
-สําเนา- 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง 
-------------------- 

 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ดังน้ี 
 1. ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 
สมัยที่สอง  ครัง้ที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
   2. ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 
สมัยที่สอง ครัง้ที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดังกล่าว  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้ประชาชนทราบ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที ่ 8  เมษายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
                                                            (นายสชุาติ  ไตรองค์ถาวร) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจําป ีพ.ศ. 2558 สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
ผู้มาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

1 นางกรรณิการ ์ สืบสารคาม ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 1 
2 นายคงฤทธิ ์ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ.อ.พล เขต 2 
3 นายคจิตร พงษ์คําพันธ ์ ส.อบจ.อ.พล เขต 1 
4 นายคําพันธ ์ พรหมวงศ์ ส.อบจ.อ.แวงน้อย 
5 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 2 
6 นายจิราย ุ โชติศิลากุล ส.อบจ.อ.เปอืยน้อย 
7 เดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 1 
8 นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 2 
9 นายทองสุข ธนูรัตน์ ส.อบจ.อําเภอแวงใหญ่ 
10 นายธณัช เครือมา ส.อบจ.อ.บา้นฝาง 
11 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 2 
12 นางนริศรา อรุณเดชาชัย ส.อบจ.อ.บ้านแฮด 
13 นายบุรินทร ์ ศรีตรัย ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 3 
14 นางปณิดา แก้วขัน ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 1 
15 นายประสิทธิ ์ ทองแท่งไทย ส.อบจ.อ.ภูผามา่น 
16 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.อ.หนองนาคํา 
17 นายภาควัต ศรีสุรพล ส.อบจ.อ.ภูเวยีง 
18 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 1 
19 นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.อ.โคกโพธิ์ไชย 
20 นายวิบูลย ์ เรืองประเสรฐิกลุ ส.อบจ.อ.เวียงเก่า 
21 นางวิไลตา จันทนพิมพ ์ ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 7 
22 นายวีระพงษ ์ สันติเมทนีดล ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 1 
23 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 2 
24 นายศรัญ กสิกิจวรกุล ส.อบจ.อ.โนนศิลา 
25 นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรตัน ์ ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง 
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ผู้มาประชุม (ต่อ) 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

26 นายสมพงษ ์ ปู่เพ็ง ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 2 
27 นายสมศักดิ ์ ล้ีตระกูล ส.อบจ.อ.เขาสวนกวาง 
28 นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.อ.พระยนื 
29 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 8 
30 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 6 
31 นายสุพร ค้อนดี ส.อบจ.อ.มัญจาคีรี 
32 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ ์ ส.อบจ.อ.อุบลรตัน์ 
33 นายสุรพจน ์ เตาะเจรญิสุข ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 1 
34 นายสุรพล เชื้อชมกุล ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 3 
35 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรตัน ์ ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 2 
36 นายอดุลย ์ คามดิษฐ ์ ส.อบจ.อ.ชนบท 
37 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ ์ ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 5 
38 นางอัญชลี เฟื่องทอง ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 4 
39 นายอาทิตย ์ ถนอมทุน ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 1 
40 นายอุทัย วิสิลา ส.อบจ.อ.ซําสูง 

 
ผู้ลาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

1 นางสิรินิษฐ ์ เตาะเจรญิสุข ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 2 
2 จ.ส.ต.อทิธิชัย ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 9 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

1 นายพงษ์ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ ์ นายก อบจ.ขอนแก่น 
2 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
3 นายวัฒนา ช่างเหลา รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
4 นายปรัชญา ผิวผาง เลขานุการนายก อบจ.ขอนแกน่ 
5 นายสนั่น พงษ์สมบัต ิ ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

6 นางวราน ี ศรีวงษ์ชัย ที่ปรกึษานายก อบจ.ขอนแก่น 
7 นางสุมาลี ฐานวิเศษ ปลัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
8 นายธาดา         พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
9 น.ส.นงลักษณ ์ รัตนจันทร ์ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
10 นายประสิทธิ ์ อุดมธนะธีระ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
11 นายวรเวทย์ ดิเรกศร ี หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12 นายเพ็ชร มูลป้อม ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
13 น.ส.จุฑารตัน์ สุภโตษะ ผู้อํานวยการกองคลัง 
14 นายวิรัต ิ นาคมชม ผู้อํานวยการกองช่าง 
15 นายปิยะชัย ตุ่ยสิมา ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16 นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผู้อํานวยการกองกจิการสภาฯ 
17 นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง 
18 นางนงเยาว ์ สรรศร ี ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
19 นายสุวนัย ภูมาศ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที ่
20 นายสมัย ดอนสมจิตร แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
21 น.ส.สิรริัฐ จันทรพ์ันธ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว 
22 นางจิตติมา ยอดเขื่อง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว 
23 น.ส.นริศรา แก่นอากาศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
24 นายสุวิไชย สีเสน รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
25 นายภราดร แห่สูงเนิน นักบริหารงานนโยบายและแผน 7 
26 น.ส.อรุณศร ี ยิ่งยืน นักบริหารการศึกษา  
27 นายรุ่งโรจน์ สิงห์ม ี หัวหน้าฝ่ายฯ กองกจิการขนส่ง 
28 นายประเสริฐ ชมนาวัง นักบริหารงานนโยบายและแผน 
29 นางสุภาวด ี แก้วสําราญ นักบริหารการศึกษา 
30 นางฉวีวรรณ จันทรด์า หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
31 น.ส.องัคณา ทักษะวิเรขะพันธ์ นักบริหารงานคลัง 7 
32 นางวรรณิภา ภักดีธนา นักบริหารงานคลัง 7 
33 น.ส.สุพิจารา ทีหนองสังข ์ ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
34 น.ส.ธัญธนาภา จอมคํา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 
35 นายรัฐกร ทองงาม นิติกร 8 ว 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

36 นางนษ ปรีทรัพย ์ นักบริหารงานคลัง 7 
37 นายกรรชิง เทศประสิทธิ ์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
38 นายสมพงษ ์ สุขประเสริฐ รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
39 นายเทพมงคล ประดาพล นักบริหารงานนโยบายและแผน 7 
40 นางจิตลัดดา สถิรธนากร นักบริหารงานคลัง 7 
41 น.ส.ศิริวรรณ สุรินทะ นักบริหารงานทัว่ไป 7 
42 นายบวร ชินอ้วน นักบริหารงานชา่ง 8 
43 นางจรยิา เครือขวัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 
44 นางดวงเนตร ชาสุวรรณ นักบริหารงานนโยบายและแผน 7 
45 นายทองไทย กิตตทิองศร ี นักบริหารงานชา่ง 7 
46 นายไพบูลย ์ นามโส นักบริหารงานทัว่ไป 7 
47 นางธนพร จันทรห์ล้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
48 น.ส.น้ําเพ็ชร ์ สถิรคุปต ์ เจ้าพนักงานธรุการ 6 
49 นายปิยวัฒน ์ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร ์
50 นายสมใจ สุระ นักบริหารงานทัว่ไป 7 
51 นายสุวรรณ มะลิลา นิติกร 7 วช 
52 นางเกษราภรณ ์ สายโรจน ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
53 น.ส.โสมศิร ิ ชิณศร ี นักพัฒนาชุมชน 6 ว 
54 น.ส.วิภารตัน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห ์
55 นางจิระนันท ์ ชนเวียน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
56 น.ส.ยุวนดิา แสนแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ 
57 นายทรงวุฒิชัย ดิลกวิลาศ นักบริหารงานทัว่ไป 7 
58 น.ส.สุธิดา อุ่นสนธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว 
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ประชาคม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                       ตําแหน่ง/ ที่อยู ่

1 นายสมภาร วิถีเทพ นายกเทศบาลตําบลขนวน 
2 นางนุชนารถ เพิ่มพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขนวน 
3 นางอุรพุร แสนพินิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขนวน 
4 นางหนูกานต ์ โคตรสุมาตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขนวน 
5 นายประพจน์ ทาเภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขนวน 
6 นายณัฐพล พลาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขนวน 
7 นายอนนท ์ จังหวะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขนวน 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ได้ตรวจนับจํานวนสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเรียนเชิญนายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ขึ้นจุดธูป เทียน  
บูชาพระรัตนตรัย 
  ในลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญนายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1  และ 
นางนริศรา  อรุณเดชาชัย รองประธานสภาฯ คนที่ 2  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่  ขอเรียนเชิญครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านหวัหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าฝา่ยในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านประชาคม ที่เคารพ 
  วันน้ี  เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
พ.ศ. 2558 สมยัที่สอง ครั้งที่ 3  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ  ดังน้ี 
  ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผกูพัน ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินรายจ่ายกรณีก่อหน้ีผูกพันและกรณี
ไม่ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอ่ืน ๆ   
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  ผมจะขอดําเนินการประชุมเลยนะครับ 
 

  ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ 1  ในการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยกําหนดรูปแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2559 ต้องจัดทําเป็นแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อัตราการคํานวณสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ เครื่องเป็น
ตัวคํานวณ ซึ่งรูปแบบแตกต่างจากในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ที่ต้องทําเป็นแผนงาน และคาดว่าระบบจะพัฒนาขึ้น 
ทุก ๆ ปี 
  โครงการท่ีจะจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
อย่างชัดเจน โครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานต้องมีจุดพิกัดที่ต้ังโครงการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
อาจทําให้ย้ายปฏิทินการจัดทําแผนและงบประมาณมาเป็นเดือนเมษายน 
  เรื่องที่ 2 ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเกษียณอายุราชการ 
  ด้วยมีข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 14 ราย  โดยมี นางสุมาลี  ฐานวิเศษ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ได้ครบอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 น้ี 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

  ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  มีทั้งหมด 28 หน้า และคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 
  สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมสภาน้ีหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติสภานะครับ 
 
 
 
  สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  โปรดยกมือขึ้นครับ  
  มติสภา  ให้การรับรอง  29  เสียง 
  สมาชิกท่านใด  ไม่ให้การรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ 
  ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา ให้การรบัรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม 
  สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง เม่ือวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 
 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งน้ี เรียบร้อยแล้วนะครับ 
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 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยทีส่อง ครั้งที่ 2 เมือ่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 มีทั้งหมด 15 หน้า และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 
  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถอ้ยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
ไม่มีนะครับ  ผมจะขอมติสภาเลยนะครับ 
  สมาชิกท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมยัที่สอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 โปรดยกมือครับ 
  มติสภา  ให้การรับรอง  28  เสียง 
  สมาชิกท่านใด  ไมใ่ห้การรับรอง  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา ให้การรบัรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม 
  สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 เม่ือวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 
 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาน้ีเรียบร้อยแล้วนะครับ 
 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 
  ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ 
 
 
 
 
 
 

  นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกทา่น 
  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี           
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปน้ี 
  1.  สถานะการคลงั 
   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ วันที่ 17 กันยายน 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มสีถานะการเงินดังน้ี 
  1) เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น   จํานวน    632,361,931.94   บาท 
  2) เงินสะสม   จํานวน    493,993,228.47   บาท 
  3) ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน    103,513,203.31   บาท 
  1.2  เงินกู้คงค้าง   จํานวน       517,413,900     บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
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     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ วันที่ 17 กันยายน 2558  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  มีรายรับทั้งสิ้น 1,546,201,099.07 บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนทั่วไป และมีรายจ่ายทั้งสิ้น  
1,155,178,260.53 บาท  จากยอดรายรับในปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้รับสูงกว่ารายจ่าย ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถดําเนินกิจการตามโครงการงบพัฒนา
องค์กร ซึ่งได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาที่วางไว้ครบทุกด้าน 

2.1 รายรับปีงบประมาณ 2559 ต้ังรับไว้ 1,709,430,000 บาท 
- หมวดภาษีอากร จํานวน 95,700,000 บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียมฯ จํานวน 3,080,000 บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 10,150,000 บาท 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,700,000 บาท 
- หมวดรายได้จากทุน จํานวน 100,000 บาท 
- หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1,053,500,000 บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 541,200,000 บาท 

 

    2.2 รายจ่ายแยกตามแผนงาน  แยกได้ดังน้ี 
ก. ด้านบริหารทั่วไป    รวมทัง้สิ้น  566,793,300 บาท ประกอบด้วย 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 558,290,400 บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 8,502,900 บาท 

 
 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม  รวมท้ังสิ้น 503,115,000 บาท ประกอบด้วย 
- แผนงานการศึกษา จํานวน 322,737,000 บาท 
- แผนงานสาธารณสุข จํานวน 43,390,000 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 1,560,000 บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 34,430,000 บาท 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จํานวน 100,998,000 บาท 

ค. ด้านการเศรษฐกิจ      รวมทั้งสิ้น  410,148,600 บาท  ประกอบด้วย 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 285,631,600 บาท 
- แผนงานการเกษตร จํานวน 124,517,000 บาท 
ง. ด้านการดําเนินงานอ่ืน      รวมท้ังสิ้น  229,363,250 บาท  ประกอบด้วย 
- แผนงานงบกลาง จํานวน 229,363,250 บาท 

รวมงบประมาณที่ต้ังจ่ายไว้ 1,709,420,150 บาท 
   2.3 รายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย  แยกได้ดังน้ี 

งบกลาง                                รวมท้ังสิน้ 229,363,250 บาท 
งบบุคลากร                            รวมทั้งสิน้   468,017,280 บาท 
- เงินเดือน (ฝา่ยการเมือง) จํานวน 13,510,000 บาท 
- เงินเดือน (ฝา่ยประจํา) จํานวน 454,507,280 บาท 
งบดําเนินงาน                         รวมทั้งสิน้ 534,558,120 บาท 
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- ค่าตอบแทน จํานวน 37,022,120 บาท 
- ค่าใช้สอย จํานวน 456,634,000 บาท 
- ค่าวัสดุ จํานวน 32,002,000 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 8,900,000 บาท 

       งบลงทุน                               รวมทั้งสิ้น 308,700,600 บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 66,757,500 บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 241,943,100 บาท 
งบเงินอุดหนุน                        รวมทั้งสิน้ 112,426,900 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน                         รวมท้ังสิน้ 56,354,000 บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น 1,709,420,150 บาท 
 
 
 
 

2.4 งบเฉพาะการสถานีขนสง่ผู้โดยสาร  รวมท้ังสิ้น 26,926,580 บาท  แยกได้ดังน้ี 
- งบกลาง จํานวน 243,780 บาท
- งบบุคลากร จํานวน 3,600,000 บาท
- งบดําเนินงาน จํานวน 17,050,000 บาท
- งบลงทุน จํานวน 6,032,800 บาท

 

  ดังน้ัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีงบประมาณไว้ใช้ดําเนินงานตามนโยบาย
ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาฯ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาฯ  ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย ขอเชิญ 
ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา พ.ศ. 2547 
  ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่น 
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน 
  ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควรแล้ว  
  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
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พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 
  ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ันตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานน้ัน
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน หรือ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานน้ัน 
  ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
  ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ เชิญท่านคงฤทธ์ิ ครับ 
 

  นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่านผู้บริหาร และข้าราชการ เพ่ือสมาชิก ที่เคารพทุกท่าน 
  วันน้ีก็เป็นญัตติสําคัญที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2559 
ซึ่งจริง ๆ แล้วเราล่าช้ามาพอสมควร เน่ืองจากมีข้อกําหนดและข้อจํากัดหลาย ๆ เรื่อง และที่สําคัญที่สุดวันน้ี
เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ต้องใช้งบประมาณไปดูแลทุกข์สุข บริหารราชการแผ่นดิน ส่วนปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก็ได้ทําหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะทําหน้าที่ในวันน้ี 
ซึ่งเป็นกฎหมาย 
 ประการแรกที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาในวันน้ี ประมาณการรายรับปี 2559 อันน้ีดูแล้ว
ใกล้เคียงกับปี 2558 สิ่งที่จะต้ังข้อสังเกต ในส่วนตัวเงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีล้อเลื่อน เราเข้าใจได้ แต่ภาษีที่เกิด
จากเม็ดเงินที่เราจะดําเนินงาน เช่น ภาษีเบ็ดเตล็ดในส่วนอ่ืน ๆ น้ัน มันเพ่ิมไหม ตัวเลขทําไมเหมือนเดิม ภาษีที่
คิดว่าน่าจะเพ่ิมขึ้นคือในส่วนที่ขายแบบแปลน เพราะปีที่ผ่านมามีผู้สนใจในโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบจ.เป็น
อย่างมาก มีเข้ามาอย่างมากมาย ส่วนน้ีน่าจะเพ่ิมขึ้น เรามาดูแล้วก็ไม่เพ่ิมเท่าไร  ภาษีที่อยู่ใน พ.ร.บ. เช่น ภาษี
ค่าภาคฯ น่าจะเพ่ิมขึ้น ส่วนของปิโตรเลียม อันน้ีเข้าใจได้ อยากสอบถามว่าอันน้ีเรายังคงเดิมไหม แล้ว
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ล้อเลื่อนน้ัน ที่บอกว่ากฎหมายออกมาในส่วนของท้องถิ่นมีการจัดสรรแบ่งปันไปน้ัน เรากระทบ 
แต่ว่างบประมาณเรายังใกล้เคียงอยู่ก็เข้าใจได้ แต่ถ้าช้ีแจงเพ่ิมเติมได้ก็จะเป็นข้อดี ในส่วนของประมาณการ
รายรับ 
  ประเด็นที่สอง งบประมาณรายจ่าย ข้อสังเกตมีงบที่จะสอบถาม ในส่วนงบค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของกองกิจการสภา เห็นว่าก็ลดลง ถ้าจําไม่ผิด สํานักปลัด ยังต้ังเท่าเดิมในส่วนอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานต่างประเทศ อันน้ีคือข้อแตกต่างที่มองเห็นในเบ้ืองต้น   
  ประเด็นต่อมาในส่วนของงบประมาณที่เราต้ังไว้ ปี 2559 เราได้ต้ังงบพิเศษ งบโบนัส สมาชิก
ทุกคนที่อยู่ในห้องสภาฯ ก็ไม่ได้ขัดข้อง วันน้ีผมอยากจะสอบถามไปว่าเราได้ต้ังงบรางวัลในส่วนที่ค้างไว้เข้ามา
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ก่อน แล้วระเบียบมีการแก้ไขแล้วหรือยัง สามารถทําได้หรือเปล่าครับ ไม่ได้บอกว่าไม่ยินดีนะครับ ยินดีนะครับ
ถ้าทําถูกต้องตามระเบียบ แล้วก็นําเสนอให้ทราบด้วยเพ่ือจะได้นําไปสู่การพิจารณา ขอบคุณครับ  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านนายกฯ  ครับ 
 
 
 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  
  ผมขอแก้ไขรายละเอียดในญตัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559 
หน้า 2 ข้อ ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น 503,115,000 บาท ซึ่งเป็นการพิมพ์ผิดพลาดไปครับ  
ก็ขอแก้ไขเป็นว่า    
1. แผนงานการศึกษา    เดิม  322,737,000 บาท  แก้ไขเป็น  327,387,000 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข   เดิม    43,390,000 บาท  แก้ไขเป็น    45,390,000 บาท 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เดิม    34,430,000 บาท  แก้ไขเป็น    28,330,000 บาท 
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เดิม 100,998,000 บาท แก้ไขเป็น 100,448,000 บาท 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ ท่านนายกฯ ขอแก้ไขนะครับ ในญัตติร่าง
ข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 2 ข้อ ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
รวมทั้งสิ้น 503,115,000 บาท ประกอบด้วย 
1. แผนงานการศึกษา    เดิม  322,737,000 บาท   แก้ไขเป็น 327,387,000 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข   เดิม    43,390,000 บาท     แก้ไขเป็น   45,390,000 บาท 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เดิม    34,430,000 บาท   แก้ไขเป็น   28,330,000 บาท 
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เดิม 100,998,000 บาท  แก้ไขเป็น 100,448,000 บาท 
  ก่อนจะลงมติ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
  เชิญท่านอนุชา ครับ 
 

  นายอนชุา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  ท่านประธานที่เคารพ 
  เมื่อสักครู่น้ีทางฝ่ายบริหารขอแก้ไขตัวเลข ร่างน้ีก็เป็นร่างที่สําคัญ ให้พิมพ์มาใหม่ดีไหม วันน้ี
ระบบตรวจสอบสูง ยกตัวอย่างรัฐสภาก็เหมือนกัน พวกยกมือ ผิดเขาก็เอาความผิดนะครับ เขาตัดสิทธ์ิเลย 
นะครับ ผมเกรงว่าถ้าท่านประธานให้รับหลักการ หลักการแบบผิด ๆ ถ้าเขาตรวจสอบมา ร้องศาลปกครอง 
ร้องศาลต่าง ๆ ที่จะกําหนดบทลงโทษ อย่าว่าแต่ฝ่ายข้าราชการเลย อย่าว่าแต่ฝ่ายบริหาร สมาชิกก็พึงระวัง 
ไว้ด้วย ผมว่าเมื่อท่านมาแก้ในสภาฯ อย่างน้ี ท่านประธานจะไม่ถามมติในการแก้ไขในสภาฯ ว่าท่านสมาชิก 
เห็นด้วยในการแก้ไขหรือไม่ ผมว่าบางท่านก็ยังตามไม่ทัน ข้อบัญญัติตัวหนังสือเล็กจริง ๆ แสงไฟก็สลัว ผมเกรง
ว่าถ้ายกมือไปอนาคตผมอาจจะดับวูบ ผมว่าแก้ให้มันดี ๆ ซะ เงินพันเจ็ดร้อยกว่าล้านอย่าทําเป็นเล่น ๆ  
หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะอภิปรายในขั้นรับหลักการก็มี การแก้ไข คราวที่แล้วก็มีการแก้ไขที่ยกมือ
สามสิบกว่าล้าน เงินหายไปสี่หมื่นกว่าบาท  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ท่านอนุชาครับ ผมไม่ได้รีบร้อนนะครับ ผมให้
เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย เพ่ือจะขอมตินะครับ ว่าเข้าข้อบังคับการประชุมข้อไหน แล้วผมถึงจะขอมติ 
แก้ไขครับ 
  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
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 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ที่เคารพ 
  ที่ผมช้ีแจงขอแก้ไขไปเม่ือสักครู่น้ี เป็นการเสนอญัตติครับ แต่ในร่างข้อบัญญัติ ถูกต้องหมด
เพราะเราส่งญัตติไปก่อน ในร่างข้อบัญญัติพิมพ์ถูกต้องทุกอย่าง สภาฯ มาในวันน้ีเพ่ือให้ความเห็นชอบใน 
ร่างข้อบัญญัติ ที่ผมพูดเมื่อสักครู่น้ีคือในร่างญัตติที่เราเสนอไป แต่ในร่างข้อบัญญัติที่เราจะขอความเห็นชอบต่อ
สภาฯ แห่งน้ีถูกต้องหมด ผมขอช้ีแจงทําความเข้าใจครับ ในร่างข้อบัญญัติถูกต้องทั้งหมด 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน ที่ผมเชิญให้
ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง เรื่องข้อบังคับการประชุม และการแก้ไขข้อความในญัตติ ก็ต้องขอมติในที่ประชุม 
ก็ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง ครับ 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  กฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ี 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
  ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุ
ให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนช่ือจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ
จะกระทําเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตติน้ันได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคําแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ 
  ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ใน
บังคับของวรรคหน่ึง 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง 
ข้อกฎหมายแล้วนะครับ ที่ท่านนายกฯ ขอแก้ไข อยู่ในญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 2 ข้อ ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น 503,115,000 บาท  
ท่านนายกฯ ขอแก้ไข นะครับ 
1. แผนงานการศึกษา    เดิม  322,737,000 บาท   แก้ไขเป็น 327,387,000 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข   เดิม    43,390,000 บาท     แก้ไขเป็น   45,390,000 บาท 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เดิม    34,430,000 บาท   แก้ไขเป็น   28,330,000 บาท 
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เดิม 100,998,000 บาท  แก้ไขเป็น 100,448,000 บาท 
  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิมเติม 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) :  ท่านประธานสภาฯ ครับ 
  ประเด็นน้ีจะขอแก้ไข ตัวเลขเท่าเดิมใช่ไหม ตัวเลขหักลบเท่าเดิมใช่ไหมครับ 
 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ  รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว
นะครับ  ผมจะขอมตินะครับ 
  สมาชิกท่านใด  เห็นชอบให้แก้ไขตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 
  มติสภา  เห็นชอบให้แก้ไข  32  เสียง 
  สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
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  ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา เห็นชอบให้แก้ไข ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2559 หน้า 2 ข้อ ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น 503,115,000 บาท  
  1. แผนงานการศึกษา  เดิม 322,737,000 บาท  แก้ไขเป็น 327,387,000 บาท 
  2.  แผนงานสาธารณสขุ  เดิม 43,390,000 บาท  แก้ไขเป็น 45,390,000 บาท 
  3.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เดิม 34,430,000 บาท  
   แก้ไขเป็น 28,330,000 บาท 
  4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ เดิม 100,998,000 บาท  
   แก้ไขเป็น 100,448,000 บาท 
 

  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ นะครับ 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ  ตอนน้ี อยู่ในขั้นรับหลักการงบประมาณ
รายจ่าย เชิญทา่นสมาชิกครับ 
  เชิญท่านอนุชา ครับ 
 

  นายอนชุา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  ทา่นประธานสภาฯ  
ที่เคารพ 
  ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณถือว่าเป็นร่างที่เป็นหัวใจสําคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณมีต้ังพันเจ็ดร้อยกว่าล้าน เป็นองค์กรใหญ่ได้รับรางวัลชมเชยมากมาก ผมอยู่ในสภาฯ แห่งน้ี
หลายปี พบข้อผิดพลาดเยอะแยะ ผมท้วงติงมาหลายคร้ังแล้ว การประชุมคร้ังที่แล้ว ไม่รู้จะให้ยกมือตาม
หลักการที่นายกฯ แถลง ใบแทรกท่ีเขียนโครงการตามความเป็นจริง เงินหายไปต้ังสี่หมื่น แม้กระทั่งจะแก้ไข
โครงการต่าง ๆ เพ่ือจะให้สอดคล้อง ไม่ขัดแย้งกับหลักการและเหตุผล ก็ไม่แก้ แก้แต่ตัวเลขกับรายละเอียด
โครงการ ส่วนคําแถลงคําช้ีแจงก็ไปแย้งกันกับการดําเนินการจริง ยกตัวอย่างคร้ังที่แล้ว ห้องนํ้าภูเวียง อ้าง
ความจําเป็นเดือดร้อน พ้ืนห้องนํ้าชํารุดทําให้นํ้าท่วมขัง เกิดมลภาวะเหม็น เดิมโครงการซ่อมพ้ืนก็มีอยู่ใน
รายละเอียด อยู่ ๆ ก็ไปเปลี่ยน ไม่มีรายละเอียดในการซ่อมพ้ืน ผมก็ได้ทักท้วง มันไปแย้งกับคําแถลง หลักการ
และเหตุผล ก็ไม่ว่ากัน แล้วน้ีก็มาอีกแล้ว ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เงินต้ังพันกว่าล้าน ก็ส่งใบแทรกมา 
ทําไมไม่ตรวจทานให้ดี ๆ ให้มันถูกต้อง มันผิดซ้ําซาก ไม่ใช่ว่าผิดมาครั้งเดียว มันผิดมาทุกครั้ง ผมไม่มีเวลาไป
ตรวจสอบ แต่ก็มีบางโครงการซึ่งต้ังเข้ามา หน้าที่ 54 ข้อ 2.3.2 ต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา จํานวน 8,510,000 บาท ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่ได้แย้งเร่ืองงบประมาณ แต่ว่ารายละเอียดกับหนังสือ 
สั่งการ มันจะแย้งกันทันที เพราะว่าท่านบอก เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  
ในประเทศไม่เป็นไร แต่ต่างประเทศเขาห้ามไว้ อันน้ีมันแย้งในเรื่องของหลักการ มันแย้งคําสั่งของ คสช. จะให้
ผมรับหลักการได้อย่างไร เราตรากฎหมายใช้เองได้แต่อย่าให้ไปใหญ่กว่ากฎหมายรัฐบาลกลาง น่ีมันแย้งกับ
หนังสือสั่งการ ไม่ต้องบอกหรอกว่าในหรือนอกประเทศ ไปไหนก็ได้ที่โอกาสเปิดให้ ผมว่าตัดออกดีไหม
ต่างประเทศ อย่างที่ท่านคงฤทธ์ิได้อภิปรายไว้ เดิมปี 2557 ก็ไม่มี ปี 2558 ก็ไม่มี ปีน้ีก็ต้ังไว้ห้าสิบหกล้าน 
สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาท ก็ไม่ได้ว่า เพียงแต่ว่าถ้าเรารับหลักการไปแล้ว มันจะมีข้อแยกส่วนกันไหมระหว่าง
คําสั่งล่าสุด โบนัสเต็มที่ 1.5 แต่น่ีมันจะต่างกรรมต่างวาระกันหรือไม่ ถ้าสภาฯ รับรองไปจะเกิดปัญหาภายหลัง
หรือไม่ แม้กระทั่งฝ่ายราชการ ฝ่ายบริหารเอง ได้ใช้เงินจํานวนน้ีไปถ้าเกิดมีการตรวจสอบมา มันจะเข้าข่าย
อย่างไร น่ีเป็นการสอบถามเพ่ือให้เกิดความม่ันใจแก่สมาชิก ภาพรวมขององค์กรของเรา เมื่อเกิดปัญหามาก็พัง



- 14 - 
 
ทั้งองค์กร ใครพอจะช้ีแจงให้ท่านสมาชิกจะเข้าใจร่วมกัน ต้องให้สภาฯ ที่มีสมาชิกทั้ง 42 ท่าน ได้รับรู้และ
เข้าใจด้วย 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ขอบคุณครับ  เชิญท่านศิริชัยครับ 
 

  นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.อําเภอหนองสองห้อง) :  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
  ได้มีเจ้าหน้าที่เชิญผมและท่านประธานสภาฯ เข้าไปร่วมประชุมก็มีประเด็นที่ผมอยากรู้  
ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ อย่างน้อยถ้าผมรู้ก่อน สมาชิกหลายคนก็อาจจะถาม ผมก็
พอที่จะอธิบายได้ ฟังแล้วก็พอที่จะเข้าใจที่ท่านเจ้าหน้าที่ช้ีแจง แต่ผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าสมาชิกอีกหลายคน 
ในสภาฯ ต้องช้ีแจงให้เขาได้รับทราบด้วย แต่เขาก็มีเอกสารสรุปแจกให้พวกเรา ก็คงไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยาก
พูดข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่านเดชคํารณครับ 
 

  นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร (ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอบ้านไผ่ เขต 1) :  ท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพครับ 
  จากร่างข้อบัญญัติ หน้า 52 งบประมาณดําเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) (กองการเจ้าหน้าที่) 30,000,000 บาท แล้วผมมาดูหน้า 59 เงินประโยชน์ 
ตอบแทนเหมือนกันนะครับ ใช้ตัวหนังสือแบบเดียวกันแต่ตรงนี้เป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จํานวนเงิน 56,354,000 บาท ผมสงสัยสองรายการน้ีเป็นเงินประเภทไหน อย่างไร ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านสมาชิกครับ ไม่มีนะครับ 
  สิ่งที่ท่านสมาชิกถาม ผมได้รับการช้ีแจงจากท่านนายกฯ คําช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ และคําช้ีแจง
จากท่านนายกฯ จะชัดเจนกว่า  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ที่เคารพครับ 
  ในลําดับแรก ตอบคําถามของท่านคงฤทธ์ิ อัศวพัฒนากูล  ที่ท่านบอกว่าประมาณการรายรับ
ของปี 2559 เก่ียวกับเร่ืองการขายแบบแปลนน่าจะได้เยอะกว่าเดิม จริง ๆ แล้วการขายแบบแปลนเรา 
ไม่สามารถจะคาดคะเนว่าได้เท่าไร มันวิจัยการตลาดไม่ได้ เลยต้ังไว้เท่าน้ี สําหรับผู้เข้าพักโรงแรม ตอนน้ีก็ไม่ว่า
จะเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีนํ้ามัน ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเราก็ทราบกันดีช่วงน้ีภาวะเศรษฐกิจโลกยํ่าแย่ไม่ว่า 
จะเป็นอเมริกา จีน หรือสหภาพยุโรป ไทยเราก็แย่ เพราะฉะน้ันรายได้จากภาษีปีน้ีมันไม่สามารถที่จะเขยิบขึ้น
ไปได้ โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม มีการปิดกิจการลงไปเยอะ ตอนน้ีผมกังวล ปีงบประมาณ 2558 เราต้ัง
งบประมาณไว้ เงินจะเข้ามาตามที่เราต้ังไว้ไหม ผม ท่านปลัด ผอ.กองคลัง มาน่ังพินิจพิเคราะห์ว่าเงินจะเข้ามา
ครบไหม ผมบอกงบในส่วนของข้าราชการตัดออกให้หมด ตามที่เราไปอนุมัติในการก่อสร้างถนน ก่อสร้าง
สะพาน มันแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของพ่ีน้องประชาชนต้องเอาให้ก่อน ตัดงบในส่วนราชการออก สุดท้าย 
ก็โล่งออกเงินเข้ามาเกือบวินาทีสุดท้าย เพราะฉะนั้นการต้ังงบเราก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างไร 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างไร อย่างกรณีภาษีล้อเลื่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 80 เปอร์เซ็นต์ 
แบ่งให้เทศบาลไป 20 เปอร์เซ็นต์ ปีน้ีเราต้ังไว้ 500 ล้าน ก็โชคดีนะครับเราได้มา 527 ล้าน เพราะว่าพ่ีน้อง 
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ซื้อรถเยอะนะครับ การชําระภาษีก็เยอะตามไปด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ให้ฝ่ายกองคลังคาดคะเนว่าเงินจะเข้า
เท่าไร เพราะฉะนั้นก็อยากกราบเรียนว่าข้าราชการโตขึ้นทุกวัน ก็คือเลื่อนซี เลื่อนระดับ รายจ่ายหน่ึงพันเจ็ด
ร้อยล้าน เราก็มาหักค่าประจํา เงินเดือนข้าราชการ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามเราก็คุม
รายจ่ายประจําไม่ควรจะเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแค่ 17 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเรา
คุมได้ดีนะครับ องค์กรใหญ่ ๆ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเราเยอะมาก ผมบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่จะให้
เม็ดเงินต่าง ๆ เหล่าน้ีกลับไปคืนสู่พ่ีน้องประชาชนท่ีเดือดร้อนอยู่นะครับ เรากระจายงบลงไปในพ้ืนที่ให้มาก
ที่สุด ในส่วนของราชการเราก็ประหยัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล 
  สําหรับเร่ืองรายจ่าย เราก็ใช้เม็ดเงินเหล่าน้ีโดยได้รับการนําเสนอโครงการต่าง ๆ จากท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราที่ไปรวบรวมเอาความเดือดร้อนจากพ่ีน้องประชาชน 
ปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น อบต.เสนอมา เทศบาลเสนอมา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เสนอผ่านท่านมา นําเอา
เข้ามาเป็นข้อบัญญัติ  ในส่วนราชการ กองต่าง ๆ สํานักต่าง ๆ คณะกรรมการแปรญัตติของเราซึ่งเป็นตัวแทน
ฝ่ายสภาฯ ก็มาตรวจสอบมาดู ท่านตรวจสอบหลายรอบ ตัด ๆ งบของข้าราชการในแต่ละกอง ผมบอกทาง
ข้าราชการว่า ถ้าไม่จําเป็นให้ท่านตัดออกของท่านเอง เพราะว่างบประมาณของพ่ีน้องประชาชนจะได้เยอะข้ึน 
ก็ตัดออกมาจนถึงวันน้ี โดยเฉพาะงบกลางของนายกฯ แทบจะไม่มีเลย ผมก็ไปเพ่ิมยอดให้ในส่วนของเขตต่าง ๆ 
ทั้ง 42 เขต ผมก็ตัดลงไปอีกเกือบสามสิบล้าน เพราะฉะน้ันการจ่ายงบประมาณต่าง ๆ เราจะนําเอาแผนต่าง ๆ 
เช่น แผนพัฒนาสามปี และเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่ละเขตเสนอมา นํามาบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในเล่มน้ี 
   
  สําหรับเร่ืองเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือที่เราเรียกว่าเงินโบนัสในปี 2556 ซึ่งเรามาต้ังจ่ายในปี 2559 ที่ท่าน 
เดชคํารณ สิงคลีบุตร บอกว่าทําไมมีเหมือนกัน จํานวน 30 ล้าน เป็นของปี 2559 จํานวน 56 ล้านเป็นของปี 
2556 อย่างไรก็ตามจะให้ทางกองการเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่ืองน้ีให้มาช้ีแจงต่อสภาฯ ว่ามีกฎหมายข้อไหน 
ระเบียบข้อไหน นะครับ มีความจําเป็นอย่างไรซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราได้อนุมัติ 
เงินโบนัสเมื่อปี 2556 อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนยกมือให้หมดเลย แล้วมาต้ังจ่ายในปี 2559 ให้ทาง
กองการเจ้าหน้าที่ได้มาช้ีแจงต่อสภาฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นะครับ  
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ เชิญครับ 
 

  นายสุวรรณ  มะลิลา  (นิติกร 7 วช) :  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ขอนแก่น 
  ขอนําเรียนว่าได้มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ความในวรรคแรก 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  
16 พฤษภาคม 2557  
  ในความวรรคที่สองของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวน้ีได้ให้แนวทางว่า 
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ต้ังงบประมาณเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ไว้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจะ



- 16 - 
 
เบิกจ่ายได้เน่ืองจากหนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไว้ก่อน ภายหลังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปเป็นรายจ่ายอ่ืนหรือได้ตกเป็นเงินสะสม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจ่ายจากเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้าม
ปี ซึ่งเป็นหน้ีค้างชําระตามแนวทางดังน้ี  ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรามีเพียงเงินจ่ายเพ่ือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งแล้วว่าเงินงบประมาณ 56 
ล้านกว่าบาท ซึ่งในส่วนน้ีในปี 2557 เราไม่ได้ต้ังงบประมาณ จึงมาเข้าเง่ือนไขตามข้อ 2.3 ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังที่กล่าวมาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือนํามาจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ได้ ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปีถัด ๆ ไป เพ่ือนํามาจ่ายในรายการดังกล่าวโดยต้ังไว้ในหมวดรายจ่ายอ่ืน 
ประเภทรายจ่ายอ่ืน โดยกําหนดรายละเอียดว่าเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 
  ในข้อที่ 3 ได้ให้แนวทางว่า เน่ืองจากการต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการคํานวณค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลใน
ปีงบประมาณดังกล่าวแล้วไม่เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แล้ว ดังน้ัน การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือในปีถัด ๆ 
ไป จึงไม่ต้องนํารายจ่ายดังกล่าวกลับมาคํานวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 หรือในปีถัด ๆ ไป แล้วแต่กรณี 
  ในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการโดยอาศัยอํานาจตามข้อ 3 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 สาระสําคัญในข้อ 6 
เขากําหนดว่า การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ตามข้อ 5 
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกําหนดโดยต้ังจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี และไม่ให้นําเงินสะสมมาจ่าย 
  หลักการสําคัญคือ ให้ต้ังงบประมาณ และไม่ให้นําเงินสะสมมาจ่าย ในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. 2556 ไว้ ซึ่งสภาฯ เห็นชอบอนุมัติแล้ว และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ผ่านกระบวนการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการที่คณะกรรมการกลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนดโดยผ่านการประเมินในขั้นดีเย่ียมมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่เกิน 3-5 
เท่า ในระเบียบที่กล่าวมาน้ี ข้อ 8 ได้กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้เสนอขอกําหนดประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไว้ต่อคณะกรรมการจังหวัดก่อนวันที่ระเบียบน้ี
ใช้บังคับและได้พิจารณาดําเนินการแล้วเสร็จแต่ยังค้างจ่าย หรือยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไป 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้จ่ายได้ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 6 คือไม่ให้ 
นําเงินสะสมมาจ่าย 
  ในส่วนที่ท่านสมาชิกได้ต้ังข้อสังเกตว่า เมื่อปี 2556 ทําไมมาจ่ายปีน้ี ขอเรียนว่าในงบประมาณ
ปีน้ัน ซึ่งสภาฯ ได้ผ่านกระบวนการท้ังหมดแล้วแต่เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยได้สั่งชะลอไว้ แล้ว
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ากรณีน้ีเมื่อพ้นของปี 2556 ไป ก็ตกเป็นเงินสะสมไปเราก็ไม่สามารถนําเงินก้อนน้ัน
มาจ่ายได้ หนังสือกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งว่าให้ถือเป็นหน้ีที่ค้างชําระแล้วก็ให้ดําเนินการตามแนวทางที่
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กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ดําเนินการตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวมา ก็ขอต้ังงบประมาณในปีน้ีนะครับ  
ขอเรียนให้ทราบในเบ้ืองต้นครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านคงฤทธ์ิครับ 
 
 

  นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) :  ท่านประธานสภาฯ 
  จริง ๆ แล้วระเบียบที่ให้มาผมต้ังข้อสังเกตญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ระเบียบต่าง ๆ  น้ัน 
สมาชิกไม่ได้ทราบ เพียงแต่ผมอ่านในเล่มแล้วฉุกใจข้ึนมา จึงต้ังถามในประเด็นน้ีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ชัดเจน เพราะว่าการอนุมัติงบประมาณน้ันมีข้อผูกพัน ถ้าหากไม่มีระเบียบออกมาน้ันเกรงว่าการพิจารณา
งบประมาณเมื่อผ่านไปแล้ว ทุกคนอาจมีความผิดในประเด็นต่าง ๆ กรณีเงินโบนัส หลายท้องถิ่นได้มีการ 
เรียกเงินคืน เราก็รู้เราทราบได้ จึงนํามาถึงคําถามที่เกิดขึ้นที่ท่านได้ช้ีแจงในวันน้ี เรื่องแบบนี้ถ้าหากมี
ความสําคัญเก่ียวพันน่าจะให้ระเบียบมาศึกษาบ้าง เพ่ือที่เราจะได้ไม่ต้องมาถามหรือเชิญประชุมนอกรอบก็ 
ทําได้ ผมจําเป็นต้องถามเพราะผมไม่รู้ สภาฯ แห่งน้ีคือเวทีที่จะให้ผมพูด ประเด็นอนุมัติได้และต้ังจ่ายใน
งบประมาณรายจ่ายอ่ืน เราเข้าใจได้ การเกษียณอายุก็หลายคนแล้วการจ่าย จ่ายอย่างไร เพราะฉะน้ันปี 2559 
ต้ังไว้ 30 ล้าน, ปี 2556 ต้ังไว้ 50 ล้าน สองตัวน้ีมารวมกันก็จะเป็นต้ังจ่ายงบประมาณโบนัส 80 ล้าน เราไม่ได้
บอกว่าเราไม่อนุญาต แต่ว่าเราต้ังข้อสังเกต ข้าราชการในส่วนท้องถิ่นเรา มีงบประมาณใช้จ่าย มีโบนัสทุกปี  
ปี 2556 เป็นปีที่มีปัญหา เราไม่สามารถจ่ายทัน แต่ระเบียบออกมาปลายปีจ่ายย้อนหลัง ผมเกรงว่า 
จ่ายย้อนหลังจะขัดกับข้อกฎหมายหรือเปล่า ประเด็นที่ขัดแย้งก็คือว่าในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
การจ่ายโบนัสหรือเงินรางวัลก็ดี กล่าวโดยสรุปมีข้อกําหนดว่าจ่ายให้ในคะแนนที่ผ่านมาเท่าไร 1 เปอร์เซ็นต์
หรือ 1 เท่า สูงสุดไม่เกิน 1.5 เพราะฉะน้ันถ้าจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1.5 แต่ปี 2556 เราอนุมัติจ่าย 3-4 เท่า ตรงนี้เอง
จะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่ เพราะเรายกระเบียบ จ่ายได้ แต่พอข้อกําหนดที่จะจ่ายตัวน้ี ขอคําช้ีแจงว่าตรงนี้
จะหักล้างกันได้อย่างไร เพราะงบอนุมัติไปแล้วเพียงแต่ข้อกฎหมายต้องเคลียร์ครับ ไม่อย่างน้ันมันไปไม่ได้ 
ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านเดชคํารณ ครับ 
 

  นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร (ส.อบจ.อําเภอบ้านไผ่ เขต 1) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
  เป็นเรื่องที่เราหนักใจ ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้ เราให้ไปแล้วหลายปีนะครับ ตกเป็นเงินสะสม 
แต่เราก็ต้ังจ่ายในปี 2559 เงิน 56 ล้าน ปี 2556 ข้าราชการท่ีจะได้ในปี 2556 ยังจะได้รับในส่วนน้ีไหม หรือ 
คนที่ตายไปแล้วเราจะตามไปให้ไหม ในปีที่เราผ่านงบประมาณตัวน้ันให้ แล้วอีกอย่างหน่ึงทําไมเราต้องมาเอา
งบปี 2559 มันก็เหมือนกับว่า ผมก็กลัวเหมือนกันนะ กลัวแบบไหน กลัวว่าเราเป็นสมาชิกตรงน้ียกมือผ่านไป 
ไม่รู้เป็นก่ีเท่า ถ้าเป็นงบ 2559 ก็ต้องผ่านร่างปี 2559 ฉบับน้ี 2559 นะครับไม่ใช่ร่าง 2556 ผมก็หนักใจครับ 
เพราะผมไม่รู้ข้อกฎหมายมากนัก อยากให้ในส่วนน้ีนะครับ อยากให้ทางฝ่ายบริหาร เราพร้อมจะให้นะครับ  
แต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขัดต่อระเบียบ ก็ต้องมาเก่ียวกับงบปี 2559 ภาษีปีน้ีมาจัดให้ใช่ไหม ขอบคุณครบั 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านสมาชิกครับ  ไม่มีนะครับ  
เชิญท่านนายกฯ ครับ 
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 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ที่เคารพครับ 
  เก่ียวกับเรื่อเงินรางวัลหรือเงินโบนัส ซึ่งทางฝ่ายนิติกรช้ีแจงชัดเจนแล้ว อ้างระเบียบต่าง ๆ  
น่ีถือว่าเป็นเงินค้างจ่าย ซึ่งในปี 2556 ทางฝ่ายสภาฯ ก็ได้อนุมัติเห็นชอบในการจ่ายโบนัส 56 ล้านเศษ ซึ่งใน
การจ่ายโบนัสน้ันจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจ ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ซึ่งก็มีคณะกรรมการเข้ามาประเมิน  
อาทิเช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หอการค้าจังหวัด และคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ก.จ.จ. ประเมินว่าผลงานของเราในมิติต่าง ๆ ผ่านหรือเปล่า และในวันน้ัน 
เราก็ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้กับฝ่ายข้าราชการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยบอกเป็นเงินค้างจ่าย 
หมายความว่าเราเป็นหน้ีข้าราชการ 56 ล้าน เมื่อสักครู่น้ีทางฝ่ายนิติกรช้ีแจงชัดเจนแล้วนะครับ ข้อระเบียบ
ต่าง ๆ ถ้าหากว่ามีการเรียกเงินคืน คนแรก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองลงไปก็ ปลัดฯ รองปลัดฯ 
ผู้อํานวยการกอง ที่เซ็นจ่ายต้องคืนเงินให้กับทางราชการอย่างแน่นอน ระเบียบต่าง ๆ ผมต้องดูให้ดี 
เพราะฉะน้ันก็อยากเรียนว่าน่ีคือเงินค้างจ่ายที่กระทรวงมหาดไทยได้ช้ีแจงมา เราปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตาม
ระเบียบทุกอย่างทุกประการ สําหรับคนตายได้ไหม ข้าราชการบางคนที่เกษียณไป ได้ครับ คนตายก็ได้ถือว่า
เป็นมรดกให้ลูกไป คนตายก็ได้รับ คนย้ายก็ได้รับ ย้ายไปไหนเงินก็ตามไปทั้งหมด เพราะฉะน้ันไม่ต้องห่วงครับ  
  สําหรับ ท่าน ส.อบจ.อนุชา บอกว่าอบรมท้ังในและต่างประเทศ เขียนไว้ทําไม ต่างประเทศ 
แต่ว่าอย่างไรก็ตามระเบียบเขาห้าม เขียนไว้ก็ไม่เป็นไร ผมไม่อนุมัติให้ไปอยู่แล้ว ถ้าหนังสือสั่งการเขาห้าม 
ไปดูงานหรืออบรม ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ เราไม่ทําอยู่แล้ว แต่เขียนไว้เผื่อว่าทางรัฐบาลอนุญาตให้ไปได้ 
ถ้าข้อบัญญัติเราไม่ได้ตราไว้จะมีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามเขียนไว้แล้วผมสัญญาว่าจะไม่ทําผิดระเบียบ เขียนไว้
กว้าง ๆ นะครับ เขียนไว้เผื่อเขาเปิดให้ไปได้อย่างเช่น AEC แต่ตราบใดที่เขายังไม่เปิด ผมไม่อนุมัติแน่นอนครับ
ก็เรียนทางฝ่ายสภาฯ เพียงเท่าน้ี 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านคงฤทธ์ิ 
 

  นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
  อย่างที่ว่าเราก็ยินดีนะครับ ปี 2556 ก็ได้อนุมัติไปแล้ว เพียงแต่ว่านายกฯ ช้ีแจงผ่านนะครับ 
เงิน 56,354,000 บาท เมื่อเราเอาหน้ีตรงนั้นมาต้ังรายจ่ายอ่ืน ๆ ในกรณีเดียวกันมันมีระเบียบบอกว่าการใช้
จ่ายน้ัน ไม่เกิน 1.5 มันมีระเบียบมาตรงน้ี เมื่อมีตรงน้ีแล้วเราต้องนําตรงน้ันมาพิจารณาใหม่ไหม มันจะขัดกับ
ตรงนี้หรือเปล่า 
  ประเด็นต่อมา มีงบที่เพ่ิมขึ้นในส่วนงบบริหาร คือ งบรักษาความสงบ  ในปี 2558 มีประมาณ 
ห้าล้าน พอปี 2559 เพ่ิมเป็นแปดล้าน ตรงนี้เพ่ิมขึ้นอีกประมาณสามล้าน ขอความชัดเจนตรงนี้ด้วยว่า  
เมื่อสิ่งเหล่าน้ีเรามีสถานที่ทุกอย่าง แต่การบริหารจัดการน้ันเพ่ิมขึ้นสามล้านเพิ่มเกือบขึ้นเท่าตัว ขอคําช้ีแจง
ด้วยครับ 
 
  ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีได้อนุมัติงบประมาณดูแลในพ้ืนที่ น่ันคือกลไก ท่านก็ดูแล
สมาชิก เข้าใจบริบทของสมาชิกในพ้ืนที่ อบจ.ก็ดี สภาฯ ก็ดี เราทํางานเป็นทีมมาโดยตลอด เราทํางานด้วย
ความพ่ึงพาอาศัย ด้วยเหตุด้วยผล ผมในฐานะผู้อาวุโส ถือว่าผ่านการเป็นสมาชิกมาหลายปี ก็ขอให้ท่าน
ปรับปรุงแก้ไขการเพ่ือนําไปสู่การทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในโอกาสต่อไป งบอุดหนุน 
ที่ท่านได้ต้ังไว้ ส่วนหน่ึงที่อยากจะถามท่านว่า งบอุดหนุนในส่วนของสมาคม 38 ล้าน วันน้ีเราอุดหนุนไป
อย่างไร ขอคําช้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านสมาชิกครับ  ไม่มีนะครับ 
เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ที่เคารพทุกท่าน ครับ 
  เก่ียวกับเรื่องงบประมาณที่ท่านคงฤทธ์ิ อัศวพัฒนากูล  ถามว่าทําไมงบประมาณรักษา 
ความสงบเพ่ิมขึ้น  ผมอยากเรียนว่าการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน  
การส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนมีความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือโจรผู้ร้าย เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีก็เป็นข้อเสนอของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นที่เสนอเข้ามา ผมก็สนองท่านเพราะถือว่าท่านเป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชนใน 42 เขต ทั้งจังหวัด 
ก็รับข้อเสนอของท่านมาบรรจุเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 และอีกอย่างหน่ึงก็คือ 
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นก็ขอมา ที่เขาเรียก 1669 ที่ผมได้สนับสนุนงบประมาณไปทุกปี ปีน้ีเราก็
ได้สนับสนุนเคร่ือง AED (automated external defibrillator) หรือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  
ซึ่งเป็นเคร่ืองที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับภาวะหัวใจล้มเหลวกะทันหัน หรือหัวใจขาดเลือดกะทันหัน  
เขาเรียกว่า หัวใจจะวาย จํานวน 15 เครื่อง ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท โดยสนับสนุนให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน 
โดยท่านนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ผมได้ไปมอบท่ี 
เซ็นทรัล ช้ัน 5 ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีท่านประธานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมา
จากกรุงเทพฯ มารับมอบ ซึ่งมีที่สนามบิน จํานวน 2 เครื่อง ช้ันบนและช้ันล่าง ขาออกและขาเช้า, ที่สถานีรถไฟ 
1 เครื่อง, บขส. แห่งที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง, สนามกีฬา 1 เครื่อง, วัดพระธาตุหนองแวง 1 เครื่อง แล้วก็ที่ 
ศาลากลาง และอีกหลาย ๆ แห่ง ซึ่งเป็นเคร่ืองที่ช่วยประชาชนได้ในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจทํางานล้มเหลว ผู้ที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลว เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน การใช้มือป๊ัมหัวใจทางรอดมี 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากมีเครื่อง AED 
หรือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ มีโอกาสรอด 50-70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ และทาง 
ท่านประธานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ท่านบอกว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกจริง ๆ ต้องช่ืนชมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ซื้อมาเพ่ือเป็นการนําร่อง เราอุดหนุนให้เขาไปซื้อเองนะครับ เราไม่ได้ซื้อให้  
ท่านบอกว่าทั้งประเทศไทยมีแค่ 3,000 เครื่อง อยู่ในกรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่มีเครื่อง AED 
ประเทศญี่ปุ่นมี 500,000 เครื่อง ประเทศไทยมีอยู่ 3,000 เครื่อง แต่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก ถ้าดีเราจะซื้อ
ขยายออกไป และในจํานวน 8 ล้าน นอกจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว ก็มีทางสมาชิกสภาฯ เสนอโครงการ
เข้ามา ไปอบรม อส.ตร. บ้าง อบรมทบทวนเพ่ิมเติมบ้าง อันน้ีก็เอาตามข้อเสนอของสมาชิกสภาฯ ท่านก็มีอิสระ
ในการนําเสนอเข้ามา มันจึงเพ่ิมเพราะเหตุน้ี 
  สําหรับเรื่องเงินโบนัส ผมอยากเรียนว่า ท่านสงสัยว่าเขาออกระเบียบมาใหม่ ออกปี 2557 
จ่ายได้ไม่เกิน 1.5 แต่ว่างบ 56 ล้าน เป็นหน้ีค้างจ่าย เราค้างจ่าย เอาหลักเกณฑ์ของปี 2556 มาพิจารณา  
ซึ่งในข้อ 8 เขาบอกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้เสนอข้อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไว้ต่อคณะกรรมการจังหวัด ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับและได้ดําเนินการ
พิจารณาแล้วเสร็จแต่ยังค้างจ่าย หรือยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไป ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้จ่ายได้ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 6 
 

  นายสุวรรณ  มะลิลา (นิติกร 7 วช) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
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  ข้อ 6 การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
ตามข้อ 5 ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด โดยต้ังจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี และไม่ให้นําเงินสะสมมาจ่าย 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ น่ันคือข้อ 6 ห้ามนําเงิน 
สะสมมาจ่าย  สําหรับเร่ืองกีฬา อุดหนุนสมาคมกีฬา 38 ล้าน ถ้าพูดถึงจังหวัดขอนแก่นของเราไปทําเรื่องกีฬา 
ประชากรล้านแปดแสนคนกับเงิน 38 ล้าน ผมถือว่านิดเดียว น้อยมาก ส่วนมากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอมาท้ังน้ันเลย ส่วนมากก็เอาไปส่งเสริมกีฬาในพ้ืนที่ การแข่งขันฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล 
academy อบรมเด็กภาคฤดูร้อน เยอแยะกระจายไปตาม 26 อําเภอ 38 ล้านไม่พอหรอกครับ แต่เงินเรา 
มีจํากัดเพราะภารกิจเราเยอะ เราก็กระจายไปทุกภาคส่วน เราดูแลต้ังแต่เกิดจนตาย ช่วยเหลือพ่ีน้องไม่ว่าจะ
ประสบภัยต่าง ๆ การดูแลสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นหน้าที่ของเรา หน้าที่เราเยอะแต่เงินเราน้อย เพราะฉะนั้น  
38 ล้าน โครงการเยอะมาก ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้เสนอทั้งสิ้น 
หลายท่านบอกอยากทําเยอะ แต่ว่างบมีจํากัด  ก็ขอเรียนช้ีแจงต่อสภาฯ แห่งน้ี เท่าน้ีครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านอนุชาครับ 
 

  นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  ท่านประธานครับ 
  นิดเดียวครับ เรื่องช้ีแจงข้อกฎหมายก็เข้าใจครับ แต่ผมเป็นห่วงอย่างเดียว เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ 
ตกคณิตศาสตร์ ผมอยากดูร่างข้อบัญญัติปี 2556 อยากเห็นตัวเลขเท่ากันไหม ก่อนที่จะรับร่าง เพราะว่า
เจ้าหน้าที่เราก็ตกวิชาคณิตศาสตร์ พิมพ์ไม่ค่อยถูกเรื่องตัวเลข ผมขอยืนยัน ขอร่างปี 2556 มาดู ไม่ได้ขัด  
เกรงว่าตัวเลขจะไม่เท่ากัน พอไม่เท่ากันเข้าประเด็นข้อกฎหมายเลยนะครับ ขอดูครับ นิดเดียวแค่น้ัน เพราะว่า
ผมไม่มั่นใจ เรื่องตัวเลขผิดทุกครั้งแม้กระทั่งร่างฉบับใหญ่น้ี เรื่องข้อกฎหมายไม่ติดใจแล้ว ก่อนจะผ่านร่างขอดู
ยอดตัวเลขมันเท่ากันไหม มันเป็นประเด็นนะครับ ถ้าพิจารณาเอาข้อบัญญัติเก่ามาจ่ายในปี 2559 ถ้าผิดตัวเลข
นิดเดียวเป็นประเด็นเลยนะครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เจ้าหน้าที่ขอเวลาสักครู่ครับท่าน 
เอกสารพร้อมไหมครับ   
  ผมขอพักประชุม ขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงครับ 
 

** พักรับประทานอาหารกลางวัน ** 
 

 นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  ท่านประธานครับ 
  ผมได้รับเอกสารเพ่ือช้ีแจงกับสมาชิก ก็มีประเด็นที่ผมถามค้างอยู่ ผมเห็นอยู่ในงบประจําปี 
พ.ศ. 2556 งบประมาณประจําปีนะครับ เป็นเงินแค่ 30 ล้าน ยังไม่มีท่านใดได้ตอบ ผมถามผ่านท่านประธาน
เพ่ือจะให้ฝ่ายข้าราชการหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ที่จะมาตอบข้อซักถามของผม ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ถามว่าเงิน 56 ล้าน  
มาจากไหน เราตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 เงิน 30 ล้าน เป็นเงินโบนัส เราก็ต้ังในงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ปี 2556 อีก 7 ล้าน แล้วโอนจากกองต่าง ๆ อีก 19 ล้าน รวมแล้วเป็น 56 ล้าน ที่มาของเงิน 
ก็คือตรงน้ี 
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   นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ยอดเงิน 56 ล้าน ก็มีส่วนของ 
19,615,000 บาท ท่านนายกฯ ใช้วิธีโอนหมวดจากข้อบัญญัติปี 2556 ซึ่งเป็นอํานาจของท่านนายกฯ เข้าใจ 
นะครับ  เชิญท่านอนุชา ครับ 
 

 นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  ท่านประธานครับ 
  งบ 30 ล้าน มาจากงบประมาณประจําปี ส่วนอีก 7 ล้านบาทถ้วน ได้มาจากงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ส่วนอีกฉบับหน่ึง เป็นรายการท่ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้ อันน้ีมันเป็นอํานาจฝ่ายบริหาร 
ในความหมายของผมเท่ากับว่าสภาฯ แห่งน้ี สรุปความที่ผมเข้าใจ ที่ได้ผ่านมติจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพียง 37 ล้าน เพราะฉะน้ันสภาฯ ก็ควรที่จะเป็นหน้ีแค่ 37 ล้าน ส่วน 19 ล้านกว่า สภาฯ ไม่ได้ 
ยกมือเห็นชอบ เป็นลูกหน้ีไม่ได้ ชัดเจนไหมครับ แล้วอยู่ ๆ จะมาแสร้ง ไม่ได้ใช้เงินน้ันเอามาเป็นเงินน้ี ผมว่าไม่
ตรงตามเจตนารมณ์ของสภาฯ ที่ได้ตราข้อบัญญัติทั้งสองฉบับ ก็แสดงให้เห็นว่าข้อบัญญัติแต่ละปีที่ต้ังไว้ 
บางโครงการอาจไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เงิน ต้ัง 19 ล้าน ผมเข้าใจอย่างน้ัน มันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ 
ร่างข้อบัญญัติ มันเป็นสิ่งที่ผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มันโง่ โง่ทั้งหมดเลย 42 ท่าน 
ตราข้อบัญญัติแล้วไม่เอามาใช้ ให้ไปโอนหนี มันใช้ไม่ได้ต้ัง 19 ล้านบาท พอประชาชนเดือดร้อนขอนิดหน่อย  
ห้าหมื่น สองแสน ผิดระเบียบ ผิดไปหมด ทําอะไรก็ไม่ได้ แล้วอยู่ ๆ โอนหนีไปต้ัง 19 ล้าน โอนจากรายการ
อะไรบ้าง สภาฯ แห่งน้ีจะได้ตรวจสอบ ผมถึงพูดนักพูดหนา บรรดาสมาชิกไม่อยากจะเอ่ยช่ือ ไปเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านไม่เรียกถามหรือ เงินที่โอนแต่ละปีที่เราไม่รู้ ผิดเจตนารมณ์ที่เราผ่านร่างทั้งสอง
ร่างในปีเดียวกัน คราวเดียวกัน ทุกโครงการที่โอนไปเป็นโครงการที่ต้องมีรายละเอียด มีหนังสือคําร้องขอ  
แล้วอยู่ ๆ มาเหลือต้ัง 19 ล้าน น่ีแหละคือข้อสังเกต เพราะฉะนั้นสรุปสภาฯ แห่งน้ีจะรับรู้รับทราบก็เพียง 
ในส่วนที่สมาชิกได้ยกมือก็คือ 37 ล้านบาทถ้วน ในความรู้สึกของผมนะ อีก 19 ล้าน สภาฯ ไม่รับผิดชอบ 
เน่ืองจากเป็นเงินโอน สภาฯ ไม่เก่ียว เพราะว่ามันจะเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะต้องอิงระเบียบข้อกฎหมาย 
เพราะว่าเงิน 19 ล้าน เราไม่ได้ยกมือ แล้วอยู่ ๆ จะให้เอามารวมกันแล้วยกมือ ผมจึงมีความเห็นค้านในประเด็น
น้ีครับ  
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านศิริชัย ครับ 
 

  นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.อําเภอหนองสองห้อง) :  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
  ผมเป็น ส.อบจ. มา 5 สมัย สมัยน้ีสมาชิกโหวตในสภาฯ ให้ผมเป็นตัวแทน เป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติ ปี 2556 ผมก็เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ คณะทํางานทุกท่านซึ่งถือว่าพิจารณา 
ข้อญัตติก่อนที่จะเข้าสภาฯ พวกผมมีโอกาสได้ซักถามรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ เราก็ถาม หมวดเงินเดือน
ข้าราชการเราคิดว่ายังไงก็ต้องเป๊ะ คนก็รู้อยู่แล้วว่ามีก่ีคน ข้าราชการเงินเดือนเท่าไรต่อเดือน ตัวเลขต้ังเข้าไปใน
งบประมาณมันต้องเป๊ะ เผื่อเหลือเผื่อขาด มีคนโอนเข้าโอนออก ไม่น่าจะเกินเยอะ เราไม่ถามครับ ด้วยความ
ไว้ใจกัน เราจะไปดูเฉพาะโครงการที่เขาเสนอข้ึนมาในกองต่าง ๆ ว่ามันจําเป็นหรือไม่ แต่ในหมวดเงินเดือน 
ค่าตอบแทนต่าง ๆ เราไม่กล้าซัก เพราะเราคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่ตายตัวอยู่แล้ว แต่มาวันน้ีผมพ่ึงรู้ความจริง 
พวกผมถูกต้มครับ 42 คนในสภาฯ ก็ถูกต้มครับ แล้วอย่างน้ีจะไว้ใจกันได้อย่างไร หลายคนก็สงสัยทําไม 
ต้ังไว้เยอะ เราก็อธิบาย หลังจากที่ข้าราชการได้ช้ีแจงว่ามันจําเป็นอย่างน้ี ณ วันน้ีผมรู้ความจริงแล้วว่า มันไม่ใช่ 
เราถูกต้มมาโดยตลอด ถ้าโครงการที่คุณเสนอไว้จําเป็น คุณก็ไปทําตามที่คุณแจ้งในคณะกรรมการ เราก็ไม่ว่า  
น่ีแสดงว่าโครงการที่พวกคุณต้ังมาเพ่ือโอนไปใช้อย่างอ่ืน ขอบคุณครับท่านอนุชา ผมไม่โกรธท่าน ผมเสียใจด้วย
ในฐานะที่ผมเป็นประธาน ผมขอโทษสมาชิกทุกคนในสภาฯ ผมขอประกาศลาออกจากประธานกรรมการ 
แปรญัตติฯ ครับ 
 



- 22 - 
 
  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  มีประเด็น 19,516,000 บาท ที่สมาชิกได้
อภิปราย เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจง 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  
  ผมอยากเรียนว่า การต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีทุก ๆ ครั้ง มันก็จะมีการโอนหมวดเป็น
ประจํา เป็นธรรมดา อย่างกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน การต้ังงบประมาณแต่ละคร้ังคณะกรรมการแปรญัตติ
ท่านก็ตัดมาแล้ว แต่เงิน 19 ล้าน ท่านสังเกตไหมครับ ต้ังงบประมาณเป็นค่าโบนัส 30 ล้าน เราก็ไม่ทราบว่า
คณะกรรมการที่เขาประเมิน เขาจะประเมินเราให้คะแนนขนาดไหน คะแนนจะเป็นตัวช้ีวัดว่าจะได้ก่ีเท่า  
ถ้าคณะกรรมการประเมินแล้วปรากฏว่าสามารถให้ได้ 5 เท่า และข้าราชการของเรา จะมีข้าราชการครูและ
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ถ้าเป็นข้าราชการครู เงินเดือน 
เขาจะสูง แต่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ยังเป็นข้าราชการระดับเล็ก ๆ เงินเดือนก็ไม่มากนัก 
เพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งหมวดว่าเงิน 56 ล้านน้ี เราก็จะให้ข้าราชการครูไปครึ่งหน่ึงเพ่ือความเป็นธรรม 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดครึ่งหน่ึง ข้าราชการครูก็จะได้สองเท่าเศษ ๆ  ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็จะได้ 4 เท่า อย่างน้ี ถึง 4 เท่าก็ยังไม่ได้เท่าข้าราชการครู เพราะของเราอย่างมากก็หมื่นกว่าบาท 
ข้าราชการครูถ้า 2 เท่า เป็นแสนนะครับ เราก็ถือว่าเป็นขวัญกําลังใจให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นของเรา และการที่เราดูคะแนนการประเมินของคณะกรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการ ก.จ.จ. หอการค้า เขาจะมาประเมินเรา พอประเมินแล้ว
คะแนนมันสูง ปรากฏว่าเงินโบนัสเราจะได้หลายเท่า พอได้หลายเท่า ผมในนามของผู้บริหารก็บอกว่า 
มี 9 หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก็ลองไปพิจารณาดูในกองของตัวเอง รายการไหน 
พอตัดได้ที่จะมาจ่ายเป็นโบนัสก็ตัดมา ก็ประมาณกองละ 2 ล้าน ก็เหมือนที่ผมเรียนในที่ประชุมว่า งบประมาณ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2558 งบอาจจะเข้ามาไม่เต็มตามยอดที่เราต้ังประมาณการรายรับไว้ 
สุดท้ายแล้วก็เข้ามา เห็นไหมครับ ผมบอกว่า ถ้าหากว่างบเข้ามาไม่เต็ม ฝ่ายข้าราชการที่ต้ังโครงการ ก็ต้องตัด
ของตัวเองออกให้หมดเพ่ือให้งบพัฒนาที่จะให้พ่ีน้องประชาชน ก็สั่งปลัดฯ รองปลัดฯ ผอ.ทุกกอง ให้งด
โครงการของตัวเอง บางอย่าง ให้ตัดออกไป ฝ่ายข้าราชการก็ยินดีที่จะตัดออกไป พอดีงบเข้ามาพอดี ซึ่งจริง ๆ 
แล้ว 9 หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาก็ไปหักงบของเขาออกมาก็ตกกองละล้านสองล้าน 
ที่ต้ังจ่ายไว้ หักเข้ามาในส่วนของงบประมาณที่จะให้เป็นเงินโบนัส ซึ่งถือว่าไม่ได้ไปตบตา หลอกลวงอะไร 
ฝ่ายสภาฯ เพราะงบประมาณต้องยืดหยุ่นได้ ในกรณีที่พ่ีน้องประชาชนประสบกับภัยธรรมชาติ ยกตัวอย่าง  
นํ้าท่วมใหญ่ ในปี 2554 งบประมาณไม่เพียงพอในการไปดูแลพ่ีน้องประชาชน เราก็สั่งว่าให้ตัดงบในส่วนที่มี
ความจําเป็นน้อยให้เอาในส่วนที่มีความสําคัญ เพราะฉะนั้นการทํางบประมาณจะต้องยืดหยุ่นได้ อยากเรียนว่า
ในเรื่องน้ีในส่วนราชการไม่ได้มีเจตนาจะไปหลอกลวงอะไร เพียงแต่ว่า ผมบอกว่าในเมื่อคุณจะได้ 4 เท่า 
ฝ่ายข้าราชการ อบจ. ฝ่ายข้าราชการครูจะได้ 2 เท่ากว่า ๆ ก็ให้แต่ละกองไปเฉือนงบประมาณที่ต้ังไว้ ส่วนที่มี
ความจําเป็นน้อยที่สุด เพ่ือเอามาต้ังจ่ายโอนเป็นค่าโบนัส ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ฝ่ายสภาฯ เป็นหน้ีนะครับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน้ี ก็สร้างความเข้าใจไว้ ณ ที่น้ี ฝ่ายข้าราชการของเราไม่ได้มีเจตนาไปโกหก
หลอกลวงอะไร เพียงแต่ว่าตัวช้ีวัด ผลคะแนนจะออกอย่างไร ถ้าเราไปต้ังไว้เป็น 56 ล้านเลย ถ้าเกิดตัวช้ีวัด
ออกมา ไม่ควรได้ 4-5 เท่า เงินก็จะเสียทิ้งไปเปล่า ๆ ก็เลยต้ังน้อยไว้ก่อน แล้วค่อยมาเติมเอาตามคะแนน  
ท่านจะเห็นว่าเราต้ังไว้น้อยทุกปี ถ้าเราไปต้ังมากมันก็จะเป็นภาระ ท่านสมาชิกก็จะมีงบไปพัฒนาพ้ืนที่น้อย  
ถือว่าเป็นขวัญ กําลังใจ ข้าราชการ ซึ่งทั้งหมดน้ีพันกว่าคน รวมพนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งก็ได้รับด้วย ถ้าเอา
ไปหารเป็นส่วนคนก็ได้ไม่มากนัก ก็ถือว่าเป็นรางวัล เป็นความหวังของข้าราชการ ถามว่านายกฯ ได้ไหม ไม่ได้ 
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พวกเราจะไม่ได้เงินโบนัส จะได้เฉพาะข้าราชการ อันน้ีก็ให้สภาฯ ไปไตร่ตรอง ไม่ได้เป็นการไปโกหก หลอกลวง 
ฝ่ายคณะกรรมการแปรญัตติฯ ปีน้ีตัดไป 3-4 รอบแล้วนะครับ ผมก็บอกให้ข้าราชการตัดด้วย ให้ตัดตัวเองด้วย 
ผมพูดในท่ีประชุมต่อหน้าข้าราชการว่า ให้ตัดแขน ตัดขาตัวเองเพ่ือรักษาชีวิต ก็หมายความว่า แต่ละกอง แต่
ละงาน แต่ละฝ่าย ต่างคนก็ต่างอยากจะทํางาน ก็อยากจะมีงบไว้ในกองในฝ่ายตัวเอง ถ้าหากท่านไม่ตัดแขน 
ตัดขา ฝ่ายสภาฯ เขาจะตัดคอ ท่านจะได้เรียงลําดับความสําคัญว่าในกองของท่าน ในฝ่ายของท่าน มีโครงการ
ไหนท่ีมีความสําคัญ เรียงลําดับ อันไหนที่ควรจะตัด ให้ท่านตัดเอง น่ีพูดต่อหน้าข้าราชการ ตอนน้ีงบประมาณ
ของเรามันเกิน เกินไปเยอะเลยให้เราตัดลงมา คณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยท่านศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ และ
กรรมการ ตัดมาหลายรอบแล้ว เพราะฉะน้ันผมคิดว่า ระเบียบของราชการเขากําหนดมาใหม่ไม่ให้เกิน 1.5 
ต่อไปก็คงไม่เยอะขนาดน้ีหรอก 56 ล้านก็คงสุดท้ายแล้วที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน้ีผูกพันที่จะต้อง
ดูแลข้าราชการ ไม่ใช่สภาฯ นะครับ ก็เรียนฝ่ายสภาฯ เพียงเท่าน้ีครับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านมีสวัสด์ิ ครับ 
 

  นายมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ (ส.อบจ.อําเภอโคกโพธิ์ไชย) :  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
  ตอนน้ีระเบียบเราอยู่ที่วาระ รับหลักการ ในส่วนต่าง ๆ เรื่องอ่ืน ๆ ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ได้มีข้อซักถาม ข้อสอบถาม ผมเห็นว่าทุกเรื่องชัดเจนอยู่ ชัดเจนทุกอย่าง ทางฝ่ายนิติกรก็ดี ท่านนายกฯ ของ
เราก็ดี ก็อธิบายมา ก็เข้าใจกันแล้ว ผมอยากให้ท่านเข้าสู่บรรยากาศรับหลักการงบประมาณในปี พ.ศ. 2559 
เน่ืองจากพ่ีน้องประชาชนทุกอําเภอ ทุกหมู่บ้านของจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ รอคอยที่จะใช้งบประมาณ 
บางอําเภอก็แล้ง บางอําเภอก็มีถนนหนทางชํารุดจะทําอย่างไร ผมอยากเสนอให้ท่านประธานได้ขอมติในขั้น 
รับหลักการของการจัดสรรงบประมาณในปี 2559 ขอบคุณครับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญ ท่านอดุลย์ คามดิษฐ์ ครับ 
 

  นายอดุลย์  คามดิษฐ์ (ส.อบจ.อําเภอชนบท) :  ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
  ผมอยากทราบว่า เงินงบประมาณปี 2558 ที่เข้ามาทีหลัง เกินงบประมาณปี 2558 เท่าไร  
ผมรอฟังครับ ที่ว่าเงินยังไม่เข้าเงินไม่พอ ทีน้ีมันเข้ามามันเกินงบประมาณปี 2558 ที่เราต้ังไว้เกินเท่าไร  
ผมรอฟัง แล้วผมก็จะพูดต่อ ฝากท่านประธานถามข้าราชการครับ คือเราต้ังจ่ายไว้เท่าไรปี 2558 แต่ตอนน้ี 
ผมไม่รู้ว่าเงินเข้ามาเท่าไร ผมอยากทราบตัวน้ี 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ขออนุญาตครับ เด๋ียวให้
ผู้อํานวยการกองคลัง ช้ีแจง 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญผู้อํานวยการกองคลัง ครับ 
 

  นางสาวจุฑารัตน์  สุภโตษะ (ผู้อํานวยการกองคลัง) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ 
  งบประมาณปี 2558 รายรับต้ังไว้ 1,643,000 บาท งบประมาณเข้ามาแล้ว 1,611,000 บาท 
ยังขาดอยู่ 31,000,000 ล้าน ต้องดู ณ วันน้ีว่าจะมีรายได้เข้ามาหรือไม่ ณ ขณะนี้เราขาดอยู่ 31 ล้าน คะ 
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  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ ขาดอยู่ 31 ล้าน ครับ   
เชิญครับท่านอดุลย์ 
 

 นายอดุลย์  คามดิษฐ์ (ส.อบจ.อําเภอชนบท) :  ถ้ายังขาดอยู่ 31 ล้าน ก็แสดงว่าโครงการ 
งบประมาณเรายังใช้ไม่หมด แล้วจะเอาเงิน 19 ล้าน มาเป็นโบนัสอีก น่ีคือประเด็นครับ ในเร่ืองจะให้โบนัส 
ผมไม่ว่าอยู่แล้ว แต่ในเรื่องภารกิจของพวกเรายังทําไม่หมดเงินก็ยังเข้าไม่ครบ แสดงว่าจาก 31 ล้าน  
ถ้า 19 ล้าน ยังขาดอีก 31 ล้าน ยังโอนมาได้อีก ไม่ใช่ 31 นะครับ จะเป็น 50 ล้าน เพราะฉะนั้นในการที่ต้ัง
งบประมาณส่วนน้ี ผมเคยเป็นกรรมาธิการ เราก็เคยคุยกัน แล้วเงินส่วนที่เกินมาไม่ใช่ 19 นะครับ มันต้องเป็น 
60 ล้าน ผมขอนําเรียนท่านประธานว่าในเมื่อในการที่จะโอนงบประมาณ เป็นหน้าที่ของท่านนายกฯ น่ันแหละ 
ที่ผ่านสภาฯ ทางสภาฯ ก็เห็นชอบน่ันแหละ แต่ในอีกส่วนหน่ึงผมขอนําเรียนว่าพวกเราไม่เคยทราบเลยว่าเงิน 
จะเข้าครบหรือไม่ครบ น่ีคือสิ่งหน่ึงที่เราไม่เคยทราบ เพราะฉะนั้นท่านประธานจะต้องเป็นธุระให้กับสมาชิก
ด้วย แล้วในเรื่องงบประมาณที่เราต้ังไว้ในปีน้ี 1,700 กว่าล้าน จะเข้าหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เพราะฉะนั้นแล้ว
วันน้ีผมว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราน้ัน ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร แม้กระท่ังประชุม
วันน้ี หนังสือเชิญประชุมก็ได้โทรศัพท์คุยกันนะครับ เราจะต้ังงบประมาณแต่ละคร้ังเอาเกณฑ์อะไรมาคิด ในการ
ต้ังงบประมาณโครงการฝึกอบรม ในสิ่งเหล่าน้ีผมว่าเราน่าจะทําความเข้าใจกัน แล้วประธานสภาฯ ในฐานะเป็น
ตัวแทนท่านนายกฯ ก็ต้องคุยกับสมาชิกด้วย พวกเราไม่มีอะไรครับ 19 ล้าน ผมให้อยู่แล้ว แต่ในสิ่งหน่ึงนะครับ 
31 ล้าน บวก 19 ล้าน เป็น 50 ล้าน เพราะฉะนั้นงบประมาณในส่วนน้ี ท่านประธานต้องคุยกับท่านนายกฯ ว่า 
เราต้องจัดระบบระเบียบให้ดี ๆ เวลามาน่ังในสภา ส.อบจ.ทุกท่าน เขามาด้วยความยากลําบาก สิ่งที่เขาได้ก็ได้
เท่าน้ัน ข้าราชการแค่ 19 ล้าน ผมให้อยู่แล้ว ยังไงก็ต้องให้เขาอยู่แล้วแค่ 56 ล้าน มันไม่เยอะ เพราะฉะน้ันวันน้ี
ผมขอกราบเรียนว่าต่อไปท่านประธานก็ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลน้อง ๆ หน่อย ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ผมไม่ใช่ตัวแทนท่านนายกฯ นะครับ  
เป็นตัวแทนท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านเข้าใจผิดนะครับ เชิญท่านสุรพล ครับ 
 

  นายสุรพล  เชื้อชมกุล (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 3) :  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ท่านสมาชิก ทุกท่านครับ 
  ผมติดใจเรื่องโบนัส พร้อมที่จะให้ แต่ขอความกระจ่างในข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ ช้ีแจง
เหมือนกับบอกว่า ที่เราตั้ง 56 ล้าน ต้ังเพ่ือชดใช้ปี 2556 ตามตัวเลขที่บรรจุในญัตติงบประมาณรายจ่ายปี 
2556 ก๊อบกันมาเพ่ือต้ังเป็นปี 2559 เพราะปี 2556 จ่ายไม่ได้ ผมเห็นด้วยครับ เป็นหน้ีต้องใช้หน้ี แต่ในญัตติ
งบประมาณรายจ่ายปี 2556 ต้ังไว้แค่ 30 บวก 7 นะครับ 37 ล้าน แล้ว 19 ล้านกว่าน้ี ผมไม่ติดใจหรอกครับ 
แต่มันไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ว่าจ่ายเพ่ือเป็นโบนัส แล้ว 19 ล้านกว่าน้ี มันไม่ปรากฏ แล้วจะเข้า
หลักการที่ท่านนิติกรพูดเมื่อสักครู่น้ีหรือไม่ เพราะเราอนุมัติปี 2556 แต่เราไม่เห็น 19 ล้าน เกรงว่ามันขัดกับ
กฎหมายที่ท่านพูดหรือเปล่า เป็นประเด็นที่ถามตรงน้ีครับ 
 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
   

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ท่านประธานสภาฯ 
  ประเด็นแรกของท่านอดุลย์ คามดิษฐ์  ท่านเข้าใจผิดนะครับ 19 ล้าน เป็นของปี 2556 ตอนน้ี
เป็นปี 2559 นะครับ 19 ล้านอยู่ของปี 2556 ไม่ได้เก่ียวข้องกันนะครับ   
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  สําหรับเรื่องงบประมาณปี 2558 เขาก็ให้ไม่เกิน 1.5 เท่า เราก็ต้ังไว้ประมาณ 30 ล้าน เมื่อ
สักครู่น้ีที่ผมบอกว่าข้าราชการเขาจะไปตัดส่วนของเขาออกในกรณีที่เงินเข้ามาไม่ครบ เพ่ือให้โครงการ 
ต่าง ๆ ถนนหนทาง แหล่งนํ้า ของสมาชิกสภาฯ ที่นําเสนอท่ีได้รับข้อร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน โครงการ
พวกน้ีจะไม่กระทบเลย ไม่ให้กระทบต่อฝ่ายสภาฯ  
  ข้อสอบถามของท่านสุรพล จะเชิญท่านนิติกรมาตอบข้อสอบถาม  
 

  นายสุวรรณ  มะลิลา (นิติกร 7 วช) :  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ขอนแก่น 
  ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก ที่ท่านบอกว่าผูกพันกับมติของสภาฯ ที่เคยอนุมัติไว้ทั้งหมด 
ใช่หรือไม่ ขอเรียนว่า จุดเร่ิมต้นจากสภาฯ ที่ได้มีมติเห็นชอบให้ต้ังงบประมาณเพ่ือต้ังเป็นเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นจริง แต่เมื่อกระบวนการเสนอข้อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กําหนด ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการ
ประเมินในระดับดีเย่ียม เป็นเหตุให้งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่พอ จึงนํามาสู่กระบวนการท่ีท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงไป 
ตรงน้ันไม่ได้ผูกพันเด็ดขาด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการงบประมาณ ตรงนี้เป็นคําว่าค่าใช้จ่ายค้างเบิก 
ข้ามปี ซึ่งเป็นหน้ีค้างชําระน้ัน มีความหมายว่าเป็นยอดเงินที่ผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
คือ จํานวน 56 ล้านกว่าบาท ขอเรียนช้ีแจงครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ตรง 19 ล้าน ที่ท่านสมาชิกถาม ใช้ระเบียบ  
มีระเบียบจ่ายถูกต้อง  เชิญท่านอนุชา ครับ 
 

  นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  ท่านประธานที่เคารพ 
  ข้องใจ ตัว 19 ล้านกว่า ให้เราต้องชําระหน้ี ให้ทาง อบจ.ต้องชําระหน้ี  ที่ท่านสุรพลถาม  
ไม่ปรากฏในญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมท้ังร่างเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจําปี ดังน้ันตัว 19 ล้าน  
จะเข้าข่ายข้อกฎหมายตรงน้ีหรือไม่ หมายความว่าตัว 19 ล้าน มันเป็นการโอนงบประมาณ แต่ในคําสั่งของ
กระทรวงมหาดไทยให้เราจ่ายชําระหน้ีตามญัตติร่างข้อบัญญัติ ก็คือร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี  
ซึ่งต้ังไว้ 30 ล้าน และก็ร่างเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 มีในญัตติก็คือ 7 ล้าน ผมเข้าใจอย่างน้ี  ในส่วน 19 ล้านไม่ได้อยู่ใน
ร่างญัตติทั้งสองฉบับ เกรงว่าอนุมัติไปแล้วจะไปขัดหรือแย้งกับข้อกฎหมายหรือไม่ แค่น้ัน เขาบอกเลยมาจาก
ร่างญัตตินะ ไม่ได้มาจากหมวดเงินโอน ผมเข้าใจอย่างน้ันนะ ให้อธิบายความให้มันเป็นข้อกฎหมาย เพ่ือให้
สมาชิกเป็นแนวทางในการที่จะพิจารณารับร่างปี 2559 แค่น้ันเอง  
 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
  ทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ ก็ได้ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการจาก ก.จังหวัด แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า 
ส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยนําเงินส่วนเหลือจากกรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ขอรับการประเมินมาจัดสรรเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
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เป็นกรณีพิเศษได้ในจํานวนเงินตามผลคะแนนประเมินที่ได้รับ อันน้ีก็คือข้อกฎหมาย และอีกอย่างหน่ึงก็คือ 
ตามหมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น น่ีคือข้อระเบียบ ให้เอาจากหมวดเงินเดือนที่เราต้ังไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด 
ที่เราตั้งไว้ 9 ส่วนราชการ อยากได้ ผมก็ให้ไปตัดทอนลงมา ก็ตก กองละ/สํานักละสองล้าน เฉลี่ยสองล้าน  
ก็นํามาเป็นโบนัสให้เขา น่ีก็คือที่มาที่ไปของการโอน ซึ่งเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น และระเบียบก็เปิดให้ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านสุรพล ครับ 
 

  นายสุรพล  เชื้อชมกุล (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 3) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
  ไม่ได้ท้วงครับ ยืนยันว่าเป็นอํานาจฝ่ายบริหารสามารถทําได้ ตรงประเด็นที่ผมคิดคือที่บอกว่า
การที่เราต้ังโบนัสจ่ายในปี 2556 ผมใช้ 30 บวก 7 คือ 37 ล้าน สักครู่น้ีบอกว่าปี 2556 จ่ายให้ไม่ได้เพราะ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบอกอย่าพึงจ่าย หลักจากน้ันก็บอกจ่ายได้แล้ว เราก็ต้ังงบจ่ายในปี 2559 ยินดีจ่าย
ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าให้ต้ังตามข้อบัญญัติในงบประมาณปี 2556 ก็คือในงบประมาณปี 2556 
ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณไว้ 30 บวก 7 แต่ถ้า 19 ล้านมันอยู่ในมติ ผมก็ไม่ติดใจ แต่ 19 ล้านมาบวกตอนหลัง
เพราะว่าเราผลงานได้เยอะ แต่เงินไม่พอก็เลยต้องโอนมาจากกองต่าง ๆ เพ่ือมาจ่ายเป็นเงินโบนัส ตรงน้ีไม่ติดใจ
เพราะเป็นเงินที่ท่านควรได้ แต่ผมติดใจกลัวเรื่องข้อกฎหมายท่ีบอกว่าต้ังตามญัตติในงบประมาณปี 2556 ซึ่งใน
งบประมาณปี 2556 มันเขียนแค่ 30 บวก 7 ผมติดใจประเด็นน้ีมากกว่า ติดใจกลัวจะมากันเดือดร้อนทั้งหมด 
ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ แค่น้ีเอง เพียงแต่ขอให้ฝ่ายข้าราชการท่ีแม่นกฎหมายมากกว่า ตอบเพ่ือความช่ืนใจว่า
อันน้ีไม่ผิดระเบียบแน่นอนครับ ขอให้ยืนยันชัดเจน ขอบคุณมากครับ 
 

   นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านคงฤทธ์ิ ครับ 
 

  นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) :  ท่านประธานที่เคารพครับ 
  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน กรณีมีเพ่ือนสมาชิกได้สอบถาม ผมก็มองเห็นภาพ ที่จริงแล้วเราได้ 
ต้ังงบประมาณปี 2556 ไว้ 30 ล้าน งบประมาณเพ่ิมเติมอีก 7 ล้าน ความดีความชอบในการพิจารณามูลค่า  
4-5 เท่า เราไม่ติดใจ สภาฯ อนุมัติไปแล้ว ที่น้ีตัวเลขมันสูงกว่า 37 ล้าน ท่านนายกฯ ช้ีแจงว่าโอนจากงบอ่ืน 
ที่ไม่ได้ใช้จ่ายเอามามันก็ได้ 56 ล้าน อันน้ีคือคําอธิบายความเป็นไปเป็นมา ทีน้ีมาถึงจุดน้ีถ้าปี 2556 เราจ่ายได้
มันจบ ถือว่า 56 ล้าน เป็นความสามารถที่จะจ่ายได้ให้ข้าราชการไป ทีน้ีปี 2556 จ่ายไม่ได้ ปี 2557 กลางปี 
มีระเบียบบอกว่าให้จ่ายได้ ปี 2557 เราก็ไม่ได้ต้ัง พอปี 2558 ก็ไม่ได้ต้ัง ตอนนี้มาต้ังปี 2559 ในเมื่อระเบียบ
ออกมาให้จ่ายตามข้อบัญญัติที่ต้ัง ถ้าเกิดจ่ายไม่ได้ 19 ล้านน้ีจะมีอะไรตามมา ก็เป็นห่วง ให้ตอบตรงน้ีว่า
สามารถที่จะนํามาผนวกได้ในส่วนของผู้บริหารที่อนุมัติไปแล้ว แต่เมื่อระเบียบออกมาแบบน้ี เด๋ียวเขาก็เรียก 
เงินคืน ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเท่าน้ันเอง ข้อกฎหมายตรงน้ี เพียงแต่ว่าขอความชัดเจน ขอบคุณครับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านมีสวัสด์ิ ครับ 
 

  นายมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ (ส.อบจ.อําเภอโคกโพธิ์ไชย) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
  ตอนน้ีก็เกือบจะบ่ายสามโมงแล้ว เน่ืองจากวาระที่จะรับหลักการ หลาย ๆ ท่านที่อยากจะ
ซักถามต่อก็ขอเวลาท่าน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายบริหาร แล้วก็มี 
นิติกรอีก 2-3 ท่าน ในแง่ของข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่านก็ได้อ่านให้เราฟังแล้ว  ผมเช่ือว่าน่าจะขอให้ท่านประธาน
ขอมติเพ่ือรับหลักการ โดยเฉพาะในเร่ืองข้อกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติบอกว่ากลัวจะผิดกฎหมาย ผมดูแล้ว  
ท่าน ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านพูดได้แค่เพียงว่าถ้ามี 
การเรียกเงินคืนจาก สตง. ท่านเป็นคนแรกที่จะโดนหนักกว่าเพ่ือน พร้อมกับทางท่านปลัดฯ และส่วนราชการ  
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แต่ฝ่ายนิติบัญญัติพวกเรา คงจะไม่เท่าไรนะครับ ผมเช่ือมั่นว่าผู้บริหาร โดยเฉพาะท่าน ดร.พงษ์ศักด์ิ ในสภาฯ 
แห่งน้ีก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ขอยุติตรงคําถามที่เรื่องกฎหมายประมาณน้ี ให้รับหลักการก่อนครับ  
ขอบคุณครับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านวุฒิพร ครับ 
 

  นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 2) :  เรียนท่านประธาน 
  ผมว่าการช้ีแจงบางท่านอาจจะเข้าใจ บางท่านอาจจะไม่เข้าใจ แต่ความรู้สึกของผมนะครับ 
ผมว่าท่านประธานให้รับหลักการไปก่อน แล้วใครที่อยากจะมีความรู้เก่ียวกับเรื่องน้ันเรื่องน้ี เงิน 19 ล้าน  
ค่อยไปคุยกัน แต่ช่วงน้ีเรารับหลักการไปก่อน ผมว่ายังเหลืออีกหลายวาระครับท่าน 
   

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  คืออย่างน้ีครับ มันเป็นญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2559 ซึ่งอีกนิดเดียวผมคิดว่าคงสิ้นข้อสงสัย ก็ขอให้ท่านนายกฯ อ้างระเบียบอีกสักรอบหน่ึง 
ยังมีท่านสมาชิกสนใจ ยังมีอีกคําหน่ึงว่า อยากให้ทางฝ่ายบริหารยืนยันความถูกต้อง ณ สภาฯ แห่งน้ี  
ว่าสามารถปฏิบัติได้  เชิญท่านคจิตร 
 

  นายคจิตร  พงษ์คําพันธ์ (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 1) :  เรียนท่านประธานที่เคารพ 
  ทุกท่านที่ผมรับฟังมาล้วนแต่เป็นองค์กรของเรา ไม่ว่าจะเป็นห่วง ข้าราชการ นายกฯ ประธาน
สภาฯ ที่ท้วงติงมาก็เพ่ือความถูกต้อง สบายใจ ต่อเน่ืองจากท่ีเพ่ือนพูดมา พอดีมีระเบียบข้อบังคับออกมาว่า
ต่อไปการจ่ายโบนัส 1.5 ก็เป็นห่วงว่า 1.5 ที่ออกมาแล้วเราไปจ่ายปี 2556 หลังจากที่ระเบียบตรงนี้ที่ออกมา 
จะย้อนหลังไปถึงปี 2556 ที่เราสนใจอยู่ในขณะนี้ไหมอันน้ีเป็นห่วง ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยบางที 
ออกมาย้อนหลัง ก็เป็นห่วงว่าในการจ่ายเงินโบนัส 1.5 มันจะครอบคลุมไปถึงงบที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่หรือไม่ 
อยากจะให้ทางนักกฎหมาย ทางเราศึกษาดี ๆ เพ่ือไม่ให้โดนปรับทั้งองค์กรครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านอนุชาครับ 
 

  นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  เรียนท่านประธานครับ 
  ในการที่เราได้ต้ังจ่ายซึ่งปรากฏในญัตติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2556 และปรากฏเงิน
รางวัล 30 ล้าน แล้วก็มาเพ่ิมเติม ฉบับที่สอง ปี 2556 อีก 7 ล้าน แต่ 19 ล้าน มันไม่ปรากฏในญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสองร่าง เกรงว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แค่น้ัน ตอบไม่ตรงประเด็นก็ไม่จบสักที ถือ
ว่าได้มาจากร่างไหม การโอนหมวด มันไม่ได้มาจากร่างงบประมาณ แต่ที่มหาดไทยสั่งผมเข้าใจว่า 
ในโครงการที่จ่ายเงินรางวัลที่มีอยู่ในร่างงบประมาณรายจ่ายทั้งสองฉบับที่เราเป็นหน้ีข้าราชการ 30 บวก 7 มัน
ปรากฏในร่าง อันน้ีเราต้องจ่ายเขาไป ไม่ได้ติดใจ ติดใจเงิน 19 ล้าน เป็นการโอนไม่ได้ปรากฏในร่างทั้งสองฉบับ 
มันจะถูกไหม น่ีแหละประเด็นที่สงสัย งบประมาณตรงนี้มันแปรญัตติไม่ได้ เมื่อแปรญัตติไม่ได้ มันผ่านไม่ได้ 
เมื่อเข้าใจร่วมกันทั้ง 42 สมาชิก มันไม่ขัดแย้งข้อระเบียบข้อกฎหมาย ใคร ๆ ก็ยกให้  ไม่ได้ขัดได้แย้งอะไร
เพียงแต่ประเด็นข้อกฎหมายตอบให้ตรง ถ้าถูกกฎหมายเอาไปเลยยกมือให้ ต้องเข้าใจสมาชิกคนท่ีเขา 
ไม่เข้าใจด้วย ก็ขอให้ตอบให้ตรงประเด็นครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านศิริชัยครับ 
 

  นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.อําเภอหนองสองห้อง) :  ครับ ท่านประธานที่เคารพ 
  ผมฟังสมาชิกที่อภิปรายอยู่น้ี ก็มีอยู่ 2 ประเด็น ถ้าบอกว่าจะให้เรายกมือผ่านข้อบัญญัติตัวน้ี 
เงิน 37 ล้าน ก็ไม่มีปัญหา เพราะว่าเรารู้ แต่ 19 ล้านเราไม่รู้ ณ วันน้ีที่เรารู้ 37 ล้านเรายกให้ ถามว่าเราอยาก
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ให้ข้าราชการท้ัง 56 ล้านไหม เราอยากให้ ถ้าจะให้พวกผมยก 56 ล้านทีเดียว ณ วันน้ี ผมเช่ือว่าทุกคนยกแบบ
ไม่สบายใจ ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร มีวิธีไหมที่จะให้ข้อบัญญัติข้อน้ีเป็นเงิน 37 ล้าน อีก 19 ท่านทําแบบ 
ปี 2556 น่ันแหละ โอนเข้ามาเองอย่าให้สภาฯ รับรู้ ได้ไหมครับ ถ้าเป็นอย่างน้ันพวกเราก็จะสบายใจ  
ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านอุทัยครับ 
 

  นายอุทัย  วิสิลา (ส.อบจ.อําเภอซําสูง) :  เรียนท่านประธานที่เคารพ 
  ผมน่ังฟัง ทุกคนถาม ผมก็ได้ความรู้อยู่นะครับ ผมฟังท่านนายกฯ อธิบายว่าท่านดึงมาจากกอง
ต่าง ๆ เพ่ือมาเพ่ิม ท่านบอกว่าการต้ังงบประมาณต้องมีการยืดหยุ่น เรื่อง 30 บวก 7 ทุกคนก็ยอม แต่ผมน่ังฟัง
ท่านนายกฯ พูดอีกว่า 19 ล้าน ท่านสามารถดึงมาจากกองต่าง ๆ โดยไม่ให้เดือดร้อนสมาชิก ที่สมาชิกเป็นห่วง
ก็คือถ้าทําผิดกฎหมายคุณจะเดือดร้อน แต่ผมฟังท่านนายกฯ พอจะเข้าใจบ้าง ถ้าเราไม่ถามก็ไม่รู้จักนะครับ 
การถามทําให้เกิดปัญญา ได้ความรู้ ฉะน้ันทุกคนก็เป็นห่วงองค์กรของเรา ผมเช่ือมั่นว่าผู้บริหาร ท่านนายกฯ 
เป็นคนรอบคอบ ท่านเป็นคนที่ห่วงองค์กรมาก ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่รกัและเคารพครับ 
  ผมอยากจะช้ีแจงคร่าว ๆ นะครับ การโอนงบประมาณให้เป็นค่าโบนัสข้าราชการ เอามาจาก
ไหนบ้าง อาทิเช่น อุดหนุนสํานักงานจังหวัดขอนแก่น โครงการติดต้ังระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย 
(Web conference) 5,000,000 บาท ทางจังหวัดขอให้เราต้ังไว้ปรากฏว่าทางสํานักงานจังหวัดเขาไม่ขอรับเงิน 
นอกน้ันก็อาทิเช่น เงินเดือนข้าราชการ 354,000 บาท ก็โอนมา เราก็จะถามว่าต้ังไว้ทําไมเยอะแยะ เราก็ต้ังไว้
ตามกรอบ เผื่อเราได้รับโอนข้าราชการมา ถ้าไม่มีคนย้ายมาก็ถือว่าโอเค เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 2,000 
บาท ค่าจ้างพนักงาน 3,000 บาท เงินค่าปฏิบัติราชการนอกเวลา 5,000 บาท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
34,000 บาท ค่าเช่าบ้าน 4,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 100,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 44,000 บาท เยอะครับ ก็ 9 กอง/สํานัก ที่เราโอนมาก็มารวมกัน มันก็เยอะ ก็เป็น 19 ล้าน 
   

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ท่านประท้วงหรือครับ 
 

 นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) :  ไม่ครับ ผมขออนุญาต
ฝ่ายบริหาร ถึงอ่านไปทุกหน้าก็ไม่ตรงประเด็นที่ผมถาม 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ผมจะให้ฝ่ายนิติกรมาตอบครับ  
อยากให้นิติกรมาตอบเร่ืองข้อกฎหมาย แต่อยากให้สมาชิกได้ทราบว่าเงินเหล่าน้ีมาจากไหน งบบางอย่าง  
อย่างเงินเดือนข้าราชการ กรอบอัตรากําลังเขาให้ต้ังไว้ เราก็ต้ังตามกรอบอัตรากําลัง อันน้ีก็พูดให้พวกเราฟังว่า
โอนมาจากไหนบ้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ หลาย ๆ ส่วน ก็รวมกันเป็น 19 ล้านกว่า ไม่ได้เอาในส่วนที่เป็นการพัฒนา
ให้กับพ่ีน้องประชาชน สําหรับข้อกฎหมายที่ถามมาเมื่อสักครู่น้ี ขอให้ทางฝ่ายกฎหมาย นิติกรเป็นคนตอบ  
เชิญฝ่ายนิติกรมาช้ีแจงข้อกฎหมาย 
 

 นายรัฐกร  ทองงาม (นิติกร 8) :  เรียนท่านประธานสภาฯ   
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  ผมจะช้ีแจงข้อกฎหมายในประเด็นที่สงสัย อย่างท่านสมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดใจ
ประเด็นที่ต้ังงบประมาณไว้แล้วนะครับ แต่ติดใจประเด็นงบที่โอนมาเพ่ิม 19 ล้าน ว่าสามารถต้ังจ่ายเป็นโบนัส
ย้อนหลังไปปี 2556 ใช้งบประมาณปี 2559 ได้หรือไม่ 
  ประเด็นน้ี เป็นประเด็นความชอบด้วยกฎหมายชัดเจนนะครับ กฎหมายที่เราใช้ต้ังจ่ายโบนัส 
ปี 2559 มาจาก 2 ส่วน คือ ตัวระเบียบโบนัสปี 2557 แล้วก็หนังสือสั่งการ ที่สั่งการตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่อ่านไปแล้ว ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  หลายท่านก็ติดใจว่า หนังสือสั่งการในข้อ 2 เขาบอกว่า โบนัสที่ต้ังใน
ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ที่ติดใจเฉพาะที่ต้ังงบประมาณไว้หรือไม่ ถ้าท่านไปดูข้อ 2.3 จะเห็นได้ชัดว่า
จริง ๆ แล้ว ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านได้ขยายความตามระเบียบ งบประมาณไม่ได้หมายถึงเฉพาะ 
ที่ ต้ังเป็นงบประมาณเท่าน้ันนะครับ เพราะในข้อ 2.3 น้ัน ถ้าสมมติในปี 2557 เราจะจ่ายสามารถโอน
งบประมาณได้อยู่แล้ว ดังน้ัน ถ้าเราจะดูอีกทีหน่ึง จะต้องย้อนมาดูที่ระเบียบครับ ระเบียบในข้อ 8 เขียนไว้ชัด
เลยนะครับว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้เสนอข้อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกรณีพิเศษหรือ 
ว่าโบนัส ต่อคณะกรรมการจังหวัด ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ น่ีหมายถึงปี 2556 ก่อนที่ระเบียบใช้บังคับ และ
ได้ดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จแต่ยังค้างจ่าย หรือยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขและหนังสือสั่งการที่ เ ก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้จ่ายได้โดยถือปฏิบัติตามข้อ 6 ก็คือจ่ายโดยการ 
ต้ังงบประมาณ ก็คืองบประมาณปีน้ี น่ันหมายความว่า หลักเกณฑ์แม้แต่เงินโอน มันก็เป็นเงินโอนจาก
งบประมาณ ไม่ใช่โอนจากที่อ่ืนมานะครับ ก็ถือว่าเป็นการโอนในงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกัน แล้วข้อ 2.3 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุชัดแล้วว่าสามารถโอนมาจ่ายได้ ขอบคุณครับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านสุรพล ครับ 
 

  นายสุรพล  เชื้อชมกุล (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 3) :  เรียนท่านประธานสภาฯ  
  ขอบคุณมากครับ สําหรับคําช้ีแจง คือฟังทีแรกบอกต้องมาจากข้อบัญญัติ ผมก็ตกใจ แต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่าทําได้ ผมก็โอเคครับ ที่ผมซักถามไม่ได้ติดใจที่ท่านนายกฯ โอนเงินมาหา ผมกลับชมว่า
ท่านเก่งหาเงินมาจ่ายโบนัสได้ โดยไม่ต้องมาเบียดบังส่วนที่สมาชิกจะต้องดูแลประชาชน ท่านทําก็เพ่ือคนใน
ขอนแก่น แต่ผมเป็นห่วงทุกคนในห้องน้ี ถ้าผิดขึ้นมา สตง. ก็มาประจําที่ อบจ. แล้วมันจะไม่จบที่ สตง. ผมขอ
ยืนยันประโยคน้ีประโยคเดียวว่า ไม่จําเป็นต้องมาจากญัตติที่ต้ังจ่ายโบนัส เท่าน้ันครับ ขอบคุณครับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านคงฤทธ์ิ ครับ 
 

  นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) :  ท่านประธานสภาฯ 
  ประเด็นที่ได้ซักถามกัน คือจริง ๆ แล้ว เราไม่ได้ติดใจว่าท่านนายกฯ โอนงบประมาณจากไหน 
อะไรที่ไม่ได้ใช้ อะไรที่ไม่จําเป็นก็เอามา ปัญหาคือปี 2556 ประเด็นน้ีมันต้องอ่านข้อ 2.3 ไปผนวกกับข้อ 6,  
ข้อ 8 ใช่ไหม มันถึงจะสอดคล้องกัน แล้วงบประมาณน้ีเป็นงบผูกพัน ตัวเลข 56 ล้าน คือหน้ีทั้งหมด ถามว่าจะ
ดําเนินการได้ต้ังงบประมาณในปีถัดไป โดยไปต้ังจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน ๆ เพราะฉะน้ันแล้วข้อกฎหมายเหล่าน้ี 
ไม่มีอยู่ในมือของสมาชิก ถ้ามันผ่านไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ทุกคนบอกการตรวจสอบเข้มข้น สมาชิกก็กลัวเป็น
เหมือนกัน ฉะน้ันการสอบถามเหล่าน้ีเมื่อสภาฯ อนุมัติไปแล้ว เราไม่ต้องมีพันธะ มันมีข้อรองรับมันก็จบ  
ในขั้นรับหลักการมันก็ต้องจบตรงนี้ ในข้อกฎหมายถ้าหากสมาชิกยังข้องใจหรือสอบถาม ต้องตอบให้เคลียร์
ก่อน ถึงจะผ่านวาระรับหลักการไปได้ เมื่องบประมาณท่ีเรากําลังพิจารณาผ่านไปขอให้เกิดดุลยภาพ ขอให้
พิจารณาตามดุลยภาพ ตามความเหมาะสม ขอบคุณครับ 
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  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ วันน้ีก็ได้เน้ือหาสาระมากมาย โดยเฉพาะ
การพิจารณางบประมาณปี 2559 ก็หลายแง่หลายมุม ผมไม่เคยปิดก้ันเพ่ือนสมาชิกนะครับ ความเห็นต่างของ
เพ่ือนสมาชิกเป็นเรื่องปกติของสภาฯ แห่งน้ีนะครับ ซึ่งก็คลายไปได้หลายเรื่องหลายประเด็น ก็คงจะมีความ
เข้าใจนะครับในการโอนหมวดเงินมากขึ้น ทางฝ่ายบรหิารก็ได้ช้ีแจงมา ก็ยืนยันว่าสามารถดําเนินการได้ ก็อยู่ใน
ดุลยพินิจของเพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับ ก็คงจะพอสมควรนะครับในการอภิปรายในขั้นรับหลักการ  
เป็นดุลยพินิจนะครับ ผมจะขอมตินะครับ  
 วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 
  สมาชิกท่านใด  เห็นชอบในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โปรดยกมือขึ้นครับ 
  มติสภา  เห็นชอบในหลักการ  26  เสียง 
  สมาชิกท่านใด  ไม่รับหลักการ โปรดยกมือขึ้นครับ 
  มติสภา  ไม่รับหลักการ  1  เสียง 
 

มติสภา  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เวลา 15.15 น. 
 

  ก็เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยนะครับ  
  รับหลักการเวลา 15.15 นาที นะครับ  ต่อไปเป็นวาระที่ 2 
  วาระที่ 2  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
  เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญท่านกรรณิการ์ ครับ 
 

  นางกรรณิการ ์ สืบสารคาม (ส.อบจ.อําเภอกระนวน เขต 1) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
  ดิฉันขอเสนอระยะเวลาการแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 15.15 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 
เวลา 15.30 น. คะ ขอผู้รับรองด้วยคะ 
  (นายวิบูลย เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.อําเภอเวียงเก่า, นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.อําเภอหนองสองห้อง
นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.อําเภอสีชมพู เขต2 และนายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.อําเภอกระนวน เขต 1 ยกมือให้การ
รับรอง) 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  
  ท่านกรรณิการ์ สืบสารคาม กําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ต้ังแต่วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  
เวลา 15.15 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 15.30 น. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ  
 
 

มติสภา กําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ต้ังแต่วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 15.15 น. 
  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558  เวลา 15.30 น. 
   โดยให้ส่งรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559   
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัติบริหารส่วนจังหวัด   
  โดยมีกรรมการท้ังหมด 6 คน  ดังนี ้
   1)  นายวิบลูย์ เรืองประเสริฐกุล  กรรมการ 
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   2)  นางอัญชล ี เฟื่องทอง   กรรมการ 
   3)  ด.ต.พิชิต ศรีวิไล    กรรมการ 
   4)  นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน ์   กรรมการ 
   5)  นายสมพงษ์ ปู่เพง็    กรรมการ 
   6)  นางกรรณิการ ์  สืบสารคาม   กรรมการและเลขานุการ 
   เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว จะต้องเสนอรา่งข้อบญัญัตินัน้ตามร่างเดิม 
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเหน็ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

  เป็นอันว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
ระยะเวลา ต้ังแต่วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 15.15 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 15.30 น. 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
  ตามข้อกฎหมาย ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีกรรมการทั้งหมด 6 คน ดังน้ี 
   1)  นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล  กรรมการ 
   2)  นางอัญชลี เฟ่ืองทอง   กรรมการ 
   3)  ด.ต.พิชิต ศรีวิไล    กรรมการ 
   4)  นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์   กรรมการ 
   5)  นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง    กรรมการ 
   6)  นางกรรณิการ์   สืบสารคาม   กรรมการและเลขานุการ 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ันพร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นต่อประธานสภาฯ 
 

  นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (กรรมการแปรญัตติ)  :  แจ้งนัดวัน เวลา ประชุมต่อสภาฯ 
  กรรมการแปรญัตติฯ จะรับคําขั้นแปรญัตติของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ต้ังแต่
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 15.15 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 15.30 น. โดยใช้สํานักงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้างห้องกองกิจการสภาฯ   
 
  กรรมการแปรญัตติฯ จะประชุมพิจารณา ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558  ต้ังแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ที่จะย่ืนแปรญัตติ และเรียนเชิญผู้แปรญัตติเข้าช้ีแจงต่อที่
ประชุมกรรมการได้ตามกําหนดน้ีนะครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น วาระที่ 2  และวาระที ่3  ในวันเสารท์ี่ 3 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
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  ระเบยีบวาระที่ 4   ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายไดส้ะสมของโรงเรียนพูวัดพทิยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
  เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ 
 

** นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคําวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น  
   ปฏิบัติหน้าท่ีนายก อบจ. 
 

 นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ์  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.) :  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มคีวามจําเป็นจะต้องเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
รายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 65,471.70 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด -
บาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตติน้ี 

เหตุผล 
  เน่ืองจากโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรนําเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปดําเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 
65,471.70 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตติน้ี 
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 12 ในกรณีที่
สถานศึกษามีความจําเป็นต้องใช้จ่ายโดยท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงิน
รายได้สะสมได้ตามความจําเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  จึงเสนอญัตติน้ีมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

** นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ รองประธานสภาฯ  
   คนท่ี 1 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานสภาฯ) :   เชิญท่าน
สมาชิกอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ 
  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม จํานวน 1 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 65,471.70 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)  โปรดยกมือขึ้นครับ  
  มติสภา  อนุมติั  25  เสียง 
  สมาชิกท่านใด  ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม โปรดยกมือขึ้น 
  ไม่มีนะครับ 
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มติสภา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายไดส้ะสมของโรงเรียนพูวัดพทิยาคม ตามโครงการปรับปรุงอาคาร 
  เรียน เปน็เงนิทั้งสิน้ 65,471.70 บาท (หกหม่ืนห้าพนัสีร่้อยเจ็ดสบิเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
 

  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม  ตาม
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน จํานวน 1 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 65,471.70 บาท (หกหม่ืนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ-
เอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เรียบร้อยแล้วนะครับ  
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานสภาฯ) :   ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 5 
  ระเบยีบวาระที่ 5 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงนิรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพนัตามข้อบัญญติั
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ 
 
 
 
 

  นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ์  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.) :  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
รายจ่าย กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 21 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,646,300 บาท (สามสิบล้านหกแสนสี่หมื่น - 
หกพันสามร้อยบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดกันเงินรายจ่ายแนบท้ายญัตติน้ี 

เหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 และ
มีโครงการต้องดําเนินการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้
ก่อหน้ีผูกพันอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ 
ไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2558 แต่มีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องดําเนินการตามโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนโดยรวม ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงมีความจําเป็นต้องกันเงินรายจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2558 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จํานวน 21 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,646,300 บาท 
(สามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดกันเงินรายจ่ายแนบท้ายญัตติน้ี โดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 
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  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือ
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 
  จึงเสนอญัตติน้ีมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
   

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :  ครับ  
ท่านรองนายกฯ ก็ได้เสนอญัตติต่อสภาแล้วนะครับ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 

  ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
หมวด 5 การกันเงิน  
  ข้อ 57  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หาก
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 
  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น  
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :  ครับ  
ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติเลยนะครับ 
  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 21 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,646,300 บาท (สามสิบล้าน - 
หกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
  มติสภา  อนุมัติ  26  เสียง 
  สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ 
  ไม่มีนะครับ 

 

มติสภา  อนุมัติให้กันเงนิรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 21 โครงการ รวมเปน็เงินทัง้สิน้ 30,646,300 บาท  
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  (สามสบิลา้นหกแสนสีห่ม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 21 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
30,646,300 บาท (สามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานสภาฯ) :  ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 6 
  ระเบยีบวาระที่ 6 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงนิรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพนัตามข้อบัญญติั 
งบประมาณรายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ 
 

  นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกทา่น 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
รายจ่าย กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะกิจการขนส่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ่ายจากเงิน
รายได้สถานีขนส่ง จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ตามรายละเอียด 
กันเงินรายจ่ายแนบท้ายญัตติน้ี 

เหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ
ขนส่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีโครงการต้องดําเนินการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งโครงการท่ียังไม่ก่อหน้ีผูกพันอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2558 แต่มีความจําเป็นอย่างย่ิง
ต้องดําเนินการตามโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและ
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงมีความจําเป็นต้องกันเงินรายจ่ายโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการขนส่ง ประจําปีงบประมาณ 2558 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
กันเงินรายจ่ายแนบท้ายญัตติน้ี โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 
  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือ
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
  จึงเสนอญัตติน้ีมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

** นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ รองประธานสภาฯ คนท่ี 1 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาฯ มอบหมายให้ นางนริศรา อรุณเดชาชัย  
   รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

 นางนริศรา  อรุณเดชาชัย (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :  คะ 
  ท่านนายกฯ ก็ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ เชิญคะ   
ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายนะคะ ดิฉันจะขอมติเลยนะคะ 
  สมาชิกท่านใด  อนุมัติให้กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(งบเฉพาะการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นคะ 
  มติสภา  อนุมัติ  26  เสียง 
  สมาชิกท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือขึ้นคะ 
  ไม่มีนะคะ 
 

มติสภา  อนุมัติให้กันเงนิรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  
  (งบเฉพาะการ) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  
  380,000 บาท (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 

  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 นางนริศรา  อรุณเดชาชัย (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :   ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 7 
  ระเบยีบวาระที่ 7 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพันและ
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
  เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ 
 
 
 
 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกทา่น 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลากัน
เงินรายจ่ายกรณีก่อหน้ีผูกพัน และกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 
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หลักการ 
  ขออนุมัติขยายเวลากันเงินรายจ่ายกรณีก่อหน้ีผูกพัน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) และขออนุมัติ
ขยายเวลากันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,957,000 บาท (สามล้านเก้าแสน-
ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดกันเงินรายจ่ายแนบท้ายญัตติน้ี 

เหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 และ
มีโครงการต้องดําเนินการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้
ก่อหน้ีผูกพันอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ไม่ทัน
ภายในส้ินปีงบประมาณ 2557 แต่มีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องดําเนินการตามโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จึงมีความจําเป็นต้องขยายเวลากันเงินรายจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2558 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จํานวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,057,000 บาท 
(สี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดกันเงินรายจ่ายแนบท้ายญัตติน้ี โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 
  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือ
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 
  จึงเสนอญัตติน้ีมา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 นางนริศรา  อรุณเดชาชัย (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :   ท่านนายกฯ  
ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ แล้วนะคะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ เชิญคะ ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายนะคะ 
ดิฉันจะขอมติเลยนะคะ 
  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินรายจ่ายกรณีก่อหน้ีผูกพันและกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  
2 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,057,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นคะ 
  มติสภา  อนุมัติ  23  เสียง 
  สมาชิกท่านใด  ไม่อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินรายจ่ายกรณีก่อหน้ีผูกพันและกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  
2 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,057,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นคะ 
  ไม่มีนะคะ 



- 38 - 
 

 

มติสภา  อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพันและกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพนัตามขอ้บัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 
  ทั้งสิน้ 4,057,000 บาท (สีล่้านห้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินรายจ่ายกรณีก่อหน้ีผูกพันและกรณีไม่ก่อหน้ี
ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,057,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้วนะคะ 
 

 นางนริศรา  อรุณเดชาชัย (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :  ต่อไปเป็น 
ระเบียบวาระที่ 8 
  ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  
  เชิญท่านสมาชิกที่มีเรื่องจะปรึกษาสภาฯ เชิญคะ ไม่มีนะคะ  
  วันน้ี เราได้ประชุมกันมาครบทุกระเบียบวาระแล้วนะคะ ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านคณะผู้บริหาร ส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ีนะคะ 
  ขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยแต่งกายชุดสุภาพหรือชุดพ้ืนเมือง 
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยนะคะ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

  สําหรับวันน้ี ดิฉันขอปิดการประชุมคะ ขอบคุณคะ 
 
 
 
ปิดประชุม  เวลา   15.40  น. 
 
     
      (ลงช่ือ)   ด.ต.   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                 (พิชิต  ศรีวิไล) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
 
     (ลงช่ือ)      ผู้รับรอง 
                        (นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
   
 
 
 



-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจําป ีพ.ศ. 2558 สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 

วันเสารท์ี่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

ผู้มาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

1 นางกรรณิการ ์ สืบสารคาม ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 1 
2 นายคงฤทธิ ์ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ.อ.พล เขต 2 
3 นายคจิตร พงษ์คําพันธ ์ ส.อบจ.อ.พล เขต 1 
4 นายคําพันธ ์ พรหมวงศ์ ส.อบจ.อ.แวงน้อย 
5 เดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 1 
6 นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 2 
7 นายทองสุข ธนูรัตน์ ส.อบจ.อําเภอแวงใหญ่ 
8 นายธณัช เครือมา ส.อบจ.อ.บ้านฝาง 
9 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 2 
10 นางนริศรา อรุณเดชาชัย ส.อบจ.อ.บ้านแฮด 
11 นางปณิดา แก้วขัน ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 1 
12 นายประสิทธิ ์ ทองแท่งไทย ส.อบจ.อ.ภูผามา่น 
13 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.อ.หนองนาคํา 
14 นายภาควัต ศรีสุรพล ส.อบจ.อ.ภูเวยีง 
15 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 1 
16 นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.อ.โคกโพธิ์ไชย 
17 นายวิบูลย ์ เรืองประเสรฐิกลุ ส.อบจ.อ.เวียงเก่า 
18 นางวิไลตา จันทนพิมพ ์ ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 7 
19 นายวีระพงษ ์ สันติเมทนีดล ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 1 
20 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 2 
21 นายศรัญ กสิกิจวรกุล ส.อบจ.อ.โนนศิลา 
22 นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรตัน ์ ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง 
23 นายสมพงษ ์ ปู่เพ็ง ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 2 
24 นายสมศักดิ ์ ล้ีตระกูล ส.อบจ.อ.เขาสวนกวาง 
25 นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.อ.พระยนื 
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ผู้มาประชุม (ต่อ) 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

26 นายสิรินิษฐ ์ เตาะเจรญิสุข ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 2 
27 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 8 
28 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 6 
29 นายสุพร ค้อนดี ส.อบจ.อ.มัญจาคีรี 
30 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ ์ ส.อบจ.อ.อุบลรตัน์ 
31 นายสุรพล เชื้อชมกุล ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 3 
32 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรตัน ์ ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 2 
33 นายอดุลย ์ คามดิษฐ ์ ส.อบจ.อ.ชนบท 
34 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ ์ ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 5 
35 นางอัญชลี เฟื่องทอง ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 4 
36 นายอุทัย วิสิลา ส.อบจ.อ.ซําสูง 
37 นายจิราย ุ โชติศิลากุล ส.อบจ.อ.เปอืยน้อย 
38 นายสุรพจน ์ เตาะเจรญิสุข ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 1 

 
ผู้ลาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

1 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 2 
2 นายบุรินทร ์ ศรีตรัย ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 3 
3 นายอาทิตย ์ ถนอมทุน ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 1 
4 จ.ส.ต.อทิธิชัย ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 9 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

1 นายพงษ์ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ ์ นายก อบจ.ขอนแก่น 
2 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
3 นายวัฒนา ช่างเหลา รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
4 นายปรัชญา ผิวผาง เลขานุการนายก อบจ.ขอนแกน่ 
5 นายสนั่น พงษ์สมบัต ิ ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น 

 
 



- 3 - 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

6 นายธาดา         พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
7 น.ส.นงลักษณ ์ รัตนจันทร ์ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
8 นายประสิทธิ ์ อุดมธนะธีระ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
9 นายวรเวทย์ ดิเรกศร ี หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10 นายเพ็ชร มูลป้อม ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
11 น.ส.จุฑารตัน์ สุภโตษะ ผู้อํานวยการกองคลัง 
12 นายวิรัต ิ นาคมชม ผู้อํานวยการกองช่าง 
13 นายปิยะชัย ตุ่ยสิมา ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14 นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
15 นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง 
16 น.ส.อรุณศร ี ยิ่งยืน นักบริหารการศึกษา 
17 นางจิราภรณ ์ สระบัว เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
18 น.ส.สิรริัฐ จันทรพ์ันธ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว 
19 นายรัฐกร ทองงาม นิติกร 8 ว 
20 นายสุวิไชย ศรีเสน รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 
21 นายกรรชิง เทศประสิทธิ ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สํานกัการช่าง 
22 น.ส.ภัทรสิร ิ โคบุตรี นักบริหารงานทัว่ไป 7 
23 นางสุภา จันลาสี นักบริหารงานทัว่ไป 6 
24 นายเทพมงคล ประดาพล นักบริหารงานนโยบายและแผน 7 
25 น.ส.องัคณา ทักษะวิเรขะพันธ์ นักบริหารงานการคลัง 7 
26 น.ส.ศิริวรรณ สุรินทะ นักบริหารงานทัว่ไป 7 
27 นางนษ ปรีทรัพย ์ นักบริหารงานการคลัง 7 
28 นางศิริพร ประดาพล นักบริหารงานทัว่ไป 7 
29 นายทองไทย กิตตทิองศร ี นักบริหารงานชา่ง 7 
30 นางจิตลัดดา สถิรธนากร นักบริหารงานการคลัง 7 
31 นางวรรณิภา ภักดีธนา นักบริหารงานการคลัง 7 
32 นางปทิตตา โพธิรัชต ์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว 
33 นายไพบูลย ์ นามโส นักบริหารงานชา่ง 7  
34 นายสุริยา นาทัน นักบริหารงานชา่ง 7 
35 นายประเสริฐ ชมนาวัง นักบริหารงานนโยบายและแผน 7 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                  ตําแหน่ง 

36 นางแสด ปัญญาโส ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
37 น.ส.สุธิดา อุ่นสนธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว 
38 นายภราดร แห่สูงเนิน นักบริหารงานนโยบายและแผน 7 
39 น.ส.น้ําเพ็ชร ์ สถิรคุปต ์ เจ้าพนักงานธรุการ 6 
40 นายปิยวัฒน ์ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร ์
41 นายบุญยอด ศรีบุญเรอืง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
42 นายสมใจ สุระ นักบริหารงานทัว่ไป 7 
43 นางจรยิา เครือขวัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว 
44 นางธนพร จันทรห์ล้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
45 นางเกษราภรณ ์ สายโรจน ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
46 นางปัทมา กานนท ์ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 4 
47 นางจิตติมา ยอดเขื่อง เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว 
48 นายอภิเดช สุระมณี เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว 
49 นางกุลกาญจน์ ดิลกวิลาศ นักบริหารงานการคลัง 7 
50 น.ส.จินตนา ใหญ่นามจันทร ์ นักบริหารงานทัว่ไป 7 
51 นางพรศร ี พาณิชย ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
52 นางวาทิน ี หงส์กา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 
53 นางน่ิมนวล ปัญญาวิภาส นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว 
54 นางอัญชลี พิมพ์ด ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 
55 นางเสาวภา ศรีเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 
56 นางวนิษฐา จันทร์ฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว 
57 น.ส.ศศิวิมล แสงโฮง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
58 นางลําดวน รัตนชัยสิทธิ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
59 นางศศิวรรณ สีราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
60 นางเพ็ญพรรณ สุพรรณฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว 
61 น.ส.ปาริชาต ชาญประเสริฐ นิติกร 
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ประชาคม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                       ตําแหน่ง/ ที่อยู ่

1 นายสุรเชฏฐ ์ รักธรรม 134/21 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
2 นายยุพนธรี ์ พิงคารกัษ ์ 533 หมู่ที่ 14 ต.ศิลา อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
3 น.ส.กนกลักษณ ์ คุ้มตะบุตร 192/309 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
4 น.ส.กาญจนาพร พาพวย 511 ม.26 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ได้ตรวจนับจํานวนสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเรียนเชิญนายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ขึ้นจุดธูป เทียน  
บูชาพระรัตนตรัย 
  ในลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญนายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่  ขอเรียนเชิญครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่านประชาคม ที่เคารพ 
  วันน้ี  เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
พ.ศ. 2558 สมยัที่สอง ครั้งที่ 4  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 5 ระเบียบวาระ   
 ผมจะขอดําเนินการประชุมเลยนะครับ 
 

  ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง นําคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดระยอง จํานวน 30 คน ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล ในวันเสาร์ที่  
3 ตุลาคม 2558  เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ช้ัน 2 ขอเรียน
เชิญร่วมให้การต้อนรับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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  ระเบียบวาระที่ 2 เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2 
(แทนตําแหน่งว่าง) 
  เนื่องจาก นางนริศรา  อรุณเดชาชัย รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ได้ยื่นใบลาออกต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผลให้ ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2 
ว่างลงต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  
 ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 19 เมื่อตําแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง ให้มีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตําแหน่งที่ว่าง
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ระเบียบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ
ไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 
 วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหน่ึง ให้นําความในข้อ 39 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
 วิธีจับสลากตามวรรคหน่ึง ให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้คนที่ได้รับคะแนนเท่ากันตกลง
กันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าคนใด
จะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจํานวนเท่ากับจํานวนคน
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกน้ัน
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญท่านอุทัยครับ 
 
 

 นายอุทัย  วิสลิา (ส.อบจ.อําเภอซําสูง) :  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ 
นายมีสวัสด์ิ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอําเภอโคกโพธ์ิไชย ขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ ท่านอุทัย วิสิลา เสนอ 
ท่านมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอําเภอโคกโพธิ์ไชย นะครับ เป็นผู้เหมาะสมดํารง ตําแหน่ง 
รองประธานสภาฯ คนที่ 2  ขอผู้รับรองครับ 
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 (นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอําเภอบ้านไผ่ เขต 2  และนายสุรพล  เชื้อชมกุล ส.อบจ.
ขอนแก่น เขตอําเภอเมืองขอนแก่น เขต 3 ยกมือให้การรับรอง)  
 รับรองถูกต้องนะครับ 
 เชิญท่านสมาชิกครับ เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา เลือก นายมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอ 
  โคกโพธิ์ไชย  ขึ้นดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
  คนที่ 2  
 

  เมื่อมีการเสนอ ท่านมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ ช่ือเดียวนะครับ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 
14 ก็ถือว่า ท่านมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ ได้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 3 เน่ืองจาก
ท่านมีสวัสด์ิ ท่านได้รับความไว้วางใจจากท่านสมาชิกทุกท่าน ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 
ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 3 ขอเชิญท่านแสดงความรู้สึกต่อท่านสมาชิกทุกท่านครับ  
 

 นายมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ (รองประธานสภาฯ คนที่ 2) : ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ 
ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
อบจ.ขอนแก่น ทุกท่านครับ 
 กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่เพ่ือนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ไว้วางใจ
ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 นะครับ ในวันน้ี ท่านที่เคารพครับ เน่ืองจากกระผมเองเป็นลูกคน
ขอนแก่นโดยแท้จริง จากอําเภอโคกโพธิ์ไชย เมื่อก่อนเป็นอําเภอมัญจาคีรี ซึ่งแยกออกจากอําเภอมัญจาคีรี 
เมื่อ พ.ศ. 2537  ปี 2539 กระผมเองได้เป็นประธานสภา อบต. ตําบลโพธิ์ไชย พอปี 2543 ได้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน ต้ังแต่ ปี 2543 ทางกระผมเองถือว่าเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่เป็นกันเอง วันน้ีก็ถือโอกาสขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกคร้ัง ครับขอบพระคุณ
ครับ ขอบคุณครับ  
 

* นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีให้กับ นายมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น คนท่ี 2 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ต่อไปนะครับ เป็นระเบียบวาระที่ 3 
 

 ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 
  วาระที่ 2  ขั้นคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานการปฏิบัติต่อสภา   
  เชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาฯ 
 

 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อําเภอเวียงเก่า) : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องการพิจารณา
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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 1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
    1) นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล   กรรมการ (ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ) 
    2) นางอัญชลี  เฟ่ืองทอง    กรรมการ 
    3) ด.ต. วิชิต  ศรีวิไล     กรรมการ   
    4) นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์    กรรมการ 
    5) นายสมพงษ์  ปู่เพ็ง     กรรมการ 
    6) นางกรรณิการ์  สืบสารคาม    กรรมการและเลขานุการ 
 2. ผลการแปรญัตติ  
 ช่ือรา่งข้อบัญญัติ , คําปรารภ ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข  
 ข้อ 1   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 2   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 3    ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 4   มีผู้แปรญัตติ 1 ราย  ไม่มีการแก้ไข ดังน้ี คือ 
 นายคงฤทธ์ิ  อัศวพัฒนากูล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอพล เขต 2 
 ขอแปรญัตติลดรายจ่ายใน ข้อ 2.3 รายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย งบรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งสิ้น 
56,354,000 บาท เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556) จํานวน 56,354,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ตามแบบรายงานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ (กองการเจ้าหน้าที่) ขอแปรลดจํานวนเงินที่ขออนุญาต
จ่ายเป็นเงิน 19,000,000 บาท 
 
 เหตุผล สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 
37,000,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วน้ัน 
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการแปรญัตติได้ให้ นายสุวรรณ  มะลิลา นิติกร 
ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย จากกองการเจ้าหน้าที่ มาเพ่ือแถลงประกอบรายงานและช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ โดย
ได้ช้ีแจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 61 ห้ามมิให้
แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 1. ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 2. รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีความเห็นให้ นายคงฤทธ์ิ  อัศวพัฒนากูล ถอนคําแปรญัตติ และ
นายคงฤทธ์ิ  อัศวพัฒนากูล ยอมถอนคําแปรญัตติตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตตินําเสนอ 
 

 ข้อ 5  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 6 ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 7 ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 

 เห็นควรเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาต่อไป 

  มติคณะกรรมการ     เห็นชอบตามเสนอ 
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 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพ่ือให้สภา พิจารณาต่อไป 

นายวิบูลย์  เรอืงประเสริฐกุล 
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ  
อ่านข้อบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่าย เชิญครับ 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  
1,731,608,730 บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,709,420,150 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป 558,290,400
           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,502,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
           แผนงานการศึกษา 327,387,000
           แผนงานสาธารณสุข 45,390,000
           แผนงานเคหะและชุมชน 1,560,000
           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,330,000
           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,448,000
ด้านเศรษฐกิจ 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 285,631,600
           แผนงานการเกษตร 124,517,000
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน 
           แผนงานงบกลาง 229,363,250

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 1,709,420,150
 

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 22,188,580 บาท ดังน้ี 



- 10 - 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 1,863,780
งบบุคลากร 3,600,000
งบดําเนินงาน 15,600,000
งบลงทุน 1,124,800

รวมรายจ่าย 22,188,580
 

 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 
 

       (ลงนาม)  
             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
            อนุมัติ/เห็นชอบ 
(ลงนาม) 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับท่านสมาชิกครับ สําหรับวาระที่ 2  
ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาฯ เรียบร้อยนะครับ 
 

  วาระที่ 3  ขั้นลงมติ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โปรดยกมือขึ้นครับ 
 มติสภา  เห็นชอบ 28 เสียง  
 สมาชิกท่านใด ไม่เห็นสมควร โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา เห็นชอบให้ตราเปน็ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เรียบร้อยแล้วนะครับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
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 ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ และ
ฝ่ายข้าราชการ เราก็เป็นหน่ึงเดียวกันในการร่วมการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นของเรา ให้พ่ีน้องประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ คําว่าคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบไปด้วยหลายส่วนหลายอย่าง ซึ่งในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้บรรจุไว้หมดทุกอย่างในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตที่ดีก็คือโครงสร้างพ้ืนฐานดี โครงสร้าง
พื้นฐานดีคือ มีถนนดี ไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง แหล่งนํ้าดี คือ มีนํ้า
ทําการเกษตร และน้ําอุปโภคบริโภค การศึกษาดีก็เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะฉะน้ันทํายังไงให้เด็ก
เยาวชนจังหวัดขอนแก่นของเรามีการศึกษาดี เราได้สนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ไปเสริมสร้าง ไม่ว่าจะเป็น
ต้ังแต่เด็กประถมวัยของ อบต. , เทศบาล, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตเราก็สนับสนุนไป และก็โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกโรงเรียน กศน. อาชีวะ สารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ เทคนิค 
ทุกอย่างเราก็สนับสนุนงบประมาณไปในเรื่องการศึกษาดี  สุขภาพดีเราก็ได้สนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ในร่าง
ข้อบัญญัติ  ในการเข้าไปเสริมสร้างไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน อสม. สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 
ต่าง ๆ ที่ขอเคร่ืองมือ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ที่มาเบียดเบียนพ่ีน้อง สิ่งแวดล้อมดี ในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ป่า นํ้า ดิน สัตว์ป่า เราก็ได้
จัดสรรงบประมาณเข้าไปดูแลประชาชน ในการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ันก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดี เราก็ได้สนับสนุนงบประมาณร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่
ตํารวจ ฝ่ายอําเภอ ฝ่ายปกครองต่าง ๆ ที่จะไปเสริมสร้างรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ 
พ่ีน้องประชาชนมีความปลอดภัย วัฒนธรรมประเพณีดี เราก็ได้จัดสรรงบประมาณเข้าไปสนับสนุน อบต. 
เทศบาล หรืออําเภอต่างๆ ในการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นของเรา 
นอกจากน้ัน รายได้ดี เราก็เข้าไปสนับสนุนเสริมสร้างให้พ่ีน้องประชาชนในโครงการส่งเสริมอาชีพตาม
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น่ีก็เป็นสิ่งที่เราต้องการให้พ่ีน้อง
ประชาชนมีรายได้ดี นอกจากน้ันยังส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ กีฬาดี สนับสนุนเรื่อง
กีฬานะครับ และยังส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนได้มีจิตสํานึกในการสร้างจริยธรรม คุณธรรมที่ดี การเข้าไปดูแล
พ่ีน้องไม่ว่าจะเป็น สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน เราก็เข้าไปช่วยเหลือ นอกจากน้ันพ่ีน้อง
ประสบกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยต่างๆ เราก็เข้าไปดูแล เราจะสังเกตได้ว่าทุก ๆ ปี 
จะมีภัยมา อัคคีภัยเป็นประจําอยู่แล้ว อย่างภัยนํ้าท่วมก็สังเกตว่าปีที่แล้วกับปีน้ีไม่มีนํ้าท่วม เพราะเจอกับภัยแล้ง 
ภัยแล้งเราก็เข้าไปสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใช้ นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค นํ้าเพ่ือการเกษตร 
เพราะฉะน้ันโครงการต่าง ๆ ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเหล่าน้ี อย่างที่ผมเอ่ยมาก็ยังไม่หมด แต่ว่าเราบรรจุไว้
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ถือว่าเป็นข้อบัญญัติที่มีแผน มีการนําเสนอจากพ่ีน้อง
ประชาชนผ่าน อบต. เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน มายังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกเขต มา
บรรจุไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งท่านสมาชิกก็ได้นําเอาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนมาบรรจุไว้อยู่ข้างในน้ี แล้วก็ขอรับปากต่อพ่ีน้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่า
เราจะนําเอาโครงการเหล่าน้ีที่ท่านได้อนุมัติ นําไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม แล้วก็จะทําให้ถูกต้องโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักแห่งความโปร่งใส หลักแห่งการมีส่วนร่วม หลักแห่งความรับผิดชอบ และหลักแห่งความคุ้มค่า ใช้เม็ดเงิน
ให้เกิดประโยชน์คุณค่าที่สุด ในโอกาสน้ีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุก
ท่าน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้กรุณาเห็นชอบในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2559 ในโอกาสน้ีก็ขอเรียนเชิญท่านรองนายกฯ ท่านประธานที่
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ปรึกษาฯ ท่านที่ปรึกษาฯ เลขานุการนายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้แสดงความขอคุณ
ทางฝ่ายสภาฯ โดยการโค้งคํานับ ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ น้ันก็เป็นความรู้สึกของท่านนายกฯ 
ภายใต้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเห็นว่าครอบคลุมทุกด้าน หลาย ปีผ่านมา 
ท่านยึดปฏิบัติต่อเน่ืองมาตลอด ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ 
ข้าราชการทุกท่าน ที่ร่วมมือกันเสนอข้อบัญญัติดี ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนขอนแก่นต่อไป  
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
 

  ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก 
  เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญท่านธณัช ครับ 
 

 นายธณัช  เครือมา (ส.อบจ.อําเภอบ้านฝาง) :  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้มี
เกียรติทุกท่านครับ  
 กระผม นายธณัช  เครือมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขตอําเภอ 
บ้านฝาง ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก เริ่มต้ังแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 รวม 45 วัน ขอผู้รับรองด้วยครับ  
   (นางอัญชลี เฟ่ืองทอง ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 4,  นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.อําเภอ
บ้านไผ่ เขต 2 และนายสมศักด์ิ  ลี้ตระกูล ส.อบจ.อําเภอเขาสวนกวาง ยกมือให้การรับรอง) 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านธณัช  เครือมา เสนอสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก ต้ังแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญท่านสมาชิกครับ ไม่มีเสนออย่างอ่ืนนะครับ  ผมจะขอมติสภานะครับ 
 สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก ตั้งแต่
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 มติสภา  เห็นชอบ 26 เสียง 
 สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก   
  ต้ังแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 รวม 45 วัน 
 

  เป็นอันว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาํปี  
พ.ศ. 2559 สมยัแรก  ต้ังแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 รวม 45 วัน 
เรียบร้อยแล้วนะครับ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
 
 
 
 

  ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(ไดโนเสาร์เกมส์) ในระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2558 โดยกําหนดพิธีเปิดในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 15.15 น. 
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อม
เพรียงกันนะครับ โดยแต่งกายชุดสีส้ม เสื้อไดโนเสาร์เกมส์  
 เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่านอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ  
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
 เราก็ได้ผ่านร่างงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2559 ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่ฝ่ายคณะบริหารได้เสนอมา
เพ่ือผ่านร่างเข้ามาสู่สภาฯ และสภาฯ ก็มีมติอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2559 ผ่านไป 
พอร่างผ่านท่านผู้นําก็ได้พาข้าราชการ ทั้งรองนายกฯ ทั้งที่ปรึกษาฯ มาขอบคุณสภาฯ ที่ยกมือให้  
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นภาพที่ดี ได้รับรางวัล 
ได้รับคําชมเชยจากหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สภาฯ ของเราก็ได้พิจารณา ได้เล็งเห็นความ
เดือดร้อน ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน โดยตราเป็นข้อบัญญัติเพ่ือจะให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ ได้
เข้าไปดําเนินการตามเจตนารมณ์ที่ขอมา สภาฯ ก็อนุมัติให้ไป แต่มีประเด็นปัญหาคือว่าเมื่อสภาฯ ได้อนุมัติ
โครงการในรูปแบบข้อบัญญัติประจําปี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภาฯ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อสภาได้อนุมัติ
ไปแล้ว ท่านก็ขอมาเป็นข้อ ๆ หลายกอง หลายสํานัก อ้างแต่ความเดือดร้อน ความจําเป็นที่จะเสนอโครงการของ
แต่ละกอง แต่ละส่วนเข้ามาสู่ข้อบัญญัติ โดยคณะกรรมการข้อบัญญัติได้ซักไซ้ไล่เรียง จะตัดบ้างท่านก็อ้างความ
จําเป็นก็ตัดไม่ได้ ทางฝ่ายตัวแทนเราก็ดี 7 ท่าน ที่เป็นคณะกรรมการข้อบัญญัติก็ทัดทานความต้องการของท่าน
ไม่ไหว ก็ได้ผ่านให้มาเป็นรูปเล่มเข้ามาสู่กระบวนการร่างเข้ามาสู่สภาฯ ผ่านวาระ 1 วาระ 2 วาระ 3 สุดท้าย
เป็นความจําเป็นของท่านไม่ได้เอาไปใช้ มันขัดกับความรู้สึกของฝ่ายสภาฯ ตัวแทนของเราทั้ง 7 ท่าน ท่านจะ
เห็นการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกของเราก็ได้ลาออกจากคณะกรรมการ ผมเข้าใจความรู้สึกท่าน แล้วก็มีข่าว
ด้วย ข่าวที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับองค์กรของเรา เป็นข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เหตุการณ์มีอยู่ว่า บรรดาโครงการที่ยังไม่ได้
ใช้ในสํานัก ในกองต่าง ๆ ห้ามใช้ ให้ส่งเงินกลับมาเพ่ือจะทําเป็นรางวัลโบนัส สาเหตุของเงิน 19,000,000 บาท  
ที่เกิดประเด็นปัญหาที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ลาออก เราเป็นองค์กรที่จะต้อง
นําพาขับเคลื่อนที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพ่ีน้องราษฎร โครงการที่ท่านอ้างว่าจําเป็นนักหนา แต่อยู่ ๆ มี
คําสั่งไม่รู้คําสั่งมาจากใครคงจะใหญ่พอสมควรในองค์กรของเรา บอกว่าเงินโครงการที่เหลือไม่ต้องไปทําอะไร 
เพ่ือจะมาโอนให้เป็นเงินรางวัลพิเศษ ผมได้ยินแล้วผมสะท้อนหัวอกหัวใจ ในฐานะที่ผมเป็นคนหน่ึงที่มาจาก
คะแนนเสียงของพ่ีน้องประชาชน เป็นตัวแทน 1 ใน 42 ท่าน ในเขตจังหวัดขอนแก่น ประชากร 1,700,000 คน 
ไปใช้สิทธิให้พวกเราทั้ง 42 คน ได้มาอยู่ในสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งน้ี ผมรับไม่ได้ในความรู้สึกที่ผมได้ยิน ได้ฟัง  
ได้รู้ มันรู้สึกไม่รู้จะว่ายังไง มันเป็นการโกหกพกลม มันเป็นการที่ทําแล้วไม่ได้แคร์ความรู้สึกของตัวแทนพ่ีน้อง
ประชาชนท้ังจังหวัด ในโครงการที่ท่านอ่านมาในหมวดของการโอน มันมีคําสั่งลึกลับคําสั่งหนึ่งไม่ให้ใช้  
แล้วก็รวบเพื่อจะโอนเข้ามาเป็นเงินโบนัสในการประชุมรับหลักการ ผมถึงได้มีปฏิกิริยาในฐานะที่ผมเป็น
ตัวแทนพ่ีน้องภาคประชาชน รับไม่ได้ แล้วก็เรื่องจริงด้วยที่ผมพูด ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงผมยินดีที่จะรับข้อกล่าวหา 
ไปแจ้งความดําเนินคดีผมยินดี ยินดีที่จะไปเจอกันที่ศาลยุติธรรม เพราะว่าผมทําหน้าที่ของผม ผมไม่เคยไปเอา
เปรียบ ส่วนที่มันจะได้ก็ต้องได้ แต่ว่าในส่วนที่ไม่พึงจะได้อย่าไปใช้อํานาจในการบีบบังคับหน่วยงานของตัวเอง 
เพ่ือจะได้มาเพ่ือสิทธิประโยชน์ส่วนตน ผมรับไม่ได้ครับ ผมขอฝากไว้เพียงแค่น้ีก่อนในวาระน้ี 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านเดชคํารณ ครับ 
 

 นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร (ส.อบจ.อําเภอบ้านไผ่ เขต1) : ท่านประธานที่เคารพครับ  
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ท่านสมาชิกที่มีเกียรติ ท่านฝ่ายบริหาร และท่าน ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  
 ผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านมีสวัสด์ิ  ชมชัยภูมิ ที่ได้รับดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ 
คนที่ 2 ก็ขอฝากไว้ว่าคนที่ขึ้นดํารงตําแหน่งอย่าหลงตัวเอง มันเคยพลาดมาหลายคน นะครับ นี่ด้วยความรัก
ความผูกพัน หลายคนที่ขึ้นไปแล้วหลงระเริงหน้าที่ไม่ทํา ในที่สุดกลับเข้ามาไม่ได้ อันน้ีก็ขอฝากในฐานะที่รักกัน 
เหมือนคน ๆ เดียวกัน นะครับ  
  ก็ขอดีใจกับพ่ีน้องประชาชนของผมเหมือนท่านอนุชาที่ได้กล่าวนําเมื่อก้ีว่า เราได้งบประมาณ
พันกว่าล้านไปบริหารจัดการในพ้ืนที่ของพวกเรา ก็ขอแสดงความยินดีกับสถานการณ์ที่ได้เงินรางวัลเป็นเกือบ
ร้อยล้าน ถือว่ายุคน้ีเป็นยุคของข้าราชการท่ีย่ิงใหญ่ ยุคการเมืองก็ต้องถอนลงมาเป็นวิธีของมัน ธรรมชาติของ
การกระตุ้นเศรษฐกิจมันกระตุ้นได้หลายอย่าง โดยเฉพาะให้กําลังใจข้าราชการมันเป็นปกติ ถือว่าเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ข้าราชการเรามีกําลังใจ ผมก็ยินดีด้วยนะครับ ที่เราได้ส่วนน้ันมา แต่การได้มาน้ันผมก็อยาก
ฝากเหมือนท่านอนุชาว่าของที่เราได้มาอย่างภาคภูมิใจ สภาฯ แห่งน้ีนะครับ พูดถึงความเก๋ามีอยู่หลายท่าน 
โดยเฉพาะท่านคงฤทธ์ิ ผ่านฝ่ายบริหารมาแล้ว นายกฯ มาแล้ว ท่านศิริชัย ท่านอนุชา บุคคลเหล่าน้ีเมื่อสมัยที่มา
ใหม่ก็จะได้บทเรียนจากท่านเหล่าน้ีเป็นอย่างมาก แต่บังเอิญว่าสภาฯ แห่งน้ีเป็นสภาฯ ที่เรารัก โดยเฉพาะ
ผู้บริหาร ท่านนายกพงษ์ศักด์ิ เพราะยุคของพวกผมน้ันเคยต่อสู้กันมามัน มันอย่างชนิดลุกออกจากห้องกันนะ
ครับ น่ีคือพูดถึงความมัน แต่บังเอิญว่าเป็นท่าน ดร.พงษ์ศักด์ิ ซึ่งท่านเป็นคนที่มีความเมตตาทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการ โดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชน อันน้ีก็ขอช่ืนชมยินดีทั้ง 3 อย่าง คือท่านรองประธานสภาฯ พ่ี
น้องประชาชน พ่ีน้องข้าราชการของผมนะครับ ส่วนที่ผมอยากเติมแต่งในเรื่องเสริม ก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้ว 
เราไม่อยากทวนกลับหลังมา ความรู้สึกในส่วนของผมหลายคนก็ตามไม่ทัน ผมพูดเรื่องใดบ้างแต่ละครั้ง ส่วน
ใหญ่ผมพูดเกี่ยวกับคนที่ทํางานกับคน ทํางานกับคนคือเรื่องอะไร อบรมบ้าง อาชีพบ้าง พื้นฐานนี้ทํามา
มากแล้ว เขาบอกว่ามองทะลุถึงหัวใจคนแล้ว ผมจึงพยายามสร้างวิถีของผมในความคิดของผมไปสู้หัวใจคนให้
ได้ เพราะเราเคยสร้างพ้ืนฐานเขามามาก เด๋ียวน้ีก็ไม่ใช่ว่าไม่สร้างนะครับ แต่เราทําอย่างไรจะดึงใจคนให้ได้ เรา
ต้องมาทําแนวความคิดของเรากรอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทําอะไรกันบ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทําได้ทุกอย่าง ที่ผ่านสภาฯ ไปกฎหมายให้เราทําถูกต้อง ในความคิดของผมตลอดระยะเวลาที่ทํามาก็มีปีน้ีได้รับ
ผลกระทบมาก โดยเฉพาะเขาสั่งมาเลยว่าท้องถิ่นต้องตรวจสอบให้หนัก เราเข้าใจ ก็ต้องให้ ปปช. มาน่ังเฝ้า  
ผมว่าดีไหม ดี ผมว่าดีมาก เพราะว่าคนเหล่าน้ีจะเป็นบทสรุปให้เราได้ทํางานเดินถูกกรอบ เพราะบ้างคร้ังเรา
เดินพลาดกรอบมานานแล้ว แต่วันน้ีเขามามันดี ผมจะฝากผู้ที่มาบริหารจัดการ คือ ฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ว่ากลัวจะ
ทําอะไรไม่ได้ ผมถามว่าทําอะไรไม่ได้ อะไรจะเกิดขึ้น ประโยชน์ของประชาชนเสียหาย เมื่อยิ่งมี สตง. หรือ
ผู้ตรวจสอบมานั่งอยู่ใกล้นั่นแหละเป็นช่องทางที่เราจะเดินทางให้ถูกต้อง แต่มันไม่ใช่ครับ เรากลัว กลัว
ทําไม เขามา เขาไม่ได้จับเราเข้าคุกเข้าตาราง เขามาเพ่ือจะดูแล แนะนําเรา มันไม่เหลือวิสัยหรอกครับ  
ขอฝากฝ่ายบริหารครับ อย่ากลัวมากเกินไปนะครับ เราเดินตามทิศทางของเราระเบียบมี ที่ผมพูดอย่างน้ี
เพราะว่าผมทํากิจกรรมกับเรื่องของคน คือ อบรม โดยเฉพาะเพ่ือนผมอีกคนหน่ึงที่น่ังอยู่ตรงหน้า ปีน้ีบ่นเลยว่า
งบตกไปเกือบ 3,000,000 บาท เพราะทําเรื่องเก่ียวกับอะไร อบรมบ้าง ท่องเที่ยวบ้าง มันตกไปได้ยังไงท่องเท่ียว 
หรือเขาไม่ทํา เขาก็บ่นว่ามันไม่อยู่ในกรอบ มันมีคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่นะกรอบมันมี ผมมาดู
ของกีฬา ยี่สิบกว่าล้าน เกือบสามสิบล้าน เกี่ยวกับกีฬาทั้งนั้น ผมถามว่า อบจ. เราทําอะไรเก่ียวกับกีฬาและ
ท่องเที่ยว ผมเคยถามว่า สร้างบ้านงู เราก็ทํา บ้านเต่าเราก็ทํา พุทธมณฑลเราก็ทํา ใช่ครับเราสร้างวัตถุ เมื่อ
สร้างวัตถุเราไม่สร้างคนมันไปมีผลไหม คําว่าสร้างคนคือให้คนเดินเข้าไปดูไปชม ให้คนได้เห็น ได้มีความอยาก 
คําว่าสร้างคนคือสู่หัวใจคนแล้ว คุณจะไปสร้างแต่วัตถุเยอะแยะเลยหลายสิบล้านร้อยล้าน แต่เมื่อไหร่คุณไม่
สร้างคนแล้วคนไม่มาดูอะไรมันจะเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นไม่ได้ การสร้างคนผมมองไปถึงการสร้างคนแล้ว ผม
จึงว่าท่องเที่ยวมันน่าจะมีนะ แม้แต่ตัวผม ผมเสนอแค่ท่องเที่ยวที่ผ่านมาแล้ว 500,000 ความจริงผมอยาก
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เอาไว้สัก 1,000,000 นะครับ 500,000 มันมากไปท่านไม่เอาหรอก 500,000 มันมากอะไร ผมว่ามันไม่
มากหรอก การสร้างคนแค่ 500,000 มันนิดเดียว คุณกลัวมันผิด คุณก็ตรวจสอบให้ดีสิ ทําให้มันดีสิ น่ีแค่
ยกตัวอย่างนะ ให้ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารรู้ ดูแลงบประมาณเรื่องน้ีด้วย เฉพาะเรื่องน้ี เรื่องอาชีพ
เช่นกัน เรื่องอาชีพเขาว่าไม่ต้องทําหรอกอาชีพ ผมถามว่าทุกวันน้ีเราสร้างถนน เราสร้างลําห้วย สร้างฝาย เรา
สร้างเพ่ืออะไรครับ เพื่อให้ประชาชนที่มีอาชีพใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่สร้างความรู้ให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ในเรื่อง
ความคิด สร้างไปก็ไม่มีความหมาย ทําไปเถอะ ทําไปแล้วคุณไม่วิวัฒนาการในเร่ืองของทํานาอะไรมันจะเกิดขึ้น 
สร้างอาชีพเอาคนมา เอามาคิดศึกษาดูงาน แหล่งที่เขาสําเร็จกลับมา มาทําเดินต่อ น่ีคือการพัฒนาสังคมให้ย่ังยืน 
เราต้องทํา เสนอไป ผ่านข้อบัญญัติตรงนี้ ผ่านไป แล้วกระบวนการจัดการก็มาทําให้ถูก ไม่ใช่ว่าไม่ทําตัด
ออก ผมเสียใจ ผมน้อยใจ วันน้ีงบประมาณผ่านผมก็ดีใจแล้วครับ แต่ผมอยากให้ว่า บางสิ่งบางอย่างนะครับ 
เราทําเถอะครับ เราสร้างอย่างอ่ืนมามากแล้ว กระบวนการสร้างคน กระบวนการปลูกจิตสํานึกต้องสร้าง สร้าง
อย่างเดียวก็ไม่ได้ คุณจะให้ความรู้อย่างเดียวในห้องไม่ได้ไม่เกิดผล คุณต้องพาศึกษาแหล่งที่เขาสําเร็จน่ีคือ
การพัฒนาความรู้ของคนที่ไปดูงานมามีความอยาก ฉะน้ันในกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการต่าง ๆ ผมอยากให้ทางฝ่าย
บริหารนะครับ โดยเฉพาะท่าน ดร.พงษ์ศักด์ิ ที่ผมเคารพนะครับ ได้โปรดกรุณากําชับในเรื่องของแผนงานต่าง ๆ 
ให้ครบทุกกระบวนการ เพราะแนวความคิดของคน 42 คน ไม่เหมือนกันหรอกครับ หลายท่านก็เอาตัวนี้แหละ 
แต่ผมมันอยู่นาน ผมศึกษามานานแล้วเราจะเดินยังไง ไปยังไงถึงจะเกิดความสําเร็จในชุมชน เป็นสิ่งที่หลาย
คนคิด อย่างคุณกรรณิการ์ ก็คิดเหมือนกัน ปีที่แล้วผมก็ช่ืนชมนะ  ช่ืนชมที่งานเทศกาลไหมฯ นะครับ เป็นวิถี
ชีวิตชุมชนแบบไหน วิถีไทยใช่ไหม ที่เอาของกระนวนมาสร้างติดกับเศรษฐกิจพอเพียงของเรา ผมก็เดินดูชาวบ้าน
ที่มา เขาก็เอาวัฒนธรรมของอําเภอกระนวนมาแสดง ผมก็ค้าขายกับแม่ค้าเศรษฐกิจพอเพียงของผม เห็นไหม 
อันน้ีเราเห็นนะครับท่านนายกฯ เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้เกิดความคิด ฉะน้ันในสิ่งต่าง ๆ ที่ผมได้นําเรียนส่วน
น้อยนิดเพ่ือจะเป็นแนวคิดสําหรับผู้ที่จะดําเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ หรือนํางบประมาณมาใช้ให้เกิดผลน้ัน 
อยากฝากนะครับว่า สมาชิกของเราทุกท่าน โดยเฉพาะผม ผมพร้อมที่จะให้ทุกท่าน ขอมาเถอะครับ เราพูดใน
สภาฯ เพื่อต้องการให้กระบวนการมันถูกต้องเท่านั้นเอง ให้ต่อว่า ต่อสู้กัน อภิปรายในสภาฯ ในเรื่องเงิน
ตอบแทน เงินชดเชยของพวกท่าน เขาต้องการสภาฯ แห่งน้ีเป็นสภาฯ ที่ทรงเกียรติ ต้องการให้กระบวนการมัน
ถูกต้อง ไม่ให้เขากล่าวหากลับมาว่าสภาฯ ขี้เหร่ ผ่านไปเด๋ียวกลับมาทั้งหลัง เหมือนกับเราศักยภาพ ปริญญาเอก 
ปริญญาโทก็มี ทุกคนมีแนวความคิด เราอยากให้ท่านครับ ขออย่างเดียวว่าอยากให้ท่านช่วยดูแลในกิจกรรม
ของเราที่เสนอไป กิจกรรมที่ทําไป ให้มันสมบูรณ์แบบ ถูกต้องตามกระบวนการ และคุณต่อสู้ไปเถอะครับ 
ในกรอบแนวคิด ในกรอบที่เราปฏิบัติได้ทํา ทําแล้วมันเกิดประโยชน์ ผลประโยชน์ทุกอย่างประชาชนได้ 
เราได้รับ ทุกคนได้รับ มีความถูกต้อง แต่ทําแล้วต่างคนต่างมีอคติ มันไม่มีความสุขหรอกครับ มองหน้ากันก็ไม่ติด 
ฉะน้ันสภาฯ เราเป็นสภาที่อบอุ่นมานาน ผมอยากให้อบอุ่นไปอีกยาวนาน ฉะนั้นเพื่อนข้าราชการที่รักครับ 
ทําอะไรอยากให้เกียรติสมาชิกเราบ้าง จะทําอะไรคุยส่วนตัวก็ได้นะครับ อย่าให้สมาชิกเหมือนอย่างพวกผม
เหมือนขอทานนะครับ บางครั้งผมก็น้อยใจ ผมไปนั่งรอข้าราชการ นั่งจะถาม นั่งจะคิด ผมอยากให้พวกท่าน
ให้เกียรติพวกผมครับ วันน้ีพวกเราพร้อมที่จะให้พวกท่าน แต่ผมขอความเมตตาจากพวกท่านให้พวกเราบ้าง 
ขอบคุณมากครับ  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสุดใจครับ   
 

 นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 6) : ครับ กราบเรียนท่านประธาน  
 ท่านประธานครับ ผมมีส่วนบันทึกหน่ึงเรื่องที่มีความกังวลใจในเร่ืองของงบประมาณ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงงบประมาณ 2558 นะครับ ซึ่งอยากจะขอฝากทางท่านผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงนะครับ 
การจัดงบประมาณ ท่านนายกฯ ได้พูดถึงในส่วนเก่ียวกับเร่ืองของการจัดโอนความหลากหลายของการ
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ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กระผมเองก็ได้จัดตามแนวนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้กล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
วัฒนธรรม ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และก็การศึกษา แต่สิ่งหน่ึงที่ผมได้เห็นก็คือในเรื่องของการศึกษานะครับ เพราะในปัจจุบันเราเห็นว่า
สังคมโดยทั่ว ๆ ไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็น การพูด การวิจัย ในเรื่องของการศึกษา เขาบอกว่าการศึกษาของพวก
เรามันยังด้อยกว่าเพ่ือนบ้านนะครับ ผมเองได้จัดงบประมาณในส่วนของกระผมเอง ไปสนับสนุน หรืออุดหนุน
ไปที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป. นะครับ ผมได้ติดตามงบประมาณมา 3 – 4 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การโอน เมื่อกลางปีงบประมาณ 2558 ก็ติดตาม ก็ได้เรียนถามท่าน ผอ.สํานัก ท่านบอกว่าเงินเรามี แต่
ขณะเดียวกัน ทาง สพป. นะครับ ไม่มารับงบประมาณ ผมก็ติดตามไป เขาก็บอกว่ามันมีติดขัดปัญหาเร่ือง
บางอย่าง จนจะเกือบปลายปีงบประมาณ ผมก็ไปติดตามอีกครั้งหน่ึงว่าเงินโอนมาแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนไปที่
โรงเรียนหรือว่ายังไม่ได้ดําเนินการให้โรงเรียน เหตุเบื้องต้นที่เราได้คุยในเรื่องของการศึกษาก็คือในพื้นที่ผม 
จะเห็นว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนจะลดลงทุกปี และเกือบทุกโรงเรียน ซึ่งเราก็ได้คุยกับทางโรงเรียนว่า เราทํา
อย่างไรที่จะไม่ให้เด็กออกจากนอกพ้ืนที่ ซึ่งก็ได้มีการตกลงกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงบประมาณของปี 2558 
ผมได้จัดงบประมาณไว้ที่ 500,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม ให้จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็ตกลงกันคุยกันในที่สุดนะครับ เราก็มาติดตามงบประมาณเมื่อประมาณช่วงเดือน
กันยายน เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับว่า ทางส่วนผู้ที่ดูแลงบประมาณบอกว่า ให้คืนงบประมาณ  ไม่ต้องถามหรอก 
ผมก็แปลกใจ แต่ในความแปลกใจของผม ผมไม่คิดว่ามันเป็นปัญหา แต่ผมยังคิดว่ามันยังพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ 
ก็อยากท่านประธานนะครับ ให้ทางท่านผู้บริหาร ท่านได้พูดคุยให้ว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ไม่ได้ดําเนินการ
งบประมาณตามท่ีเราต้องการ เพราะเรามองถึงประชาชนและความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยผมได้คุย
กับทางโรงเรียนว่า วันน้ีถ้าเด็กพวกเรา เด็กประถมออกจากบ้านไปปีหน่ึงค่าใช้จ่ายงบประมาณต่อคน ไม่ตํ่ากว่า 
30,000 บาท ถ้าสิบคน ร้อยคน พันคน เราเอา 30,000 บาท คูณเข้าไปนั่นคือเงินที่จะออกจากกระเป๋าพ่อแม่
ผู้ปกครอง ซึ่งจะทําให้พวกเราเดือดร้อน เพราะฉะน้ันที่ผมจัดงบประมาณลงไป 500,000 มันจะทําให้พ่ีน้อง
ประชาชนหรือว่าลูกหลานของเรากลับเข้ามาเรียน อันน้ีก็คือเป้าหมายที่เรามองเห็นความสําคัญ เพราะฉะนั้น
ก็อยากจะฝากว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ปีน้ีผมก็ยังคุยกับโรงเรียนต่าง ๆ โดยการจัดงบประมาณลงไป
ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 4 ตําบลของผม ไม่ว่าจะเป็นตําบลพระลับ ตําบลโคกสี หนองตูม แล้วผมเองก็ยังพา
คณะผู้บริหารมาพบท่านนายกฯ ท่านนายกฯ ก็ยังเห็นชอบ บอกว่าให้ทําเรื่องร้องขอไป อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่
นําเรียนว่าปัญหาที่ได้นําเรียนท่านประธานไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่คิดว่าน่าจะแก้ไขได้ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝาก
ท่านประธานนําเรียนกับฝ่ายบริหารได้ติดตามนะครับ อันน้ีก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานครับ   
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอเชิญทา่นคงฤทธ์ิ  
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) : ท่านประธานที่เคารพ  
 ผมมีประเด็นที่จะพูดในเรื่องอ่ืน ๆ น้ัน สืบเน่ืองมาจากหลาย ๆ ส่วนที่ได้อภิปรายมาแล้ว ก็จะ
เก่ียวโยงกันบ้างแต่ไม่ซับซ้อน เพราะว่าเรามีหลาย ๆ ประเด็น เรียนกันตรง ๆ นะครับ ในเรื่องน้ีพูดได้ทุกเรื่อง 
ที่ผ่านมาเราทํางานด้วยความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจ สภาฯ แห่งน้ีจะเดินหน้าไปด้วยความถูกต้อง ผมเห็น
ด้วยกับท่านสมาชิกที่ท่านได้พูด สิ่งที่เราได้อนุมัติในวาระที่ผ่านมาน้ัน ยืนยันสภาฯ แห่งน้ีมีความสําคัญต่อพ่ีน้อง
ข้าราชการ เห็นความสําคัญของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเราเป็นองค์กรใหญ่ เป็นท้องถิ่นระดับจังหวัด 
การตรวจสอบนั้นต้องมีคุณภาพและเข้มข้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการทํางาน มันมีระเบียบ มันมีเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราว ในการที่เรียกเก็บเงินคืนเราไม่อยากได้ยินปัญหาอย่างน้ัน แต่ถ้ามีระเบียบรองรับ 
มีสิ่งที่จะเป็นไปได้เราก็ไม่ขัดข้อง น้ันคือเราได้อภิปรายในหลักการที่ผ่านมาแล้ว ก็คงไม่กล่าวอะไรมากกว่าน้ี 
เพียงแต่ว่าช้ีแจงให้พ่ีน้องข้าราชการผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารทุกคนหัวใจเดียวกัน การทํางาน 
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ความมุ่งหมาย เป้าหมาย ความประสงค์ความถูกต้อง โดยเฉพาะภารกิจของ อบจ. ซึ่งมีมากมาย ซึ่งท่านสมาชิก
ท่านได้พูดว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียว มันมีอบรมให้ความรู้ สิ่งที่อยากจะฝากในประเด็นน้ี
สั้น ๆ นะครับ เพราะว่ามีหลายคนอยากแสดงความคิดเห็นในวาระน้ีอยู่ สั้น ๆ นะครับ การอบรม หรือการทํา
ภารกิจต่าง ๆ น้ัน ขอให้ดูกรอบตามหน้าที่ และยึดถือความถูกต้อง ถึงแม้การตรวจสอบที่เข้มข้นจะเข้ามา ไม่
ว่าจะเป็นฝ่าย สตง. ฝ่าย ปปช. และ ปปท. หรือแม้กระทั้งองค์กรอ่ืน ๆ ให้มีความมั่นใจเถอะครับ ภารกิจของ
เรานั้นถ้าหากเราเดินถูกต้อง ยึดระเบียบ และชี้แจงกัน อธิบายเข้าใจกันมันสารมารถเป็นไปได้ แต่หากดึง
ดันกัน ไม่ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมปรับให้เข้ากัน และการทํางานก็จะหันหลังให้กัน  
เราเป็นสามเหลี่ยม เป็นสามเหลี่ยมที่มีคุณภาพ สามเหลี่ยมที่ทานอํานาจมาโดยตลอด แต่ผ่านมา ท่านอาจจะมอง
ว่าสภาฯ น้ันทํางานน้อยไปหน่อย คือความให้เกียรติต่อฝ่ายบริหาร ให้เกียรติข้าราชการ ก็ผ่านมาแล้วครับ 
ต่อไปนี้ก็ถามว่าเราจะเดินกันยังไง สิ่งที่สองก็คือสาเหตุที่ทําให้การจ่ายโบนัสต้องถ่ายโอนงบประมาณมาจาก
ส่วนอ่ืน ๆ ก็คือบุคคลากรที่มากเกินไป ให้ไปคิดเลยครับว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่ต่อปี ถ้าเราจะจ่ายสามสิบล้านก็ไป
ยึดกรอบสามสิบล้าน และก็พยายามทําให้มันเท่ากรอบนั ้น ตัดความดีความชอบอะไรก็แล้วแต่ เพราะ
เป้าหมายมีแค่น้ี ก็ทําเพียงเท่าน้ี ถ้าหากมีการลัดจะไปโอนอีกย่ีสิบล้านมันเกินเท่าเกินไป ถ้าจะให้มันเพ่ิมต้องไม่
เกิน 10 % ตามวิธีการบริหารของราชการทั่วไป ก็คือ สามสิบสามล้าน แต่น่ีเข้ามาเกินครึ่งหน่ึงมันเกินความ
จําเป็นแล้วมันตอบเขาไม่ได้ ตอบสภาฯ แห่งน้ีไม่ได้ อย่างท่านสมาชิกบอกว่าท่านต้ังงบประมาณไว้ในส่วนอ่ืน ๆ 
ไหมและไม่ได้ใช้ก็โอนมา มันส่อเจตนาไปตรงนั้น น่ีข้อปฏิบัติในโอกาสต่อไป มันผ่านมาแล้วแต่ว่าในโอกาสต่อไป
เรายึดกรอบตรงน้ีจะได้เดินหน้าด้วยกัน ด้วยความเข้าใจกันและกันนะครับ ฝากท่านประธานสภาฯ สุดท้ายก็คือ
ภารกิจงานของหน่วยงานแต่ละหน่วย ไม่ว่าจะเป็นสํานักการศึกษาฯ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแผน สํานักปลัดฯ บุคลากรที่
มันเกินความจําเป็น ถ้ารับมาแล้วเหมือนเอาเขามาฆ่า จะฆ่ายังไงน้ัน เด็กที่จบการศึกษาปริญญาตรี มารับ
เงินเดือนจาก อบจ. มาได้ค่าตอบแทนที่ดี แต่ทํางานไม่เท่ากับเงินเดือนที่เขาได้ เท่ากับให้เด็กคนนี้อนาคต 
เฉื่อยชา จะทําอะไรก็จะผัดวันประกันพรุ่งคอยรับโบนัส ไม่ได้ตําหนิแต่มองด้วยมโนภาพ คิดเองเพราะว่าไม่มีวัน
บริหาร และจะบอกกล่าวไว้ว่าเราเข้าใจแต่ว่าให้ดูตรงนี้ด้วย เพราะคนทํามันมีไม่ก่ีคนหรอกครับ ทําก็จะทําอยู่
อย่างน้ัน หามรุ่งหามค่ําทําอยู่ตลอดเวลา คนน้ีสมควรที่จะให้ ผมไม่ได้ตําหนินะครับ บอกไว้ผ่านสภาฯ ไปสู่ 
ฝ่ายบริหารให้ดูในเรื่องน้ีด้วย เพราะถ้าจํานวนคนมากเท่าไหร่โบนัสที่เราต้ังไว้มันจะไม่พอ แล้วมันก็จะเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ วันน้ี 56 เป็น 80 ของปี 2558 เป็น 120 ล้าน แล้วครับ 3 ปีซ้อน ถ้าหากปีต่อไป เราดูซิ เราจะให้ยังไง 
เพราะพ่ีน้องข้าราชการพ่ีน้องส่วนอ่ืน ๆ เขาก็ทํางานเหมือนกันเราอาจจะต้องทําใจบ้าง ได้น้อยบ้าง เว้นวรรคบ้าง 
อย่างนี้ก็ได้ แล้วเอางบมาบริหารอย่างอื่นที่จําเป็น ไม่ว่าจะเป็นฝึกคน สร้างงาน สร้างอาชีพเหล่าน้ีเป็นต้น 
ผมมีความจําเป็นต้องพูด ถึงแม้จะถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ก็จะพูดเพราะผมคิดว่าเราได้ทําหน้าที่ในสภาฯ แห่งน้ี 
วันนี้สภาฯ ได้ผ่านงบประมาณไปแล้ว พันเจ็ดร้อยล้าน ก็เป็นหน้าที ่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการไป 
บูรณาการ แล้วตามงบประมาณตามแผนท่ีวางไว้ ก็ฝากประเด็นเหล่าน้ีไว้ ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านทองสุขครับ 
 

 นายทองสุข  ธนูรัตน์ (ส.อบจ.อําเภอแวงใหญ่) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
  ก่อนอ่ืนได้ฟังบรรยากาศมา 2 วัน รู้สึกเครียด ทุกคนก็คงจะเห็นแบบน้ันด้วยนะครับ ผมเองก็
ไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างน้ี แต่ว่ามันก็ประกอบไปด้วยเหมือนสามเหลี่ยม มีการตรวจสอบ มีสภาฯ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายข้าราชการ ผมว่ามันเครียดเกินไปนะครับ อย่างน้อยในนาม ส.อบจ. คนหน่ึง ที่พรรษาไม่เก๋า แต่ได้
เห็นการปฏิบัติงานของท่านนายกฯ ได้สัมผัส แล้วก็ผมพูดคนเดียวอาจจะไม่หมด แต่หลาย ๆ ครั้งที่ได้เห็นนายก
ฯ อยากจะให้กําลังใจ แล้วก็อยากให้กําลังใจท่านข้าราชการทั้งหมดทุกระดับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากการท่ีได้เห็นท่านนายกฯ วันน้ันไม่ได้มาประชุมด้วย ไม่ได้มาสัมมนากับเราที่ท่านนายกฯ ได้ MOU เรื่อง 
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การคอรัปช่ัน แต่เมื่อวานได้เห็นข่าวทาง MVT นะครับ ท่านนายกฯ ได้ออกสื่อในเร่ืองการจัดกิจกรรม หลายสิ่ง
ที่ท่านนายกฯ ได้พูดให้สัมภาษณ์ให้ข่าวเป็นโต๊ะกลมเสวนา ผมคิดว่าเป็นผู้นําที่วิสัยทัศน์ได้มาก ได้กว้าง 
โดยเฉพาะการทําเรื่อง คอรัปช่ัน MOU น้อยนักที่ไม่มีใครเลยนะครับ ประเทศไทยมีคนแรก แล้วก็เป็นองค์กรแรก 
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่านนายกฯ ไปพูดว่าเรื่องผมเป็นพ่ีใหญ่เขา ผมทําตัวอย่างที่ดี ผมเป็นข้าราชการมา 10 ปี 
เห็นนายกฯ ได้มีการบริหาร อย่างน้อย ๆ ผมก็เคารพในนโยบาย แถลงนโยบายในคราวที่ท่านนายกฯ ได้เข้ามารับ
ตําแหน่งกับสภาฯ ครั้งแรก ในความคิดของผม ๆ อาจจะขออนุญาตอีก 2 นาที ไม่พร่ําเพรื่อ ว่าการที่ใครสักคน
หน่ึงสมาชิก 42 ท่าน จะฉีกไปในทางอบรม จะฉีกไปในด้านโครงสร้าง จะฉีกไปในทางไหนก็แล้วแต่ ขึ้นอยู่กับ
การคํานึงถึงความต้องการของแต่ละบริบทมันต่างกัน คนไม่มีพ้ืนที่จะไปทําฝายหินทิ้งก็ไม่ได้ เช่น เกษตรอําเภอ
เมือง คนที่มีโครงสร้างมาก ๆ กันดาร ชนบท จะไปทําอบรมมาก ๆ ก็ไม่ได้ เพราะฉะน้ันสิ่งที่สําคัญการที่จะ
ขอนแก่นไปสู่ความสําเร็จ สนองต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ก็คือเด๋ียวน้ีเรายังอยู่ภายใต้การ
ดําเนินการตามนโยบายของฝ่ายบริหารโดยท่านนายกฯ ยังสอดคล้องนะครับ ผมคิดว่ายังสอดคล้องอยู่มาก ได้รับ
ความช่ืนชมมาก ๆ จากสังคม จากชาวบ้านนะครับ การันตียืนยันได้ 5 สมัย นะครับ ผมอยากจะให้กําลังใจท่าน
นายกฯ ไม่เยินยอนะครับ ผมไม่ใช่องครักษ์พิทักษ์ท่านนายกฯ ผมก็ฝ่ายสภาฯ นะครับ แต่ชื่นชมเห็นดี มัน
กดดันมากครับในส่วน 2 - 3 วันที่ผ่านมา ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศไม่มีข้อตําหนิ ทางฝ่ายข้าราชการผมย่ิงได้
ทราบยิ่งสัมผัส ว่าเพ่ือนฝูงในองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวที่ทําใด ๆ ก็แล้วแต่ เพ่ือที่จะให้บรรลุถึงโครงการ
หลาย ๆ อย่างที่ท่านนายกฯ โดยผ่านจากสภาฯ ถึงท่านนายกฯ แล้วไปทางข้าราชการ เห็นว่าหามรุ่งหามค่ําก็
อยากให้กําลังใจครับ อยากให้ทั้งสามเส้าได้อยู่กันอย่างเป็นสุข แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อตําหนิเลย เมื่อท่านนายกฯ 
เดินมาอย่างงามเป็นที่นําร่อง เป็นที่ชื่นชมของคนทั้งประเทศนะครับ ก็ยังเป็นที่น่ารัก ชื่นชม ให้เกียรติ  
พวกเราในฐานะสภาฯ อย่างดีมาตลอดนะเท่าที่ผมได้สัมผัสจริงนะครับ ไม่ได้มีเสแสร้ง ก็ขอเป็นกําลังใจกับท่าน
นายกฯ ทางฝ่ายข้าราชการประจํา แม้ว่าผมจะเป็นเพียงสมาชิกนะครับ เราหนัก ๆ กันมา 2 วัน 3 วันแล้ว  
อยากให้ได้ยินเสียงมือของทางสภาฯ ได้ปรบเป็นกําลังใจให้กับทางท่านนายกฯ และทางข้าราชการประจําบ้าง 
ครับก็ขอยุติเท่านี้ครับ ขอเสียงเพื่อน ๆ ทางสภาฯ ปรบมือให้ท่านนายกฯ แล้วก็ฝ่ายข้าราชการประจําของ
เราที่ร่วมงานกันมา 2 – 3 ปี เป็นงบสุดท้ายแล้วครับ ขอเสียงเพ่ือน ๆ หน่อยครับ ขอเสียงครับ  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอใช้สิทธิพาดพิงครับ เชิญครับ 
 

 นางกรรณิการ์  สืบสารคาม (ส.อบจ.อําเภอกระนวน เขต 1) :  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ แล้วก็พ่ีน้องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รักทุกท่าน  
  ก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีข้อบัญญัติที่ผ่านไป หลาย ๆ โครงการที่ไม่ได้ แต่ที่เราอยู่ในพ้ืนที่
แล้วก็หามุมหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการในพ้ืนที่  ต้องขออนุญาตช้ีแจงว่า อย่างที่ท่านเดชคํารณบอกว่า
งบหายไป ก็ด้วยความตันใจนะค่ะ ก่อนอ่ืนต้องแลกเปลี่ยนว่าทําไม ส.อบจ.กรรณิการ์ ทําไมถึงทํามุมของการ
อบรม ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานเราก็ทํา แต่เน่ืองจากว่าเงินอบรมเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการที่ทําได้
หลายขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง ดิฉันได้เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยความที่ยอมรับว่า
ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ในปี 2543 จําได้ว่าทํายังไงถึงจะได้โต้สภา หน้าที่ ส.อบจ. คืออะไร ได้มาแล้วถึงมาถามว่า  
ส.อบจ. คืออะไร ต้องกลับไปดูพ้ืนที่ ไปดูบ้านตัวเอง ปัญหาชาวบ้านมีอะไรเราก็ไปเอาปัญหาตรงน้ันมาแก้ไขนะค่ะ 
จากน้ันดิฉันก็ได้คลุกคลีอยู่กับพ่ีน้อง จําได้ว่าช่วงเดือนหาเสียงเราไปเห็นร้านค้าชุมชนเล็ก ๆ ร้านหน่ึง ซึ่งเกิด
จากชาวบ้านใช้ตู้เก่า ๆ ทําร้านค้าชุมชน ดิฉันได้เป็น ส.อบจ. ครั้งแรก ได้มาขอคําแนะนําว่าทําแบบนี้ได้ไหม 
ดิฉันได้ออกแบบร้านค้าได้มีตู้และเคาน์เตอร์ให้ทุกหมู่บ้าน  จากนั้น เกิดกระบวนการแนวความคิด 
ชาวบ้านได้รวมกลุ่มได้เริ่มคิดได้เน่ืองและต่อยอดกันมาโดยตลอด ประกอบกับท่านนายกฯ ต้องขอขอบคุณท่าน
นายกฯ ที่ให้โอกาส ให้แนวความคิด ให้ ส.อบจ. ลงพ้ืนที่แล้วเห็นปัญหา และได้ออกแบบความคิด และ
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กระบวนการทํางานอย่างดี จากการทํามาเรื่อย ๆ ก็จะมีส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานประมาณ 80 การอบรม
เริ่มแรกเกิดจากชาวบ้านขอนะค่ะ เราต้องย้อนอดีตไปข้างหลังสมัยก่อน ส่วนราชการก็จะส่งเสริมการพัฒนา
ชาวบ้านโดยการให้ต้ังกลุ่ม ให้เงินสนับสนุนต้ังกลุ่มทํากิจกรรม เริ่มแรกก็โอเค หลัง ๆ ชาวบ้านเริ่มฉลาด จาก
การต้ังกลุ่มพัฒนาตั้งกลุ่มเพ่ือเอาเงินแล้วก็หายไป เราจะเห็นว่าอบรมหลาย ๆ ที่ อบรมแล้วก็หายไป อบรม
แล้วก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต่อยอด ในส่วนของกระนวนอบรมแล้วก็ต่อยอด เป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจ
มาก ๆ ที่ไม่สามารถนําโครงการซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด นําโดยท่านนายกฯ ให้โอกาสคนกระนวนได้
เรียนรู้ได้ต่อยอด ได้ค้นหาคําตอบในเมืองกระนวนเองว่าเราควรจะทําอย่างไร แต่เรื่องประสบการณ์ที่เราทํา  
เราไม่ได้ทําเอาคนมาทีละ 100 แล้วก็หายไป แต่เราเอากระบวนการเป็นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา สิ่งหน่ึงคือเรา
เข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการซึ่งไม่ถนัดในการพัฒนาในเชิงน้ี เราไม่ว่า
เราเข้าใจกัน เราหาผู้รู้ข้างนอก หลายครั้งที่ดิฉันจัดการอบรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเบิกได้ช่ัวโมงละ 600 
บาท ดิฉันวันหน่ึงอย่างน้อย ๆ ต้อง 5,000 – 10,000 บาท ต้อง 20,000 บาท ดิฉันก็เคย และเคย 40,000 
บาท ก็ทําเมื่อเร็ว ๆ น้ี และก็ได้ใช้เงินส่วนตัวในการบริหารจัดการ หลายคร้ังที่ทําโครงการดิฉันเขียนโครงการ
อย่างละเอียดและคุยกับเจ้าหน้าที่และพนักงานว่า เราทําโครงการแบบนี้ ๆ นะ คนทําเข้าใจและรู้เรื่อง แต่
พอไปถึงในส่วนของในการทําข้อบัญญัติเรื่องการเบิกการจ่ายก็บอกว่าผิดเงื่อนไข เราเข้าใจถ้ามันเป็นเงินที่น้อย 
เราโอเคไม่เป็นไร ท่าน ส.อบจ. โครงการท่ีเราทําเขียนไปเลยนะ ทําไปแล้วบูรณาการเอา ใช้คําว่าบูรณาการ เพื่อ
ความสะดวกทุกฝ่ายบูรณาการ แต่เราไม่ว่ากัน สักน้อยนิดส่วนมากยอมรับว่าส่วนข้าราชการเราไม่มีความรู้
ในเร่ืองน้ีเลย อย่างที่ท่านนายกฯ พูดเมื่อ 2 – 3 วัน ก่อนว่า ข้าราชการของเราเติบโตจาก 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 
จนมาถึงท่าน ในสายตาดิฉันได้อยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาหลายปี แลกเปลี่ยนเพ่ือเติบเต็มในส่วนของ
การเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ดิฉันไปหลายที่ไปแลกเปลี่ยนหลายเวที หลายกิจกรรม หลาย
หน่วยงาน มองว่าส่วนข้าราชการของเราดีเก่งในเรื่องของการเก็บเอกสารเก็บข้อมูลในการเป็นพนักงาน แต่
เรื่องคุณภาพ เรื่องศักยภาพ ทํางานเชิงรุกน้อยมาก อย่างกรณีปีน้ีเป็นปีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งดิฉันในส่วนของอําเภอกระนวน กําลังจะสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นภาพที่โดดเด่น ปีที่แล้วอําเภอ
กระนวนได้ทําโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อเน่ืองมาเกือบ 3 ปี เราทําเหมือนแบบอบรมสั้น ๆ 
เพราะว่าส่วนราชการหลายท่านไม่เข้าใจกัน สมาชิกหลายคนไม่เข้าใจเรา เราเลยทําโดยมุมของเรา แต่เรามีความ
ภาคภูมิใจ เราไม่ได้สร้างชาวบ้านเพ่ือมาหาเสียงและได้คะแนนกับเราอย่างเดียว และไม่ได้เป็นเครื่องมือกับเรา 
ตอนน้ีภาพท่ีสวยงามคนกระนวนได้เกิดการรวมกลุ่มแม้แต่เขาจะส่งเสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปีแรกเขาส่งเสริมที่ทาง
ภาคกลาง ปีที่สองมาอีสาน กระนวนได้รับการเลือกต้ังทั้ง ๆ ที่ไม่มีนํ้า ทั้งที่กระนวนแห้งแล้งมากเลย แต่กระนวน
ได้รับ รับเพราะศักยภาพของคนที่มีความอยากได้ด้ินรน อยากกราบเรียนว่า ศักยภาพของคนเหล่าน้ีเกิดจากท่าน
นายกฯ ให้โอกาส ท่านนายกฯ บอกว่าโครงการอย่างน้ีท่านไม่ว่า ทําไป แม้แต่ปีที่แล้วองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเราได้ทําโครงการส่งเสริมอาชีพอย่างย่ังยืน ทํารอยเอาไว้ ต้ังงบเอาไว้ และเมื่อชาวบ้านต้องการเราทํา
ต่อเนื่อง ๆ ผลออกมาดีมาก แค่บอกว่าเกิดการอบรมแม่บ้าน เราบูรณาการการอบรมแม่บ้าน แบ่งแม่บ้าน
เป็นกลุ่ม ๆ ให้แม่บ้านไปคิดเองว่าเราประกวดหมู่บ้านกันดีไหม จากการประกวดแค่น้ันเองแค่ประชุมวันเดียว 

 จากการอบรม ต้องขออนุญาตช้ีแจง เพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าบางครั้งเหมือนกับอยากจะ
มาช้ีแจงให้เพื่อนสมาชิกทราบเหมือนกันว่า ได้ยิน ได้ถูกพาดพิงหลาย ๆ อย่างว่ามีแต่อบรม ๆ ปีที่แล้วในแค่
เรื่องว่าประชุมแม่บ้าน แต่งานที่ได้คือหมู่บ้านประกวด แค่ประกวดเราจัดงบเพียงน้อยนิด แต่ 4 ตําบลสะอาด 
สะอาดเกิดจากการที่เราไม่ได้บอกเลยว่าต้องทํายังไง เราไม่ต้องส่งคนลงไปเลย ให้คุณคิดเองและออกแบบเองแล้ว
เราไปประกวด ซึ่งต้องภาคภูมิใจท่านนายกฯ ท่านไปถึงหมู่บ้านลึก ๆ เพ่ือจะไปให้กําลังใจหมู่บ้านที่ชนะ หลังจาก
น้ันเราฝันต่อว่าตอนน้ีกระนวนได้พัฒนาถึงขั้นว่าโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได้ทํา ตอนนี้เรามี
ตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน ที่จะมาแกนนําแล้วมารวมกันเรียนรู้และทําต่อเนื่องตลอด 1 ปี แล้วก็จะขยายผล
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พัฒนาซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราทําปรากฏว่าตอนน้ี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ท่านทําวิทยานิพนธ์ด็อกเตอร์ ท่านมี
โอกาสได้ยินและมีโอกาสฟังจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่มาเห็นกระบวนการของที่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านถือโอกาสท่านจะเข้ามาหยิบประเด็นนี้ทันที หยุดทุกภาคเลย มาเอา
กําหนดเป็นที่ต้ัง ด้วยโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเรากําลังคิดจะสร้างอยู่ แต่ก็น่าเสียดายที่
โครงการน้ีถูกตัดไป เพราะเพียงว่าเรากลัว กกต., สตง. ดิฉันเองกลับมองว่า สตง. เป็นเรื่องดีมาก เป็นผู้ที่ให้ช้ีแนะ
ให้เดินทางอย่างถูกต้อง เราจะไปกลัวทําไม ดิฉันไม่เคยกลัวเพราะเราไม่ได้ทําผิด เราช้ีแจง หลาย ๆ คนบ่นบอก
ว่าช้ีแจงกับ กกต. ยากมากยุ่งมาก ถ้ารู้มันไม่ใช่เรื่องยุ่งเรื่องยากเลย แต่พยายามให้รับรู้ ดิฉันพยายามช้ีแจงเรื่อง
การจัดการบริหารกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนหลายส่วน เสียใจ ฟังแล้วก็ปฏิเสธอย่างเดียว โดยเฉพาะปีน้ี
ทําไมกระนวนถึงจะทําการท่องเที่ยว เพราะเราทําการท่องเที่ยวเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เราเอาการ
ท่องเที่ยวแม้ไปทํารั้วทําถนน ตอนนี้จริง ๆ เสียดายมาก เราเกิดต่อยอดทุกคน ทุกรุ่น ทุก พ.ศ. เรารวมกลุ่มให้ 
อบจ. เป็นพ่ีเลี้ยง และเราจะให้ทุกกลุ่มไปต้ังผ้าป่าเพ่ือทํารั้ว ปรับภูมิทัศน์ของอําเภอกระนวน เราอาจจะไม่ใช้
งบโดยตรงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือไปทําถนนทํารั้ว แต่เราเกิดจากคนที่มีศักยภาพ ตอนน้ีอําเภอ 
กระนวนมีหลายส่วนที่เป็นหน้ีนอกระบบ เมื่อมาย่ืนมาเสนอทาง อบจ. ก็บอกว่าเป็นภาระ เป็นวาระแห่งชาติไม่
สามารถแก้หน้ีได้ ดิฉันจึงอยากบอกว่ามองในแง่ว่า ถ้าหากเห็นใจ ส.อบจ. สมาชิกทุกท่าน เห็นใจท่านนายกฯ 
ท่านนายกฯ รู้ปัญหา รู้อะไรละเอียด แล้วให้ท่านนายกฯ แก้ปัญหาอยู่คนเดียว ข้าราชการมีส่วนแค่ทําตาม  
ทําตามโดยไม่ได้คิดเชิงรุก โดยไม่คิดต่อยอด โดยไม่คิดช่วยท่านนายกฯ โดยไม่คิดที่จะช่วยสมาชิกเลย ถ้าหากว่า
ดิฉันเช่ือแน่เหลือเกินว่าสมาชิกทุกท่านที่เข้ามา ณ ตรงนี้ ทุกคนมีจิตสํานึก ทุกคนมีจิตอาสาที่จะพัฒนาให้
จังหวัดและพื้นที่ของตัวเองเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ไม่ว่าการก่อสร้างหรือพัฒนาในมุมไหน แต่ต้องเข้าใจว่า  
ส.อบจ. เป็นเพียงคนเดียว ไม่มีเลขาฯ ไม่มีไม้ ไม่มีมือ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราท่านประธาน 
มีเจ้าหน้าที่ หรือมีผู้เช่ียวชาญ เพราะอย่างน้ันเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทําโครงการพ้ืนฐาน มีผู้เช่ียวชาญเพราะคุณ
อยากทําอย่างน้ีหรอ ทําอย่างน้ีทํากระบวนการให้ถูกต้องนะ ขั้น 1 ขั้น 2 อย่างน้ี มันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ตอนน้ี
เราเป็นเพียงการอบรมผ่านไปแล้วก็หายไป มันไม่ย่ังยืน ดิฉันอยู่มาหลายสมัยทําไมถ้าทําแล้วมันตอบโจทย์ได้ 
ทําไมดิฉันจะไม่ทํา ทําไมดิฉันจะต้องมาทําเรื่องยาก ๆ เสียใจมากค่ะท่านนายกฯ ในมุมที่ว่าในปีน้ีอย่างเราดูทีวี
คําว่าท่องเที่ยว ๆ มุมมองการท่องเที่ยวโดยวิถีไทย ถามว่าถ้ามาขอนแก่นทุกหน่วยงานการท่องเที่ยวบอกว่าเรา
จะไปเที่ยวที่ไหน ตอบไม่ได้ ถ้าการท่องเที่ยวเป็นมุมหนึ่งที่มันจะทําให้เป็นเงินรายได้ของประเทศ ดิฉันกลับ
มองว่าก่อนหน้านี้ที่ดิฉันได้เอาการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ทําไมถึงเอาการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือและการ
พัฒนาเรื่องวัฒนธรรม แค่บอกว่าการท่องเที่ยวบ้านเมืองสะอาด แค่การท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวบ้านไม่เคย
นุ่งโสร่ง นุ่งผ้าถุง แค่ว่าการท่องเที่ยวได้เกิดการรวมกลุ่ม รวมความคิด รวมกลุ่มฟ้อนรํา รวมกลุ่มออกกําลัง
กาย ทุกเรื่องบูรณาการไปได้หมด วิถีไทยเกิดขึ้น และเดี๋ยวนี้วาระแห่งชาติการท่องเที่ยวเป็นถิ่นไทยมา ซึ่ง
เป็นโอกาสที่เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทุกด้านของชาวบ้านนะค่ะ ดิฉันเสียใจเป็นอย่างมากในเร่ืองจะ
ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว รักษาฟื้นฟูวัฒนธรรม ท่านประธาน แต่ปรากฏว่าถูกฝ่ายทางกีฬาบอกว่าไม่เข้า
กรอบ ไม่เข้าระเบียบ จะทําเรื่องส่งเสริมเรื่องโฮมสเตย์ชาวบ้านพร้อมแล้ว เตรียมพร้อมแล้ว บอกไม่เข้า แต่ก็ไม่
เป็นไรก็สามารถบูรณาการทุกอย่างได้ สรุปแล้วนะค่ะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ช้ีแนะ อาจจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนในมุมมองของตัวดิฉันเองที่ทําส่วนน้ี ที่ว่าเสียดายเพราะว่าอยากเรียนให้ท่านสมาชิก ท่านประธาน 
ท่านนายกฯ ทราบว่าการอบรมของเรา มันเหมือนการอบรมแล้วก็หายไปนะค่ะ แต่การอบรมของเราเป็นการ
อบรมที่ขับเคลื่อนของหลาย ๆ ท่านที่ทํา ของกระนวนการอบรมจะได้ถนน การอบรมจะได้รั้ว การอบรม
จะได้เกาะกลางถนน แต่เราอาจจะไม่ได้ช้ีแจงให้ท่านสมาชิกทราบ และอยากถือโอกาสฝากท่านประธานตอนน้ีว่า 
สิ่งที่เราทําก่ึงหน่ึงเพ่ือหลายท่านที่เห็นในเรื่องอบรมสําคัญได้ทํา ก็อยากให้เพ่ือน ๆ สมาชิกที่ไม่ได้ทํา ไม่ได้ให้
มุมมอง เห็นใจด้วย ดิฉันเป็นสมาชิกเพราะอบรมบ่อย ๆ ไม่มีเงิน แต่ว่ามีที่ ก็ขายที่เพื่อมาทําตรงนี้อย่าง
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ต่อเน่ืองนะค่ะ ส่วนน้ีก็เป็นหลักเพ่ิมเติมเน้นเร่ืองบ้าน อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา มีผู้ที่
เช่ียวชาญ จ้างมาได้ไหมค่ะ มาจ้างช่วยเหลือ ส.อบจ. คนไหนอยากทําอะไรบอก ส.อบจ. คนไหนให้ไม่ทําตรงน้ี
บอกเลย ช้ีแจงและแนะนําจะได้ประโยชน์อย่างมากนะค่ะ ก็ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ 
และท่านสมาชิกทุกท่าน ขอบพระคุณคะ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับ เชิญท่านนายกฯ ก่อนครับ 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ แล้วก็ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เคารพทุกท่านครับ 
 สําหรับเร่ืองแรก ท่าน ส.อบจ.อนุชา ท่าน ส.อบจ.คงฤทธ์ิ ตอบรวมกันเลยนะครับ ในลักษณะ
ของเรื่องเงินโบนัส ว่ามีการโอนหมวดมา แล้วมีคนไปสั่งบอกว่าห้ามใช้เด็ดขาด ผมว่าคงจะไม่มีหรอก เพราะว่า
ข้าราชการแต่ละท่านแต่ละคน ได้รับผลประโยชน์ นะครับ ในการที่ท่านจะได้รับรางวัลโบนัส การต้ังจ่าย
งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นหมวดเงินเดือน หรือหมวดอ่ืน ๆ ก็ต้ังอยู่ภายในกรอบ ผมดูแล้วส่วนมากก็จะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเงินเดือนข้าราชการ ค่าเช่าบ้านที่มันเหลือ ค่านํ้ามัน ค่าซ่อมรถ นะครับ 
อันน้ีโดยภาพรวม แล้วอีกอย่างหน่ึงที่ผมพูถึงก็คือ เงินที่ทางจังหวัดขอมาโดยกระทรวงมหาดไทย สั่งให้จังหวัด
ขอมา Web Conference (ระบบประชุมทางไกลออนไลน์) 5 ล้านบาท ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยน้ันขอมา 
พอเราก็ต้ังไปปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยให้งบมาเขาก็เลยไม่ขอรับ อันน้ี 5 ล้าน เอามาต้ังในส่วนน้ี นะครับ 
ประกอบกับ ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ที่เราจ่าย ผมมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ ถ้าประหยัดได้
เท่าไหร่ก็นํามาในส่วนนี้ อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับ ไม่ต้องมาไล่ว่าหมวดไหนยังไง คือผมไม่ให้กระทบกับ
งบพัฒนาของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แม้กระทั่งปีน้ีก็เช่นเดียวกันนะครับ ปี 2558 
ผมก็ไม่ให้กระทบงบพัฒนา ผมบอกว่าคุณไปตัดในส่วนของคุณออก เราเจอวิกฤตคือเงินไม่เข้าตามเป้า พอไม่เข้า
ตามเป้าผมก็บอกข้าราชการไปตัดงบในส่วนข้าราชการออก เพื่อให้งบของท่านสมาชิกสภาฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้าง ถนน แหล่งนํ้า หรืออ่ืน ๆ หรืองบอบรมอะไรก็แล้วแต่ ให้ทางฝ่ายข้าราชการ
ตัดออกไป เพราะฉะน้ันการต้ังกรอบเงินเดือนข้าราชการ เราก็ต้ังตามกรอบ ตามระเบียบ ตามอัตรากําลัง 
สมมุติว่าเรามีกรอบอัตรากําลังอยู่ 10 คน แต่ว่าเรามีคนอยู่ 5 คน เราต้องต้ังไว้ 10 นะครับ ตามระเบียบ อีกทั้งกรณี
ที่ครูเรามีเยอะนะครับ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้เราต้ังตามกรอบอัตรากําลัง ถ้าเงินมันเหลือในส่วน
น้ีก็เอามาใช้จ่ายในส่วนน้ี นะครับ อันน้ีก็อธิบายโดยภาพรวม เพราะว่าท่านก็ได้อนุมัติเงินโบนัสให้เรียบร้อยแล้ว 
เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน นะครับ  
  สําหรับท่าน ส.อบจ.เดชคํารณ ท่าน ส.อบจ.กรรณิการ์ นะครับ ก็ขอตอบในภาพรวมท่ีท่าน
บอกว่า งบอบรมเป็นงบที่มีความสําคัญ นะครับ เราก็ต้ังงบอบรมทุกปี ๆ ซึ่งพวกเราก็เกรงว่า มีความเข้าใจว่า 
ทางข้าราชการกลัว สตง. มันก็ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่า สตง. เป็นคนตรวจสอบเรา นะครับ ยุคน้ีเป็น
ยุคแห่งการตรวจสอบ ท่านเห็นไหมว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา บรรดาข้าราชการเราก็อะลุ้มอล่วย ยืดหยุ่นให้ตลอด  
ยุคน้ีเป็นยุคแห่งการตรวจสอบ ท่านทราบไหมว่าเราอุดหนุนงบไปให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านปกครองจังหวัด  
ปีละ 1,200,000 บาท 198 ตําบล ตําบลละ 5,000 บาท สตง. แต่ละชุดมาตรวจ 8 – 9 ปี เราถูกหมด มาชุดที่ 
10 มาตรวจผิด คุณคิดดูสิครับ เราอุดหนุนเงินไปให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ตําบลละ 10,000 บาท ก็มาตรวจเรา 
9 ปี ไม่ผิด พอมาปีน้ีบอกผิด ผิดทุกเรื่องทุกราว ซึ่งงบประมาณในวันเด็กเราซื้อของแจกเด็ก นะครับ ตาม อบต. 
เทศบาล ตามโรงเรียนต่าง ๆ ขอมาเราก็ตั้งงบประมาณซื้อให้ ไม่ว่าจะเป็นงบวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน เราก็
ซื้อให้ แต่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาก็บอกว่าผิด เมื่อก่อนไม่ผิดหรอกครับ เด๋ียวน้ีบอกว่าผิด มันเป็น
ภาระหน้าที่หรือไม่เขาถามอย่างน้ี เพราะฉะน้ันสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นของเรา เขามองอีกแง่หน่ึง เรามองอีกแง่หน่ึง เราตีความว่าน่ีคือภารกิจหน้าที่ของเรา เขาบอกว่าไม่ใช่
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ภารกิจหน้าที่ของเรา เขามองเป็นมุมน้ี เรามองเป็นมุมน้ี นะครับ อย่างอาทิเช่นเร่ืองการซื้อของขวัญวันเด็ก 
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกไม่ใช่หน้าที่ การซื้อของขวัญวันเด็กเป็นหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ของ สพฐ. 
ไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ อบต. แต่เราไปดูตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. อบจ., 
พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. อบต. หรือ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายหน้าที่ ปี 2542 นะครับ แล้วก็เรา
ไปดูประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ สิงหาคม 2546 และฉบับสุดท้าย 23 พฤศจิกายน 2552 เราก็ดู
กรอบภารกิจของเรามันก็ใช่ แต่ของเราใช้คําว่าส่งเสริมสนับสนุน ภารกิจหลักไม่ใช่ของเราเขาบอก อย่างกรณี
เราจะไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทําอาชีพสักอย่างหน่ึง เช่น เลี้ยงปลา เขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่
ของประมงจังหวัดน่าจะมาทํา เช่น ไปเลี้ยงวัว เขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัด เรื่อง
การท่องเท่ียว เป็นของท่องเท่ียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่น เขาพูดอย่างน้ี เราก็เถียงว่าหน้าที่ของเรา เรามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม เขาตีความกับเราคนละแบบ 
เขาพยายามจะตีความให้เราผิด เราก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา น่ีปัญหามันเกิดขึ้นเยอะแยะ ถามว่าเมื่อก้ี
ท่าน ส.อบจ.กรรณิการ์ เสนอว่าให้หาผู้เช่ียวชาญมา เราไม่จําเป็นต้องจ้างครับ เพราะถ้าเราเกิดทําอะไรหลาย ๆ 
อย่าง เราไม่ใช่ไปจ้างคนมาเยอะแยะ มันก็ไม่ไหวนะครับ เพราะฉะน้ันอย่างกรณีเราสามารถทําร่วมกันได้ เขา
เรียกว่าบูรณาการทําโครงการร่วม สมมุติว่าเราจะทําโครงการเกี่ยวกับไรซ์เบอร์รี่ เราก็ทําโครงการร่วมกับ
เกษตรจังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเราจะอุดหนุนไปให้เขา ให้เขาทําเลย ส.อบจ. เราก็ต้ัง
โครงการมาอุดหนุนไปให้เกษตรจังหวัดอย่างน้ี เอามืออาชีพไปทําเลย ใช่ไหมครับ เหมือนกับเรื่องการรักษาความ
สงบเรียบร้อย อบรมอาสาสมัครตํารวจก็ไปอุดหนุนไปโรงพักเลย ให้โรงพักเขาทําเลย เพราะมืออาชีพเขาเป็นคนท่ี
ดูแลเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่น้ีเราก็ทําการบูรณาการเลย ก็คือทําร่วม ทําเป็นโครงการร่วม ถ้าเรา
จะหามืออาชีพจริง ๆ ถ้าเราจะทําเก่ียวกับอาชีพ 30 อาชีพ เราก็ต้องไปหาเจ้าหน้าที่มาอีก 30 คน อย่างน้ี และ
เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าเก่งแค่ไหน นะครับ เพราะฉะนั้นก็สามารถทําเป็นโครงการร่วมได้ หรืออุดหนุนไป
หน่วยงานที่เขามีความชํานาญ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัด , กศน. , แรงงานจังหวัด , การท่องเที่ยว อย่างน้ี
เราก็ทําได้ ยกเว้นว่าเราถ้ามองเห็นว่าข้าราชการ อบจ. ของเรามีความรู้ความสามารถเราก็ทําเอง นะครับ 
อาจจะไปเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษอย่างนี้เราก็ทําได้ แต่ว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการตรวจสอบ ท่านจะเห็น
ว่าไม่แต่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด นะครับ ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ยังต้องหวาดผวาเลย เพราะว่าเรื่อง
น้ีมันเก่ียวพันกับการทุจริต การทําผิดระเบียบ ผิดระเบียบก็แค่คืนเงิน ถ้าทุจริตในลักษณะอีกแบบหนึ่ง ต้อง
ถูกไล่ออกจากราชการ การไล่ออกบําเหน็จบํานาญไม่ได้รับ นะครับ แถมถูกดําเนินคดีอาญาอีก เจอเข้าไป 
3 แจ๊กพอตเลยนะครับ ก็ทําให้ข้าราชการมีการหวาดหวั่นหวาดกลัว เราก็บอกว่าให้กล้า ก็กล้าในสิ่งที่กล้า 
ผมบอกกับข้าราชการว่ากล้าในสิ่งที่กล้า ควรกลัวในสิ่งที่กลัว ถ้าเราจะกลัวมากจนไม่กล้าทําอะไรประชาชนก็คือ
ผู้รับกรรม ผู้ได้รับผลประโยชน์ นะครับ เพราะฉะนั้นทําโครงการต่าง ๆ ให้ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ตาม
กรอบภารกิจหน้าที่ เด๋ียวน้ีเรื่องกรอบภารกิจหน้าที่เถียงกับ สตง. ผมไปอบรมเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา เดือน
กันยายน ก็มานั่งเถียงกันนะครับ เขาเชิญนายก อบจ. , นายก อบต. , นายกเทศบาล เขาเถียงกันว่าทําไม
ทําไม่ได้ เพราะว่าทําอย่างน้ีประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ จะทําอะไรก็ทําไม่ได้ จะทําอะไรก็กลัวไปหมด 
สุดท้ายประชาชนแย่ ผมบอกว่าจะมีไว้ทําไมหน่วยราชการ ยุบซะ อบจ. , อบต. , เทศบาล ยุบให้หมดเลย 
เพราะว่าเด๋ียวน้ีทําอะไรก็ผิดหมด ท่านไปดูไหมครับผมจะเอาให้ดูว่าเด๋ียวน้ีเขาท้วงมาก่ีเรื่อง จากเมื่อก่อนไม่มีเรื่อง
ท้วงเลย เด๋ียวน้ีท้วงทุกเรื่อง เรียกเงินคืน เมื่อก้ีก็เรียกเงินคืน 5 ล้านกว่าบาท เรื่องยังไม่จบเลย แล้วก็จะมีเรื่องอีก
เรื่อย ๆ จะขอคืนเงินอยู่เรื่อย ๆ เวลาคืนเงินผู้ที่เซ็นอนุมัตินะครับ ผู้ผ่านหนังสือ อยู่ข้างหลังวารสารคูณแคน 
ความผิดทางละเมิดฉบับไหนผมจําไม่ได้ ท่านไปดูสิว่าพวกคณะกรรมการกําหนดราคากลาง กําหนด
คุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจรับ กรรมการควบคุมงาน คนเซ็นผ่านหนังสือ ปลัดฯ , รองปลัดฯ , ผอ.
กอง มาถึงรองนายกฯ , นายกฯ ทุกคนที่เซ็นหนังสือต้องรับผิดชอบว่าอัตราส่วนคนละเท่าไหร่ มีหมดครับ ถ้า
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อนุมัติ 10 ล้าน นายกฯ เสียเท่าไหร่ , ปลัดฯ เสียเท่าไหร่ , รองปลัดฯ เสียเท่าไหร่ , ผอ.กอง เสียเท่าไหร่ 
ทุกคนจ่ายหมดเลย แต่ไม่มี ส.อบจ. นะ เพราะ ส.อบจ. ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ส.อบจ. เป็นฝ่ายเสนอโครงการ แต่ว่า
ผู้เสียหายคือฝ่ายบริหาร เพราะฉะน้ันการกลั่นกรองยุคน้ีก็เลยต้องเข้มข้น มันต้องเข้มข้น เพราะว่าข้าราชการ
เขาก็กลัวเหมือนกับไปทุบหม้อข้าวเขา นะครับ เน่ืองจากจะไม่ได้รับแล้วยังถูกไล่ออก บําเหน็จบํานาญไม่ได้รับ 
ถูกดําเนินคดีอาญาอีก ติดคุกอีก เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องก้าวอย่างระมัดระวัง จะทําให้เหมือนเดิมกันก็คงไม่
เหมือนเดิม แต่ว่าโครงการที่ท่านเสนอมาทุกอย่างมีความสําคัญผมทราบ แต่ว่าทําให้มันถูกต้อง นะครับ 
เพราะฉะน้ันหน่วยงานที่ถนัดในเรื่องน้ี เราก็ขอความร่วมมือ ทําโครงการร่วมกันได้ ทําร่วมกันหรือจะอุดหนุนไป
ให้เขาก็ได้  
  ตอบปัญหาของท่าน ส.อบจ.สุดใจ  ทุยบึงฉิม ท่านบอกว่าเรื่องการศึกษา เราอุดหนุน
งบไป เขต 1,2,3,4,5, เขตมัธยมที่ 25 เราก็อุดหนุนไป ตอนน้ีเราอุดหนุนไปโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตาม
ข้อเสนอของ จ.ส.ต.อิทธิชัย  ศรีวงษ์ชัย 1,000,000 บาท เห็นบอกว่าเขตขอคืนเงินมาให้ อบจ. ไม่ทํา ท่านเห็น
ไหมครับเราอุดหนุนไปให้เขา เขาไม่ทํา เขาขอคืนเงินเพราะอะไร เพราะเขากลัว ยุคน้ีคือยุคที่กลัวทุกหน่วย
ราชการ ทําไมเขตไม่ไปจัดซื้อจัดจ้าง เราให้เงินไปทุกครั้งเขตก็จัดซื้อจัดจ้าง เขต 1 ตอนนี้คืนเงินมาแล้ว นะครับ 
2,000,000 บาท ของอําเภอบ้านฝาง ของโคกสีซื้อเคร่ือง ICT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือการศึกษา 
500,000 บาท ตอนนี้เขาขอคืนเงินมาแล้ว ท่านเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ท้องถิ่นเลย ราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ก็กลัวกันเป็นแถว อันน้ีเราต้องเข้าใจข้าราชการ นะครับ ไม่ใช่แค่ข้าราชการหรอกครับ 
ผมน่ีอนุมัติทุกโครงการ โดนทุกโครงการ เพราะเขาจะมีความละเอียดอ่อน นะครับ ผมน่ีไม่เป็นไรอายุเยอะแล้ว 
แต่เขาคงจะลําบาก เลี้ยงลูก เลี้ยงสามี บางคนก็เลี้ยงลูก เลี้ยงภรรยา มีใครเลี้ยงสามีบาง เพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง
กลัวสามีเขาอดตาย ลูกเขาอดตาย นะครับ กลัวภรรยาเขาอดตาย ก็ต้องเข้าใจเขา การอบรมเป็นโครงการที่มี
ความสําคัญ นะครับ เพราะฉะนั้นการอบรมผมอยากให้ทําแบบในลักษณะว่ามีที่มาที่ไป จัดอบรมอาชีพก็ให้
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ในอําเภอนั้น ๆ ทําเรื่องขอมา สนใจเรื่องอะไรก็ขอมา ให้มีที่มา เราก็มาทบทวนดูว่า
มันอยู่ในกรอบภารกิจของเราไหม ข้าราชการก็ต้องมาดูว่ามันอยู่ในกรอบภารกิจไหม สตง. มาถามจะตอบ
อย่างไหนอย่างไร เพราะว่าเด๋ียวน้ี สตง. กับ เรามองกระดาษแผ่นเดียวกัน เรามองว่ามันเป็นสีขาว สตง. มองว่า
เป็นสีแดง กระดาษแผ่นเดียวกันแต่มองคนละสี เขาบอกว่าไม่ใช่ภารกิจของคุณ แต่เราก็ภารกิจของผม 
ผมดูตามกรอบภารกิจตาม พ.ร.บ. อบจ. ปี 2540 ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนขั ้นตอนกระจายอํานาจ  
ปี 2542 และกระจายอํานาจ 13 สิงหาคม 2546 แล้วก็ 23 พฤศจิกายน 2552 ผมบอกว่ามันอยู่ในกรอบภารกิจ
ของผม เขาก็บอกว่าคุณเป็นเพียงคนสนับสนุนส่งเสริม คุณไม่ได้เป็นหน่วยงานหลัก อย่างกรณีวันผู้สูงอายุ 
คุณไปซื้อของแจกทําไม ทําไมเหรอมันเป็นกรอบภารกิจของผม เพราะว่าคุณไปดูสิในกรอบภารกิจ ส่งเสริมสตรี 
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ มันอยู่ในกรอบภารกิจของผมนะ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่อง
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สตง. ตอบอย่างนี้ ท่านลองคิดดูสิ แล้วเขาก็ขอมาครับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอผมมา ผมก็ต้องให้อย่างน้ี เห็นไหมครับเถียงกัน เรากับ 
สตง. เถียงกัน เขาก็บอกเราผิด เราก็ว่าเราถูก ต่างคนก็ต่างย้ือกันไป ก็ต้องเข้าใจนะครับ ทําอะไรในยุคน้ีก็ต้อง
ระมัดระวัง แต่การอบรมผมว่าก็เป็นเรื่องดี เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องประชาชน แต่อยากให้
มีกระบวนการ เดี๋ยวนี้เราทํา 1. เข้าไปทีแรกรวบรวมปัญหา รวบรวมความต้องการของพ่ีน้อง  2. ประชุม
วางแผน แต่ว่าการปฏิบัติมันยังไม่มี มันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม เหมือนกับไปค้นคว้าว่าชาวบ้านอยากได้อาชีพ 
อยากทําขนมข้าวแตน เข้าไปแล้วพ่ีน้องประชาชนบอกว่าปัญหาของกลุ่มสตรีในเขตหมู่บ้านหรือตําบลเราไม่มี
อาชีพ ไม่มีงานทํา ไม่มีรายได้ น่ันคือปัญหา อันที่ 2 ก็คือการวางแผน คือ เราอยากทําอะไร ทําข้าวแตน  
มันหยุดอยู่แค่น้ีว่าจะทําข้าวแตน แต่ว่าการปฏิบัติไม่มี ยังไม่เห็นกลุ่มสตรีมาทําข้าวแตนเลย เห็นไหมครับ
คือเอาแต่รวบรวมวางแผน แล้วก็ผลงานการปฏิบัติมันยังไม่มี อันน้ีก็คือการโยนเงินลงน้ํา เพราะฉะนั้นผมถึง
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อยากให้มีการสืบค้นปัญหา วางแผนนําไปสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติเสร็จแล้วก็ต้องมีตลาดให้เขาขาย ส่งเสริมให้เขา
ทําแล้วตลาดขายไม่มีก็ไม่เกิดประโยชน์ อย่างกรณีอําเภอบ้านฝาง เห็นไหมครับเขามาขายข้าวโพดข้างทาง 
ขายดี อําเภอพลก็มาขายหม่ํา ขายไส้กรอกข้างถนน อําเภอโนนศิลาก็มาขายว่าว ขายต่อนําโชค ขายนํ้าผึ้ง 
อําเภอชุมแพก็มาขายข้าวหลามอยู่ข้างถนนอย่างน้ี เราจะทํายังจะส่งเสริมให้เขามีตลาดขาย ส่งเสริมให้เขามี
อาชีพแต่ไม่มีตลาดขายมันก็เจ๊งนะครับ เจ๊งไปไม่ยืดไม่ยาว เพราะฉะนั้นอยากให้คิดทุกกระบวนการ สืบปัญญา
หา แล้วก็วางแผน สู่การปฏิบัติ และสู่การตลาดด้วยถ้าเราจะส่งเสริมอาชีพเขาจริง ๆ นะครับ ก็อยากเรียนว่าเราทํา
เพ่ือท่านอยู่แล้ว ท่านเห็นไหมว่าเมื่อก่อนไม่มีปัญหาเลย เด๋ียวน้ีมันยุคแห่งการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็น สตง. , 
ปปท. , ปปช. , DSI เขาลงลุยไม่ว่าเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หมด เพราะฉะน้ันก็ให้เข้าใจ ทํา
อะไรก็ให้มันถูกกรอบภารกิจ และกระบวนการที่ไปทําให้มันมีเอกสารหลักฐานพร้อมที่จะได้รับการตรวจ ถ้า
เขาลงมาตรวจแล้วเราก็จะมีปัญหา เห็นไหมครับไปขุดสระนํ้าในไร่นา สตง. ลงไปถึงพ้ืนที่เลย ลงไปถึงที่นาเลย 
นะครับ อบรมอีกหน่อยเขาก็จะลงไปดู เขาก็จะแฝงตัวไปดู ไปถ่ายรูปพวกเราอะไรทํานองน้ี เพราะฉะนั้นผมว่า
ก็เป็นเรื่องที่ดี ขนาดเราโอนเงินให้หน่วยราชการอ่ืน ๆ ส่งเงินคืนกันเป็นแถว เพราะฉะน้ันท่านจะเห็นว่าทุก
หน่วยราชการ อย่าว่าแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทั่งเขตพ้ืนที่การศึกษาก็คืนเงินมา ท่านจะเห็นว่าเขาก็
กลัว นะครับ  
  สําหรับเรื่องท่าน ส.อบจ.ทองสุข, ท่าน ส.อบจ.คงฤทธ์ิ ท่านบอกว่าการรับเจ้าหน้าที่รับอะไร 
ให้ดู ผมบอกว่าเราดูกรอบอัตรากําลังของเราอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันการรับข้าราชการท่านจะเห็นว่าจะมีการสอบ 
สอบเมื่อก้ีเรารับสมัครสอบเจ้าหน้าที่วิศวสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่สันทนาการ, 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เราไปจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบ หมดเงิน
เป็นล้าน 5 ตําแหน่ง นะครับ เพราะว่ากระบวนการของการจัดสอบเราทําด้วยความโปร่งใสตลอด เราได้รับความ
ช่ืนชมมาตลอด ปรากฏว่า 5 ตําแหน่ง สอบได้เพียงแค่ 2 ตําแหน่ง ก็คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ
เจ้าหน้าที่สันทนาการ เจ้าหน้าที่วิศวสิ่งแวดล้อมตก เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ตก และเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ตก เห็นไหมครับว่าเราโปร่งใส และเงินค่าใช้จ่ายประจําตามระเบียบแล้วเขาไม่ให้เกิน 40 % ตาม
มาตรา 35 แต่ของเรายังรักษาอยู่แค่ 17 % เท่าน้ันเอง เพราะฉะน้ันก็อยากเรียนผมก็พยายามคุมงบตรงน้ีให้อยู่ 
นะครับ สําหรับเจ้าหน้าที่ข้าราชการเขาก็ทํางานแต่ละคน เราก็คัดคนดีมีฝีมือคนที่เสียสละเวลาอุทิศตน
ให้กับทางราชการมาทํางาน ไม่ต้องห่วงครับเรารับคนดีเข้ามาทํางานอยู่แล้ว  
  แล้วก็ท่านทองสุข  ธนูรัตน์ บอกว่าเครียดเหลือเกิน ผมว่าไม่เครียดเลย นะครับ ท่านลองไปดู
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ เอาใกล้ ๆ เราคือจังหวัดชัยภูมิ, อุดรธานี, นครราชสีมา, 
มหาสารคาม, กาฬสินธ์ุ ท่านไปดู หนักกว่าน้ีอีก ส.อบจ. เราไม่ได้มีอะไร ท่านพูดท่านติงมาด้วยความหวังดี 
เสนอแนะการทํางานให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ ได้นําไปปฏิบัติ เราก็นําไปปฏิบัติ แต่ว่าการปฏิบัติอยู่ใน
กรอบแห่งความถูกต้องของระเบียบข้อบังคับนะครับ อันน้ีเราก็น้อมรับและนําไปปฏิบัติ ไม่ต้องห่วง มันไม่ได้
เครียดเลย หลายคนบอกว่าเครียด ข้าราชการหลายคนบอกว่าเครียด คุณลองย้ายไปจังหวัดอ่ืนดูแล้วคุณจะ
รู้ว่าทําไมขอนแก่น ส.อบจ. ดีจัง ทําไมมาจังหวัดน้ีทําไมไม่ดี ไม่เช่ือลองย้ายไปดู มีใครอยากย้ายไหม จะได้รู้ว่า
อยู่ขอนแก่นสบายที่สุดแล้ว ขนาดรองปลัดฯ บอกว่าให้ไปเป็นปลัดฯ อยู่จังหวัดอ่ืนยังไม่ไปเลย ปลัดฯ สุมาลี 
ฐานวิเศษ เมื่อก่อนเป็นรองปลัดฯ ปลัดฯ สุชาติ  โคตรทุม เหลืออายุราชการหลายปี ปลัดฯ สุมาลี เหลือไม่ก่ีปีก็
จะเกษียณ ผมก็บอกว่าไปไหม กาฬสินธ์ุเขาก็อยากได้ ชัยภูมิเขาก็อยากได้ บ้านพ่ีสุมาลีอีก ท่านบอกว่าพ่ีไม่ไป
หรอก พ่ีขอเกษียณตําแหน่งรองปลัดฯ ขนาดให้ไปเป็นปลัดฯ ยังไม่ไปคิดดูสิ ถ้าหนีออกจากวงจรจังหวัดขอนแก่น 
Goodbye Say No ไม่ไป เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นสภาฯ ดี ผู้บริหารดี ข้าราชการดี ท่าน ส.อบจ.ทองสุข  
ไม่ต้องเครียดมันเป็นเรื่องปกตินะครับ ท่านเห็นไหมว่าหลายนคนอยากมาเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น ท่านเคยไปอบรม
ใช่ไหม ท่านไปเจอกับเขา เขาก็บอกว่าอิจฉาทําไมได้เป็น ส.อบจ.ขอนแก่น ก็อยากเรียนว่าของเรามันดีอยู่แล้ว 
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ไม่ต้องไปเครียด จะไปเครียดเรื่องอะไร นะครับ เด๋ียวอีกหน่อยพวกเราก็ย่ิงจะสบาย สบายเพราะว่าท่านยัง
เหลือเวลาอีกหลายปี เพราะว่าเขาจะต่ออายุให้ท่านอีกหลายปี ท่านต้องมารับใช้พี่น้องประชาชนอีกหลายปี 
อีกหลายสมัย แต่ว่าก็ไม่แน่ เพราะฉะนั้นก็ขยันลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ท่านก็จะได้รับชัยชนะตลอดนะ
ครับ  
  เรื่องกีฬาการท่องเท่ียว ท่านเดชคํารณ ถามว่า อย่าทําแต่เรื่องกีฬา ให้ทําการท่องเท่ียวบ้าง 
เราทํานะครับการท่องเท่ียวไม่ใช่ไม่ทํา เราทําอยู่แล้ว ท่านเห็นไหมครับหมู่บ้านงูจงอาง หมู่ บ้านเต่า  
การบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุขามแก่น ส่งเสริมการท่องเที่ยววันไก่ย่างเขาสวนกวาง เห็นไหมให้มาเที่ยว 
เขาสวนกวาง มากินไก่ย่างเขาสวนกวาง ปราสาทกู่เปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย การส่งเสริมการแข่งขัน
มาราธอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราก็สนับสนุนงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ เราก็ทํากับเทศบาลนครขอนแก่น 
งานมหัศจรรย์พันธ์ุไม้นานาชาติอยู่ที่บึงทุ่งสร้าง เราก็ทํากับเทศบาลนครขอนแก่น ถนนข้าวเหนียว ก็เรา
สนับสนุนทํากับเทศบาลนครขอนแก่น เพียงแต่ว่ามันอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วันวาเลนไทน์ก็ให้ 
นะครับ จัดงานไดโนเสาร์ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่น เอาไดโนเสาร์มาแสดงเราก็
สนับสนุน 500,000 บาท นะครับ จัดนิทรรศการอีสานบุ๊คแฟร์ อบจ.ก็สนับสนุน 500,000 บาท นะครับ ปีน้ีใน
ร่างข้อบัญญัติของเรา การจัดมหกรรมกีฬาโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศไทยเราก็ให้อีก 1,000,000, บาท นะครับ 
เพราะว่าอะไร เพราะว่าข้อบัญญัติพวกน้ีมันทําให้เศรษฐกิจมันบูม เพราะจัดกีฬาคร้ังหน่ึง 10 วัน ที่ อบจ.ขอนแก่น 
อาสาสมัครเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 33 ที่จะเริ่มวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 
เพราะต้องการให้คนมาเที่ยวขอนแก่น เอาเงินมากินมาใช้ให้คนขอนแก่นได้ขายของ ขายขนม ข้าวต้ม 
ขายข้าวเหนียว ป้ิงไก่ รถสามล้อ สองแถวก็ได้เงิน ได้ขายผ้าไหม ขายของกินของอยู่ นะครับ คนจะมาเป็นหมื่น
มาอยู่มากินที่น่ี 10 วัน เราก็ขอเป็นเจ้าภาพ และจากเดือนตุลาคมเสร็จ เดือนมิถุนายน 2559 เราก็จะเป็น
เจ้าภาพมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ในร่างข้อบัญญัติที่เราอนุมัติไปนะครับ 
ผมก็ไปแย่งมาเพราะหลายจังหวัดเขาจะขอเป็นเจ้าภาพ แต่สู ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่ได้ 
เพราะทางกระทรวงฯ ทางกรมฯ เขาว่าต้องขอนแก่นอันดับ 1 ในการจัดงาน เพราะฉะน้ันต้องทําให้มันดี ให้
สมศักด์ิศรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก็อย่าลืมนะครับในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 พิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เวลา 15.00 น. 
นอกจากที่ท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งในที่ประชุมแล้วก็ได้แจกหนังสือเชิญท่านสมาชิกสภาฯ กําหนดการต่าง ๆ 
อยู่ในซองหนังสือนะครับ ก็กราบเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมกัน มาดูความย่ิงใหญ่ของนักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และก็มาดูความย่ิงใหญ่ในพิธีเปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเรา นะครับ 
ผมก็มีเรื่องช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 
 

*** นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ 
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 
 

 นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ 
ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงนะครับ เชิญท่านวุฒิพร ครับ    
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส .อบจ .อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ขออนุญาต
ท่านประธานครับ เด๋ียวจะเป็นประเด็นใหม่ ผมเป็นประเด็นที่ถามไว้ 
 

 นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :  ครับ 
เชิญครับ 
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 นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : จะได้ต่อเน่ือง  
 ประเด็นที่ผมได้กล่าวอภิปรายในข้างต้น ทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น จริง ๆ 
ในความรู้สึกแล้วผมไม่ได้อิจฉา หรือไม่ได้มีความเสียใจที่พ่ีน้องข้าราชการของผมได้รับโบนัสไป ผมไม่ได้ไปสนใจ
จุดน้ัน แต่ผมไปสนใจประเด็นที่มาของรายได้ของตัว 19 ล้าน ที่ผมได้อภิปรายไปข้างต้นน้ัน ผมยืนยันว่า
เหตุการณ์น้ีมีจริง เป็นความจริง เพียงแต่ว่าผมไม่อยากไปเอาผิดใครหรอกครับ อยากสร้างบรรทัดฐานในคราว
ต่อไป ถ้าเงินโบนัสมันจะสักเท่าไหร่ 200 ล้าน ก็ให้มันปรากฏในร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปีให้มันจบ ไม่ต้อง
แอบไปซุ่มไปซ่อน มันดูแล้วมันหลายขยักเกินไป ยากต่อการที่สภาฯ จะได้ตรวจสอบ ที่ผมทวงติงไม่ใช่ไปมีอะไร 
ไม่ได้เสียใจหรอกที่เพ่ือน พ่ี ๆ น้อง ๆ ข้าราชการเขาได้รับค่าเงินพิเศษ ดีใจด้วยครับ เพียงแต่ว่าปัญหาที่มาของ
เงินมันคล้าย ๆ กับบังคับขู่เข็นจี้ปล้นเขามา กล่าวคือโครงการที่ต้ังไปแล้ว ได้มีคําสั่งจากผู้ที่มีอํานาจ ไม่อยากจะ
เอ่ยในฐานะตําแหน่ง ถือว่าเป็นการท้วงติง คําสั่งน้ีมีจริง บรรดาโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง ที ่ไม่ใช่
งบประมาณของเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้หยุดไม่ต้องดําเนินการ ให้เอามาเพื่อมาเป็น
เงินพิเศษเงินโบนัส ในความรู ้สึกของผมในฐานะสมาชิก ผมว่ามันไม่ถูกต้อง มันใช้คําว่าบังคับขู ่เข็น  
เป็นเงินที่ไม่สะอาด ในความรู้สึกของผมไม่สะอาดเท่าที่ควร ไม่ได้สง่างามเลย มนุษย์ย่อมเห็นแก่ตัวผมรู้ 
การเห็นแก่ตัวนั้นมันก็ต้องพึงมีศีลธรรม จริยธรรมบ้าง ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวจนลืมศักดิ์ศรี ผมว่ามันไม่ถูกต้อง 
มันไม่สะอาดเท่าที่ควร นี่คือข้อท้วงติงที่จะแจ้งต่อท่านประธานสู่เพื่อสมาชิก และทางฝ่ายข้าราชการ ผมว่า
ไม่สมศักด์ิศรี ชกไม่สมศักด์ิศรี ถ้าแน่จริงเปิดหน้าชก ปีน้ีหรือปีหน้าถ้ามีโอกาสได้จัดทําร่างงบประมาณอีกจะต้ังสัก 
200 ล้าน ผมก็ไม่เก่ียงถ้ามันสิทธิที่พึงจะได้ เพราะว่าเพ่ือนข้าราชการ เป็นเพ่ือนผมก็มี เป็นพ่ีเป็นน้องเยอะแยะ 
ผมไม่ได้เก่ียงงอนหรอกเร่ืองยอดเงิน สิ่งที่มาของเงินต่างหาก บังคับขู่เข็นจี้ปล้นผมใช้คําน้ีนะ แล้วก็ในส่วนที่ผม
ต้ังประเด็นข้อสงสัยไว้ ไม่ต้องตอบผม เพียงแต่ผมฝากไว้เพียงแค่น้ีครับท่านประธานครับ   
 

  นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ 
เชิญท่านอุทัยครับ  
 

  นายอุทัย  วิสิลา (ส.อบจ.อําเภอซําสูง) :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
  ก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ก็คงจะเป็นคนสุดท้ายที่พูดนะครับ 
ถ้าผมไม่พูดก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่าผมหนักใจเหลือเกินครับเรื่องถนนจากบ้านบัวน้อยไปถึงอําเภอซําสูง
ชํารุดมากครับ วันก่อนผมคุยกับ ท่านผอ. ว่าจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ส่ง ก็ขอฝากท่านประธานด้วย 
ท่านนายกฯ ด้วย ให้รีบไปซ่อมเร็ว ๆ ครับ ผมหนักใจเหลือเกินเขาด่าทุกวัน ด่าผมและด่านายกฯ อีกด้วย 
มันเป็นทางสายหลักครับไม่ใช่ซอย เห็นใจเถอะครับลําบากมาก ผมถูกด่าทุกวัน วันน้ันผมไปประชุมกับกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดซื้อรถ 28,000,000 บาท จะมาซ่อม ผมก็ตั้งงบไว้ 1,000,000 บาท 
ซื้อวัสดุมาให้ซ่อม ก็บอกว่าอดทนเอาหน่อยนะพี่น้อง เวลาซ่อมทําไมไม่ชมบ้างผมว่า เวลามันพังทําไมบ่นจัง 
ก็ฝากท่านประธาน ท่านนายกฯ ด้วยครับ รีบหน่อยลําบากจริง ๆ ครับ ทุกคนก็ให้เหตุผลมาแต่ละอย่างครับ 
ท่านก็รับฟังก็แล้วกัน วันนี้ได้เห็นภาพสวย ๆ ก็คือ ได้เห็นข้าราชการยืนเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เป็นภาพที่สวยมากครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอฝากเพียงเท่าน้ีครับ  
 

 นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ 
เชิญท่านวุฒิพรครับ 
 

 นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 2) : 
 ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับ แต่อยากจะอธิบายว่า 1. เรื่องการท่องเที่ยวอย่างที่ทา่นนายกฯ พูดว่า 
จริง ๆ แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนการท่องเที่ยวในเขตผมมากมายมหาศาลนะครับ 
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พืชพันธ์ุไม้เราอุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น 600,000 บาท นะครับ วาเลนไทน์เราอุดหนุน 2,000,000 บาท
เคาท์ดาวน์เราอุดหนุนไป 1,500,000 บาท ออกพรรษาเราก็อุดหนุนไป 100,000 – 200,000 บาท แม้แต่เชิดสิงโต
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และศาลอะไรก็ตามแต่ ก็อุดหนุนเขาเป็นแสน และอยากจะกราบเรียนนะครับว่าแม้แต่
ความรู้ การศึกษา ที่จัดแต่ละคร้ัง ๆ อบจ.ก็อุดหนุนไปก็เป็นหลักแสน แล้วอยากจะบอกนะครับว่าเรื่องกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมท่องเท่ียว ผมเห็นแต่ อบจ. ดูแลอุดหนุนมากที่สุด อย่างท่านจะเห็นได้ว่าตามโรงแรม
ต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ผมกล้าพูดได้เลยนะครับ ป้ายแสดงการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นมีทุกโรงแรม  
ผมเป็นคนชอบเท่ียวโรงแรม จะไปทุกโรงแรม ไม่ว่าโรงแรมไหนมีอะไรไปหมด ท่านจะเห็นนะครับว่า ป้ายแสดง
การท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น มีแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ทําให้ ไม่มีใครทําให้หรอกครับ แม้แต่
การท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ยังต้องพ่ึงแต่ อบจ.ขอนแก่นเลยครับ เพราะฉะน้ัน อบจ.
ขอนแก่นสนับสนุนมากเก่ียวกับการท่องเที่ยว  
  อีกเรื่องหน่ึงที่อยากบอกเพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เกิดมาหลายสิบปีแล้ว ผมเข้ามานี่ก็ 3 สมัย เกือบ 12 ปีแล้ว ผมเชื่อนะครับว่า ถ้าข้าราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่มีฝีมือ เช่ือขนาดนี้นะครับว่าถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่
มีฝีมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่มีช่ือเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยหรอกครับ เพราฉะน้ันเช่ือ
เถอะครับว่าข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เก่งครับ ทํางานได้ แต่จะสนองความต้องการของ 
ส.อบจ. ทั้ง 42 ท่าน ให้มันครบตามความต้องการ ผมว่าต้องเห็นใจท่านนะครับ เพราะว่าอะไร เพราะแต่ละท่าน
ทํางานแล้วอย่างที่ท่านนายกฯ พูด ผิดไป ติดคุกครับ ผิดไป ถูกทําโทษครับ เพราะฉะน้ันสิ่งที่ผมได้ยินมาคือ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เก่ง ทํางานได้รวดเร็ว แล้วก็สําคัญที่สุดคือเสียสละเวลาส่วนตัว
ให้กับท่าน ส.อบจ. หลาย ๆ ท่าน ท่านทราบไหมครับว่าเขากว่าจะทํางบประมาณเล่มน้ีเสร็จ เสาร์ – อาทิตย์ 
ท่านก็ยังมา รู้ไหมครับว่าข้าราชการเขาเสียสละให้พวกเรามากน้อยขนาดไหน ว่าง ๆ ลองไปดูครับ เสาร์ – อาทิตย์ 
ว่าง ๆ ช่วยไปเล้ียงกาแฟเขาด้วย ว่าง ๆ ช่วยไปเลี้ยงข้าวเขาด้วย ผมว่าจะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของข้าราชการ 
สุดท้ายจริง ๆ แล้ว อยากจะให้ปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับว่า ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่เก่งจริง
นะครับ ไม่มีช่ือเสียงในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ ไม่ได้เป็นเบอร์ 1 ของไทยหรอก
ครับ เช่ือเถอะครับ แล้วอยากกราบเรียนอีกครั้งหน่ึงนะครับว่า การอบรม ทําถูกต้องไม่มีใครว่าหรอกครับ 
ขอบพระคุณครับ  
 

 นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ 
เชิญท่านคงฤทธ์ิครับ  
 

  นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2) :   
  ขอบคุณครับท่านนายกฯ ที่ช้ีแจงให้เข้าใจในหลายประเด็น ซึ่งก็ถูก สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่า 
เราเข้าใจครับในการบริหารข้าราชการ ไม่เกิน 40 % เข้าใจเป็นอย่างดีเลย  แต่ว่าเน่ืองจากภารกิจต่าง ๆ น้ัน เราก็
เลยฝากไว้ ไม่ต้องตอบผมหรอกครับ ฝากเพ่ือให้ดู ฝากให้ท่านนายกฯ แนะนําในส่วนที่เพราะภารกิจของเรา
แตกต่างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ถ้าเราบอกว่าจะให้งบเราเต็ม 40 % หรือมากกว่าน้ันมันจะไม่มีที่ว่าง 
ไม่มีที่ยืนของส่วนราชการ แล้วก็เก่ียวโยงกับภารกิจของเราที่ทําอยู่ปัจจุบัน ที่ผมกล่าวไปเราเข้าใจ เราให้
มหาวิทยาลัยสอบนั่นคือความโปร่งใส นั่นคือการทํางานที่ถูกต้อง มองการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็
เอาคนเข้ามา จะพูดตรง ๆ ก็คือ จ้างตามภารกิจ หรือพนักงานประจําเหล่าน้ี บางคร้ังภารกิจเราอาจจะซ้ําซ้อน
กับหลาย ๆ คน หลาย ๆ ท่าน ก็อาจจะมากเกินไป มากไปจนบางคนทํางาน บางคนไม่ทํางาน คนเหล่าน้ี
ต่างหากท่ีผมฝากไว้ ที่บอกว่าไม่ให้รับเงินภารกิจ มันไม่เกินเป้าที่เราวางไว้ คือ ภารกิจของหน่วยน้ัน ๆ ที่มี
ภารกิจทํางาน ถ้าหากทําอยู่ 2 คนก็เสร็จ แต่ว่ามีหน่วยละ 10 คน อีก 8 คนน่ังอยู่ 2 คนทํางาน เหล่าน้ีต่างหาก 
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ให้ 2 คนน้ันเอาไป อีก 8 คนมันก็น่ังอยู่ได้ เหล่าน้ีต่างหากที่ผมฝาก ในหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีหลายหน่วยงาน
ผมบอกว่า ผมอยู่ฝ่ายสภาฯ ไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหาร ฝากประธานสภาฯ ไปสู่ฝ่ายบริหารได้ดูตรงนี้ ไม่ต้องเต็ม
ภารกิจ 40 % หรอกครับ ถ้าเต็ม 40 % มันใหญ่มันอุ้ยอ้าย มันย่ิงจะเดินลําบาก เราทาํงานดีแล้ว ฝากตรงน้ีเพ่ือ
พัฒนาไปสู่ความย่ังยืนและมีคุณภาพ คนจบใหม่ถ้าหากทํางานไม่เต็มที่มันก็จะเฉื่อยแฉะ แล้วก็เสียอนาคต แล้ว
ก็จะติดนิสัยไป แล้วองค์กรเรากันก็จะค่อย ๆ เสื่อมศรัทธาโดยผู้ที่ทํางาน มันยังไม่สายเกินไป เพียงแต่ว่าให้
นําไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้อง ฝากไว้นะครับ ไม่ต้องตอบหรอกครับ เพราะว่ารู้กันอยู่แล้ว อยู่สภาฯ แห่งน้ีมานาน
พอ ๆ กัน เราทํางานหนักกว่าน้ีเราก็ทํามาแล้ว ต้ังแต่ อบจ. ผู้ว่าฯ เป็นนายก อบจ. ก็มาเปลี่ยนเป็น พ.ร.บ. 
อบจ. โดยนายกพงษ์ศักดิ์ ผมเองก็มีโอกาสทํางานกับท่านมาโดยตลอด ผู้ผิดฝ่ายบริหารก็นั่งอยู่ ก็เคย
มองเห็นอยู่ ก็ไม่อยากจะพูดให้มากกว่าน้ี ผมรักองค์กรน้ีครับ สิ่งที่พูดวันน้ีก็ฝากไว้เพ่ือให้ทํางานกันต่อไป 
ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ 
ท่านคงฤทธ์ิก็เป็นห่วงนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดครับ เชิญท่านเดชคํารณครับ 
 

 นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร (ส.อบจ.อําเภอบ้านไผ่ เขต 1) :  มันสืบเน่ืองต่อนะครับ พอดีผม
ไม่อยากพูดต่อนะวันน้ี พอดีไฟมันลุกขึ้นเลย   
 มันไม่ตรงประเด็นที่ผมถามเลย ความจริงนายกฯ ผมเคารพ ผมอุตส่าห์จะไม่พูดอะไรแล้วนะ 
เรื่องท่องเท่ียว ผมรู้ว่าการท่องเท่ียวเขาทํา ทําเยอะด้วย การอุดหนุนเงิน ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกน้ันฟังสิครับ 
ผมพูดว่าเรื่องการสร้างคนขึ้นมาให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ ให้คนเขาเรียนรู้ในชุมชน ทําไมไม่คิดตรงน้ีกับผมบ้าง 
ผมว่าการสร้างคน กระบวนการสร้างคนให้มันเกิดชุมชนท่องเที่ยว หรือโฮมสเตย์ที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้คนมาเที่ยว 
ผมอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว ผมรู้ว่าอะไรควรจะทํา แต่วันน้ีมั่วเลย ตอบม่ัวเลย บางคนข้ึนมามีงบเยอะแยะ ไม่ใช่ 
ไม่ตรงกับประเด็นที่ผมพูดเลย ผมพูดน่ีต้องการว่าสิ่งที่ผมเสนอไป ผมอยากให้จัดกระบวนการ ทําให้มันดูดี 
สถานที่เยอะแยะในจังหวัดขอนแก่นน้ันมีที่เดียว ไม่ต้องอ้างว่าผมก็จัดงานดอกไม้ เราก็ส่งเสริมงานกุ้มข้าวใหญ่
เราก็ส่งเสริมงานว่าว ผมก็ส่งเสริม ไม่ต้องพูดถึงส่วนน้ัน แต่พูดถึงความรู้สึกที่ผมกระทํา คือให้ชุมชนที่เขามี
ความต้องการให้เขาเรียนรู้ รู้จักกระบวนการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผมพูดเรื่องน้ี
นะครับ ผมขอแค่น้ีครับ จะตอบก็ได้ ไม่ตอบก็ได้นะครับ น่ีไฟผมลุกแล้ว ความจริงผมน่ิงผมฟัง แต่บังเอิญว่าทําไม
ไม่ตรงกับที่เราพูด  
 

 นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :   
ท่านใจเย็น ๆ ครับ  ท่านวุฒิพรครับ นิดเดียวนะครับ  
 

 นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว (ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 2) :  
 ความจริงถ้าเราคุยในสภาฯ นะครับ ถ้าจะใช้เรื่องนักเลงนะครับ ไม่มีใครกลัวใครหรอก แต่ถ้า
จะคุยเรื่องความสุภาพชน คุยได้ครับ ผมก็สุภาพชนคนหน่ึง ไฟก็ลุกเป็นเหมือนกันนะครับ อยากจะกราบเรียน 
ตรงน้ีนะครับว่า ความจริงแล้วเร่ืองการท่องเที่ยว ขออนุญาตเอ่ยช่ือเลยนะครับ ผมก็จําช่ือไม่ได้หรอก จําได้แต่
ช่ือเล่นคุณจ่อย ผมเป็น สท. ผมไม่เคยไปเที่ยวบ้านเขา แต่อยากจะทราบว่าทําไมต้องมีอารมณ์ขนาดน้ีครับ  
เราพูดเรื่องการท่องเท่ียว ผมอยากจะตอบตรงน้ีนะครับ และอยากจะถามต่อว่า ที่คุณบอกว่าอยากจะให้คนมาทํา
โน่นทําน่ี อบจ. จัดงานท่องเที่ยวแต่ละที่ บุญข้าวกุ้ม เขตท่านนะครับ มีคนมาเที่ยวไหมครับ มากมายมหาศาล  
อย่างน้ีเราเรียกคนมาท่องเที่ยวไหมครับ อย่างถนนข้าวเหนียวคนมาทั้งประเทศ โรงแรมเต็มหมดทุกโรงแรม 
อย่างน้ีเขาเรียกว่าเอาคนมาดูแลการท่องเที่ยวไหมครับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไหมครับ ไม่ต้องใช้อารมณ์
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หรอกครับ ค่อย ๆ คุยกัน เราอยู่ในสภาฯ คุยกันได้เยอะแยะมหาศาลทุกเร่ือง แต่อย่าใช้อารมณ์นะครับ ไม่มี
ใครว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ  
 

 นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ 
เชิญท่านสมศักด์ิครับ 
   

 นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล (ส.อบจ.อําเภอเขาสวนกวาง) : ผมว่าขณะนี้ผมขอให้ปิดประชุม 
เพราะว่าบรรยากาศไม่ค่อยดี  
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ก็
ไม่มีอะไรมากนะครับ มีแต่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ มีแต่พรรคพวกกันทั้งนั้น ไม่มีอะไรมาก ก็จะให้ท่าน
นายกฯ สรุปนะครับ ก็คงไม่มีท่านใดอภิปรายต่อ ก็เชิญท่านนายกฯ สรุปครับ เชิญครับท่านนายกฯ 
 

 นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่านครับ  
 ข้อสอบถามของท่าน ส.อบจ. อุทัย  วิสิลา ท่านถามว่า ถนนลาดยางจากบ้านหนองบัวน้อย  
ตําบลหนองตูม อําเภอเมืองไปเขตอําเภอซําสูง คือ บ้านกระนวน มันชํารุดทรุดโทรมมาก ก็อยากเรียนว่าตอนน้ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเรา ได้อนุมัติโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้านหนองบัวน้อย
ไปถึงบ้านกระนวน ช่ือบ้านกระนวน แต่ไม่ใช่อําเภอกระนวน นะครับ มันอยู่ในเขตอําเภอซําสูง ได้อนุมัติ
งบประมาณไว้ ผมจําไม่ผิดน่าจะ 3 ล้านกว่าบาท แต่ว่าในช่วงแรก ๆ ผมว่าคิดท่านได้อนุมัติเงินของท่าน
มานะครับ ที่จะให้รถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไปซ่อมแซมให้ท่านในช่วงน้ีก่อนนะครับ  
อยากกราบเรียนท่านว่าชาวบ้านมาโจมตีว่าไม่มีผลงาน ตอนน้ีเขาก็พูดอย่างน้ันครับท่าน พอเราทําถนนเสร็จ  
ก็จะพูดอีคนละแบบนะครับ ท่านไม่ต้องห่วงนะครับ  
  ท่าน ส.อบจ. วุฒิพร ท่านก็ได้ชมทางฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ก็ขอขอบคุณท่านมากนะครับ  
ที่ให้กําลังใจ คนเราให้กําลังใจกันดีนะครับ  
  ท่าน ส.อบจ. อนุชา เมื่อก้ีก็บอกว่าไม่ต้องการคําตอบ ท่านพูดแล้วไม่ต้องการคําตอบ แต่ว่าผม
ไม่ได้ตอบท่านนะ เพียงแต่จะช้ีแจงให้ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่าการตั้งงบประมาณเราไม่ตั้ง 56 ล้าน 
ก็เน่ืองมาจากว่ผมพูดในสภาฯ ว่าเราไม่ทราบว่าคะแนนที่เราได้รับการประเมินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหอการค้า ว่าเราจะได้คะแนน
เท่าไหร่ ถ้าเราไปต้ังเต็ม 56 ล้าน ถ้าเกิดว่าคะแนนมันไม่ถึงจะได้จ่ายเพียง 25 ล้าน อย่างน้ี มันก็เสียดายเงิน 
นะครับ ดังน้ันเราถึงต้ังไว้น้อย ๆ ก่อน พอคะแนนประเมินออกมา มันได้ยอดเย่ียม ยอดเย่ียมสามารถจ่ายได้ 5 
เท่า เราก็ต้องต้ังเพ่ิมขึ้นมาเป็น 56 ล้าน อันน้ีก็ต้องให้เข้าใจนะครับ ว่าเราต้ังไว้น้อย ต้ังตามที่เราไม่สามารถจะ
พยากรณ์ในอนาคตไว้ว่า มข. จะให้คะแนนเท่าไหร่ ม.ภาคฯ จะให้คะแนนเท่าไหร่ หอการค้าจะให้เราเท่าไหร่ 
กรรมการ ก.จ.จ. (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ท่านจะให้คะแนนเรามากน้อยเพียงใด พอท่านให้คะแนนมาก ประเมินก็
ยอดเยี่ยมสามารถตั้งได้เต็มก็คือ 5 เท่า จึงหาเงินมานะครับ ก็อยากกราบเรียนว่าไม่ได้ตอบท่านนะครับ ช้ีแจง
ให้ทางฝ่ายสภาฯ ได้เข้าใจว่าเราต้ังน้อยไว้ก่อน เราไม่ต้องบอกว่าปีต่อไปจะต้องต้ังงบเยอะ เพราะว่าคําสั่งมาจาก
กระทรวงมหาดไทยได้ 1.5 เท่า แค่น้ัน ที่จ่ายให้กับท้องถิ่น จะมาจ่าย 5 เท่า เหมือนเดิมไม่ได้ เขาก็คงจะมองว่า 
รวมกับเรื่องพนักงานจ้างด้วยนะครับ การรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
  ท่าน ส.อบจ. คงฤทธ์ิ กับเรื่องเงินโบนัส เด๋ียวน้ีมันก็มีความเสื่อมเสีย มันก็มีข่าวว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสามารถจ่ายโบนัสให้ข้าราชการได้ และสามารถให้พนักงานจ้างตามภารกิจเข้ามา
ทํางานได้ และมันเป็นความเสื่อมเสียในลักษณะที่ว่า วันน้ันท่าน ปปช. คณะกรรมการ ปปช. ท่านพูดว่ามีการ
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ไปจับ ไปต่อรองผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับเงินโบนัสจากข้าราชการ ไปต่อรองเรียกรับเงินโบนัสจากพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ข่าวนี้มันดังไปทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ๆ ก็มีเยอะ ที่ไม่ดีก็มี
เยอะนะครับ เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเท่าที ่ม ี 7 – 8 พันแห่งนะครับ ที ่ด ีก ็ม ี ที่ไม่ดีก็มี  
แต่ส่วนมากที่ไม่ดีเยอะ ก็ไปหากินตามเรียกร้องรับเงินโบนัส เรียกร้องรับเงินค่าพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มันเต็ม
ไป 40 % เพราะอะไร ตําแหน่ง การกําหนดอัตรากําลัง การที่จะรับพนักงานจ้างตามภารกิจจะต้องมีแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ไม่ใช่ว่าอยากจะรับเลยนะครับ มันจะต้องมีกรอบ ไม่ใช่ว่าคิดอยากจ้างใครก็จ้างเลย อย่างน้ีไม่ได้ 
มันมีกรอบอัตรากําลัง เราจะจ้างได้เท่าไหร่ก่ีคน และเรารับพนักงานจ้างตามภารกิจ ผมชี้แจงให้สภาฯ ทราบ  
ผมช้ีแจงให้สมาชิกได้เข้าใจว่าการรับพนักงานจ้างตามภารกิจ เราจ้างตามความจําเป็นตามกรอบอัตรากําลัง
ของเราที่มีอยู่ จนป่านน้ีก็ยังไม่เต็มกรอบ เพราะอะไร ผมต้องประหยัดเงิน เพราะว่าหลักธรรมาภิบาลเขาบอก
ว่าต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้กระทั่งค่าจ้างพนักงาน ค่านํ้า ค่าไฟ แต่ผมว่าการจ้างเด็ก มันก็ดี
อย่างหน่ึง เด็กจบมาเด๋ียวน้ีปริญญาโทตกงานครับ ถ้าเรามีงานให้เขามาทํา มันก็เป็นเรื่องดี ส่งเสริมให้ลูกหลาน
เรามีงานทํา มีรายได้ อันน้ีเป็นเร่ืองที่ดี ส่วนมากเราก็จ้างลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่นของเรามาทํา เป็นการ
ช่วยเหลือเขานะครับ จบมาเด็กไปเตะฝุ่นมันก็น่าจะสงสาร เด็กไม่มีงานทําน้ันมีเยอะมาก เพราะฉะน้ันก็อยาก
เรียนว่าเราจ้างตามกรอบ  
  สําหรับเรื่องของท่านเดชคํารณ เรื่องท่องเท่ียว ผมให้ความสําคัญ แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
ปัจจุบัน กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เราก็ต้องหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ มานําเสนอ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวในเชิง
อนุรักษ์ ทําไมเราถึงไม่อยากให้มีการท่องเที่ยว เราอยากให้คนมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เราอยากให้คนขอนแก่น
มีรายได้ จังหวัดขอนแก่นเราไม่ค่อยมีเรื่องธรรมชาติ เราไม่มีภูเขาสูงเหมือนเชียงใหม่ เชียงราย เราไม่มีนํ้าทะเล
เหมือนชลบุรี ระยอง ตราด เพราะฉะน้ันเราจะทํายังไงที่จะดึงดูดพ่ีน้องประชาชนมาเที่ยวขอนแก่น 
เพราะฉะน้ันเราจึงสร้างอีเว้นท์ สร้างแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนให้คนมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เด๋ียวน้ีคนมาบ้าน
เราเขาก็เลยไปหนองคาย ไปดูสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ไปดูตลาดท่าเสด็จ เสร็จแล้วก็มานอนอยู่อุดรฯ  
เราไม่ได้เงินเลย ทํายังไงเราถึงจะเอาคนมาเที่ยวขอนแก่น และถามว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นมีอะไร
ดึงดูดใจพ่ีน้องประชาชนบ้าง ถ้าบอกว่าเขาให้มาดูไดโนเสาร์ภูเวียง ไปดูไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ดูดีกว่าเราตั้งเยอะ 
ทํายังไงเราถึงจะสู้เขาได้ เพราะฉะนั้นถ้าไปดูถ้ําค้างคาวที่ภูผาม่าน เราก็ไปสนับสนุนห้องนํ้านะครับที่ภูผาม่าน 
ทํายังไงคนถึงมาเที่ยว เราจะจัดอีเว้นท์ยังไง เราจะเสนอการท่องเที่ยวยังไง ให้พ่ีน้องประชาชนมาอยู่ที่จังหวัด
ขอนแก่นสัก 3 วัน 2 คืน ทํายังไง ผมเคยนําเสนอว่าท่องเที่ยวของเราก็พยายามเข้าไปปรับปรุง อาทิเช่น ผมเคย
นําเสนอ Roadmap ของการท่องเที่ยวว่า ต่ืนเช้ามานะครับ มาขอนแก่นมานอนที่น่ี ต่ืนเช้ามาอับดับแรกก็ไป
กราบนมัสการพระธาตุขามแก่น ต่อไปก็ไปดูกู่ประภาชัย บ้านนาบัวน้อย ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนํ้าพอง แล้วก็
เดินทางไปที่บ้านงูจงอาง ที่บ้านโคกสง่า ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง เสร็จแล้วอยากให้เขาวกไปกระนวน 
กระนวนก็ยังไม่มีอะไรดึงดูดใจเขา ก็เลยอย่างน้ันไปกินข้าวเท่ียงที่เขาสวนกวาง ไปกินไก่ย่างเขาสวนกวาง 
กลับมาที่เขื่อนอุบลรัตน์ เที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์แล้วเข้าตัวจงัหวัด เข้าไปนอนโรงแรม ต่ืนเช้ามาไปไหน ผมก็เสนอ
ไปปราสาทกู่เปือยน้อย แล้วมาดูจิตรกรรมฝาผนังที่บ้านไผ่ ไปไหว้พระเจ้าใหญ่ผาบังที่บ้านไผ่ แล้วก็ไปเที่ยวชม
แก่งละว้า เสร็จแล้วมาซื้อผ้าไหมชนบท ออกจากชนบทก็ไปดูบ้านเต่า ที่บ้านกอก อําเภอมัญจาคีรี เสร็จแล้วก็ไป
กินข้าวอยู่ปากทางเข้าภูเวียง แล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หรือเวียงเก่า ออกมาก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ 
โนนเมือง อยู่ที่ชุมแพ ตกเย็นมาก็ไปดูค้างคาวบินออก ที่ภูผาม่าน แล้วก็เดินทางกลับ ผมเสนอ Roadmap ไป
แบบนี้เขาว่าดี คนจะได้มาขอนแก่น 3 วัน 2 คืน เห็นไหมครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่ส่งเสริม เราส่งเสริมพยายาม
ผลักดันให้มีแหล่งท่องเที่ยว อย่างอําเภอไหนมีที่ให้เที่ยวก็นําเสนอมา ก็อยากกราบเรียนว่าอันน้ีเราก็ส่งเสริม
อยู่แล้ว เห็นดีเรื่องการท่องเท่ียว ผมอยากเรียนนะครับว่าเด๋ียวน้ีประเทศเราเรื่องภาวะเศรษฐกิจ เรื่องการ
ส่งออกแย่มาก ไม่มีรายได้เรื่องการส่งออกเลย ไม่ว่าประเทศไหนเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันแย่ ไม่ว่าจะ
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เป็นจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป อเมริกา เศรษฐกิจแย่กันหมด กระทบกระทั่งประเทศไทย เพราะฉะนั้นรายได้
จากบ้านเราประเทศไทยคือได้จากการท่องเที่ยว ผมว่าประมาณ 7 – 8 แสนล้านบาท/ปี พอดีมีการระเบิด
ที่ศาลพระพรหมน่ีแย่มาก ทําให้เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเราก็แย่ลงไป แต่ก็ยังดีที่ยังไปกู้เอาภาพลักษณ์
กลับมาได้ ไปเอาพระเอกดาราดัง หมีเซียะ, เยิ่นต๊ะหัว มาไหว้ แล้วก็ ราฟาเอล นาดาล,โนวัค ยอโควิช 
มาไหว้ เพื่อเป็นการโปรโมทประเทศไทย เพราะฉะนั้นจังหวัดขอนแก่นของเราน้ันมีการท่องเท่ียวอยู่ ดึงคน
มาได้ย่ิงดี เห็นไหมนักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราหมื่นกว่าคน หมื่นกว่าคนนี้ไม่ธรรมดา 
ครูก็มาด้วย ผู้ปกครองก็มาด้วย เศรษฐกิจมันได้กระจายไปทั้งจังหวัด เขาก็จะไปเที่ยวนะครับ เที่ยวในจังหวัด
เราก็จะเกิดรายได้นะครับ เพราะฉะน้ันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเร่ืองของการท่องเท่ียว เพราะฉะน้ันก็ขอ 
กราบเรียนพวกเราว่า สภาฯ ของเราเป็นสภาฯ ที่น่ารักนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ 
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ท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามของเพ่ือนสมาชิกที่อภิปรายข้อสงสัยครับถว้นกระบวนการนะครับ  
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ประชุมในวันน้ี ก็หวังว่าในโอกาสคร้ังหน้าต่อไปจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือทุกท่านด้วยดีเช่นน้ีมาตลอดนะครับ  
 ในวันน้ีผมขอปิดประชุม ครับ     
 
 
 
 
 
  ปิดประชุม  เวลา  13.32  น. 
 
 
    
      (ลงช่ือ)   ด.ต.   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                 (พิชิต  ศรีวิไล) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
 
 
     (ลงช่ือ)      ผู้รับรอง 
                        (นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 


