
วววววรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก 

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล       ต าแหน่ง 

1 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ. อําเภอพล เขต 2 

2 นายคจิตร พงษ์คําพันธ์ ส.อบจ. อําเภอพล เขต 1 

3 นายคําพันธ์ พรหมวงศ์ ส.อบจ. อําเภอแวงน้อย 

4 นายจิรายุ โชติศิลากุล ส.อบจ. อําเภอเปือยน้อย 

5 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ. อําเภอบ้านไผ่ เขต 1 

6 นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ. อําเภอกระนวน เขต 2 

7 นายทองสุข ธนูรัตน์ ส.อบจ.อําเภอแวงใหญ่ 

8 นายธณัช เครือมา ส.อบจ.อําเภอบ้านฝาง 

9 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ ส.อบจ.อําเภอน้ําพอง เขต 2 

10 นางนริศรา อรุณเดชาชัย ส.อบจ.อําเภอบ้านแฮด 

11 นายบุรินทร์ ศรีตรัย ส.อบจ.อําเภอชุมแพ เขต 3 

12 นางปณิดา แก้วขนั ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 1 

13 นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย ส.อบจ.อําเภอภูผาม่าน 

14 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.อําเภอหนองนาคํา 

15 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ส.อบจ.อําเภอน้ําพอง เขต 1 

16 นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

17 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.อําเภอ.เวียงเก่า 

18 นางวิไลตา จันทนพิมพ์ ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 7 

19 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 2 

20 นายศรัญ กสิกิจวรกุล ส.อบจ.อําเภอโนนศิลา 

21 นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.อําเภอหนองสองห้อง 

22 นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ส.อบจ.อําเภอชุมแพ เขต 2 

23 นายสมศักดิ์ ลี้ตระกูล ส.อบจ.อําเภอเขาสวนกวาง 

24 นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.อําเภอพระยืน 

25 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ส.อบจ. อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 8 

26 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 6 

27 นายสุพร ค้อนดี ส.อบจ.อําเภอมัญจาคีรี 
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ผู้มาประชุม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล       ต าแหน่ง 

28 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ ส.อบจ.อําเภออุบลรัตน์ 

29 นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข ส.อบจ.อําเภอหนองเรือ เขต 1 

30 นายสุรพล เชื้อชมกุล ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 3 

31 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.อําเภอบ้านไผ่ เขต 2 

32 นายอดุลย์ คามดิษฐ์ ส.อบจ.อําเภอชนบท 

33 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5 

34 นางอัญชลี เฟ่ืองทอง ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 4 

35 นายอาทิตย์ ถนอนทุน ส.อบจ.อําเภอสีชมพู เขต 1 

36 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 9 

37 นายอุทัย วิสิลา ส.อบจ.อําเภอซําสูง 
 
ผู้ขาดประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล                 ต าแหน่ง 

1 นางกรรณิการ์ สืบสารคาม ส.อบจ.อําเภอกระนวน เขต 1 

2 นายจารุวรรณ   ภูวสันต ิ ส.อบจ.อําเภอสีชมพู เขต 2 

3 นายภาควัต ศรีสุรพล ส.อบจ.อําเภอภูเวียง 

4 นางสิรินิษฐ์ เตาะเจริญสุข ส.อบจ.อําเภอหนองเรือ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล                  ต าแหน่ง 

1 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น 

2 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

3 นางวัชราภรณ์ ผ่องใส รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

4 นายวัฒนา ช่างเหลา รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

5 นายสนั่น พงษ์สมบัติ ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น 

6 นางวรานี ศรีวงษ์ชัย ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น 

7 นายปรัชญา ผิวผาง เลขานุการนายก อบจ.ขอนแก่น 

8 นางพัฒนาวดี จันทร์นวล ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

9 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

10 น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล                  ต าแหน่ง 

11 นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

12 นายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

13 นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 

14 นายเพ็ชร มูลป้อม ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

15 น.ส.จุฑารัตน์ สุภโตษะ ผู้อํานวยการกองคลัง 

16 นายวิรัติ นาคมชม ผู้อํานวยการกองช่าง 

17 นายประเวศ เทศเรียน ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

18 นายประชิต อ้ึงประเสริฐ ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง 

19 นางจิตลัดดา สถิรธนากร ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

20 นายสุวนัย ภูมาศ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

21 นายรุ่งโรจน์ สิงห์ม ี นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

22 นายบรรพต ภูเงิน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

23 นายประเสิรฐ  ชมนาวัง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

24 นายทองไชย กิตติทองศรี  หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 

25 นายสมพงษ์ บูรณะสุทธิ์ ผอ.รร.พูวัดพิทยาคม 

26 นายสุริยา นาทัน นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

27 นางสาวน้ําเพ็ชร์ สถิรคุปต์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

28 นางศริิพร ประดาพล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 

29 นางสุภาวดี แก้วสําราญ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ 

30 นายสุวรรณ มะลิลา นิติกร 

31 นายเทพมงคล ประดาพล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

32 นายบวร ชินอ้วน นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 

33 น.ส.อังคณา ทักษะวิเรขะพันธ์ นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

34 นางชลาพร พันโท นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

35 นายกรรชิง เทศประสิทธ์ นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 

36 นายทรงวุฒิชัย ดิลกวิลาศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

37 นายไพบูลย์ นามโส นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

38 นางนษ ปรีทรัพย์ นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น 

39 นางวรรณิภา ภักดีธนา นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

40 นางกุลกาญวย์ แสงทวี นักบริหารการคลัง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล                  ต าแหน่ง 

41 นางสุภา จันสาลี หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

42 นางสุภาพร ภูเงิน นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

43 นางบุษกร ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ 

44 นายสุวิไชย ศรีเสน รอง ผอ.สํานักการศึกษาฯ 

45 นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษานิเทศก์ 

46 นางดวงเนตร ชาสุวรรณ นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

47 นางอุบลศิริ ไชยแสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

48 นางสาวศิริวรรณ สุรินทะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

49 นางสาวภัทรสิริ โคบุตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

50 นายประดิษฐ์ ดิลกลาภ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 

51 นายสมใจ สุระ หัวหน้าฝ่ายการปะชุม 

52 นายวรากร ไชยนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ประชาคม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล                       ต าแหน่ง/ ที่อยู่ 

1 นายสมภาร วิถีเทพ 59/1 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 

2 นายอนนท์ จังหวะ 79 ม.3 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 

3 นางอุรุพร แสนพินิจ 167 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 

4 นางหนูกานต์ โคตรสุมาตย์ 11 ม.5 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 

5 นางประมูล ซุยลา 135 ม.1 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 
 
 
สื่อมวลชน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล                       ต าแหน่ง/ ที่อยู่ 

1 นายศิริวัฒน์ นามคัณที อบจ.ขอนแก่น (ข่าวภารกิจ นายก อบจ.) 

2 นายประเสริฐ เอ่ียมสนิทอมร นสพ.ข่าวอีสานไทยแลนด์นิวส์ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ. ขอนแก่น) : กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ ก่อนที่
จะได้ประชุมสภา ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสุชาติ ไตรองค์ถาวร ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย        
เพ่ือประกอบพิธีให้เป็นสิริมงคล ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ. ขอนแก่น) : ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรอง
ประธานสภาคนที่ 1 ท่านมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ และท่านรองประธานสภาคนที่ 2 ท่าน มีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ           
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก 
*************** 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
พ.ศ. 2560 สมัยแรก ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560              
รวม 45 วัน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น นั้น อาศัยอํานาจตามความมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย กับระเบียบกระทรวง
มะหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
ประกอบกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี                  
พ.ศ. 2560 สมัยแรกลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สมัยประชุมสามัยประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 
14 เมษายน พ.ศ. 2560 รวม 45 วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560   

นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
และบัดนีข้อเรียนเชิญท่านประธานฯ ดําเนินการประชุมตามทีร่ะเบียบวาระการประชุมต่อไป  

 ขอเรียนเชิญครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษานายก 
ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านประชาคมทุกท่าน  พร้อมทั้งท่าน          
สื่อมวลชลและข้าราชการทุกท่านครับ  
 สําหรับวันนี้นะครับเป็นการประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก ซึ่งมีระเบียบ
วาระการประชุม ทั้งหมด 6 ระเบียบวาระนะครับ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปทางไปรษณีย์นะครับ ทุกท่านมี
ระเบียบวาระการประชุมนะครับ ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 เรื่องที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานเครื่องราช
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2559 นะครับ  
 ด้วยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง             
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 37 รายนะครับ ตามรายชื่อที่จัดไว้ในระเบียบวาระที่ 1 นะครับ ให้ท่านดูใน
เอกสารนะครับ ว่าท่านใดได้รับเครื่องราชฯ บ้างในครั้งนี้นะครับ ส่วนสมาชิกที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ นะครับ  ในปี พ.ศ. 2560 จะได้เสนอการขอพระราชทาน
เครื่องราชไปใหม่นะครับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ  

 เรื่องท่ี 2 งานประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้กําหนด งานประเพณีสงกรานต์ประจําปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 12 
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับ  
 เวลา 10.00 น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้บริหารถวายน้ําอบ น้ําหอม 
เชิญประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร ร่วมสรงน้ําพระพุทธรูป 
 เวลา 10.30 น พิธีถวายภัตราหารเพล  
 เวลา 11.00 น พิธีรดน้ําดําหัว ขอพรผู้ใหญ่ 
 เวลา 12.00 น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่านนะครับ           
เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ตามกําหนดเวลาที่ได้แนบไปนั้นนะครับ จึงแจ้งให้ที่
ประชุมเข้าร่วมนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2559 สมัยที่สอง เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 มีทั้งหมด 25 หน้านะครับ และ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
นะครับ  
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 มีการแก้ไขถ้อยคําไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2559 สมัยที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559  
 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ให้การรับรอง 31 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม ครับที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ 
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 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 27 หน้า           
นะครับ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 
10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัย 
 ประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม  
 พ.ศ. 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ให้การรับรอง 29 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 

มติที่ประชุม ครับที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ 

 2.3 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม วิสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 มีทั้งหมด 36 หน้านะครับ และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2560  
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีผู้แก้ไขนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      
  สมัยประชุม วิสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.  
                 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ให้การรับรอง 28 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม ครั้งนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 

มติที่ประชุม ครับที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 ไม่มีผู้ยื่นกระทู้นะครับ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ 

ระเบียบวารที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ก็ไม่มีนะครับ 
 ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติ ขอความเห็นชอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2556 (กองคลัง) 

ประธานสภา เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ 
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 นายก อบจ.นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  
เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2556             
เกินกว่าวงเงินที่สามารถนําไปใช้ได้ เป็นเงิน 69,664,063.22 บาท ทําให้เงินสะสมปี 2556 ที่สามารถ        
นําไปใช้ได้ในปีถัดไปเป็นยอดติดลบ จํานวน 50,361,295.59 บาท จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสม โดยมิได้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงมีความจําเป็นจะต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
กรณี การเบิกจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2556 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 หลักการ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นจะต้องเสนอญัตติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2556 กรณีที่มีการจ่ายขาดเงินสะสม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เกินกว่าวงเงินที่สามารถนําไปใช้ เป็นเงิน 69,664,063.22 บาท  ทําให้เงิน
สะสมปี 2556 ที่สามารถนําไปใช้ได้ในปีถัดไปเป็นยอดติดลบ จํานวน 50,361,295.59 บาท จึงเป็นการ
เบิกจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม โดยมิได้ขออนุมัติผู้ว่ าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 69,664,063.22 
บาท (หกสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหกสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์) 
 เหตุผล กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นจะต้องขอความเห็นชอบ
กรณีการเบิกจ่ายเงินทุนสํารองสะสม ประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 69,664,063.22 บาท ทั้งนี้
เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน          
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 87 และข้อเสนอแนะของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ก่อนเสนอ
ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะกํากับดูแลต่อไป  
 ดังนั้น จึงขออนุมัติเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านสมาชิกครับ  
  เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 

  นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากุล   (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2):  ท่านเลขาชี้แจงก่อน 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงก่อนเลย เชิญท่านเลขาชี้
แจ้งข้อกฎหมาย 

  ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) : ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 8 เรื่องเงินสะสม ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละ 25 ของทุกปี           
เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสม โดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 ของทุกปี การจ่ายเงินสํารองทุน
สะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกิน



- 9 - 
 
ร้อยละ 25 ของเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีนั้น หากมีความจําเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจนํา
ยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้เงินได้โดยไม่รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายไต้เง่ือนไขข้อที่ 89 (1)  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่าน คงฤทธิ์ ครับ  

  ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเพ่ิมเติมนะครับ ที่บอกว่า 
เงื่อนไขข้อ 89 (1) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ เงินสะสมได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการที่จะอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหาร งานชุมชนและสังคม เป็นกิจการที่เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทํา เพ่ือบําบัดความเดือดร้อน ของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่าน คงฤทธิ์ ครับ 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ทุกท่าน
ครับ ผมคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 2 อําเภอพล 
 ผมมีข้อสงสัยในญัตติ ที่เสนอในวันนี้เป็นอย่างมาก เป็นความหนักใจและเป็นการทําการบ้าน       
มาหลายครั้ง ในข้อเบื้องต้นอยากจะชี้แจงว่า ในระเบียบข้อกฎหมาย ที่ทางท่านเลขาได้อ่านนั้นยังไม่ได้         
เข้าบริบทนี้เท่าไหร่นะครับ ก็อยากจะฟังคําชี้แจงเพ่ิมเติม 
 ประเด็นที่ 2 งบประมาณในหมวดนี้ บอกว่า มันเอาใช้จ่ายปี 56 วิธีการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น       
มีหลักการและเหตุผล มีการคํานวณเหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ ทุกครั้งที่เราจะใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเรากังวลหลายๆ
เรื่องมีการกันเงินหลายรูปแบบเงินเดือน มีความจําเป็น ดอกเบี้ยปีที่ผูกพัน เหล่านี้เรากันมาโดยระเบียบปฏิบัติ
มาอย่างนี้โดยตลอด ผมเองกราบเรียนมาอย่างนี้ว่า ญัตตินี้พ่ึงเคยเห็น ผมอยู่ในสภาแห่งนี้มานาน ผมเคารพ        
ในญัตติของท่านนายกท่ีเสนอมีความจําเป็น แต่ประเด็นนี้อยากจะสอบถามและหาความเพ่ิมเติม  
 ประเด็นต่อมา ขอบเขตอํานาจของสภา มันมีอํานาจแค่ไหนในการที่จะอนุมัติงบประมาณ
ย้อนหลัง วันนี้ถ้าหากเรานับสภาที่เราเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี 55 หากสภาแห่งนี้ไปตามอายุก็คงหมดวาระแล้วญัตติ
นี้จะเสนออย่างไรและจะใช้จ่ายอย่างไร 
 ต่อมา ประเด็นต่อมาบอกว่าเราใช้จ่ายเกินไป ติดลบ 50 ล้าน แต่เราขออนุมัติใช้ 69 ล้าน     
อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะขอความเพ่ิมเติมคณะกรรมการในฝ่ายที่จะชี้แจ้งต่อไปครับ เบื้องต้นขออนุญาตแค่นี้ก่อน
ครับ 
  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 เชิญท่านนายกฯครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ 
 ตอบข้อสอบถามของท่าน สจ.คงฤทธิ์  อัศวพัฒนากุล นะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เขต อําเภอพล ที่ท่านได้ถามด้วยความสงสัยว่า ทําไมงบประมาณปี 2556 ทําไมถึงมาขอ
ความเห็นชอบ ในสมัยนี้ ปีนี้ นะครับ ซึ่งจริงๆ แล้วก็ขอยอมรับผิดนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดของกองคลังนะ
ครับ ซึ่งทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็มีขอเสนอแนะว่าให้สภาเห็นชอบแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 
กับอนุมัติก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับ ผมจําได้ว่างบเหล่านี้ในปีนี้ ปี 2556 นั้น ผมก็ได้กระจายงบไปทั้ง 42 



- 10 - 
 
เขต สจ. แล้วงบส่วนหนึ่งก็เอาไปทําถมที่บริเวณพุทธมณฑล เมื่อปี 56 ส่วนหนึ่งก็เอาไปบําบัดความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชนใน 42 เขตเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นะครับ เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรก็จะเชิญ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองประสิทธิ์  
อุดมธนะธีระ ได้มาชี้แจ้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อนี้ครับ ขอเชิญครับ 

 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ (รองปลัด อบจ. ขอนแก่น): เรียนท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่าน ดร.สุชาติ  ไตรองค์ถาวร เรียนท่านนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ท่าน ดร. พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านปลัด หัวหน้าส่วน
ราชการ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
 กระผม นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ รับผิดชอบกองคลังนะครับ ก็จะขอนําเรียนความเป็นมา
ในปี 2552 นะครับ เราได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นความจําเป็นที่นํามาบริหารนะครับ ให้ลงพ้ืนที่นะ
ครับ ในปี 56 นะครับ เราได้เสนอสภาแห่งนี้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมนะครับ 120 ล้านสภาก็ได้อนุมัติ          
เมื่ออนุมัติก็ได้นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของสภาแห่งนี้ ก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายทุกขั้นตอน เพียงแต่ว่า
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจ ในปี 56 แล้วได้ทักท้วงว่า เงิน 120 ล้าน ที่เราได้อนุมัติในวันนั้น ไม่ได้
หักเงินกู้ที่เป็นผลต่างจากการที่เราส่งช้านะครับ ซึ่งมันจึงทําให้ เงินสะสมที่เราอนุมัติในวันนั้น 120 ล้านติดลบ
ไป 69 ล้าน  ไอ้ 69 ล้านตัวนี้ ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้ว่าเราทําให้เกิดความเสียหาย เพราะเรา
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ี ไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้ตามท่ีสมาชิกขอมา ผู้บริหารนําเสนอเข้า
มาสภาแห่งนี้นะครับ เพียงแต่ว่า มันไม่ถูกระเบียบตรงที่ว่ามันไปกินเงินทุนสํารอง เมื่อกินเงินทุนสํารอง
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ให้ขออนุมัติย้อนหลังตามระเบียบ ตามระเบียบก็คือเงินสํารองต้องให้สภา
เห็นชอบ แล้วก็ให้ผู้ว่าอนุมัติ นะครับ อันนี้ขอนําเรียนข้อเท็จจริง มันเกิดขึ้นจริงนะครับ สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเขาไม่ได้ว่าเราทุจริต ไม่ได้ว่าเรา เพียงแต่ว่า เราไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ เมื่อปี 48 นะครับ ปี 48 
ในปีนั้นผมก็ยอมรับว่า ผมเป็นผู้อํานวยการกองกิจการสภา ผมมารับตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลังเมื่อ 1 
มกราคม 2549 หนังสือ ๔๘ ตอนนั้น ผมยอมรับ ผมไม่เห็นแต่มันเป็นเรื่องการปฏิบัติทางระบบบัญชี เมื่อเรา
จ่ายเงินไปแล้ว แล้วจะต้องไปลงเป็นเงินสะสม เพราะฉะนั้นสภาแห่งนี้จะเห็นว่าทําไมเงินสะสมที่เรามีอยู่ 500-
600 ล้าน ถึงใช้ไม่ได้ ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ เพราะมันต้องหัก 20  เปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบกฎหมาย          
แล้วต้องมาหักเงินที่ใช้จ่าย ใช้หนี้เขา ผลต่างนะครับต้องมาหักตัวนี้ก่อนถึงจะใช้เงินสะสมได้ ผมก็ยืนยันว่าผม
ทํางานด้วยความละเอียดรอบครอบ แต่ว่าบางครั้งหนังสือสั่งการ มันสั่งมาเยอะ บางทีเราก็ตามไม่ทัน เจ้าหน้าที่
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องรายละเอียดก็จะให้ทางคุณสุวรรณได้ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายนี้อีกทีหนึ่ง 
ขอบคุณมากครับ 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 

 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร ข้าราชการทุกท่าน 
 ต้องขอบคุณครับที่ได้ชี้แจงในความจําเป็น ในข้อผิดพลาด ที่สําคัญได้บอกถึงข้อท้วงติงจาก 
สตง. ตอนนี้ที่พูดในวันนี้ไม่ได้บอกว่าท่านผิดหรือทุจริต แต่จริงแล้ว สิ่งที่เราทํางบประมาณในปีงบประมาณ         
ในการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เรามีขั้นตอน เรามีระเบียบ ซึ่งเราได้ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน การผิดพลาดย่อม
มีแน่นอน แต่เมื่อผิดพลาดแล้วเราต้องไปหาวิธีการ วิธีการก็คือฝ่ายบริหาร ฝ่ายราชการ ว่าเราจะมีช่องทางไหน
ที่จะสามารถบริหารจัดการให้ถูกต้อง ทีนี้ท่านเลยอ้างว่าเราต้องเอาเข้าสภา เพ่ือจะขอมติความเห็นชอบแล้วนํา
ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เป็นการเสร็จสิ้น ผมเรียนถามอย่างนี้แล้วมีมาตราไหนที่เข้าและตรงกันบ้าง 
มาตรา 89 (1) ก็ยังไม่ตรง สภาฯ แห่งนี้มีหน้าที่พิจารณาเงินเป็นปีต่อปีในปีงบประมาณที่เกิดขึ้นเท่านั้น เราไม่
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มีอํานาจหน้าที่ ที่จะเบิกจ่ายย้อนหลัง ถ้ามันผิด สภาฯ แห่งนี้ก็ผิดด้วย ท่านมั่นใจอย่างไรว่า ถ้าสภาอนุมัติแล้ว 
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้หรือไม่ เพ่ือใช้จ่ายงบประมาณให้อย่างถูกต้องตามระเบียบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตรงนี้แหละครับคือคําถาม ไม่มีอคติใดๆ ทั้งสิ้น บนพ้ืนฐานของการทํางาน        
บนพ้ืนฐานของสมาชิกสภาฯ ขอให้ตอบเพ่ือความมั่นใจ สมาชิกก็พร้อมจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามความเห็น
ของฝ่ายบริหารครับ ผมเคยทําการบ้านญัตตินี้ส่งมาให้ผมก่อนอยู่หลายเดือน ผมทําการบ้านโดยวิธีเข้าอบรมใน
ทุกที่ที่มีการอบรม สอบถามไปทางส่วนตัว สอบถามไปทางจังหวัด ญัตติแห่งนี้ไม่ใช้อํานาจของสภาฯ ขอ
อนุญาตพูดแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านวิบูลย์ครับ 

 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า) : ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ    
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ 
 ผมเองอยากจะเรียนถามท่านประธานสู่ฝ่ายบริหารว่า งบที่เราเองจ่ายขาดเงินสะสมไปถมดิน
ของพุทธมณฑลมันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า นี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สอง สตง. ท้วงติงมาเกี่ยวกับการถมดินของ
พุทธมณฑลว่าที่ใช้สภาฯ ผ่านไปมันไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของสภาหรือเปล่า อันนี้ก็ขอถามนะครับ เดี๋ยวท่าน
ประธานต้องให้ฝ่ายบริหารชี้แจงนะครับ ข้อที่สาม ผมอยากจะถามว่า ถ้าญัตติวันนี้ไม่ผ่านสภาฯ จะเกิดอะไรขึ้น
ครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ท่านวิบูลย์ ท่านถามได้ตรงดีมากนะครับ จริงๆ ผมอยากจะตอบ แต่ท่านบอกให้ท่านนายก
ตอบ เชิญท่านนายกครับ  

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้ งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :                   
ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ 
 จริงๆแล้ว เรื่องนี้ก็คือ สํานักงานตรวจเงินได้มาตรวจเจอ ทางเจ้าหน้าที่เรา ก็เข้าใจผิดเลยถาม
ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร ทางสํานักงานตรวจเงินก็ได้แนะนํามาว่า ให้ผ่านทางสภาฯ ตอนเงินสะสมก็ได้ผ่านทาง
สภาฯ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด คราวนี้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็บอกให้เอามา
ผ่านสภาฯ แล้วนําไปผ่านผู้ว่าให้ท่านอนุมัติ จริงๆ เงินที่เราได้จ่ายขาดออกไปนั้น เงินนั้นส่วนหนึ่งก็เอาไปถมที่
พุทธมณฑลประมาณซัก 20 กว่าล้านบาท อีก 40 กว่าล้านก็น่าจะเอาไปลงในพ้ืนที่ 42 เขต ให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนในสมัยนั้น ก็อยากจะเรียนว่าเราทํางานด้วยความสุจริตใจ บางครั้งก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้าง ถ้าถามว่า 
หากสภาฯ แห่งนี้ไม่เห็นชอบตามที่ท่านวิบูลย์พูดนะครับ ถ้าไม่เห็นชอบก็เป็นเรื่องของนายก คือตัวกระผมต้อง
หาเงินมาจ่ายเอง 69 ล้าน เพราะผมเป็นคนอนุมัติ สภาฯเห็นชอบ ผมอนุมัติ สภาฯ ไม่เห็นชอบในคราวนี้ ผมก็
ต้องหามาจ่ายเอง 69 ล้านบาท จ่ายคืนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขอให้ท่านปลัดฯ ได้
ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกด้วยครับ 

 นางพัฒนาวดี จันทร์นวล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : กราบเรียน             
ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะ 
 ขออนุญาต กราบเรียนในรายละเอียดและขอตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาฯ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่านคงฤทธิ์และท่านวิบูลย์นะคะ เมื่อปัจจุบันนี้ หนังสือของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน     
มาเม่ือวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งชี้มาในเรื่องการที่สภาฯ อนุมัติจ่ายขาดของเงินสะสมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน 99 ล้านบาทเศษ ว่าเงินสะสมจํานวนดังกล่าว ไปใช้จ่ายเกินกว่าเงินสะสมที่ควรจะจ่ายได้  
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ก็คือไปใช้จ่ายเงินทุนสํารอง ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า เหมือนเงินสะสมนี่อยู่กระเป๋าขวา เงินทุนสํารองอยู่
กระเป๋าซ้าย วิธีการในการใช้เงินสะสมกับเงินทุนสํารองจะแตกต่างกัน ซึ่งก็คือ ในวันที่อนุมัติสภาฯ ในวันนั้นได้
มีการขออนุมัติ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ระบุแยกเม็ดเงินว่าเป็นเงินทุนสํารอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรวจสอบแล้ว ทําให้ยอดเงินทุนสํารองติดลบไป 50 ล้าน เหตุเกิด ณ ปี พ.ศ. 2556 ในกระบวนการถามว่า 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร ข้าราชการจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งทางสํานักงานตรวจ
เงินชี้แจงมาว่า ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กํากับดูแล ตรวจสอบข้อเท็จจริงดําเนินการกรณีที่สภาฯ 
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ณ วันนั้น ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วก็คืออํานาจในการ
อนุมัติ การยกเว้น การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ อํานาจก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะเดียวกันทาง
ภาคราชการโดยการนําของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ขออนุมัติยกเว้น ไปตามระเบียบ ไปที่
จังหวัด จังหวัดตอบกลับมาว่า ไม่อนุมัติเพราะกระบวนการจริงๆแล้ว ก็เป็นตามข้อ 87 ที่ท่านเลขาฯ ได้เรียน
ชี้แจง แต่กระบวนการอนุมัติ เราอนุมัติในข้อ 89 เพราะว่าเป็นอํานาจหน้าที่ กรณีเร่งด่วน แต่ไม่ได้แยกเม็ดเงิน
ว่าเป็นเงินทุนสํารอง เงินทุนสะสม หลักก็คืออยู่แค่นี้ ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดในปี พ.ศ. 2559 ดิฉันเองพ่ึงมา
รับตําแหน่ง วิธีการในการแก้ ก็คือ เราพยายามจะประสานกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าถ้าเกิดอย่างนี้ 
จะต้องแก้อย่างไร ผู้ว่าจะอนุมัติ ต่อเมื่อสภาฯ จะอนุมัติ จ่ายขาดเงินทุนสํารอง เงินสะสม ถ้าสภาฯ ไม่อนุมัติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะกล้าอนุมัติได้อย่างไร เพราะกระบวนการของเราเป็นคนละเม็ดเงิน หลักง่ายๆ ก็คือ
ประมาณนี้ ก็เรียนฝ่ายสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณานะคะ เพราะว่า จริงๆแล้วทุกเรื่อง ทุกรายการ เราพยายามที่
จะหาแนวทาง และได้หารือกับท้องถิ่นจังหวัดเพ่ือรับทราบเรื่องนี้แล้วตั้งแต่ท่านมาดํารงตําแหน่งใหม่ๆ เพ่ือเรา
ที่จะหาทางออกและแก้ปัญหาร่วมกัน ขอบคุณคะ 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 

 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ครับ ท่านประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ 
 ผมจําเป็นที่ต้องถามหลายครั้ง ผมมีความจําเป็นที่ต้องซักถามเพ่ือความกระจ่าง เพ่ือให้ญัตตินี้
ถูกต้องและชัดเจน การที่ท่านปลัดได้ตอบ ก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่ง ท่านนายกได้ตอบแบบนั้น มันไม่ได้ มันไม่ใช่
วิธีการบริหารที่ดี ขอเรียนชี้แจงแบบนี้ว่า วันนี้เพ่ือให้ความกระจ่างเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ผมได้รู้ว่า เคยเสนอ
ญัตตินี้ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุมัติ ประเด็นต่อมาคือ วันนั้นเราอนุมัติเงิน 
120 ล้านบาท วันนี้เรามาอนุมัติอีก 69 ล้านบาท นี่คือครั้งที่ 2 แล้ว และนี่คือการตั้งข้อสังเกต ท่านจะตอบ
หรือไม่ตอบก็ได้ และมาดูข้อกฎหมาย ข้อ 87 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละ 25 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุนสํารอง
เงินสะสม โดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มข้ึนร้อยละ 25 ของทุกปี 
 การจ่ายเงินทุนสํารองสะสมจะกระทําได้เมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือไม่เพียงพอต่อการ
บริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด” 
 ประเด็นก็คือว่า ความหมายของข้อกฎหมาย เป็นปีต่อปี ถ้าเราอนุมัติไปในวันนี้ จะสามารถ
ครอบคลุมกันได้หรือเปล่า สภาฯ มีอํานาจมากขนาดนั้นเลยหรือ? ท่านลองให้นิติกรมายืนยันด้วยว่า            
ข้อกฎหมายนั้นใช้ได้หรือเปล่า ถ้าเขายืนยัน ผมเองก็จะไม่ประวิงเวลา จะไม่ทําให้สภาแห่งนี้เสียเวลาพิจารณา
ญัตติอ่ืนๆ และก็จะใช้ดุลพินิจของสภาจังหวัดต่อไป ลองเอาตรงนี้ไปเป็นข้อสรุป เพ่ือให้ความชัดเจน ก็ข้อให้
ตอบเป็นข้อกฎหมาย แล้วให้ฝ่ายนิติกร ตอบว่าสามารถทําได้หรือเปล่า ขอบคุณครับ 
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 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านนิติกรครับ 

 นายสุวรรณ มะนิลา (นิติกร ช านาญการพิเศษ) : ครับ ท่านประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ 
 ในกรณีที่ท่านคงฤทธิ์ได้อภิปรายไปนะครับ ก็อยากจะนําเรียนว่า ในประเด็นการจ่ายเงินทุน
สํารองสะสม จะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมมีไม่เพียงพอต่อการบริหารโดยขอความเห็นชอบจากสภาฯ และ
ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยปกติเราจะออกไปก่อน แต่เนื่องจากว่า ทางสภาฯ และฝ่ายบริหารของเรา
เข้าใจในขณะที่เราพิจารณาเงินสะสม จึงเป็นเพียงอํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ตอนนี้ความได้
ปรากฏว่า เงินสะสมที่สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นมีส่วนหนึ่ง ประมาณ 60 กว่าล้านบาท ได้ล้ํา
เข้าไปในส่วนของเงินทุนสํารอง ดังนั้นเมื่อความปรากฏในภายหลัง ถามว่าเป็นอํานาจของสภาหรือไม่ที่จะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสํารองในส่วนที่ล้ําไป จากมติครั้งก่อน ในประเด็นนี้ เรามาดูในแนว
ปฏิบัติของระเบียบ เราก็มีหลายครั้งที่มีมติเห็นชอบย้อนหลัง เหตุผลคือ เพ่ือให้การพิจารณาในครั้งก่อนนั้น
สมบูรณ์ตามระเบียบ ข้อบังคับ เพราะว่าในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งก่อน ใช้ระเบียบเป็นอํานาจใน
การจ่ายขาดเงินสะสม แต่เมื่อข้อเท็จจริงมันปรากฏในภายหลัง ไม่ได้ปรากฏในขณะนั้น ถ้าปรากฏในขณะนั้น
เลยว่า เงินสะสมที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินทุนสํารองส่วนหนึ่ง สภาฯ ก็จะได้เพียงเห็นชอบแต่ไม่อนุมัติ แล้วสภาฯ ก็
จะมีมติให้ฝ่ายบริหารขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เมื่อมาปรากฏภายหลัง การที่สภาฯ จะมีมติเห็นชอบใน
ครั้งนี้เพ่ือให้จ่ายล้ําในเงินสํารองไป จึงเห็นว่าไม่ขัดต่อกฎหมายใด แต่เป็นอํานาจของสภาฯ ครั้งนี้จะใช้ว่าสภาฯ 
เห็นชอบแต่อํานาจอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นถามว่าทําได้หรือไม่ ตอบว่าทําได้ครับ ในความเห็นของ
ผมยืนยันว่าทําได้ครับ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาที่ผ่านมาแล้วชอบโดยผ่านสภาฯ ครับ 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านอนุชาครับ 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ 
 ฟังหลายๆ คนที่แสดงความคิดเห็น ผมก็เลย สรุปว่าจริงๆ แล้วก็เกิดจากทางสํานักงานตรวจ
เงินทักท้วงมา ในวันที่เราอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ก็เป็นอํานาจของสภาฯ เราเองนะครับ ที่ยกมือให้ผ่านไป 
เพียงแต่ว่าเงินก้อนนั้นไปล้ํากับเงินอีกกองหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่องผิดหรือไม่ผิด ผมขอใช้ดุลพินิจส่วนตัว          
เมื่อ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ชี้ทางออกให้กับเรา แล้วสภาฯเราก็ยกมือในครั้งที่แล้ว ครั้งนี้ก็ยกมือใหม่ให้
เรียบร้อย เพราะว่าโครงการส่วนใหญ่ใน 42 เขตก็ดําเนินการไปแล้ว เพียงแต่ว่ามายกตามข้อแนะนําของ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้น ถ้าสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ชี้เราผิด ก็คงไม่มีหน่วยงานอ่ืนมาชี้เราผิดอีก
หรอก แล้ววันนี้ระเบียบวาระมีเยอะ นี่ก็จะเที่ยงแล้ว ก็ขอให้รีบผ่านไปก่อน ทําให้มันถูกต้อง ไม่ต้องไปห่วงหรอ
กว่าเมื่อสภาฯ อนุมัติแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่อนุมัติ ถ้าเราผ่านให้แล้ว ไม่มีปัญญาให้ท่านผู้ว่าราชการ
เซ็นต์ ก็จบกันไป แค่นั้นแหละครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านคจิตร  พงษ์คําพันธ์ ครับ 

 นายคจิตร  พงษ์ค าพันธ์  (ส.อบจ. อ าเภอพล เขต 1) : เรียนท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา ท่านนายกเพ่ือนสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่านครับ ผมนายคจิตร พงษ์คําพันธ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมืองพล เขต 1 ครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นผู้ให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความจริงแล้วได้ฟังจากท่านนิติกรแล้วก็เข้าใจดี ความจริงแล้วก็ไม่ใช่การทุจริตคอรัปชั่นอะไร 
เป็นปกติที่ สตง.จะท้วงติง ตรงนี้ถือว่าดีครับ ที่เขาท้วงติงและหาทางออกให้ครับ การที่เราอนุมัติ  120 ล้าน 
นั้น ก็ถือเป็นการอนุมัติเพ่ือคนขอนแก่น ให้พวกเราเป็นสภาที่เป็นที่พ่ึงของประชาชน ยิ่งได้รับการท้วงติงจาก 
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สตง. ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดี   ก็ไม่ซับซ้อนครับ ท่านอนุชา ขออนุญาตเอ่ยนาม เพียงแต่ว่าเรามาทําให้ถูกต้อง
ตามข้อแนะนําการทุจริตนั้นเราไม่มี ถือว่าบริสุทธิ์พร้อมที่จะยกมือให้ ขอบคุณมากครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านคงฤทธิ์ ครับ 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  (ส.อบจ.อ.พล เขต 2) : ท่านประธานสภาที่เคารพครับ 
ประเด็นที่ผมได้ถามทางฝ่ายบริหารแล้ว และได้ชี้แจงพอสมควร ถามด้วยความเป็นห่วง ถามด้วยความ เข้าใจ 
เพราะคนแต่ละคนมีความเข้าใจต่างกัน การที่อนุมัติให้ใช้ดุลพินิจของแต่ละท่าน ผมจึงเรียกร้องให้ฝ่ายนิติกร
ออกมาให้คําชี้แจง พอชี้แจงมาแล้วผมก็เข้าใจ แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุจริต แต่มันต่างกรรมต่างวาระ ต่างเวลา  
เท่านั้นเอง เมื่อต้องการทําให้ถูกวาระ ถูกญัตติมันก็ต้องพูดคุยกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปก็คือว่า ต่อไปก็จะ
เป็นการขอมติสภาแห่งนี้ ใครที่เห็นว่าจะให้ผ่านญัตตินี้ให้ยกมือ ท่านก็ต้องให้ขานชื่อว่ามีใครบ้าง ท่านที่ไม่เห็น
ด้วยท่านก็ต้องให้ขานชื่อว่ามีใครบ้าง มันถึงจะถูกต้อง ผมขอยืนยันว่าญัตตินี้ต้องทําแบบนี้ เพราะว่ามันเป็นการ
อนุมัติเรื่องการเงิน ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ถูกต้อง และได้หาลือมาพอสมควร ดังนั้นแล้วแต่สภาจะดําเนินการ
ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับท่าน วิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ครับ 

 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล  (ส.อบจ. อ าเภอเวียงเก่า) :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมเองอยากจะเรียนต่อท่านประธานว่า จริงๆ แล้วนะครับในประเด็นนี้ 
ทางสมาชิกฯ ส่วนมากก็ไม่ทราบลึกตื้นหนาบางนะครับ ผมเองอยากจะเรียนผ่านท่านประธานถึงฝ่ายบริหารนะ
ครับว่า ถอนญัตติก่อนดีไหมครับแล้วก็ส่งเรื่องต่างๆ ให้สมาชิกทราบและได้ศึกษาก่อนแล้วเราประชุมครั้งใหม่ 
จะดีกว่าที่เราจะขอญัตติในวันนี้นะครับ ผมกังวลว่าข้อมูลที่สมาชิกท่ียังไม่รู้อะไร เขาอาจจะยกมือ หรือไม่ยกมือ
ก็ได้ครับและอยากจะให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับ เพราะว่าเรื่องต่างๆ ที่ผ่านมานี้ ตัวผมเองนะครับ
ท่านประธานก็ไม่ได้กล่าวหาฝ่ายบริหารว่าเขาทําโดยพละการ เขาเองมีจิตใจที่ดีที่ช่วยเหลือประชาชนก็ยอมรับ
ได้ แต่ในการจ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่นะครับ เขามีระเบียบอยู่ในมือ เขาไม่น่าจะไปจ่ายในวงเงินสํารอง
นะครับ ผมเองอยากจะถามว่าเจ้าหน้าที่เขาทํายังไง แต่มันก็ผ่านมาแล้วนะครับ เราจะไปตัดว่าใครผิดใครถูกมัน
ก็คงจะไม่ดีนะครับ เราเองคงหาทางที่จะแก้ไขนะครับ ให้สภาเราเองดําเนินกิจกรรมต่อไปได้นะครับ ผมเองขอ
เสนอท่านประธานว่าขอให้ถอนญัตติครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่าน นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ครับ 

 นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  (ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง) : กราบเรียนท่านประธานสภา    
ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ สจ.เขตอําเภอหนองสองห้อง ได้ฟังความภาพรวม           
ฟังข้อผิดพลาด ถ้าฟังความภาพรวมของฝ่ายบริหารก็คงจะตีความเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ถูกหรือผิดกับการหาเงินออกมาเมื่อปี 2556 เจ้าหน้าที่ก็หน้าจะรู้นะครับว่าเงินมันเป็นมายังไง     
ซึ่งท่านดูแลในจุดนี้โดยเฉพาะอยู่แล้ว พอเหตุมันผิดพลาดมา เข้าสภา สภาก็มั่นใจว่าทุกอย่างคงถูกต้องก็อนุมัติ
นะครับ พอมาถึงวันนี้ สตง.ตรวจสอบว่าเราผิดพลาด เมื่อสักครู่ท่านนายกก็พูดแล้วว่าถ้าสภาไม่อนุมัติจะเกิด
อะไรขึ้นท่านนายกก็บอกว่าหาเงินอีก  69 ล้าน ใช้เขา เราก็คงไม่ใจดําที่จะให้ท่านนายกหาเงินขนาดนั้นหรอก
ครับ แต่เราก็เป็นห่วงเราเหมือนกัน ถ้าเราอนุมัติผ่านไปแล้วนี้  ถามตรงประเด็นเลยครับ ติดคุกหรือไม่ครับ     
ถ้าติดติดกี่ปี ผมจะประเมินว่ารับไหวหรือไม่ไหว หรือถ้าไม่ติด ต้องหารคนละเท่าไหร่จาก  69 ล้าน ตกคนละ
เท่าไหร่ ถ้าไหวผมจะช่วยครับ แต่ถ้าไม่ไหวผมจะไม่ยกมือครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



- 15 - 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่าน อาทิตย์ ถนอมทุน ครับ 

 นายอาทิตย์  ถนอมทุน  (ส.อบจ. อ าเภอสีชมพู เขต 1) : เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาที่
เคารพครับ การจ่ายเงินสํารอง เมื่อสักครู่ท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ก่อนที่จะขอผ่านญัตตินี้ผมอยาก
ให้ท่านเลขาชี้แจง ข้อกฎหมายอีกครั้ง เพราะฟังไม่ทัน การจ่ายขาดเงินสํารองที่ผมจับใจความได้ นอกจากเพ่ือ
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ต่อพ่ีน้องประชาชนจะต้องมีอยู่ในข้อบัญญัติของเราด้วยหรือไม่ ถ้ามีส่วนที่สมาชิกทํา
งบประมาณเข้ามาคนละ 1 ล้านบาท เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขของพ่ีน้องประชาชน ถูกต้องครับ แต่ที่ถมดินของ
พุทธมณฑลอีสานนั้น ไม่ใช่การบําบัดทุกข์ บํารุงสุขของพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ และมีอยู่ในข้อบัญญัติของเรา
หรือไม่ครับ ถ้าเราผ่านไปแล้วเกรงว่าจะเป็นปัญหาในอนาคต อนุญาตเรียนปรึกษาแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 เราก็อภิปรายการเบิกจ่ายเงินทุนสํารองประจําปี 2556 มาพอสมควร จริงๆ ตั้งแต่ท่านนายก

เสนอญัตติมาผมก็มีข้อสงสัย ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการทําให้มันถูกระเบียบนะครับ การทํางานก็มีพลาดกันได้ทุกคน
ครับ วันนี้เราจะเห็นว่าญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบแค่นั้นเอง เพ่ือให้ท่านผู้ว่าไปอนุมัติ หลายท่านพูดก็มีเหตุผล
นะครับ อย่างท่านคงฤทธิ์ ท่านก็เป็นผู้อาวุโสในสภาแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นญัตติที่ไม่เคยเห็นเลย           
ปี 2560 อนุมัติปี 2556 วันนี้เรามาขอความเห็นชอบเพ่ือให้ถูกระเบียบซึ่งเกิดจากการท้วงติงจาก สตง. 
ดังนั้นเรามีสิ่งยืนยันมีที่ยืนยัน ผมอยากกราบเรียนว่าเรื่องจะเรียกเงินคืนหรือติดคุก ดังที่ท่าน สจ.ศิริชัย ได้พูด
นะครับ ผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้น ดังนั้นเราทําตามระเบียบต่างๆ เพราะระเบียบเปลี่ยนแปลงมาตลอดครับ                   
เราตามกันไม่ค่อยทันเราต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งวันนี้ก็มีสมาชิกเสนอขอถอนญัตติ จริงๆ ผมไม่อยากให้ถอน 
อยากทําเรื่องนี้ละล่วงไปตามเหตุผล ไปตามระเบียบและ เหตุที่ สตง.ท้วงติงมานะครับ หลายๆ ท่าน ก็อยู่ใน
แนวของการสนับสนุน อยากให้ญัตติที่ท่านนายกเสนอมาได้ขอมติจากสภาแห่งนี้ครับ อยากกราบเรียนสมาชิก
เพียงเท่านี้ครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่าน อดุลย์  คามดิษฐ์ ครับ 

 นายอดุลย์  คามดิษฐ์   (ส.อบจ อ าเภอชนบท) : ท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกที่
เคารพทุกท่านครับ ผมอดุลย์  คามดิษฐ์ อําเภอชนบทครับ ได้ฟังท่านประธานเล่าก็เข้าใจ จริงๆ แล้ว เห็นนิติกร
ว่าหนังสือสั่งการของ สตง. นั้น ผมว่าก็น่าจะให้พวกผมดูบ้าง ว่าเขียนว่ายังไงและอีกประเด็นต่อมาขอนําเรียน
ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ใช่ว่าไม่อยากอนุมัติ แต่อันที่เขาท้วงติงเรามา มันอยู่ตรงไหน อย่างน้อยๆ ผมจึงขอเสนอ
ท่านประธานวันนี้ก็จบ ยังไงมันก็ต้องจบอยู่แล้ว ผมขอให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้วเอาหลักฐานต่างๆ    
เอามาดู ว่า สตง. เขาจะรับผิดชอบกับเราไหม ในหนังสือสั่งการตัวนั้นเขาว่ายังไง ขอเรียนกับท่านประธานตาม
นี้ครับ 

 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับท่าน วิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล ครับ 

  นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล  (ส.อบจ. อ าเภอเวียงเก่า) :กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมขอเสนอญัตติเรื่องการถอนญัตติเรื่องการเบิกจ่ายเงิน เงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ 2556 ครับ ขอผู้รับรองครับ 
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  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ขอผู้รับรองครับ 2 คน 

 ครับท่านวิบูลย์ได้เสนอญัตติขอถอนญัตติเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนสํารองสะสมประจําปี
งบประมาณ 2556 ถูกต้องไหมครับ ผมจะถามนะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เชิญท่านคจิตร  พงษ์คําพันธ์ ครับ 

 นายคจิตร  พงษ์ค าพันธ์  ( ส.อบจ. อ าเภอพล เขต 1) : เรียนท่านประธานที่เคารพ                  
ผมนายคจิตร พงษ์คําพัน อําเภอพล เขต 1 นะครับ ผมเรียนแล้วว่าเดิมนั้นไม่เข้าใจ พอได้ยินสมาชิกท้วงติง         
ฝ่ายกฎหมายก็อธิบาย ผมก็เข้าใจครับ ผมขอเสนอว่าให้ขอมติที่ประชุมเลยครับ 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านนายก ครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนที่จะท่านจะขอมติว่าถอนหรือไม่ถอนก็อยากจะเรียน
ต่อที่ประชุมว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2556 แล้ว หลายปีแล้วนะครับ จริงๆ เรื่องนี้เราจะนําเอาเข้าสภาหลาย
ครั้งแล้วนะครับ เราก็โต้ตอบกับ สตง. ตอบไป ตอบมาว่าเราทําถูก เช็คไปเช็คมาสุดท้ายเราก็ต้องยอม ก็เลยถาม
เขาว่าถ้าจะทําให้ถูกต้องทําอย่างไร เค้าเลยบอกว่าขอสภาให้ความเห็นชอบแล้วขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด          
เราก็ทําตามคําแนะนําของ สตง. เมื่อปลัดฯ นิติกร ก็มาตอบคําถามแล้วว่าไม่มีปัญหา ชี้แจงชัดเจน อีกอย่างหนึ่ง
ผมอยากเรียนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ผ่านมาหลายชุดแล้ว ถ้าเรายืดเยื้อไปเกรงว่าจะมีปัญหา นะครับ ตอนนี้ไม่ใช่
มีแค่เรื่องนี้นะครับ ตอนนี้ยังมีหลายเรื่องที่ สตง. เรียกเงินคืนเป็นเกือบ 50 โครงการแล้วหนังสือนี่นะครับที่ท่าน
คงฤทธิ์ว่าผมตอบไม่เหมาะสม ผมยืนยันนะครับว่าผมพูดจริง หนังสือของ สตง. เขาบอกว่า ให้หาผู้รับผิดชอบนํา
เงินจํานวน เก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์  ส่งคืนคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ผมเลยบอกว่าถ้าสภาไม่อนุมัติใครเป็นคนจ่าย ก็คือผมเป็นคนจ่ายเพราะว่าผมเป็นคนอนุมัติ 
ส่วนท่านเห็นชอบ เพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นเงินสะสม เป็นอํานาจของเรา ดังนั้นถ้าเราปล่อยผ่านไปมันจะเป็นดิน
พอกหางหมู 50 เรื่องยังแก้ไม่จบ เรื่องที่ 56 เรื่องที่ 57 ก็จะตามมา ผมก็พยายามแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ เพราะว่า
เราจะต้องมีผู้กํากับดูแลท่านจะลงนามให้เราหรือไม่ ท่าน สจ.อนุชา ก็พูดว่า เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว ผู้ว่าราชการ
จะอนุมัติ ไม่อนุมัติ ก็ขึ้นอยู่กับเพาเวอร์ฝ่ายบริหาร ท่านไม่ต้องห่วงครับ เรามีท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นจังหวั ดเขา  
ดูข้อกฎหมายถ้าถูกต้องเขาเสนอผู้ว่าราชการเห็นควรอนุมัติ เพราะเขาเดินตามตัวบทกฎหมายถ้าเราจะค้างคาไป 
เราก็จะปวดหัวแบบนี้หละครับ เพราะเรื่องมันเยอะมาก เรื่องของ สตง.เยอะครับ มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามา
เปิดเผย ไหนจะเรื่องงบอุดหนุนสมาคมกีฬา อันนี้ก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบเพียงแค่นี้ครับ  

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่าน อนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ครับ 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ. อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : เรียนท่านประธานที่
เคารพ ผมขอเสนอให้ดําเนินการประชุมต่อ เพราะผมดูแล้วมันจะเป็นดาบสองคม ถ้าสภาไม่เห็นชอบทาง สตง.
ชี้ช่องให้เราออกแล้วเราไม่ออกผมเกรงว่ามันจะย้อนมาถึงสมาชิกที่ยกมือในวันนั้น ปี พ.ศ. 2556 มติตรงนั้น
มันจะย้อนเราไหม เมื่อเค้าเรียกเงิน มันก็จะมาปนกันอยู่นั้นแหละครับ ยกไปได้อย่างไร เกรงจะเป็นดาบสองคม
นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่สมาชิกนะครับ 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่าน เดชคํารณ  สิงคลีบุตร 

 นายเดชค ารณ  สิงคลีบุตร (ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 1) : ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาให้ดีครับ วันนี้ถือว่าได้ศึกษาหาความรู้มากมายครับ ถึ งเสียเวลา
หลายชั่วโมง ก็คุ้มครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าสภาแห่งนี้อยู่อย่างสงบครับแต่ก่อนสมาชิกทุกคนมีแต่อยากได้ 
ทําอย่างไร ท่านนายกทําอย่างไร จะได้เงินไปพัฒนาพ้ืนที่ของตัวเอง ท่านก็พยายามบริหารจัดการออกมา     
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เรื่องดังกล่าว จะเลื่อนหรือจะถอนตอนนี้ผมว่าเรามาปลายยกแล้ว คะแนนมันจะออกแล้วถ้าเราเลื่อนไปมันก็
เป็นมวยล้มต้มคนดู ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านกลั่นกรองแล้ว ไม่อยากให้ดึงไว้แล้ว ผมเชื่อว่าเราช่วยกันวันนี้
เหมือนกับช่วยองค์กรของเรา ถ้าเราไม่ช่วยกันองค์กรของเราจะอยู่ได้อย่างไร ผมขอสรุปว่าอย่าเลื่อนเลยครับ 
ขอบคุณทา่นประธานครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ครับท่าน วิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล ครับ 

 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล  (ส.อบจ. อ าเภอเวียงเก่า) : กราบเรียนประธานที่เคารพ  
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมเองจะอธิบายญัตติที่ผมเสนอญัตติถอนนะครับ ในข้อเท็จจริงก็คือว่า       
การที่สภาให้ความเห็นชอบในวันที่ทางฝ่ายบริหารจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อปี 2556 นั้น ทางสมาชิกทุกท่าน          
ไม่ทราบว่าส่วนราชการที่จ่ายเงินสะสมนั้น ทางสมาชิกก็รับทราบว่าจ่ายได้แต่มาถึงวันนี้นะครับสภาเพ่ิงรู้ว่า 
การจ่ายไม่ถูกต้อง ทางสมาชิกทุกท่านก็ต้องกราบขอบคุณท่านนายกในเรื่องงบประมาณนะครับ แต่เรื่อง
กฎหมายก็คือเรื่องกฎหมายนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีจิตใจดีจะช่วยเหลือประชาชนมันคนละเรื่องกันนะครับ  
จึงอยากให้ท่านสมาชิกแยกแยะ ซึ่งสมาชิกไม่ค่อยรู้เรื่องซักเท่าไหร่ ถ้าจะติดคุกก็ขอให้สมาชิกทราบหน่อยครับ 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่าน คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  (ส.อบจ.อ.พล เขต 2) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  
เรื่องนี้มันต่างกรรม ต่างวาระ ถ้าสภาจะขอมติก็ให้ดําเนินการต่อไป ส่วนผมนั้นขอแสดจุดยืนว่าญัตตินี้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและขอเสนอว่าผมไม่เห็นด้วยและก็จะไม่ยกมือ นี่คือความชัดเจนของผมครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่าน วุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ครับ 

 นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว  (ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 2) : เรียนท่านประธานครับ      
ผมอยากจะให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ขอให้ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากันนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราค่อยๆคุย               
ถ้าเราเข้าใจกัน มันก็ไม่มีปัญหาอะไรและก็สนับสนุนท่านเดชคํารณ ว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป มันเป็น
ปลายยกแล้ว ผมว่าทุกท่านควรสนับสนุนคําพูดของท่านเดชคํารณ และ ท่านอนุชา นะครับ แล้วมันก็จะจบครับ 
ทาง สตง. เขาชี้ช่องมาแบบนี้ เราก็น่าจะทําตามท่ีเขาแนะนํานะครับ ขอบคุณครับ 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่าน ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ 

 นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  (ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง): กราบเรียนท่านประธานสภา            
ท่านสมาชิกทุกท่าน มันก็ธรรมดานะครับ คําพูดของแต่ละคนมันก็มีเหตุมีผล อากาศก็ร้อน สถานการในห้อง
ประชุมร้อนไปด้วย และตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้ว ผมขอเสนอให้พักการประชุมเถอะครับ แล้วค่อยมาพูดกันใหม่
ครับ ขอผู้รับรองครับ 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  
 ท่านศิริชัย เสนอพักการประชุม มีผู้รับรองเต็มห้องเลย ขอพักการประชุม บ่ายโมงนะครับเริ่ม
ประชุมต่อ ขอบคุณครับ 

 พักการประชุมเวลา 12.00 น. 

      เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 
 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ขณะนี้เวลา 13.10 น. แล้ว เรายังมีญัตติอีก 10 
ถึง 11 ญัตติที่จะต้องประชุมกันนะครับ ถ้าครบองค์ประชุมแล้วจะเริ่มเปิดประชุมครับ ขอนับองค์ประชุมครับ 
 ครับ บัดนี้ที่ประชุม มีสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่าน ดร.สุชาติ ไตร
องค์ถาวร ประธานสภาขึ้นดําเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ และเรียนเชิญรองประธานสภาทั้งสอง
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ท่าน ท่านมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ รองปรานสภา คนที่ 1 และท่านมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ รองประธานสภา คนที่ 2 
ขึ้นประจําที่ ขอเรียนเชิญครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ขอเริ่มการประชุมนะครับ ซึ่งอยู่ใน
ระเบียบวาระท่ี 5.1 นะครับ ญัตติขอความเห็นชอบเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (กองคลัง) นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านธณัชครับ 

 นายธณัช เครือมา (ส.อบจ.อ าเภอบ้านฝาง) : ครับท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร ข้าราชการทุกท่าน  
 กระผม นายธณัช เครือมา สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น เขตอําเภอบ้านฝาง ท่านประธานสภา
ฯ ครับ มีสมาชิกท่านหนึ่ง ได้กล่าวในห้องประชุมว่า เป็นการปล้นแบงก์ ผมไม่อยากจะให้เสียภาพพจน์ของสภา        
ผมอยากให้สมาชิกท่านนั้นได้ถอนคําพูดครับ เกี่ยวกับคําว่าปล้นแบงก์ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านวิบูลย์ครับ 

 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า) : ครับท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร ข้าราชการทุกท่าน 
 ผมขอถอนคําพูดครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านวิบูลย์ครับ 

 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า) : ครับท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร ข้าราชการทุกท่าน 
 ผมมีเรื่องจะปรึกษากับท่านประธานก่อนนะครับว่า ในเรื่องที่ท่านเองจะขอญัตติในการขอ
ความเห็นชอบเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองคลัง) นั้น          
ทางสมาชิกทุกท่าน ก็ยังศึกษาเรื่องกฎหมายไม่ค่อยเข้าใจกันซักเท่าไหร่ แต่ว่าผมเองอยากจะให้ท่านประธาน
เรียนไปถึงฝ่ายบริหารว่า ผมเองอยากจะได้ยินคําพูดว่า ทางฝ่ายบริหารคิดว่า การขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
จากสภาฯ มันถูกต้องหรือเปล่า ถ้าท่านว่าถูก ผมเองก็จะขอถอนญัตตินะครับ ในญัตติของการขอความเห็นชอบ
เรื่องเบิกจ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองคลัง) ขอให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจง
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านทองสุขครับ 

 นายทองสุข ธนูรัตน์ (ส.อบจ.อ าเภอแวงใหญ่) : ครับท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ          
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร ข้าราชการทุกท่าน 
 ขอเรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ดังนี้ครับ เราเคารพทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของ
สภาฯ แม้แต่ความขัดแย้งหรือความคิดต่างในสภาฯ เราก็ต้องจบในห้องแห่งนี้ ด้วยการเคารพเกียรติ ซึ่งกันและ
กัน ที่ผ่านมาผมอยู่สภามาสองสมัยนี้ ก็เห็นบรรยากาศดีมาตลอด ทั้งฝ่ายข้าราชการประจํา ฝ่ายบริหารและฝ่าย
สภาฯ ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหนือหรือครอบงํา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สิ่งที่เหนือกว่าทุกๆฝ่าย  นั่นก็คือ 
ความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะต้องอิงข้อกฎหมาย วันนี้มีข้อเห็นแย้งจากฝ่ายสภาฯ บางท่าน และฝ่ายบริหาร ก็ได้
ใช้เครื่องมือของฝ่ายบริหารในการตอบความกระจ่างแก่สภาฯ แห่งนี้ โดยใช้นักกฎหมายของทางสภาฯ ก็คือการ
ใช้เหตุใช้ผล ว่าสิ่งที่เกิดข้ึนนั้น เกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2556 และทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นทักท้วงมาตอน
หลังปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเปิดสภาฯ ได้ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือที่จะคืนหรือยกเลิกมติ ในปี พ.ศ. 
2556 ได้ สิ่งที่ทําได้ก็คือเครื่องมือของฝ่ายบริหาร บอกว่า เราต้องเดินไปทางนี้ นั่นก็คือทางสภาฯ สิ่งที่ท่าน
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สมาชิกได้ให้ทบทวน เราก็คงไม่ได้ต่างจากนี้มากนัก ผมหมายถึงช่องออก เมื่อชี้ช่องอย่างนี้แล้ว แม้จะให้เวลาไป
ศึกษาอย่างยาวนานมากมาย ผมก็คิดว่าตัวหนังสือก็คือตัวหนังสือมันอยู่คงที่ แต่ตอนนี้มีทางออกทางเดียวก็คือ 
ต้องใช้เสียงสภาฯ เพราะฉะนั้น กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพ่ือเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ว่า ควรจะ
เดินไปในช่องทางนี้ ก็คือช่องทางที่ใช้สภาฯ ผมคิดว่าคงไม่เป็นอย่างอ่ืนหรือว่าจะยืดยื้อไป ผมก็คิดว่าคงไม่มี
ประโยชน์ต่อทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พวกเรารักทุกคน ขอบคุณครับ 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ สักครู่ท่านวิบูลย์ ก็ขอถอนญัตติขอถอน
ระเบียบวาระ 5.1 นะครับ เพียงแต่ว่าท่านยังติดใจทางฝ่ายบริหารให้ตอบ ถูกต้องนะครับ  
 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 ขอยืนยันต่อสภาฯ แห่งนี้ ว่า ญัตติขอความเห็นชอบเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองคลัง) ทางฝ่ายบริหารได้ทบทวน ได้ดูข้อระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การเป็นอย่างดีแล้ว ทบทวนเป็นอย่างดีแล้ว จึงนําเข้าสภาฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดและขอยืนยันว่า 
ถูกต้องสมบูรณ์แบบทุกประการครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านวิบูลย์ครับ 

 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า) : ครับท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร ข้าราชการทุกท่าน 
 กระผมเองขอถอนญัตติ ญัตติขอความเห็นชอบเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองคลัง) ครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านวิบูลย์ได้ขอถอนแล้วนะครับ ก็แสดง
ว่าญัตติที่ 5.1 ยังพิจารณาอยู่นะครับ ท่านวิบูลย์ครับ เสนอใหม่ครับ 

 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า) : ครับท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร ข้าราชการทุกท่าน 
 กระผมเองขอถอนญัตติ ญัตติขอความเห็นชอบเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองคลัง) ครับ ขอผู้รับรองครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : คืออย่างนี้ครับ ท่านวิบูลย์ขอถอนญัตติ 5.1 
เอาไว้นะครับ และก็มีผู้รับรองเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าขณะนี้ท่านได้อภิปรายเป็นที่เข้าใจ ท่านก็เลยยกมือขอถอน
ญัตติ 5.1 ที่จะถอนออก ก็หมายถึงว่า วันนี้เป็นการพิจารณาญัตติที่ 5.1 เข้าใจตรงกันนะครับ ผู้รับรองถูกต้อง 
ก็คือท่านขอถอนเอง ก็รับรองถูกต้องแล้วครับ ไม่ได้ไปขอมติอะไรนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับอภิปรายมา
พอสมควรแล้ว ก็ได้ความรู้หลากหลาย โดยเฉพาะวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมท่านสมาชิกทุกท่าน ที่มีความคิดเห็นต่าง
เห็นแย้งเป็นความรู้ทางกฎหมายนะครับ ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดชอบให้เบิกจ่ายเงินทุนสํารอง เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                   
(กองคลัง) เป็นจํานวนเงิน 69,664,063.22 บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินทุนสํารอง 28 เสียง นะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินทุนสํารอง 1 เสียง นะครับ คือ นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล 
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มติสภา เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินทุนส ารอง เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองคลัง)    
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่าน คงฤทธิ์ ครับ 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2): ท่านประธานที่เคารพครับ ก็ยินดี 
ที่แท้ ที่เราจะเดินหน้าต่อไป ก็ เครื่องเสียงนั้น คือ ท่านคงฤทธิ์ ใช่ไหมครับ บันทึกในรายงานการประชุมด้วย
ครับ      
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เรียบร้อยนะครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 
5.1 นะครับ  

ต่อไป 5.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอเชิญท่าน นายกฯ ครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
รายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,024.60 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นยี่สิบสี่บาทหกสิบ
สตางค์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนพูวัดวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การบริหารการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได้สะสมของโ รงเรียนพูวัด
วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,024.60.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษา
มีความจําเป็น ต้องใช้จ่ายโดยมีรายได้ไม่ได้เพียงพอ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมได้
ตามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญทา่นสมาชิกครับ 
 ไม่มีผู้อภิปรายนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดวิทยาคม จํานวน 1 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 130,024.60.- บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
 อนุมัติ 26 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
 ไม่มีนะครับ 

มติสภา  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดวิทยาคม จ านวน 1  
  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,024.60.- บาท เรียบร้อยนะครับ 

ต่อไป 5.3 นะครับ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติให้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม สังกัด องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอเชิญท่าน นายกฯ ครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
รายได้สะสมของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนซําสูงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 - บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนซําสูงพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การบริหารการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได้สะสม ของโรงเรียนซําสูง        
พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายญัตตินี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 320,000.-บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีความ
จําเป็น ต้องใช้จ่ายโดยมีรายได้ไม่ได้เพียงพอ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมได้ตาม
ความจําเป็น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติต่อไป 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



- 22 - 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านสมาชิกครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม จํานวน 2 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
 อนุมัติ 26 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
 ไม่มีนะครับ 

มติสภา  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม จ านวน 2 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท เรียบร้อยนะครับ 

ต่อไป 5.4 นะครับ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

 ขอเชิญท่านนายกครับ 
*** นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา  
ช่างเหลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ *** 

 นายวัฒนา  ช่างเหลา  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง ดังนี้ 
 โอนลด งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ จํานวนเงิน 124,260.- บาท 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน
เงนิ 89,700.- บาท และประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวนเงิน 34,560.- บาท แยกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 

66,000.-บาท 
1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง  

เป็นเงิน 23,700.-บาท 
 2. ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 
 2.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน 2  ตัว  เป็นเงิน 6,400.- บาท 
 2.2. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน  จํานวน 12 ตัว เป็นเงิน 18,600.-บาท 
 2.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน  2  หลัง  เป็นเงิน   9,560.-บาท 
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตติ) 
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เหตุผล 
 เนื่องจากกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นหน่วยงานกลางดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการต่างๆ 
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการตั้งจ่ายในข้อญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตลอดทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จํานวนหลายรายการ ซึ่งมีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก ประกอบกับมีบุคลากรขอโอนมาปฏิบัติงานที่กอง
พัสดุเพ่ิมขึ้น จํานวน 3 ราย ทําให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สํานักงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับ
เจ้าหน้าที่ ใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองพัสดุ และทรัพย์สิน ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจึงมีความประสงค์ขอโอนลด – โอนเพ่ิม (ตั้งเป็น
รายการใหม)่ เพ่ือเป็นการจัดซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ข้อ 27 กําหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาน คุณภาพเปลี่ยน เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นเงิน 124,260.-บาท             
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ครับให้การอนุมัติ 26 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
 ไม่มีนะครับ 
มติสภา ครับที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
              เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน  
 เป็นเงิน 124,260.-บาท เรียบร้อยนะครับ 

ต่อไป 5.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักการช่าง) 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านนายกครับ 
 ขอเชิญท่านนายกครับ 

 นายวัฒนา  ช่างเหลา  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานสภา และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายในกรณี ไม่
ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2559 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากสํานักการช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
พบว่า มีโครงการซึ่งระบุสถานที่ ดําเนินการไม่ชัดเจน และมีความผิดพลาดในการคํานวณปริมาณงาน          
จึงจําเป็นต้องขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามแบบแปลนและสภาพพ้ืนที่จริงของโครงการ โดยอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 กําหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 31 กําหนดว่า การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยาย
เวลาเบิกตัดปี 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านอนุชาครับ 

 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ท่านประธาน   
ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จริงๆแล้ว ในรายละเอียด มีแต่อยู่เขตของพรรคพวกกันทั้งนั้น จริงๆก็ไม่
อยากจะนั้นหรอก เพียงแต่ว่าเป็นห่วงว่า ยกตัวอย่างข้อที่ 14 โครงการที่ 14 ท่านประธานตามทันแล้วนะ 
รายละเอียดใหม่  
 ครั้งแรก เดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,270 เมตร ทีนี้ ด้วยวิธีคํานวณ ที่ผิดพลาดเข้าใจอยู่พอ
เปลี่ยนใหม่ มันมาเหลือความยาว 5 เมตรอยู่ 2,600 เมตร แล้วที่นี้ เป็นประเด็นก็คือ 3 เมตร 600 เมตร  
มันเข้ากรอบภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ ถ้าเข้า ผมก็จะตัวอย่าง โครงการนี้เป็นบรรทัดฐาน 
เพ่ือผมจะได้มขี้อเสนอโครงการในลักษณะเดียวกัน ความกว้างเท่ากัน ถ้าปีงบประมา 61 ออกมาผมจะถือตัวนี้
เป็นบรรทัดฐาน ว่ากรอบภารกิจของ อบจ .ทํา 3 เมตรก็ได้ครั้งที่ไปประชุมที่เขาใหญ่ในการแจ้งให้สมาชิก         
ไปอบรมสัมมนา แล้วก็แจ้งให้สมาชิกทําโครงการ คนละเท่านั้นเท่านี้ ก็ได้มีข้อชี้แจงในเรื่องกรอบภารกิจ         
ของอบจ. ซึ่งในวันนั้น ได้มีการแจ้งให้กับสมาชิกโดยทั่วกันว่า กรอบภารกิจของ อบจ . นั้น ถนนนิมันจะแคบซัก 
เมตร 2 เมตร 3 เมตร ว่าไม่เข้ากรอบภารกิจของ อบจ . เราก็ถือปฏิบัติกันมา แล้วอยู่ๆตัวนี้ ตัว 3 เมตร             
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ผมจะถือเป็นบรรทัดฐาน ถ้าหากว่าผมมี โครงการในลักษณะกว้างเท่ากัน ผมจะถือตัวนี้เป็นบรรทัดฐานต่อสภา 
ครับ 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่าน วิบูลย์ครับ 

 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ. อ าเภอเวียงเก่า): กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่านนะครับ จริงๆแล้วผมเองอยากจะเรียนท่านประธานก่อน ว่าการที่มีการ
ไปออกแบบผิดพลาด ตั้ง 14 15 โครงการนะครับ ผมเองจะเรียนท่านประธานไปสู่ฝ่ายช่างเลยว่า คุณนะไม่มี
ความสามารถเลย โครงการเล็กๆ ไม่เกิน 5 แสนคุณยังออกแบบไม่ได้แล้ว ผมเองจะเชื่อใจพวกคุณได้อย่างไร 
ไปตรวจงาน ข้อหนึ่งที่ท่านอนุชาได้พูดมา ท่านประธานก็คงจะได้ศึกษากฎระเบียบของ อบจ .ต่างๆมามากกว่า
ผมนะครับ หน้าที่ของเราเองก็คือทําถนนเชื่อม ระหว่าง อบต. ไป อบต. อําเภอ ไป อําเภอ ท่านทราบโดยทั่วกัน 
แต่ข้อหนึ่ง ผมเองก็ไม่ได้ไปติติงอะไรคุณหรอก ถ้าประชาชนคุณมีความเดือดร้อนจริง ก็ทํากันไป นะครับ          
ในช่องทางที่คุณสามารถดําเนินการได้ แต่ผมเองของบอกว่าอยากจะเรียนท่านประธานไปสู่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะ
ครับว่า เรื่องนี้มัน หอมหวาน สตง. เข้าตรวจคุณแน่นอน นะครับ แล้วเรื่องที่คุณเอง แบ่งซื้อแบ่งจ้าง คุณเองก็
ต้องได้รับความผิดนั้นไปเอง ผมเองเคยถามกองแผนว่า เรื่องนี้นะเป็นความผิดของฝ่ายช่าง ประชาชนเสนอเข้า
มาฝ่ายช่างก็เป็นคนออกแบบเขาน่าจะรู้ว่ามันซ้ําซ้อนหรือ แบ่งซื้อแบ่งจ้างผมทําขึ้นมาผมก็ไม่ผิด ผมเป็นฝ่าย
แผนผมก็ทําตามฝ่ายช่างออกแบบมา ผมก็ไม่ได้ว่านะครับท่าน แต่ผมเองนะครับขอเรียนท่านว่า การทําที่ใช้
งบประมาณต่ํากว่า 5 แสนก็ไม่ใช่ภารกิจเราอยู่แล้ว แต่เราก็ทํา เพราะเราอ้างว่าประชาชนเดือดร้อนก็
เดือดร้อนกันครับไม่ว่ากันหรอก แต่ผมเองอยากจะเรียนท่านประธานนะครับ ไปสู่ฝ่ายช่างเลยนะครับ เอาตรงๆ
ผมจะต้องควบคุมให้มันเกิดผมสัมฤทธิ์ ให้มันเป็นไปตามแบบที่ประชาชนได้รับสิ่งที่มันเกิดขึ้น จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเรื่องที่มีคุณภาพนะท่าน สตง. เลยงานท่านแน่นอน ผมเองขอเตือนท่านไว้ ขอบคุณครับ  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่าน คงฤทธิ์ ครับ 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
ครับ ต่อประเด็นญัตติเรื่องขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559  ปีนี้เรา
พิจารณาอยู่ปี 2560 ก็หมายความว่าปีงบประมาณ ปี 60 เราต้องไปก่อน สิงหา และสิ้นสิงหา 59 นะครับ 
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือ ต้องประมาณ ปี 58 สิงหา ใช่ไหมครับ ประมาณ ไม่เกิน 15 สิงหา     
ปี 58 ใช่ไหมครับ เป็นปีงบประมาณ 59 เข้าใจถูกต้องไหมครับ ดังนั้นสิ่งที่จะตังข้อสังเกตก็คือว่า มันทั้งหมด   
14  โครงการ มันข้ามปีงบประมาณมาอีกแล้ว เราโครงการที่เปลี่ยนแปลง ไม่ได้บอกว่ามาจากไหน ติดปัญหา
อะไร มีแต่ขอคําเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระเบียบของสภา เพ่ือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง หน้าจะมีความ
รายละเอียดให้เข้าใจตรงนี้ หน่อยได้ไหม มันเปลี่ยนแปลงบ้าน หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ หรือเปลี่ยนแปลงขนาด 
สภาแห่งนี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะ สมาชิกสภาจังหวัดไม่ได้เข้าไปดูทั้งหมด 14 โครงการนี้มันเป็นงบประมาณ
ปี 59 ถ้าปี 60 เราเข้าใจได้ เพราะมันพ่ึงผ่านงบประมาณมาอยู่ในข้อบัญญัติ แต่ในปี  59 นิเข้าใจไม่ได้
เพราะว่า เราไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่ดําเนินงาน จึงขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ เพ่ือจะได้ประกอบการพิจารณาเพ่ือ
จะได้อนุมัติได้ถูกต้องครับ ถึงแม้ จะชี้แจงอย่างไรก็ขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านสมาชิก 
 พร้อมหรือยังครับทางฝ่ายบริหาร  
 เชิญครับ เชิญท่านนายกฯ 

 นายวัฒนา  ช่างเหลา  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 ขออนุญาตให้ ผอ. กองช่างเป็นผู้ตอบข้อซักถามนะครับ 
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 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการส านักการช่าง): กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ               
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ประเด็นในเรื่องที่ทางท่านสมาชิกถามในเรื่องของถนนยังมีกว้าง 3 เมตร อยู่
เหรอ นะครับ เพราะว่าได้คุยกันไปแล้วควรจะเป็น 5 เมตร 6 เมตร นะครับ เนื่องจากว่าโครงการนี้มัน มีความ
จําเป็นที่ท่านสมาชิกได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ ก็เลยขอไปอีก 3 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร นะครับ เพ่ือจะให้เชื่อมกับทางที่เราทํา 5 เมตร โครงการเดียวกันนะครับ ก็เลยมีความจําเป็น
จะต้องมี 3 เมตร นะครับเพ่ืออํานวยความสะดวกของประชาชนนะครับที่สัญจรนะครับ ปกติก็ไม่มีนะครับ      
ที่ผ่านมา เราก็ไม่มีแบบนี้นะครับ อันนี้ลักษณะนี้ก็ เข้าใจว่าท่านสมาชิกในพ้ืนที่เห็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนก็เลยได้เสนอมาแบบนี้ ขอบคุณครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ผมสงสัยนิดหนึ่งว่าทําไมต้อง 3 เมตร มันขนาด
พอดีเปะเลยหรอ 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ครับพ้ืนที่เนื่องจากว่าเขตทาง ประชาชนนั้นมี
เท่านี้ครับ ทาง ไปไร่ไปนาครับ 
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ซ้ายติดติดที่คน ขาวติดที่ชาวบ้าน อยู่ไหนสาย
ทางเดียวกันไหม 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ครับอยู่สายทางเดียวกัน มันแยกออกจาก 5 
เมตรครับ  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เรียนเชิญท่านอนุชาครับ 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ท่านประธานครับ เด
เดิมก่อนแก้ไข มันกว้าง 5 เมตร ยาว 3,270 เมตร อ้างว่าคํานวณคิวดินผิด เราก็ไม่เอ๊ะใจหรอกครับ แล้วอยู่ๆ
ไอกว้าง 5 เมตร มันแคบลงเพราะมาเปลี่ยนหรืออย่างไรไม่ทราบ เพราะว่าเดิม 5 เมตรใช่ไหม ก่อนแก้         
ยาว 3,270 เมตร แล้วอยู่ๆถนนมันแคบลง มันมีเหตุผลอะไร จริงๆก็ไม่อยากจะไปขวางหรอกเป็นของพรรค
พวกท้ังนั้น ประชาชนได้ประโยชน์แต่ว่า มันมีข้อสังเกตที่ว่า มัน อยู่ดีๆทําไมมัน 5 เมตร พอมาแก้ไขอ้างว่าช่าง
มันคํานวณผิด แล้วที่อยู่ หมู่บ้าน ที่ตั้งหมู่บ้านมันไม่มีหมู่ที่ ผมเข้าใจได้ตรงนี้ มันไม่ละเอียด พอกลับมาแก้ไหม
ไอถนน 5 เมตร เดิมมันทําไมเหลือ 3 เมตร ตั้ง 600 เมตร มันก็ชวนให้ผมสงสัย แล้วประเด็นสําคัญ ถ้าทํา 3 
เมตร ได้ ผมก็จะถือเป็นบรรทัดฐานเผื่อ โครงการในเขตของผม 3 เมตร เขาอยากได้ อย่ามาบอกว่าในส่วนของ
ผม ไม่เข้ากรอบภารกิจนะ ผมอ้างรายงานการประชุมฉบับนี้ ครับ  
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านวิบูลย์ครับ  
 
 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ. อ าเภอเวียงเก่า): เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิก
ผู้ทรงเกรียติทุกท่านนะครับ  
 ที่ ผอ. กองช่างอธิบายนะครับ ถนนทําไปเถียงนามันก็ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะอํานาจหน้าที่เรา
ไม่ใช่ ผมเองอยากจะเรียนท่านประธานได้ทราบว่า ความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ ผมเข้าใจและอํานาจ
หน้าที่คุณก็ต้องมี คุณมีหน้าที่ทําอะไรทําไมคุณถึงไม่ทํา หน้าที่เขาเขียนกรอบให้คุณนะ อบจ. มันจะได้ยุบก็
เพราะว่าคุณเองทําแต่เรื่องที่ อบต. ทํา คุณไม่เคยทําในอํานาจหน้าที่เขาเขียนให้คุณทํา คุณก็ต้องทําเป็นพ่ีใหญ่
ของ อบต. เทศบาล คุณทําเอาไปกินหมดเทศบาล อบต.นะ เขาเองถึงจะเสนอยุบ อบจ. นะ ก็เพราะพวกคุณทํา
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มันไม่ใช่อํานาจหน้าที่ แต่ว่าเมื่อประชาชนขอร้องกันมาว่ามันเป็นเดือดร้อน ผมเองก็ขอเรียนท่านประธานไปสู่
ฝ่ายช่างว่า ขอให้สิ่งที่มันเกิดขึ้น มีคุณนะภาพนะท่าน สิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่กรอบอํานาจหน้าที่เราจะทํา แต่ว่า
เมื่อประชาชนเรียกร้องมาก็ทํา แต่ถ้ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้ก็คือ สิ่งที่ทํา ไม่ใช่หน้าที่ คุณยังไปควบคุมงานที่      
ที่ไม่ดีท่านมันจะแย่ขนาดไหนครับประชาชน เขาจะได้รับอะไร ได้รับในโครงการที่เขาไม่อยากได้ ผมกล้าพูดนะ
ครับเป็นโครงการที่เขาไม่อยากได้ แล้วโครงการที่ไม่อยากได้ยังทําไม่ดีด้วยนะครับท่าน กราบขอบคุณท่าน
ประธาน 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านสมาชิกครับ 
 ครับ ไม่มีผู้ อภิปรายนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของสํานักการช่าง  
 จํานวน 14 รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  
 ครับให้การอนุมัติ 22 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ครับไม่มีนะครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักการช่าง  
 จ านวน 14 รายการ เรียบร้อยนะครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ต่อไป 5.6   
 
5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักการช่าง) 
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอเชิญท่านนายกครับ 
  
 นายวัฒนา  ช่างเหลา  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานสภา และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน
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หนองโนนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รวมพ้ืนที่ 1,420 ตารางเมตร 
งบประมาณ 100,000 บาท รายระเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากสํานักการช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
พบว่า ปริมาณงานเดิม เมื่อทําการประมาณราคาเพ่ือกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง จะได้งบประมาณซึ่งสูง 
กว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ จึงมีความจําเป็นต้องปรับลดปริมาณงาน เพื่อให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง 
และสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 กําหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 
     (นายพงษ์ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านอนุชาครับ 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับท่านประธานที่
เคารพ การแก้ไขรายละเอียด ถนนคอนกรีตโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นั้น เดิมทีดูแล้วราคาประมาณราคา
มันตกไม่ถึง 10 บาทต่อตารางเมตร ก็โอเคไม่ว่ากัน ทีนี้มาปรับเปลี่ยนใหม่ มันก็เหลือพ้ืนที่อยู่ 315 ตาราง
เมตร แล้วทีนี้นิ มันกว้างเท่าไหร่ มันยาวเท่าไหร่ทําไมไม่บอกมิติ ถ้าใส่ลงไปมันจะละเอียดขึ้นกว่านี้            
ท่านประธานตามทันนะครับ  
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ทัน ทัน ครับ 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ กรุณาบอก
ความ จะขยายได้กว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ เขียนออกมาแบบนี้นิมันดูแล้วมัน ไม่ต้องจบช่างก็ทําได้ ให้มันเป็น
วิชาช่างเถอะครับเวลาเราพิจารณา มันกว้างเท่าไหร่ มันยาวเท่าไหร่ บอกมิติด้วย 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ช่างออกแบบอยู่ไหนครับ 
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ครับ เนื่องจากพ้ืนที่ตรงนี้ ความกว้างความยาวมันบอกขนาดไม่ได้ เพราะว่ามันไปตามสภาพแต่ว่า 
มันสามารถที่จะบอกได้ก็คือ พ้ืนที่นะครับ พ้ืนที่ 311 ตารางเมตร ซึ่งจะสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้นะ
ครับ ถ้าหากเป็นโครงการทั่วๆไป นะครับ มีขนาดเดียวกัน กว้างยาว ที่เป็นขนาดเหมือนกันมันก็สามารถที่จะ
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กําหนดเป็นขนาดความกว้างความยาวได้นะครับ อันนี้จะเป็นที่ เป็นไหล่ทางอยู่ในโรงเรียนหนองประชาสรรค์ 
ขอบคุณครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :เชิญท่านอนุชาครับ  
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : เมื่อไม่สามารถบอก
ความกว้างความยาวได้ เอาอะไรเป็นบรรทัดฐานในการคํานวณเงิน เดาเอา หรือใช้หลักวิชาการ หรืออะไร ก็
อยากจะ ก็ต้องขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม จบวิศวะ มข. อย่างดี เฮียเม้ง เฮียเม้งมีความคิดอย่างไร จบวิศวะ มข. นะ
เฮียเม้ง อยากจะถามท่านว่า มันมีวิธีคิด คิดอย่างไร 315 ตารางเมตร เงิน 100,000 บาท ถ้าไม่สามารถบอก
มิติได้คํานวณจากอะไร หมอดู หรืออะไร เป็นคนคํานวณ ช่างบอกว่าไม่สามารถ คํานวณบอกมิติได้ มันนั่งเทียน
หรอ ผมก็ไม่อยากจะท้วงติงอะไรหรอก เพียงแต่ว่าอยากเป็นวิธีตรวจรับคณะกรรมการไปตรวจอย่างไร จะไป
ตรวจอย่างไร  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญ โครงการแบบนี้ไม่มีแบบหรอ 
  
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาครับ ผมกล้าตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะครับว่า จริงๆแล้วถนนมันคงจะความกว้าง
ถนนเดิม มันคงจะความกว้างไม่เท่ากัน มันอาจจะ บางช่วงมันอาจจะ 10 เซน บางช่วงอาจจะ 20 ไหล่ ความ
ขยายออกไป 20 บางแห่ง อาจจะ 50 บางแห่งอาจจะ 40 อย่างนี้ไหม มันเป็นอย่างนั้นไหม มันเป็นแบบ ตรง
นี้ 10 กว้าง 10 พอไปอีกประมาณซัก 10 เมตร กว้าง 25 พอไปอีก 15 เมตร กว้าง 30 พอไปอีก 10 เมตร 
กว้าง 10 อย่างนี้ เอามารวมกันแล้ว คํานวณกว้าง คูณยาว ตามตารางเมตรแล้วอาจจะ ได้เป็น 315 อย่างนี้
ถูกไหม คงจะเป็นอย่างนั้น รายละเอียดก็คงจะปรากฏในแบบแปลนแต่ว่า มันถนนเดิมคงจะ ไม่ได้มาตรฐาน 
พูดซะง่ายๆว่าถนนเดิมไม่ได้มาตรฐาน ใช่ไหม ถนนในโรงเรียน อย่างนี้ เป็นแบบกว้างบ้าง ยาวบ้าง แล้วก็แคบ
บ้างอะไรในทํานองนี้ นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านไปทําแล้ว ท่านเป็นช่างคุมงาน 
ช่างท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ถ้า สตง. เขาเข้าไปตรวจ พ้ืนที่ 315 ตารางเมตร ถ้าทําแล้วมันไม่ได้ตาม 
315 ตารางเมตร ท่านจะโดนทุจริตถูกเล่นงานนะครับ ผิดระเบียบ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง นะครับ ผมคิดว่าถนน
ในโรงเรียนมันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละ มันคงจะความกว้างเดิมมันคงจะไม่เท่ากัน มันก็เลยต้อง ตรง 10 เซน 
ตรง 15 เซน 20 เซน ก็เอามารวมกัน แล้วก็ได้จํานวน 315 ตารางเมตร ก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ หันหน้า
ไปถามเขาพยักหน้าว่าใช่ ครับ  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านอนุชาครับ 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : 
 ดูพ้ืนที่แล้ว มันก็เป็นพ้ืนที่ภายในอํานาจขอบเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มันไม่น่าจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งกับราษฎรข้างเคียง ไม่เหมือนโครงการของ นอกพ้ืนที่ของ สจ. ที่เสนอ
งบประมาณไปอาจจะไปเบียด ไปล้ํา กับที่เอกชนเขา อันนี้มันเป็นพ้ืนที่ของโรงเรียน ถ้ามันจะขยายแค่ 10 เซน 
อย่างที่ท่านนายกพูด อย่าไปขยายเลยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับ 10 เซน จะไปวางตระแกรงเหล็กอย่างไร 
จะไปทําจ้อยโลเวลอะไร อย่างไร มันขัดกับหลักวิชาการทุกอย่าง เสนอมาใหม่ได้ไหม ไม่ขยายได้ไหม ต่ออีกได้
ไหม ถ้าโครงการที่ตอบมาลักษณะแบบไม่ละเอียดอย่างนี้ ความยาวมันมีอีกไหม ถ้ามันจําเป็นขนาดนั้น มันจะ



- 30 - 
 
ไปต่ออีก 10 เซน 15 เซน จะไปต่อทําไม ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ มันดูอย่างไรมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับ     
ไม่ต้องเอามาดู ถ้ามันขนาดไปเพ่ิม 10 เซน 20 เซน 50 เซน มันหลักวิชาการมันผมดูแล้วมันไม่ได้ ถ้าจะทํา 
ทําให้เป็นมิติไปเลย 50 ก็คือ 50 ขยายไป ด้านไหนด้านหนึ่ง มันไม่มีฟ้องร้องหรอกครับ ทําอยู่ในโรงเรียน
เพราะว่าโรงเรียนก็เป็นของโรงเรียน มันต่างกับโครงการที่เราออกไปพัฒนาตามหมู่บ้าน ถ้าไปทะเลาะไปกินที่
ของภาคเอกชนเขาจะมีปัญหา อันนี้โรงเรียนตัวเอง เมื่อมันจะได้ประโยชน์ มันเหลือต้นไม้ก็ต้องตัด โค่นมันออก
เพ่ือให้มันเป็นรูปแบบ มาตรฐานสวยงาม จะไปแวดๆๆ แหว่งๆ ผมว่ามัน โอ้ย อย่าทําเลยดีกว่า ไปแก้มาใหม่ซะ
จะเอาอย่างไรก็ให้มันคํานวณ ตามหลักวิชาช่างให้ได้ ผมว่านะ จะไปขยายอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ ในโรงเรียนก็เกิด
ประโยชน์เหมือนกัน ถ้าจะเท 10 เซน มันจะทํายังไงก็ทําไม่ได้ ในหลักวิชาการที่ผมก็พอมีประสบการบ้างใน
เรื่องนี้   
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : นี้โครงการหนาเท่าไหร่ ความหนาก็ไม่บอก 
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): กราบเรียนท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ลักษณะของโครงการมันไม่ได้ไปขยายไหล่ทางยาวตลอดนะครับ มันจะไปเสริมเติมในส่วนที่ขาด  แต่ละจุด แต่
ละจุด อย่างแต่ละจุด ถ้า 10 เมตร 20 เมตร รวมกันแล้วเป็นพ้ืนที่ นะครับ 315 ตารางเมตร เป็นลักษณะนี้
ครับแล้วก็ความหนา แค่ 7 เซนเองครับ ครับ ไปเติมส่วนที่ขาด อยู่ในพื้นท่ีของโรงเรียนครับ   
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : รายละเอียดต่างๆอยู่ในแบบแปลน 
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): อยู่ในแบบแปลนครับ ชัดเจนครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เราก็ชี้จุดที่ดําเนินการ ถูกต้องไหม 
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ครับผม ครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เมื่อมีจุดดําเนินการเราต้องมี ขีด จุดที่ 1 จุดที่ 
2 จุดที่ 3 ให้มันชัดเจนไปเลย  
  
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): มีครับเขียนไว้ปรากฏทั้งหมดครับ ถ้าอยู่ใน
แบบแปลนจะเข้าใจครับผม ครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : อืม 
 ครับเชิญท่านอดุลย์ครับ 
 
 นายอดุลย์  คามดิษฐ์  (ส.อบจ.อ าเภอ ชนบท): ท่านประธานครับ ท่านนายกครับ เพ่ือน
สมาชิกท่ีทรงเกียรติครับ ผม อดุลย์ครับ คามดิษฐ์ ครับ ชนบท ผมเห็นแล้ว เห็นท่านอนุชาเล่ามาให้ฟัง มันก็น่า
คิดอยู่นะครับ ความหนาก็ไมม่ี ความกว้างกไ็มม่ี ผมถามว่าคนที่จะไปตรวจงานจะตรวจอย่างไร ถ้าคนรับจ้างถ้า
ไปเทถนนถ้าสมมุติมันอยู่ในแบบ เวลาเอาเข้าในสภาก็น่าจะเขียนมาถึงแบบจะไม่มีพวกเราก็ไม่ได้ว่าอยู่แล้ว แต่
ขออย่างน้อยๆมันก็ต้องมีกว้าง มียาว มีหน้า นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็อยากถามเหมือนกัน ว่า คณะกรรมการ
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ตรวจการจ้างจะไปตรวจอย่างไร หนาก็ไม่มีนะครับ เหมือนที่ท่าน ผอ.เล่าเมื่อก้ีนี้ ในฐานนะท่ีเราก็รักกัน หนาว่า
หนา 7 เซน อยู่ในแบบแปลน ผมว่าก็ไม่ใช่ เพราะว่าพวกผมก็มามองให้เห็นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อไปนะ
ครับ ต้องเป็นบรรทัดฐานที่ดี ในการที่จะทําอะไรก็ตามนะครับ จะต้องทําให้มันเป็นวิทยาศาสตร์หน่อย นะครับ 
ให้ตรวจสอบได้นะครับ พวกผมไม่ทราบว่าพวกท่านออกแบบกันอย่างไร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกคนก็ไม่ทราบ แต่พอมาอ่านดูแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่มีเท่านี้นะครับ ผมดูหลายแห่งแล้ว ที่ขอเปลี่ยนแปลง
จากคําชี้แจงเดิมมาเป็นคําชี้แจงใหม่ คําชี้แจงเก่าก็ยังมองไม่เห็น ไม่รู้ ไม่รู้ว่าทําได้อย่างไร ทําไมไม่ทําให้มันครบ 
เดี่ยวอีกหน่อยก็ไล่ไป ไล่ไป เดี๋ยวก็เจออีกเยอะแยะ นะครับ แต่ส่วนที่ดีก็ โอเค บางอําเภอก็ดีนะครับ 
เพราะฉะนั้นผมขอนําเรียนท่านประธานฝากไปถึงทางกองช่างนะครับ ฝ่ายบริหารให้ชี้ชัดลงไป น่าจะดีกว่า ผม
ว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเราไม่ทราบได้เลย ถ้าแบบนี้มีเงินซัก 100 ล้านผมจะ รับเหมาให้ ผมจะทําให้เลย ผมจะถือ
ระยะ 3 เซน เอาไหมหละ กรรมการจะตรวจให้ผมไหม ถ้าเราคุยกันเหมือนนักเลงนะครับ ครับวันนี้ก็ขอนํา
เรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหารเท่านี้ครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับท่านสมาชิกครับ ก็รายละเอียดโครงการ
เดิมกับโครงการใหม่ มีรายละเอียดอยู่ ต่อท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ เขา เขียนอยู่ข้างท้ายว่า รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ โครงการนี้ผมถือว่ามีแบบแล้ว มีการคํานวณราคาแล้ว
นะครับ อยู่ในแบบแปลนเรียบร้อยนะครับ ซึ่งไม่ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ  
 เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ 
ผม คงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  ครับ พื้นที่แบบที่เสนออยู่ในวันนี้ พอดีผมมาดู ที่สมาชิกได้ทักท้วงไว้ มันก็เป็นเหตุ
เป็นผลนะครับ เป็นเหตุเป็นผล ก็คือว่า โครงการเก่า 1,420 ตารางเมตร ของใหม่ 315 ตารางเมตร มันน้อย
กว่าเดิม เงินเท่าเดิม ความกว้างกับความยาว มันก็เป็นตารางเมตรอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้บอกความหนา เมื่อกี่บอก 
7 เซน 7 เซน อยู่ในนี้ไม่มี ในญัตติที่เสนอเข้ามาไม่มี ท่านสมาชิกไม่สามารถที่จะดูได้ ผมไม่สามารถที่จะดูได้ 
พอดีผมคิดได้ก็คือว่า เห็น จํานวนเงิน 100,000 ก็ไม่อยากทักท้วง แต่พอดูไปดูมามันก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆ 
มันดูมอเอานะนิ ดูมอเอาจริงๆๆนะนิ จริงๆแล้วเรา มันไม่มีราคาตารางเมตรหรอกนะครับ โครงการที่
เปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องออก ตอบคําถามได้ว่า มันนะที่มาที่ไปอย่างไร นี้คือสิ่งๆ หนึ่งนะครับ จึงสอบถามตามที่
สมาชิกเขา เพิ่มเติมในส่วนที่ผมมองเห็น การเปลี่ยนแปลงโครงการนั้นบางทีมันต้องมากขึ้น อันนี้มันลดลง เป็น
ข้อสังเกตที่จะนําไปสู่การแก้ไข นะครับ อนาคตและเป็นการปรับปรุงต่อไปว่าโครงการนี้จะเอาอย่างไรต่อไป ขอ
อนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมได้ไหมครับ  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ได้ ได้ ครับ 
 เชิญท่านนายกครับ ชี้แจงแบบให้ละเอียดหน่อย ในแบบที่ท่านทําไว้นะ 
 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : นายกก็ไม่ใช่คนออกแบบนะครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ก็ต้องไปหาสํานักช่าง 
 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ก็สํานักช่างเป็นคนออกแบบ 
เฉพาะอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1,000 กว่าโครงการ นะครับ นายกฯ รู้ไม่กี่โครงการ นะครับ 
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ในเรื่องของทางสํานักช่าง แต่ว่าวันนี้ผู้ออกแบบ ช่างอําเภอกระนวนก็ไม่ได้มา ใช่ไหม ก็มีแต่ ผอ. สํานักการช่าง
มา ซึ่งไม่ใช่ผู้ออกแบบก็มาชี้แจง 
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะกําหนดความ
ยาวได้นะครับ ก็เลยกําหนดเป็นพื้นที่แล้วก็ ให้เป็นในรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะ
ครับ ถ้าหากโยงมาหาแบบแปลนมันจะบอก รายละเอียดได้ครบทั้งหมด แม้กระทั้งความหนาที่เราออกแบบไว้
นะครับ แล้วก็จํานวนพื้นที่ ทําตรงไหนเท่าไหร่มันจะอยู่ในแบบแปลนทั้งหมดนะครับ ในการตรวจรับการจ้างนะ
ครับ ก็จะมาเอาแบบแปลนนี้เป็นเครื่องมือในการตรวจในการเทียบเคียง กับงานจริงนะครับ มันก็จะสามารถที่
จะตรวจได้นะครับ ทีนี้ถ้าหากเป็นการกําหนดความยาว มันค่อนข้างจะดูสับสนกว่าที่จะเขียนเป็นพ้ืนที่ นะครับ
ก็เลยกําหนดเป็นพ้ืนที่ ซึ่งถ้าท่านผู้ทรงเกียรติได้ถามเมื้อกี้ว่า เดิมทีพ้ืนที่ ตั้ง 1,000 กว่า นะครับ เนื่องจากว่า
ข้อผิดพลาดในส่วนหนึ่งก็คือว่า ในการคํานวณนะครับ เดิมทีออกแบบไว้เป็น 1,400 กว่าตารางเมตร นะครับ 
ปรากฏว่าเงินอยู่ที่ 100,000 เดียวนะครับ ก็เลยต้องปรับเพ่ือให้มันเป็นไปได้กับเงิน แล้วก็พ้ืนที่นะครับ ก็เลย
มีการปรับรายละเอียดใหม่นะครับ ขอบคุณครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่าน อนุชาครับ 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ต้องขออนุญาต
ท่านประธาน 2 3 ครั้ง แล้ว คืออย่างนี้ ในเมื่อมันมีในแบบแปลน มีในแบบแปลนแล้วแต่เราไม่เห็น เราก็จะ
หลับหูหลับตายกมือให้ แต่ว่าผมขอเพ่ิมเติมอีกซักหน่อย ซักนิดหนึ่งท่านประธาน เริ่มในตรงนี้เลยแหละในที่
ประชุมนี้แหละ ว่าพ้ืนที่แบ่งนะมันจะเป็น 10 ที่ก็ช่าง พ้ืนที่ A กว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ เราจะได้บันทึกลงไป 
พ้ืนที่ Bกว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ มันมีกี่พ้ืนที่ก็ว่ามาแล้วมาลงในรายละเอียดตรงนี้เลย จะเป็นอะไรไหมในสภา
จะเดือดร้อนซักขนาดไหน ระบุเลย พ้ืนที่ A ในแบบนะ มันกว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ พ้ืนที่ B มันจะมีอยู่กี่พ้ืนที่
ก็ ว่ามา ให้มันรวมตารางเมตรได้เท่านี้ เผลอๆนิ มันไม่ได้เลยนะผมว่า เผลอๆ ไม่ได้นะนี่ เอามา เอามาคํานวณสิ 
พ้ืนที่ A กี่ตารางเมตร B กี่ตารางเมตร มันจะลงที่ 315 ตารางเมตรไหม ให้มันบรรจุในที่ตรงนี้เลยท่านประธาน
บรรจุในระเบียบวาระประชุมเรานิเวลาคณะกรรมการไปตรวจงานอะไรมันจะได้ไม่คุมเครือ ระบุได้ไหม ถ้าระบุ
ไม่ได้ผมจะถือว่านั่งเทียนนะนิส่ง ณ วันนี้เลยครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เอาเชิญ พะยักหน้ามาแล้วครับว่าได้ครับ 
 เชิญ ๆ ท่านสํานักช่าง 
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ครับกราบเรียนท่านประธานครับ 
ตามท่ีขอ้เสนอของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติให้บอกขนาด ความกว้างความยาวนะครับ เพ่ือเป็นการกระทบยอด
พ้ืนที่ที่กําหนดไว้ สามารถทําได้ครับ แต่ ก็จะมีข้อมูลเยอะหน่อย ครับ ผมครับ  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ก็ท่าน ผอ. สํานักครับ ท่านยกแบบชี้แจงเลย
ครับ มันมีกี่จุด จุดละกี่ตารางเมตร ให้มันครบ 315 ตารางเมตร  
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : คือ ผมต้องขอ
อนุญาตท่านประธาน คือ ผอ. สํานัก คงไม่เข้าใจคําถามผม ผมต้องการว่าให้ท่านดูในแบบ ว่าพ้ืนที่ A มันกว้าง
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เท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ แล้วพ้ืนที่ B มันกว้างเท่าไหร่ ยาว เท่าไหร่ มันขยายกี่พ้ืนที่ แล้วก็มาลงบันทึกในตรงนี้เลย 
ให้มันเป็นหลักฐาน ไม่ใช่ว่า 315 ตารางเมตร แค่นี้จบ สภาก็ยกมือ ผมต้องการให้แจงในรายละเอียดว่าพ้ืนที่ A 
ในแบบ มันกี่ตารางเมตร B กี่ตารางเมตร ไล่ไปจนครบ  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเมื้อกี้ผมได้ย้ําแล้วครับท่านอนุชา ถามว่า
มันมีก่ีจุดในโรงเรียน  
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ถามว่ามี ครบ ก็บอก
แค่นั้น  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับก็มี บางจุดมันเป็นรูป 3 เหลี่ยม บางจุดมัน
เป็นรูปคางหมู ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้น 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมต้องการบันทึก ก็มี
วิธีการคํานวณครับ วิธีช่างมีวิธีการคํานวณ 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ก็ช่างมีวิธีคํานวณ ก็มี
วิธีว่าอย่างนั้น 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ก็เข้าใจนะครับ แล้วท่านต้องชี้จุดคางหมูเป็น
เท่าไหร่จุด 3 มันคิดได้หมด 
 ครับเอาเลยครับ 
 มันมีก่ีจุด 
 จุดละกี่ตารางเมตร 
 จุดที1่ เป็นรูปอะไรท่านก็ว่าไป จุดที่ 2 เป็นรูปอะไร  
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ครับขออนุญาตท่านประธานสภาครับ แล้วก็
ขอเวลานิดหนึ่งนะครับ ที่จะเช็คพ้ืนที่แล้วก็จะขอนําเรียน อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เป็นพ้ืนที่แต่ พ้ืนที่ A เท่าไหร่ 
ตามจํานวนที่เราตั้งงบประมาณไว้  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : .ให้เวลาเท่าไหร่ครับ ท่าน ผอ. สํานัก  
 
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ขอเวลาซัก 10 นาทีครับ  
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : 10 นาท ี
  
 นายวิรัติ  นาคมชม   (ผู้อ านวยการกองช่าง): ครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านอนุชาครับ  



- 34 - 
 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับผมเสนอท่าน
ประธาน ในขณะที่ฝ่ายช่างเขา กําลังไปคํานวณ ข้ามไประเบียบวาระอ่ืนได้ไหม พอเขาเสร็จค่อยวกกลับมามัน
ถึงไม่เสียเวลาสภาให้เขาไปคํานวณให้ดีก่อน เกิดว่าทํามาไม่ถูกโดนอีก ให้เขาไปทํามามีเวลาใจเย็นๆหน่อย เรา
ข้ามไปญัตติอ่ืนก่อน ผมเสนอประธานครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : คืออย่างนี้ครับ ก็ใช้เวลาอีกนิดหนึ่งครับท่านจะ
ได้ไม่ต้องขอ คือการเลื่อนระเบียบวาระ ต้องใช้เสียงสมาชิกนะครับ เดี๋ยวขอ ขอให้เขาซักแป๊บเดียว แป๊บเดียว
นะครับ  
 ครับ เชิญท่านนายกครับ 
  
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ จริงๆแล้ว ผู้อํานวยการ
สํานักการช่างก็ดี หัวหน้าฝ่ายก็ดี แต่ละคนไม่เห็นพ้ืนที่จริงเลย นะครับ เพราะว่าคนสํารวจเป็นอีกคนหนึ่งเป็น
ช่าง นะครับต่อไปก็ถือว่าสั่งในที่ประชุมสภาฯเลยว่า ต่อไป อําเภอไหน ช่างอําเภอไหนที่มีโครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการต่างๆให้ช่างอําเภอนั้นๆเข้าร่วมประชุมด้วย ทุกครั้งนะครับ ถือว่าเป็นคําสั่งนะครับ เพราะว่าช่างคนนั้น
เขาจะได้รู้ว่า สภาพมันเป็นอย่างไรเขาสามารถมาอธิบายได้ชัดเจนกว่า ผอ.สํานักการช่างซึ่งไม่ได้เป็นคนเข้าไป
เห็นพื้นที่ แม้กระท้ังผมก็ยังไม่ได้ไปเห็นว่า พื้นที่ตรงนี้มันเป็นอย่างไร นะครับ ก็เรียนต่อสภานะครับว่าต่อไปเรา
จะเอาช่างคนที่ไปสํารวจมานะครับ สมมุติว่ามีการชี้แจงเปลี่ยนแปลง อําเภอหนองนาคําอย่างนี้ก็เอาช่างอําเภอ
หนองนาคํามา ถ้าเป็นช่างอําเภอพล อย่างนี้กเ็อาช่างอําเภอพลมา ถ้าเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงของอําเภอบ้าน
ไผ่ก็เอาช่างบ้านไผ่มา นะครับ มันจะได้รู้จากปากดูจากของจริงๆที่เขาไปดูมานะครับ ก็กราบเรียนต่อฝ่ายสภา
นะครับ  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เรียนเชิญท่านวิบูลย์ครับ 
 
 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า): กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมเองขอมติที่ประชุมนะครับ ขอเลื่อน การประชุมนะครับ อันที่ตัว
ถนนคอนกรีต ขอข้ามไปก่อนครับ ขอบคุณครับ 
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านวิบูลย์ขอเลื่อนญัตติ 5.7 ขึ้นมาก่อนนะ
ครับให้คง 5.6 นะครับ เพ่ือเจ้าหน้าที่หารายละเอียด  
 ขอผู้รับรองด้วยนะครับ 
 ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
 ครับ ผมจะไปญัตติ 5.7 นะครับ 5.6 ก็ฝากท่าน ผอ.สํานักช่างดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับ  
 
5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ)  
 เชิญท่านนายกครับ 
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 นายวัฒนา  ช่างเหลา  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน 41 โครงการ งบประมาณ 20,041,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายกรณี ไม่ก่อ
หนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากสํานักการช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดและที่ตั้งโครงการแล้ว พบว่าโครงการ
บางส่วนมีสถานที่ดําเนินการใกล้เคียงกันและบางโครงการมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งมีความสุ่ มเสียงเข้าข่ายการ
แบ่งจ้าง หลีกเลี่ยงระเบียบ จึงไม่สามารถดําเนินการได้ และเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อที่ 27 กําหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 31 กําหนดว่า การโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านวิบูลย์ครับ 
 
 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า): เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมเองอยากจะเรียนท่านประธานสภานะครับ นี้ก็อีกรณีหนึ่งนะครับ มีการ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของงบประมาณ ประมาณ 40 กว่าโครงการนะครับ เป็นความบกพร่องที่สุดของกองช่าง
นะครับ ที่ดําเนินการมามีความผิดพลาดมาก คําชี้แจง คําที่คุณอ้างเหตุผลมาว่า โครงการบางส่วนมีสถานที่
ดําเนินการใกล้เคียงกัน แล้วบางโครงการมีการเชื่อมโยงกันซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายการแบ่งจ้างคุณทราบและ
คุณออกแบบมาได้อย่างไร พวกคุณออกแบบมาได้อย่างไร คุณเองเป็นคนสํารวจ คุณเองตั้งใจใช่ไหม จะแบ่งซื้อ
แบ่งจ้างเป็นความผิดที่นี้ ผมเองอยากจะเรียนท่านประธานว่าใครผิด คุณจะต้องโดนจับหรือคุณเองไปสํารวจเขา
ไม่รับผิดชอบอยู่แล้ว เขาบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนเพ่ือขอมา แต่คุณออกแบบมาเป็นครั้งละ 40 ครั้งละ 100 
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กว่าโครงการ คุณไม่รู้หรอ แล้วคุณ ผมจะเชื่อได้อย่างไรว่าคุณจะไปตรวจงานแล้วจะมีคุณภาพ อยากได้ คุณ
ออกแบบคุณก็ทําให้สภาแห่งนี้เชื่อคุณไม่ได้อยู่แล้ว ออกแบบก็ออกแบบไป อยากจะออกแบบบ้าบอคอแตก
อะไรก็ออกแบบ หน้าที่ก็ไม่ใช่อยู่แล้ว หน้าที่ของคุณต้องทําถนนที่เชื่อระหว่างตําบล อําเภอ คุณก็หลีกเลี่ยงแล้ว 
เราเองก็ว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านก็ให้กันทํากันไป แต่คุณก็ยังมาแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แล้วคุณอ้างอย่างนี้
แสดงว่าคุณทําผิดใช่ไหม คุณออกแบบได้อย่างไรแล้ววันนี้มาให้สภาต้องมาแก้ไขคําชี้แจงกับพวกคุณ ผมขออ่าน
ข้อเดียวให้คุณฟัง  
 ข้อที่ 1 ขุดลอกลําห้วย หลุ่มจานตอนบน 
 ข้อที่ 2 ขุดลอกลําห้วย หลุ่มจานตอนล่าง 
 ผมถามคุณว่าได้แบ่งซื้อแบ่งจ้างใช่ไหมครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านวิบูลย์ครับ หันหน้ามาหาผมครับ 
 
 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า): ครับ ครับ กราบเรียนขอโทษครับ 
ท่านประธาน  
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านหันไปทางนั้นไม่ถูก 
 
 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า): ตั้งแต่ ข้อ 1 กับ ข้อ 2 ผมถามท่าน
หน่อย ผมเองอยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปสู่กองช่าง ฝ่ายบริหารด้วยว่า มันเป็นความรับผิดชอบของท่าน
นะ หน้าที่ท่าน ระเบียบของท่าน ท่านเป็นคนถือไว้ แล้วคุณก็ทําเองทําทุกอย่าง ถึงแม้จะมีใครบงการท่านก็ทํา
ไม่ได้มันผิดกฎหมาย ท่านเข้าใจไหมว่ามันผิดกฎหมาย หน้าที่ของคุณทําอะไรคุณไม่ทํา คุณจะมาอ้างแต่ว่า
นักการเมือง ไปบีบบังคับคุณ บีบให้คุณไปติดคุณ คุณจะไปติดไหม ให้คุณไปกินข้าวแดงหน่อยก็คงจะดี ขอบคุณ
ครับ  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
  ครับเชิญท่านอดุลย์ครับ 
 
 นายอดุลย์  คามดิษฐ์  (ส.อบจ.อ าเภอ ชนบท): รอให้ท่านฝ่ายกองช่างตั้งหลักนิดหนึ่งนะ
ครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกรียติ ท่านนายกนะครับ ท่านข้าราชการ ครับผมอดุลย์   
คามดิษฐ์ ครับ อําเภอชนบท ที่จริงตรงนี้ ตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆนะครับ ก็เลยอยากจะนําเรียนซักนิดหนึ่ง มีอยู่
ครั้งหนึ่ง ปีหนึ่ง ที่พวกเราแยกจัดซื้อจัดจ้าง แต่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินท้วงติง ว่าทําไมมารวมกัน ทีนี้ก็
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็บอกมาอีกแล้ว มันจะต้องแบ่งแยกเป็นที่ละตําบล ทีละแต่ละอําเภอ อันนี้ผมก็ไม่
เข้าใจ ก็เลยมาเริ่มใหม่ แต่พอดีตอนเริ่มใหม่ตอนนั้นก็ ระเบียบพัสดุก็ออกมาอีกระบบการอีอ๊อกอะไรผมก็ไม่รู้
หละมันก็เขาในทีหลายๆอย่างครับ ก็ทําไม่ได้ แต่ทีนี้เลยเป็นความโชคดีของพวกเรา เมื่อมีการปฏิวัติยึดอํานาจ
เลยออกมาตรา 44 มาว่า ให้ท้องถิ่นยังคงไว้ อย่าพ่ึงอีวิดดิ้ง อย่าพ่ึง อีมาร์เกต ไม่เกิน 500,000 นะครับ     
ตกลงราคาจ้างได้ ทีนี้พวกเราก็เลยพากันทํานะครับ ทีนี้ก็เลยจะไม่มีปัญหาในช่วงนี้ ผมคิดว่าไม่น่าจะแบ่งซื้อ
แบ่งจ้างแต่อีกข้อสังเกตหนึ่ง ซึ่งผมจะขอนําเรียนว่า เป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว บางโครงการที่เป็นลูกรังนะครับ 
ยกตัวอย่างง่ายๆ ข้อ 13 นะครับ ไม่ใช่นะครับ เอาข้อ 14 ข้อ 14 นะครับ ก็ลูกรังมันเป็นลูกรังนะครับ ครับที
นี้ในความเดิมนะครับ ก็เขียนไว้ตั้งแต่หมู่นะครับ กับจํานวนเงินนะครับ พอข้ามมาอยู่ฝั่งทางที่เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงใหม่นะครับ มีรายละเอียดครบหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ ที่จริงผมก็ไม่อยากพูดหรอกครับ แต่ผม
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ถามว่าก็ถามอีกเหมือนเดิมว่า ถ้าเวลาไปตรวจงานถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะไปตรวจได้ไหม ก็ตรวจไม่ได้ และเวลา
พวกเราจะพิจารณาในการที่จะ อนุมัติรายการเปลี่ยนแปลง ผมว่ามันก็ทําไม่ได้ อย่างวาระที่ผ่านมาที่เรายกให้
มาเป็นวาระนี้นะครับ โครงการเดียวเท่านั้นนะครับที่มีปัญหา แต่เหลืออีก 14 โครงการหลังจะครบทั้ง 2 ด้าน 
ด้านนั้น กว้าง ยาว มี หนามี ขนาดอะไรมี แค่เพียงเปลี่ยนแปลง สถานที่เท่านั้นเอง แต่ตัวนี้นะครับ ทั้งหมดทุก
โครงการนะครับ จะไม่มีรายละเอียดในฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งแรกนะครับ แต่ฝั่งรายละเอียด ในส่ว นที่จะ
เปลี่ยนแปลงอยู่นะครับ ฉะนั้นผมว่า ก็เหมือนท่านนายกพูดนั้นแหละครับ อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีช่างรับผิดชอบ
ว่าอําเภอนี้โครงการนี้มาทําภารกิจร่วมนะครับ เราจะได้ถามว่าทําไมคนอ่ืนเขาทําได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับ 
รายละเอียดเดิมนะครับ แต่พอเข้าสภาแล้วมันไม่มี ผมก็เลยหาลือว่านําเรียนท่านประธานว่า ในส่วนเหล่านี้นะ
ครับ มันเป็นความบกพร่อง ของคนที่ออกแบบ นะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานถึงทางฝ่ายบริหารว่า 
ต่อไปนี้นะครับ อย่างนี้อย่าให้มีอีกนะครับ เราขอฝากไว้เท่านี้นะครับ  
 
*** นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้         
นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ *** 
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ เชิญท่านวิบูลย์ครับ 
 
 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า): กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ เรื่องดังกล่าวนี้นะครับ ขอเอ่ยนามท่าน สจ. อดุลย์นะครับ เป็นการ
ผิดพลาดที่ตั้งใจนะครับ ผมเองอยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปสู่กองช่างว่า การออกแบบในสมัยใหม่นี้นะ
ครับ ต้องมีจุด GPS นะครับ ท่านผิดพลาดได้ขนาดนั้นเลยหรอ ท่านต้องไปเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจุด เดี๋ยวนี้มัน
ต้องมีจุดนะครับ คุณจะทําก่ีแสนไม่ใช่สาระ สาระก็คือ มันยิง GPS ทุกจุด ว่าจุดเริ่มต้นโครงการที่ไหน สิ้นสุดอยู่
ที่ไหน แล้วคุณนิทําโครงการมาครั้งละ 40 50  80 โครงการ แล้วมาแก้ไข เนื่องจากคุณผิดพลาดนะครับผมว่า
คุณตั้งใจมากกว่ามั่ง ความผิดพลาดนิเป็นประเด็นหลังครับ ความตั้งใจนิมาแล้ววันนี้นั้นนะ เมื่อการตรวจสอบ
แล้วว่าโครงการท่านแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ท่านก็มาเปลี่ยนคําชี้แจงใหม่ใช่ไหม ผมถามหน่อย ท่านจะต้องมาอธิบาย
ให้ผมฟังนะ ขอเรียนท่านประธานนะครับว่าท่านต้องอธิบาย ท่านเองนะตั้งใจทําแล้วก็เอาสภามาเป็นเครื่องมือ 
ท่านจะต้องยอมรับความผิดพลาดในเรื่องของท่าน จุด GPS มันหายไปไหน ท่านคํานวณอะไร แม้แต่แบบคุณยัง
เขียนไม่ได้ ผมจะไว้ใจอย่างไรให้คุณไปตรวจงาน ผมถามท่านหน่อย ขอบคุณครับ  
  
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ใจเย็นๆท่าน 
 ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ทางฝ่ายผู้บริหารมีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ ก่อนจะขอมติ 
 ครับท่านธณัช เชิญครับ 
 
 นายธณัช  เครือมา  (ส.อบจ.อ าเภอบ้านฝาง): ท่านประธานครับ ผมไม่ทราบว่าตอนนี้ท่าน
สมาชิกครบองค์ประชุมหรือป่าวครับ อยากให้ท่านเลขาฯ ได้นับองค์ประชุมด้วยครับ ขออนุญาตครับ  
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 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ จัดให้ครับท่าน  
 เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
 ครับ ก็ท่านเลขาฯ ได้เช็คจํานวนสมาชิกในห้องสภานะครับ  
 มีทั้งหมด 22 ท่านครับ ถือว่าครบองค์ประชุมครับ เพราะว่าสมาชิกเรามี 41 ท่านนะครับ  
 ครับมีท่านใดจะอภิปรายต่อไหมครับ ขณะที่รอท่านฝ่ายบริหารชี้แจง 
 ไมม่ีนะครับ เดี๋ยวรอซักครู่ ครับ 
 เชิญท่านนายกครับ 
  
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภาและ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักครับ ผมก็ไม่ได้ยินคําถามจาก
ท่าน สจ. วิบูลย์ก็ถามจาก ผอ. เพ็ชร เห็นบอกว่ามีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จริงๆไม่ได้มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างนะครับ 
ถ้าท่านแบ่งซื้อแบ่งจ้างแล้วหมายความว่า ถนนเส้นเดียวกันแล้วก็ไป ซอยหลายๆจุด จุด ก จุด ข จุด ค แต่อยู่
ถนนเส้นเดียวกันหรือ ลําห้วยที่อยู่ใกล้ๆกันครับ นะครับ ลําห้วยเดียวกันแต่ทําเป็น 2 ช่วง ซึ่งห่างกันไม่ถึง      
2 กิโล 3 กิโล ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ถามว่ากรอบภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
หรือไม่ ใช่ครับ เพราะเราทุกอย่างโครงการต่างๆเราได้รับการร้องขอมาจาก องค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆ 
แล้วก็เทศบาลต่างๆ แล้วก็ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานําเสนอขอมา นะครับ ถ้าไม่มี
หนังสือร้องขอ ผมไม่อนุมัติแน่นอน ก็ตอนนี้เราถูกตรวจสอบกัน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่า โครงการต่างๆ 
มันอยู่ในกรอบภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือไม่ หรือ อบต.ร้องขอมา เทศบาลร้องขอมา 
เขาจะต้องระบุด้วยว่า ของเขาไม่มีงบประมาณ ขาดแคลนงบประมาณ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงบประมาณน้อยนิดก็
ตาม แต่ว่าอย่าลืมว่าขณะนี้ อบต.เทศบาลต่างๆ งบประมาณน้อยมาก นะครับ น้อยมาก จนจะมีการยุบรวมกัน 
นะครับ อบต. .ใด เทศบาลใดถ้างบประมาณต่ํากว่า 20 ล้าน ประชากรต่ํากว่า 7,000 จะมีการยุบรวม ซึ่ง
หลาย อบต.หลายเทศบาลเขาของบประมาณมา เราก็มีเงินน้อย เราก็แบ่งให้ไป แห่งละนิด แห่งละหน่อย นะ
ครับ เพราะฉะนั้น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ผมก็อยากกราบเรียนว่า เราจะทําให้มันอยู่ในระเบียบ นะครับ อยู่ใน
ระเบียบ ถนนเส้นเดียวกันเราแบ่งเป็น 2 ตอน ไม่ได้ ลําห้วยเดียวกัน เราแบ่งเป็น 2 ตอนไม่ได้ ยกเว้นว่ามัน
ห่างกันเป็น 5 กิโล 6 กิโล 7 กิโล อย่างนี้ คนละอย่างกัน เราก็ทําด้วยความระมัดระวัง นะครับ ระมัดระวัง
เพราะว่า ตอนนี้เอะอะ อะไรนะครับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืนทุกอย่างเลย นะครับ ฝ่ายนายกก็ดี 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการแต่ละคนนี้ก็ หวาด ผะหวา ในเรื่องของการถูกเรียกเงินคืนนิเยอะอยู่แล้วนะครับ 
ตอนนี้ ปกติถูกเรียกเงินคืนเยอะอยู่แล้ว ถ้าไปทําซ้ําเขามาอีกบอกว่าหนักกว่านี้อีกแน่นอน เพราะฉะนั้นเราทํา
ด้วยความระมัดระวังนะครับ การแบ่งซื้อแบ่งจ้างผมกําชับ ฝ่ายข้าราชการว่าให้ระมัดระวั งให้ดี แต่ว่า ท่าน
สมาชิกหลายท่านนะครับ ก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน งบประมาณของทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรามีน้อย ท่านก็อยากกระจายไปหลายๆตําบล ท่านก็อยากจะกระจายไป
หลายๆหมู่บ้านอันนี้เราก็เข้าใจนะครับ เราก็เข้าใจเพราะฉะนั้น จะหาว่าเราไปทําโครงการเล็กมันก็ไม่ใช่นะครับ 
โครงการใหญ่ก็ไม่เชิงนะครับ มันก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ผสม ผะเสกันไป เพราะฉะนั้นก็อยากกราบเรียนว่าเราก็
พยายามที่จะดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับ อบต. เทศบาล หมู่บ้านต่างๆให้ได้ทุกโครงการ   
ว่าพร้องเพียงเคียงหน้ากนันะครับ อันนี้เราก็พยายาม ที่จะกระจายงบให้ทั่วถึงนะครับ โครงการใหญ่เราก็มีไม่ใช่
มีเฉพาะโครงการเล็กๆครับเราก็ไปสามารถตรวจสอบได้ ในข้อบัญญัตตินะครับ เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ 
เพราะว่างบประมาณปีหนึ่งของเรามีอยู่ 1,000 กว่าล้าน 1,000 กว่าล้าน ก็หักค่าใช้จ่ายอ่ืนนะครับ นอกจาก
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โครงสร้างพื้นฐานแล้วเราก็เอาไปทําอย่างอ่ืนอีก นะครับ ไม่ใช่ทําเฉพาะถนนกับแหล่งน้ํา ส่งเสริมอาชีพนะครับ 
ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสาธารณะสุข อะไรต่างๆเราก็กระจายงบไปหลายส่วน งบพัฒนาก็มีไม่มากนักนะครับ 
ยังไงก็อยากเรียนต่อสมาชิกว่า เราจะระวังครับจะระมัดระวังนะครับไม่ให้เข้าข่ายในลักษณะของการ แบ่งซื้อ
แบ่งจ้างเพราะว่า ถ้าเราทําไปแล้ว ฝ่ายข้าราชการก็ดี ฝ่ายบริหารก็ดีต้องรับผิดชอบเต็มๆนะครับ ก็กราบเรียน
ทุกท่าน แล้วเวลาถ้าหากว่าอยากให้ผมทําโครงการใหญ่ เวลาผมให้ท่านได้เสนอโครงการ ความเดือดร้อนของพ่ี
น้องมาท่านกเ็สนอโครงการใหญ่ๆมาก็แล้วกันนะครับ ท่านก็เสนอมาโครงการละ 5 ล้าน 3 ล้าน 10 ล้าน 20 
ล้าน ท่านก็เสนอมานะครับ แต่ว่าผมคิดว่าท่านก็คงจะไม่ทําอย่างนั้นหรอก เพราะอะไรเพราะว่าท่านนะ
รับผิดชอบหลายตําบล ท่านรับผิดชอบหลายหมู่บ้าน หลายตําบล ท่านก็คงต้องกระจายงบขอให้มันทั่ วถึง นะ
ครับ ผมเห็นไม่ว่าจะเป็น สภาใหญ่กว่าเรา เขาก็ทําอย่างนั้นกันทั้งหมด การกระจายงบให้ทั่วถึงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดี 
นะครับ ดีกว่าชาวบ้านไม่ได้อะไรเลย นะครับ ให้เขาได้รู้ว่าเอออย่างน้อยๆ สจ. เราก็ยังกระจายงบประมาณไป 
ถึงจะไม่ได้เต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังได้อยู่ 20 30  เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าก็ยังดีอยู่ นะครับก็ 
ขอกราบเรียนว่าจะระมัดระวังนะครับ เรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้างครับ ขอบคุณครับ 
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เชิญท่านวิบูลย์ครับ 
 
 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า): เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ  
 ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ก็เข้าใจนะครับว่า เป็นการที่ตอบสนอง ประชาชนในความ
เดือดร้อน นะครับ แต่ผมเองอยากจะ เรียนผ่านท่านประธานไปสู่ฝ่ายบริหารว่าท่านเคยได้ไปเช็คหรือป่าวว่าเขา
ต้องการจริงหรือป่าวนะครับ โครงการที่เสนอมาเขาต้องการจริงหรือไม่นะครับ แล้วโครงการในวันนี้นะครับ ผม
อยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปสู่ฝ่ายบริหาร นะครับว่าโครงการส่วนใหญ่ก็มีแต่ที่เห็นมา ในวันนี้ที่ว่าไม่ว่างบ
โอน งบแปรญัตติ งบอะไรนะครับ 200 กว่าโครงการนะครับ ต่ํา 500,000 หมด ความต้องการอะไรมันจะ
พอดีขนาดนั้น ความต้องการเกือบ 300 โครงการพอดี ต่ํา 500,000 หมด ผมตั้งข้อสังเกตครับ ขอบคุณครับ 
แล้วก็ขอโทษนะครับ ท่านประธาน ขอเรียนให้ฝ่ายบริหารยังไม่ตอบครับ ตอบคําถามผมนะครับ ท่านประธาน 
ท่านเองจะต้องกําชับ ลูกน้องของท่านนะครับ กองช่างออกแบบก็ผิดพลาด ผมเองอยากให้ท่านกําชับให้เขาไป
ตรวจงานให้ถูกต้องด้วย ไม่อย่างนั้นขาจะต้องไปกินข้าวแดงแน่นอน ขอบคุณครับ  
  
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ เชิญท่านอนุชาครับ 
 
 นายอนุชา   ตั้งวานิชกพงษ์  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ก็นั่งฟังท่าน
สมาชิก อภิปราย ก็ต่างนานาทัศนะคตินะครับ ความคิดของใครของมัน แต่ในความรู้สึกของ ผู้ที่เป็นตัวแทน
ของพ่ีน้องประชาชนนั้น ก็คงจะหัวอกเดียวกันหละครับ โครงการนิมันยาวอยู่ มันใหญ่จริงอยู่ แต่เพียงแต่ว่า
ความต้องการของพ่ีน้องราษฎรแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตําบล ถ้าเราจะไปทําโครงการใหญ่ ก็จะได้เพียง 3 4 
หมู่บ้าน ทีนี้ พ่ีน้องได้เสนอ ความต้องการ หัวอกสมาชิกสภานั้น ก็จะพยายามแบ่งปันถึ งจะไม่ได้ครบเต็มเม็ด
เต็มหน่วย แต่ก็ยังดีเสียก่อน ว่าไม่ได้เลย ผมคิดว่าหัวอกตรงนี้เพ่ือนสมาชิกทุกคน คงเข้าใจไม่ต่างกันหรอก    
ผมอยู่ในสภาแห่งนี้ผมไม่ได้สอบมาเป็น ไม่เหมือนข้าราชการเขา เราต้องอาศัยเสียงของพ่ีน้องประชาชน 
เพราะฉะนั้นโครงการนิยิ่งแตกย่อยไปแต่ละหมู่บ้านแล้วมีความถี่เป็นประจํา นั้นคือที่มาของนักการเมือง เราไป
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หาเสียงก็จะได้รับความนิยมชมชื่นเขาก็ กาให้มาเป็น แต่ถ้าจะไปทําโครงการใหญ่ๆได้ 3 หมู่บ้าน เราเป็นอยู่ 4 
ปี 4 3 12 เราดูแลพี่น้อง 100 กว่า หมู่บ้าน ได้แค่ 12 หมู่บ้าน แค่นี้แหละตกเลยครับ มันไม่ได้ต่างกันหรอก
ครับ ความต้องการนิ อยากจะให้ยาวๆ ใหญ่ๆ แต่ว่า ความต้องการมันมาพร้อมกัน แล้วก็พ้ืนฐานในการที่จะ
ดําเนินโครงการต่างๆ มันก็ต้องมาจากคําร้องขอจากท้องถิ่น ท้องถิ่นซึ่งเป็นท้องถิ่นในระดับล่าง ไม่ว่าจะเป็น 
อบต. เทศบาล ขอเรามา เราถึงจะไปตั้งโครงการได้ ช่างเองก็ต้องออกไปประสาน กับท้องถิ่นต่างๆ แม่กระทั่ง
ว่าเราบรรจุโครงการแล้ว ก่อนจะจัดซื้อจัดจ้างยังต้องไปทบทวนว่าซ้ําซ้อนหรือไม่ นี้คือวิธีการทํางานของเรา  
แต่ถ้าจะไปใส่ คําหนักๆกันผมก็สงสารผู้ที่ทํางานเหมือนกัน อย่าให้เขาไปเข้าคุกเข้าตารางมันไม่ใช่หรอกครับ 
อย่าไปสาปแช่งกันเลย ทุกคนก็ต้องมีอาชีพ ข้าราชการเขาทํานาไม่เป็น นาของเขาก็คือ รับราชการนั้ นแหละ 
เรานิเป็น สจ.อาชีพของเรางานของเราก็คือผ่านร่างงบประมาณนี้แหละ เพ่ือจะไปดูแลพ่ีน้องราษฎร 
เพราะฉะนั้นคําหนักๆ หน่วงๆ บางครั้ง ขอเถอะครับ มันไม่ได้ส่งเสริมด้านคุณธรรม ด้านจิตใจเลย เขาก็เพียร
พยายาม เขาก็กลัวเหมือนกันคุกตาราง ข้าราชการเขาก็กลัว ทุกคนกลัวหมดแหละ เพียงแต่ว่าคําพูดถ้ามันจะ
ส่งเสริมกัน ก็ติเพ่ือก่อ ขอเถอะครับอย่าไปสาปแช่งกันเลย ครับ 
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ เชิญท่านคงฤทธิ์ ครับ 
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  ( ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2): ท่านประธานสภาที่เคารพครับ 
เมือ่กี่ผมตกใจเหมือนดูละคร เสียงปรบมือ สิ่งที่ท่านสมาชิกท่ีได้พูด ผมเองมีมุมที่มองแตกต่างอยู่นิดหนึ่งนะครับ 
จริงๆแล้วก็ ญัตติที่เสนอมาคือเขาก็เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 59 สาระสําคัญเหตุผลก็บอกแล้ว ที่เราสั้นๆนะ
ครับ สุ่มเสี่ยงกันซึ่งโครงการเล็กโครงการใหญ่ ผมมองว่ามันไม่ได้เจาะจงว่า จะเข้าข่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แต่มัน
เข้าข่ายว่าเราสามารถท่ีจะตอบสนองภารกิจของเรา ได้มากน้อยเพียงใด สิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าความพ้ืนที่ ฐานะ
พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะแตกต่างกับท่านสมาชิกบางท่าน ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่ากัน เพราะพ้ืนที่แต่ละ
พ้ืนที่นั้น มีความแตกต่างและมีมุมมองต่างกัน ความจําเป็นในแต่ละพ้ืนที่ความร้องขอแต่ละพ้ืนที่ ย่อมมีความ
แตกต่างกันนะครับทางด้านกายภาพ สิ่งที่อยากจะเห็น ที่เห็นวันนี้นิแตกต่างจากสมาชิกทั้งปวงก็คือว่า ใบขวาง 
ใบขวาง ใบที่จากงบประมาณเดิม ลด ฝั่งซ้ายนะครับมีแต่จํานวนเปลี่ยนจาก ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างดีกว่า 
โครงการที่ 68 หน้าแรก ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเค็ง หมู่ 5 ตําบาลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
พ้ืนที่สาวนป่า ขีด พ.ศ. 2062 จังหวัดขอนแก่น จํานวนเงิน 498,000 บาท อันนี้ตัวอย่าง ตัวอย่างนี้ไปสอด
คลองกับ ทุกโครงการที่นําเสนอในวันนี้ 41 โครงการ ซึ่งได้นํามาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงนี้แล้วเอามาฝั่งซ้าย
มันก็จะมาเป็น ยกตัวอย่าง อันที่ 1 ภาพขุดลอกลําห้วยลุงจานตอนบน ช่วงบ้านตะวัน หมู่ 9 เอาสั้นๆเพ่ือความ
มั่นใจนะครับ 499,000 บาท จํานวนเงินเท่าเทียมกัน แต่ฝั่งขวานี้มีรายละเอียดโครงการ บอกถึง ความกว้าง 
ความยาว ส่วนลึก และปริมาณดิน สิ่งที่อยากถามก็คือว่าทําไมฝั่งซ้ายไม่มีรายละเอียด เมื่อมันเป็นโครงการแล้ว 
ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องถูกต้องมันต้องยกมา เราจะได้รู้ที่ไปที่มาว่ามาจากอะไร ความยาวเท่าไหร่ ทําอะไรมาถนน
เส้นนี้ มันติดปัญหาอะไรก็จําไม่ได้ แล้วถึงมาเปลี่ยนแปลงเป็น ด้านลบด้านขวา นี้คือข้อสังเกตของผมซึ่งมัน
อาจจะแตกต่างไปอยู่ว่าทําไมเมื่อมันเป็นข้อบัญญัติที่เราเปลี่ยนแปลงมาแล้ว รายละเอียดตรงนี้มันถึงไม่
สอดคล้องกัน เราไม่ได้มองว่าราคามันเท่าไหร่ แต่มองว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่อันหนึ่งนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และมีที่มาอย่างไร และติดปัญหาอะไร เท่านั้นแหละครับ ขอบคุณครับ  
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เชิญท่านวิบูลครับ 
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 นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า): เรียนท่านประธานที่เคารพสมาชิกผู้
ทรงเกรียติทุกท่านนะครับ จริงๆแล้วต้องเรียนท่านประธานนะครับ เจ้าหน้าที่ไม่ว่าพัสดุ กองช่าง ผมสนับสนุน
เขามาตลอดในช่วงที่ผมเองเป็น สจ. กว่า 21 ปีนี้ นะครับ ผมเองออกแทนเขา แต่วันนี้ผมต้องเรียนท่าน
ประธาน ผมออกแทนเขาไม่ได้ แล้วอีกข้อหนึ่งครับ ผมเองอยากจะเรียนให้ท่านฟังว่าความรับผิดชอบท่านมัน
อยู่ตรงไหนนะครับ ท่านเอง ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ผมเองขอเรียนท่านประธานนะครับ ถึงท่าน สจ.
อนุชา ผมเองก็ไม่ได้ ผมเองนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยท่านนะ ต้องเรียนท่านประธาน เรียนผ่านท่าน
ประธานไปถึงกองช่างว่า ผมเป็นห่วงเป็นใยท่าน ท่านเองต้องมีลูกมีเต้าเลี้ยง ผมไม่อยากให้ท่านเข้าไปหรอกผม
ถึงพูด ถ้าผมไม่หวังดีกับคุณผมไม่พูดเรื่องนี้หรอก พวกคุณเองขาข้างนึ่งก็อยู่ในคุกอยู่แล้ว เราเองอยากจะเตือน
พวกท่านว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงโครงการ มันจะต่ํา 500,000 ผมก็ไม่ได้ว่าครับ ถ้ามันเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่สิ่งหนึ่งต้องเรียนผ่านท่านประธานไปถึง ผอ. กองช่างด้วยคุณต้องมีดุลพินิจ มีจิตสํานึก ผมเอง
อยากจะเตือนท่านในจิตสํานึกว่า โครงการที่ท่านทําไปนะท่านรู้แก่ใจหรือป่าวท่านเอามาแก้ไขขนาดนี้ แล้วผม
เองก็เรียนผ่านท่านประธานไปสู่ ผอ. กองช่างด้วยนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นความผิดพลาดของท่านแล้วอยากให้การ
ทํางานที่ไม่ได้มีคุณภาพมาเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมาด่าพวกท่านอีก สมัยนี้นะครับ รัฐธรรมนูญใหม่ก็ได้
ประกาศใช้แล้ว ท่านไม่ต้องอ้างครับว่า สจ. ไปบีบบังคับท่าน นายกไปบีบบังคับท่าน สมัยต่อไป ท่านเองทํา
อะไรเขาก็จะจับสายบริหารก่อน กับปลัดก่อนนะครับ เขาจะจับผู้บังคับบัญชา ผมเองอยากจะรู้เหมือนกันนะ
ครับว่าสมัยต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับ ขอเรียนท่านประธาน ผ่านท่านประธานไปสู่กองช่างนะครับ ขอให้สิ่งที่
วันนี้ที่ผมพูดให้ท่านฟังมันจะเกิดขึ้นด้วยปัญหาอะไรก็ช่างทุกอย่างมันก็ทํามาด้วยความไม่ค่อยถูกต้องอยู่แล้วก็
ไม่ได้ว่ากันแต่สิ่งหนึ่งนะครับท่านประธาน ผมเองอยากจะขอร้องฝ่ายบริหารพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงๆของ อบจ. 
เราพวกคุณควบคุมทุกอย่างนะครับเรื่องมันก็ผิดมาแล้วมันต้องดําเนินต่อไป ขอให้มันถูกหน่อย ขอให้มันมี
ประโยชน์กับประชาชนจริงๆหน่อยทําต่ํา 500,000 ก็เป็นเรื่องไม่น่ามองของอบจ. ขอนแก่นแล้ว อยากให้งาน
ที่ไม่มีคุณภาพ มาให้เขาตราหน้าว่าองค์กรใหญ่ขนาดนี้ยังทํางานเฮงซวย ประธานโทษครับท่านประธานครับ 
ทํางานไม่ดีเท่ากับ อบต. หรือเทศบาล อย่าให้เขาพูดเถอะย่อยสลายกันขนาดนี้ก็น่าเกลียดน่าชังแล้วแล้วท่าน
ประธานจะให้งานมันออกมาย่ําแย้กว่านี้เถอะนะครับ ขอให้ควบคุมให้มันเหมาะสมทุกอย่างผมเองเตือนท่าน
ด้วยความหวังดีผมก็เรียนท่านประธานนะครับพวกคุณมี แม่ มีพ่อ มีลูกต้องเลี้ยง นะท่านประธานผมไม่
อยากจะให้พวกท่านต้องไปติดคุกหรอกท่านผมถึงปามพวกท่านว่าชีวิตท่านนะครับท่านก็ต้องเลี่ยงตัวเองนะ
ท่านประธานวันนี้ท่านทําผิดไปท่านติดคุก สจ.นายกก็ไม่ได้เลี้ยงท่านนะท่านจําคําพูดผมไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
เองว่าถูกต้องท่านต้องยึดถือไว้ ท่านทําผิดไปท่านติดคุกก็ไม่มีนายกไปเลี้ยงท่านหรอกหรือว่าผมเองก็ไม่ไปเลี้ยง
ท่านอยู่แล้วท่านเข้าใจไว้ทําให้มันถูกต้องทําทุกย่างเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆครับขอให้ทุกอย่างขอ
วันนี้ให้เป็นอุทาหรนะครับผมเองไม่ได้มีจริงใจที่จะไปทําอะไรพวกท่านหรอกเป็นอุทาหรว่าปฏิบัติให้มันถูกต้อง
อํานาจหน้าที่มันเป็นเรื่องของพวกท่านทํากฎระเบียบต่างๆท่านก็รักษางานที่เกิดขึ้นให้ประชาชนท่านต้องเป็น
คนตรวจรับขอให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามทํานองครองธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องมีผลงานให้ประชาชนรับได้ว่าทําดี
ก็คงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่กองช่างอะไรก็คงไม่มีปัญหานะครับขอกราบขอบคุณครับ 
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เชิญท่านอนุชาครับ 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองเขต 5) : ครับ ท่านประธานที่เคารพ     
ตั้งแต่ติดคุก ก็หนักอยู่แล้ว อันนี้ถึงกับเสียชีวิตเลย ขนาดติดคุกผมก็ยังขอร้องว่าอย่าทําขนาดนั้นเลย อันนี้ถึง   
ขั้นต้องเสียชีวิต จริงๆ ถ้าพูดไป ถ้าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ เพราะว่าโครงการต่างๆ ที่ผ่านข้อบัญญัติจังหวัด ก็เพราะ
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มือพวกเรานี่แหละยก แล้วจะไปโทษใคร มันโทษใครไม่ได้ ก็ต้องโทษสมาชิกทั้ง 42 ท่านนั่นแหละ ที่ยกมือผ่าน
ร่างออกมา ทั้งๆ ที่ไม่มีรายละเอียด ไม่มีหมู่ที่ ดังที่เป็นคําชี้แจง และเหตุผล แล้วก็ผ่ านมา พอผ่านมา เค้าก็มา
ตรวจสอบ มันดูไม่เข้าท่าเข้าที หมู่ที่ก็ไม่ชัดเจน รายละเอียดก็ไม่ชัดเจน ถึงได้มีการแก้ไขนําเข้าสู่สภาเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนก็เพราะพวกเรานี่แหละที่ไม่ได้ตรวจสอบ ในครั้งที่เป็นร่างงบประมาณประจําปี เพราะฉะนั้นพูด
มากไปมันก็จะเท่ากับว่าตัวเอง เพราะว่าเรายกมือผ่านร่างงบประมาณมา เพราะฉะนั้นผมถึงว่า เป็นสิ่งที่
สะท้อนว่าต่อไปขอให้ละเอียดหน่อย ในการพิจารณาร่างงบประมาณ มันถึงเข้าข่ายคําว่า หยิกเล็บเจ็บเนื้อ  
การที่เราจะมาอภิปรายกันหนักๆหน่วงๆ ผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกครับ สิ่งที่จะต้องเตือนกันบอกกัน ผมว่าคือ
ความรู้สึกที่ดีต่อกันมีน้ําใจต่อกัน พ่ึงพาอาศัยกันได้ นั่นถึงจะพาองค์กรของเราไปได้ เพ่ือจะไปดูแลพ่ีน้อง
ประชาชน บางครั้งความรู้สึกในเชิงอย่างนี้ มันเป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนบุคคล ใครจะมองไปมุมไหนก็ย่อมได้ 
แต่สําคัญอยู่ที่มีเหตุมีผลหรือไม่ เท่านั้นแหละครับ ถ้ามองกันในแบบที่มีอคติก็คงจะไม่ถูกต้องนัก ถ้าเราจะ
ทํางานร่วมกัน ทุกคนต้องไม่มีอคติต่อกัน อย่างผมก็เคยอภิปรายในลักษณะที่ไม่เห็นด้วย แต่ผมก็ไม่ไปว่ากล่าว
หรือไปสาปแช่งใคร ติดคุกก็ยังหนัก ให้ตายนี่น่าจะถอนคําพูด ครับผม 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เชิญท่านวุฒิพรครับ 

 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว (ส.อบจ.อ าเภอเมืองเขต 2) : ครับ ผมนายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว
ครับ เท่าที่ผมฟังมา ผมสนับสนุนที่ท่านอนุชาพูดสุดฤทธิ์เลยนะครับ อย่างน้อยที่สุดคนเราต้องรู้จักคําว่า
ประนีประนอม อย่าใช้อารมณ์ และก็สําคัญที่สุด ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านคงฤทธิ์นะครับ ท่านคงฤทธิ์ท่านพูดจา
ถากถางตั้งแต่เช้าเลย ถากถางโน่นถากถางนี่ตลอด ผมถามว่าท่านคงฤทธิ์เป็นสมาชิกสภา ไปพูดถากถางทําไม
ล่ะครับ เมื่อกี้ก็พูดถากถางหาว่าดูละคร ผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับ แล้วก็ขออนุญาตบอกท่านสมาชิกที่
อภิปรายด้วยความรุนแรงด้วยคําพูดที่ไม่ดีเลย ไม่ให้เกียรติชุดสีกากีครับ ผมไม่ได้ว่าข้าราชการเป็นอะไรก็
ตามแต่ แต่ทุกคนใส่ชุดสีกากี ทุกคนเป็นข้าราชบริพารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล คําก็ติดคุก 
สองคําก็ไม่ดี สุดท้ายก็ต้องตาย ผมถามว่า เค้าผิดคนเดียวหรือ เค้าไม่ได้ผิดคนเดียวหรอกครับ สิ่งที่ท่านอนุชา
พูดมาทั้งหมดถูกต้องหมดเลย หยิกเล็บแล้วจะเจ็บเนื้อ ทุกคนรู้หมด ทําไมถึงต้องมีงบห้าแสนมา ต่ํากว่าห้าแสน
มาแล้วอภิปรายทําไมล่ะครับ ถ้าคุณคิดว่าข้าราชการเค้าไม่ดีคุณก็ไปผ่านท่านนายก เราก็มีผู้บริหารอยู่ไปคุยกัน
ซิครับ ตรงไหนดี ตรงไหนไม่ดีแต่อย่าใช้อารมณ์ วันนี้ตั้งแต่เช้าผมว่าทุกคนใช้อารมณ์กันหมด แล้วการใช้
อารมณม์ันดีไหม พูดจาถากถางคนดีไหม พูดจาเหยียดหยามคนดีไหม งบประมาณทุกงบประมาณทุกคนรู้อยู่แก่
ใจหมด ว่าจะทําอะไร มาจากไหนแล้วจะเดินยังไง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเคยมีชื่อเสียง เคยมี
ความรัก ความสามัคคี ความผูกพันที่ดีต่อกันจะไปทําลายทําไมล่ะครับ ทําไมไม่ผูกพันให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น    
เรื่องแค่นี้จะต้องใช้คําหยาบเหรอครับ ผมอยากจะบอกนะครับว่า ถ้าท่านคิดเอาเอง  ให้ท่านคิดเอาเองว่า      
ถ้าท่านพูดจาไม่ดี พูดจาถากถาง พูดจาหยาบคาย ถอนเองครับ ผมไม่ขออนุญาตให้ใครถอน แต่ตั้งแต่วินาทีนี้ไป
ขอให้อภิปรายกันแบบสุภาพชนครับ เราลูกผู้ชายครับ ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่กระเทย เราเกลียดกันเรื่องส่วนตัวก็
ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัว นี่คือในที่สภา อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาผูกพันกับงบประมาณ อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาผูกพัน
กับบุคคลที่ท่านไม่พอใจ อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาทําให้บรรยากาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เสียหาย แค่นี้แหละครับ ขอบคุณครับ 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เชิญท่านสุดใจครับ  
 ซักครู่นะครับท่านสุดใจครับ  
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 ขอเชิญท่านคงฤทธิ์ก่อนครับ 

 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.อําเภอพลเขต 2) : ผมยืนขึ้น ผมอาจจะใช้สิทธิ์พาดพิง 
ผมยืนขึ้นผมอาจจะประท้วง ผมพูดแต่เช้าผมไม่เคยใช้วาจาถากถาง แต่เมื่อกี้ที่พูดมีเสียงตบมือในสภา เสียงตบ
มือสภาแต่เช้าไม่มีขึ้นมา พอตบมือขึ้นมา ผมก็ตกใจ นึกว่าดูละคร ผมผิดตรงไหน ต้องถามก่อนว่าผมอภิปราย
มาแต่เช้าผมพูดแต่หลักการมาโดยตลอด ไม่เคยมีอคติส่วนตัว วันนี้ที่ท้วงติงในข้อญัตติที่เสนอออกมาของเงิน
สะสมนั้นก็ดูด้วยจิตสํานึกท่ีเราว่ามันไม่ถูก แล้วก็พูดชี้แจงให้สภาแห่งนี้ฟังตามเหตุและผลที่เราได้ศึกษามาเสร็จ
แล้วสมาชิกจะตัดสินใจยังไงผมก็ยังบอกช่องทางไปเลย แล้วแต่สมาชิก มันเป็นดุลพินิจ คุณวุฒิพร ผมใช้สิทธิ
พาดพิงถึงคุณ คุณพูดอย่างนี้คุณดูหมิ่นผมเกินไป ผมไม่เคยที่จะไปดูถูกใครเลยและไม่ได้ให้เกียรติทุกคนในสภา
แห่งนี้ผมเคารพและเป็นลูกผู้ชายพอ ขอโทษครับ ขอถอนครับ จริงๆแล้วด้วยความรักด้วยความผูกพัน ผมขอ
เข้าสู่ญัตติที่เมื่อกี้นี้ขอเปลี่ยนแปลงนะครับ ญัตติที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ ในข้อบัญญัติมีสมาชิกบางท่าน บอกว่าไม่มี
รายละเอียด ถ้าออกมาเป็นข้อบัญญัติ จะต้องมีรายละเอียด ที่ผมท้วงติงว่าข้างซ้ายทําไมไม่ลงมาให้ครบแล้วไป
เปลี่ยนแปลงให้ไม่มีรายละเอียดให้ครบ มันเพราะอะไร ยกมาอีกนิดเดียวเพ่ือให้เขาดูรายละเอียดเปรียบเทียบ
กัน มันมาจากถนนกี่เมตรยาวเท่าไหร่ ทําไมทําไม่ได้จะไม่มีเฉพาะตัวเงิน เราเป็นองค์กรใหญ่ องค์กรท้องถิ่นที่
เราอยู่มาด้วยกันตลอด อยู่บนเหตุและผล และพิจารณางบประมาณบนเหตุและผลมาโดยตลอด พูดในสภาจบ
ออกไปเราก็ยังคุยกันได้ นั่นคือวิธีที่เราทํามาโดยตลอด ถ้าพูดแบบนี้ยังพอเข้าใจได้ ถ้าหากพาดพิงผมก็จะตอบ
คําถามต่อไป ขอบคุณครับ  

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เชิญท่านสุดใจครับ 

 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม (ส.อบจ.อ าเภอเมืองเขต 6) : กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นทุกท่าน 
 ครับ ตั้งแต่เช้ามาผมนั่งฟังด้วยความเพลิดเพลิน ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความต่างของความคิด  
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมมองมันจะทําให้หลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการได้ปรับวิธีการทํางานและวิธีการชี้แจง
ด้วยหลักการและเหตุผล เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ผมก็อยากจะขอนําเรียนว่า บางสิ่งบางอย่างที่ เราทํามาอย่างที่
ท่าน ต้องขออนุญาตที่จะเอ่ยนาม ท่านคงฤทธิ์ท่านได้พูดว่า มันมีรายละเอียดอยู่แต่วันนี้ท่านเสนอมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นรายละเอียดเดิมที่เป็นรายละเอียดใหม่ มันเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ได้อธิบาย เมื่อท่าน
ไม่ได้อธิบายจึงเกิดความสงสัย ความสงสัยต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ทุกท่านจะต้องให้คําชี้แจงในเรื่องที่เป็นมาใน
อดีตแล้วก็บอกถึงเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นความรู้สึกต่างๆ ของทุกท่านที่กําลังอภิปราย ผมคิดว่า
นานๆ เราจะได้เห็นลีลาท่าทางของแต่ล่ะท่าน ซึ่งก็ถือว่าเราได้รู้ได้เห็นนี่คือสภา วันนี้มี  อบต. มาจากอําเภอ
หนองนาคํามานั่งดูด้วย ผมคิดว่านี่คือบทเรียนที่หลายๆท่าน จะเอาไปใช้ประโยชน์ ก็อยากจะฝากว่า สิ่งที่เกิด
อยู่ในสภาวันนี้ มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกท่านแสดงความรู้สึกแต่ถ้าออกสภาไปแล้วผมก็คิดว่า ทุกท่านก็คงจะเป็น
มิตรกัน ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อแตกต่าง นี้ก็คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่าจะนําไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ขอบคุณครับ  

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ ก็ต้องคุยกับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสิ่งที่ได้พูดกันมา ทุกท่าน
ก็หวังดี เพียงแต่ว่าบางครั้งก็เลือกอารมณ์ความรู้สึก คําพูดอาจจะดูรุนแรงดุดันไปบ้างนะครับ ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกลดความดุดันลงมาหน่อยนะครับ และก็อย่าให้มีคําหยาบ อย่าพูดไม่สุภาพนะครับ เพราะว่าเป็นสภาอัน
ทรงเกียรติ เพราะไม่ฉะนั้นนะครับก็จะมีการตอบโต้กันไปมา ไม่จบซักทีนะครับ วาระเราก็เหลือหลายวาระ 
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ฉะนั้นทุกท่านเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ขอความกรุณาให้เราปรองดองกันนะครับ เคารพซึ่งกัน
และกัน ไม่พาดพิงซึ่งกันและกัน พูดจาอยู่ในหลักการเหตุผลในข้อระเบียบ ญัตตินะครับ เราจะทํางานด้วยกัน
อย่างราบรื่น เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทุกท่านนะครับ ผมพยายามจะไม่ห้ามแต่ขอสรุปแบบนี้ล่ะกันครับ  
 เชิญฯท่านวิบูลย์ครับ 

 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อ าเภอเวียงเก่า) : เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นทุกท่าน 
 จริงๆแล้วนะครับ ผมก็ไม่ได้มี ท่านสมาชิกคงพูดใส่ผมว่าใช้อารมณ์มาก แต่ว่ามีอยู่ข้อหนึ่งนะ
ครับที่ผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกว่า เรื่องการที่เราเองจะร่วมไม้ร่วมมือกันให้สภาของเราเดินไปด้วย      
ความราบรื่น มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมเองก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่า แต่การราบรื่น
ไม่ใช่เรื่องท่ีเราจะไปราบรื่นในเรื่องผิดกฎหมายนะครับหรือทําอะไรที่ไม่เล็งเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ที่หนึ่งนะครับ เราจะต้องเล็งเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับ ส่วนของเราเองที่โดนเลือกมา ถ้าวันนี้
พวกเราเองนะครับ ทําตัวดีแล้วเขาไม่เลือกก็ชะตากรรม คิดอะไรมาก แล้วผมเองก็ขอเรียนท่านประธานนะครับ
ผมเองที่พูดไป ถ้าท่านสมาชิกคิดว่าไม่ถูกต้อง ก็ถอนนะครับ แต่ผมเองก็ไม่ได้ไปเสียดสีนะครับ ทุกคนมีเกิด      
มีแก่ มีเจ็บ มีตายอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไปด่าพวกท่านเสียหายนะครับ ผมก็บอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วใครจะเลี้ยง
ลูกให้เขา ผมเองก็เสียชีวิตได้ ท่านประธานก็เสียชีวิตได้ ทุกคนนั่นแหละครับ ก็มีเกิด แก่เจ็บ ตาย มันก็เป็น   
วัฏจักรของมนุษย์นะครับ ผมเองที่ได้เรียนผ่านท่านประธานไปในกองช่างว่า ให้เขาเองระมัดระวังตัว ไม่ได้มี
เจตนาไปแช่งเขานะครับ ผมเอง ถ้าสิ่งต่างๆมันเป็นเรื่องที่สมาชิกไม่พอใจ ผมก็ถอนหมดนะครับ ผมเองไม่มี
ความคิดท่ีจะไปแช่งเขาให้เขาเองไม่ดีนะครับ อยากจะเรียนท่านประธานว่า อยากให้เขาเองนะครับ ทําหน้าที่ๆ
เหมาะสมนะครับ ให้ชีวิตการงานมีความราบรื่น มีตําแหน่งการงานที่ดีขึ้น ผมก็ดีใจด้วยนะครับ คน เราเองนะ
ครับท่านประธาน จะมาแช่งชักหักกระดูกกัน เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรกับตัวผมเองนะครับ เขาก็ถูกกันแต่ว่าผมเอง
อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปฝ่ายบริหาร ทางท่านปลัด ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับว่า ที่ผมพูดอยากจะให้
ทุกฝ่ายเล็งเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ดําเนินทุกเรื่องตามระเบียบและ
หน้าที่ของเราเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :ครับ เชิญท่านวุฒิพรครับ  

 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว (ส.อบจ.อ าเภอเมืองเขต 2) : ครับผมวุฒิพร ศรีมังกรแก้วครับ 
 ผมขอแค่นิดเดียวครับ ขอบคุณท่านวิบูลย์นะครับ ที่ถอนคําพูดทุกคําพูดที่เป็นคําหยาบและก็
ขอบคุณท่านวิบูลย์ที่วันนี้ใส่ชุดสีกากีเต็มยศ มีความภาคภูมิใจแทนท่านวิบูลย์ครับ ขอบพระคุณครับ 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :ครับ ก็เรียบร้อยดีนะครับ ถือว่าเข้าใจกัน ท่านวิบูลย์ก็เป็นลูกผู้ชายพอ 
ถอนทุกคําพูดที่ท่านวิบูลย์ถอนนะครับ ในสิ่งที่ท่านพูดถ้าพาดพิงนะครับ และก็อย่าไปคิดมากครับ ท่านก็ทํา
หน้าที่นะครับ ท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ อีกเรื่องที่ท่านคงฤทธิ์ฝากไปยังผู้บริหาร ในข้อบัญญัติ ญัตติ
ที่ส่งมาในฝั่งซ้าย เป็นข้อมูลญัตติเดิมที่มีการแก้ไข ท่านก็ฝากถึงฝ่ายบริหารว่าควรจะมีการลงรายละเอียด ซึ่ง
เอาลงในข้อบัญญัติเป็นเล่มอยู่แล้ว ควรจะลงรายละเอียดให้เหมือนเดิมกับข้อบัญญัติในเล่มฝั่งซ้าย ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงก็ฝากเรียนท่านบริหารเพ่ือกรุณาช่วยดูด้วยนะครับและครั้งต่อไปก็ขอให้ละเอียดขึ้นนะครับ ตามที่
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เพ่ือนสมาชิกติติงและเสนอแนะมานะครับ ครับในส่วนของญัตติ 5.7 ก็คงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ฉะนั้นผมจะ
ขอมติเลยนะครับ ท่านเลขาสภาฯ เช็คองค์ประชุมด้วยครับ  
 เชิญท่านอนุชาครับ  

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองเขต 5) : ท่านประธานครับ พรรคพวกเรา
สามสี่คนอยู่ห้องประธานสภาฯ เดี๋ยวเขาก็มาครับ 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :ตอนนี้ครบองค์ประชุมครับ  
 ครับ ขอมติเลยนะครับ 
 สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน 41 โครงการ งบประมาณ 20,041,000.- บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 
 สมาชิกที่อนุมัติ จํานวน 22 เสียง 
 สมาชิกท่ีไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 20,041,000.- บาท (ยี่สิบล้านสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :ครับผมขอย้อนกลับไปที่ระเบียบวาระที่ 5.6 นะครับ ญัตติ เรื่อง          
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สํานักการช่าง) 
 เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 ผมขออนุญาตให้ทางฝ่ายผู้อํานวยการสํานักการช่างเรียนชี้แจงในระเบียบวาระท่ี 5.6 ครับ 

 นายวิรัติ นาคนชม (ผู้อ านวยการส านักการช่าง) : เรียนประธานสภาฯ ท่านรอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 ขอเพ่ิมรายละเอียดนะครับ ในวาระที่ 5.6 นะครับ ท่านดูฝั่งขวา รายละเอียดรายการใหม่นะ
ครับ ข้อ 95 ค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รวมพ้ืนที่ 315 ตารางเมตร  
โดยมาแทรกในรายละเอียด ดังนี้ จะมีทั้งหมด 6 จุดนะครับ  

 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.9 เมตร ยาว 8.4 เมตร พื้นที่ 7.56 ตารางเมตร  
 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.6 เมตร ยาว 28 เมตร พ้ืนที่ 44.8 ตารางเมตร 
 จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 40 เมตร พ้ืนที่ 72 ตารางเมตร 
 จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 26.8 เมตร พื้นที่ 46.9 ตารางเมตร 
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 จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 70.5 เมตร พื้นที่ 105.75 ตารางเมตร 
 จุดที่ 6 ขนาดกว้าง 1.7 เมตร ยาว 22.35 เมตร พ้ืนที่ 38 ตารางเมตร 
 เมื่อรวมพ้ืนที่แล้วจะได้ 315 ตารางเมตรนะครับ ส่วนรายละเอียดจะมอบให้ท่านเลขาฯครับ 
ขอบคุณครับ  

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ ทางผู้อํานวยการกองช่างได้ชี้แจงว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ที่โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นั้น 315 ตารางเมตร มีทั้งหมด 6 จุดตามที่ท่านผู้อํานวยการได้ชี้แจงนะครับ     
มีสมาชิกท่านใดมีความสงสัยอีกไหมครับ  
 เชิญท่านอนุชาครับ  

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ท่านประธาน
ครับ ตามที่ท่านได้มาแถลงเมื่อกี้ จะต้องให้เป็นคําต่อเติมท้ายรายละเอียดหรือเปล่า เพ่ิมเติมในท้ายของ
รายละเอียด ให้พิมพ์ต่อในท้ายในรายละเอียดเลย 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :ครับ ซักครู่ครับ กําลังถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ครับ 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ความหนาล่ะครับ
ท่านประธาน ความหนายังอยู่คงเดิมหรือเปล่า  

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ ท่านผู้อํานวยการครับ ผู้อํานวยการกองช่างก็ระบุความหนานะ
ครับ ตอนชี้แจงไม่ระบุ ความหนา 7 เซนติเมตรใช่ไหมครับ 0.07 นะครับ คืออย่างนี้นะครับท่านอนุชา ต้องให้
ฝ่ายบริหารเสนอกับประธานแล้วก็จะขออนุมัติจากสภา ความเห็นชอบจากสภาฯ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมนะครับ 
 เชิญท่านนายกฯ ครับ  

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ท่านประธานสภาฯ         
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 ฝ่ายบริหารขอเสนอเพ่ิมเติมรายละเอียด เพ่ิมเติมข้อ 95 ค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น รวมพ้ืนที่ 315 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ขนาดพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียด ดังนี้  
 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.9 เมตร ยาว 8.4 เมตร พื้นที่ 7.56 ตารางเมตร  
  
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ท่านครับ ไม่ต้องอ่านแล้วครับ ผู้อํานวยการกองช่างอ่านแล้วครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ผมขอเพ่ิมเติมครับ จึงขอเสนอมา
เพ่ือให้ฝ่ายสภาฯให้ความเห็นชอบครับ  
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 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ ท่านผู้บริหารได้เสนอมาเพ่ือขอความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติม   
ตามรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกองช่างได้ชี้แจงครับ  
 ผมจะขอมติอนุมัตินะครับ 
 สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สํานักการช่าง) โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รวมพ้ืนที่ 
315 ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 สมาชิกที่เห็นชอบ จํานวน 23 เสียง 
 สมาชิกท่ีไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 

มติสภา เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักการช่าง) โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน 
 จงัหวัดขอนแก่น รวมพื้นที่ 315 ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ ต่อไปผมจะขออนุมัติ ญัตติที่ 5.6 นะครับ สมาชิกท่านใด 
เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน    
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สํานักการช่าง) โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก         
ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 100,000 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 
 ครับมติอนุมัติ จํานวน 23 เสียง นะครับ 
 ท่านใดไม่อนุมัติครับโปรดยกมือครับ 
 ครับไม่มีนะครับ 
 

มติสภา เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
 พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักการช่าง) โครงการปรับปรุง
 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ต าบลหนองโน 
 อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รวมพื้นที่ 315 ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท 
 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระ 5.8 นะครับ 

ระเบียบวาระ 5.8 ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 

 เชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 

*** นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายสิทธิกุล  
ภูค าวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ *** 
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 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 1. โอนลด จํานวน 2 รายการ 
   1.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 10 ตําบลห้วยโจด –       
บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท 
  1.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 3 , 11 ตําบลห้วยโจด –     
บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท  
 
 2. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ  
   2.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สารแยกทางหลวงถนนหมายเลข 2039 (กระนวน –   
น้ําพอง) บ้านนาฝาย หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท 
   2.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตําบลห้วยโจด –        
โสกกะหลึก–บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่  1 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น               
จํานวน 500,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) 

 
เหตุผล 

 เนื่องจากสํานักการช่างได้ไปตรวจสอบพ้ืนที่โครงการปรากฏว่า โครงการตามข้อ 1.1 และข้อ 
1.2 ได้ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงใหญ่   
เป็นผู้ขออนุญาตดําเนินการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโจด ดังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
และประชาชนโดยรวม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโจด ได้มีหนังสือร้องขอให้ดําเนินงาน          
ตามโครงการข้อ 2.1 และข้อ 2.2 จึงเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกล่าว
ข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 กําหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
               ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  
         (นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ 
 มติสภา สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนลดจํานวน 2  
 รายการไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการโปรดยกมือครับ 
 ครับมติสภาอนุมัติ 22 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติครับ โปรดยกมือครับ 
 ครับไม่มีนะครับ 
 
มติสภา เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ นะครับ เป็นที่เรียนร้อยแล้วครับ  
  
ระเบียบวาระท่ี 5.9 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (สํานักการช่าง) 
 เชิญท่านนายกครับ 
 
 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจํา เป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

 
หลักการ 

 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 7 โครงการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ 
 

เหตุผล 
เนื่องจากสํานักการช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง พบว่า มีความ
ผิดพลาดในการคํานวณปริมาณงาน จึงจําเป็นต้องขอแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามแบบแปลนและสภาพพ้ืนที่จริง
ของโครงการ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 กําหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 31 กําหนดว่า การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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     (นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
 เชิญท่านคงฤทธิ์ ครับ 
  
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก
ครับ เนื่องจากโครงการญัตติที่เสนอในวันนี้ ที่เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ปี พ.ศ. 2560 สิ่งที่อยากตั้งข้อสังเกต ก็คือ 
โครงการ เป็นโครงการเดิมทั้ง 2 ข้าง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ ปริมาณที่เปลี่ยนแปลงก็
คือ ความหนา จาก 20 เซน มาถึง 15 เซน ความหนาลดลง นั้นก็หมายถึงว่าปริมาณงานเนื้อที่ต้องลดลง สิ่งที่
จะถามก็คือว่า ในเมื่อเราตั้งงบประมาณไว้แล้ว ในงบประมาณ 498,800 เมื่อความหนา 20 จะเปลี่ยนเป็น 15 
ทําไม่มันไม่มีความยาวเพ่ิมขึ้น โดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าหากเราลดความหนาลง มันก็จะไป
เปลี่ยนแปลง ความยาวหรือไปเป็นรูปร่าง คือ ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วได้ประโยชน์ ถือว่าเห็นชอบได้ถูกต้องแต่ถ้า
หากเปลี่ยนแปลงแล้ว ปริมาณงานลดลง จํานวนเงินลดลง หรือ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้ จึงอยากจะขอคําชี้แจง   
เพ่ือประกอบการพิจารณาหน่อยครับ   
  
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 เชิญฝ่ายผู้บริหารเลยนะครับชี้แจง 
 ท่านสมาชิกถามว่า ความกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร นะครับ หนา 20 เซน แต่พอเปลี่ยน
คําชี้แจงใหม่ ความกว้าง ความยาวเท่าเดิม แต่ความหนาลดลง นะครับ ความหนาลดเหลือ 15 เซน นะครับ 
ท่านก็เลยสงสัยครับ 
  
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ท่านประธานสภาฯ         
ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ 
 จากการสอบถามจากผู้อํานวยการสํานักการช่าง ผมก็เห็นแล้วก็สงสัยเช่นกัน ว่าทําไมปริมาณ
งานมันทําไมน้อยลงกว่าเดิม แต่ว่างบประมาณทําไมถึงเท่าเดิม แต่การสอบถามบอกว่ามีการคํานวณที่ผิดพลาด 
นะครับ จากช่างนะครับ ช่างแล้วก็ช่างคนนั้นก็เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปแล้วหละเปลี่ยนจากช่างคนนี้ นะครับ 
เปลี่ยนจากช่างคนนี้ไปอีกช่างคนใหม่ เพราะว่าดูแล้วผมนี้ก็ รู้สึกว่าเขาจะทํางานผิดพลาดบ่อยๆ เมื่อก่อนก็เป็น
ช่างสํารวจอยู่ในเขตอําเภอสีชมพู ครับ พูดอย่างนี้ สจ. อาทิตย์หัวเราะก๊ากเลย ผมก็เลยเปลี่ยนช่างคนใหม่นะ
ครับ เพราะว่าการทํางานถ้าผิดพลาดบ่อยๆมันไม่ใช่เรื่องดี นะครับ เพราะว่ างบประมาณของทางราชการนั้น 
จะผิดพลาดไม่ได้ นะครับจึงเอาช่างที่มีความขยันหมั่นเพียร ช่างที่มีความละเอียดนะครับ มีการคิดวิเคราะห์   
ที่มีความแม่นยํานะครับ เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมาทํางานนะครับ เหตุที่เปลี่ยนแปลง มาอย่างนี้ก็ถือ
ว่าถูกต้องแล้ว นะครับ เพราะว่าเปลี่ยนแล้วทางราชการเสียหายก็คือ ได้ของน้อยลงนะครับ แต่จริงๆแล้วมัน
ไม่ใช่อย่างนั้น ตามราคากลางที่เราได้กําหนดราคากลางขึ้นมาก็ถูกต้องตามนี้แล้วนะครับ เนื่องจากว่าเป็นการ
คํานวณที่ผิดพลาดครับ ขอบคุณครับ 
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 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เชิญท่านคงฤทธิ์ ครับ 
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ประธานสภาครับ แสดงว่า
โครงการที่เปลี่ยนแปลงนี้ รูปแบบที่ตั้งไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณ สิ่งที่ท่านนายกได้ยืนยันว่า 
เป็นการพิจารณาจากราคากลาง ซึ่งเรามีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับที่ผมเข้าใจ  
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : แต่ว่ามีข้อหนึ่งนะครับท่าน ข้อ 111 อันแรกเลย 15 เซนทั้ง 2 ข้าง 
เท่ากันเลย เพราะตัวเลขเดิมนี้นะครับ 2 ฝั่ง มันเป็นตัวเลขเดิม ทั้ง 2 ฝั่งนะครับ ไม่รู้ว่าอันไหนพิมพ์ผิดนะ 
น่าจะเป็นอันเดิมฝั่งซ้ายนะ พิมพ์ผิด จากเดิม คือ 20 เซน นะครับ ก็แก้ไขตัวนี้หน่อยแล้วกันนี้ท้วงติงให้แก้ไข
ใหม่ นะครับ ท่านสมาชิกก็เข้าใจนะครับ นะครับ พอดีเป็นการคํานวณผิดพลาดของกองช่าง ต้องมาแก้ไขใน
สภา นะครับ 
 มีท่านใดอภิปรายไหมครับ  
 ครับ ไม่มีนะครับ 
 ผมขอมติเลยนะครับ 
 
 สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 แผนงาน 
 อุตสาหกรรมและการโยธา ของงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
 สิ่งก่อสร้าง จํานวน 7 โครงการ โปรดยกมือครับ 
 ครับมติสภาอนุมัติ 23 เสียงนะครับ 
 ท่านใดไม่อนุมัติครับ 
 ครับไม่มีนะครับ 
มติสภา ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 โครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 

 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.5 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม ่งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 
 5.10 เมื่อกี่ผมบอกเป็นอะไร 5.5 ขอโทษครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5.10 นะครับ ขอท่านนายกเสนอนะครับ 
 
 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น) : เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 
 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน 167 โครงการ งบประมาณ 80,086,900 บาท (แปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ขอยกเลิกโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดการดําเนินโครงการ อยู่ในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์ 1 ปี 
เพ่ือเป็นการถวายอาลัยและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล              
อดุลยเดช ประกอบกับได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ         
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสํานักการช่างได้ต รวจสอบพ้ืนที่
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าบางโครงการไม่สามารถ
ดําเนินการได้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541           
และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 27 กําหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) 

 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : สมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 มติวาระท้ายๆเงียบๆนะ ไม่เอาซักหน่อยหรอ ท่านสุรพจน์ เอาไหม โอเคนะครับ 
 ผมขอมติแล้วนะครับ 
 ท่านอนุชา เชิญครับ 
 
 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ท่านประธาน
ครับ หน้าที่ 31 ข้อที่ 89 หน้าที่ 31 ข้อ 89 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านศิลา ซึ่งแบ่งเป็นช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ทีนี้        
มีปริมาตรลูกรังอยู่ มีปริมาตรลุกรังอยู่ในข้อเดียว อยู่ 2 อัน อันหนึ่ง 432 อีกอันหนึ่ง 1,222 มันต้องเอามา
รวมกันหรือแยก ทันไหมครับ ท่านประธาน เอาใหม่ครับท่าน  
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ข้อ 89 นะ  
  
 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ หน้าที่ 31 
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 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ว่าเลยครับท่าน 
 
 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : มันจะมีถนน อยู่ 2 
ช่วงครับ ถนนลูกรังบ้านศิลา หมู่ 28  
 ช่วงที่ 1 ขนาด 5 เมตร ยาว 200 เมตร ถมดิน 40 เซน  
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร 
 ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร 
 รวมยาว 1,990 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 432 แล้วพอไปอีก มันมาโผ่อีก 1,222      
ต้องเอามารวมกันไหม หรือแยกกัน  
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ผมว่าน่าจะผิดนะครับ 
 
 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ถ้ามันมี 3 ช่วง ถ้า
ถนนลูกรังแต่ละช่วง มันน่าจะมี 3 ช้อย  

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : คือถ้าเขาจะสรุปแต่ละช่วงมันก็ต้องมีทั้ง 3 ช่วง ครับ แล้วก็มาสรุป
รวบท้ายเป็นรวมทั้งหมด 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : มันจะยึดตัวไหน 

 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : แสดงว่าผิดครับ นะครับเดียวท่านผู้บริหารให้ฝ่ายกองช่างนะครับ ดู
หน่อยครับ ข้อ 89 นะครับ  
 
 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภาครับ จริงๆแล้ว
เขาพิมพ์ผิดนะครับ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 432 ลูกบาศก์เมตร มันเป็นปริมาณดินนะครับ ปริมาณดิน       
ไม่น้อยกว่า 432 ขอเปลี่ยน ปริมาตรลูกรังเป็น ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 432 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น) 
ขอบคุณครับ 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับมีสมาชิกท่านใดไหมครับ 
 สรุปนะครับ ท่านนายกได้ชี้แจงนะครับว่า เอกสารพิมพ์ผิดนะครับในส่วนของ ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 432 ลูกบาศก์เมตร เปลี่ยนเป็น ปริมาตรดินนะครับ จากลูกรังเปลี่ยนเป็นดินนะครับ ผมขอมติสภา
ในการเปลี่ยนแปลงนะครับ รายละเอียดนะครับ เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนะครับ 
 ท่านใดเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง จากลุงรังเป็นดินนะครับ ในหมวด ข้อ 89 หน้า 31  
 นะครับ โปรดยกมือครับ 
 มติสภาอนุมัติ 23 เสียงนะครับ 
 มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ 
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 โอเคนะครับ ดังนั้นผมขอมติเลยนะครับ 
 
 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่าย 
 เป็นรายการใหม ่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 167 โครงการ  
 งบประมาณ 80,086,900 บาท (แปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 โปรดยกมือครับ 
 มติสภาอนุมัติ 24 เสียงนะครับ 
 ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 
มติสภา เป็นอันว่ามติสภานี้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้ง 
 จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 167 โครงการ  

 งบประมาณ 80,086,900 บาท (แปดสิบล้านแปดหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.11 นะครับ 
5.11 ญัตติเรื่อง กําหนดสมัยประชุมสมัย ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ( สภาฯ อบจ. ขอนแก่น) 
 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
 เชิญท่านสุดใจครับ 
 

 นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม  (ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 6): กราบเรียนท่านประธานสภาและ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่าน กระผมสุดใจ ทุยบึงฉิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 6 
อําเภอเมือง ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง เริ่มต้น วันอังคารที่ 1 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม 45 วันครับ  
 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 ขอบคุณครับ 
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ): ครับมีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ  
 ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ 
 ท่านสุดใจนะครับ เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง เริ่มต้น 
วันอังคารที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม 45 วัน     
นะครับ  
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง  
 ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือน กันยายน  
 พ.ศ. 2560 รวม 45 วัน โปรดยกมือขึ้นครับ  
 เห็นชอบ 22 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
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มติทีป่ระชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี     

 พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดี
ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม 45 วัน เรียบร้อยนะครับ  

 
ต่อไประเบียบวาระที่ 5.12 ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กองแผนและงบประมาณ) เชิญท่านนายกครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ): รายงานการติดตามทุกท่านมีครบนะครับ 
  

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  ครับ ท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่าน 
 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุป
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฯ ทําการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาฯ โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาฯประจําปีงบประมาณ 2559 ตามแผนดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ         
รวมทั้งสิ้น จํานวน 875 โครงการ นํามาจัดทําข้อบัญญัติ 627 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.65 และจากข้อมูล 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีโครงการที่มีการลงนามในสัญญาจ้าง 612 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.60 
เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 521 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.89 และโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการยังไม่
เบิกจ่าย จํานวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.51  
 2. คณะกรรมการฯ ทําการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทําการติดตามและประเมินผลโดยการสุ่ม
ประเมินผลโครงการในด้านความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 6 ยุทธศาสตร์ กําหนดระดับคะแนนความพึงพอใจ ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผลจากการติดตามฯ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน มีระดับคะแนน 4.04 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.80 โดยด้านที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น           
ได้ดําเนินงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่กําหนดไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การ
พัฒนาแบบบูรนาการ มุ่งม่ัน พัฒนาขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2559 และในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ): ครับเชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีผู้อภิปรายนะครับ 
 ก็ถือว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบการายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยนะครับ 
  

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านพิชิตครับ 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล  (เลขานุการสภาฯ) : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ   
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมดาบตํารวจพิชิต ศรีวิไล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตอําเภอหนองนาคํา ขออนุญาตเรียนท่านประธานครับ              
ถึงฝ่ายบริหารหลายเรื่องด้วยกัน ในเรื่องแรก ฝากถึงท่านสมาชิกนะครับ ซึ่งถ้าท่านดูในคู่มือประกอบการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์กา รบริหารส่วนจังหวัด        
และอยากจะฝากในเรื่องที่อภิปรายกัน เมื่อสักครู่นี้ ในมาตรา 13 ได้บอกว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ความเห็นตน
โดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกพันหรืออาณัติของผู้ใดๆทั้งสิ้น อันนี้ผมยกขึ้นมาในครั้งนี้ในการกล่าวพาดพิงกัน
ถึงแต่ละเขตนั้น แต่ละพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ก็อยากจะฝากในเรื่องนี้ด้วยนะครับ อันนี้คือประการแรก  
 ส่วนประการที่สองนั้น ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้เสนอญัตติงบประมาณเกี่ยวกับโอน
งบประมาณมาให้พ่ีน้องประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น หลายโครงการ โดยในระเบียบวาระที่ 5.10          
ซึ่งในส่วนนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้อนุมัติงบประมาณให้กับอําเภอหนองนาคําหลายโครงการเหมือนกัน 
เป็นเรื่องที่แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ ในเรื่องที่จะเรียนถามทางฝ่ายบริหารคือ เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ที่หลายท่านได้รับและบางท่านที่ไม่ได้รับ สิ่งที่ผมจะเรียนสอบถามก็คือ  
 1. ถ้าเป็นสมาชิกสภาฯ พร้อมกัน ควรจะได้ระดับเดียวกันหรือไม่ หรือคนที่เป็นสมาชิกสภา 
หนึ่งหรือสองสมัย จะได้เท่ากับคนที่เป็นสี่หรือห้าสมัยหรือไม่  
 2. ต้องขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่อนุมัติให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขนวน ได้เข้าร่วม
รับฟังในฐานะประชาคม และก็ได้ฝากคําถามมาว่า ทางประชาคมได้เป็นสมาชิกสภาฯ อบต.หรือเทศบาล     
มาสองถึงสามสมัย จะสามารถขอเครื่องราชฯ ได้หรือไม่ นี่คือทางประชาคมฝากถามมา  
 3. เรื่องงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ซึ่งนโยบายท่านนายกได้อนุมัติให้กับวันสําคัญอยู่
สามวัน 1. คือวันที่ 8 มีนาคม คือวันสตรีสากล วันที่สองคือ วันที่ 20 มีนาคม คือ วัน อสม. และวันที่ 10 
สิงหาคม คือวันกํานันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งวันกํานันผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่มีปัญหา แต่ที่มีปัญหาที่สุดคือ วันที่ 8 มีนาคม   
ซึ่งท่านนายกอนุมัติในภาพรวมทั้งจังหวัด ให้กับกลุ่มแม่บ้านในวันสตรีสากล เสร็จแล้วปรากฏว่า งบประมาณ
เหล่านี้ ที่ อ่ืนผมไม่ทราบแต่ที่อําเภอหนองนาคํา ไม่สามารถนําเงินเหล่านี้ไปจัดงานเหมือนกับวันกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านได้แต่เงินจํานวนนี้ไปส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ ซึ่งการนําเงินไปส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆนั้น      
ในพ้ืนที่อําเภอหนองนาคําก็มีไม่ก่ีกลุ่ม ก็ได้แต่เฉพาะกลุ่มนั้น ซึ่งไม่กระจายถึงวันสตรีสากล ซึ่งนโยบายส่วนหนึ่ง
ของสมาชิกสภาจังหวัดได้บอกว่า น่าจะเอาไปจัดงานให้เกิดผลประโยชน์กับสมาชิก อสม. ให้ ทั่วถึงทุกคน        
ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่าสามารถที่จะไปจัดงานเหมือนกับวันกํานันผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ 
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เพราะว่า เป็นภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ วันกํานันผู้ใหญ่บ้านและก็ อสม. เขาก็ไปจัด 
ผมก็ไปร่วมงานที่อําเภอหนองนาคํา ผมไปนั่งร่วมงานฟังอยู่ ในคํากล่าวรายงานยังไม่มีคําว่า ได้รับงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าน้อยใจนะครับ ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนในระดับ อบจ.แล้วไปนั่งร่วมงานแต่
ไม่กล่าวถึง อบจ. และเรื่องสุดท้าย 
 4. ผมเองเป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการทําเจาะน้ําบาดาลด้วยระบบโซล่าเซล ในแบบแปลน
ของโซล่าเซลนะครับ การเจาะบ่อบาดาลนั้น การเจาะน้ําเพ่ือการเกษตรไม่ใช่เพ่ือบริโภคนะครับ อยากจะเรียน
ถามว่า ทําไมจะต้องมีคําว่า ตรวจคุณภาพน้ําด้วย แค่ไปเจาะเจอน้ําก็พอแรงอยู่แล้ว บางจุดไปหาสองสามที่กว่า
จะเจอน้ํา น้ําที่เอาขึ้นมาก็บอกอยู่แล้วว่าเพ่ือการเกษตรไม่ได้เอามาบริโภคแต่ทําไมจะต้องมีคําว่าตรวจคุณภาพ
น้ําด้วย สามารถแก้ไขได้หรือไม่ว่า เพ่ือการเกษตรแต่ไม่ต้องตรวจคุณภาพน้ําแต่อย่างอ่ืนเราก็ทําตามระเบียบนะ
ครับ ก็ฝากท่านประธานไปทางฝ่ายบริหารอยู่สี่ห้าเรื่องด้วยนะครับ ขอบคุณท่านประธานครับ  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสุเมชินครับ 

 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.อ าเภออุบลรัตน์) : เรียนท่านประธานที่เคารพและท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายสุเมชิน รัตนไตรพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอําเภอ            
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นครับ วันนี้ก็ได้รับบรรยากาศที่ได้รับความรู้ ความคิดเห็นการอภิปรายของผู้หลัก
ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส และก็การตอบคําถามของทางฝ่ายบริหาร ซึ่งก็เป็นบรรยากาศท่ีตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาจังหวัด
มาสี่ปี ก็ได้รับความรู้และบางที บางท่านที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ ก็คงจะต้องเสียดายบรรยากาศแบบนี้          
การแสดงออกถึงความคิดเห็นและการตอบคําถามนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสภานะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ผมก็ได้รับ
ฟังและก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะมองว่าอยู่ใกล้ตัว คือห้องสภาของเราไม่ได้ปรับปรุงใหม่  และไม่ได้ทําใหม่มา
หลายปีแล้ว ยิ่งวันนี้ประชุมอากาศข้างนอกก็ร้อน ข้างในก็ร้อนครับ อยากเสนอท่านประธานว่า จัดงบประมาณ
ติดตั้งแอร์เพิ่มให้ด้วยครับ ขอบคุณครับผม 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านนายกครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ท่านประธานสภาฯ       
ท่านรองประธานสภาฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน 
 ตอบข้อสอบถามของท่านดาบตํารวจพิชิต ศรีวิไล ครับ ที่ว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมาชิก
สภาจังหวัดเป็นพร้อมกันจะได้เหมือนกันหรือไม่ หรือใครเป็นมาก่อนจะต้องได้ก่อนหรืออย่างไร เดี๋ยวจะให้ทาง
กองการเจ้าหน้าที่มาตอบคําถามนะครับ และก็ถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลสามารถขอได้หรือไม่ และท่านบอก
ว่าวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ทางกลุ่มสตรีของอําเภอหนองนาคํา ไม่สามารถนํางบประมาณมาทํากิจกรรม
ตามที่ตนเองต้องการได้ จริงๆแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราได้จัดสรรงบประมาณไปให้
สํานักงานพัฒนาการจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับ ปีละสามล้านบาท เราให้กลุ่มสตรีตําบลล่ะ หนึ่งหมื่น
บาท มีหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดตําบลนะครับก็เท่ากับหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทและอีกส่วนหนึ่งก็เอาไป
ส่งเสริมสินค้าโอท็อป ซึ่งเราจะให้แม่ค้าเอามาขายอยู่ที่ตลาดที่อยู่ข้างศูนย์ราชการ ข้างสวนรัชดานะครับ      
จัดสองครั้งครั้งละสองแสนห้าก็จะเป็นห้าแสนบาท และก็เอาไปทํากิจกรรมของคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี 
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ใช้ว่าจะเอาไปทําเล่นสนุกสนานกันได้นะครับ เราเรียกว่า
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี คําว่าพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพก็น่าจะรู้ว่าทํา
อะไรบ้าง ไม่ใช่ว่าเอาไปรวมกลุ่มแล้วก็ขึ้นรถไปเที่ยวต่างจังหวัด มันก็ไม่ใช่นะครับ มันต้องเป็นการพัฒนา 
ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปหรือให้ความรู้แก่สตรีกลุ่มแม่บ้านอันนี้ได้นะครับ เราก็ให้ไปทุกปี  ผมก็ได้
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อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามล้านบาท และก็เห็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละอําเภอ 26 อําเภอ      
มาประชุมกันและก็ไปดูงานอยู่ที่หนองคายกัน ผมก็ไปเป็นประธานเปิดอบรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ท่านมุกดา     
พงสมบัติ ก็เป็นประธานพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น ก็เชิญไปบรรยาย ผมก็ได้ไปบรรยาย 1 ชั่วโมง ท่านพูดถึง
เรื่องบ่อบาดาลด้วยใช่ไหม ผมไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไร บ่อบาดาลไม่ต้องไปตรวจคุณภาพน้ําได้ไหม                   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา เป็นข้อบังคับของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลว่าต้องไปตรวจแต่ว่ากว่าจะ
ได้ผลตรวจนานแค่ไหน 72 วันนะครับ แบบนี้ผู้รับเหมาตายลูกเดียว แต่ระเบียบเขาเป็นแบบนี้นะครับ เราก็ไม่รู้
ว่าจะทําอย่างไร ก็เหมือนกับบ่มคอนกรีต บางแห่งบางหน่วยงานบ่มคอนกรีตกี่ชั่วโมง บางที่บ่ม 72 ชั่วโมง     
ก็ประมาณ 3 วัน ถ้าคนทุนไม่เยอะก็แย่ คนทุนเยอะก็ไม่เป็นไร เราก็ต้องเอาตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ถ้าจะให้หลีกเลี่ยงจากข้อระเบียบก็คงไม่ได้  
 สําหรับเรื่องของ ดาบตํารวจสุเมชิน รัตนไตรพันธ์ ท่านบอกว่าจะให้ติดแอร์เพ่ิม ข้างหลังร้อน
ไหมครับ ร้อนมาก แต่ตรงนี้ทําไมถึงเย็น ขอให้ท่านปลัดติดเพ่ิมอีก 2-3 ตัว เอาแบบตั้งก็ได้ เดี๋ยวจัดการให้นะ
ครับ ก็อยากเรียนว่า ที่เราพูดเม่ือกี้นี้เก่ียวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราดุเดือด 
ผมขอบอกว่าให้ไปดูจังหวัดอ่ืนด้วย ของเราจะกลายเป็นเรื่องเด็กๆ เลย ของจังหวัดอ่ืนเขาหนักกว่านี้มาก    
ของเรานี่รอมชอมกัน รักกันสามัคคีกัน ถามท่านปลัดดูก็รู้ ท่านเป็นปลัดมาหลายจังหวัด ท่านมาเจอขอนแก่น 
ท่านหัวเราะ ท่านว่าพวกเรารักกันสามัคคีกันไม่เหมือนจังหวัดอ่ืน ผมนั่งฟังก็เห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนาอะไร
เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องที่พวกเรามีข้อสงสัย มีข้อคิด มีข้อเสนอแนะทางฝ่ายข้าราชการและ
ฝ่ายบริหารก็ควรจะเอาไปปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น เป็นข้อคิดอย่างหนึ่ง เก็บเล็กผสมน้อยเอาประสบการณ์  
ที่เราผ่านมา นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือเอาข้อคิดเหล่านี้ไปเป็นหลักในการแก้ไขการทํางานในการจะไปดูแล
พ่ีน้องประชาชน ผมถือว่าเป็นเรื่องดี แต่อย่างหนึ่งก็คือ อย่านําเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องส่วนรวม ผมชอบ
คําพูดท่านวุฒิพร ท่านบอกว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาในสภาฯ ผมเห็นด้วยกับที่ท่านพูดให้เป็นเรื่องของ
ประชาชน ความทุกข์ยากของประชาชน ความยากจนของประชาชน ทําอย่างไรจะแก้ปัญหาภัยแล้งได้           
ทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านได้ สภาฯ แห่งนี้เป็นเวทีที่เราต้องมาถกที่เราต้องมาพูดกันว่า  
ทําอย่างไรประชาชนถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี คําว่าคุณภาพชีวิตที่ดี ก็คือ  
 1. โครงสร้างพื้นฐานดี ก็คือ ถนนดี มีน้ําดี น้ําทําการเกษตร น้ําทําการอุปโภคบริโภค  
 2. การศึกษาดี  
 3. สุขภาพดี มีสิ่งแวดล้อมดี มีรายได้ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดี มีวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม  
 นี่คือหน้าที่ของพวกเรา ผมคิดว่าที่เราๆพูดๆกันมาเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น ท่านคงฤทธิ์ เวลาท่าน
พูดท่านจะออกแอคชั่น แต่ที่จริงไม่มีอะไรหรอกครับ ไม่มีใครไปทําอะไรท่านหรอก แต่ว่าท่านจะออกแอคชั่น
ของท่านเองเป็นประจํา ท่านก็จะออกเหมือนกับมีอารมณ์ ถ้าเป็นนักแสดง ท่านต้องได้รางวัลออสการ์ เพราะว่า
ลีลาท่านไม่ธรรมดา เพราะว่าท่านเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมาหลายสมัยก็ต้องยกให้ท่าน ว่าเป็นสมาชิกสภา
จังหวัดที่มีประสบการณ์ที่เยอะ ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตามผมอยากกราบเรียนพวกเราว่า ฝ่ายบริหาร     
ซึ่งประกอบด้วย นายก รองนายก ท่านประธานที่ปรึกษา เลขา ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการของเรา 
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พวกเราทํางานด้วยความระมัดระวัง ท่านจะเห็นว่า หลายจังหวัด นายกโดนมาตรา 44       
ถูกปลดกลางอากาศไปหลายจังหวัด ผมก็กลัวเหมือนกัน ไม่ใช่ผมไม่กลัว ที่กลัวนี่คือกลัวอะไร ไม่ใช่ว่ากลัวจะ
ไม่ได้เป็นนายก ไม่ได้กลัวเลย เป็นมานานแล้ว แต่ว่ากลัวชื่อเสียงที่เราสร้างสมมาหลายๆ สมัย 4 -5 สมัย       
เราทําคุณงามความดีมาตลอด อยู่ดีๆมาพลาดซักเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็น เรื่องที่ไม่ควรจะพลาด ไม่ใช่เรื่องทุจริต    
ไม่ใช่เรื่องอะไร มันเป็นเรื่องที่พลาดแบบง่ายๆ ก็มี ชีวิตทั้งชีวิตที่เราทําคุณงามความดีมา หายไปเลยนะครับ   
คนเขาก็จะมองว่าเป็นคนโกง คนกิน ผมก็ระมัดระวัง ข้าราชการก็เหมือนกันก็เหมือนกับไปทุบหม้อข้าวตนเอง 
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ก็ระมัดระวัง เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่า สิ่งไหนที่เราทําให้สมาชิกได้ เราก็จะทําให้ สิ่งไหนที่ทํามาแล้วเป็น
อันตราย ตัวเองเดือดร้อนก็ต้องขอยกมือท่วมหัว ก็ต้องกราบขออภัยนะครับ เราอยากจะสนองนโยบายพวกเรา 
สมัยแต่ก็เราก็ยังรู้ว่าเราเป็นสมาชิกสภาจังหวัดใหม่ๆ ในยุคแรกๆ ทําอะไรก็ง่ายไปหมด มาพักหลังเริ่มมาตั้งแต่
ปี 56-57 ลําบาก ทําอะไรก็ลําบากหมด องค์กรอิสระที่มาตรวจสอบก็มากันเยอะ เมื่อก่อนเคยแจกอะไรได้ก็
แจก เดี๋ยวนี้ก็แจกไม่ได้ อยากกรณีไฟไหม้บ้าน เราก็ให้ได้ เดี๋ยวนี้ให้ไม่ได้ แจกของขวัญวันผู้สูงอายุ ที่จะถึงแล้ว
ในวันสงกรานต์ เมื่อกอ่นเราก็มีของขวัญไปแจกผู้สูงอายุให้ท่านสมาชิกสภาจังหวัดไปแจก อบต. เทศบาล ชมรม
ผู้สูงอายุขอมา ก็ให้ไม่ได้ เดี๋ยวนี้ สตง. บอกว่าซื้อไม่ได้ เขาบอกว่าไม่ได้เราก็หยุด เราก็ไม่ซื้อ วันเด็กที่ผ่านมา  
ในวันเสาร์แรกของเดือนมกราคม โรงเรียนต่างๆมาขอเรา อบต. เทศบาลมาขอของขวัญวันเด็ก เราก็แจกให้ได้ 
เราจัดงานวันเด็กทุกปีอยู่หน้า อบจ.เรา สตง. บอกว่าไม่ให้จัด เราก็ไม่จัด คือเราไม่อยากจะไปฝืนกับเขา              
พูดง่ายๆ ว่าไม่อยากจะไปชักเย่อกับเขา เขามีอํานาจ เราเสียเปรียบ แล้วตอนนี้ผมอยากเรียนว่า ตอนนี้เราก็มี
เรื่องที่เขามาตรวจสอบแล้วเขาก็ชี้นิ้วว่าผิดๆๆ เยอะมาก ที่ผมบอกว่าต้องคืนเงินเมื่อกี้นี้ ญัตติแรกที่เราเสนอ   
91 ล้านนะครับที่เรียกเงินคืน แล้วญัตติอ่ืนๆ อีก ไม่ใช่นะครับ เรื่องอ่ืนๆ อีก เรื่องอุดหนุนเงินไปให้สมาคมกีฬา 
ตั้งแต่ปี 2554 มา เท่าไหร่ล่ะครับ ไม่ใช่เป็นร้อยล้านแล้วเหรอ สมชายอยู่ไหน ทั้งหมดกี่ล้าน ประมาณร้อย          
กว่าล้าน ท่านลองคิดดูซิครับ เรียกเงินคืนผมร้อยกว่าล้าน ให้สงสารพวกผมบ้าง แล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่ผม
ยังไล่ไม่หมด อีกเยอะแยะเลย ถ้าสิ่งไหนที่เราจะทําให้ท่านได้ ผมจะทําให้นะครับ อันไหนทําให้ไม่ได้ก็ต้อง
ขอร้อง ผมอยากทําให้พวกเราทุกอย่างเลยนะครับ เมื่อผมตอบญัตติในสภาฯ ท่านคงฤทธิ์บอกว่าใครเป็นคน
จ่ายเงิน ก็บอกว่านายกเป็นคนจ่าย ท่านก็บอกว่าพูดเป็นเล่น เรื่องจริงครับ นายกต้องจ่าย นายกเป็นคนอนุมัติ 
เป็นคนเซ็นต์เช็ค แล้วผมเซ็นต์มากี่ฉบับ เซ็นต์มาก่ีหมื่นล้านแล้ว เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดา ทําเป็นเรื่อง
เล่นๆไป เพราะว่าตั้งแต่ปี 2556 มา จนปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนไปตั้งหลายชุดแล้ว ผู้ก็ไม่รู้ว่าคนใหม่
มาเขาจะเอากับผมด้วยไหม เพราะเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไร อยู่ที่ปลายปากกา แต่จริงๆ  เราทําถูกระเบียบ        
เขาเสนอแนะมาแบบนี้ สตง. เสนอมาแบบนี้ ท้องถิ่นจังหวัดเสนอแนะมาแบบนี้ เราก็เอาตามเขา ทั้งๆ ที่เงิน
เหล่านี้เราไม่ได้เอาไปไหน เราไม่ได้โกง เราไม่ได้คอรัปชั่น เราเอาไปให้ประชาชนทั้งหมด อันนี้ก็ต้องกราบเรียน
ว่าการตรวจสอบ ความเข้มงวดของทางการเมือง รัฐธรรมนูญใหม่ออกมาผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้าง จะมีอะไร
ใหม่ๆ มีลัดเข้ามาเรื่อย ทุกอย่างจะลัดเข้าเรื่อยๆ ผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีใครกล้าเล่นการเมืองหรือเปล่า 
เพราะระบบตรวจสอบไม่ใช่ธรรมดาครับ นี่ก็หนักพอสมควร รัฐธรรมนูญใหม่ออกมาก็ยังไม่ได้ดูอย่างละเอียดว่า
จะเป็นอย่างไร การมานั่งเป็นนายกอยู่นี่ ไม่ได้มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนะครับ สมัยที่เราเป็น 2543 -2555  
เรามีความสุข จากปี 2556 ขึ้นมาเราก็มีแต่ความทุกข์ จนถึงปัจจุบันนี้ จะ 5 ปีแล้ว ยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกัน
อดทน ต้องพยายามอดทนกัดฟันทนเอา ก็ในสภาฯ เรา ผมถือว่าไม่หนักหนา หลายคนว่า หนักๆๆๆ ผมว่าไม่ใช่ 
ผมอยากให้พวกเราไปดูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนเขาบ้าง หนักกว่านี้อีก ของเราเบาๆ เป็นพรรคเป็นพวก
กันอยู่เหมือนเดิม อย่างไรก็ขอขอบคุณพวกเรานะครับ ที่กรุณาให้ความเห็นชอบญัตติต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
ก็จะนําเอาโครงงานต่างๆ ที่ท่านเห็นชอบไปปัดเป่าความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนของเรา ได้มีความกินดี
อยู่ดีมีสุข ขอบคุณท่านประธานสภาฯนะครับ ขอบคุณฝ่ายข้าราชการทุกคนนะครับ ท่านรองนายก            
ท่านที่ปรึกษา เลขาฯ ทุกท่านครับ ขอขอบคุณครับ  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  เรื่องเครื่องราชฯ ครับ ท่านนายก 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรื่องเครื่องราชฯ เชิญฝ่าย       
กองการเจ้าหน้าที่มาตอบครับ  
 

 นายสุวไนย ภูวมาศ (ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่) : กราบเรียนท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
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 กระผม นายสุวไนย ภูวมาศ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตตอบข้อซักถาม         
ของท่านดาบตํารวจพิชิต ศรีวิไล สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น เขตอําเภอหนองนาคํา นะครับ     
ขออนุญาตสรุปเลยนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาในที่ประชุม ในส่วนของการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิก
สภาองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น จะขอเรียงตามลําดับชั้นกลาง ก็คือ เริ่มจาก บม จนถึง ตช นะครับ แต่ใน
ส่วนของสมาชิกสภาจังหวัดจะขอได้สูงสุดก็คือ ทม เป็นสูงสุด ทช ก็คือของท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนะครับ ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มท่ี จม สูงสุดก็คือ ทม  
 ตอบข้อซักถามที่ถามว่า เป็นสมาชิกพร้อมกันจําเป็นต้องได้ชั้นเท่ากันไหม ไม่จําเป็นนะครับ 
ยกตัวอย่างเช่นท่านดาบตํารวจพิชิต ท่านเป็นตํารวจมาก่อน ท่านได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว ยกตัวอย่าง
เช่น ท่านได้ ตม มาแล้ว เมื่อดํารงตําแหน่งครบ 3 ปี ท่านก็สามารถขอชั้นที่สูงเป็น ตช ได้เลยนะครับ จะเริ่ม
จาก บม บช ตม ตช นะครับ แล้วก็เป็น ทม ทช  บม ก็คือตระกูลมงกุฎไทยนะครับ บช ก็คือ ตระกูลช้างเผือก 
จะมีอยู่ 2 ตระกูลนะครับ ก็ต้องขอตามระดับชั้น ในส่วนของการดํารงตําแหน่งก็คือต้องดํารงตําแหน่ง 3 ปี
ติดต่อกันนะครับ ถึงจะเริ่มขอได้ ในส่วนของการเลื่อนชั้นตราก็ดํารงตําแหน่งครบ 3 ปี เหมือนกันนะครับ     
ถึงขอชั้นที่สูงขึ้นไปได้ สําหรับท่านที่ดํารงตําแหน่งไม่ติดต่อกันนะครับ ก็เป็นเหตุให้ได้รับเครื่องราชไม่พร้อม
เพ่ือน อาจจะดํารงตําแหน่งพร้อมกันแต่ลาออกไปสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เราก็เว้นจากการดํารง
ตําแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด ก็ทําให้เราดํารงตําแหน่งไม่ครบตามที่กําหนดนะครับ แทนที่จะเป็นการดํารง
ตําแหน่ง 3 ปี ต่อเนื่อง เราก็อาจจะเป็น 5 ปี ไม่ติดต่อกัน ซึ่งก็จะช้ากว่าคนอ่ืน นั้นก็คือลําดับการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนของคําถามทางเทศบาลนะครับ ในส่วนของเทศบาลตําบล ก็จะเริ่มขอที่           
บม เหมือนกัน แต่สูงสุดก็คือ ตช ก็คือ นายกเทศมนตรีตําบลนะครับ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
เริ่มต้นขอที่ บม สูงสุดก็คือ ตม นะครับ ในส่วนของการเลื่อน ก็คือ เลื่อนขอ บม บช จม จช ตม ตช ครับผม    
มีคําถามเพ่ิมไหมครับ อบต เทศบาล ก็ต่อเนื่องครับ ก็เหมือนท่านดาบตํารวจพิชิต ท่านได้ ตม มาแล้ว ก็ขอต่อ 
ของท่านก็เหมือนกันครับ ก็ขอต่อได้เลย อย่างเช่น ตอนนี้ท่านได้ จม อยู่แล้ว อีก 3 ปี ท่านก็สามารถที่จะขอ 
จช ได้นะครับ ชั้นถัดไปก็คือ ตม แล้วก็ ตช นะครับ สําหรับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งก็คือ 3 ปีเหมือนกันกับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับการเลื่อนชั้นตราก็เหมือนกันครับ 3 ปี แต่กรณีที่ท่านดํารง
ตําแหน่งไม่ต่อเนื่องก็จะเป็น 5 ปี เหมือนกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับผม อาจจะมีความรู้สึก
ว่าทําไมไดร้ับการแต่งตั้งพร้อมกันแต่ทําไมชั้นตราไม่พร้อมกัน ก็อย่างเช่นเรารับราชการมา อาจจะมีบางท่านรับ
ราชการครูมานะครับ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทม มาแล้ว เราก็ไม่จําเป็นต้องขอ ได้แล้วได้เลย ก็คือเอามา
ประดับได้เลย ไม่ต้องขอ จม ใหม่ เพราะฉะนั้นทําไมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกัน ทําไม
เครื่องราชต่างกัน อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ นั่นคือเห็นผลว่า ทําไมไม่เหมือนกันครับผม 
สําหรับท่านนายกเรา ได้รับเครื่องราชสายสะพายสายที่ 1 ก็คือ ปัทมาภรณ์มงกุฎไทย นั่นคือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเราได้รับเครื่องราชสายสะพายสูงสุดของสายบริหารเราแล้วนะครับ ก็คือสายสะพายชั้น
ที่ 1 สําหรับการขอพระราชทานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ใช่ตามระเบียบใหม่ ตามวันประสูติ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็คือ วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีนะครับ เราจะเปลี่ยนจากวันที่ 5 
ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีนะครับ สําหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอไปแล้วในปี 
พ.ศ. 2560 เขาจะส่งกลับมา เสร็จแล้วเราจะต้องส่งไปใหม่ ภายในวันที่ 29 เมษายนศกนี้ ส่งให้ทันนะครับ 
สําหรับสมาชิกสภา อบต. นะครับ สําหรับ อบจ. เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับ ก็ จะมาตรวจสอบสิทธิ์ว่า 29 
เมษายน 2560 ใครมีสิทธิ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บ้างนะครับ สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ ที่เช็คแล้วเหลือประมาณ 17 ท่านที่ยังไม่ได้ เราจะขอให้ภายในปีนี้ครับผม  

 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองเขต 2) : ขออนุญาตถามครับ อย่างผม     
เคยได้ จม มาแล้ว แล้วผมมาขอ จม อีก ผมจะขอเพ่ิมได้ไหม  



- 61 - 
 
 นายสุวไนย ภูวมาศ (ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่) : ขอ จช ได้เลยครับผม ดํารงตําแหน่ง
ครบ 3 ปีนะครับ  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เข้าใจแล้วนะครับ เชิญท่านพิชิตครับ 

 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอหนองนาค า) : เรียนท่านประธานสภาฯและ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องที่ท่านนายกได้ตอบเรื่องวันสตรี ที่จริงแล้วโครงการนี้คือ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี ก็เหมือนๆกับการพัฒนากํานันผู้ใหญ่บ้าน แต่ว่าที่ผมเรียนท่านประธานไปยังฝ่าย
บริหารคือเงินจํานวนนี้ เอาไปส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเงินส่งเสริมอาชีพเราก็มีอยู่แล้ว เป็นเรื่องๆไป สิ่งที่ต้องการก็คือ 
อยากให้เม็ดเงินจํานวนนี้ เอาไปอบรมหรือเพ่ิมศักยภาพในระดับอําเภอไม่ใช่ในระดับจังหวัดนะครับ ให้ถึงกลุ่ม
ก้อน นี่คือในเรื่องของสตรีสากล ส่วนเรื่องน้ําบาดาล ก็อยากจะเรียนท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหาร หารือไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายท่านนายกบอกว่า น้ําต้องไหล ไฟต้องสว่าง และสุดท้ายบอกว่า
ประชาชนมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นน้ําตรงนี้เป็นน้ําเพ่ือการเกษตร ไม่ได้เอาไปบริโภค ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้
คือ ไม่ต้องตรวจคุณภาพได้ไหม หารือไปว่ายกเว้นตรงนี้ไปได้หรือไม่ เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปบริโภค มีเพียง
เท่านี้ครับ ที่จะเรียนฝากทางฝ่ายบริหารให้ทําหนังสือหรือว่าข้อหารือในปีถัดไปจะได้แก้ไขปัญหา ปีนี้ไม่ทันไม่
เป็นไรครับ ฝากเพียงแค่นี้ ขอบคุณมากครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ก็ฝากให้ทางผู้บริหารให้ช่วยดูระเบียบอีก
นะครับ เรื่องการตรวจคุณภาพน้ํา น้ําเค็มพืชก็จะตาย ครับ ก็พอสมควรนะครับสําหรับวันนี้ การประชุมสภาฯ 
ครบตามระเบียบวาระนะครับ ก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ขอปิดประชุมครับ  
 ปิดประชุม  เวลา  15.00 น. 
 
      (ลงชื่อ)  ด.ต.    ผู้จดรายงานการประชุม 
                                (พิชิต     ศรีวิไล) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
     (ลงชื่อ)      ผู้รับรอง 
                        (นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




