รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 /2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 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. นายอัฏฐกร
14. นายภาณุ
15. นายพรชัย
16. นายรชฏ
17. นายธวัฒน์
18. นายศิริพงศ์
19. นายเลิศชัย
20. นายสถาพร
21. นายสมพร
22. นายสาทิช
23. นายพงษ์พันธุ์
24. นายพิชัยศักดิ์
25. นายสมชาย
26. นางสุพัตรา
27. นายชวาล
28. นายไกรวัจน์
29. นายไพฑูรย์
30. นายโกวิทย์
31. นายสมจิต

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศ์สุรเวท
อยูํยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล๎า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
ยนต์สุข
อํานวยทรัพย์
ดํานกุล
ศิริปริญญานันต์
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
พัฒนกําชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ

ประธานสภาอบจ.นม.
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภาอบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภาอบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากชํอง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากชํอง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ดํานขุนทด เขต 1
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.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.อ.บ๎านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
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32. นางสาวจุฑาสัณห์
33. นายสมโภชน์
34. นายบัวพันธ์
35. นายมนัส
36. นางอรอนงค์
37. นายชาคริต
38. นายบุญดี
39. นายศุภชัย
40. นายรักชาติ
41. นายวีระชาติ
42. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมยศ
ดร.ภูกิจ
นายชยุต
นายชยกฤต
นางสาวรมย์ธีรา
นายชาญชัย

ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคําวงษ์
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ไพบูลย์วงค์
กิริวัฒนศักดิ์
ทุํงไผํแหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
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.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้ําเขียว

คุณเวียง
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีวิพัฒน์

ส.อบจ.อ.ปากชํอง เขต3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ลําทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์

ฝ่ายบริหาร
1. ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายประดิษฐ์
กิ่งโก๎
3. นายอุทัย
มิ่งขวัญ

นายกอบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายกอบจ.นม.

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

รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการสํานักการคลัง
ผู๎อํานวยการสํานักการชําง
รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการสํานักการศึกษาฯ
หัวหน๎าสํานักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ผู๎อํานวยการกองสํงเสริมสุขภาพชีวิต
ผู๎อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ผู๎อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการกองสาธารณสุข

ขันธะวินะหุ
สมุทรเผําจินดา
ภัทรปิติพล
เทพนอก
เยื่อสูงเนิน
อาสาเสน
นุทกิจ
อภิชัยบุคคล
เกษรบัวทอง
ธนเดชาพิทักษ์
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11. นางนงนุช
12. นายนิธิโรจน์
13. นายวิสุทธิ์
14. นางสาวใจดาว
15. นางวินญา
16. นางบุญสุดา
17. นายสันติ
18. นางศรีวรรณ
19. นายนิพิฐพนธ์
20. นางสาวศุภรัตติยา
21. นางดาราวรรณ
22. นางสาวสุรีรัตน์
23. นางสุวรรณี
24. นายศุภรัตน์
25. นางสาวพิฐชญาณ์
26. นางสุพรรณี
27. นางเพ็ญประภา
28. นางมาลิน
29. นางรุํงทิพย์
30. นางภัคธมล
31. นายบรรลือ
32. นางสาวเสาวภา
33. นางสาวกชพร
34. นายกชกร
35. นายกิติศักดิ์
36. นายวันชนะ
37. นางบุญเลี้ยง
38. นางสาวอรอนงค์
39. นางสาวอังศุมาริน
40. นายพัชรา
41. นายธนโชติ
42. นายศุภชัย
43. นายรัฐชัย
44. นายมานะ
45. นางกิติวจี

กาหลง
บุญญาวัฒนานันท์
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
แก๎วกระจาย
ทองแสง
เจริญเดช
มหัทธนบุญนพ
เทียมทัด
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
คอนงูเหลือม
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
ภูมิโคกรักษ์
จันทร์ศรีนวล
จําปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก๎ว
สมลือชาชัย
นุรัตติวงศ์
ชายากร
สมฤทธิ์
กองเพ็ชร
หรํายขุนทด
พรหมพันธ์ใจ
ไชยเพชร
ชํานาญศรี
อรชร
อรชร
แย๎มจะบก
จารุจิตร

หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน
อํานวยการสํวนวิศวกรรมกํอสร๎าง
หัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
หัวหน๎าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน๎าฝ่ายประชุมสภา
หัวหน๎าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
รักษาการแทนหัวหน๎าฝ่ายออกแบบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป
นายชํางไฟฟ้า
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
ผู๎ชํวยนักพัฒนาการทํองเที่ยว
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าทีส่ ํงเสริมการทํองเที่ยว
ผู๎ติดตามนายก.อบจ.
ผู๎สื่อขําวชํอง 8
ผู๎สื่อขําวชํอง 8
สํานักขําวทีนิวส์
บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและนําสมาชิก
เลขานุการสภาฯ
สวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดขึ้นทําหน๎าที่
ประธานสภาฯ
วันนี้เป็ นการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
เข๎าสูํระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6
ด๎ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ประกาศใช๎ แ ผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อาศัยอํานาจตาม
ความในระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วํา ด๎ว ยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองสํว น
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข๎อ 26 (2) นายก
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุม
การดําเนินงานให๎เป็นไปอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตํอไป จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน
- รับทราบ –

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่สอง, วาระที่สาม
ประธานสภาฯ
ตามที่สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาได๎ลงมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น. วันที่ 6, 7 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 –
20.00 น. และวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สํานักงานกองกิจการสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ในวาระขั้นแปรญัตติ ขอเชิญทํานโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบบ๎านเหลื่อม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตให๎ทํานชาคริต ทิศกลาง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
เป็นผู๎อํานรายละเอียดในการแปรญัตติครับ
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นายชาคริต ทิศกลาง

ประธานสภาฯ

รายงานผลการแปรญั ต ติรํางข๎อบัญ ญัติ องค์การบริหารสํ วนจัง หวั ดนครราชสี มา งบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู๎ทรง
เกียรติทุกทําน กระผมนายชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภา องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขต
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ ได๎รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการแปรญัตติ ให๎เป็นผู๎แถลงผลการแปรญัตติตํอสภาแหํงนี้ โดยเมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 5 ตุลาคม
2561 ณ ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจั งหวัดนครราชสีมา และที่ประชุม ได๎พิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ 5 ญั ต ติ เ รื่ อ งขอความเห็ น ชอบรํ า งข๎ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด
นครราชสี ม า เรื่องงบประมาณรายจํ า ยประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขั้น รับ
หลักการ และสภาฯ มีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญั ติฯ ดัง กลําวเรี ยบร๎อยแล๎ ว ซึ่งสภาฯได๎
มอบหมายให๎คณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติฯ ทําหน๎าที่รับคําเสนอแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ
ระยะเวลาสําหรับการเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตํวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น.
วันที่ 6,7 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 20.00 น. และวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30
– 12.00 น. ณ ห๎องประชุมกองกิจการสภา ชั้น 3 อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติมี 7 ทําน ดังนี้ 1.นายโกวิทย์
เลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ 2.นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ กรรมการ 3.นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี กรรมการ
4.นายสมจิต คิดการ กรรมการ 5.นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ กรรมการ 6.นายมนัส ศรีบงกช
ก ร ร ม ก า ร 7.น า ย ช า ค ริ ต ทิ ศ ก ล า ง เ ล ข า นุ ก า ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ
ได๎นัดประชุม เพื่อพิจารณาการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติฯในวันที่ 9 ตุลาคม 2561เวลา14.00 น.
เป็นต๎นไป ณ ห๎องประชุมกองกิจการสภา ชั้น 3 อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการแปรญัตติได๎ดําเนินการพิจารณาแล๎ว จึงเสนอผลการพิจารณา
ดังตํอไปนี้ 1.คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เป็นประธานกรรมการ นาย
ชาคริต ทิศกลาง เป็นเลขานุการ 2.ผู๎ที่นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย
ให๎ ม าชี้ แ จงแทน คื อ นายกิ ต ติ เชาวน์ ดี รองนายกองค์ การบริห ารสํ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า
3. ปรากฏผลพิจารณาดังนี้ ชื่อข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด นครราชสีมา ไมํมีผู๎แปรญัตติ
ไมํมีการแก๎ไข หลักการและเหตุผล ไมํมีผู๎แปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข การแปรญัตติ ไมํมีผู๎มายื่นแปร
ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอเสนอรํางเดิมให๎ประธานสภานําเสนอตํอ ที่ประชุมสภา
พิจารณาตํอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติครับ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได๎รายงานผลการปฏิบัติหน๎าที่
ในการรับคําแปรญัต ติให๎ทุ กทํ านทราบแล๎ ว ตํอไปจะเป็ นการพิจ ารณารํา งข๎อบั ญญั ติองค์ การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ องค์ประชุมครบ มี 39 เสียง ผมขอมติ ทํานใดเห็นชอบผํานวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ โปรดยกมือ เห็นชอบ 35 เสียง ทํานใดไมํเห็นชอบ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง งดออกเสียง
4 เสียง ตํอไปการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขณะนี้องค์ประชุม 39 เสียง สมาชิกฯ ทํานใด
เห็นชอบให๎ตรารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจําย
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเป็นข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให๎
ยกมือครับ เห็นชอบ 35 เสียง ทํานใดไมํเห็นชอบ ไมํเห็นชอบ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียง งดออก
เสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ทําน และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเป็น
ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยมติ เห็นชอบ 35 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ประธานสภาฯ
เมื่อสภาฯ ได๎เห็นชอบด๎วยกับรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร๎อยแล๎ว ผมจะได๎ดําเนินการสํงรํางข๎อบัญญัติฯ ให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดพิจารณาให๎เร็วที่สุด แตํไมํเกิน 15 วัน นับแตํวันที่สภาฯ ที่มติเห็นชอบตามมาตรา
53 แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.2540 แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4
พ.ศ.2552 ตํอไปครับ เชิญทํานโกวิทย์ครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ๎านเหลื่อม ในข๎อบัญญัติปี 62 ซึ่งสภาฯ ได๎เห็นชอบไปแล๎ว เพื่อ
ความสมบูรณ์ในเลํม เพราะในเลํมจะมีคําผิด ข๎อความที่ผิด วันนี้ขออนุญาตทางสภาฯ เพื่อจะให๎
ทางฝ่ายบริหารนั้นไปดําเนินการจะได๎เสร็จสมบูรณ์ คําผิดเดี๋ยวก็จะต๎องมาแก๎ในสภาฯ วุํนวาย
ฉะนั้นคําใดที่ผิดหรือเขียนตกหลํน หมูํ 1 หมูํ 2 หรือวําชื่อโครงการอะไรผิด แตํสิ่งที่จะนําเรียน
ทํานประธานฯ วําห๎ามไปแตะตัวเลขโดยเด็ดขาด ตัวชื่อ ตัวหนังสือสามารถเปลี่ยนแปลงและแก๎ไข
ให๎ถูกต๎องตามกฎ ระเบียบได๎ ขอมติสภาเพื่อให๎ฝ่ายบริหารไปดําเนินการแก๎ไขในเลํมข๎อบัญญัติฯ
ปี62 ให๎ถูกต๎องตามตัวหนังสือและตามขั้นตอน เพื่อให๎สมบูรณ์แบบครับ
ประธานสภาฯ
ต๎องขอบคุณทํานประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ทํานได๎ให๎ข๎อคิดเห็นครับ ที่ประชุมเห็นชอบ
นะครับให๎แก๎ไขคําผิด คําตกหลํนในรํางข๎อบัญญัติฯ ให๎สมบูรณ์นะครับ
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมบางโครงการ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
ร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมาผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา ในการยกเลิกโครงการจํายขาดเงินสะสมบางโครงการขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี พ.ศ.2561 ตามที่สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ได๎
พิจารณาอนุมัติจํายขาดเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์
ที่ 16 มีนาคม 2561 จํานวน 240 โครงการ งบประมาณ 440,000,000 บาท (สี่ร๎อยสี่สิบ
ล๎านบาทถ๎วน) องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ได๎มีคําสั่งที่ 1141/2561 ลงวันที่ 5
เมษายน 2561 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข๎อมูลโครงการจํายขาดเงินสะสม ประจําปี
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ประธานสภาฯ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

งบประมาณ พ.ศ.2561 และคําสั่งที่ 1423/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข๎อมูล (เพิ่มเติม) จากการตรวจสอบปรากฏวํา 1.โครงการที่เป็นไปตาม
อํานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด สามารถดําเนินการได๎ จํานวน 117 โครงการ เป็น
เงิน 231,799,000 บาท 2.โครงการที่มี สภาพความเสียหายไมํเหมาะสม ไมํ สอดคล๎องกับ
อํานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด จํานวน 123 โครงการ เป็นเงิน 208,201,000
บาท เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงิ น การคลัง และประโยชน์สาธารณะ องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอยกเลิกโครงการ ลําดับที่ 2 โครงการที่มีสภาพความเสียหาย
ไมํเหมาะสม ไมํสอดคล๎องกับอํานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด จํานวน 123 โครงการ
เป็ น เงิ น รวม 208,201,000 บาท หากองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ค วาม
จําเป็นต๎องขอจํายขาดเงินสะสมในโอกาสตํอไป เงินงบประมาณที่ขอยกเลิกโครงการไป สามารถ
นํากลับมาตั้งจํายตามลําดับและขั้นตอนของกฎหมายที่กําหนด จึงเสนอญัตติเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ
ขอบคุณทํานนายกฯ ครับ มีสมาชิกทํานใดที่มีความประสงค์จะอภิป รายหรือไมํครับ เชิญทําน
โกวิทย์ เลาวัณย์ศิริครับ
กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอบ๎านเหลื่อม ในระเบียบวาระที่ทําน
นายกฯ ได๎แถลงไปเมื่อสักครูํนี้ ขออนุญาตนําเรียนด๎วยความเคารพครับ งบจํายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นเงินที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดสะสมไว๎และได๎มีคําสั่งของรัฐบาลให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจํายขาดเงินสะสมเพื่อชํวยเหลือในเรื่องของความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชนในเรื่อง
ยางพารา คือ ทําถนนลาดยางต๎องมีสํวนผสมของยางพารา เพื่อจะชํวยเหลือเกษตรกร ปีที่ผํานมา
เราก็ทําโครงการขอจํายขาดเงินสะสมไปแล๎วครั้งหนึ่ง และสภาฯ ก็เห็นชอบไปเมื่อปี 60 มาครั้ง
หนึ่งและบทสุดท๎ายก็มีเสียงความไมํโปรํงใส ความไมํชัดเจนเกิดขึ้น หรือมีขบวนการสุนัขเฝ้าบ๎าน
หรือหมาเฝ้าบ๎านร๎องวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยเฉพาะ อบจ.นั้น จะไมํโปรํงใส ฉะนั้นขอ
อนุญาตนําเรียนวําเมื่อปีที่แล๎วถามวําโครงการ 500,000 มีความผิดไหม สํวนตัวยืนยันวําไมํผิด
เพราะรัฐบาลเป็นคนกําหนด แตํกํอนเราจัดซื้อจัดจ๎างตกลงราคาไมํเกิน 100,000 บาท แตํเขา
ยกเลิกกฎระเบียบไปใช๎ 500,000 บาท ถ๎าผิดก็ต๎องผิดทั้งประเทศ จะมาผิดอะไรเฉพาะ อบจ.
โคราช เพราะทุกท๎องถิ่นเขาก็ทํา 500,000 กันทั้งนั้น แตํการทํา 500,000 จะเป็นเสียงกระทบ
วําเราจะไมํโปรํงใส การจะโปรํงใสหรือไมํโปรํงใสอยูํที่การจัดซื้อจัดจ๎าง ขั้นตอนมันมีสามารถทําให๎
โปรํงใสเงิน 500,000 ได๎ อยูํในอําเภอหนึ่งอาจจะมี 4-5 โครงการ ก็รวบมาถ๎าเป็นโครงการ
ประเภทเดียวกัน ก็รวบมาจัดซื้อจัดจ๎างในวงเงิน 3-4 ตัว ก็เป็นเงิน 1,500,000 – 2,000,000
ขึ้นมาแล๎ว นั่นคือความโปรํงใส คือทุกคนสามารถเข๎ามายื่นเสนอราคาได๎ เป็นสิ่งที่นําเรียนวําเราก็
ได๎ยกเลิกให๎ทํานไปแล๎ว ปีนี้ปี 61 งบอีก 440 ล๎าน เข๎าสูํสภาฯ เมื่อเดือนมีนาที่ผํานมา ถามวํา
โครงการที่เราเสนอนั้น มีระเบียบ มีอะไรชี้แจงอยํางชัดเจน แม๎แตํแผนซึ่งเราพูดกันนักพูดกันหนา
วําต๎องมีในแผน ๆ ถ๎าไมํมีในแผนทําไมํได๎ ผู๎วําราชการจังหวัดเขาก็ยกเลิกกฎระเบียบ ผมอํา น
หนังสือดํวนที่สุดลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ข๎อ 5 เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถ
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ดําเนินการให๎บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล เพื่อแก๎ปัญหาราคายางพาราตกต่ํา
ให๎ผู๎วําราชการใช๎ดุลยพินิจในการยกเว๎นหรือผํอนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการจัดทําแผน ก็คือให๎ยกเลิกแผน โครงการที่จะจํายขาดเงินสะสมก็ไมํต๎องใช๎แผน ถูกต๎อง
ไหมครับทํานประธานฯ ข๎อตํอมาข๎อ 6 ในกรณีที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการกํอสร๎าง
ปรับปรุง ซํอมแซมถนน ที่มีสํวนผสมของยางพาราได๎ นี่คือข๎อที่ 6 ของหนังสือสั่งการเรํงดํวนมา
จากกระทรวง ผมถามวําตั้งแตํเดือนมีนา วันนี้เดือนตุลาแล๎ว มันลํวงเลยมา 7 เดือนแล๎ว สภาฯ
เราเห็นชอบให๎ทํานไปดําเนินการจํายขาดเงินสะสมทุกตัวหนังสือ ทุกตัวอักษรที่ปรากฎในเลํมจําย
ขาดเงิน สะสมในเดื อนมีน าที่ ผํ านมา ที่ ส ภาฯ อนุ มั ติให๎ทํ านไปดํ าเนิน การนั้น ผมยืน ยัน วํา ทุ ก
ตัวอักษร ทุกข๎อมูลมาจากฝ่ายบริหารและสํวนราชการ สภาฯ ไมํรู๎ไมํทราบหรอกทํานจะไปทําอะไร
แตํสภาฯ มีหน๎าที่เมื่อทํานเสนอโครงการเข๎าสูํสภาฯ เพื่อให๎สภาฯ นั้นเห็นชอบหรือไมํเห็นชอบก็
เป็นสิทธิ์ของสภาฯ สภาฯ ได๎มองแล๎ววํามันเกิดประโยชน์ มันมีประโยชน์ แล๎วเงินสะสมเราก็ม าก
เราก็นําจะเอาเงินมาชํวยแก๎ปัญหา และที่สําคัญทุกโครงการทํานสมาชิกฯ ก็รับรู๎รับทราบ ผมเชื่อ
วําผู๎นําท๎องถิ่น ท๎องที่ทุกอําเภอเขาทราบวําสภา อบจ.ของเราได๎อนุมัติจํายขาดเงินสะสมให๎ไป
ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ของแตํ ล ะท๎ องที่ เรีย บร๎อยแล๎ ว ทั้ ง หมด วั น นั้ น สภาฯ ก็เห็น ชอบให๎ทํ า นไป
ดําเนินการแล๎ว ทํานก็มีหน๎าที่ต๎องไปดําเนินการ คุยนอกรอบกันหลายครั้งวําจะมายื้อกันทําไม จน
บัดนี้ 7 เดือนคุณยังไมํตัดสินใจประกาศหาผู๎รับเหมา การประกาศหาผู๎รับเหมานับหนึ่งวันไหน
ทํานบวกไปได๎เลย 4 เดือน เพราะ e-bidding 45 มาเคาะตัวเลขกันให๎เวลา 15 วันเรียกมาทํา
สัญญาหมดไปแล๎ว 2 เดือน เมื่อเซ็นสัญญาภายใน 60 วัน ผมยังไมํเห็นผู๎รับเหมารายไหนมาทํา
วันที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 หรือวันที่ 10 หรอกครับ เขาจะไปลงมือวันที่ 55 วันที่ 56 หรือวันที่ 60
ด๎วยซ้ําไป สรุปวําทํานนับประกาศวันไหนบวกตัวเลขไปได๎เลยวํา 4 เดือน ตอนนี้ 7 เดือน บวกอีก
4 เดือน ถ๎า เดือนตุ ลานี้ ทํ านยั งไมํ ไ ด๎ทํ า อะไร พฤศจิกา ไมํ รู๎วํา ทํ านจะประกาศทั้ ง 200 กวํ า
โครงการได๎หมดหรือไมํก็ยังไมํทราบ เวลามันก็จะลดไปเรื่อย ๆ พอเข๎าเดือนมีนา ซึ่งครบรอบของปี
เงินก็จะหลํนไปโดยระบบ ใน 1 ปี เราอนุมัติตั้งแตํเดือนมีนา พอถึงมีนาก็ 1 รอบปี ก็จะหมดไป
โดยปริยาย ถ๎าทํานไมํดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง นี่คือปัญหา ฉะนั้น วันนั้นเราเห็นดีเห็นชอบให๎ทําน
ไปดําเนินการตามโครงการแล๎ว ก็คุยนอกรอบกันแล๎ววําก็ต๎องไปดําเนินการ อันไหนทําไมํได๎ก็เข๎า
สภาฯ เพื่อจะแก๎ไขก็แก๎ไป โครงการไหนที่ไมํสามารถดําเนินการได๎ก็ม าแก๎ไขในสภาฯ อาจจะ
ปรับตัวเลข อาจจะเปลี่ยนแปลงความกว๎างความยาว แตํครั้งหนึ่งมาเปลี่ยนความยาว 300 กวํา
เมตร 400 กวํ า เมตร ครั้ ง ที่ แล๎ ว ก็ บ อกวํ า ผมรั บ ไมํ ไ ด๎ ห รอก คุ ณ ทํ า งานอะไรกั น ผิ ด เป็ น เงิ น
200,000 300,000 โครงการหนึ่งมันใชํรึไมํ ก็ยกเลิกไปครั้งหนึ่งแล๎ว และครั้งนี้ ก็จะเอาอีก มัน
จะผิดอะไรกันความยาว 300 กวําเมตร 100 กวําเมตร คูณด๎วยความกว๎าง 6 เมตร เป็นกี่ตาราง
เมตร ถ๎า 100 คูณด๎วย ก็ 600 600 คูณด๎วย 300-400 เป็นเงินเทําไหรํ บางโครงการผิด
300 กวําเมตร คูณด๎วย 6 เป็น 1,800 เมตร ตารางเมตรละ 300 กวําบาท เป็นเงินเทําไหรํทําน
คูณเอา ก็ยกเลิกไปทีแล๎ว ก็ยังเหมือนเดิมก็จะเอามาอีกแล๎ว ผมจึงนําเรียนทํานประธานฯ ด๎วย
ความเคารพวําเราเห็นดีเห็นชอบให๎โครงการไปดําเนินการ เมื่อโครงการไหนมันทําไมํได๎ หรือแก๎ไข
อะไรก็ต ามความเหมาะสม ไมํ ใชํ ผิ ด แบบลื ม หู ลื ม ตาไมํ ขึ้น อยํ า งที่ ผ มนํ า เรีย นไปแล๎ ว ผิ ด ที ล ะ
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300,000 – 400,000 มันผิดได๎อยํางไร คุณต๎องไปลาออกแล๎วแหละ ถ๎าคุณทํางบประมาณ
โครงการแล๎วผิดเงินไป 3-4 แสน เจ๏ง ถ๎าคุณไปอยูํบริษัทเอกชนเขาไลํคุณออกแล๎ว ฉะนั้นก็ขอ
อนุญาตวําวันนั้นเราได๎อนุมัติให๎ทํานไปดําเนินการแล๎ว วันนี้ทํานจะมาบอกสภาฯ ให๎สภาฯ ชํวย
ยกมือ เป็นสภาฯ กันให๎หนํอย พอหลังเลิกประชุมนักขําว ก็จะมาถามทําไมสภาฯ เมื่อครั้ง 7 เดือน
ที่แล๎วอนุมัติให๎ แล๎ววันนี้สภาฯ มายกเลิก วันดีคืนดีทํานไปลงในพื้นที่ ทํานไปอําเภอตําง ๆ ใน
100-200 โครงการที่จะไมํผําน ก็ต๎องมีคําถามมาถึงทําน ทํานก็ต๎องตอบวําสภาฯ เขาไมํให๎ฉันทํา
ก็โยนให๎สภาฯ อีกอยํางนั้นเหรอ สํวนตัวผม ผมไมํเห็นด๎วย ก็ต๎องดําเนินการไป อยําเอาสภาฯ ไป
เป็นอะไรอีกเลย ถ๎าสภาฯ ยกมือให๎วันนี้ก็เทํากับผมเรียกวําถํมน้ําลายขึ้นฟ้าครับ น้ําลายคงจะตก
รดหน๎าผม สํวนตัวคงไมํเห็นด๎วย ทํานประธานฯ จะทําวิธีไหน จริง ๆ ทํานประธานฯ นําจะคุยไมํ
นําจะเอาเข๎ามาสูํระบบสภาฯ หรอก วันดีคืนดีสภาฯ ก็เป็นตราบาปไปอีก วําเพราะสภาฯ เขาไมํให๎
ทํา ก็ขออนุญาตสํวนตัวคงไมํเห็นด๎วย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํครับ เชิญทํานสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่ เคารพ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกฯ ทุกทําน กระผม
สมพร จินตนามณีรัตน์ จากอําเภอโนนสูง วันนี้ถือวําได๎ทําหน๎าที่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเงินสะสม
ยังคงจํากันได๎วําเดือนมีนาเราได๎อนุมัติ 240 โครงการ 440 ล๎านบาท ผมนี่จําแมํนจริง ๆ ที่
จําแมํนเพราะวําเราพยายามที่จะดูแลพี่น๎องประชาชนเรื่องความเดือดร๎อน จําได๎วําวันนั้นเรามีเงิน
ซึ่งเป็นเงินสะสมอยูํประมาณ 800 ล๎าน และเงื่อนไขการใช๎เงินสะสมก็คือ ต๎องมีความจําเป็น
เรํงดํวนเพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชน และ 240 โครงการ 440 ล๎าน ก็
ได๎รับอนุมัติจากสภาฯ แหํง นี้ เพื่อที่จะให๎ทางฝ่ายบริหารได๎รีบดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ตาม
เงื่อนไขของกฎหมาย ตามที่ฝ่ายบริหารได๎แถลงออกมาวําสิ่งใดเป็นความเดือดร๎อนของพี่น๎อง
ประชาชนจริง ๆ มันอาจจะถูกต๎อง แตํไมํถูกใจ และไมํถูกระเบียบก็ได๎ ตรงนั้นคือสาระสําคัญ
ตํางหาก เมื่อสักครูํเพื่อนสมาชิกฯ ได๎อภิปรายวําเป็นเวลากี่เดือนแล๎ว ถ๎านับถึงเดือนมีนา ตรงนี้ถึง
ตุลา ก็ 8 เดือนแล๎ว ที่เราถกปัญหากันเรื่องนี้ ต๎องขอบคุณฝ่ายบริหาร เพราะอยํางที่กราบเรียนวํา
ถ๎าถูกต๎องและไมํถูกใจต๎องยึดถูกต๎องไว๎กํอน ถึงมีการตรวจสอบกัน ทั้งหมด 240 โครงการ 440
ล๎าน มัน ถึงมาวั นนี้ วําเหลือเพี ยง 117 โครงการที่ถูกต๎องจริง ๆ และถูกกฎหมายด๎ว ย คําวํ า
ถูก ต๎ องนั้ น คื อ ถูก กฎระเบี ย บ ถู ก ต๎ อ งตามกฎหมาย ถูก ต๎ องวิ ธี ป ฏิ บั ติ สิ่ ง ที่ นํ า เห็ น ใจที่ สุ ด คื อ
ข๎าราชการที่ทํางาน เขาตรวจสอบโดยคําสั่งของฝ่ายบริหารวําต๎องเอาให๎ชัดเจนจริง ๆ อันไหนที่ทํา
ไมํ ไ ด๎ ก็ต๎ อ งทํ า ไมํ ไ ด๎ จ ริง ๆ อยํ า เห็น แกํวํ า เป็ น ของใคร หรือ เป็ น อํา เภอไหน ข๎ า ราชการที่ ไ ป
ตรวจสอบ ไมํวําจะเป็นชําง ไมํวําจะเป็นข๎าราชการที่ตั้งขึ้นมานับ 10 คน มีการตรวจสอบจริง ๆ
จัง ๆ มีการถํายรูปสํงโดยตรง ทํานนายกฯ ก็ตรวจสอบจริง ๆ ต๎องถํายรูปมาให๎ดูด๎วย ลงพื้นที่
ตรงไหน ถนนชํารุดจริงไหม ผมจะยกตัวอยํางให๎ฟัง 117 โครงการ ที่ผําน ผมดีใจแทนพี่น๎อง
ประชาชนที่จะได๎รับประโยชน์จาก 117 โครงการ ที่ผํานโดยถูกต๎อง ผํานการกลั่นกรองโดยเฉพาะ
ถูกระเบียบ ถูกกฎหมาย ถนนที่เป็นลูกรังจะมาสร๎างลาดยางมันทําไมํได๎ ชํางเขาก็บอกวําทําไมํได๎
แล๎วจะให๎ฝ่ายบริหารดึงดัน วําจะต๎องทําอยํางนั้นหรือ นี่คือเหตุผลสําคัญที่ผมดีใจแทนพี่น๎อง
ประชาชนไมํวําอําเภอไหนหรอกครับที่ได๎ แตํเหนือสิ่งอื่นใด ขอความกรุณาทํานประธานฯ ผํานไป
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ยังฝ่ายบริหารวําเห็นใจเถอะเส๎นทางไหนทีว่ ันนีเ้ ราผํานไป 117 โครงการ เป็นเงิน 231 ล๎าน แล๎ว
อีก 123 โครงการ ในทุกเส๎นทาง ขอความกรุณาทํานประธานฯ ผํานไปยังฝ่ายบริหารวําขอจัดงบ
เยียวยาไปซํอมแซมได๎ไหม เพราะผมดูรายละเอียดสาเหตุที่ไมํดําเนินการได๎คือถนนมันพังบางชํวง
แคํนั้นเอง เสร็จแล๎วจะเอางบประมาณ 2 ล๎าน ไปรื้อถนนดีทั้งสายทําไมํได๎ ผมก็เข๎าใจ อยูํ ๆ จะไป
ยกเลิกวําโครงการนี้ทําไมํได๎ ทั้งเส๎นทางเพราะมันเป็นลูกรัง อยํางนี้เห็นด๎วย แตํบางเส๎นทางเป็น
ถนนขรุขระแตํเป็ นบางชํว งบางตอน ตรงนี้ แหละครับ คือสาระสําคัญ วํา 123 โครงการในทุ ก
อําเภอที่ขาดหายไปขอความกรุณาวํางบเหลือจํายปี 61 โอนลดโอนเพิ่มที่ไปเปลี่ยนแปลงแก๎ไขได๎
ไหม ไปซํอมแซมให๎เขาสักเส๎นทางละ 500,000 บาทสักสองจุด ตรงนี้ลํะครับที่ผมบอกวํามันให๎
ด๎วยใจและให๎ด๎วยความรักความอบอุํนจริงๆ หลายคนนะครับนี่เราเป็นสจ.มา 6 ปีแล๎ว หลายทําน
หลายคนนะครับ บอกวําตอนที่ทํานนายกไปหาเสียงผมก็ต๎อนรับทํานนายกเต็มที่ แตํมาตัดแบบนี้
ผมบอกวันนี้ผมจะพูดให๎ในสภาผมจะพูดให๎จริงๆ นะครับ ผมขอความกรุณาจากใจเพื่อนสมาชิก
48 คน 32 อําเภอนี่แหละครับ ได๎ไปก็ดีใจแตํที่ไมํได๎ 123 โครงการจะเป็นเงินสักเทําไรกัน เมื่อ
คราวที่แล๎วเราโอนลดไปเป็นร๎อยล๎าน จะไปซื้ออะไรเราก็เห็นดีด๎วยไมํวํากัน แตํวันนี้พอมาเจอ
ปัญหาตรงนี้ โอเคครับอีก 123 โครงการวันนี้ก็เทํากับวําเงินที่เหลือเดิม เงินสะสมหลังจากที่เรา
เอามาใช๎ 440,000,000 บาทแล๎วเนี่ย เงินเหลือเดิมซึ่งต๎องกันไว๎ประมาณ 300,000,000
บาท ทํานประธานฯ ที่เคารพครับ แล๎วก็ปี 59 กับ 60 ที่จะตกไปเป็นเงินสะสมอีกประมาณ
300,000,000 บาท แล๎ ว ถ๎ า คราวนี้ สิ่ ง ที่ ต กไปที่ ไ มํ ผํ า นอี ก 123 โครงการ เงิ น ตกอี ก
209,000,000 บาท เห็นไหมครับทํานประธานฯ ปี เข๎าปี62 63 ซึ่งเราไมํรู๎วําเราจะอยูํกันถึง
หรือเปลํา จะมีเงินสะสมอยูํที่ อบจ. เหมือนเดิม 800,000,000 บาท และก็อยํางที่ฝ่ายบริหาร
ได๎แถลงเมื่อกี้นี้วําถึงแม๎จะตกเป็นเงินสะสม อยํางที่เพื่อนสมาชิกได๎กลําวเมื่อกี้นี้นะครับวํา ในเมื่อ
ตกเป็นเงินสะสมไปอีกเนี่ยวันนี้เราก็สามารถนํากลับมาตั้งจํายตามลําดับขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
เห็นไหมครับทํานประธานฯ ที่เคารพ นี่คือความสําคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนสภาแหํงนี้ จริงๆ
วันนี้ไมํอยากจะพูดมากนะครับเห็นใจเพื่อนสมาชิกหลายคนป่วยแล๎วก็ยังอุตสําห์มา วันนี้มันเป็น
การแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนจริงๆ เพราะฉะนั้นต๎องรีบดําเนินการครับ แล๎วก็ขอบคุณเพื่อน
สมาชิกนะครับ ทํานโกวิทย์ เลาวัณย์ศิรินะครับ ขอประทานโทษนะครับที่ต๎องเอํยนามทํานนะครับ
ผมเห็นด๎วยนะครับวําวันนี้ต๎องรีบดําเนินการจริงๆ 8 เดือนแล๎วครับที่โยกกันไปกันมา แล๎วฝ่าย
บริหารก็ต๎องกราบขอบพระคุณที่ตรวจสอบอยํางเข๎มข๎น จาก 119 โครงการ วันนี้หายไปอีก 2
โครงการ ผมก็ยังไมํวํานะครับ แตํยังไงก็ให๎ผํานให๎รีบดําเนินการเถิดเพราะกระบวนการเราเหลืออีก
5 เดือน ถ๎า 5 เดือนนี้ ยังไมํรีบดําเนินการ มีนาคมนี้กราบเรียนทํานประธานฯ ผํานไปยังเพื่อน
สมาชิกเลยวํา ถ๎าไมํรีบดําเนินการ กระบวนการประกาศจัดซื้อจัดจ๎างกวําจะดําเนินการมันกันเงิน
ได๎หรือไมํ ถ๎ากันเงิ นไมํไ ด๎ ตรงนี้ต กเป็น เงิน สะสมทันที ตรงนี้ลํะ ครับ ถ๎าเล็ งเห็นความสํา คัญรีบ
ประกาศรี บ ดํ า เนิ น การเถอะครั บ เพราะเราเหลื อ เวลาอี ก 5 เดื อ นเทํ า นั้ น เอง 5 เดื อ นเนี่ ย
กระบวนการจัดซื้อจัดจ๎าง,ประกาศ, e-bidding หรืออะไรก็แล๎วแตํเราไมํได๎ใสํใจ เราใสํใจวันนี้ คือ
ความรวดเร็วและถูกต๎อง ให๎รีบดําเนินการนะครับ เพราะเรามีเวลาอีก 5 เดือน กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ๎างประกาศตกลงราคา ประกวดราคาอะไรก็ 3 เดือนเข๎าไปแล๎ว กวําจะดําเนินการนะ
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ครับในการที่จะตรวจรับวําถูกต๎องหรือไมํ 5 เดือนแคํนั้นเอง วันนี้สิ่งที่รอคอยมากที่สุดก็คือ งบ
เยียวยา ต๎องกราบขอบพระคุณฝ่ายบริหารโดยเฉพาะมีการคุยกันหลายรอบเหลือเกินวํา อําเภอที่
ไมํได๎ บางอํา เภอไมํได๎เลย ผมเห็นใจจริง ๆ ยิ่งอภิปรายครั้งที่แล๎วผมก็อภิปราย อภิปรายนี่แหละ
ครับวํา ขอบคุณฝ่ายบริหารที่จะเยียวยา บางอําเภอเนี่ยต๎องเรียกไปคุยเลยวํามันทําไมํได๎จริงๆ
แล๎วทํานก็ยอมรับวํามันทําไมํได๎ มันทําไมํได๎เพราะวําสภาพมันผิด ทําแล๎วไมํถูกต๎องแล๎วก็ไมํถูก
กฎหมายด๎วยนะครับ ถ๎ายังไงก็แล๎วแตํฝากทํานประธานวํา ขอเถอะครับฝากทํานประธานไปยัง
ทํานร๎อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ที่รักและเคารพด๎วยใจจาก สจ.ทุกทํานทั้ง 32 อําเภอ ยัง
มีใจให๎และเคารพรักเหมือนเดิม อยากจะเห็นสภาแหํงนี้ที่ไมํมีฝ่ายค๎าน มีแตํแสดงความเห็นนะครับ
วําโปรดกรุณาใช๎งบเยียวยา อยํางน๎อย 123 โครงการ สักโครงการละ 500,000 บาทกํอนก็ได๎
เอาไปซํอมแซมเอาไปปรับปรุง ทางที่เค๎าได๎ไปคุยไว๎แล๎ววํามันชํารุดจริงๆ แตํฝ่ายบริหารตรวจสอบ
แล๎ววํามันทําไมํได๎ มันทําได๎เฉพาะบางชํวง ตรงนี้ก็เป็นอํานาจหน๎าที่ของทํานที่จะทําได๎ ถ๎าทําน
ตั้ ง ใจที่ จ ะรั ก ษาน้ํ า ใจและเยี ย วยาพี่ น๎ อ งประชาชนที่ ไ ด๎ รั บ ความเดื อ ดร๎ อ นจริ ง ๆ ไมํ เ กิ น
ความสามารถหรอกครับ ที่จะไปดูแลทั้ง 123 โครงการที่ไมํผํานนะครับ เพราะฉะนั้นสุดท๎ายนี้ก็
ต๎องขออนุญาตครับวําขอฝากทํานประธานไปยังฝ่ายบริหารวํา ขอจัดงบเยียวยาอาจจะได๎เร็วกวํา
การจํายขาดเงินสะสมด๎วยครับ กราบขอบพระคุณครับ
ต๎องขอขอบคุณทํานสจ. สมพรนะครับ มีทํานสมาชิกทํานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ
ทํานชาคริตครับ
กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมนายชาคริต ทิศกลางจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ครับ ขออนุญาตแก๎ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการบัญชีรายจํายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการที่เป็นไปตามอํานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา
สามารถดําเนินการได๎จํานวน 117 โครงการนะครับ หน๎าที่ 7 ลําดับที่ 25 นะครับของอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย 22 นะครับเพิ่มเป็น
226 นะครับเพราะในนี้พิมพ์ตกไปนะครับ
มีทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ๎าไมํมีผมจะขออนุญาตทางฝ่ายบริหารนะครับ เชิญทําน
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด ได๎ชี้แจงครับ
เรียนทํานประธานสภาฯ และทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน สําหรับเงินสะสมนั้นดิฉันได๎คุยกับ
ทางข๎าราชการแล๎วนะคะ อาทิตย์หน๎านี้เราจะเริ่มดําเนินการเลยนะคะ แล๎วก็จะทยอยออกนะคะ
เพราะวําในการตรวจเอกสารของทางพัสดุเร็ว แตํในการที่จะมาลง e-bidding ช๎าเทํานั้นเองนะคะ
โครงการที่ ต่ํ า กวํา 2,000,000 เนี่ย ทํา ได๎ เลย ดิ ฉัน คิด วํ าคงจะไมํ มีปั ญหาคํะ รับปากนะคะ
ขอบคุณคํะ
ครับ ถ๎าไมํมีผู๎ใดอภิปรายเพิ่มเติมนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมของเรา
37 เสียง สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎ยกเลิกโครงการจํายขาดเงินสะสมบางโครงกา ขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีพ.ศ. 2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอยกมือขึ้นครับ
อนุมัติ 27 เสียง ทํานใดไมํอนุมัติขอยกมือขึ้นครับ ไมํอนุมัติ –ไมํมี- ทํานใดงดออกเสียงครับ งด
ออกเสียง 10 เสียง เมื่อกี้มติเทําไรนะครับ ขอยกมืออีกรอบครับ ตามมติของที่ประชุมนะครับต๎อง
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

เกินกึ่งหนึ่งนะครับ ยกมือ 27 ทํานนะครับ สรุปมติที่ประชุมอนุมัติให๎ยกเลิกโครงการจํายขาดเงิน
สะสมบางโครงการขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมบางโครงการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีพ.ศ.2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติอนุมัติ 27 เสียง
ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 10 เสียง
เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกทํานใดจะเสนอเรื่องอะไรไหมครับ เชิญทํานโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพครับ สมาชิกผู๎ทรงเกียรติครับ กระผมก็มีเรื่องที่จะนําเรียน
ในความเดือดร๎อนแล๎วก็เป็นโครงการขององค์การบริหารสํวนจังหวัด นะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได๎ไป
ออกพื้นที่ ตามที่พี่น๎องเขาร๎องเรียนถนนลาดยางถนนของ อบจ. สายบ๎านชํอระกาถึงเขตเนินสงํา
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได๎จัดซื้อจัดจ๎างซึ่งเป็นงบประจําปี 2559 เป็นเงิน 4,000,000 บาทแตํ ผู๎รับ
จ๎างยื่นเสนอราคาใน 2,400,000 กวําบาทก็หายไปประมาณ 40% นะครับ ซึ่งก็ได๎ตรวจรับงาน
จ๎างไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผํานมาก็เกิดการชํารุดเสียหายครับทํานประธาน หนังสือสํวนหนึ่งก็สํงมาที่
ศูนย์ประสานงาน สํวนหนึ่งก็ คงจะมาถึงองค์การบริหารสํวนจังหวัด สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทําน
ประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารวํา ถ๎ามีหนังสือที่แจ๎งเกี่ยวกับถนนหนทางที่เข๎าไปดําเนินการในห๎วง
เวลาแคํ 2 เดือน 3 เดือนแล๎วเกิดการชํารุด เสียหาย ขอความกรุณาวําชํวยแจ๎งไปยังผู๎รับเหมาให๎
เข๎าดําเนินการซํอมแซมให๎ด๎วยและที่สําคัญครับทํานประธานฯ ครับ ผมไมํมั่นใจในระบบของการ
คืนเงินค้ําประกันสัญญา บางถนนพังแตํได๎สอบถามไปแล๎ววําได๎คืนเงินค้ําประกันสัญญาโครงการ
ไปเรียบร๎อยแล๎ว ผมก็ไมํเข๎าใจเหมือนกันวําเวลาจะขอเงินค้ําประกันสัญญาคืน ชํางไมํลงไปตรวจ
ไมํลงไปดูเลยหรือวําถนนที่รับประกันสัญญาในห๎วงปี สองปีเป็นอยํางไร พอมาสอบถามฝ่ายการ
คลังก็บอกวําผู๎รับเหมาได๎มารับเงินประกันสัญญาคืนไปแล๎ว อ๎าวถนนเสียหายไมํมาซํอมแซมเลย
หรือ อันนี้คือปัญหาขององค์การบริหารสํวนจังหวัด อันนั้นเรื่องถนนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับทําน
ประธานฯ ที่เคารพครับ เมื่อวานนี้ไปงานเดียวแตํได๎สามงาน งานแรกเป็นประธานงานกีฬาของ
โรงเรียน งานที่สองก็คือลาดยางอยํางที่นําเรียนไปแล๎วนะครับ วําชํารุดเสียหาย ชาวบ๎านร๎องเรียน
มาก็เลยนําเสนอตํอสภา เพื่อชํวยกันแก๎ไขให๎แจ๎งไปทางผู๎รับเหมากํอสร๎าง แล๎วก็ฝากเวลาคืนเงิน
ค้ําประกันสัญญาด๎วยนะครับ เรื่องที่สอง ผํานมาอีกตําบลหนึ่งครับทําน เห็นกับตา เห็นจะจะ วํามี
โครงการไปขุดลอกในงบประมาณ 500,000 บาท พอดีขับผํานปุ๊บเห็นรถถือป้ายลงไปปักครับ
ทํานประธาน ป้ายสีแสดน๎อยๆ ไปปักแล๎วถํายภาพ เทปูน ถํายรูปยึกยักยึกยัก เสร็จแล๎วก็ยกถอน
ป้ายครับทํานประธานครับ นี่เห็นคาตาเลยนะครับ ถอนป้ายครับ ผมบอกอ๎าวทําไมลํะ มาถํายเก็บ
ภาพเฉยๆ ครับ อ๎าวแล๎วจะไปถํายที่ไหนอีกลํะ มีอีกโครงการหนึ่งครับ ชื่อโครงการเหมือนกัน
ครับ คือห๎วยน้ําเค็มเหมือนกัน ในตําบลเดียวมีสองโครงการ คลองเดียวกัน หัวท๎าย หัว 500,000
บาท ท๎าย 500,000 บาท เพราะฉะนั้นป้ายอันเดียวถํายได๎สองที่ ผมก็โทรหาทําน ผอ.ธีระชัย วํา
ทําได๎ด๎วยหรือทําน ผอ.แบบนี้ แล๎วที่สําคัญ ในลําห๎วยครับทํานประธาน ลําห๎วยผมวําความลึก
ประมาณ 3.50 เมตร แตํมีน้ําประมาณ 3 เมตร ผมก็เลยสงสัย วําตอนตรวจคงจะจ๎างชุดประดา
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น้ําไปตรวจ เพราะในคลองมันมีน้ํา มันจะตรวจแบบไหนอํะ ผมยังมองไมํออก คุณดําน้ําลงไปตรวจ
หรือ อันนี้คือปัญหาของอบจ. นะครับ ไมํผิดหรอกที่ เขาบอกถากหญ๎าข๎างคลองนํะครับ จริงๆ
เพราะอะไรรู๎ไหมครับ เพราะชํวงนี้ข๎าวเขาอยูํด๎านคลองครับ ดินที่ผมเห็น ขึ้นมาก็คือดินที่มาแปะ
ภูเขา ไมํได๎ล๎นไปใสํนาเขาเลยครับ ถ๎าล๎นไปใสํนาเขาเนี่ยเป็นเรื่อง เพราะชาวบ๎านกับชีวิตชาวนา
เขารู๎ดี เขาลําบากขนาดไหน ปีหนึ่งเขาทําครั้งเดียวแตํอาจจะทําหลายรอบ เพราะฉะนั้นดินคุณจะ
ไปหลํนใสํนาเขาไมํได๎เด็ดขาด เพราะชํวงนี้ เป็นชํวงที่จะต๎องเอาผลผลิตเขา อีกเดือน สองเดือน
ข๎าวออกรวง ถ๎าดินหลํนไปเนี่ยแปลวําการขุดคลองครั้งนี้ เอาดินข๎างคลองขึ้นมาปะปูครับ อยําง
ชัดเจน มีภาพถํายให๎ผอ.ธีระชัยเห็นอยํางชัดเจนนะครับ เอาป้ายไปปักถํายรูปแล๎วก็ขนป้ายกลับ
ขึ้นรถเพื่อจะไปถํายอีกคลองหนึ่งครับทํานประธาน ก็ฝากวําอยํางนี้มันเสียชื่อ มันเสียหายแล๎วที่
สําคัญ เขาก็มาถาม ใครลํะ ถามสจ.นี่ลํะครับ สจ.ใครลํะมาขุด ผมก็บอกวําผมก็ไมํรู๎นะ เดี๋ยวผมไป
หาข๎ อ มู ล ให๎ ก็ คื อ มาหาเรา เราก็ ต๎ อ งมาบอกประธาน ฝากไปถึ ง ฝ่ า ยบริ ห ารให๎ แ ก๎ ไ ข ก็ ยั ง
เหมือนเดิมนะครับ เรื่องเหลํานี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้ง ก็ยังเหมือนเดิมทํานก็ไมํได๎แก๎ไขอะไรให๎
เป็นอยํางนั้น แล๎วก็จะมาวําหมาเฝ้าบ๎านเค๎าเหําจัง ก็เรื่องเกําๆ เรื่องเดิมๆ มาเลําสูํกันฟัง ขอบคุณ
ครับ ชํวงนี้กินเจไมํอยากพูดมาก เจ็บคอ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณทํานโกวิทย์ครับ เชิญทํานสจ.สาทิช จากพิมายครับ
นายสาทิช บวชสันเทียะ ทํานประธานที่เคารพ ทํานผู๎บริหาร ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ผมสาทิช บวชสันเทียะ
จากอําเภอพิมายครับ ผมได๎รับการร๎องเรียนจากพํอแมํพี่น๎องชาวอําเภอพิมาย ถนนของอบจ.ของ
ผม เขตของผมมีอยูํสามเส๎น ได๎รับการร๎องเรียนทั้งสามเส๎น เส๎นแรกก็เส๎น ที่ทางผู๎บริหารเสนอตัด
ของผมไป เพราะตอนนี้เห็นแตํเหล็ก ถ๎าบ๎านผมภาษาพิมายก็เรียกวํา เห็นแตํเหล็ก ซะยะเขาวํางั้น
ครับ ผมโดนตัดไป ก็อยากจะฝากทํานประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารนะครับวําถนนเส๎นนี้ทึ่ผมนําเสนอ
ไปผํ า นของงบจํ า ยขาดเงิ น สะสม เส๎ น นี้ ผ มไปขอเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ จากรั ฐ มนตรี วํ า การ
กระทรวงมหาดไทย 10,000,000 บาทนะครับ ปรากฏวําทําไปแล๎วเนี่ยสามเดือนรํอนเห็นแตํ
หิน เห็นเหล็ก ผมได๎รับการร๎องเรียนตลอดจากผู๎บริหารท๎องถิ่น ทําหนังสือมาถึงผู๎บริหารให๎แจ๎ง
กับผู๎รับจ๎างให๎ซํอมให๎ด๎วย เวลาผํานไปจนกระทั่งหมดสัญญา รอไปรอมาก็ไมํมีใครไปซํอมให๎ ผมก็
เลยใช๎เงินสํวนตัวผมซื้อคอนกรีตไป 30 คิว ผมไปเทจุดนี้แหละนะครับ พอได๎จังหวะจํายขาดเงิน
สะสมผมก็ เ ลยไมํ รี ร อไมํ คิ ด อะไรมาก ผมก็ เ ลยอยากจะให๎ ไ ปปู ทั บ หน๎ า บริ เ วณโซนนี้ ด๎ ว ย
งบประมาณ 2,000,000 บาทก็นําจะอยูํประมาณสัก 800 เมตร แตํทางคณะกรรมการที่ไป
ตรวจสอบบอกวํา ถนนเส๎นนี้ ยังใช๎ได๎ดีอยูํแตํก็อยากให๎ทํานไปทบทวนดูให๎ผมหนํอยนะครับวํา
ตอนนี้มันเห็นแตํเหล็กซะยะจริงๆ ครับ เส๎นทําหลวง-ดงใหญํนะครับ ชํวงหน๎าบ๎านตะคร๎อ หมูํที่ 7
ตรงนี้อยูํหน๎าบ๎านผู๎ใหญํบ๎านเลย รอบที่แล๎วที่ผมต๎องใช๎เงินสํวนตัวสั่งคอนกรีตไปลงทั้งหมด 30
คิวเพราะวํามอเตอร์ไซค์เขาล๎ม แขนเขาหัก ผมต๎องเอาเงินไปจํายเขา เอาเงินไปซื้อคอนกรีต จริงๆ
แล๎วเงิ นผมผมกะวํา ผมจะเอาไปจํายให๎กับทุํง สัมฤทธิ์ เมื่อสองปีที่แล๎ว ไปมอบป้ ายชํวยเงิน ทุํ ง
สัมฤทธิ์ 200,000 บาท แตํผมไมํได๎สักบาทผมก็เลยกะวําจะเอาเงิน 50,000 บาทไปเยียวยาทุํง
สัมฤทธิ์ แตํพอคนทําหลวงผมแขนหักผมก็เลยต๎องเอาเงิน 50,000 ไปซื้อคอนกรีต ที่สัมฤทธิ์
ชะลอไว๎ กํอน อันนี้ เส๎น แรกนะครับ เส๎ น ที่ส องเส๎ น หนองปรือ -ดงใหญํ นะครับ ผมก็ไ ปขอเงิ น
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ประธานสภาฯ
นายชวาล พัฒนกําชัย

อุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยมา 10,000,000 บาท ทําพร๎อมกัน
เส๎นนี้ก็เสียหายไปบางชํวง ผมก็ขอให๎องค์การบริหารสํวนตําบลดงใหญํชํวยผมหนํอย เพราะผมไมํ
มีเงิน เขาก็ชํวยซํอมให๎เป็นบางจุดๆ แตํถนนเส๎นนี้ตอนที่ทํามันไมํมีไหลํถนน ผมก็อยากจะขอวํา
มันมีสํวนไหนไหมที่จะไปลงไหลํถนนให๎ผมหนํอย ตอนนี้ผิวจราจรมันหนา 15 เซนติเมตรแล๎วรถ
ตกถนนบํอยอันนี้เส๎นที่สอง เส๎นที่สามเส๎นขององค์การบริหารสํวนจังหวัด จากบ๎านตําแย-บ๎านวัด
ผํานบ๎านเตย ที่สมเด็จพระเทพทํานเสด็จเมื่อ 30 ตุลาคม ที่ผํานมานะครับ ทางองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด ก็ไปทําถนนให๎ แตํป้ายจราจรไมํมีแม๎แตํป้ายเดียว ถนนเส๎นนี้มีโค๎งทั้งหมด 8 โค๎ง โค๎ง
หักศอกนะยาวทั้งหมด 4,600 เมตร กํอนที่พระเทพจะเสด็จผมก็ให๎คนงานผมไปเอาแผํนเหล็กมา
ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนป้ายจราจร ผมก็ไปทําชั่วคราวเพื่อให๎คนตํางถิ่นเขาได๎ดู ทําให๎คนตํางถิ่น
เขาได๎เห็นวําถนนเส๎นนี้มีทางโค๎งเยอะ ผมก็อยากจะขอทํานประธานสภาฯ ผํานผู๎บริหารวํา ผมขอ
ป้ายจราจรไปที่เส๎นถนนบ๎ านตําแย บ๎านวัดด๎วยนะเพราะโค๎งหักศอกเยอะ ที่สําคัญตอนนี้ ที่ศูนย์
เรียนรู๎บ๎านเตย แขกไปเยอะมาก ไปเมื่อไรเขาก็ถามผมวํา อบจ. ไมํมีป้ายจราจรเบิ้งนิ ขับรถแหก
โค๎งตลอดเลยนะครับผมขอฝากทั้งสามเส๎นนี้เลยนะครับ ถ๎าเป็นไปได๎ขอดํวนเลยครับ ทํานครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับ ขอบคุณทํานสาทิชครับ จากอําเภอพิมาย มีสมาชิกทํานใดที่จะอภิปรายครับ ขอเชิญทําน
ชวาล จากอําเภอขามสะแกแสงครับ
กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู๎มีเกียรติกระผมนายชวาล พัฒนกําชัย จาก
อําเภอขามสะแกแสงครับ ทํานประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตนําเรียนทํานประธานสภาฯ ถึง
ฝ่ายบริหารครับวํา ตอนนี้ มันหมดฝนแล๎วก็นําจะกําลังเข๎าสูํหนาวแล๎วนะครับ ปัญหาก็คือเรื่อง
ถนนหนทางนะครับ ในสํวนขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ของเรามีเครื่องจักรเป็นชุดบดอัด ซึ่ง
จะสามารถชํวยเหลือพี่น๎องเกษตรกรที่จะนําพืชผลทางการเกษตรไปสูํตลาด อยากจะกราบเรียน
ทํานประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหารวําในฝ่ายบริหารมีแผนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรที่
เราพอจะมีอยูํนะครับได๎หรือไมํ สาเหตุ เหตุผล เพราะวําเพื่อที่เพื่อนสมาชิกจะได๎นําเรียนตํอที่
ประชุม กํานันผู๎ใหญํบ๎านก็ดี หรือพี่น๎องประชาชนที่ไ ด๎ส อบถามวํา ถนนตํา งๆ ที่ทางองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด จะดําเนินการในชํวงของถนนหนทางเพื่อแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของพี่น๎อง
ประชาชน มีแผนปฏิบัติงานวําอําเภอของแตํละทํานนั้นจะมีเครื่องจักรไปบริการในชํวงเดือนใด ปี
ใดบ๎าง อันนี้ก็คงจะต๎องกราบเรียนทํานประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหาร ผมกับเพื่อนสมาชิกก็คง
อยากจะทราบแผนอยํางเป็น ทางการนะครับวําเครื่องจักรเราจะไปดําเนินการเมื่อไร เรื่องที่สอง
ครับ อยากจะนําเรียนทํานประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหารวํางบประมาณปี 62 ทั้งหมดที่เราผํานไป
เพื่ อ นสมาชิ ก ได๎ นํ า เรี ย นกั บ ที่ ป ระชุ ม แหํ ง นี้ วํ า เรื่ อ งของถนนคอนก รี ต ของเราซึ่ ง หนา 15
เซนติเมตร ทางสัญจรไปมาบางครั้ง ทางโค๎งบ๎างอะไรบ๎าง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หลายเส๎นทางยังไมํ
มีไฟสํองสวํางเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะกราบเรียนทํานประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหารวําเป็นไปได๎
หรือไมํวํา งบประมาณปี 62 หรืองบเพิ่มเติมอะไรตํางๆ ในปี 61 มีวิธีก ารหรือเปลําครับที่เราจะ
เสริมไหลํทาง เปลี่ยนจากไหลํตามสภาพ อาจจะเป็นลูกรัง 50 เซนติเมตรหรืออะไรตํางๆ มีวิธีการ
หรือเปลําเพื่อที่จะแก๎ปัญหาในเรื่องนี้ เพราะวําจริงๆ บางครั้งถนนเราทําตํอเนื่องกับพื้นที่อื่นกับ
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ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ อยูํยืน

งบประมาณท๎องถิ่น กับงบประมาณของจังหวัด แตํพอไปถึงในชํวงของที่อบจ. ดําเนินการไมํมีไหลํ
ทางเลยครับ ทํานประธานที่เคารพครับ ซึ่งพี่น๎องเกษตรกรก็ได๎รับความเดือดร๎อนพอสมควรก็
อยากจะกราบเรียนทํ า นประธานสภาฯ ถึง ฝ่ า ยบริหาร ขอทราบนิ ด หนึ่ ง ครับ วํ า เครื่องจั กรมี
แผนปฏิบัติการเครื่องจักรของเราหรือไมํ หรือโครงการตํางๆ เกี่ยวกับ ถนนคอนกรีตเราสามารถ
เพิ่มเป็นเป็นลูกรัง 50% ได๎หรือไมํ ผมวําผู๎รับจ๎างก็คงไมํมีปัญหากับเรื่องนี้ ทํานก็กดลึกไป 30 40% ในแตํละโครงการ กราบเรียนครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทํานสมาชิกครับ เชิญทํานอดุลย์ อยูํยืนครับ
เรียนทํานประธานสภาฯ ผมอดุลย์ อยูํยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด อําเภอเมืองเขต 2
และเพื่ อนสมาชิก และทํ า นคณะผู๎ บ ริหาร ในวาระอื่น ๆ จริง ๆ แล๎ ว เป็ น เรื่องแก๎ปั ญ หาความ
เดือดร๎อนผมวําเพื่อนสมาชิก 48 คน 32 อําเภอมีปัญหากันเกือบจะทุกคน ถ๎าจะต๎องให๎มาพูดกัน
ทุกคน ผมวําคงจะยาว ผมเองขออนุญาตสรุปที่ตะกี้ทํานเพื่อนสมาชิกกลําวกันมาสัก 2-3 ทํานนะ
ครับ วําปัญหาจริงๆ แล๎วพวก สจ. เองอยูํในพื้นที่ ฝ่ายบริหารอยูํที่สํวนกลางแล๎วจริงๆเวลามี
ปัญหาขอเถอะนะครับ ทํานประธานสภาฯ ครับฝากถึงผู๎บริหารเวลา สจ.ร๎องขอมาวํามีปัญหาฝาก
ให๎ชํวยดําเนินการให๎ด๎วย ถ๎า ทํานดําเนินการไป แล๎วทํานจะไปขุดคลอง คงไมํมีใครวํา แตํวันนี้
ปัญหาไมํได๎แก๎ให๎พวกเรา ปัญหาที่เรารับมาจากพี่น๎องประชาชนทํานไมํได๎แก๎ แตํเพื่อนสมาชิกบาง
ทํานที่วําด๎วยเรื่องขุดคลองผมไมํเห็นด๎วยนะครับ เพราะฉะนั้นต๎องฝากบอกนะครับวําปัญหาที่สจ.
นําเสนอมา ขอให๎ทํานฝ่ ายบริหารชํวยดําเนินการแก๎ไขให๎ด๎วยนะครับ เพราะฉะนั้นสุดท๎ายผมคง
จะบอกวําวันนี้ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ ผมก็พูดในสภากํอน ถ๎าทํานไมํทําก็ไมํอยากให๎มีนอก
สภาครับขอบคุณครับ
มีสมาชิกทํานไหนจะอภิปรายไหมครับ เชิญทํานชุณห์ครับ

นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ทําหน๎าที่ประธานสภาฯ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาอบจ. เขตอําเภอ
วังน้ําเขียว ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทํานนะครับ เรื่องวาระอื่นๆ นะครับ เทําที่ดูแล๎วพวกเรา
สมาชิกองค์การบริหารสํวนจังหวัด ทุกทําน สํวนใหญํจะมีเรื่องถนนอันดับหนึ่ง แล๎วก็เรื่องขุดลอก
คลองอันดับสอง เรื่องขุดเกาคลองอันดับสาม อยูํสองสามอยํางนี่แหละครับ อยากจะเรียนทําน
ประธานสภาฯ ถึงทํานฝ่ายบริหาร เนื่องจากปลายฝนต๎นหนาวอยากจะให๎ทํานจัดงบประมาณ
อยํางมีระบบนะครับ อยํางที่ทํานสมาชิกได๎เรียนให๎ทราบเมื่อกี้นะครับ แตํถ๎าจะเอารถอัดเกรดของ
อบจ. ไปแล๎วก็ได๎สักอําเภอสองอําเภอก็หมดเวลาแล๎วครับ หางบประมาณให๎แตํละอําเภอสมมติวํา
อําเภอละ 1,000,000 บาท ไปจัดระบบอัดเกรดแล๎วก็จะทันชํวงเวลา เพราะวําชํวงจากนี้ไปแล๎ว
ก็จะเป็นงานกฐิน งานขนถํายสินค๎า ข๎าวโพด มัน ก็จะได๎เป็นหน๎าเป็นตาของอบจ. อยากจะให๎แตํ
ละอําเภอนั้นได๎มีงบประมาณลงไปอัดเกรด แบบทุกทีที่เราเคยทํา แตํวําขอร๎องนิดหนึ่งอยําเอา
เครื่องจักรของอบจ.ไปเลยนะครับ เพราะวํา 3 อําเภอ 5 อําเภออาจจะได๎อยูํ นอกนั้นไมํมีทางทัน
นะครับ เพราะวําของเราทําเฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัส วันศุกฺร์ก็เดินทางกลับ วันจันทร์ก็เดินทาง
ไป ก็จะมีวั นอัง คาร พุธ พฤหัส อยูํ สามวั นนะครับ เสาร์อาทิ ตย์ก็ หยุดงาน อันนี้หมายถึงสํว น
ราชการ สํวนใหญํก็จะเป็นอยํางนั้นนะครับ ปัญหาจริงๆ แล๎ว วันนี้พี่น๎องประชาชนวันนี้อยูํอยําง
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สบายมาก สงบเรียบร๎อยสบายเพราะวําไมํมีเงินที่จะไปซื้อจับจําย ไมํมีอะไรตํางๆ ที่จะสามารถ
หมุนเวียนได๎ ของพวกเราเองยังมีงบประมาณพอได๎บ๎างไมํได๎บ๎าง แตํวําตอนนี้พี่น๎องประชาชนดู
แล๎วจะอยูํอยํางสงบจริงๆชํวงนี้อยากจะให๎ทางองค์การบริหารสํวนจังหวัด วําจะสํงเสริมเศรษฐกิจ
อยากจะพูดเรื่องเศรษฐกิจวําการที่ทํานนายกได๎ตั้งข๎อบัญญัติ ได๎แสดงนโยบายวําจะทําเศรษฐกิจ
พอเพียง ลองดูวํามีอําเภอไหนที่มีพื้นที่พอที่จะสามารถทําโครงการศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
ได๎ ขอเป็นอําเภอนํารํองสักอําเภอ สองอําเภอกํอนก็ได๎ โครงการผมวําไมํเกิน 5,000,000 บาท
ถ๎าเป็นไปได๎ เพราะวําเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นไรํนาสวนผสม เป็นพืชผัก เกษตรและเป็นศูนย์
การเรียนรู๎ได๎เพราะวําพี่น๎องประชาชนจะได๎ไมํไปหัวหินก็กลับมาหัวแข็งหมดนะครับ ไปกลับ -ไป
กลับมาอยูํ ไปชํางหัวมันอยูํนั่นลํะ แตํไมํเคยคิดวําจังหวัดเราเป็นจังหวัดใหญํ ถ๎าทํานนายกหาที่
ไมํ ได๎ น ะครับผมมี ที่ ศูน ย์ เศรษฐกิจ พอเพีย งอยูํ 3,800 ไรํ ยิ นดี ม อบให๎ 50 ไรํครับ สํ ว นงาน
กิจกรรมวัฒนธรรมท๎องถิ่น ผมในนามประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอวังน้ําเขียว เราจัดงานตัก
บาตรเทโว วันที่ 25 ตุลาคม ของทุกปี เป็นงานระดับ อําเภอเป็นการเสริมสร๎างคุณธรรมและ
วัฒนธรรมมาโดยตลอดและตอนนี้อยากจะบอกถึงทํานสมาชิกวํา ถ๎าแตํละอําเภอนั้นมีการสํงเสริม
วัฒนธรรมทุกอําเภอโดยมีการตักบาตรเทโวทุกอําเภอก็นําจะมีสีสันมากขึ้นนะครับ เอาจังหวัดมา
เป็นตัวอยําง อยํางนี้เป็นต๎นนะครับ หรือวําทํานใดอยากจะเรียนรู๎วําทํายังไง วันที่ 25 ตุลาคม
ยินดีต๎อนรับนะครับ เชิญที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับ ไมํวําจะไปกลับหรื อค๎างคืนยินดีต๎อนรับนะ
ครับ นี่ก็เป็นอีกโครงการตัวอยํ างหนึ่ง และงานที่สองที่ผมทํา ทุกปีนั้น คือ งานบวชเฉลิมพระ
เกียรติ ปีนี้ก็จัดเชํนเดิมนะครับ แตํกํอนอาจจะได๎ทุนจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดเรา แตํวําปีนี้ดู
แล๎ ว งบประมาณไมํ มี แตํ ก็จัด อยูํ น ะครับ ก็บ วชปีหนึ่ ง ประมาณร๎อยกวํา รูป ด๎ วยกัน วัน ที่ 30
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ของทุกปีผมจัดงานบวชเฉลิมพระเกียรติ ปีนี้เป็นครั้งที่ 14 บวชมาแล๎ว
ประมาณ 1,700 กวํารูป ก็ถือวําเป็นโครงการหนึ่งที่ชํวยดูแลอนุเคราะห์ หากพี่น๎องประชาชนที่
ไมํมีทุนมาบวชเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่ได๎คือทดแทนคุณคํ าของแผํนดิน บวชเฉลิมพระเกียรติให๎กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และบวชให๎กับคุณพํอ คุณแมํ ปู่ยําตายาย จัดงานบวชเป็นประจํา
ทุกปี ๆ ก็ฝากประชาสัมพันธ์วําหาก ทํานใดจะบวชไมํต๎องเสียคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น ฝากไว๎ด๎วยวําที่
วังน้ําเขียวจัดประจําทุกปีนะครับ สุดท๎ายอยากฝากถึงทํานประธาน วันนี้ก็จะมีสํวนที่เห็นด๎วยและ
ไมํเห็นด๎วย สํวนที่ เห็นด๎วยเนื่องจากวํางบประมาณได๎ไปบอกกลําวกับพี่น๎องประชาชนวําที่ทําน
สํงไปนี่สํงไลน์แป้บเดียวเขาก็เห็นหมดแล๎ว เลยต๎องขออภัยนะครับเพราะวําเป็นเรื่องที่ อาจจะไมํ
ถูกต๎องเต็ม 100% แตํก็ไมํผิด 100% อยํางนี้ แตํวําวันนี้ก็ฝากทํานฝ่ายบริหารวําโครงการที่พวก
เราได๎ทํารํวมกันมาโดยตลอด รวมถึงอาจจะเป็นปีสุดท๎าย ปีนี้หรือปีหน๎านะครับ ก็อยากจะฝากให๎
ฝ่า ยบริหารดํ า เนิ นการให๎มี คุณภาพด๎ วยกัน นะครับ สิ่ง ไหนที่ทํ า นไมํพ ร๎อมทํา นก็ม าบอกพวก
สมาชิก เชํน ป้ายไมํกี่บาทนะครับทํานโกวิทย์ ก็ลองทําอยํางนี้ดู ถ๎าแนํใจวําวันที่เรามาเป็นสมาชิก
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนํะเราได๎ยกมือสาบานตัวไหม วําเรานั้นจะเป็นผู๎หนึ่งที่เรียกวํา ไมํ
คอรัปชั่ น ไมํ หวั่น อิทธิ พ ล ยึ ด ปวงชนเป็ นหลั ก วั น นั้น เราได๎ สาบานตั ว สาบานตนไหมนะครับ
เพราะฉะนั้นป้ายโครงการที่บอกวําเป็นขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ลองเอาโครงการมาดูแตํ
ละอําเภอวํามีสายไหนบ๎าง สายไหนที่ไมํมีป้าย บริษัทไหนได๎เอาป้ายมาปักทันที นี่เป็นข๎อที่หนึ่งนะ
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ครับ ฝากทํานประธานสภาฯ ด๎วย ทําให๎เป็นรูปธรรมขึ้นมาให๎ได๎นะครับ ที่ทํารู๎ไมํใชํไมํรู๎นะครับ
อยากให๎เป็นรูปธรรมให๎ชัดเจน อยํางนี้เป็นต๎น ก็ฝากทํานประธานสภาฯ ที่เคารพครับ
ครับขอบคุณทํานชุณห์นะครับ ขอเชิญทําน สจ.พิเชษฐ์ ครับ
เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ทํานรองนายก ทําน
ข๎าราชการทุกทําน โดยเฉพาะทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา กระผม
นายพิเชษฐ์ ชัยศรี จากอําเภอบัวใหญํ ก็อยากจะเรียนวําวันนี้มีผู๎รับเหมาที่มาประมูลงานของ
อบจ. ที่ ม าทํ า ถนนอยูํ ที่ อํ า เภอบั ว ใหญํ เส๎ น จากบ๎ า นดอนทั บ ช๎ า งไปบ๎ า นดอนหัน ตํ า บลโนน
ทองหลางเชื่อมอําเภอคง โทรมาหาสจ.เขตอําเภอบัวใหญํคนหนึ่ง โทรมาตํอรองอะไรบางอยําง
ซึ่งคําถามที่ผู๎รับเหมาบอกวําทําไมเหรอ สจ.อยากได๎ผลทดสอบวัสดุ หมายความวํายังไงครับโทร
มาแบบนี้ ฝากเรียนทางทํานธีระชัย เรื่องของผลทดสอบวัดุ ที่ทางผู๎รับเหมาเป็นคนโทรมาถามแล๎ว
ก็พูดวํา เราไมํมีอะไรกันนะ ผมไมํมีอะไรกับผู๎รับเหมาอยูํแล๎วครับ แตํการที่โทรมาถามแบบนี้ผม
อยากรู๎วําหมายความวํายังไง แตํผมก็ไมํได๎ถามอะไรตํอ ผมก็เพียงแตํบอกวําให๎ทํางานให๎ตรง
ตามสเปคที่ทํานประมูลไว๎ก็แล๎วกัน เพราะราคาที่ประมูลได๎ประมาณเกือบ 3,000,000 บาท แตํ
ราคาที่ทํานได๎ทํา ฟันไปประมาณ 40% เรื่องผลทดสอบวัสดุผมต๎องให๎ชํางเขาดูเพราะผมอํานไมํ
เป็น แตํเรื่องการทําให๎ตรงตามสเปคก็ต๎องถามทางกองชํางชํวยดูให๎หนํอย ไมํบอกวําเป็นบริษัท
อะไร เพราะทางกองชํ า งนํ า จะรู๎อยูํ แล๎ ว อี กเรื่อ งหนึ่ ง ครับ คือ เรื่อ งถนน เป็ น ถนนของอบจ.
เหมือนกันนะครับ สายบ๎านหนองตะไก๎ ซึ่งทางอบจ. ได๎รับมอบมาจากทางหลวงชนบท สมัยที่ทําน
นายกวิฑูรย์ ขออนุญาตเอํยนามนะครับ ตอนนี้เราก็ได๎บรรจุเข๎าไปในโครงการจํายขาดเงินสะสม
ถนนเส๎นนี้ถูกทางประชาชนร๎องเรียนมาหลายครั้ง ปัจจุบันเรียกวําถนนสามพันหลุมนะครับ มีการ
ลง Facebook ตํางๆ ซึ่งผมก็ได๎เรียนทํ านนายกไปแล๎ว ทํานนายกก็ให๎ทางกองชํางไปบรรเทา
ปัญหาให๎ชั่วคราว ตอนนี้ก็อยูํในโครงการจํายขาดเงินสะสมก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารชํวยเรํง
ตรงนี้ด๎วยเพราะถนนเส๎นนี้พังยับเยินมาเป็นเวลาหลายปีแล๎ว แล๎วเราก็ตามจนเราทราบวําถนน
เส๎นนี้ทางอบจ. ได๎รับมอบมาแล๎วจากทางหลวงชนบท ก็จะฝากเรียนทํานประธานสภาฯ ถึงฝ่าย
บริหาร ชํวยเรํงรัดให๎หนํอยนะครับ
ขอบคุณทํานพิเชษฐ์ นะครับ เชิญทํานประพจน์ครับ

นายวิสูตร เจริญสันธิ์
ทําหน๎าที่ประธานสภาฯ
นายประพจน์ ธรรมประทีป เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกฯ ผู๎ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองฯ เขต 4 ฝากทํานประธานฯ ไป
ยังฝ่ายบริหารครับ ผมตั้งข๎อสังเกตอยํางนี้วําหลายครั้งหลายสมัยตั้งแตํ 8 ปีที่แล๎ว จนถึงปัจจุบันนี้
ผมจะพู ด ถึ ง ศู น ย์ ป ระสานงานอํา เภอบั ว ลาย เป็ น ศูน ย์ ที่ นํ า จะพั ฒ นา ไมํ วํ า จะเป็ น เรื่ องของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งก็ ดี ขณะนี้ ที่ ศู น ย์ ฯ บั ว ลายนั้ น มี โ รงสี มี โ รงปุ๋ ย แตํ ข าดการดู แ ล ตอนนี้
เปรียบเสมือนเป็นผู๎ป่วยติดเตียง ทําอยํางไรเราจะฟื้นฟูชีวิตตรงนี้ขึ้นมาให๎กับ อบจ.ของเรา ให๎กับ
พี่น๎ องในอํา เภอบั ว ลาย ให๎กับ พี่ น๎ องในจั ง หวั ด นครราชสีม าเป็ นสถานที่ไ ด๎ จํ า หนํ า ยสิ นค๎ า ได๎
กระจายสิ น ค๎า ได๎ เป็ น แหลํง เรีย นรู๎เรื่องของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง แหลํ ง น้ํ า ในศูน ย์ บั ว ลายนั้ น มี
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เพียงแตํขาดบุคลากรที่จะเข๎าไปบริหารจัดการ โดยเฉพาะจะอาศัยแตํเจ๎าหน๎าที่เรานั้น ผมเชื่อวํา
ไมํพอแนํนอนและความรู๎ของเรานั้นไมํครบ โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรตําง ๆ เพราะเจ๎าหน๎าที่
ของเราที่บรรจุเข๎ามาเป็นข๎าราชการน๎อยที่จะมีเกษตรโดยตรง วันนี้ผมอยากจะเสนอเป็นข๎อสังเกตุ
วําศูนย์ฯบัวลาย ควรจะทําเป็นศูนย์กระจายสินค๎า OTOP ทําให๎เหมือนกับบ๎านสวน ด๎านที่เว๎าเข๎า
ไปด๎านหลังหอประชุม ยังมีที่เหลืออีกเยอะสามารถทําเป็นแปลงผักเป็นแปลงสาธิตได๎ หมูหลุม
หายไปไหน บํอปลาทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได๎ไหม มีเล๎าไกํอยูํข๎างบน ตรงนี้ผู๎บริหารจะบอกวํา
แล๎วใครจะเป็นคนไปทํา ผมเชื่อวําถ๎าองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาเปิดใจทําประชาคม
กับพี่น๎องในอําเภอบัวลายโดยเฉพาะพวกคณะ สจ.ที่อยูํในอําเภอบัวลายหรือสีดาประกาศรับ
สมัครครอบครัวสัก 2-3 ครอบครัว และเราให๎ที่เขาตรงนั้นไมํได๎ยกให๎ เพียงแตํให๎ไปทํามาหากิน
ผลผลิตตรงนั้น เราก็สนับสนุนเขาไปในเรื่องของงบประมาณ เรื่องของทุน และเอาไว๎เป็นศูนย์
ศึกษาได๎ เพราะตรงนั้น มีเรือนนอน มีสถานที่ อบรมอยํางดี จั ดวิช าการตรงนั้ นได๎ โดยเฉพาะ
ด๎านหลัง เป็นบํอน้ําขนาดใหญํ สามารถทําประมง สามารถทําเป็นบํ อเลี้ยงปลาได๎ เลี้ยงปลาดุก
ระยะสั้นก็ได๎ผล เราให๎ทุนเขา 2-3 ครอบครัวที่ไปอยูํ ในนั้น และแบํงที่ให๎เขาทํา ผมคิดวําทําได๎
และบริเวณด๎านข๎างทําอยํางไรจะทําเป็นศูนย์กระจายสินค๎า OTOP ของจังหวัดนครราชสีมาได๎
ทําเป็นที่พักรถ เป็นที่จอดรถโดยสาร ผมยินดีในเรื่องของงบประมาณที่ทํานนายกฯ บอกวําให๎
สมาชิกฯ ไปดําเนินการหาข๎อเดือดร๎อนของพี่น๎องที่อยูํในเขตที่ทํานรับผิดชอบมานําเสนอตํอทําน
นายกฯ ปี ล ะเทํ า นั้ น เทํ า นี้ ผมยิ น ดี ที่ จ ะเอาตรงนี้ ไ ปลงทุ น ให๎ กับ องค์การบริห ารสํ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา เพราะผมเห็นพูดกันมาไมํรู๎กี่สิบสมัยแล๎ว ตั้งแตํนายกฯ วิฑูร นายกฯสําเริง จนมาถึง
ณ บั ด นี้ ผมคิด วํ า ผมพู ด มาหลายครั้ง แล๎ ว แตํ ก็ ไ มํ มี ใครสนใจตรงนี้ เลยวํ า ทํ า อยํ า งไรจั ง หวั ด
นครราชสีมาของเราจะเป็นศูนย์รวมการกระจายสินค๎าได๎ กาญจนบุรีก็ยังมีครับ เวลาเราไปทัศน
ศึกษาดูงานเราไปขอดูงานเขา ขอให๎เขาเลี้ยงอาหารเรา เขาบอกวําต๎องมาดูองค์การบริหารสํวน
จังหวัดคือศูนย์กระจายสินค๎า ของเขาสักนิดหนึ่งแคํนั้นเอง ฉะนั้น จังหวัดนครราชสีมา 14 เขต
ส.ส. ผมไมํได๎วําใคร 14 ทํานนี้เป็นคนละพรรค แถมยังเป็นคนละพวกอีก แตํถ๎าโคราชเราพวก
เดียวกันแตํตํางพรรค ผมคิดวําไปได๎ วันนี้เราต๎องคิดใหมํ ทําใหมํ 14 ทํานนี้หลายพรรคแตํเป็น
พวกเดียวกันได๎ไหม หรือพวกเดียวกันแตํอยําเป็นหลายพรรคได๎ไหม นี่คือความเจริญที่จะเข๎ามาใน
จังหวัดของเราในการตํอรอง ได๎แตํภาคภูมิใจวําเป็นจังหวัดที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย แม๎แตํ
สถานที่ ทํางาน ที่ทํางาน 30 ปีที่ผํานมาที่ผมเข๎ามาอยูํในที่ตรงนี้ก็ยังไมํได๎เกิดอะไรขึ้นมาเลย
แม๎แตํเสาเอกที่กําลังจะปักลงไปก็ยังร๎างเลย มันเกิดอะไรขึ้นใน อบจ.ของเราขอฝากทํานประธานฯ
ไปยั ง ฝ่ า ยบริหารควรที่ จ ะทํ า ตรงนี้ สํ ง ท๎ า ยทํ า นอาจกลั บ มาอีกหรือไมํ ก็แล๎ ว แตํ มั น จะได๎ เป็ น
ประวัติศาสตร์จารึกวําเกิดขึ้นในสมัยนี้ ต๎องทําครับบ๎านเรายังไมํมีเลย และไปจังหวัดไหนก็ไปคุย
ใหญํที่สุด มี สจ.48 ทําน แตํมาดูบ๎านเรา อบต.บางที่ หรือเทศบาลตําบลบางที่ หรือเทศบาลเมือง
บางที่ใหญํกวําที่ อบจ.อีก ไปพูดที่ไหนก็อายครับ ไปเชําวัดอยูํ ไปขอเขาอยูํสถานที่แบบโน๎นแบบนี้
ผมเชื่อครับทํานนายกฯ ทํานไปตรงไหนทํานก็พูดได๎แบบไมํเต็มปากเหมือนกัน วันนี้อยากจะฝาก
ศูนย์ฯ บัวลาย ผมยินดีที่จะเอาเงินสํวนนี้มาคุยกันวําจะทําอะไรให๎มันเกิดประโยชน์ตรงนั้น ศูนย์
บัวลายจะได๎ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาและจะได๎เป็นที่กระจายสินค๎าของคนจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ
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เรื่องของผ๎าไหม โดยเฉพาะ อ.บัวลาย ผมเคยทํา โดยเฉพาะเรื่องของผ๎าหางกระรอก ผมให๎เงิน
สํวนตัวของผมไปเป็นเงินทุนของกลุํมผ๎าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา 50,000 บาท ให๎ตรง
นั้นให๎เป็นคําตอบแทนของทํานอาจารย์อ๎อย ทิพย์เกศเอม ที่มาชํวยเราทํางานตรงนี้ ทํา นก็ไมํได๎
เอาทํานก็ยกให๎เป็นกองทุนของกลุํมผ๎าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมาของเรา ขณะนี้สมาชิก
ผ๎าหางกระรอกทั้งจังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอ ได๎กู๎ยืมตรงนี้และหมุนเวียนกันมาปีละครั้งได๎มา
สํ ง กั น ขณะนี้ มี เ งิ น เป็ น เรื อ นแสนเชํ น เดี ย วกั น นี่ คื อ ความตั้ ง ใจจริ ง ที่ อ ยากจะทํ า ให๎ จั ง หวั ด
นครราชสีมาใต๎จิตสํานึกวําชีวิตหนึ่งได๎มาอยูํจังหวัดนครราชสีมา แผํนดินแหํงนี้ได๎ให๎อะไรกับทําน
ทํานได๎มีอยูํมีกินอะไรกับจังหวัดนครราชสีมา ทํานจะตอบแทนผืนดินแหํงนี้อยํางไร ทํานจะตอบ
แทนคุณของยําโมอยํางไร ไมํใชํมาเถียงกันอยูํแบบนี้ ฉะนั้น ต๎องมานั่งหันหน๎าใสํกัน ปรึกษาหารือ
กันวํามันคืออะไร เอาความเป็นธรรมเข๎ามาคุยกันวําเราจะทําอยํางนี้ โครงการนี้มันเป็นอยํางนี้
เหมือนพี่เหมือนน๎ อง ผมเชื่ อวําองค์การบริหารสํ วนจัง หวัดนครราชสีม าของเรานั้ นนําจะเป็ น
ตัวอยํางได๎เป็นอยํางดี ไมํใชํไปไหนก็เดินก๎มหน๎าไป ไปแบบไมํสงํา ผําเผยโดยเฉพาะที่ทําการของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา คุยกันมาตั้งแตํสมัยนายกฯ วิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ ฝาก
ทํานประธานฯ ไปถึงทํานผู๎บริหารเรื่องของศูนย์ฯ บัวลาย และเรื่องของงานทั้งหมด ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณครับ ถือวําเป็น เสียงสะท๎อนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด ไปถึงทําน
นายกฯ เพื่อไว๎พิจารณานะครับ มีทํานใดต๎องการอภิปรายอีกหรือไมํครับ ไมํมีนะครับ ขอขอบคุณ
ทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาทุกทําน ขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอบคุณ
ข๎าราชการทุกทําน ขอปิดประชุมครับ
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