิปรายแล๎ วเปิด หน๎ า 200 กวํา 300 กวํ า ก็ไ มํส ามารถที่ จะดู ได๎ สิ่ งที่ สํา คัญ ที่สุ ด
โดยเฉพาะกองชําง เปิดดูทุกปีโดยเฉพาะเครื่องมือการเกษตร จอบ เสียม ตั้งไว๎หลายแสนทุกปีเหมือนกัน
ผมคิดวําตรงนี้ควรจะพิจารณาและเรื่องของวัสดุตําง ๆ ตั้งงบประมาณไว๎น๎อยไปหรือเปลํา ไมํวําจะเป็นหิน
ยางแอสฟัลติก ผมเชื่อครับวําในความสามารถของทําน ผอ.คงจะได๎ดูอยํางดีวําพอหรือไมํพอ ถ๎าไมํพอก็ตั้ง
เพิ่ม ถ๎ามากเกินไปก็ควรจะตัดออก ขอฝากฝุายบริหารที่ พูดไว๎บอกวําเราอยากจะทําเมืองโคราชสถานที่
ทํองเที่ยวตํางๆ ในกิจกรรมตําง ๆ อยากให๎เป็นความจริง และฝากทุํงสัมฤทธิ์ไว๎ด๎วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญทํานกิติพงศ์ พงศ์สุรเวทครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ทํานประธานฯ ที่เคารพ คณะผู๎บริหาร และทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท จาก
อําเภอเมือง เขต 1 กํอนอื่นขอกราบขอบพระคุณทางฝุายบริหารที่ได๎กรุณาเสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจําปี 2562 ซึ่งวันนี้ก็วันที่ 5 ตุลาคม ที่กันมา ขยายระยะเวลามา ผมคิดวําเป็นระยะเวลาที่มี
ความรวดเร็วพอสมควรที่สามารถดําเนินการได๎ แตํสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนทํานประธานฯ เงินงบประมาณ
3,396 ล๎านที่ตั้งไว๎ ข๎อสังเกตก็คือวําอยากให๎มีการดําเนินการโครงการบริหารไปด๎วยความรวดเร็ว ผมมี
โอกาสได๎รํวมประชุมกับจังหวัดหลายครั้งในตอนที่สภานิติบัญญัติแหํงชาติได๎มีการพิจารณางบประมาณ

๑๓
รายจํายประจําปี 2562 ก็มีข๎อตกลงแจ๎งกรรมการประชุมวํากระทรวงไหน งบไหน แม๎แตํงบ CEO ของ
จังหวัด เมื่อผํานที่ประชุมของคณะกรรมาธิการให๎สามารถตั้งเรื่องเพื่อ ทําเรื่องในการดําเนินการจัดซื้อจัด
จ๎างได๎ทันทีโดยที่ไมํรอตัวงบประมาณรายจํายที่จะจัดสํงกลับมา หมายถึงการแสดงความรวดเร็วในการ
ทํา งาน และเป็ น การกระตุ๎ น เศรษฐกิจ เป็ น การกระตุ๎ น สร๎า งเศรษฐกิจดี ๆ ให๎กับ ประเทศ ผมหวั ง วํ า
โครงการที่มีการอนุมัติ หมายความวํามีการเตรียมการดํา เนินการมาอยํางดีแล๎ว พร๎อมจะดําเนินการเมื่อมี
งบอุดหนุนก็ดี งบสํวนที่เป็นเงินของเราเองก็ดีที่จัดเก็บได๎ ก็อยากให๎มีการเรํงรัดในการดําเนินการด๎วยความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อวําเราอยูํกันมาหลายปี 5 ปีแล๎ว ศักยภาพของทํานนายกฯ ของผู๎บริหาร ของทําน
สมาชิกฯ ที่มีความต๎องการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนเราก็เข๎าใจกันอยูํ ก็อยากให๎มีการดําเนินการด๎วย
ความรวดเร็ว และที่สําคัญที่สุดการกระจายงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ๎างต๎องกระจายด๎วยความเป็นธรรม
ผมเน๎ น ความเป็ น ธรรม เพื่ อให๎เกิด ความเทํ าเที ย มกัน ความเป็ น ธรรมกับ ความเทํ า เที ย มเป็ น เรื่ องที่ มี
ความสําคัญ เราควรจะจบกันด๎วยความรู๎สึกที่ดีตํอกัน และมีความรู๎สึกวําได๎รับความเป็นธรรมเทําเทียมกัน
ฝากประเด็นนี้ไว๎ด๎วย ประเด็นที่ 2 เมื่อสักครูํเราพูดกันถึงเรื่องการทํองเที่ยว แตํที่จังหวัดนครราชสีมาผม
เองได๎เป็นคณะกรรมการที่มีความสําคัญในการจัดสร๎างเรื่องหนึ่ง ฝากฝุายบริหารถ๎ามีโอกาสอยากให๎ อบจ.
ได๎มีสํวนสําคัญในการสนับสนุน ขณะนี้เรามองเมืองโคราชของเรา เรามอง 1.สัญลักษณ์คือทํานท๎าวสุรนารี
ของเราเป็นผู๎กอบกู๎บ๎านเมือง แตํในขณะเดียวกันผู๎สร๎างเมืองที่มีความสําคัญมาก สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชเป็นผู๎สร๎างเมืองกับสถาปนาเมืองกับจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2217 ในปี 2562 จะครบ345 ปี
ทํานผู๎วําฯ ก็มีดําริวําอยากจะจัดงานสถาปนาเมืองโคราช ก็จะต๎องมีรูป หลํอของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช วันนี้เราก็ไปค๎นพบกันที่วัดพระนารายณ์ ในอดีตเรียกวัดกลาง เพราะสมัยกํอนมีคูเมืองล๎อมรอบ
และมีวัดกลางเป็นจุดสะดือกลางเมืองที่มีความสําคัญในการออกแบบ ในการกํอสร๎าง และมีวิหาร มีพระ
ทศพลญาณซึ่งสร๎างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทั้งสิ้น ทํานผู๎วําฯ ได๎ให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานไปออกแบบ เขาออกแบบจะมีการสร๎างบริเวณใกล๎กับวิหารเป็นรูปหลํอสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
และเป็นลานสําหรับจัดกิจกรรมจัดเพื่อเป็นการแสดงของเมือง วําตํอจากนี้ไปโคราชจะต๎องมีงาน 2 งาน
คือ 1.งานฉลองชัยชนะทํานท๎าวสุรนารี ในการปกปูองบ๎านเมือง 2.งานสถาปนาเมืองโคราช ทุกคนจะต๎อง
พร๎อมใจกัน คิดวําจะใช๎งบประมาณในการดําเนินการประมาณ 20 ล๎านบาทในการดําเนิ นการ และจะให๎
คนโคราชทุกคนมีสํวนรํวมกันคนละสิบบาทหรือยี่สิบบาท ในการดําเนินการ ผมก็ขอฝากทํานผู๎บริหาร ทําน
สมาชิกฯ ได๎เห็นโครงการนี้เราควรจะชํวยกัน เรื่องนี้เป็นการสร๎างให๎คนเข๎ามาเที่ยวในเมือง มากราบยําโม
มาไหว๎พระนารายณ์ มาดูบ๎านคุณยําโมซึ่งบริเวณนั้นอยูํติดกันทั้งหมด ถัดจากศาลหลักเมือง และโชคดีตรง
นั้นมีตึกห๎องแถวซึ่งเป็นของวัดพระนารายณ์หมดสัญญาพอดี 6 ห๎อง จะเป็นการเปิดประตูของตัววัดเพื่อ
สร๎างเป็นสิ่งที่ทําให๎คนมาทํองเที่ยวเมืองโคราชมากยิ่งขึ้น ก็ฝากฝุายบริหารชํวยดูโครงการเหลํานี้จังหวัด
ขับ เคลื่ อนแล๎ ว เหลื อแตํ เรา องค์การบริหารสํ ว นจั ง หวั ด จะได๎ ขับ เคลื่ อนตํ อไปในการดํ า เนิ น การ ต๎ อ ง
ขอขอบพระคุณด๎วยครับ สุดท๎ายต๎องขอขอบคุณที่ได๎จัดสรรงบประมาณในครั้งนี้มาตามที่ได๎ตกลงกันไว๎
และได๎บอกกันไว๎ ขอให๎ได๎เรํงดําเนินการให๎เป็นไปตามแผนและตามข๎อตกลงด๎วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ มีทํานสมาชิกฯ ทํานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญทํานนัฎฐชัยฐ์ครับ
นายนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ เรียนทํานประธานสภาฯ กระผมนายนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอเมือง เขต 6 เทําที่ได๎อํานรํางงบประมาณประจําปี 2562 รู๎สึกวําจะให๎อํานทุกบรรทัด
ทุกหน๎า ตอบจริง ๆ วําไมํได๎ แตํก็รู๎สึกวํางบประมาณรายจํายกับงบประมาณรายรับนั้นมีความสําคัญและมี
ความสอดคล๎ องกันเป็นอยํางดี แตํสิ่ งหนึ่ งที่ นําพอใจกับงบประมาณ 2562 นี้นั้น มีความรู๎สึ กวํา ทาง
องค์การบริหารสํวนจังหวัดได๎ย๎อนกลับมามองตนเองถึงภาระหน๎าที่โดยตรง เชํน โครงการแสงสวํางที่ใช๎กับ
ถนนของ อบจ.เรา ได๎ทุํมเทงบประมาณไปคํอนข๎างมากทีเดียว และเกือบทุกสาย ในสํวนที่อันตรายหรือ
เป็นจุดที่ต๎องการความสวํางในการใช๎ยวดยานพาหนะ ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทางผู๎บริหารได๎ให๎ความสําคัญ
และความทุํมเท ในการทําแบบนี้ ทําให๎เกิดภาพทั้งจังหวัดที่พี่น๎องชาวโคราชได๎มองเห็นวําได๎มีสิ่งใหมํ ๆ
เกิดขึ้นแล๎ว และสิ่งนั้นก็ไมํได๎มาจากอําเภอเดียว มาจากแทบทุกอําเภอ สิ่งเหลํานี้ทําให๎ภาพขององค์การ

๑๔
บริหารสํวนจังหวัดชื่อเสียงของเรานั้นเป็นที่รู๎จักและอยูํในจิตใจพี่น๎องเราชาวโคราชได๎คํานึ่งถึงวําองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด สจ.ก็ดีได๎เป็นตัวแทน ได๎เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น๎องประชาชน ให๎ทําสิ่งที่ดีให๎กับชาว
โคราช ทําให๎คุณภาพชีวิตของพี่น๎องเราทุก ๆ อําเภอ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษา จะเห็นได๎วําโครงการ
ตําง ๆ มากมายที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดได๎รับภาระได๎รับหน๎าที่ใหมํเมื่อหลายปีมาแล๎ว รับโอนโรงเรียน
เข๎ามาอยูํในสังกัด อบจ. ทํานนายกฯ ก็ได๎ดูแลมาโดยตลอด ในครั้งแรกเลยที่ได๎โอนโรงเรียนมาให๎ ถ๎ารับ
มาแล๎วก็ควรจะทําให๎ดีแตํด๎วยจํานวนโรงเรียนมากที่ผํานมาหลายปีเราก็พยายามดูแลแตํครั้งนี้เห็นวํา
โครงการตําง ๆ ที่เ ข๎าไปสูํโรงเรียนสัง กัด อบจ. ทําให๎มองเห็นวําโรงเรียนนั้ น ๆ มีคุณภาพที่ดี ขึ้น เชํ น
อาคารที่จะเกิดขึ้นใหมํ ที่ซํอมสร๎าง ไมํวําจะเป็นอาคารพยาบาลก็ดี อาคารหอประชุม หรืออาคารกิจกรรม
ถนนหนทางในโรงเรียน เมื่อกํอนบางโรงเรียนในพื้นที่ของผมไมํได๎สังกัด อบจ. เป็นโรงเรียนประถม เวลาจะ
ทําถนนเข๎าไปในโรงเรียน เข๎าไปในพื้นที่ สนามฟุตบอลอยูํหน๎าโรงเรียน ก็จะเป็นถนนรูปตัวยู อาคารจะ
ตั้งอยูํด๎านนอก ต๎องชํวยกันทอดกฐิน เพื่อทําถนนคอนกรีตวําไมํสามารถรับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.
ได๎ นี่ถือวําเราได๎ทําให๎พี่น๎องประชาชน ให๎บุคลากรทางการศึ กษาได๎มั่นใจวําองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ของเรานั้นได๎ใสํใจและทุํมเทให๎กับการศึกษาเพื่อจะให๎ลูกหลานของเขาเหลํานั้น ได๎มีคุณภาพการศึกษาที่ดี
ทั้งทางด๎านการพัฒนาบุคลากร เราก็จัดให๎มีการศึกษาที่เรียกวําโรงเรียนน๎อมเกล๎าเป็นโรงเรียนตัวอยําง
น๎อง ๆ รุํนหลัง เข๎ามาเรียนและได๎รับความรู๎มากมาย และบางคนได๎ไปตํอในที่สูงขึ้นนับวําเป็นหน๎าเป็นตา
ของพี่น๎องเราชาวโคราช และเป็นหน๎าเป็นตาของ สจ.ที่เป็นตัวแทนของพี่น๎องประชาชน เพราะ 2 เรื่องนี้
เป็นเรื่องโดยตรงที่เรารับผิดชอบ แตํอีกประเด็นหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมเป็น สจ. 4 สมัย 16-17 ปีมานี้
ทางท๎องถิ่นจะถามอยูํเรื่อย ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของถนนหนทาง น้ํา ไฟ เราก็ได๎ชํวยกันทุํมเทมา
ตลอดระยะเวลา 10 กวําปี แตํตอนนี้ท๎องถิ่นของผมเองก็ดีในทุกตรอกซอกซอยซึ่งเป็นชุมชนหลาย ๆ
หมูํบ๎าน ทั้งเทศบาลก็ดี ทั้ง อบต.ก็ดี และในสํวนขององค์การบริหารสํว นจังหวัดที่สนับสนุนลงไปตลอด
ระยะเวลา 10 กวําปี ทําให๎เกิดถนนหนทางสัญจรไปมาโดยสะดวกแล๎ว แตํก็ยังมีบางสํวนที่คาบเกี่ยว
ระหวํางตําบลซึ่งเป็นหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดที่จะดําเนินการตํอเมื่อได๎รับการร๎องขอ ได๎รับ
การอนุเคราะห์มาทางเรา ก็ยังคงต๎องทําอยูํแตํเดีย๋ วนี้น๎อยลงมาก งบประมาณ ปี 2562 นั้น ผมถือวําเป็น
งบประมาณที่เราได๎ทําตามใจเราจริง ๆ เพราะเราดูแลหน๎าที่ของเราและภาระของเราเป็นหลัก หวังวํา
งบประมาณนี้จะตอบสนองพี่น๎องประชาชนและจะได๎รับการสรรเสริญจากพี่น๎องเราชาวโคราช และจะทํา
ให๎พี่น๎องชาวโคราชและจะทําให๎ชาวโคราชรู๎จักองค์การบริหารสํวนจังหวัดของเราดียิ่งขึ้น และเป็นหน๎าเป็น
ตาให๎กับ สจ.ในพื้นที่เขาเหลํานั้นอีกด๎วย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณทํานนัฎฐชัยฐ์ครับ เชิญทําน สจ.ชุณห์ ครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอํา เภอวังน้ําเขียว วัน นี้เกี่ยวกับงบประมาณ ปี 62 เป็นเรื่องที่ สําคัญอยํางยิ่งในการ
จัดตั้งบประมาณ สักครูํนี้ทําน สจ.นัฎฐชัยฐ์ ได๎เอํยถึงขอให๎พี่น๎องประชาชนได๎มีความมั่นใจในการบริหาร
ขององค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า กํ อ นอื่ น นั้ น ขอให๎ ส มาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาได๎มีความมั่นใจกับฝุายบริหารกํอนถึงประชาชนฝากไว๎ด๎วยครับ วันนี้ถ๎ามาดูโครงการอยากจะ
เรียนถึงฝุายบริหาร ทํานนายกฯ ได๎เสนอข๎อบัญญัติ เสนอเกี่ยวกับนโยบายที่ทํานได๎ตั้งเอาไว๎ แตํถ๎ามาดูปี
62 นโยบายที่ทํ านตั้ งเอาไว๎นั้ น ผมวํ าแตํล ะข๎อที่ทํ านตั้ งมาคงจะเหลือไมํ กี่ข๎อ อยากให๎ทํา นกลั บไปดู
นโยบายโดยเฉพาะข๎อแรกเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดําริแทบจะไมํมีเลยครับ เป็นโครงการที่สําคัญ
เป็นโครงการที่เราแทบจะไมํต๎องไปศึกษาหาความรู๎เลย นําโครงการที่ทํานมีนโยบายไว๎ให๎ทุ กข๎อมาปฏิบัติ
เทํานั้นเอง นี่ฝากถึงฝุายบริหารวําโครงการตามแนวทางพระราชดํารินั้น องค์การบริหารสํวนจังหวัดขนาด
ใหญํต๎องมีศูนย์การเรียนรู๎ของโครงการที่ทํานได๎ตั้งเอาไว๎ ถ๎าไมํมีระดับตําบล ระดับอําเภอก็ต๎องมีที่จังหวัด
เพราะโคราชเรายังหาศูนย์การเรียนรู๎ของสํวนราชการที่จะตอบสนองโครงการนั้นไมํมี ยกตัวอยําง วังน้ําเขียว
นั้นมีอยูํ 2 ที่ด๎วยกัน นั่นคือ เอกชนพยายามทําโครงการนี้ขึ้นมา โดยพยายามหางบประมาณ โดยพยายาม
จะดิ้นรนให๎ผู๎ที่ได๎ ไปเรียนรู๎นั้นไปศึกษาศูนย์ การเรียนรู๎โครงการตามแนวทางพระราชดํารินั้น มากมาย

๑๕
อยากจะฝากถึงฝุายบริหารวําโครงการดี ๆ อยํางนี้ ปีนี้ทํานไมํได๎มีแนวทางนโยบาย ผมอยากจะฝากวําปีนี้
หากทํานจะจัดทําแผนงบประมาณเรามาคุยกันสัก 3 รอบได๎ไหม คุยกันกํอนและเอายอดสุดท๎ายจริง ๆ
แล๎วคํอยจัดเข๎าแผนในปีงบประมาณ ปี 63 ผมคิดวําความเคลื่อนไหวอันไหนขาดตกบกพรํองก็นําจะ
รวดเร็วขึน้ ปีนึงเราทําโครงการแผนไมํทัน ปีนี้เราจะไปบอกวํางบประมาณปี 62 ขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่งมาผํานเดือนตุลาคมนี้ ปีทั้งปีผมมาดูบุคลากรเราใช๎งบประมาณไปพันกวําล๎าน ไมํรู๎
ไปทําอะไรกันก็ไมํรู๎ถึงไมํทํากันสักที ไมํทําเพราะอะไร ฝากไว๎ด๎วยวําเป็นเรื่องที่ ไมํนําจะไปบอกกลําวที่อื่น
เขาได๎วําของเราปุานนี้มีงบประมาณบุคลากรพันกวําล๎านทําโครงการปีเดียวไมํทัน และของเราสภาฯทุกคน
เป็นตัวแทนพี่น๎องประชาชนอยากจะให๎สภาฯ ผําน ยกทุกครั้ง แตํพอยกไปแล๎วฝุายบริหารดําเนินการไมํได๎
ไมํใชํครั้งเดียวนะครับประมาณ 5 ครั้ง ก็ดําเนินการไมํได๎เชํนเดิม ยกทุกครั้ง ครั้งนี้ผมคิดวําก็คงจะเป็นครั้ง
สุดท๎าย เพราะวําปีหน๎าตัวใครตัวมัน หมายถึงวําถ๎าฝุายบริหารคิดวํา ทํานทําไมํได๎ปีหน๎าทํานก็อยําลงสมัคร
นะครับ หมายถึงวํานําจะเป็นอยํางนั้น ทํานเป็นนายกฯ แคํถนนซํอมแซมหลุมยังไมํได๎เลย ถ๎ามาเป็นนายก
ฯ อีกสมัยหลังไมํนําจะเป็นไปได๎ เราเป็นองค์การบริหารสํวนจังหวัดเราก็รักศักดิ์ศรีของเรา ชื่อเสียงของเรา
ที่ผํานมาทํานลองวิจารณ์และลองวิเคราะห์สิวําชื่อเสียงเราเวลานี้ผมวําลบศูนย์ไมํใชํวําหมดเพราะการ
ปฏิบัติหน๎าที่ที่ผํานมาเป็นความจริง ตอนนี้ต๎องเอาเรื่องที่เป็นความจริงมาวิเคราะห์และแก๎ไข มันแก๎ไขได๎
เพราะทุกคนให๎อภัยกันอยูํแล๎ว อยากจะฝากกํอนที่เราจะผํานวาระงบประมาณปี 62 วันนี้ผมอยากจะเรียน
ทุกทํานวําเดือนนี้เป็นเดือนที่สําคัญ วันที่ 13 ตุลาคม ทํานประธานฯ ทํานสมาชิกฯ เรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
เปลําที่จะเทิดทูนและระลึกถึงพระองค์ทํานในวันนี้ กํอนปิดประชุมนั้นอยํางน๎อย ๆ ผมอยากจะให๎ทําน
ประธานฯ ได๎ให๎สมาชิกฯ ได๎กรุณายืนสัก 1 นาที หรือ 5 นาที อยํางน๎อย ๆ ก็เป็นเดือนที่เรามีการประชุม
เดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนสําคัญอยํางยิ่ง ขอฝากทํานประธานฯ วําเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะทํานอาจจะ
เปิดประชุมและปิดประชุมและลืมนึกถึงวําวันที่ 13 ตุลา ปี 2558 เป็นวันสูญเสียอยํางยิ่งใหญํของพี่น๎อง
ชาวไทยเรา ฝุายบริหารวันนี้ผมอยากจะแนะนําสักอีกโครงการ ซึ่งอําเภอวังน้ําเขียวได๎เป็นตัวแทนโครงการ
หมูํบ๎านทํองเที่ยว OTOP ได๎เป็นอันดับ 1 ของเขต เขตอีสาน บ๎านไทยสามัคคี ได๎เป็นอันดับ 1 ซึ่งตอนนี้มี
พี่น๎องประชาชนที่จะไปดูงานศูนย์การเรียนรู๎ ตอนนี้จองไว๎แล๎วอยูํประมาณ 400 คน ถือวําเป็นโครงการ
หนึ่งที่มีความสําเร็จอยากจะให๎ฝุายบริหารลองนําโครงการนี้มาวิเคราะห์ดูวําโครงการหมูํบ๎านทํองเที่ยว
OTOP ซึ่งเป็นโครงการทํองเที่ยวในจังหวัดเรา และเชิญอีกหลายจังหวัดที่เขาอยากจะมาเรียนรู๎วําทําไมถึง
ได๎ที่ 1 เป็นโครงการหนึ่งที่อยากจะให๎เป็นโครงการที่ทํานได๎ทําไปแล๎วสูํประชาชนโดยตรง โครงการที่ทําน
ทําผมคิดวําบางทีเราไปใช๎แสงพระอังคาร พระอาทิตย์ ก็จะไปอยูํกับผู๎ประกอบการมากไป แตํถึงมือพี่น๎อง
ประชาชนจริง ๆ ไมํมี ยกตัวอยําง เวลานี้พันธุ์ข๎าวโพดถ๎าเขาไมํเอามาขายให๎เรา เราจะไปเอาพันธุ์มาจากที่
ไหน พันธุ์ข๎าวมีเฉพาะเขตอีสานนะครับข๎าวหอมมะลิ พันธุ์ข๎าวตําง ๆ นั้นเราแทบจะไมํมีเลย เพราะเวลานี้
ที่ทํ า นเป็ น หํว งอยากให๎ทํ านนํ า มาวิ เคราะห์ และทํ า เป็ น แปลงสาธิ ต เรียกวํ า ศูน ย์ การเรีย นรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง เราต๎องทําเป็นตัวอยํางและให๎มีเมล็ดพันธุ์ เวลานี้เมืองไทยถ๎าลองบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือ 2-3
บริษัท ถ๎าเขาไมํผลิตเมล็ดพันธุ์ให๎เราไมํมีพันธุ์ข๎าวโพด ไมํนําเชื่อเลย อยากฝากให๎คิด ชํวยกันแก๎ ชํวยกันทํา
ครับ วันนี้งบประมาณปี 62 ผมคิดวําผํานไปแล๎วก็จะทําให๎สมาชิกฯ ทุกทํานหน๎าตายิ้มแย๎มออกไปบอกพี่
น๎องประชาชนงบประมาณปี 60 61 62 เป็นโครงการที่จะมีการดําเนินการในปี 62 อีกเรื่องหนึ่ง ที่
กระจายไมํกระจุกเรียกวําโครงการที่นําไปลงเฉพาะอําเภอที่มีทะเบียนขึ้นกับองค์การบริหารสํวนจังหวัด
คือ ถนน ไหลไปสูํปักธงชัย 80 กวําล๎าน ทั้ง ๆ ที่พี่น๎องอีกอําเภอหนึ่งไมํได๎สักโครงการเดียว อยํางนี้ผมเคย
เรียนวําทําไมไมํนําถนนของแตํละอําเภอนั้นมาจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ตํอไปหากงบประมาณจะเอาลงถนนของเรามันงําย อันนี้มีเฉพาะไมํกี่อําเภอจากกระจายมาเป็นกระจุกไป
อยูํแคํไมํกี่อําเภอทําได๎ไหมฝากถึงฝุายบริหารขอบคุณครับ

๑๖
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทําน สจ.ชุณห์ มีทํานสมาชิกฯ ทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ๎าไมํมี ผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 40 เสียง สมาชิกฯ ทํานใดรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํ วน
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝุายบริหารเสนอ
โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 36 เสียง สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบ ไมํเห็นชอบ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทําน และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ เห็นชอบ 36 เสียง ไม่
เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
รับหลักการเวลา 15.30 น.
ประธานสภาฯ
เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติฯ แล๎ว เราจะมอบคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ
ประจําสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดทําหน๎าที่คณะกรรมการแปรญัตติครับ ขอเชิญทํานสมาชิกเสนอครับ
เชิญทํานธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ จากอําเภอดํานขุนทดครับ
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่ เคารพ คณะผู๎ บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวั ด
นครราชสีมาผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํว น
จังหวัดนครราชสีมา อําเภอดํานขุนทด เขต 2 ผมขอเสนอให๎ใช๎คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมครับ มีดังนี้
1.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ 2.นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ กรรมการ 3.นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
กรรมการ 4.นายสมจิต คิดการ กรรมการ 5.นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ กรรมการ 6.นายมนัส ศรีบงกช
กรรมการ 7.นายชาคริต ทิศกลาง กรรมการและเลขานุการ
ประธานสภาฯ
ขอผู๎รับรองด๎วยครับ ผู๎รับรองถูกต๎องครับ มีสมาชิกทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํครับ ไมํมีนะครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให๎ใช๎คณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติชุดเดิม ทําหน๎าที่ในการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ
องค์การบริหารสํว นจังหวัดนครราชสี มา เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกอบด๎วย 1.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ 2.นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ กรรมการ 3.นาย
พิเชฎฐ์ ชัยศรี กรรมการ 4.นายสมจิต คิดการ กรรมการ 5.นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ กรรมการ
6.นายมนัส ศรีบงกช กรรมการ 7.นายชาคริต ทิศกลาง กรรมการและเลขานุการ
ประธานสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ..2547 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2554 ข๎ อ 49 ที่ ป ระชุ ม สภาท๎ อ งถิ่ น จะต๎ อ งกํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ตํ อ
คณะกรรมการแปรญัตติด๎วย ขอเชิญทํานโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ๎านเหลื่อม ผมขออนุญาติเสนอทีป่ ระชุมในการยื่น
คําแปรญัตติวันนี้(5 ตุลาคม 2561) นับตั้งแตํเลิกประชุมถึงเวลา 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์(6,7 ตุลาคม
2561) ตั้งแตํ 08.30 – 20.00 น. วันจันทร์(8 ตุลาคม 2561) ตั้งแตํ 08.30 – 12.00 น. ณ ห๎อง
ประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด ชั้น 3 อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
ขอผู๎รับรองด๎วยครับ ผู๎รับรองถูกต๎อง มีสมาชิกฯ ทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํครับ ไมํมีนะครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุ มมีมติ เห็นชอบให้ กาหนดยื่นคาแปรญัตติ ใ นวันที่ 5 ตุล าคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 –
20.00 น. วั นที่ 6, 7 เวลา 08.30 – 20.00 น. และวั นที่ 8 ตุ ล าคม 2561 เวลา 08.30 –
12.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 3 อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑๗
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภาฯ
นายอุทัย มิ่งขวัญ

เรื่องอื่น ๆ
เชิญทํานรองฯ กิตติ ครับ
เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน ในนามของทํานนายกองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนครราชสีมา ต๎องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดทุกทํานที่
กรุณาให๎ข๎อคิดเป็นกระจกสะท๎อนเงา ได๎แนะนําให๎พวกเราคณะผู๎บริหารได๎มีโอกาสได๎ปรับปรุงแก๎ไขในการ
ทํางานในคราวตํอไป และกรุณาอํานข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดขั้นรับหลักการในปี พ.ศ.2562
ขอขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทํานรองฯ กิตติครับ เชิญทํานรองฯ อุทัย มิ่งขวัญ ครับ
กราบเรียนทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพอยํางสูงครับ สิ่งที่ผมจะพูด
ตํอไปนี้ผมถือวําเป็นสาระที่มีความสําคัญ ถ๎าไมํมีบันทึกในการประชุมสภาฯ ของพวกเราก็เกรงวําจะเกิด
ความไมํสงํางาม เพราะสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดของเรานั้ นเป็นสภาที่ใหญํที่สุด เป็นท๎องถิ่นที่ใหญํ
ที่สุด สิ่งที่ผมจะพูดตํอไปนี้ ทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจั งหวัดทั้งหลายก็คงจะได๎รับทราบ รับรู๎
ข๎อมูลขํา วสารสิ่ง เหลํานั้น มาแล๎ว แตํผมพูด ในฐานะที่อยากให๎บันทึกไว๎เพื่อวํ าสักวันหนึ่งเผื่อใครได๎ม า
สอบถามพวกเรามีความสงสัยหรือจะได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารในสํวนของการพัฒนาการบริหารประเทศของ
พวกเรา สิ่ ง ที่ ผ มจะพู ด ตํ อไปนี้ เมื่ อวั น ที่ 12 กัน ยายนที่ ผํ า นมานั้ น มี การประกาศ พรบ.การเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร มีการประกาศ พรบ.การเลือกตั้ งสมาชิ กวุฒิ สภาหลั งจากวั นที่ 12 ที่มี การ
ประกาศเรี ยบร๎อยแล๎ว คณะกรรมการการเลือกตั้ ง กกต.ใหญํ ได๎ มี หนั งสื อดํ วนที่สุ ด ถึง กกต.จั งหวั ด
ประกาศจํานวนสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรที่พึงมี และประกาศเขตเลือกตั้งในจังหวัดตําง ๆ ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ก็ได๎รับลูกภายใน 3 วัน ก็ได๎ดําเนินการทํารํางและประชุม กัน
ภายใน และวันนี้คณะกรรมการประจําจังหวัดก็ได๎มีประกาศรํางการแบํงเขตการเลือกตั้งประจําจังหวัด
นครราชสีมาออกทั้งหมด 14 เขต เขตหนึ่งนั้นประกอบด๎วย 3 แบบด๎วยกัน สิ่งที่ผมจะกราบเรียนทําน
ประธานสภาฯ ไปถึงพี่น๎องสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดทั้ง 48 ทําน 32 อําเภอ หลายพื้นที่
หลายอําเภออาจจะถูกใจ ชอบใจ หลายพื้นที่อาจจะไมํถูกใจ ไมํตรงกับใจของพี่น๎องประชาชน ไมํตรงกับใจ
ของผู๎ที่จะลงสมัครสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร หรือแม๎แตํไมํตรงกับความต๎องการหรือความรู๎สึกนึกคิดของ
ทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด กกต.ก็บอกวําเมื่อประกาศไปแล๎ว ยังศาลากลางจังหวัด ยัง
อําเภอ ยังท๎องถิ่นทั้งหมดทั้งจังหวัดเราไปเรียบร๎อยแล๎ว ประกาศให๎สื่อมวลชนได๎รับรู๎รับทราบแล๎ว กกต.ก็
ยังบอกวําให๎พรรคการเมืองและประชาชนในพื้นที่ทําข๎อสังเกตสํงไปที่ กกต.จังหวัด เพื่อให๎ กกต.จังหวัดได๎
รวบรวมตามความต๎องการของพี่น๎องในอําเภอ ในตําบลนั้น ๆ ซึ่งบัดนี้ข๎อมูลขําวสารนี้ได๎แพรํกระจายไปทุก
หมูํเหลํา อยากฝากพี่น๎อง ฝากทํานประธานฯ ไปถึงทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด ถ๎าทําน
อยากตั้งข๎อสังเกต อยากสํงคําถามข๎อมูลที่จะไปแบํงเขตใหมํ ทํานก็รีบดําเนินการเพราะ กกต.จังหวัดก็จะ
ทําเขต สํงไปที่ กกต.ในสํวนกลาง สิ่งที่ผมกราบเรียนก็อยากให๎บันทึกไว๎วําสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เราได๎สนใจ เราได๎ติดตามในสํวนของประชาธิปไตยในระดับประเทศ เพราะหลายทํานที่นั่งอยูํตรงนี้ก็มี
ความสนใจที่จะเข๎าสูํสภาใหญํ ขอบคุณครับ

๑๘
ประธานสภาฯ

ขอบคุณทํานรองฯอุทัย มิ่งขวัญ ครับ ผมขออนุญาตนัดประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณารํางฯ วาระ 2,3 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด แหํงนี้ ครับ มีทํานใดจะ
อภิปรายอีกหรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.

(ลงชื่อ)
ผู๎ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

(นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา

๑๙
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