
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
สมัยประชุมสามญั ประจ าป ีพ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 

วันพฤหสับดีที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผู้มาประชุม 

ล าดบัที ่ ชื่อ - สกุล                  ต าแหนง่ 

1 นางกรรณกิาร ์ สืบสารคาม ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 1 

2 นายคงฤทธิ ์ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ.อ.พล เขต 2 

3 นายคจิตร พงษ์คําพันธ ์ ส.อบจ.อ.พล เขต 1 

4 นายคําพัน พรหมวงศ ์ ส.อบจ.อ.แวงน้อย 

5 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 2 

6 นายจิราย ุ โชติศิลากุล ส.อบจ.อ.เปือยน้อย 

7 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 1 

8 นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 2 

9 นายทองสุข ธนูรัตน ์ ส.อบจ.อําเภอแวงใหญ ่

10 นายธณัช เครือมา ส.อบจ.อ.บ้านฝาง 

11 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 2 

12 นางนริศรา อรุณเดชาชัย ส.อบจ.อ.บ้านแฮด 

13 นางปณิดา แก้วขัน ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 1 

14 นายประสิทธิ ์ ทองแท่งไทย ส.อบจ.อ.ภูผามา่น 

15 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.อ.หนองนาคํา 

16 นายภาควัต ศรีสุรพล ส.อบจ.อ.ภูเวียง 

17 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 1 

18 นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.อ.โคกโพธิ์ไชย 

19 นายวิบูลย ์ เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.อ.เวียงเก่า 

20 นางวิไลตา จันทนพิมพ์ ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 7 

21 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 2 

22 นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน ์ ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง 

23 นายสมพงษ ์ ปู่เพ็ง ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 2 

24 นายสมศักดิ ์ ลี้ตระกูล ส.อบจ.อ.เขาสวนกวาง 

25 นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.อ.พระยนื 

26 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 8 

27 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 6 

28 นายสุพร ค้อนดี ส.อบจ.อ.มัญจาคีรี 
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29 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ ์ ส.อบจ.อ.อุบลรัตน์ 

30 นายสุรพจน ์ เตาะเจริญสุข ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 1 

31 นายสุรพล เชื้อชมกุล ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 3 

32 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน ์ ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 2 

33 นายอดุลย ์ คามดิษฐ ์ ส.อบจ.อ.ชนบท 

34 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ ์ ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 5 

35 นางอัญชล ี เฟื่องทอง ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 4 

36 นายอาทิตย ์ ถนอมทุน ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 1 

37 จ.ส.ต.อทิธิชัย ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 9 

38 นายอุทัย วิสิลา ส.อบจ.อ.ซําสูง 
 
ผู้ขาดประชุม 

ล าดบัที ่ ชื่อ – สกุล                  ต าแหนง่ 

1 นายบุรินทร ์ ศรีตรัย ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 3 

2 นายศรัญ กสิกิจวรกุล ส.อบจ.อ.โนนศลิา 

3 นางสิรินิษฐ ์ เตาะเจริญสุข ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 2 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัที ่ ชื่อ – สกุล                  ต าแหนง่ 

1 นายพงษ์ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ ์ นายก อบจ.ขอนแก่น 

2 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

3 นางวัชราภรณ ์ ผ่องใส รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

4 นายวัฒนา ช่างเหลา รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

5 นายสนั่น พงษ์สมบัต ิ ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น 

6 นางวราณ ี ศรีวงษ์ชัย ที่ปรกึษานายก อบจ.ขอนแก่น 

7 นายวิเชียร เรืองประเสริฐกุล ที่ปรกึษานายก อบจ.ขอนแก่น 

8 นายปรัชญา ผิวผาง เลขานุการนายก อบจ.ขอนแก่น 

9 นางพัฒนาวด ี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

10 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

11 น.ส.นงลกัษณ ์ รัตนจันทร ์ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

12 นายประสิทธิ ์ อุดมธนะธีระ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

13 นายวรเวทย ์ ดิเรกศร ี หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

14 นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
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15 นายเพ็ชร มูลป้อม ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ  

16 น.ส.จุฑารัตน ์ สุภโตษะ ผู้อํานวยการกองคลัง 

17 นายวิรัต ิ นาคมชม ผู้อํานวยการกองช่าง 

18 นายประเวศ เทศเรียน ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 

19 นางจิตลัดดา สถิรธนากร ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

20 นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง 

21 นายสุวนัย ภูมาศ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที ่

20 นายนพพร เพิ่มยินด ี นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

21 นายทรงวุมิชัย ดิลกวิลาศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

22 นางปารีณา ศิริพูล ครู คศ.3 

23 นายบวร ชินอ้วน ผอ.ส่วนวิศวะกรก่อสร้าง 

24 นางนษ ปรีทรัพย ์ หัวหน้าฝ่ายทรพัย์สิน 

25 นายสมชาย อิฐรัตน ์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวกีฬา 

26 นายสุวิไชย ศรีเสน รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

27 นางบุษกร ศรีสุวรรณ ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ 

28 นส.ศิริวรรณ สุรินทะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

29 นายสมพงษ ์ สุขประเสริฐ รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

30 นายเทพมงคล ประดาพล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

31 นางวรรณิภา ภักดีนา หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

32 นางดวงเนตร ชาสุวรรณ หน.ฝ่ายสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

    
 
สื่อมวลชล 

ล าดบัที ่ ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง/ ทีอ่ยู ่

1 นายพิพัฒน์พล หล่อยดา อบจ. ขอนแก่น 

2 นายศิริวัฒน ์ นามดันที อบจ.ขอนแก่น 
ประชาคม 

ล าดบัที ่ ชื่อ - สกุล                       ต าแหนง่/ ที่อยู่ 

1 ร.ต.ท.ทรงเดช สอนสุดา 341/9 ม.10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

2 นายประภาส มะละกอ 256 ม.19 ต.หนองไผ่  

3 นายสมทรง เพียววงษ์ 28 ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

4 นายสุภชัย หาปู่ทน 107 ม.8 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

5 นายเดชา นาทัน 23 ม.14 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ได้ตรวจนับจํานวนสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว     
ขอเรียนเชิญนายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขึ้นจุดธูป เทียน    
บูชาพระรัตนตรัย 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) : โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านรองประธานสภาคนที่ 1    
ท่านมนต์ชัย ศรีวิไลยลักษณ์ และ ท่านรองประธานสภาคนที่ 2 ท่านมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ขึ้นปฏิบัติหน้ าที่        
ขอเรียนเชิญครับ 
 
 
 
 
 

และโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
 

 ขอเรียนเชิญครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ 
ท่านที่ปรึกษานายกฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าฝ่ายในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านประชาคมทุกท่าน ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับ 
  ครับ สําหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ ประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง 
ครั้งที่ 2 นะครับ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งระเบียบ
วาระการประชุมไปน้ัน มีทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ นะครับ โดยเรียงลําดับดังนี้นะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ขอนแก่น  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก          
  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 
 

 ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ค าถาม (ไม่มี) 
 

 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
  5.1 ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
  งบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
  งบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 

 ผมจะขอดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ เลยนะครบั 
 

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เรื่องที่ 1 ครับ กําหนดการร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 17.00 นาฬิกา 
 กําหนดการดังนี้นะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ    
ไว้รองรับ โดยมีจุดรวมขึ้นรถหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เวลา 04.30 นาฬิกา การแต่ง
กายใส่ชุดปกติขาวติดปลอกแขนดําไว้ทุกข์นะครับ 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ขอนแก่น 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 มีทั้งหมด 60 หน้า และคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ท่านประธานฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  
 จําเป็นไหมครับว่า ประธานก่อนจะเข้าวาระต้องอ่านระเบียบวาระ ต้องแจ้งระเบียบวาระหรือ
เปล่า  
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ จริงๆแล้ว ก็มีด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งผมก็ได้
กล่าวในที่ประชุมแล้ว 6 ระเบียบวาระ ตามเอกสารที่ได้ส่งไปทางไปรษณีย์ ถึงท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ 
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ผมก็จะขออภิปราย
ต่อไปเลย ถ้าท่านประธานได้ยืนยันว่าแจ้งระเบียบวาระในที่ประชุมแล้ว ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรอง
รายงานการประชุม รายงานการประชุมฉบับนี้ เป็นผลจากการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 
สมัยแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เมื่อครั้งการประชุมคราวที่แล้ว เมื่อวันที่ 3 ท่าน สจ. คงฤทธิ์  
ได้ทักท้วงเราในสภาว่า ไม่เอาเข้า หลังจากนั้นฝ่ายการประชุมก็ได้กุลีกุจอ พยายามทําเพื่อที่จะให้เข้าทันสมัย
ประชุมวันนี้ วันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมา วันที่ 8 ที่ผ่านมา ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ   
ก็รีบมาสอบถามว่า รายงานการประชุมเสร็จหรือยัง ปรากฏว่ายังไม่เสร็จ แล้วอยู่ๆ ถึงมีการตรวจรายงานการ
ประชุมวันที่ 4 ผมไม่เข้าใจ ว่าอันไหนมันควรจะก่อนจะหลัง ผมก็ไม่ทราบ ว่าเป็นเหตุผลอะไร วันที่ 7-8       
มาขอดู บอกยังไม่เสร็จ แล้วอยู่ๆโผล่มาเสร็จประชุมวันที่ 4 ผมงง ว่าอะไรคืออะไร อ้างถึงข้อกฎหมายหมวด       
ที่ 2 ข้อ 33 ขออภิปรายต่อเนื่องเลยได้ไหมครับ เอาเป็นวาระเลยแล้วกันไม่ต้องรวบยอด ผมก็มีข้อสงสัย
เพียงแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมนะ
ครับ ซึ่งท่านสมาชิก ท่านอนุชาได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ ซึ่งครั้งนี้เป็นการรับรองสมัยประชุมสามัญประจําปี 
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2560 สมัยแรก ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งมีทั้งหมด 60 หน้านะครับ รบกวนท่าน
สมาชิกทุกท่านดูด้วยนะครับ ดูในเอกสารตรวจรายงานการประชุมนะครับ ซึ่งการประชุมของคณะกรรมการ
ถูกต้องนะครับ ลงช่ือครบทุกท่าน ทีนี้มีสมาชิกขอแก้ไขนะครับ ขอเชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 
 

 นายคงฤทธิ์   อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ครับ ท่านประธานสภาฯ          
ท่านสมาชิกสภาฯ ผมคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อําเภอพล ครับ 
 ในส่วนของรายงานการประชุม  ขอเรียนว่าในประเด็นที่ท่านอนุชาได้ทักท้วงก็เห็นรายชื่อ
คณะกรรมการอยู่ แต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นผมก็ต้องรอฟัง ในส่วนของผมคงขอแก้ไขนะครับ ในเอกสาร
หน้าที่ 20 บรรทัดจากข้างบนลงมาบรรทัดที่ 5 ซึ่งผมได้อภิปรายไว้ในประเด็นของต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าถ้า
ดูตามรายงานการประชุมแล้ว เราจะไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไร จริงๆแล้วผมพูดว่าท่านประธานที่เคารพก็ยินดีที่
สภาเราจะเดินหน้าต่อไป แต่หนึ่งเสียงนั้นที่ไม่เห็นด้วยคือ คงฤทธิ์ใช่ไหมครับ ให้แก้ตามนี้นะครับ เพราะว่าใน
เอกสารนั้น มันไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรไว้ ท่านประธานทันไหมครับ หน้าที่ 20 นะครับ บรรทัดที่ 5 นับจาก
ข้างบนลงมาข้างล่าง ต่อจากชื่อผม คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล วงเล็บสมาชิกอําเภอพล เขต 2 นะครับ ผมจะพูดต่อ
เลยนะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ ก็ยินดีที่สภาเราจะเดินหน้าต่อไปแต่หนึ่งเสียงนั้นที่ไม่เห็นด้วย คือ ท่าน
คงฤทธิ์ใช่ไหมครับ ในวันนั้นผมถามลักษณะนี้ครับ ขอให้แก้เป็นตามที่ผมพูดดังนี้ด้วย เพราะถ้าไม่ได้พูดตามนี้
จะไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไร เพราะจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร เพราะในเอกสารนั้นไม่ตรงกับคําพูดของผม นี่คือ
ข้อเท็จจริง ขอแก้ไขตรงนี้ครับ ทันไหมครับ 
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ขอทวนครับท่าน คําพูดคือ ท่านประธาน
ที่เคารพ ผมก็ยินดทีี่สภาเราจะเดินหน้าต่อไป ถูกต้องไหมครับ 

 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ถูกต้องครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  แต่หนึ่งเสียงนั้นที่ไม่เห็นด้วย คือ ท่านคงฤทธิ์
ใช่ไหมครับ ก็สรุปว่าท่านคงฤทธิ์ขอแก้ไขนะครับ ในบรรทัดที่ 5 หน้าที่ 20 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ.
อําเภอพล เขต 2 ท่านประธานสภาที่เคารพ ก็ยินดีที่สภาเราจะเดินหน้าต่อไปแต่หนึ่งเสียงนั้นที่ไม่เห็นด้วย คือ 
ท่านคงฤทธ์ิใช่ไหมครับ ถูกต้องไหมครับ เชิญท่านคงฤทธ์ิครับ 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภาครับ อันนี้เป็น
รายงานการประชุม ถ้าหากข้อความที่ไม่ถูกต้องในที่ประชุมสภานั้น มีการแก้ไข ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมขอแก้ไข     
ก็ถือว่าให้แก้ไขตามนั้น มันไม่ใช่มติ ไม่ต้องมีผู้รับรองครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ไม่ต้องขอผู้รับรองนะครับ 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ไม่ต้องมีครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เป็นตัวท่านเองขอแก้ไขนะครับ เป็นตัวท่านผู้
อภิปรายขอแก้ไขเองนะครับ ก็ให้แก้ตามที่ท่านคงฤทธิ์เสนอนะครับ เชิญท่านสมาชิกเชิญแก้ไขนะครับ  
 ไม่มีนะครับ  
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให้รับรอง จํานวน 34 เสียง นะครับ 
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 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่ให้รับรอง จํานวน 1 เสียง นะครับ  
 

มติสภา ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม
 สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  
  จ านวน 34 เสียง       ไม่รับรอง 1 เสียง 
  
 ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ค าถาม  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้คําถาม ไม่มีนะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ระเบียบวาระที่ 4 คณะกรรมการที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มีนะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ท่านประธานสภาฯ              
ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน  
 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้        
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ได้ทราบ 
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1) เงินฝากธนาคาร จํานวน     986,366,220.74   บาท 
   2) เงินสะสม  จํานวน  849,919,808.52 บาท 
   3) ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  145,671,224.18  บาท 
    

  1.2 เงินกู้คงค้าง  จํานวน  324,023,700.00 บาท 
 

 2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น มีรายรับทั้ งสิ้น 1,599,584,436.86 บาท ซึ่ งรวมเงินอุดหนุนทั่ วไปและมีรายจ่ายทั้ งสิ้น 
1,025,221,035.82 บาท จากยอดรายรับในปีงบประมาณ 2560 ทั้งสิ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้รับสูงกว่ารายจ่าย ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถดําเนินกิจการตามโครงการงบพัฒนา
องค์กร ซึ่งได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาที่วางไว้ครบทุกด้าน 



- 8 - 
 
  2.1 รายรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งรับไว้ 1,923,550,000.-บาท 
   - หมวดภาษีอากร จํานวน      86,000,000.- บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียมฯ จํานวน        3,180,000.- บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน      10,150,000.- บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน        6,000,000.- บาท 
   - หมวดรายได้จากทุน จํานวน            50,000.- บาท 
   - หมวดภาษีจัดสรร จํานวน   1,047,500,000.- บาท 
   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน      770,670,000.- บาท 
  2.2 รายจ่ายแยกตามแผนงาน แยกได้ ดังนี้ 
   ก. ด้านบริหารงานทั่วไป       รวมทั้งสิ้น    565,272,320.- บาท  ประกอบด้วย 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 562,946,320.- บาท 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน    2,326,000.- บาท 
   ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม  รวมทั้งสิ้น  710,591,790.- บาท  ประกอบด้วย 
   - แผนงานการศึกษา จํานวน 330,781,790.- บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข จํานวน 315,635,000.- บาท 
   - แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน     2,060,000.- บาท 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน      23,465,000.- บาท 
   - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
     และนันทนาการ จํานวน  38,650,000.- บาท 
   ค. ด้านเศรษฐกิจ   รวมทั้งสิ้น   391,690,300.-  บาท ประกอบด้วย 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 324,736,800.- บาท 
   - แผนงานการเกษตร จํานวน  66,953,500.- บาท 
   ง. ด้านการด าเนินงานอื่น รวมทั้งสิ้น  255,523,000.-  บาท  ประกอบด้วย 
   - แผนงานงบกลาง จํานวน    255,523,000.- บาท 
              รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ 1,923,077,410.- บาท 
 
  2.3 รายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย แยกได้ดังนี้ 
  งบกลาง  รวมทั้งสิ้น 255,523,000.- บาท 
  งบบุคลากร  รวมทั้งสิ้น 520,018,820.- บาท
    
   - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จํานวน       13,510,000.- บาท 
   - เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน     506,508,820.- บาท 
 
  งบด าเนินงาน  รวมทั้งสิ้น     932,839,990.- บาท 
   - ค่าตอบแทน  จํานวน      324,139,100.- บาท 
   - ค่าใช้สอย  จํานวน      524,971,390.- บาท 
   - ค่าวัสด ุ  จํานวน        74,779,500.- บาท 
   - ค่าสาธารณูปโภค จํานวน          8,950,000.- บาท 
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  งบลงทุน  รวมทั้งสิ้น     187,094,600.- บาท 
   - ค่าครุภัณฑ ์  จํานวน       42,445,100.- บาท 
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน      144,649,500.- บาท 
  งบเงินอุดหนุน  รวมทั้งสิ้น       27,601,000.- บาท 
                 รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น   1,923,077,410.- บาท 
 
  2.4 งบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น   บาท แยกได้ดังนี ้
    รายรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งรับไว้      25,048,000.- บาท 
    รายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย    ตั้งไว้      25,046,900.- บาท 
   - งบกลาง  จํานวน              260,000.-  บาท 
   - งบบุคลากร  จํานวน           5,350,000.-  บาท 
   - งบดําเนินงาน จํานวน         16,910,000.-    บาท 
   - งบลงทุน  จํานวน           2,526,900.-    บาท 
 

   ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีงบประมาณไว้ใช้ดําเนินตามนโยบาย
ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาฯ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณา              
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

นายพงษ์ศักด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก่อนที่จะ
ให้ท่านสมาชิกสภาอภิปราย ในขั้นรับหลักการ ขอเชิญทางเลขานุการสภาแจ้งเรื่องข้อกฎหมายครับ  

 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) : ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 52 ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การเสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีคํา
รับรองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ข้อ 45 ท่านสมาชิกต้องตั้งใจฟังในข้อต่อไปนี้นะ
ครับ เนื่องจากมีเกี่ยวกับวาระในข้อต่อๆ ไปด้วย ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน 
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 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
   
 ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัด
ประชุม นี่คือในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการนะครับ 
 ต่อไปข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ เฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ซึ่งระยะเวลาที่กําหนดไว้เพื่อให้สภาพิจารณา วันนี้เป็น
การประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 17 วันนี้จะรับหรือไม่รับหลักการก็จะอยู่ในวันนี้นะ
ครับ กรณีรับหลักการแล้วจะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจากสภาฯ เท่านั้น ซึ่งเรามีคณะกรรมการแปรญัตติ
ไว้แล้ว การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติและพิจารณาญัตติในข้อ 45 และข้อ 49 ที่ รับฟังไปแล้ว 
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ข้อ 45 วรรคสาม ควรจะ 3 วัน ในวงเล็บในเวลา
ราชการ และข้อ 2 คณะกรรมการแปรญัตติทําหนังสือนัดประชุมนายกและสมาชิกที่เสนอคําแปรญัตติไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในข้อ 115 นี่คือระเบียบวาระที่คณะกรรมการ 
 ต่อไปครับ คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ในข้อสองที่เชิญนายกฯ มาพิจารณา เราคิดว่าควร
จะเป็นวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 10.00 นาฬิกานะครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านเลขาครับ ยาวไปแล้วครับ เดี๋ยวให้
คณะกรรมการเป็นคนพิจารณาครับ ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านอนุชาครับ 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : เป็นการชี้นํานะครับ ผิดระเบียบอีก
แล้ว ระเบียบวาระที่ 5 ท่านก็อ่านข้อกฎหมาย ผมก็ศึกษามา สงสัยจะคนละคูบา ครับที่ผมขึ้นมาอภิปรายใน
วันนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์แอบแฝง หรือมุ่งร้ายต่อใคร เพราะกระผมทําตามหน้าที่มาตรา 13 สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นตัวแทนปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและต้องปฏิบัติตามหน้าที่  
ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติใดๆ ครับ ระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งกระผมก็ได้รับ



- 11 - 
 
หนังสือนัดประชุม ได้รับเมื่อวาน ส่ง EMS ไป ข้อบัญญัติได้รับวันที่ 8 ตอนเย็น ระเบียบข้อกฎหมายมีอยู่ว่า    
ข้อ 42 ญัตติตามข้อผมไม่อ่าน ผมรวบมา เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติที่เสนอมาและเห็นว่าถูกต้องตาม
ระเบียบการประชุมแล้วให้ส่งสําเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วัน เว้นแต่ เขา
มีข้อยกเว้น เว้นแต่การประชุมนั้นเป็นการประชุมอันรีบด่วนแต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดประชุม
แล้วมันจะมาเกี่ยวพันกับหมวด 2 การประชุมข้อที่ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น ทําเป็น
หนังสือหรือจะนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ กฎหมายเขาว่าก็นัดด้วยวาจา เมื่อประชุมวันที่ 3 ที่ผ่านมา           
ถ้าประธานนัดประชุมด้วยวาจาก็ไม่ต้องมีหนังสือ แต่ท่านต้องส่งหนังสือให้กับสมาชิกท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุม 
นั่นคือหลักการ ทีนี้ การประชุม ท่านจะประชุมโดยรีบด่วน ก็ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ให้ร่างข้อบัญญัติส่งถึง
สมาชิกให้เขาได้ตรวจสอบดู ให้เขาได้อ่าน ได้เข้าใจในข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติ เมื่อท่านได้แจ้งหนังสือนัด
ประชุมสภาท้องถิ่น ถ้ามีเหตุอันรีบด่วน ในหนังสือนัดจะต้องแจ้งว่ารีบด่วน เมื่อผมมาดูกับข้อกฎหมายแล้ว        
ข้อประชุมในข้อ 23 ไม่มีคําพูดคําไหนเป็นตัวอักษรตรงไหน ที่ส่งมาถึงผมว่าเป็นการรีบด่วน หรือวรรคต่อมา 
ท่านประธานจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่ามีเหตุผลรีบด่วนอันใด นี่คือประเด็นที่ผมมองในมุมของ
ระเบียบที่ประชุมในวันนี้ ก็ขอให้ท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติร่วมพิจารณาว่า การประชุมวันนี้ รับหลักการ
วาระที่ 1 มันจะขาดตกบกพร่องหรือจะมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือไม่ ให้ท่านประธานกับสมาชิก
หลายๆท่าน ผู้ที่มีความรูเ้รื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็ลองหารือกันดู  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ตอบข้อซักถามนะครับ ตามระเบียบที่ท่าน
อนุชา ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะครับ ซึ่งท่านได้ท้วงติงเกี่ยวกับระเบียบข้อที่ 23 และก็เป็นเรื่องห้วงระยะเวลา
ในการดําเนินการประชุม สําหรับข้อบัญญัติซึ่งท่านเรียนว่าท่านได้รับวันที่ 8 ตอนเย็น มันไม่ครบ 24 ชั่วโมง 
จริงๆ แล้วข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่กองกิจการสภามาตอบนะครับว่าตัวผมเองซึ่ง
เป็นประธานสภาได้ลงนามไปวันไหนแล้วเหตุฉะไหนถึงไปถึงวันที่ 8 นะครับ เชิญเจ้าหน้าที่กองกิจการสภา        
นะครับ ที่ผมลงนามไปผมลงนามไปก่อน 24 ชั่วโมงนะครับ 2-3 วัน ดูหนังสือที่ผมลงนามแล้วมาชี้แจงท่าน
สมาชิกด้วยครับ เชิญท่านอนุชาครับ 

 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : ชี้แจงต้องชี้แจงเป็นข้อกฎหมาย         
ไม่ต้องชี้แจงว่าส่งวันนั้นวันนี้ เอาคนนั้นคนนี้ไปส่งหรือจะมาส่งอีเมลล์หรือไลน์หรือว่าไม่ใช่เอกสารทางราชการ
ต้องตีความไหมครับถ้าจะส่งไลน์ เป็นหนังสือราชการไหม ผมไม่นับว่าเป็นทางราชการนะครับ เดี๋ยวนี้ผมกําลัง
หารือเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย เกี่ยวกับร่างที่ส่งไปถึงสมาชิก มันไม่ถึงสามวัน เมื่อไม่ถึงสามวันเขาก็มีเหตุ
บรรเทา ก็หมายความว่าอย่างน้อยต้อง 24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันในข้อ 23 ในการนัดประชุมระหว่างสมัย
ประชุม เขามีวรรคสุดท้าย ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุมและท่านประธาน
หลังจากเปิดประชุมท่านก็ต้องชี้แจงเหตุผล หลักเหตุผลแห่งการรีบด่วนต่อสภาตรงนี้ เมื่อท่านทํา แบบนี้         
ผมเข้าใจในความเข้าใจของผมนะ มันค้านมันผิด มันผิดระเบียบข้อบังคับ ในความเห็นของผมไม่ต้องให้
เจ้าหน้าที่หรือว่าให้ใครไปส่งผมหรอก เข้าใจในข้อกฎหมายว่าถ้าเราฝืนทําไป มันจะเกิดเหตุอะไรไหม ถ้าหาก
ท่านยังจะเอาเข้าอยู่ ในวาระนี้ผมขอไปอยู่ข้างนอก ท่านก็ประชุมไป หลังจากจบระเบียบวาระนี้ก็ให้คนไปเรียก
ผมเข้ามาในวาระหน้า ขอบคุณครับ 
 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับที่ท่านอ้างในข้อ 23 นะครับ การนัด
ประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น ให้ทําเป็นหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้านัดในที่
ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่นัดประชุมให้แจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้              
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนัดประชุมและแจ้งในที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วยนะ
ครับ ผมนัดประชุม ผมออกหนังสือไปตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ผมลงนามวันที่ 4 นะครับ ก็นับไปก็ครบ 3 วัน 
เข้ากับระเบียบข้อ 23 สําหรับร่างข้อบัญญัติ ผมก็ลงนามไปในวันที่ 4 สิงหาคม ก็ถูกต้อง 
 เชิญท่านอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : ท่านตอบแบบนี้ผมเป็นงง ท่านเซ็นต์
วันที่ 4 จริงอยู่ แต่ผมพึ่งได้รับวันที่ 8 เวลาประมาณ 19.00 นาฬิกาที่ผมเข้าบ้านแล้วจะเอาเหตุตรงไหนมา
ยืนยันท่านเซ็นต์วันที่ 4 เขาส่งวันที่เท่าไหร่ แล้วไปถึงผมวันที่เท่าไหร่ ผมมองในมุมของผม มองในมุมว่า ถ้าท่าน
มีรีบด่วน ถ้ามีเหตุรีบด่วนท่านต้องระบุเหตุรีบด่วนในหนังสือนัดประชุมนี่คือประเด็นที่ผมถามหรือถ้าท่านนัด
แล้วมีประเด็นในหนังสือนัดประชุม พอเปิดประชุมเข้าวาระนี้ ท่านจะต้องแจ้งเหตุผลอันรีบด่วนว่าท่านมีเหตุผล
อะไรที่รีบด่วน ถึงไม่สามารถส่งร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกได้ทันก่อน 3 วัน อันนี้คือคําถามของผม ท่านอาจไม่
เข้าใจ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ผมเข้าใจครับท่านอนุชา ผมถึงเรียนท่านว่า   
ผมทําหน้าที่ประธานสภา เมื่อญัตติถึงผมในวันที่ 4 นะครับ ผมลงนามเสร็จให้เจ้าหน้าที่ไปส่งที่ไปรษณีย์บ้าง  
ไปส่งถึงบ้านบ้าง แล้วหนังสือเชิญประชุมออกหนังสือวันที่ 4 ลงนามวันที่ 4 ซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องอ้างเหตุ
เร่งด่วนนะครับ ถูกต้องตามระเบียบของข้อที่ 23 แล้ว ถ้าผมไปเสนอหนังสือออกหนังสือวันที่ 8 นัดประชุม
วันที่ 10 มันไม่ถึง 3 วัน อย่างนี้ผมก็ต้องอ้างเหตุเร่งด่วนในหนังสือเชิญประชุมฉบับนั้น เข้าใจนะครับ เชิญท่าน
อนุชาครับ 
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : ผมยังไม่เข้าใจอยู่ดี การนับวันเนี้ย 
ท่านประธานลงนามวันที่ 4 ผมไม่สนหรอกว่าจะลงวันที่เท่าไหร่ ในความรู้สึกของผมเกี่ยวกับประเด็นข้อ
กฎหมาย ผมก็จะต้องได้รับอย่างน้อย ถ้าลงนามในวันที่ 4 ท่านทําไมไม่ให้เขาส่งในวันที่ 4 เลย ผมไม่อยากจะ
ต่อล้อต่อเถียงเหมือนกับสภากาแฟ ท่านประธานยืนยันกับผมไหมว่าร่างข้อบัญญัติมันเสร็จวันไหน วันที่ 8 นี่ยัง
ไม่เสร็จเลย ยังไม่รวมเล่มเลย 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : คืออย่างนี้ครับท่านอนุชาครับ ผมก็ยังยืนยัน
ไม่ได้ครับ เพราะผมลงนามวันที่ 4 ยังไงผมก็ต้องยืนยันว่าเสร็จวันที่ 4 นะครับ กราบเรียนอย่างนี้แหละครับ
เพราะผมลงนามจริงๆ ท่านจะเอาไปฟ้องร้องผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านนะครับ ผมกราบเรียนอย่างนี้แหละ
ครับ เพราะผมลงนามจริงๆ ท่านจะให้ผมพูดโกหกในสภาแห่งนี้ ผมพูดไม่ได้นะครับ 
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : ท่านประธานครับ ร่างในตอนเย็นวันที่ 
7 ยังไม่เสร็จเลย ผมมาขอดูกับเจ้าหน้าที่เพราะเหตุอันใด ผมนี่เป็นคนชอบอ่าน ผมมีเวลา อยากเอาไปศึกษาดู 
ร่างนี่วันที่ 7 ตอนเย็นนี่ยังไม่เสร็จเลยครับ ยังไม่เป็นเล่มเลย 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : อย่างนี้ครับท่านอนุชา เอาอย่างนี้ครับผมขอพัก
การประชุมครึ่งช่ัวโมงครับ เริ่มการประชุม ตอนน้ีเวลาเท่าไหร่ เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : เรียนท่านประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาทุกๆท่าน 
 สิ่งที่เรากําลังถกและหารือนี้ ท่านอนุชา ท่านสมาชิกสภาจังหวัดได้ขึ้นอภิปรายและพูดถึงข้อ
กฎหมาย ทีนี้ผมนั่งฟังอยู่ มันเป็นข้อที่ท่านประธานบอกนัดประชุม หนังสือนัดประชุมในวันที่ 4 หนังสือนั่นไม่มี
ปัญหา แต่ว่าสิ่งที่ท่านอนุชากําลังพูดอยู่คือร่างข้อบัญญัติที่ส่งถึงมือท่านสมาชิก มันได้วันไหน มันเสร็จเมื่อไหร่ ถ้า
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ถามสมาชิกโดยทั่วไปที่นั่งอยู่ตรงนี้ ก็อยากจะทราบข้อเท็จจริงว่า วันที่ 8 ใช่ไหม ถ้าหลังวันที่ 8 การเซ็นต์รับก็จะ
มีการเซ็นต์รับเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นก็จะมาขัดแย้งกับข้อที่ท่านอนุชาถามว่าการส่งข้อบัญญัตินั้นซึ่งมี
งบประมาณที่สําคัญ หนึ่งพันเก้าร้อยล้าน เป็นงบประมาณที่จะพิจารณาเพื่อให้องค์กรของเราเดินไปข้างหน้าได้ 
วันนี้สิ่งที่จะคุยกันก็คือว่าข้อกฎหมายที่ออกมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญใหม่หรือระเบียบต่างๆที่ครอบคลุมไม่
ว่าจะเป็น สตง. อบจ. ที่มันหยุมหยิมมาก วันนี้ท่านอนุชาได้กรุณาพูดในสภาแห่งนี้ว่าในเมื่อมันสุ่มเสี่ยงที่จะมี
ปัญหา ทําไมเราถึงไม่ทําให้มนัถูกต้อง ทําไมถึงไม่ทําให้ครบตามวันเวลา นี่คือสิ่งที่ผมจับประเด็น สิ่งที่จะบอกต่อไป
ว่าเราจะหารือยังไง ท่านเห็นชอบแล้วที่จะพักการประชุมก็ไปหารือกันก่อน แล้วจะเอายังไงก็ค่อยว่ากัน เราก็ต้อง
ถกตรงนี้ให้เข้าใจกัน เพราะถ้าพูดกันคนละประเด็นคนละเรื่อง วันนี้ไม่จบครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ขอบคุณท่านคงฤทธิ์ครับ ผมขอพักการ
ประชุม เดี๋ยวหารือกันข้างล่างครับ ท่านอนุชาครับ ท่านมีอะไรครับ ขออีกหน่อยนึงนะครับ อนุญาตครับ  
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : ท่านประธานครับ ผมก็ไม่เป็นคน
ตอแหล ไม่ใช่เป็นคนมดเท็จโกหกต่อสภาแห่งนี้ รายชื่อหนังสือส่งญัตตินัดเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก 51002/สภ 107 ลงวันที่ 4 สิงหาคม ตามที่ท่านเป๊ะ แต่มาส่งผมนี่  รับ
วันที่ 8 เดือน 8 2560 14.10 นาฬิกา เดี๋ยวผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ส่งให้ท่านประธานดู เดี๋ยวจะหาว่า 
ผมตอแหล 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เอาอย่างนี้ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไปดู
ข้างล่างนะครับท่านอนุชา ผมขอพักประชุมครึ่งชั่วโมงครับ นัดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกานะครับ 
 
เวลา 16.10 นาฬิกา เริ่มประชุมสภาฯ ต่อ 
 

 ด.ต. พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ อบจ. ขอนแก่น) : ครับตอนนี้ท่านนายกและฝ่าย
บริหารครบแล้วสมาชิกครบองค์ประชุมแล้วนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภา และท่านรอง
ประธานสภาขึ้นไปที่ในการดําเนินการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 
 เชิญท่านประธานสภาประชุมต่อเลยครับในซึ่งระเบียบวาระที ่5 ข้อ 5.1 ครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับหลังจากพักประชุมไป 30 นาทีนะครับ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.1 นะครับ ขั้นรับหลักการนะครับ 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ท่านประธาน
ครับ ผมก็ได้มีความเห็นเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ผมเปิดดู ร่างข้อบัญญัติ ข้อที่ 3.8 กับข้อ 3.4 ไม่รู้ ว่าหลักการ
และเหตุผลมันเป็นอย่างไร หน้าที่ 55 กับหน้าที่ 57 ข้อบัญญัติ เอาข้อบัญญัติให้ท่านประธานหน่อยครับ 
เจ้าหน้าที่ครับ 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : หน้าที่เท่าไหร่นะครับท่าน 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : 55 ข้อ 3.4  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ 55  3.4 ครับ 
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 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : กับ 3.8 หน้า 
57 อันนี้อยู่ในหลักการนะครับ ไม่ทราบว่ามีเหตุผล กลใดถึงซื้อคนละราคา แล้วก็ซื้อคนละแอมป์ คนละอะไร
ผมก็ไม่เข้าใจวิธีการครับ แล้วก็สุดท้าย ท่านประธานตามทันใช่ไหมครับ ครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับ 
หารือท่านประธานว่ามันมีในระเบียบไหม ในรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ ฉบับปี พ.ศ. 2561 อันนี้หารือนะ
ครับ อันนี้เป็นไปได้ไหมว่าระเบียบ ประธานขานช่ือสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมว่าใครเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ทีละคน 
หาลือ ถ้าเป็นไปได้ผมก็ขอให้ท่านประธานขานชื่อสมาชิกแต่ละคน ว่าจะรับ ไม่รับ 
 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ต่อข้อสุดท้ายนะครับ ของท่านอนุชาที่
หารือมานะครับ ให้ ขอให้ใช้สิทธิ์เป็นรายบุคคล โดยให้ประธานสภาระบุชื่อผู้เข้าประชุมแต่ละท่านแต่ละท่าน
เรียงตามคนนะครับ ก็จริงๆโดยวิธีปฏิบัติเราก็ขอมติโดยรวมนะครับ ท่านอนุชา ถ้าจะมีค้านผมก็จะขอคนที่ยก
ค้านก็แล้วกันนะครับ เพื่อให้การประชุมรวดเร็วนะครับ ครับ เชิญท่านอนุชาครับ  
 

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

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เฉพาะส่วนน้อย 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับได้ครับ อันนี้
ผมเสนอ ต้องมีคนรับรองใช่ไหมครับ 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เดี๋ยวผมพิจารณาให้ครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับได้ครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญครับเชิญท่านสมาชิก  
 เชิญท่านคงฤทธิ์ ครับ 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ 
วันนี้เราได้พิจารณางบประมาณ ซึ่งท่านนายกได้เสนอญัตติงบประมาณเข้าสู่สภา ในวาระรับหลักการในวาระที่ 1 
ซึ่งจะต้องมีการอภิปรายทั้งประมาณการรายรับประมาณการรายจ่ายและตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ในโอกาสต่อไป ประเด็นที่ผมได้มองดูแล้ว มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ สอง สาม ข้อ 
ประเด็นที่ 1เรามีรายรับที่ลดลง ภาษียาสูบเราลดลง 6.25 % ในปี 62 เรามี 80 ล้าน ในปี 59 เรามี 74 
ล้าน ในปี 61 เรามี 75 ล้าน ภาษีน้ํามันหรือ แกรนิตเรา แค่จะเพิ่มอีก 1 % สิ่งที่อยากจะฝากอีกประเด็นหนึ่ง
ก็คือ ค่าบํารุงค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม อันนี้เราได้น้อยมาโดยตลอด ค้อนข้างน้อย ปี 59 ปี 60 แล้วปี 61 
ประมาณการก็ยัง น้อยเหมือนเดิม ซึ่งมันแตกต่างจากข้อที่จริง เพราะวันนี้โรงแรมได้เกิดขึ้นมากมาย สถานที่
พักเกิดขึ้นมากมายในจังหวัดขอนแก่น ก็อยากจะให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินและตั้งสถานนะการไว้นะครับว่า
นี้คือข้อสังเกตที่อยากจะให้ดูเพราะว่ามันจะมีแค่ 5.26 % ซึ่งมันน้อยมาก สถานบริการสถานที่เหล่านี้มากมาย
ขึ้นจนนับไม่ไหวบางทีเขาก็ห่างกัน 5 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร นี้คือข้อสังเกตที่ยังนําเรียนเพื่อให้เกิดการหารายได้
ที่รัดกุมแล้วก็ใช้จ่ายในสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนประเด็นตรงที่มันต้องตรงนั้นแต่นี้จริงๆแล้วการขยายตัวของแต่ละปี         
มันต้องได้รายรับมากขึ้นมากขึ้น อย่างน้อย 5% 10% แต่นี้คือสิ่งที่เราได้ทํามาทุกปี แล้วก็เข้าอมรมทุกปีนี้คือ
มันเป็นประเด็นของรายรับ ประเด็นต่อมามันมีในส่วนที่อยากจะเฝ้าสังเกตนะครับเรามีประมาณการรายจ่าย ที่
ไม่ได้มี ข้อองค์การไม่ได้มีรายละเอียดในส่วนต่างๆนั้นก็จะมีรายละเอียดซึ่งก็จะมีข้อทักท้วงอยู่แต่ก็คงไม่ใช้เวลา
ให้เสียเสียเวลา เอาประเด็นเดียวนะครับ ในประเด็นถึงค่าใช้จ่ายหน้า 139 ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมเหล็ก
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สร้างมาตรการความปลอดภัยทางหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งซ่อมเครื่องหมาย สัญญาณจราจร ป้ายเตือน 
บังคับ ไม่อ่านหมดนะครับ ตั้งไว้อยู่ 58,960,000 ก็จะได้รู้กันว่า ตรงนี่รายละเอียดเราไม่ได้ระบุไว้เหมือนข้อ
อื่นๆ อย่างอื่นๆ มัน 5 แสน 3 แสนมันก็จะมีรายละเอียดว่าทําถนนที่ไหน ทําอะไร ข้อที่ 5 เรามีค่าใช้จ่าย
โครงการซ่อมปรับผิวจราจรโค้งนิดเดียวเราก็ตั้งไว้ 5 ล้านก็มีรายละเอียด เพราะสิ่งที่ฝากไว้ ข้อ 4 ไม่มี
รายละเอียด ในที่จะระบุนะครับ ก็ฝากไว้เพื่อพิจารณาข้องบประมาณในการใช้จ่ายแบบแปลนหรือรายละเอียด
ต่างนั้น วันนี้ก็พอชัดเจนในโอกาสนี้นะครับ ต่อมาอีกประเด็นหนึ่งก็มีเงิน ประเด็นเดียวกันคือมียอดเงิน มีแต่
ยอดเงินก็อยากจะให้ใช้จ่ายอย่างถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ทักท้วงคือไม่มีรายละเอียดย่อย ก็คือเงินสํารองมีจ่ายไว้ 
100 ล้านนะครับ ถามแล้วอันนี้คือที่ได้มองเห็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือจัดแล้วก็นํามาสู่การตั้งข้อสังเกต
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสภาแห่งนี้ มันมีข้อความสําคัญฉบับนี้ได้เขาสู่สภานั้นได้มีสภาได้อธิบายและตั้ง
ข้อสังเกตตามข้อตามข้อที่ผมได้อ้างมานะครับ มีอีกข้อหนึ่งครับ มันมีงบ รู้สึกจะ 31 ล้าน 31 ล้าน 
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านคงฤทธิ์ ครับ ท่านคงฤทธิ์ครับ เมื่อสักครู่
หน้าไหน ครับ  
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ข้อไหน 
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ประเด็นที่ 2 นะครับ 
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ประเด็นที่ 2 ใช่ไหม 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ที่ท่านว่างบกลาง 
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ไปดูแผ่นขวางไปดู ข้อบัญญัติ
งบประมาณหน้า 193 ต้องสํารองจ่าย 100 ล้าน ข้อ 12 ครับ บรรทัดที่ 17 นับจากข้างบนลงมาแผ่นขวาง
นะครับในประเด็นต่อมา ในหน้า 195 ในบรรทัดที่ 6 ลงมานะครับ ค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุน ค่าใช้ จ่าย
ส่งเสริมสาธารณะสุข 31 ล้าน ประเด็นก็คือว่า งบตัวนี้ปีที่แล้วเราก็ตั้งปีนี้เราก็ตั้งหลายสิ่งหลายอย่างบอกว่ายัง
ทําไม่ได้ก็อยากสอบถามว่า ยังทําได้ไหม หรือว่ายังตั้งไว้เพื่อ ยังทําได้ไหม นี้คือประเด็นของปี 61 นะครับ ถ้าปี 
60 เราได้ทําหรือเปล่า นี้คือข้อความเอกสารที่มีรายละเอียดโครงการก็อยากจะสอบถามเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนเพ่ือความกระจ่างก็ในเบื้องต้นขออภิปรายในวาระรับหลักการไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เดี๋ยวท่านครับ 30 ล้านหน้าไหนครับ ผมตาม
ไม่ทัน 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : หน้า 195 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : หน้า 195 นะครับ  
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : 195 นับลงมาจากข้างบน  
บรรทัดที่ 5  ข้อ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะสุข 31,075,000 บาทถ้วน ทันไหมครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : หน้า 195  
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 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ใช ่
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : บรรทัดที่ 1 2 3 4 บรรทัดที่ 5 นะครับ  
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : บรรทัดที่ 5 ทันไหมครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ทันครับ ครับขอบคุณครับท่านครับ 
 เชิญท่านเดชคํารณครับ 
 

 นายเดชค ารณ  สิงคลีบุตร (ส.อบจ. อ าเภอบ้านไผ่ เขต 1): ครับท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม เดชคํารณ สิงคลีบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขตอําเภอบ้านไผ่ ท่านนายก 
คณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
 ครับก็จากที่เราได้ฟังการอภิปรายจากท่านสมาชิกจนมีการพักเบรก ก็คงจะเป็นบทเรียน
บทเรียนหนึ่ง นะครับ ส่วนที่เราควรจะนํามา ใช้พิจารราต่อไปในโอกาสข้างหน้า ถามว่าดีไหม ดี เพราะบางครั้ง
เราก็อาจจะไม่รู้ในบางอย่าง แต่คําว่าดีคือเราจบกันด้วยดีในการไปคุยกันนี้คือสภาแห่งนี้นะครับ สภาแห่งนี้เป็น
สภาที่เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้องเราดูจากการทํางานมาตลอดระยะเวลาชั่วหลายสมัย นะครับ มันก็มีบางสมัย
ที่สู้กันอย่างหนัก ก็มีก็เห็นมาแล้ว แต่หลังจากนั้นมาเราไม่เคยมี แต่เป็นสิ่งที่ติเตือนให้แนวความคิด ผมคิดว่า
สมาชิกหลายท่านที่ เข้ามาก็คงจะได้รับความรู้จากการอภิปรายของท่านสมาชิก ที่ทรงเกรียติที่ท่านมี
ประสบการณ์มากมาย ผมก็ถือว่าเป็นปู่ของสภาเพราะท่านอยู่มาหลายท่าน 3 ถึง 4 ท่านที่ผมเคยเห็นมา          
แต่วันนี้ผมจะพูดในเรื่องของร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ จากผมก็ไม่ได้ดูทุกหน้าหรอก แต่ผมดูจากรายรับรายจ่าย 
และแผนงานต่างๆ ผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารที่เสนอข้อบัญญัติเกิดขึ้นมาทางสภาตรงนี้ ได้กลั่นกรองปัญหาทุกข์สุข
ของ พี่น้องเป็นอย่างดี และทางฝ่ายบริหารโดยเฉพาะผู้ดูแลในเรื่องงบประมาณ และดูแลแผน พยายามที่จะให้
แนวคิดแนวทางแก่สมาชิกหรือพี่น้องที่อยู่ในชุมชนหรือผู้นําชุมชนผู้บริหารในชุมชนท้องถิ่น ได้เสนอปัญหา           
มาผ่านพวกเรา ท่านก็พยายามที่จะเสนองานต่างๆ ที่ผ่านหน้าเห็นใจจนมาถึงช่วงเกือบสุดท้ายในการเสนอ
งบประมาณ ในระหว่างปีต่อไป คือช่วงสิงหาคม เป็นช่วงที่เราต้องเสนองบประมาณ หรือข้อบัญญัติงบประมาณ 
ผ่านสภาแห่งนี้ในการทํางานผมก็ดูอยู่ตลอดเวลานะครับ ได้สนใจนะครับ ไม่ใช่ไม่ได้สนใจในการทํางานของฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภา จากรายรับรายจ่ายที่เรานําทางฝ่ายบริหารนะครับ ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้เพื่อที่จะเป็น
ข้อบัญญัติในการใช้งบประมาณต่อไป มีความสมดุลหากถามว่า 100% ไหม ไม่ 100 แต่ถามว่าดีมากไหม          
ดีตามที่ผมได้เปิดดูแล้วในสว่นนีง้บประมาณมากพอสมควรจะให้ 100% คงเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าเรื่องที่จะช่วย
ปัญหาในเรื่องของสังคม ในแผนงานต่างๆ สมบูรณ์นะครับ เพราะที่ฝ่ายบริหารได้พยายามที่จะทําให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับประโยชน์ ฉะนั้นผมคนหนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งที่สนับสนุน อยากให้เพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้           
ได้ช่วยกันพิจารณาและผ่านงบประมาณ เพื่อที่จะให้ประชาชนที่รอคอยงบประมาณตรงนี้ ได้ประโยชน์จากการ
ใช้งบประมาณท้องถิ่นของเราแห่งนี้ เราเป็นพี่ใหญ่ ในการทํางบประมาณ ผมเชื่อว่า น้องๆ เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลต่างๆ หรือ อบต.ต่างๆ ก็คอยดูพี่ใหญ่อย่างเรา เมื่อเราเป็นพี่ใหญ่แล้วในการบริหาร
จัดการในการผ่านงบประมาณนั้น ควรที่จะเป็นแบบอยางที่ดี อย่างวันนี้ถือว่าเป็ นแบบอย่างที่ดีนะครับ 
ประชาคมก็ได้น่ังฝั่งเรา ว่าเออเราไม่ใช่ว่านั่งถ่างอย่างเดียว เราต้องเป็นคนที่ที่จะเป็นการที่จะได้ทักถามทักทาย
นะครับและในเรื่องของถามเรื่องของทาย อันนี้เป็นเรื่องของบีบเรื่องที่จะให้สังคมหรือว่าสภาเราเป็นสภาที่
กลั่นกรองกฎหมายออกใช้อย่างสมบูรณ์แบบ ครับท่านประธานสภาครับฝากผ่านไปยังผู้บริหารครับผมชื่นชม
ครับในการทํางานในครั้งนี้ในการร่างข้อบัญญัติออกมาอย่างไรก็ตามถ้ามันบกพร่องไป ผิดพราดไปเรายังมี
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โอกาส เก็บไปแปรญัตติเพื่อที่จะให้ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้สมบูรณ์ ผมขออนุญาตอภิปรายในหัวข้อรับหลักการ
เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอบคุณท่านเดชคํารณครับ 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 เชิญท่านนายกครับ 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :  
ครับท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตอบข้อ
สอบถามของท่านสมาชิก นะครับ ผมต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างสูงผมติดโทรศัพท์ด่วนอยู่ก็เลยไม่ได้ฟังคําถาม
ของท่านนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านปลัดท่านจดไว้อยู่ก็จะให้ท่านปลัดมาชี้แจงต่อข้อสอบถามต่อพวกเรา
นะครับขออนุญาตครับ 
 นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ (ปลัด อบจ.ขอนแก่น): กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน ดิฉัน พัฒนาวดี วิริยปิยะ นะค่ะ คงต้องขออภัยนะค่ะ
ในเรื่องของ ตามที่ตอบข้อสอบถามของท่านแรก คือท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ นะค่ะ ก็คงจะเป็นหน้าที่ 55 
แล้วก็หน้า 57 นะค่ะ ซึ่งต้องขออภัยในความผิดพลาดในหน้าของ หน้า 57 นะค่ะ เป็นจํานวน 3 เครื่อง นะค่ะ 
แล้วก็ สเป็ค ทุกอย่างได้ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์นะค่ะ ซึ่งเรามีรายละเอียด ที่เปิดโชว์อยู่เมื่อซักครู่ ผอ. 
กองแผน ได้เอามานําเรียนให้ทราบนะค่ะ ในรายการตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ขอแก้ในหน้า  57 เป็น 
3 เครื่องนะค่ะ ท่าน ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ  
 สําหรับตอบคําถามสมาชิกผู้ทรงเกรียติท่าน คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล นะค่ะ ในเรื่องของ
ประมาณการรายรับนะค่ะ จะเห็นได้ว่าจะประมาณการรายรับ ท่านถามในเรื่องของภาษีโรงแรมนะค่ะ ก็ขอ
อนุญาตย้อนหลังไปในเรื่องของ 3 ปีนะค่ะ ปี 2557 เราประมาณการรายรับแล้วก็จัดเก็บได้ที่ หนึ่งล้ านแปด
แสนแปดพันกว่าบาท นะค่ะ ท่าน ปี 2558 ได้ สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะค่ะ ได้สองล้าน
หนึ่งหมื่นสี่พันนะค่ะ ปีนี้เราก็ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ได้จัดเก็บได้ซึ่ง ณ ปัจจุบันที่จัดเก็บได้ ณ 
สิงหาคม จะได้ประมาณ หนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทเศษค่ะ แล้วก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมตอนนี้ธุรกิจโรงแรมก็
ได้รับผลกระทบอย่างมากมาย ก็คงจะขออนุญาตเรียนตอบชี้แจงในเรื่องของการดําเนินการรายรับ ส่วนในหน้า 
139 นะค่ะ จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย 58 ล้าน ในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในถนนนะค่ะ ซึ่งภารกิจ
ของถนนถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเรียนแล้วก็พูดในทุกเวทีว่า 1000 กว่า กิโล 124 สายทางนะ
ค่ะ มีครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งทุกวันนี้ท่านนายกรับโทรศัพท์คงอาจจะรับเรื่องความทุกข์สุข ความเดือดร้อน 
ถนนต่างๆที่ภารกิจถ่ายโอนงบประมาณที่เรามีอยู่เราอาจะแบ่งสัดส่วนเป็นในเรื่องของงานโครงสร้างพื้นฐาน
จากที่ได้คุยนะค่ะ แล้วก็ ต่อจากที่ได้ดูจากตัวเลข เป็นภาพรวมของงานโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าคิดจากโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่วน 50 % ที่เราตั้งไว้ 100 กว่าล้านถือว่าไม่มากเลย อันที่เราจะพัฒนาลงไปในแต่ละพื้นที่ ตรงนี้เรา
ได้รับข้อร้องเรียนมาเยอะมากมายในเรื่องภารกิจของถนนถ่ายโอนที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชนนะค่ะ ในส่วนของ หน้า 190 ก็คงจะเป็นภาพรวมเช่นเดียวกันนะค่ะว่าการใช้จ่ายงบสํารองจ่ายซึ่ง
ปัจจุบันน้ี ถ้าคิดจากอัตราและยอดที่เราต้ังไว้ยังไม่ถึง 30 % เลยนะค่ะท่าน ก็คงจะต้องพิจารณาว่าภัยพิบัติบาง
สิ่งบางอย่างไม่สามารถที่จะทราบได้ล่วงหน้าภัยพิบัติเกิดขึ้น ณ ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนคงเดือดร้อน
งบประมาณ ทุกวันนี้ยังต้องพยายามที่จะน่าจะพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะลงไปดูแลพี่น้องประชาชน
ในแต่ละพืน้ที่ให้ครอบคลุมด้วยนะค่ะ ส่วนในงบของด้านการสาธารณะสุขนะค่ะ ก็คงจะ พุดเป็นภาพรวมเราตั้ง
ตามระเบียบข้อซักซ้อมของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด้วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก 
สตรี คนชรา รวมทั้งการที่จะต้องดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันปัญหาความเดือดร้อน
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ของประชาชนตัวนี้เราก็พิจารณาจากภาพรวม ถ้าสัดส่วน % ของตอนนี้ยังไม่ถึง 15 % เลย ที่เราตั้งไว้นะค่ะ 
ค่ะขออนุญาตเรียนตอบข้อชี้แจงค่ะ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ 
ก็ต้องขอบคุณครับที่ได้มาอภิปราย มาตอบข้อซักถาม แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า เราเข้าใจตรงกันด้วยว่า 
ภารกิจถนนถ่ายโอนที่มีในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีมาก แต่สิ่งที่บอกว่าที่ตั้งไว้ในงบตัวนี้ มันเป็นคําถาม
เชิงข้อสังเกต บอกให้ไปว่ามันไม่มีรายละเอียด ในรายการนะ ซึ่งเราได้พูดในสภาแห่งนี้เพ่ือในการใช้งบประมาณ
นั้นก็คงจะต้องได้ระมัดระวังโอกาสต่อไปนั้นคือข้อสังเกต ประเด็นที่ 2 เช่นเดียวกัน เงินสํารองจ่ายซึ่งไว้ 100 
ล้าน เราเข้าใจภารกิจ เข้าใจงบน้ําท่วมเข้าใจปัญหาทุกอย่าง เพราะอยู่ตรงนี้มานาน และเข้าใจบริบท เข้าใจ
คําตอบที่ไม่ตรงคําถาม เข้าใจคําถามที่ไม่ตรงคําตอบเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าใน
เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วการใช้งบประมาณใช้จ่าย ตรงนี้การใช้จ่ายงบประมาณต่อไปก็ให้ระมัดระวัง แล้วก็ให้ตั้ง
ข้อสังเกตสิ่งที่ผมพูดก็คือตั้งข้อสังเกตเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณในส่วนของสาธารณะสุขก็เหมือนกัน ก็
ถามว่าในส่วนของปีที่แล้วเราตั้งไว้ขนาดนี้ไหม เราตั้งไว้เหมือนเดิมหรือป่าวแล้วปีที่แล้วเราได้ทําตัวนี้ข้อคิดเห็น
เช่นเดียวกันใน 2 ข้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการงบประมาณให้ไปสู่ความโปร่งใสชัดเจน 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ประชุมกันได้ไม่กี่วันมานี้มันมีข้อกฎหมายที่ท่านนายกได้เซ็นต์ เข้าไปเพื่อความโปร่งใส
เรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็เป็นห่วงในการทํางานก็ในเมื่อเข้ามาสู่สภา สภาสมาชิกโดยบทบาทของสมาชิกสภา
จังหวัด ซึ่งเห็นข้อที่เราได้เห็นข้อสังเกต ก็ตั้งข้อสังเกต เพื่อให้เกิดการตอบและเคลีย อันไหนที่เข้าใจได้ก็เข้าใจ
อันไหนไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นก็ยังทําออกไปเราก็ทําออกไปว่าการบริหารจัดการนั้นมันไม่ได้ทําในวันเดียวเสร็จ
มันก็ต้องมีอีกปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมารแต่ละข้อน้ันก็ควรจะได้ใช้ความระมัดระวังขอบคุณครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านอนุชาครับ 
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับท่าน
ประธานสภาที่เคารพครับ บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ ที่ไม่เข้าใจ ย้อนหลังไปตอนที่เราประชุมย่อย อยู่
หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ใช่หอประชุมตรงนี้นะครับข้างล่าง วันที่ผมจําไม่ได้แล้ว ก่อนที่เรา
จะมารู้ว่างบประมาณเราได้ พื้นที่ละเท่าไหร่ ก็สรุปกันที่ 7 ล้าน ในความเข้าใจที่ไม่เข้าใจประธานแปรออกไหม
ในความเข้าใจที่ไม่เข้าใจทีหลังผมบอกก่อน จะพูดอะไรก็คุยกันให้ตรงกันก่อน เพราะว่าคําพูดมันเท่ากับเป็น
นายเรา ผมเป็นคนซื่อๆ สั่งอย่างไรผมก็ทําอย่างนั้น ผมจําได้วันนั้น ตั้งค่าสมมุติฐาน 100 % ให้ทําโครงสร้าง
พื้นฐานประมาณ 50% คุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 25 อบรม 25 เท่ากับ 100 แล้วอยู่ๆ หลังจากประชุม ณ 
วันนั้นเสร็จ ก็มีโทรศัพท์มีไลน์บอกว่า โครงการอบรมสัมมนาได้เขตละ 500,000 นี้แหละคือปัญหาที่ ผมใช้คํา
ว่าความเข้าใจที่ไม่เข้าใจ ต่อไปนี้ถ้าจะพูดอะไร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ซึ่งไม่ได้สอบมาเป็น ไปหาเสียงพี่น้อง          
ให้ได้รับคัดเลือกมาเป็นตัวแทนก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร จะปฏิบัติอย่างไรนี้แหละคือมูลเหตุที่ให้ข้อบัญญัติ หรือ
อะไรต่างๆ นั้นล่าช้ากว่าสมาชิกจะมาจูนกันได้ มันก็เป็นเหตุนะครับเป็นเหตุให้ร่างข้อบัญญัติมันช้าก็ไม่อยากจะ
พุดย้อนไปอีก ผมก็เลยตําหนิในเรื่องของหลักการ มันน่าจะอยู่ในเรื่องของหลักการ คุยกันซะให้มันรู้เรื่อง สจ.  
ก็เป็นคน เป็นคนนะครับ ไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์ถ้าพัฒนาแล้วถึงจะเรียกมาเป็นคน พอคนได้ยินได้ฟังได้รับทราบ
มันก็จะถือปฏิบัติตามแนวทาง ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีระเบียบ ถ้าเข้าสุภาษิตโบราณ ท่านประธานคงจะแปล        
ไม่ออก ถ่มน้ําลายขึ้นฟ้าตกลงมาใส่ตัวเอง ท่านประธานคนลาดพร้าวผมรู้อยู่ คงแปลไม่ออก ผมจะช่วยอธิบาย 
ก็ได้คําว่าถ่ม หมายความว่า เป่าน้ําลายขึ้นฟ้ามันก็ตกใส่หน้าตัวเอง ฉันใดก็ฉันนั้น คําพูดเมื่อมันไม่ศักดิ์สิทธิ์  
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มันก็ดูอะไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ มันหย่อนยาน ผมก็จะอภิปรายในวาระอื่นๆ แต่ก็ไหนๆ ขึ้นมาแล้ว ก็ขอพูดซะ            
ให้มันจบ มันมีคําพูดที่ผมเองอยู่ในสภาแห่งนี้ ปี 33 ผมจําได้ ได้รับการคัดเลือกมาพร้อมกับพี่ใหญ่ คงฤทธิ์ 
อัศวพัฒนากูล ท่านเป็นอดีต สจ. ไม่รู้กี่สมัย อดีตประธานสภา อดีตนายกด้วยนะครับมาพร้อมกัน เป็นเพื่อนกัน
เพื่อนร่วมรุ่นสมัยปี 33 อยู่องค์กรแห่งนี้ ยกตัวอย่าง เอาท่านปลัดเรานี้แหละก็เป็นข้าราชการยังไม่เติบโต
เท่าไหร่ ก็อยู่ด้วยกันมา ต่อไปต่อมา ท่านก็ได้เจริญเติบโตข้างหน้าจนท่านได้มาเป็นประมุขของฝ่ายข้าราชการ
เป็นตัวแทนภาคราชการ ท่านนายกก็เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ท่านประธานสภาก็มาไล่ๆ กัน ท่านประธานสภา
ถ้าจําได้น่าจะมาปี 34 ปี 35 ท่านก็มาเป็นประมุขฝ่ายสภาก็เป็นตัวแทนพวกเรา สจ.นี้แหละ ก็อยู่กันมาก็ไม่มี
อะไรตกมาสมัยนี้ไม่รู้เป็นอะไร มันมีคําพูดคําหนึ่ง ที่ผมไม่คิดว่าจะมีคําพูดอย่างนี้มีมาได้ ท่านปลัดฟังนะ ท่าน
นายกฟัง ท่านประธานฟัง มันมีคําพูดออกมาว่า ไปให้ความสําคัญอะไรมากมาย กับ สจ.คําพูดนี้ออกจาก
ข้าราชการนะครับ แต่ไม่ต้องไปเจาะจงถึงตัวบุคคลหรอกครับ ผมได้ยินผมบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นมันก็ยืนอยู่คน
ละมุมสิครับ 3 มุม มุมนายกก็ไปอยู่กับนายก มุมท่านปลัดก็ท่านดูแลข้าราชการไป มุม สจ. ก็คือมุม สจ. ดูสิว่า
ใครจะเที่ยงธรรม  ถ้าจะเล่นนะ อยู่คนละมุมใช่ไหม หรือจะอยู่ด้วยกัน ในอดีตอยู่ด้วยกัน สมัครสมานสามัคคีทํา
อะไรเฮฮา คําพูดคํานี้ผมแสลงใจมากเลย ถ้าผมไม่ได้อยู่ในสภา ผมไม่สนใจหรอก ถ้าผมเป็นสามัญชนคน
ธรรมดา เดี่ยวนี้ผมได้รับฉันทานุมัติมาจากพี่น้องราษฎร ความรู้สึกนี้มันก็ เท่ากับว่า อยู่คนละฝ่าย ศึก 3 เส้า
ครับ ใครจะกัดใครได้ก็สุดแล้วแต่ใช่ไหมผมถามตรงน้ี 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา จริงๆแล้วผมนั่ง
ฟังนะ ผมได้ฟังจากท่านอนุชาพูดคํานี้ไม่สบายใจเลย มันมีจริงๆ หรือป่าวท่านอนุชา ไม่ให้ความสําคัญ สจ.    
ใช่ไหม ไดห้น้าที่ใครหน้าที่มัน สภาก็ทําหน้าที่สภา ผมก็จะทําหน้าที่ผมในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ 
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับขณะนี้ยังอยู่ในขั้นรับหลักการนะครับ รู้สึก
จะออกไปวาระอื่นๆ แล้วตอนน้ี ก็ขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับ อยู่ในกรอบนะครับ เชิญท่านสมาชิกครับ ท่าน
รับหลักการนะครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ให้ความเห็นชอบในหลักการนะครับ 25 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ท่าน สจ. อนุชา นะครับ ไม่รับในหลักการนะครับ 
 เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 
 
 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ผมคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอพลเขต 2 
 งดออกเสียงครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับท่านคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล  
 งดออกสียงนะครับ 
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 ครับก็ที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ ให้ความเห็นชอบในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในขั้นรับหลักการนะครับ 25 เสียง นะครับ 
 ไม่เห็นชอบ โดยท่าน สจ .อนุชา 1 เสียงนะครับ 
 งดออกเสียง ท่านคงฤทธ์ิ อัศวพัฒนากูล 1 เสียงนะครับ 
 ก็เป็นอันว่าสภาแห่งน้ีรับในหลักการนะครับ 
 ต่อไปขั้นกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตินะครับ 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านนริศราครับ 
 
 นางนริศรา  อรุณเดชาชัย (ส.อบจ.อ าเภอบ้านแฮด) : เรียนท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพ ดิฉัน นางนริศรา  อรุณเดชาชัย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตอําเภอบ้านแฮด 
 ดิฉันขอเสนอระยะเวลาการแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 
2560 เวลา 09.00 น. ในวันเวลาราชการ ขอผู้รับรองค่ะ 
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
 เชิญท่านสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ท่านนริศราเสนอระยะเวลาทําแปรญัตติ นะครับ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 
8.30 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.นะครับ 
 ไม่มีผู้เสนออย่างอืน่นะครับ 
 เรียนเชิญท่านอนุชาครับ 
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมคงไม่เสนอ
เป็นอย่างอื่น แต่มีความเห็นแย้งกับท่านผู้เสนอ เนื่องด้วยวันที่ 11 สิงหาคม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
เข้าไปเป็นเจ้าภาพเคารพพระบรมศพ ประธานกรรมการแปรญัตติก็เดินทางไปกับท่านประธานแล้วหลายๆท่าน
ด้วยก็เดินทางไป ผมอยู่ผมจะแปรญัตติอย่างไร ใครจะมารับท่านจะรีบไปไหนย้ายไปวันอื่นไหม หรือกลับมา
ค่อยมาแปรได้ไหมผมดูแล้วทําอะไรหมิ่นเหม่ ทุกอย่าง ถ้าเป็นนกเขาเรียกว่าไปเกาะกิ่งแห้ง กิ่งที่ไม่แห้งก็ไม่
เกาะ จะไปเกาะแต่กิ่งแห้งๆ มันจะพาหัก ทําไมจะต้องมีเงื่อนเวลาแค่ 11  14 15 ไปนู้นไม่ได้หรอ ทําอะไร
ชอบทําให้หมิ่นเหม่กับข้อกฎหมาย ผมก็พูดตรงๆ ผมอยากถามท่านสมาชิกสภาหน่อย มีความคิดเป็นของตัวเอง
ไม่ได้อยู่อาณัติใคร เพียงแต่ว่าผมมองดูแล้วมันไม่เข้าท่าเข้าที จะทําอะไรอย่าให้มันมาหมิ่นเหม่กับข้อกฎหมาย 
ผมก็เลยแย้งในความคิดผม ผมไม่เสนอหรอกครับ ก็สุดแล้วแต่  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับตอบข้อซักถามท่านอนุชานะครับ ครับ
กรรมการที่ไปร่วมกราบพระบรมศพ นะครับ มีด้วยกัน 3 ท่านนะครับ ซึ่งดังนี้นะครับ 

1. ท่านศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ 
2. ด.ต. พิชิต  ศรีวิไล 
3. ท่านกรรณิการ์  สืบสารคาม 
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คณะมีทั้งหมด 7 ท่านนะครับ เพราะฉะนัน้ อีก 4 ท่านอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ ครบองค์ครับ 
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ท่านประธาน
ครับ อัญชลี ก็ไป 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านอัญชลีก็ไป 
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : มันเหลือ 3 มัน
ไม่ครบนะทําอะไรทําให้มันหมิ่นเหม่ โอ้ย เกาะแต่กิ่งแห่ง 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับๆ เดี๋ยวให้ท่านปลัดชี้แจงหน่อยนะครับ 
เรื่องเกี่ยวกับ ธุรการการรับคําแปรญัตตินะครับ 
 เชิญๆ ท่านรอง 
 
 นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร (รองปลัด อบจ.ขอนแก่น) : กราบเรียนท่านประธาน 
ท่านสมาชิกที่เคารพครับโดยหลักปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการทุกประเภทหนังสือที่เรียนถึงส่วนราชการ
ต่างๆ หรือถึงหน่วยงานต่างๆ แน่นอนเขาถึงเขาเรียนถึงผู้เป็นหัวหน้านั้นๆ เช่น เรียนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เรียนประธานกรรมาธิการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ เขาจะจ่าหน้าหัวเป็นแบบนี้ แต่โดย
วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปในระเบียบราชการก็คือ มีเจ้าหน้าที่คอยรับ ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ ผู้เป็นหัวหน้าส่วน
ราชการนั้นๆ ไม่ใช่มานั่งลงรับ โดยหลักปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้น ท่านนายกไม่เคยลงมานั่งรับงานสารบัญ  ท่าน
ประธานสภาเวลามีข้อญัตติ จากท่านนายกไปถึงท่านประธานก็ไม่ได้เป็นคนมารับลงทะเบียน นี้คือวิธีปฏิบัติ
ทั่วไป ก็ตีความได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยรบัเอกสารในวันเวลาราชการก็ถือว่าถกูต้องแล้วครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเจ้าหน้าที่ชี้แจงนะครับ  
 ก็เป็นเรื่องของธุรการรับเอกสารนะครับ คณะกรรมการจะต้องครบเมื่อวันประชุมนะครับซึ่ง
เราจะกําหนดวันประชุมหลังจากคําแปรญัตติ 24 ชั่วโมงนี้นะครับ ในเวลาราชการนะครับ เข้าใจนะครับ ท่าน
ครับ 
 เชิญท่านอนุชาครับ 
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ก็อย่างว่าแหละ 
สภาเราเป็นสภาพี่น้อง ไม่เคยมีใครแปรญัตติ แต่งวดนี้จะมีแปรอยู่ จะมีแปรอยู่ แล้วสถานที่แปร สถานที่แปร
ญัตติแบบฟอร์ม ต้องให้ผมต้องร่างเองไหม หรือ ทางเจ้าหน้าที่จะมีแบบฟอร์มให้ 
 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้นะครับ
ท่านผู้ทรงเกียรตนิะครับ 
 ครับไม่มีผู้เสนอคําแปรญัตติเป็นอย่างอื่นนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
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 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้กําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ตามที่ท่านนริศรา อรุณเดชาชัย
เสนอนะครับ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 
เวลา 09.00 น. โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นด้วยกับท่านนริศรานะครับ 25 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2561 มีระยะเวลาตั้ งแต่วันศุกร์ที่  11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น.                 
 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
 
 ครับตามข้อกฎหมายให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน     
ซึ่งสภาได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในคราวประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นกรรมการสามัญประจําสภา 
จํานวน 7 ท่าน ดังนี้นะครับ 
 1. นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกูล  กรรมการ 
 3. นางอัญชลี  เฟื่องทอง   กรรมการ 
 4. ด.ต. พิชิต  ศรีวิไล   กรรมการ 
 5. นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์  กรรมการ 
 6. นายสมพงษ์  ปู่เพ็ง   กรรมการ 
 7. นางกรรณิการ์  สืบสารคาม  กรรมการ/เลขานุการ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติพร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นชอบต่อประธานสภาการยื่นคําแปรญัตติให้ใช้สํานักงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นข้างห้องกองกิจการสภาเป็นสถานที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้เชิญประธานกรรมการแปร
ญัตติแจ้งและนัดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาครับ 
 
 นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  (ส.อบจ.อ าเภอหนองสองห้อง): ครับเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพครับกระผมนายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะ
รับคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ครับ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 
2560 เวลา 8.30 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยใช้ห้องรับรองสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นข้างห้องกิจการสภานะครับ และจะประชุมพิจารณาขั้นแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภายื่นแปรญัตติ และเรียนเชิญผู้แปรญัตติเข้าชี้แจงต่อ
ที่ประชุมได้ตามกําหนดน้ีนะครับขอบคุณครับ  
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับได้ระยะเวลาการแปรญัตตินะครับ 
เรียบร้อยนะครับ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อประธานสภานะ
ครับซึ่งผมจะต้องส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกก่อนวันประชุมพิจารณาและส่งรายงานนั้นให้แก่นายกองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดทราบต่อไปนะครับ ฉะนั้นผมขอนัดประชุมสภาพิจารณาเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และใน
วาระที่ 3 ครับวาระที่ 2 ขั้นเสนอคําแปรญัตติ และขั้นปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ และในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้
ความเห็นชอบของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 22 
สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นะครับ โดยแต่งกายชุดสุภาพหรือชุดพื้นเมืองนะครับสําหรับระเบียบ
วาระที่ 5.1 เรียบร้อยแล้วนะครับ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านนายกเสนอญัตติ 
  
*** นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายสิทธิกุล  
ภูค าวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ *** 
 
 นายสทิธิกลุ  ภูค าวงศ์  (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบตัหิน้าที่ นายก อบจ.ขอนแก่น) : 
เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จํานวน 155 โครงการ เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2559 นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

 
หลักการ 

 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งบลงทุนหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการเดิม ราษฎรในพื้นที่ได้รับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่ง
หากทําการชุดลอกจะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร และพื้นที่บางส่วนได้มีหน่วยงานราชการ
อื่นดําเนินการไปแล้ว ประกอบกับการได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้พิจารณาให้
ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงเห็นควรดอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ27 กําหนดว่าการดอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 

 
(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  
*** นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ *** 
 
 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) :  
ครับท่านรองนายกก็ได้เสนอญัตติครับ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 นะครับ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 499 ,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
ต่อสภา อบจ. เรียบร้อยแล้วนะครับ 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ถ้าอย่างนั้นผมขอมติเลยนะครับ  
 สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 
 ครับมติสภา อนุมัติ 25 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติครบั โปรดยกมือครับ 
 ครับไม่มีนะครับ 
 
มติสภา มติสภาให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
 
 ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลกัษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  :  ญัตติ
เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญ ท่านนายกเสนอญตัติครับ 

 
นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์  (รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)  : เรียนท่าน

ประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
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หลักการ 
  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประขําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 998,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมืน่แปดพันบาทถ้วน) งบลงทุนหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตนิี้ 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการเดิมบางส่วนได้มีส่วนราชการอื่นดําเนินการไปแล้ว และราษฎร
ในพื้นที่ได้ทําการเพาะปลูกข้าวและไร่อ้อยซึ่งอาจทําให้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เสียหายและราษฎรใน
พื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงเห็นควรโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 กําหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ดังนั้น จังขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่ประธานสภาฯ )  :               
มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ  
 ผมขอมติเลยนะครับ  
 สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 998,000 บาท  
 โปรดยกมือครับ  
 สภาแห่งน้ีมีมติอนุมัติ 26 เสียงนะครับ  
 
มติสภา มติสภาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ  998,000 บาท  
  
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 6.1 เรื่องอื่นๆ 
 
 ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือต่อสภา เชิญครับ เชิญ
ท่านทองสุขครับ 
 
  นายทองสุข  ธนูรัตน์ (ส.อบจ.เขตอ าเภอแวงใหญ่) : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก ฝ่ายข้าราชการ ผมนายทองสุข ธนูรัตน์ ส.อบจ.เขตพื้นที่  อ.แวงใหญ่ ผมขออนุญาต          
มีเรื่องอยู่เรื่องเดียวครับ แต่ก่อนอื่น ก่อนจะเข้าเรื่องอื่นๆ นั้น ผมขออนุญาตได้ขอบคุณท่านนายกพงษ์ศักดิ์   
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ตั้งวานิชกพงษ์ ที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวอําเภอแวงใหญ่ในกรณีที่น้ําชีหลากท่วมพื้นที่ชาวอ.แวงใหญ่ ที่มีพื้นที่
ติด จ.ชัยภูมิ ที่เป็น อ.แรกของจังหวัดขอนแก่นที่ถูกอุทกภัยน้ําท่วมและท่านนายกให้ความกรุณาให้เรือ
ท้องแบนในวันที่ร้องขอ ภายใน 24 ชั่วโมงเลยครับ เรือท้องแบน 3 ลํา ท่านนายอําเภอฝากขอบคุณ พี่น้องชาว 
2 ตําบล ผู้นําท้องถิ่นที่วันนี้ร่วมวันกํานันผู้ใหญ่บ้านก็ฝากขอบคุณด้วย ฝากมาทางท่านนายกและฝ่ายทุกฝ่าย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ขอบคุณครับ ประเด็นที่ขออนุญาตท่านประธานก็มีอยู่ประเด็นเดียวครับ
คือ ประเด็นการประมาณราคาค่าวัสดุโครงการของงานโครงการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะ
แปลมาเป็นข้อบัญญัติหรือข้อกําหนดซึ่งให้ผู้รับเหมาได้นําไปปฏิบัติ อ.แวงใหญ่ ได้รับความกรุณาจากหลายภาค
ส่วนหรือหลายท่านที่นํางบมาลงที่อําเภอแวงใหญ่ รวมทั้งงบที่ผ่านสภาโดยเป็นส่วนของ ส.อบจ.หรือตัวผมเองมี
หลายงบที่ผ่านมาแล้วก็ลงพื้นที่ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับในสิ่งที่ปรากฏในการปฏิบัติก็คือว่าเกิดปัญหาใน
การปฏิบัติ เช่น 1 ลําห้วยมี 2 โครงการ มีการกําหนดราคาที่ ลักษณะที่แตกต่างผมไม่ได้บอกว่าไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่นลักษณะความลึกโครงการหนึ่งลึกอย่างหนึ่ง อีกโครงการหนึ่งลึกอย่างหนึ่ง หรือลูกรั งโครงการ
หนึ่งกําหนดค่าลูกรังค่าขนส่งอีกแบบหนึ่งโครงการที่ถนนตัดผ่านกันโครงการได้กําหนดลูกรังและค่าขนส่งอีก
อย่างหนึ่ง ผมย้อนไปที่การขุดลอกลําห้วย ในเมื่อลําห้วยบางลําห้วย มีขอบถนนลําห้วยนี้ เป็นขอบถนนลูกรังซึ่ง
ไม่สามารถที่จะขุดลอกได้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเป็นข้อกําหนดที่ผมก็ต้องขอบคุณทางทุก
ฝ่ายที่ร่วมทํา แต่สิ่งที่มันเป็นสาระในรายละเอียดที่ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นช่างด้วย บางทีบริบทที่นําไปกําหนด
เป็นค่างานน่าจะต้องปรับปรุงเช่นการขุดลอกฟากเดี่ยวหรือฝั่งเดียวของลําห้วยไม่น่าจะมีตัวเลขของค่ากําหนด
ความกว้างของคลองมันมีข้อจํากัดอยู่ว่าถ้าจะขุดแค่ริมลําห้วยฝั่งหนึ่งนี้ไม่น่าจะมีค่ากําหนด 12 เมตรของคลอง
เพราะลําห้วยมันมีแค่บั้ง ถ้าช่างตรงฉินถ้าอบจ.ตรงฉินคนกําหนดค่าและช่างผู้ตรวจสอบคนละคนนั้นก็
หมายความว่าถ้าหากลําห้วยมันกว้างเท่าใดก็ต้องหาดินมาอุดให้มันได้แค่ 12 เมตร หรือห้วยใดที่มันแคบโดยที่
ชาวนาบีบก็ต้องทะลุที่ชาวนาไม่งั้นงานก็ไม่สามารถสอบผ่านหรือตรวจสอบผ่านได้ ลักษณะเช่นนี้เหมือนเอามีด
ปาดหลังผู้รับเหมาซึ่งไม่สามารถที่จะส่งงานได้ และในประการเดียวกัน ผมไม่ระบุช่างไม่ระบุผู้รับเหมา แต่ผมให้
ข้อคิดข้อสังเกตว่าบางช่วงที่ลําห้วยเดียวกัน แน่นอนห้วยมันมีฝาย 1 2 3 4 5 6 7 ฝายในช่วงหนึ่งโครงการที่
มีระยะยาวประมาณ 500 เมตร 600 เมตร หรือ 1กิโล ในลักษณะของการตรวจสอบบางสัญญามีความ
แตกต่างระหว่างการปฏิบัติ เช่นเอาความกว้างของลําฝายไปลบความยาวในสัญญาแล้วแจ้งให้ผู้ดําเนินงานได้ขุด
ตามความยาวที่ลบออกเพิ่มไปอีก ประเด็นปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับท่านประธานครับ มติชาวบ้านให้ขุดลําห้วยใน
ระยะ จาก A ถึง B นอก A กับ B แล้วเป็นข้อจํากัดทางด้านพื้นที่เกษตรซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ อีกสัญญา
หนึ่งที่อยู่ลําห้วยเดียวกันไม่ห่างกันมากนักเพียงแต่หัวห้วยท้ายห้วยห่างกันอยู่ครับ ประมาณราว 300-400 
เมตร การตรวจสอบโดยช่างไม่ได้นําเอาความกว้างของคันไปลบในการตรวจสอบและไม่ได้แจ้งให้การตรวจสอบ 
ผมพูดไม่ได้หวังจะรื้ออดีต ไม่ได้หวังจะทําให้ฝ่ายตรวจสอบไปเคร่งคัดหรือไปบีบบังคับหรือไปเคร่ง ผ่านมาผ่าน
ไปครับไม่ว่ากัน อนาคตผมเพียงอย่างนี้ครับ ท่านประธานฝากไปยังฝ่ายบริหารว่าผมสอบถามได้รับคําตอบว่า
ช่างต่างกันย่อมกําหนดค่าที่ต่างกันผิดครับชัดเจน ทางที่ถูกแล้วฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายวิศวกรน่าจะมี
ข้อสรุปไปในทางเดียวกันว่า งานอย่างนี้ตรวจสอบอย่างไร งานในลักษณะนี้ตรวจสอบอย่างไร ไม่ใช่อ้างไม่ใช่ว่า
ช่างคุมงานแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกัน ลักษณะเช่นนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีแต่เฉพาะเขตผมที่มีโครงการหลาย
สัญญาหลายข้อบัญญัติ ผมเชื่อว่า อ.อื่นก็มีด้วยทั้งหมดทั้งหลายนี้ชี้ให้เห็นว่า การเป่านกหวีดในการแข่งขันด้าน
ธุรกิจคนหนึ่งเริ่มจากหลักชัยที่เป็นศูนย์กับอีกคนหนึ่งมีแป้นต่อหรือแฮนดี้แค็บย่อมไม่มีความเป็นธรรมนะครับ 
หรือในลักษณะของลูกรังในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ถ้าหากลบเครื่องจักรลบค่าดําเนินการ ค่าTAX ออก เอา
เฉพาะลูกรังมากองเทียมกันแล้วก็ตีค่าลูกรังเป็นกองเป็นคิวจะเห็นว่ามันมีค่าลูกรังที่ต่างกันในพื้นที่ ก็ได้รับ
คําตอบเหมือนกันครับ ช่างต่างกันย่อมคิดต่างกัน คนหนึ่งผมถ่ายมา 30 กว่ากิโล คนหนึ่ง 4 กิโล เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ก็เหมือนการเป่านกหวีดแข่งขันที่มีแฮนดี้แค๊บ ในเชิงธรรมภิบาลก็คิดว่าไม่เป็นธรรม และในเชิงของ
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ระเบียบข้าราชการถ้าหากจะเจาะลึกเรามีหลายหน่วยงาน อย่างสตง.หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามาเปรียบเทียบแล้ว
ผมว่าน่าจะเป็นข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสภาแห่งนี้ องค์กรแห่งนี้ ผมอยากเรียนท่านประธานว่า ในเชิงขององค์กร
ไม่น่าจะมีความเป็นอิสระในตัวบุคคลในด้านวิชาชีพน่าจะมีระเบียบนโยบายจากระดับปฏิบัติเทคนิคซึ่งฝ่ายช่าง
คือฝ่ายเทคนิคครับ หมอคนเดียวถ้าคิดผิดก็ฉีดเข็มฉีดยาตายเพียงคนเดียว แต่ถ้าฝ่ายช่างคิดผิดอาคารล้มตาย
เป็นเบือ เพราะฉะนั้นจริยธรรมทางช่างน่าจะมีมากนี่คือสิ่งที่ผมให้ข้อสังเกต ผมเรียนผ่านท่านประธานไปยัง
ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติว่า หากจะมีโครงการใดๆไม่ว่าจะเป็นอําเภอผมหรืออําเภอหรืออําเภออื่นๆ ขอให้เซ็ต
เป็นทีมหรือ transparency ความโปร่งใสและช่างเองไม่ควรมีอคติ หรือไม่ควรให้แต้มต่อ บางใครบางคนหรือ
บางโครงการฝ่ายเทคนิค ซึ่งฝ่าย Engineer ควรจะระบบระเบียบใครออกก็ได้แบบขอให้เป็นระบบระเบียบ ใคร
ตรวจก็ได้งานขอให้ตรวจตามสเป็คที่มันเป็นกลางจริงๆนะครับ ทั้งหมดที่ผมเรียนมาไม่ได้หวังที่จะทําลายองค์กร
ไม่ได้หวังจะบั่นทอนความเป็นช่าง ไม่ได้ให้สามส่วนของพวกเราก็คือฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการ
เนี่ยมีข้อขุ่นแนงแคงใจ ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดนิน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยซ้ําไปนะครับ คิดด้วยความเป็น
กลาง ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ ไม่ถึงนาทีว่าหากเป็นไปได้ผมอยากจะให้ มีการสัมมนามีการพูดจาในเชิงช่าง
ก่อนที่จะนําออกมาเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ ข้อบัญญัติ วันนี้ผมไม่ต้องการคําตอบจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายช่าง
ใดๆนะครับ ถ้าหากจะต้องการคําตอบจากที่ผมพูดน้ีต้องเอากระดาษขึ้นมาแปะหน้าสภาแห่งนี้แล้วบวกลบคูณ
หารให้ผมดูผมไม่ต้องการขนาดนั้นครับ แต่สิ่งที่มันเป็นในพื้นที่ผมน่ีเห็นชัด และก็ไม่อยากให้รื้อฟื้นเป็นอดีตไป
สิ่งที่สําคัญก็คือตั้งแต่ปี 60 ที่เหลือ แล้วก็ปี 61 ต่อไปน้ีขอให้เป็นอินเตอร์ หรือเป็นข้อระเบียบ อย่าคิดว่าการ
ทํางาน การกําหนดค่าช่าง เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล กรายเรียนท่านประธานเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 
 
  นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่ประธานสภาฯ)  :       
เชิญท่านอนุชาครับ 
 
  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ ์(ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 5) : ท่านประธานครับผมต้องขอ
ย้อน เมื่อผมไปอภิปรายอยู่คนละญัตติ คนละระเบียบวาระ ก็ไม่ต้องอธิบายซ้ํา ประเด็นแรกที่ผมอภิปรายไปนั้น
นิ ขอให้มาตอบผมในวาระอื่นๆ ประเด็นแรกคือความเข้าใจที่ไม่เข้าใจในวันที่เราประชุมนอกรอบที่ท่านนายก
แจ้งสมาชิกว่าได้งบประมาณไปบริหารพื้นที่ 7 ล้านนั้น คงเข้าใจ แล้วผมถามประเด็นที่ 2 ก็คือคําพูดที่มันไม่
ค่อยเป็นมงคลนักระหว่างองค์กรของเรา มีสามเสาหลัก ก็ขอให้ยกมาตอบผมในวาระนี้ด้วย แล้วที่ประเด็น
สําคัญที่ผมอยากจะให้ทบทวนมติในระเบียบว่าที่แล้ว ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงนะ ในระเบียบวาระที่แล้วไม่ใช่
เปลี่ยนแปลงนะครับ ไม่ใช่โอนนะครับท่านประธานขอให้เข้าใจที่ผมอภิปรายไม่เห็นด้วยนั้นในการที่จะกําหนด
วันแปรญัตติในวันที่ 11 สิงหาคมนั้น ท่านก็มาตอบว่าให้เจ้าหน้าที่ ไม่รู้หรอกเอาใครมาผมก็ไม่ทราบแต่ผมก็ได้
ดูระเบียบแล้วหมวดที่ 4 งบประมาณ ท่านเลขาดูหน่อยครับ หมวดที่ 4 งบประมาณ ในหนังสือระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมครับ หมวดงบประมาณถ้าเป็นเล่นเดียวกันก็อยู่หน้า 15 จะได้ตามทัน หมวดที่ 4 ข้อที่ 
15 งบประมาณ ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะการลดรายจ่ายหรือขอลด
จํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติ วรรค
ต่อมาวรรค 2 นี้คือสําคัญเลย คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จะ
ไปเอาหมูเอาหมามาให้ผมแปรจะไปยื่นไม่ได้จะต้องยื่นกับประธานเท่านั้น ยกตัวอย่างต้องยื่นกับเฮียเม้งคนเดียว
ในที่นี้คือท่านศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ถือว่าท่านเป็นประธานกรรมการแปรญัตติจะเอานายหมูนายหมามาจะให้
ผมยื่นได้ยังไงผมก็ทักท้วงนะ ผมอยากให้ทบทวนจะให้เอานางสาว ข นาย ก รับญัตติผมไม่ได้ ต้องให้คุณศิริชัย
คนเดียว เขาระบุเลยแม้กระทั่งไปให้อัญชลีก็ไม่ได้ ให้สจ.สมศักดิ์ก็ไม่ได้ เป็นคณะกรรมการ ผมต้องยื่นกับเฮีย

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifnffCge_VAhUHuY8KHVNjAN0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fdictionary.sanook.com%2Fsearch%2Fengineer&usg=AFQjCNGZc6m40Zn95M9lF7DXAGH44WWwhg
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เม้งคนเดียว เพราะฉะนั้นเฮียเม้งวันที่ 11 ไม่ได้เดินทาง ผมก็บอกแล้วบอกอีกมันจะเลื่อนไปสัก 15 แล้วค่อย
มาแปรมันจะเป็นไรไป เอาละเอาทําไป ผมจะร้องลองดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น 
 

นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  :  เชิญ
ท่านองอาจครับ 

 
  นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.อ าเภอบ้านไผ่ เขต 2) : เรียนท่านประธานสภาฯที่
เคารพ ผมองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ อําเภอบ้านไผ่ เขต 2 ครับ อนุญาตมีเรื่องอยู่ 2 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 
ขอขอบคุณและช่ืนชม เรื่องขอบคุณคงจะต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ
วันนี้ท่านไปเยี่ยมพี่น้องกํานันผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่อําเภอบ้านไผ่ และก็ขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้ง รวมถึงกองช่าง
นะครับ ที่เข้ามาดูแลอําเภอบ้านไผ่อย่างฉับไวแล้วก็รวดเร็ว โดนเฉพาะย่างยิ่งท่านผอ. รวมถึงที่ต้องเอ่ยชื่อคือพี่
สุริยา ซึ่งผมได้รับคําแนะนําหลายอย่างในการนําเครื่องจักรเข้าไปอย่างเร่งด่วนนะครับ ในเขตอําเภอบ้านไผ่อัน
นี้ต้องขอช่ืนชมด้วยความจริงใจนะครับ อันนี้คือเรื่องที่ 1 ส่วนเรื่องที่ 2 ขออนุญาตติตึงกองช่างหรือเปล่าผมไม่
แน่ใจ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมามีการอบรมผู้พิการอยู่ที่ขนส่งอําเภอบ้านไผ่แต่ว่าผมไม่ทราบ บนความไม่ทราบของผม 
ผมนั้นไม่เป็นไร แต่ว่าในวันนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน ผมไม่ทราบ
ผมก็เข้าใจว่าท่านเดชคํารณจะทราบ แต่ว่าเมื่อกี้ได้สอบถามท่านเดชคํารณ ท่านเดชคํารณก็ไม่ทราบ ใน
ขณะเดียวกันเมื่อไม่ทราบว่าเป็นกองช่างดูแลหรือเปล่านั้นก็มาหน่วยงานที่ 2 คือสถานีขนส่งอําเภอบ้านไผ่ซึ่ง
ผมก็ไม่ได้รับการติดต่อจากสถานีขนส่งอําเภอบ้านไผ่วันนั้นมีผู้ประชุมเยอะมากครับท่านประธาน แล้วก็มี
ข้าราชการของอบจ.ไปเยอะมาก ไปต้อนรับท่านนายกเยอะมากบางทีก็รู้สึกว่าเยอะจนเกินความจําเป็น แต่ว่า
สิ่งที่ต้องติติงผ่านท่านประธานสภาฯถึงท่านที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ผม 089-9449494 หลายท่าน
ในที่นี้รู้จัก กองช่างก็ทราบเป็นอย่างดีนะครับ ก็เลยฝากไปด้วยครับ อาจจะจะเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับ 
ถ้าทํากันเองในห้องเล็กๆก็จะไม่เป็นไร แต่ว่ามีหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยหลายฝ่ายเข้าไป และที่สําคัญก็
คือหัวหน้าองค์กรท่านนายกเข้าไป ถ้ามีอะไรสามารถโทรบอกกันได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ)  : ครับมีท่าน
ใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกตอบข้อซักถามครับ 

 
นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : ครับ ท่าน

ประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่านครับ 
สําหรับเรื่องท่านสจ.อนุชา ท่านติดใจอยู่ 2 เรื่องคือ มีข้าราชการได้ไปกล่าวล่วงสมาชิกสภา หาว่าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่มีความสําคัญเดี๋ยวจะให้หัวหน้าฝ่ายข้าราชการมาตอบคือท่านปลัดนะ
ครับ เรื่องการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ อันนี้ผมก็ได้พูดไปจริงๆในที่ประชุมนอกรอบ งบโครงสร้างพื้นที่กี่
เปอร์เซ็นต์ งบอบรมกี่เปอร์เซ็นต์ งบส่งเสริมอาชีพอะไรต่างๆกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ได้พูดไปจริง เดี๋ยวจะให้ท่าน
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณมาชี้แจง สําหรับเรื่องกําหนดวันแปรญัตติ  การเสนอญัตติต่อใคร เสนอ
ญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะว่าในข้อกฎหมายบอกว่าต้องเสนอต่อท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งคือท่านศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ก็เหมือนกับเขายื่นหนังสือมาหานายกนั้นแหละครับ มี
หนังสือมาหานายก นายกคงไม่ได้ไปรับเองหรอกนะครับ เดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายท่านธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ท่านดูแลกองกิจการสภาให้ท่านมาชี้แจงนะครับ แต่ยังไงก็ตามท่านองอาจท่านบอกว่าเรื่องการอบรมของสํา
หนักการช่างเรื่อเยาวชนไทยรู้ทันสาธารณภัยที่ไม่ได้เชิญสมาชิกไป จริงๆก็อยากให้ผอ.สํานักการช่างนะครับ
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ท่านสามารถยกหูโทรศัพท์บอกสจ.เราได้ เวลาไปอบรมที่ไหนก็เชิญท่านมาร่วม ไม่ต้องส่งเป็นหนังสือก็ได้ใช้
โทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ยิ่งมีความใกล้ชิดกันปากต่อปากอันนี้ก็ถือว่าต้องให้เกียรติท่านนะครับ ในโอกาสต่อไปก็ขอ
เชิญท่านปลัดได้มาในฐานะหัวฝ่ายข้าราชการมาชี้แจงว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไร ขนาดตัว
ผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : กราบขอบพระคุณ

ท่านนายกนะคะที่ให้โอกาสชี้แจง กราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ต่อข้อท้วงติงของท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ดิฉันเองในนามหัวหน้าภาคราชการ ท่านก็ได้นํา
เรียนไปถึงว่า 1 ตัวเองอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กบรรจุใหม่ด้วยซ้ําไป ท่านนายกก็เป็นหนุ่มน้อยสมัยปี 28 แล้วก็เข้า
มาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็ 70% ในนี้นะคะเป็นท่านสมาชิกสภาองค์การบริการส่วน
จังหวัดซึ่งดิฉันมีพื้นฐานทางด้านจิตใจตัวเองให้เกียรติท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกท่านทุก
คําเลยนะคะไม่เคยเรียกเป็นอย่างอื่น แล้วในขณะเดียวกันเจอปุ๊ปบางทีแม้กระทั่งทราบว่าเป็นน้องเป็นนุ่งยังวิ่ง
ยกมือไหว้ก่อนนะคะ แล้วในขณะเดียวกันลักษณะอันไม่พึ่งประสงค์อย่างเช่นนี้ มันก็คงไม่ได้เกิดจากตัวดิฉันเอง 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องคงต้องขออนุญาตเรียนนอกรอบจากท่านอนุชาเพราะเมื่อสักครู่ก็อยากถามเองเหมือนกัน
ว่าเป็นใคร เหมือนที่ท่านคงฤทธิ์อยากทราบว่าเป็นใครซึ่งในขณะเดียวกัน ซึ่งในทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะ 
ประชุมหัวหน้าฝ่ายราชการทุกสัปดาห์จะย้ําทุกส่วนราชการเลยนะคะว่าโครงการของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องดูให้เขานะ อย่าให้ตกหล่นต้องเร่งทํา แม้ในขณะเดียวกันตอนนี้กองพัสดุและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ โครงการที่เรามีอยู่ ปีนี้มีโครงการที่ทําจํานวนเยอะมาก 800 กว่า
โครงการ ซึ่งวันที่เราประชุมนอกรอบ มีท่านสมาชิกสภาเป็นห่วงเป็นใยว่าโครงการจะทําไม่แล้วเสร็จในช่วง
ระยะเวลาที่เรากําหนดแล้วก็ได้มีการประชุมพูดคุยกัน แล้วก็ทําทีมพัสดุเข้ามาขอนายกว่าขอทีมงานจากกอง
อื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านพัสดุขอมาเร่งทําโครงการให้เสร็จก่อนวันที่ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างจะออกมา
ใหม่เราทํากันแม้กระทั่งขณะนี้ก็ข้อมูลสถิติยังไม่รวมสระเล็ก ขุดลอกฝ่าย ตอนนี้โครงการที่พัสดุรายงาน
เหลืออยู่แค่ 45 โครงนะคะ อันนี้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจ โครงการ 45 โครงรวมทั้งที่เราได้ผ่านความเห็นชอบใน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากสมาชิกในการประชุมคราวที่แล้วด้วยนะคะ ถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง แล้วเป็น
อะไรที่ทําให้ท่านสมาชิกที่เป็นตัวแทนประชาชน ถ้าดูถูกท่านสมาชิกก็ถือว่าดูถูกประชาชนร่วมด้วย ดิฉันคิด
อย่างนั้นนะคะ แล้วก็กราบขออภัยแทนเขา แล้วเราจะต้องยังไงต้องรื้อล้างระบบบ้างนะคะ ก็คงจะเป็นการดี
เหมือนกันนะคะ ขอบคุณมากนะคะ ไม่ได้พูดก็คงจะไม่สบายใจค่ะ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯฯ)  : เชิญ

ท่านรองธาดาต่อเลยครับ 
 
นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : 

ประเด็นที่ท่านสมาชิกสงสัย เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียตริที่เคารพทุกท่านนะครับ ในสิ่งประเด็นที่มี
ท่านสมาชิกสงสัยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นะครับในข้อ 59 วรรค 2 คําแปรญัตติ ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ 45 วรรค 3 และข้อ 49 วรรค 
1 ภาษาข้อกฎหมายเขาใช้คําว่าเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ที่นี้ผมจะให้ท่านดูข้อกฎหมายที่มีสถานะสูงกว่า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนั้นก็คือ พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2552 ในมาตรา 11 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อ (3) 
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ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในข้อเท็จจริงไม่มีท่านผู้ใดไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรงเลยแค่ลงทะเบียนรับถือว่ามีผลทันที ในการรับหนังสือลาออกของสมาชิกทุกคน อันนี้คือ
พระราชบัญญัติซึ่งมีสถานะสูงกว่าข้อกฎหมาย ก็แปลได้ว่าการเสนอคําแปรญัตติถูกต้องแล้วให้เรียนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ส่วนการรับ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับว่าท่านได้ยื่นภายใน 24 ชั่วโมงจริงหรือไม่ ใน
เวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันที่ 11 ของวันที่ 15 ของวันที่ 16 ของวันที่ 17 เวลาสุดท้ายคือ 09.00 
น.หรือไม่แค่นั้นเองครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ)  : ครับฝ่าย

บริหารก็ได้ช้ีแจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่อยังเหลือท่านผอ.เพ็ชร เชิญท่านผอ.เพ็ชรครับ 
 
นายเพ็ชร  มูลป้อม (ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ) :  กราบเรียนท่าน

ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตรินะครับ ขอตอบประเด็นปัญหาขออนุญาตเอ่ยนามท่านอนุชานะครับ 
เกี่ยวกับสัดส่วนการตั้งงบประมาณ ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากคําเสนอของส่วนราชการและผู้บริหารก็คือท่าน
นายกว่าในวันประชุมนอกรอบอยากให้มีการจัดสัดส่วนให้เป็นที่ชัดเจนซึ่งบางข้อระเบียบไม่มีนะครับเพียงแต่ว่า
องค์กรของเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับสมควรที่จะปรับปรุงแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อชี้ชัดว่าต้อง 100% ในที่สุด
วันนั้นก็ ขออนุญาตนะครับท่านรองมนต์ชัยก็เสนอว่าให้สมาชิกเสนอมาก่อน ประสานในข้อมูลในเบื้องต้นในพื้น
ที่มาก่อนว่าสัดส่วนจะเป็นอย่างไร และก็มีข้อประเด็นที่ว่าเกี่ยวกับงบอบรมซึ่งในปีนี้ อาจจะทําไม่ทันก็ได้ก็เสนอ
ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปรายการใหม่ก็เยอะ ก็คิดว่ามีงบเลือกตั้งด้วย แล้วส่วนภาคข้าราชการก็คาดการว่าอาจจะ
มีการเลือกตั้งก็เป็นห่วงท่านสมาชิกดูแลในพื้นที่อาจจะไม่ทันถ้าจัดงบอบรมมาเยอะๆเหมือนปีที่ผ่านมาและก็ปี
ปัจจุบันนะครับก็เลยเป็นแนวทางต่อเนื่อง จากวันที่ประชุมนอกรอบซึ่งไม่มีมติ 100% ซึ่งได้มีการส่งข้อความ
ประสานสมาชิกเป็นการขออนุญาต ทางภาคส่วนราชการรวมทั้งคณะผู้บริหาร ท่านนายก ดูแล้วสัดส่วนที่
เหมาะสมน่าจะเป็นขนาด ทั้งจะส่งเสริมอบรมอะไรต่างๆ อาสาสมัครตํารวจ ทุกๆภาคส่วนราชการครับไม่น่าจะ
เกินปีละ 500,000 ถ้ามีการเลือกตั้งก็จะได้งด เป็นการเรียนประสานงานข้อมูล ส่วนสัดส่วนอะ ไรก็ไม่เป็น
ตามที่เสนอ ในร่างข้อบัญญัติมีงบลงทุน 187,000,000 ก็คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9 นะครับ คิดคร่าวๆ 
รายจ่ายทั้งหมดคือ 1,923,000,000 เศษนะครับ ก็เป็นการประสานเพราะเป็นห่วงท่านสมาชิกในพื้นที่แหละ
ว่าจะทํางานไม่ทัน ทางภาคส่วนราชการก็พยายามเต็มที่ว่าในการบริการ การประสานงานเพื่อบําบัดความ
เดือดร้อนประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านทุกท่านอยู่แล้ว ก็คงจะเป็นการประสานงานที่ดีเพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยในองค์กรนะครับ ขอขอบคุณครับ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯฯ)  : เชิญ

ท่านอนุชาครับ 
 
นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับท่านประธานผมมีข้อ

หารืออีกเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ตีประเด็นไปต่างๆนานา 49 วรรค 2 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติสภา
ท้องถิ่น กําหนดตามวรรค 1 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติ ให้เสนอข้อบัญญัติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมตีความอย่างนี้ว่าต้องส่งให้ท่านศิริชัยคนเดียว แต่หากเมื่อท่านศิริชัยไม่อยู่ในห้วง
เวลาราชการภายใน 24 ชั่วโมง จะตีเป็นประเด็นประการใด เพราะว่าระเบียบเขาบอกว่า ต้องให้แปรญัตติ
ภายใน 2 ชั่วโมง ภายในเวลาทําการถ้าหากท่านไม่อยู่สักสองวัน สักวันหนึ่ง เงื่อนเวลามันจะครบไหม 24 
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ชั่วโมงทําการอันนี้เป็นประเด็นต่อจากท่านรองปลัดท่านตอบผม ผมก็มีข้อซักถามต่อไป ขอให้ท่านชี้แจง ถ้า
เข้าใจก็คงไม่ถามอีก ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมันมีคําที่ไม่สบายใจต่อท่านสมาชิก ตัวผมเองนิไม่ เท่าไหร่หรอก 
แต่ว่าสภาทั้งสภามันดูต่ําต้อยไป ที่อภิปรายตรงนี้ที่ท่านปลัดว่าจะมาถามผมเป็นการส่วนตัว ผมอยู่สภาแห่งนี้มา
นาน ผมไม่ต้องการเอาผิดรายบุคคลหรอก เพียงแต่ให้ท่านปลัดได้อบรมบ่มนิสัย อย่าให้มีความคิดอคติต่อกัน
เลย ถ้าจะเล่นกันผมนิคนไม่ถอยคนเช่นกัน แต่ผมก็ทําลายเขา จะหาว่าผมเอาเปรียบเขา ไม่ต้องรู้ชี้ชัดไปถึงตัว
บุคคล ก ข หรอก เพียงแต่ว่าหากท่านมีเวลาก็ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้หน่อย อย่าคิดอย่างนั้นเถอะ ถ้าจะรบกันรบ
กับผมได้เลยคนที่จะพูดแบบนั้น แต่ผมไม่ทําร้ายคนที่อ่อนแอกว่า ขอบพระคุณมากครับ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ)  : ครับ มี

ท่านใดอีกครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่าน

ประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับ ขอพูดเสริมท่าน
ปลัดนะครับ ผมพูดจริงๆว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมาทั้ง 3 ฝ่ายนิ ก็มีความรักความสามัคคีกันดี ต่อมาก็มี
ข้าราชการน่าจะมีคนเดียว ที่ไปพูดในลักษณะที่ว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับสมาชิกสภา ผมว่าข้าราชการทั้งหมด
นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมพนักงาน ลูกจ้างนิ เกือบ 2000 คน มีคนหนึ่งมาพูด
แบบนี้แล้วเหมารวมไปหมดว่าไม่ดีทั้งหมดเหมือนปลาเน่าตัวเดียว จะเน่าทั้งคอกก็ไม่ถูก คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็
โดนเหมาไปด้วยก็ไม่ถูก แล้วก็คนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าใคร ปลัดก็ไม่รู้ว่าจะไปอบรมกับใคร แต่ปลัดเขาก็พูดโดยรวมว่า 
เขาก็อบรมข้าราชการให้มีความเคารพให้มีความเกรงใจ ให้ช่วยท่านสมาชิกดูแลพี่น้องประชาชน ท่านก็อบรม
อยู่ตลอดนะครับ โดยอบรมผ่านท่านหัวหน้าส่วนราชการ และก็พูดในที่ประชุมประจําเดือนอยู่เป็นประจํา อันนี้
เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราเป็นผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมาให้เป็นน้ําผึ้งหยดเดียว 
คนๆเดียวมาทําเสีย เสียทั้งหมดแบบนี้ก็ไม่ถูกต้อง ปลาเน่าตัวเดียวแต่อย่าให้เน่าทั้งข้องเลยนะครับ คนดีดีเขาก็
มีอยู่ ในข้าราชการเราก็มีหลายคนจากพันกว่าคนเกือบถึงสองพัน แล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของท่านรองธาดา
นะครับ ที่ถามกันไปตอบกัน ถามกันไปตอบกันมา ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึง 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ)  : เชิญท่าน

รองธาดาครับ 
 
นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านนะครับ ประเด็นที่ว่าหนังสือเสนอหรือยื่นต่อก็ได้
ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าจะมีระบบทางธุรการคอยรับเอกสารนั้นอยู่ ทีนี้คําว่า 24 ชั่วโมง ในข้อระเบียบกฎหมาย
ไม่ได้พูดวันเวลาราชการแต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณครั้งนี้เพื่อให้มันถูกต้อง เพราะหลายคนก็ได้ไปอบรมมาว่า
ต้องเป็นอย่างนี้ เป็นวันเวลาราชการนะ ก็เลยให้เสนอในวันเวลาราชการ 3 วันกับอีกครึ่งชั่วโมง นั้นก็คือวันที่ 
11 15 16 และ 17 วันที่ 17 คือวันที่ 4 แต่ครึ่งชั่วโมง รวมแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนั้นก็คือ 1 วันคือ 8 
ชั่วโมงคือ 08.30 – 16.30 น. 3 วันคือ 24 ชั่วโมง แล้วแถมให้อีกครึ่งชั่วโมงนั้นก็คือ 9 โมงเช้าของวันที่ 17 
นะครับอันนี้ครบ 24 ชั่วโมง ในข้อกฎหมายไม่พูดถึงวันเวลาราชการ แม้ท่านประชุม เรายังเคยประชุม ท่าน
ประธานเคยนัดประชุมในวันหยุดราชการเราก็ยังประชุมกันอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีข้อกังวลว่า ต้องเป็นวันเวลา
ราชการหรือไม่ ไม่มีคํานี้ในข้อกฎหมายครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  : ครับมี
ท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านองอาจครับ 

 
นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองบ้านไผ่ เขต 2) : เรียนท่านประธานที่

เคารพรู้สึกว่าท่านประธานจะมองผมไม่ค่อยเห็น อาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่า บางอย่าท่านจะเห็นง่าย
มาก ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมขอเพิ่มเติมข้อมูลเล็กน้อยของท่านอนุชา และก็เพิ่มเติมข้อมูลของท่าน
นายก แล้วก็เพ่ิมเติมข้อมูลของท่านปลัด โดยที่ผมไม่ต้องการคําตอบนะครับ ก็คือว่าสิ่งที่ผมจะต้องยกมือขึ้นพูด
นิเพราะว่าผมเพียงแค่ต้องการยืนยันว่าสิ่งที่ท่านอนุชาได้พูดถึงบุคคลบางบุคคลที่พูดพาดพิงถึงสมาชิกนั้นเป็น
เรื่องจริงครับ และไม่ได้เกิดขึ้นในวงเหล้า และก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวงข้าวแต่ว่าเกิดขึ้นในห้องประชุมของข้าราชการ
นะคับ แล้วอยากจะบอกกับทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ว่าคนรักก็มี คนไม่รักก็มี คนรักมากก็มี คนรักน้อยก็มี คน
รังเกียจก็มี รังเกียจมากรังเกียจน้อยก็มี เพราะฉะนั้นบางประโยคที่เกิดขึ้นในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นของคณะ
อบจ.ก็ดีหรือคณะราชการก็ดีให้ระมัดระวัง เพราะว่าคําพูดลั่นออกไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ หลักฐานตัวบุคคลมี
แน่นอนครับ มีการประชุมเยอะแยะมากมาย หลักฐานอื่นๆก็มีครับแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไร แต่ว่าหลายคน
รับทราบหลายคนรับรู้ แต่ก็ให้มันมลายหายไปจากที่ท่านปลัดได้กล่าวขอโทษไว้แล้วนะครับ แล้วก็ขอให้มันไม่
เกิดขึ้นอีก แต่ที่ต้องลุกขึ้นพูดเพราะผมเกรงว่าข้าราชการหลายท่านจะอึดอัดว่าท่านอนุชาจะปั้นน้ําเป็นตัว
หรือไม่อย่างไร แล้วก็ท่านปลัดออกมาขอโทษใครก็ไม่รู้ เพราะอะไรก็ไม่รู้ แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราพูดกันอยู่นี้
บุคคลที่ทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นรับทราบและรับรู้แล้วคงไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอีก ผมเชื่อว่าอย่างนั้น ขอบคุณครับ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ)  : เชิญท่าน

ทองสุขครับ 
นายทองสุข  ธนูรัตน์ (ส.อบจ.เขตอ าเภอแวงใหญ่) :   กราบเรียนท่านประธานผมทองสุข 

ธนูรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอําเภอแวงใหญ่ นาทีเดียวครับต่อเนื่องจากท่านอนุชา
และท่านแม็ค ขออนุญาตไม่ใช่องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์นะครับ เพื่อบรรยากาศไม่เครียดมาก ผมไม่น่าจะได้ยินคํา
แบบนี้ และหากจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็คงจะแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่ผมอยากจะเรียนว่าเพื่อความสบายใจของทุก
ฝ่าย เพื่อความให้เกียตริกัน ระบบราชการที่ เราเรียนมานิ มันต้องประกอบด้วย มันไม่ใช่ศรีหนุ ไม่ใช่          
จอมพลสฤษดิ์แล้ว ระบบชลประทานมาขุด ระบบไปรษณีย์มาส่งจดหมาย ไม่มีแล้ว มันต้องมีระบบผู้รับจ้าง มัน
มีระบบตัวแทนคน มันไม่ใช่ระบบจอมพลสฤษดิ์ผ้าขาวม้าแดง เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกในที่ประชุม 
อยากเรียนในที่ประชุมทุกทานว่าองค์กรประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนประเทศไทยมันก็มีหลายภาคส่วนซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขากําหนดมาให้มี 3 ภาคส่วนนั้นก็คือมี สภา มีบริหาร มีข้าราชการ หากว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วแม้คนเดียวนิ ผมก็เชื่อว่าคนๆนั้นเป็นคนระบบผู้นําก็คงจะนําพาความรูสึก 
ความเกลียดชัง ความหมื่นเหม่ หรือความหลายๆอย่างที่เป็นลบต่อกันนิ ผมคิดว่าเราคงจะต้องมองหน้ากันไม่
ติดหากนํามาคิดยาวๆไป โดยเฉพาะหลักบริหารจัดการแล้วมันควรจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น แล้วอยากจะหารือ
ทุกคนว่าหากมันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆแล้ว มันจะลบออกได้อย่างไร ใจเราสามฝ่ายในการเชื่อมต่อทั้งสามฝ่าย ซึ่ง
นายกพงษ์ศักดิ์ซึ่งเป็นหัวจิตหัวใจ ผมคิดว่าเป็นหัวใจของทุกคน ผมเชื่อในการบริหารจัดการด้านจิตวิทยาของ
ท่านผู้นี้ว่าเราจะกลับมาเหมือนเดิม เราจะลืมคําเหล่านั้นนะครับ อย่างน้อยผมเชื่อมั่นในคนๆนี้สูงมาก แล้วเรา
อยู่ในองค์คาพยศในสามองค์คาพยศ ผมเชื่อว่าวันนี้หน่ึงหรือวันนี้ท่านนายกพงษ์ศักดิ์จะให้ความคลายใจ สิ่งที่ไม่
น่าเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นอีก หรือสิ่งที่มันเลวร้ายที่เราคิดว่าเลวร้ายนิจะต้องหายไปโดยเร็วครับ ถ้าไม่หายไปโดยเร็ว
ความคิดเหล่านั้นถ้าติดหูอนุชา ติดหูองอาจ ติดหูทองสุขนิ ผมมองสภาแห่งนี้ไม่สนิทใจในฐานะที่เป็นตัวแทนคน
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หนึ่ง เหมือนกลับท่านปลัดที่มองว่าดูแคลงคน ก็เหมือนกับดูแคลงตัวเองแหละครับเพราะกฎหมายกําหนดมาให้
เราเป็นสามเศร้า ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  : เชิญ

ท่านศิริชัยครับ 
 
นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.เขตอ าเภอหนองสองห้อง) : กราบเรียนท่าน

ประธานสภาที่เคารพ กระผมศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.เขตหนองสองห้อง ที่จริงก็ว่าจะไม่พูดแต่เห็น
ซาลาเปาเพิ่มมาก้อนหนึ่ง ถ้าผมพูดยืดเวลาไปอีกหน่อยอาจจะได้โจ๊กสักถ้วย ขอบคุณมากครับ เคียดมาทั้งวัน
นะครับ ให้ได้ยิ้มได้หัวกันหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดสักหน่อยหนึ่ง 25-26 กรกฎาคม ไม่ว่าอําเภอไหน
ก็จะเจอแบบอําเภอหนองสองห้องคือฝนตกทั่วถึงนะครับ สองวันสองคืน อําเภอเมืองก็ได้ข่าวว่าน้ําท่วมหลายที่ 
หนองสองห้องก็ไม่ต่างจากอําเภออื่น ตกหนัก 28 หลังจากฝนหยุดตกแล้ว 27 หนองน้ําหรือห้วย ในอําเภอ
หนองสองห้อง น้ําล้นแล้วก็ไหลทับถมกันมา ทั้งอําเภอเมืองพลอําเภอบ้านไผ่ไหลลงไปหนองสองห้อง พอดีมี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บ้านหัวขัว ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง มันจะมีสะพาน คศล.ที่ข้ามลําห้วยอยู่ลําห้วยเขา
เรียกลําห้วยอีหลอด ชาวบ้านรายงานโทรหาผมว่า สจ.ทํายังไงนิวัชพืช จอกแหนขึ้นมาติดอยู่บนสะพาน เพราะ
อาจจะมีเศษไม้เศษอะไรไปติดทําให้จอกแหนนิ ไม่สามารถไหลลงไปได้ ก็หนาขึ้นหนาขึ้นถึงกับว่าทําให้คนนิขึ้น
ไปเหยียบได้เลย พอพวกนี้ไปติดที่สะพานก็ทําให้น้ําไหลช้าลงน้ําก็เอ่อขึ้นมีแนวโน้มว่าจะล้นลําห้วยก็ไหลเข้าที่
นาลําห้วย พอดีผมไปเห็นผมก็รีบโทรศัพท์ ว่าจะโทรหาท่านนายกโดยตรง ก็คิดว่าท่านจะภารกิจเยอะ คนที่
ตัดสินใจช่วยเหลือพี่น้องได้ก็น่าจะเป็นท่านผอ.สํานัก ก็เลยโทรหาท่านวิรัติ ก็เลยโชคดี ท่านวิรัติรับสายผม ผมก็
เล่าปัญหาให้ท่านฟัง ผมก็อยากได้รถแม็คโครสักคันที่จะกําจัดไปคอยาวนิ จํากัดสนมออกอย่างเร่งด่วน ถ้าเกิน
วันนี้ไป น้ําต้องล้นลําห้วยแล้วก็ไหลออกไปในที่นาชาวบ้านนะครับข้าวก็จะได้รับความเสียหายซึ่งตรงนั้นก็หลาย
พันไร่ ท่านผอ.วิรัติท่านก็เช็คแล้วสามารถไปได้วันนั้นเลย ไปถึงนู่นก็อาจจะบ่ายๆนะครับท่านสจ. ผมก็บอกว่า
ไม่เป็นไรขอให้มาถึง รถมาถึงที่สะพานประมาณบ่ายสามโมง ต้องขอชื่นชมพนักงานขับรถแม็คโคร คุณไพรฑูลย์
ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านหน่อย บ่ายสามโมงนิถ้าคนมันจะโอ้เอ้เนาะก็จะพรุ่งนี้ค่อยทําซึ่งอาจจะไม่ทันการ แก
ก็รีบทํางานเลยจํากัดวัชพืชพวกสนมพวกนี้ออกทําให้เบาบาง วันรุ่งขึ้นก็แต่เช้าเลยแกก็เริ่มดําเนินการทําต่อทํา
อยู่สองวัน สนมที่ไปติดสะพานก็เบาบางลงสามารถไหลรอดสะพานลงไปได้ ทําให้ระดับน้ําลดลงทําให้น้ําไม่ล้น
ลําห้วย ปัญหาก็สามารถแก้ไขไว้ได้ ก็ขอชื่นชม ท่านผอ.สํานัก ข้าราชการ พนักงานขับรถแม็คโครคุณไพรฑูลย์ที่
เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นสําคัญ ขอบคุณท่านนายกด้วยครับ ขอบคุณท่านผอ.วิรัติ คุณไพรฑูลย์ด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  : มีท่าน

ใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านธณัชครับ 
 
นายธณัช  เครือมา (ส.อบจ.เขตอ าเภอบ้านฝาง) :   กราบเรียนท่านประธานสภาครับ 

กระผมนายธณัช เครือมา ก็นิดเดียวครับวันนี้ประชุมกันก็ได้สาระมากมาย กระผมในฐานะสมาชิกถือว่าก็เป็น
รุ่นน้องละกันนะครับ ผมเห็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับสมาชิก สิ่งที่เกิดประโยชน์กับสภา สิ่งที่ผมจะนําเรียนนะครับ 
ที่วันนั้นที่ประชุมกันครั้งก่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผมได้ร้องขอจากท่านนายก ท่านนายกก็ได้
อนุมัติซ่อมสะพานถนนบ้านเหล่าที่เสียหายนะครับ ก็ได้รับการประสานอย่างเร่งด่วน ก็ขอขอบคุณผอ.ช่าง ท่าน
ปลัดในวันนั้นที่ประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนในเขต แล้วก็ผมอยากจะขอเรื่องอีก เนื่องจากถนนน้ําท่วม
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เสร็จก็เป็นหลุมเป็นบ่อมากมาย ผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็จะเกิดปัญหาเดียวกันนะครับ สิ่งๆนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นถนน
ลูกรัง ถนนลาดยาง ก็เกิดกันมากมาย ในเขตของตัวผมเองในเขตอําเภอบ้านฝาง โดยเฉพาะเส้นของอบจ.ที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะถนนสายบ้านฝาง-บ้านแดง ซึ่งอบจ.ขอนแก่นรับผิดชอบเต็มๆ ตอนนี้รู้สึกว่าพี่น้องสัญจร
ลําบากมากเลยเพราะเป็นถนนลาดยางก็มีหลุมเยอะแยะมากมายเลย ก็เลยอยากจะขอฝากท่านประธานสภาไป
ยังท่านนายกขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมถนนอย่างเร่งด่วน เพราะพี่น้องสัญจรไปมาเยอะเหลือเกิน ก็
ขอบคุณมากครับ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  : มีท่าน

ใดจะหารือไหมครับ เชิญท่านริศราครับ 
 
นางนริศรา  อรุณเดชาชัย (ส.อบจ.เขตอ าเภอบ้านแฮด) : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

ดิฉันนริศรา อรุณเดชาชัย เขตอําเภอบ้านแฮดนะคะ ดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านผู้บริหาร 
ท่านนายกนะคะ ดิฉันอยากจะขอบคุณท่านนายก ชื่นชมในส่วนของงานบรรเทาสาธารณะภัยว่ามีประสิทธิภาพ
ในการทํางานว่ามีความรวดเร็วมาก เพราะว่าช่วงที่ฝนตกหนักมากๆ อําเภอบ้านแฮดก็ได้รับความเดือดร้อนมาก 
แล้วก่อนกน้าที่ฝนจะตกเราได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกวัชพืชอะไรต่างๆก็ได้ประสานงาน
มาแล้วงานบรรเทาสาธารณะภัยนี้จะประสานงานได้ดีมากก่อนที่จะเข้ามา มาดูพื้นที่ก็จะโทรหาประสานกับสจ.
พื้นที่ก่อนพอถึงวันที่จะนําเครื่องจักรเข้ามาก็จะประสานเข้ามาอีก แล้วพอทํางานเสร็จก็แจ้งเราอีกซึ่งดิฉันว่าถ้า
จะไม่เอามาชื่นชมในสภาก็จะกระไรอยู่ ก็เป็นการให้กําลังใจกันในการทํางาน ดิฉันก็ขอชื่นชมก็ขอฝากไว้ว่าจาก
นี้ไปอําเภอบ้านแฮดก็มีหนังสือเข้ามาอีกหลายฉบับเหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถนนน้ําล้นผ่านที่เราได้ทําไว้ 
ดินที่คอขาดไปแล้วนะคะ ถ้าหลังจากหน้าฝนไปแล้วก็จะได้ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกได้ส่งเครื่องจักรไป
ช่วยซ่อมแซมให้เพื่อพี่น้องประชาชนของเราจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะต้องขอชื่นชม ขอขอบคุณท่าน
นายกแล้วก็งานบรรเทาสาธารณะภัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  : มีท่าน

ใดจะหารือเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกกล่าวอะไรสักเล็กน้อย เชิญท่านนายกครับ 
 
นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่าน

ประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เคารพครับ ก็ต้อง
ขอบคุณท่าน สจ.ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ท่านนริศรา อรุณเดชาชัย ท่านก็ชื่นชมข้าราชการเรา เห็นไหมครับคนดี
ดีเราก็มีไม่ใช่มีแต่คนปากหมา คนทํางานดีดีนิเยอะ คนทํางานดีดีก็มีพนักงานเรา ข้าราชการเราที่เข้าไป
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเอารถแม็คโครไปช่วยกําจัดวัชพืชที่บ้านหัวขัว ต.หนองเม็ก อ.หนองสอง
ห้อง ซึ่งก็ไปปุ๊ปก็ทํางานทันทีเลยเพราะเกรงว่าน้ําจะท่วมข้าวท่วมนาชาวบ้านด้วยความสงสาร ด้วยความมี
จิตสํานึกของพนักงาน ของข้าราชการที่ดี อย่างอําเภอบ้านแอโอย่างนี้ท่วมปุ๊ปฝ่ายบรรเทาสาธารณะภัยก็เข้าไป
ทันที ประสานงานกับสจ.ทันที ก็เพราะว่าบ้านแฮดนิท่วมประจํา บ้านตาแดง แจ้งกระหนวน โนนพันธ์ชาติ แล้ว
ก็บ้านป่าม่วงนิขาประจําเลย ผมไปอยู่ประจํา หน่วยบรรเทาสารธารณะภัย ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของเราก็
ประสานงานได้ยอดเยี่ยม ก็ยกความดีให้กับทางสํานักการช่าง สําหรับท่านสจ.ธณัชท่านบอกว่า ขอบคุณอบจ. 
นี่เห็นไหม นี่ก็ชื่นชมว่าไปทํางานได้ดี ว่าถนนสายบ้านเหล่าไปบ้านโนนเขวา สะพานขาดก็ส่งเครื่อง มือ
เครื่องจักรไปในทันที หน่วยปฏิบัติการก็เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนโดยทันที โดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นวันเสาร์วัน
อาทิตย์ หรือเป็นกลางค่ํากลางคืนเราก็ไปช่วยเต็มที่นี่คือข้าราชการที่ดี แล้วถนนสายบ้านฝางไปบ้านแดง จาก
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บ้านฝางก็คือจากศาลเจ้าใช่ไหมครับ ศาลเจ้าบ้านฝางไปบ้านเขื่อน บ้านเขื่อนไปบ้านแดง เส้นนี้เป็นเส้นที่อบจ.
รับผิดชอบ เดี๋ยวยังไงจะส่งให้สํานักการช่างเข้าไปดูแล ท่านผอ.สํานักการช่างก็บันทึกไว้ แล้วก็ส่งชุดซ่อมปรับ
ผิวจาราจรไปซ่อมให้ด่วน อันนี้ก็ถือว่าข้าราชการเราแต่ละคนก็มุ่งมั่นทุ่มเมกันหลายคน ของท่านทองสุขที่ถาม
มาท่านบอกว่าไม่ต้องการคําตอบท่านจําได้ไหม ผมเลยไม่ตอบท่าน ที่ท่านบอกว่าการประมาณราคาทําไมช่าง
ทําไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ฝากสํานักการช่างว่าเอาไปเป็นการบ้านนะครับ ว่าช่างทําไมคํานวณไม่
เหมือนกัน ช่างต้องทําเหมือนกัน มาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่มีสองมาตรฐาน อันนี้ก็ขอขอบคุณฝ่ายสภาที่ได้มาพูด 
ได้มาอภิปราย ทําให้ฝ่ายข้าราชการ ฝ่ายบริหารเราได้ข้อมูลเยอะแยะที่จะนําไปแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น ก็
เพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเรา จุดมุ่งหมายของเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น มีจุดมุ่งหมายไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขของพี่น้องประชาชน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการก็มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันก็คือเป็นเครื่องมือของท่าน พวกเราเป็นเครื่องมือของท่านนะครับ ท่านให้คิดเลยพวกเรา ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ คือเครื่องมือของฝ่ายสภาในการที่จะเข้าไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขของพี่น้องประชาชน 
พวกเราเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านจะใช้พวกเรา ท่านเห็นไหมครับ พอท่านบอกว่าถนนเส้นนี้ขาด ถนนเส้นนี้
ชํารุด ช่างจะไปสํารวจออกแบบ ไปประมาณราคาทันที ฝ่ายข้าราชการจะส่งมาให้กองแผน สํานักปลัด เสนอ
ผ่านขึ้นมา มาถึงนายก นายกอนุมัติงบลงไป ท่านเห็นไหมครับว่ าเขาเป็นเครื่องมือของเรา เป็นเครื่องไม้
เครื่องมือที่จะทํางานให้เราให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน อย่ามองเห็นฝ่ายข้าราชการและบริหารเป็น
อย่างอ่ืนเลย เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือบําบัดทุกข์บํารุงสุขของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันขอบคุณครับ 

 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์  (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ)  : มีท่าน

ใดเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ เดี๋ยวสําหรับครั้งหน้านะคับผมขอนัดการประชุมครั้งหน้าเป็นวันที่ 22 
สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมในวาระที่ 2 ขั้นเสนอคําแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมิให้
ความเหน็ชอบของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 โดยให้สมาชิกสภาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
หรือชุดพื้นเมืองโดยพร้อมเพียงกันนะครับ วันนี้ก็เป็นการประชุมข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2561 ได้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยในวาระแรก สมาชิกก็ได้แสดงความคิดเห็นมากมายทั้งติติง เสนอแนะความคิดเห็นดีดี
มากมายแล้วก็ได้ชื่นชมข้าราชการที่ทํางานดี ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หนักหนาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นพายุน้ําท่วม
ต่างๆ ท่านนายกเองช่วงนี้ก็หนักหน่อยนะครับ การประสานกับพี่น้องและท่านสจ.ที่เดือดร้อนในพื้นที่ก็ได้รับ
การตอบสนองอย่างดี ก็ได้รับการชื่นชมมา ก็ขอให้กําลังใจทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกเองท่านข้าราชการที่
ต้องทํางานหนักในช่วงนี้ก็ขอให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ท่านผู้บริหาร
รวมทั้งท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกท่านตลอดจนสื่อมวลชน ท่านประชาคมที่
ร่วมฟงัการประชุมสภาในครั้งนี้ หวังว่าในครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือในการประชุมครั้งต่อไปกับท่านอีกครั้ง
หนึ่ง สําหรับครั้งนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  18.15 นาฬิกา 
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    (ลงชื่อ)     ผู้รับรอง 
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