รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นางกรรณิการ์
สืบสารคาม
นายคงฤทธิ์
อัศวพัฒนากูล
นายคจิตร
พงษ์คาพันธ์
นายจิรายุ
โชติศิลากุล
นายเดชคารณ
สิงคลีบุตร
นายตระกูล
เจริญเชื้อ
นายทองสุข
ธนูรัตน์
นายธณัช
เครือมา
นายนพพร
ปิติสุวรรณรัตน์
นางนริศรา
อรุณเดชาชัย
นายบุรินทร์
ศรีตรัย
นางปณิดา
แก้วขัน
นายประสิทธิ์
ทองแท่งไทย
ด.ต.พิชิต
ศรีวิไล
นายภาควัต
ศรีสุรพล
นายมนต์ชัย
ศรีวิไลลักษณ์
นายมีสวัสดิ์
ชมชัยภูมิ
นายวิบูลย์
เรืองประเสริฐกุล
นายวุฒิพร
ศรีมังกรแก้ว
นายศรัญ
กสิกิจวรกุล
นายศิริชัย
ฉัตรชัยพลรัตน์
นางวิไลตา
จันทนพิมพ์
นายสมพงษ์
ปู่เพ็ง
นายสมศักดิ์
ลี้ตระกูล
นายสมาส
นามพิกุล
นายสุชาติ
ไตรองค์ถาวร
นายสุดใจ
ทุยบึงฉิม
นายสุพร
ค้อนดี

ตาแหน่ง
ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 1
ส.อบจ.อ.พล เขต 2
ส.อบจ.อ.พล เขต 1
ส.อบจ.อ.เปือยน้อย
ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 2
ส.อบจ.อาเภอแวงใหญ่
ส.อบจ.อ.บ้านฝาง
ส.อบจ.อ.น้าพอง เขต 2
ส.อบจ.อ.บ้านแฮด
ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 1
ส.อบจ.อ.ภูผาม่าน
ส.อบจ.อ.หนองนาคา
ส.อบจ.อ.ภูเวียง
ส.อบจ.อ.น้าพอง เขต 1
ส.อบจ.อ.โคกโพธิ์ไชย
ส.อบจ.อ.เวียงเก่า
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนศิลา
ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 7
ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 2
ส.อบจ.อ.เขาสวนกวาง
ส.อบจ.อ.พระยืน
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 8
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 6
ส.อบจ.อ.มัญจาคีรี
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29
30
31
32
33
34
35
36
37

ด.ต.สุเมชิน
นายสุรพจน์
นายสุรพล
นายองอาจ
นายอนุชา
นางอัญชลี
นายอาทิตย์
จ.ส.ต.อิทธิชัย
นายอุทัย

รัตนไตรพันธ์
เตาะเจริญสุข
เชื้อชมกุล
ฉัตรชัยพลรัตน์
ตั้งวานิชกพงษ์
เฟื่องทอง
ถนอมทุน
ศรีวงษ์ชัย
วิสิลา

ส.อบจ.อ.อุบลรัตน์
ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 3
ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 4
ส.อบจ.อ.สีชมพู เขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 9
ส.อบจ.อ.ซาสูง

ผู้ขาดประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายคาพันธ์
พรหมวงศ์
นายจารุพรรณ
ภูวสันติ
นางสิรินิษฐ์
เตาะเจริญสุข
นายอดุลย์
คามดิษฐ์

ตาแหน่ง
ส.อบจ.อ.แวงน้อย
ส.อบจ.อ.สีชมพู
ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 2
ส.อบจ.อ.ชนบท

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายพงษ์ศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ์
นายสิทธิกุล
ภูคาวงศ์
นางวัชราภรณ์
ผ่องใส
นายวัฒนา
ช่างเหลา
นายสนั่น
พงษ์สมบัติ
นางวราณี
ศรีวงษ์ชัย
นายปรัชญา
ผิวผาง
นางพัฒนาวดี
วิริยปิยะ
นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายประสิทธิ์
อุดมธนะธีระ

ตาแหน่ง
นายก อบจ.ขอนแก่น
รองนายก อบจ.ขอนแก่น
รองนายก อบจ.ขอนแก่น
รองนายก อบจ.ขอนแก่น
ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น
ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น
เลขานุการนายก อบจ.ขอนแก่น
ปลัด อบจ.ขอนแก่น
รองปลัด อบจ.ขอนแก่น
รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

-3ลาดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

น.ส.นงลักษณ์
นายวรเวทย์
นางวราพร
นายเพ็ชร
น.ส.จุฑารัตน์
นายวิรัติ
นายประเวศ
นางจิตลัดดา
นายประชิต
นายสุวนัย
นายพินิจ
นางศิริพร
นางสุภา
นางสุภาพร
น.ส. จินตนา
นางสุภาวดี
นายสมพงษ์
นายรุ่งโรจน์
นายทองไทย
นายสุวรรณ
นายสุเทพ
น.ส.ภัทรสิริ
นายทรงวุฒิชัย
นางวรรณนิภา
นางอังคณา
นายสุวิไชย
นายบวร
นางนษ
นายบรรพต
นางบุษกร

ชื่อ - สกุล
รัตนจันทร์
ดิเรกศรี
หาญชนะชัยกูล
มูลป้อม
สุภโตษะ
นาคมชม
เทศเรียน
สถิรธนากร
อึ้งประเสริฐ
ภูมาศ
มีคาทอง
ประดาพล
จันลาลี
ภูเงิน
ใหญ่นามจันทร์
แก้วสาราญ
สุขประเสริฐ
สิงห์มี
กิตติทองศรี
มะลิลา
โคตรทุม
โคบุตรี
ดิลกวิลาศ
ภักดีธนา
ทักษะวิเรขะพันธ์
ศรีเสน
ชินอ้วน
ปรีทรัพย์
ภูเงิน
ศรีสุวรรณ์

ตาแหน่ง
รองปลัด อบจ.ขอนแก่น
หัวหน้าสานักปลัด อบจ.
ผู้อานวยการกองกิจการสภา อบจ.
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการสานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองกิจการขนส่ง
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รองผู้อานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ
นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
นิติกร ชานาญการพิเศษ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ

-4ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
ลาดับที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อ - สกุล
นางชลาพร
พันโท
นายไพบูลย์
นามโส
นายประดิษฐ์
ดิลกลาภ
นายวรากร
ไชยนา
นายสมใจ
สุระ
นางอุบลศิริ
ไชยแสง
นางจริยา
เครือขวัญ
น.ส.สุธิดา
อุ่นสนธิ์
นางธนพร
จันทร์หล้า
นางเกษราภรณ์ สายโรจน์
นายปิยวัฒน์
วงษ์สุวรรณ

ตาแหน่ง
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักจัดการงานทัว่ ไป ชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไป ชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สื่อมวลชล
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายประเสริฐ
เอี่ยมสนิทวงศ์
2
นายโชคชัย
ขาวไชยมหา

ตาแหน่ง/ ที่อยู่
ผู้สื่อข่าว นสพ. – ข่าวอีสานไทยแลนด์นิวส์
ผู้สื่อข่าว วิทยุ จักรสายการข่าว

ประชาคม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นางอุพร
แสนพินิจ
นางเวียงจิตร
มั่นคง
นางประทูล
ซุยลา
นายสมภาร
วิถีเทพ
นางอิงอร
คาทะลาด
นายอนนท์
จังหวะ
นางหนูกานต์
โคตรสุมาตร
นายสมใจ
ชาญจระเข้
นายอาจ
ธานะพงศ์
นายบุญผึ้ง
เหลาเกตุ

ตาแหน่ง/ ที่อยู่
167 ม.3 ตาบลขนวน อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น
29 ม.2 ตาบลบ้านโคก อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น
135 ม.1 ตาบลขนวน อ. หนองนาคา จ.ขอนแก่น
16 ม.9 ตาบลขนวน อ. หนองนาคา จ.ขอนแก่น
ประธานสภาตาบลขนวน อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น
79 ม.3 ตาบลขนวน อ. หนองนาคา จ.ขอนแก่น
11 ม.5 ตาบลขนวน อ. หนองนาคา จ.ขอนแก่น
152/1 ม.8 ตาบลขนวน อ. หนองนาคา จ.ขอนแก่น
19 ม.4 ตาบลห้างทอง อ. หนองนาคา จ.ขอนแก่น
เลขานุการนายก อ. หนองนาคา จ.ขอนแก่น

-5เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ด.ต.พิชติ ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) : ได้ตรวจนับจํานวนสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญนายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขึ้นจุดธูป เทียน
บูชาพระรัตนตรัย
ด.ต.พิชติ ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) : โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านรองประธานสภาคนที่ 1
ท่านมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ และ ท่านรองประธานสภาคนที่ 2 ท่านมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ขอเรียน
เชิญครับ
และโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ
ท่านที่ปรึกษานายกฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านประชาคมจาก อบต.หว้าทอง นําโดยนายสมใจ
ชาญจระเข้ นายก อบต. พร้อมทั้ง รองนายกและประธานสภา เทศบาลตําบลหนองนาคํา อําเภอหนองนาคํา
โดยนางอินอร คําชะลาด พร้อมสมาชิกรวม 3 ท่านนะครับ เทศบาลตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา
โดยนายสมพาล วิถีเทพ พร้อมสมาชิกรวม 5 ท่านนะครับ ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับ
ครับ สําหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ ประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง
ครั้งที่ 3 นะครับ ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมไปนั้น มีทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ นะครับ โดยเรียงลําดับดังนี้
นะครับ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยทีส่ อง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูค้ าถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 รายงานผลการรับคําแปรญัตติและรายงานมติขอคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใน
วาระที่ 2 และวาระที่ 3
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ระเบียบวาระที่ 6

5.2 ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ครั้งที่ 1)
5.3 ญัตติ เรื่อง คําแถลงผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5.4 ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. 2560
5.5 ญัตติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5.6 ญัตติ เรือ่ ง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสม ของโรงเรียน
พระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5.7 ญัตติ เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2561
สมัยแรก
เรื่องอื่นๆ

นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ผมจะขอดําเนินการประชุม
จํานวน 6 วาระ เลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ (ไม่มี)
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยทีส่ อง ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มีทั้งหมด 20 หน้า และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
เชิญท่านสมาชิกครับ
ไม่มีนะครับ
ผมจะขอมตินะครับ
สมาชิกในท่านให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
มีทั้งหมด 20 หน้า โปรดยกมือขึ้นครับ
ให้รับรอง จํานวน 23 เสียง นะครับ
สมาชิกท่านใดไม่ให้รับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ
ไม่ให้รับรอง ไม่มีนะครับ
มติสภา

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม
สามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
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ระเบียบวาระที่ 3

กระทูค้ าถาม

นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้คาํ ถาม ไม่มีนะครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 รายงานผลการรับคําแปรญัตติและรายงานมติขอคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561

นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอเชิญนายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคําแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ต่อที่ประชุมสภา อบจ.ขอนแก่นครับ
นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง) : เรียน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------๑. กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
1. นายศิริชัย
ฉัตรชัยพลรัตน์
ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์
เรืองประเสริฐกุล
กรรมการ
3. นางอัญชลี
เฟื่องทอง
กรรมการ
4. ด.ต.พิชิต
ศรีวิไล
กรรมการ
5. นายองอาจ
ฉัตรชัยพลรัตน์
กรรมการ
6. นายสมพงษ์
ปู่เพ็ง
กรรมการ
7. นางกรรณิการ์
สืบสารคาม
กรรมการและเลขานุการ
๒. ผลการแปรญัตติ
ชื่อ ร่างข้อบัญญัติ,คําปรารภ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ 1 ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีผู้แก้ไข
ข้อ 2 ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีผู้แก้ไข
ข้อ 3 ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีผู้แก้ไข
ข้อ 4 มีผู้แปรญัตติ 2 ราย
มีผู้แก้ไข ดังนี้
รายที่ 1. นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เขตอําเภอเมือง เขต 5 ได้ยนื่ คําแปรญัตติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ดังนี้
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หน้า 51 ข้อ 1.7 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เป็นครุภัณฑ์กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัดฯ)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและไม่มีข้อสงสัยของการขอตั้งงบประมาณฯ เรื่องนี้ จึงขอ
ถอนคําแปรญัตติดังกล่าว
มติคณะกรรมการแปรญัตติ ยินยอมให้ถอนคาแปรญัตติ
คายื่นขอแปรญัตติ หน้า 51 ข้อ 1.8 ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพืน้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เป็นครุภัณฑ์กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัดฯ)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและไม่สงสัยของการขอตั้งงบประมาณฯ เรื่องนี้ จึงขอถอน
คําแปรญัตติดังกล่าว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยินยอมให้ถอนคาแปรญัตติ
คายื่นขอแปลญัตติ หน้า 52 ข้อ 2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายหลังเดินตาม
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายหลังเดินตาม จํานวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นครุภัณฑ์กาํ หนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(สํานักปลัดฯ)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและไม่สงสัยของการขอตั้งงบประมาณฯ เรื่องนี้ จึงขอ
ถอนคําแปรญัตติดังกล่าว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยินยอมให้ถอนคาแปรญัตติ

-9คายื่นขอแปรญัตติ หน้า 55 ข้อ 3.4 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน
5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นครุภัณฑ์กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัดฯ)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและไม่สงสัยของการขอตั้งงบประมาณฯ เรื่องนี้ จึงขอ
ถอนคําแปรญัตติดังกล่าว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยินยอมให้ถอนคาแปรญัตติ
คายื่นขอแปรญัตติ หน้า 57 ข้อ 3.8 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือ่ ง เพื่อใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นครุภัณฑ์กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัดฯ)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและไม่สงสัยของการขอตั้งงบประมาณฯ เรื่องนี้ จึงขอถอน
คําแปรญัตติดังกล่าว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยินยอมให้ถอนคาแปรญัตติ
คายื่นขอแปรญัตติ
ขอตัดลด ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หน้า 48)
เดิมตั้งไว้ 3,000,000.-บาท ขอตัดลดจํานวน 500,000.- บาท
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและมีข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายการตั้งจ่ายงบประมาณ
จึงขอสงวนคาแปรญัตติดังกล่าวไว้เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงในสภาฯ ต่อไป
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ขอสงวนคําแปรญัตติ

- 10 มติคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
1. เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.นายศิริชัย
ฉัตรชัยพลรัตน์
2.นางอัญชลี
เฟื่องทอง
3.นายองอาจ
ฉัตรชัยพลรัตน์
4.นายสมพงษ์
ปู่เพ็ง
5.นางกรรณิการ์ สืบสารคาม
2. ขอสงวนความเห็น จํานวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย
1. นายวิบูลย์
เรืองประเสริฐกุล
2. ด.ต.พิชิต
ศรีวิไล
คายื่นขอแปรญัตติ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวนเงิน 18,020,000 บาท
(หน้า 141) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักการช่าง จํานวน 15,520,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000,000 บาท (หน้า 142) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้และอื่นๆ
(สํานักการช่าง)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวิรัติ นาคนชม ผอ.สํานักการช่าง มาชี้แจงรายการ
ขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและไม่สงสัยของการขอตั้งงบประมาณฯ เรื่องนี้ จึงขอถอน
คําแปรญัตติดังกล่าว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ยินยอมให้ถอนคาแปรญัตติ

คายื่นขอแปรญัตติ
ขอตัดลด ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดิมตั้งไว้
8,100,000.-บาท ขอตัดลดจํานวน 2,000,000.- บาท ให้คงเหลือ 6,100,000.- บาท
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและมีข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายการตั้งจ่ายงบประมาณ
จึงขอสงวนคําแปรญัตติดังกล่าวไว้เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงในสภาฯ ต่อไป

- 11 มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้
1. เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายศิริชัย
ฉัตรชัยพลรัตน์
2. นางอัญชลี
เฟื่องทอง
3. นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
4. นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง
5. นางกรรณิการ์ สืบสารคาม
2. ขอสงวนความเห็น จํานวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย
1. นายวิบูลย์
เรืองประเสริฐกุล
2. ด.ต.พิชิต
ศรีวิไล
คายื่นขอแปรญัตติ
หน้า 145 ข้อ 3.1 ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1,700,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 2 คัน เพื่อใช้ในราชการ
สํานักการช่าง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนายวิรัติ นาคนชม ผอ.สํานักการช่าง มาชี้แจงรายการ
ขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ทราบและไม่สงสัยของการขอตั้งงบประมาณฯ เรื่องนี้ จึงขอ
ถอนคําแปรญัตติดังกล่าว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยินยอมให้ถอนคาแปรญัตติ
รายที่ 2. นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เขตอําเภอพล เขต 2 ได้ยื่นคําแปรญัตติเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 นาฬิกา ดังนี้
คายื่นขอแปรญัตติ
ขอตัดลด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กองการ
เจ้าหน้าที่) จํานวน 35,510,000 บาท (หน้า 43) เดิมตัง้ ไว้ 35,510,000.-บาท ขอตัดลดจํานวน
5,000,000.- บาท ให้คงเหลือ 30,510,000.-บาท
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธาดา
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และนางสุภาภร ภูเงิน ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ มาชี้แจง
รายการขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ได้ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ขอตั้งงบประมาณไว้
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ได้ทราบและมีข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายการตั้งจ่ายงบประมาณ
จึงขอสงวนคําแปรญัตติดังกล่าวไว้เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงในสภาฯ ต่อไป

- 12 มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้
1. เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายศิริชัย
ฉัตรชัยพลรัตน์
2. นางอัญชลี
เฟื่องทอง
3. นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
4. นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง
5. ด.ต.พิชิต
ศรีวิไล
2. ขอสงวนความเห็น จํานวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย
1. นายวิบูลย์
เรืองประเสริฐกุล
2. นางกรรณิการ์ สืบสารคาม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
พิจารณาต่อไป
นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์
ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ที่ประชุมรับทราบนะครับ สําหรับรายงาน
ผลการรับคําแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561
นะครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมายครับ
ด.ต.พิชติ ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) : ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ
หรือเสนอญัตตินั้นอีก
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร
ข้อ 64 เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปราย เมื่อผู้
คัดค้านอภิปรายแล้ว ถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้นั้นอภิปราย และประธานสภาท้องถิ่นต้อง
ให้อภิปรายสลับกันแต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย

- 13 ข้อ 65 ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือ ถ้ามี แต่
ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่า
ควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้รายงาน
ต่อสภาฯแล้วนะครับ ซึ่งผลสรุปการแปรญัตติก็ได้ดังนี้นะครับ
ผลการแปรญัตติ
ชื่อ ร่างข้อบัญญัติ,คําปรารภ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ 1 ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีผู้แก้ไข
ข้อ 2 ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีผู้แก้ไข
ข้อ 3 ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีผู้แก้ไข
ข้อ 4 มีผู้แปรญัตติ 2 ราย
มีผู้แก้ไข ดังนี้
ท่านแรก นายอนุชาฯ ตั้งวานิชกพงษ์ เสนอคําแปรญัตติมา 9 รายการหลังจากได้ฟังการ
ชี้แจงจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนายอนุชาได้ขอถอนคําแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติ
ให้ถอน 7 รายการ
ท่านที่ 2 ท่านคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล เสนอคําแปรญัตติ 1 รายการ ขอตัดลดงบประมาณและ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ผมขอเริ่มท่านแรกเลยนะครับ
เชิญท่านอนุชาครับ
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : ครับ ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอ
เมือง เขต 5
ครับ ในสิ่งที่ผมกําลังจะอภิปรายในโอกาสต่อไปนี้ จริงๆ ผมก็ต้องขออ่าน มาตรา 13 สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นตัวแทนของปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจและไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ ของใครทั้งสิ้น
ที่ผมอภิปรายในขั้นแปรญัตตินี้ ไม่ได้มีอคติกับข้าราชการผู้ใดหรือผู้ที่เสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพียงแต่ว่ามีความสงสัยเคลือบแคลงในการตั้งงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2561 กล่าวคือ เมื่อปัจจุบัน เราก็ใช้งบประมาณฉบับร่าง 60 อยู่ ผมก็ได้มีเคลือบแคลงข้อสงสัยในการตั้ง
งบประมาณ โดยยกตัวอย่าง งบประมาณปี 2560 เรื่อง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสํานักปลัด
หน้าที่ 48 ซึ่งในงบปี 60 ตั้งไว้ สามล้านบาทถ้วน เมื่อมีความเคลือบแคลงสงสัย ผมก็ได้มาแปรญัตติกับทาง
คณะกรรมการแปรญัตติประจําสภาโดยการนําของท่านศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
เมื่อมีความเคลือบแคลงสงสัยก็ได้มีการขอเอกสารเพื่อจะมาประกอบการตัดสินใจเพื่อที่จะมาชี้แจงกัน
ก็ปรากกว่า เมื่อได้มีข้อซักถามกันตรงนั้น เมื่อ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ก็คือวันที่ 5 ที่ผ่านมา ก็ได้
สอบถามว่า ขณะนี้งบดังกล่าวพึ่งได้ใช้ไปแค่ครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งล้านห้าแสนบาทจากสามล้านบาท ก็เลยตั้งขอ
สมมุติฐานว่าจากวันที่ 15 สิงหาคม ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ วันที่ 30 กันยายนที่จะถึง ก็รวมเวลาแล้ว
ประมาณ 45 วัน บวกลบ ซึ่งใช้ไปแค่ครึ่งหนึ่ง ดังนั้นอีก 45 วันหลัง เราก็คาดคะเนว่าให้ใช้ซัก หนึ่งล้านบาท
จาก 15 สิงหาคมไปถึง 30 กันยายน ให้ใช้หนึ่งล้านบาท ดังนั้นจะแสดงให้เห็นว่าการตั้งงบประมาณเป็นการ
ตั้งแบบเผื่อไว้ เผื่อไว้จนเกินไป ตั้งไว้เกินความจริง ตั้งไว้เผื่อเกินไป ดังนั้นผมจึงเห็นว่าเมื่อจะตั้งงบประมาณ
ในปีงบประมาณปี 61 นี้ จึงขอปรับลดไปห้าแสนบาท เพือ่ จะให้สอดคล้องกับการใช้ตามจริง เราก็อยากจะ

- 14 เสนออยู่ว่า ถ้าสมมุติว่าตั้งแล้วเนี้ยมันจะพอหรือไม่พอก็ไม่ว่ามันมีช่องทางหลายช่องทางที่ท่านจะตั้งได้ ก็ตั้งไป
งบสํารองจ่ายนายกก็ได้ งบกลางก็ได้ แต่ว่าลักษณะการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตั้งให้เหมาะสมกับการ
ใช้จริง ถ้าจะพอหรือไม่พอ ท่านไปฝากไว้งบกลางท่านนายกก็ได้ นั่นคือข้อเสนอของผม ผมก็เลยติดใจ เสนอ
แปรญัตติตัดไปห้าแสนบาทครับ ในญัตตินี้ครับ ท่านดอกเตอร์เดี๋ยวครับ ผมแปรไว้สองข้อ จะทําเป็นข้อๆหรือ
รวบเลย
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอมติเป็นข้อๆครับ
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5) : ครับ เข้าใจท่านดอกเตอร์ครับ
ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านอนุชา ยื่นเสนอคําแปรญัตตินะครับ
ขอตัดลดหน้า 48 นะครับ ค่าพัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสํานักปลัด เดิมตั้งไว้ 3 ล้านบาทถ้วนนะครับ
ขอตัดลด 500,000 บาทนะครับ ซึ่งมีคณะกรรมการขอสงวนความเห็นไว้ 2 ท่านนะครับ คือท่านวิบูลย์
เรืองประเสริฐกุล และท่านดาบตํารวจพิชิต ศรีวิไลนะครับ เชิญท่านวิบูลย์สงวนความเห็นครับ จะอภิปราย
กลางสภาไหมครับ เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก
ผมคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อําเภอพล ในฐานะผูร้ ับรอง
แปรญัตติของท่านอนุชา ในส่วนที่ท่านอนุชาได้แปลญัตติไว้นั้นประมาณการที่ท่านอนุชาได้พจิ ารณานําเรียนแก่
ที่ประชุมวันนี้ผมในฐานะที่รบั รองก็ขอสนับสนุนท่านอนุชาในส่วนของการตั้งงบประมาณนั้นหลายปีที่ผ่านมาใน
สํานักงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ในส่วนนี้จะตั้งติดต่อมาเรื่อยๆ เหมือนกับเป็นแนวทางปฏิบัติคือตั้งเผื่อในการ
ทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้สภาวะเศรษฐกิจสภาวะหลายๆ เรื่องที่เรามีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นงบอื่นๆ นั้น
การใช้น้ํามันจึงอยากจะให้มีการใช้อย่างประหยัดแล้วก็ไปในส่วนที่ถูกต้อง ตั้งในส่วนที่ถูกต้องจริงๆ จากการ
ที่ได้แปรญัตติในคณะกรรมการแปรญัตติแล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้มาชี้แจงทราบว่าในส่วนนี้วันนี้งบประมาณจาก
ปี 60 มาถึงปัจจุบันใช้ไป 1,5000,000 ก็ยังคงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 3 ล้าน จึงประมาณการว่าในปี
2561 นั้นการใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่น่าจะเกิน 2 ล้าน ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปในการตัดงบประมาณอีกลง 500,000
เพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องความจําเป็นที่จะเดินไปปี 61 นั้นคือในส่วนที่
ขออนุญาตสนับสนุนในส่วนนี้ขอเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับขอบคุณท่านคงฤทธิ์ครับ
เชิญท่านวิบูลย์ครับ
นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อาเภอเวียงเก่า) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกรียติทกุ ท่านด้วยครับ
ก่อนอื่นนะครับ ผมเอง ขอเรียนผ่านท่านประธานนะครับสู่ท่านสมาชิกคนหนึ่งที่ได้แปรญัตติ
ไปเมื่อกี้นะครับ สภาแห่งนี้เป็นสภาที่ทรงเกรียตินะครับไม่น่าจะมาพูดเล่นกันนะครับจะเรียกท่านประธานก็
เรียกท่านประธานนะครับ ไม่ต้องเรียกว่าท่านจะจบการศึกษาอะไรก็เรื่องของท่านนะครับแต่ว่าสภาแห่งนี้ก็คือ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านเป็นประธาน ผมก็จะเรียกท่านว่าประธานนะครับ การที่มีสมาชิกเราเองนะ
ครับมีคําแปรญัตติเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงนะครับของสํานักปลัดที่ทางท่านอนุชาได้แปรญัตติไว้นะครับ ผมเอง
ก็วันที่ทางท่านอนุชานะครับแปรญัตติทางคณะกรรมการส่วนตัวผมเองก็ได้คุยกับท่านอนุชาแล้วก็มีส่วนราชการ
มาให้ข้อมูลนะครับ จริงๆ แล้วที่ทราบมาการใช้เชื่อเพลิงนี้ที่ท่านอนุชาได้ตรวจสอบดูหน้าจะถึงเขาตรวจสอบถึง
วันที่ 5 สิงหาคมนะครับ มีการใช้จ่ายของเงินส่วนนี้ไปประมาณ 1,500,000 บาทนะครับ ทางคณะกรรมการ

- 15 แปรญัตติก็ได้คุยกันทางท่านอนุชาว่าคงจะเหลือวันการใช้งบประมาณนี้อีกประมาณซักไม่เกิน 40 กว่าวันนะ
ครับ ประมาณซัก 50 กว่าวันนี้นะครับ ประมาณตั้งแต่วันที่ 5 มาถึงวันที่น่าจะถึงวันสิ้นงบประมาณ 30
กันยายน นะครับ ท่านอนุชาก็ได้พยายามที่จะตัดน้อยที่สุดแล้วนะครับ คิดว่าตัด 500,000 เพราะว่าได้เผื่อไว้
อีก 1 ล้านบาทนะครับ ก็ได้ตั้งไว้ให้ทางส่วนราชการเราใช้ประมาณ 2,500,000 นะครับ ก็งบประมาณของ
ปี 60 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 60 ก็ใช้ไปแค่ 1,500,000 นะครับเขาก็เผื่อไว้อีก 1,000,000 ว่าในช่วงนี้ถึง
วันที่ 30 กันยายนของปี 60 นะครับ ก็น่าจะใช้ไม่น่าจะเกิน 2,500,000 นะครับ เมื่อใช้ในปี 61 ทางท่าน
อนุชาอยากจะให้ทางสํานักปลัดตั้งไว้ประมาณ 2,500,000 ผมเองก็เห็นชอบด้วยนะครับก็อยากจะให้ทางฝ่าย
บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับมาให้เหตุผลว่าจะให้ตัดหรือคงร่างเดิมก็ขอฟังเหตุผลครับ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับขอบคุณท่านวิบูลย์นะครับ
เมื่อกี้ที่ท่านวิบูลย์ได้กล่าวพาดพิงนะครับว่าได้พูดเล่นในสภา จริงๆแล้วผมรับดุษฎีบัณฑิตนะ
ครับท่านวิบูลย์ไม่ได้เป็นการพูดเล่นครับเพียงแต่ท่านเลขาพูดให้เกียรติผมนะครับไม่ได้เป็นการพูดเล่นนะครับ
ชัดครับ
ขอเชิญท่าน ด.ต. พิชิต ศรีวิไลครับ
ด.ต.พิชติ ศรีวิไล (ส.อบจ.อาเภอหนองนาคา) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่าน ผม ด.ต. พิชิต ศรีวิไล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในฐานะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตเลือกตั้งอําเภอหนองนาคํา
ขออนุญาตท่านประธานนะครับเมื่อซักครู่นี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ ก็เป็นท่านผู้ทรงเกรียติที่
อภิปรายมาเมื่อซักครูน่ พ้ี ดู ว่า ดร. นะครับ แต่ผมเชิญท่านในฐานะทีเ่ ชิญขึน้ บนทําหน้าทีน่ ะครับ ขออนุญาตนะ
ครับผมในฐานะเป็นผู้สงวนความเห็นในที่ทา่ นอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ เสนอคําแปรญัตติขออนุญาตที่เอ่ยนามนะ
ครับ ด้วยเหตุผลทั้ง 2 ท่าน และ 3 ท่านที่เสนอคําแปรญัตติอภิปรายมาแล้วเหตุผลก็อยู่ตรงนั้นทั้งหมดแล้วก็มี
ความเหมาะสมและมีการขอแปรตัดลดงบประมาณมานะครับเพียง 500,000 บาท ขอสนับสนุนผู้เสนอ
คําแปรญัตติปรับลด 500,000 บาท ขอบพระคุณมากครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเมื่อผูแ้ ปรญัตติอภิปรายผู้สงวนความเห็น
อภิปรายเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญท่านนายกชี้แจงนะครับ
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เรียนท่าน
ประธานสภา ท่านรองประธานสภาแล้วก็ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักครับ
ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ขอแปรญัตตินะครับการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 นะครับ เรื่องค่าวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นนะ
ครับซึ่งท่านได้บอกว่า ปี 2560 นะครับ เราได้ตั้งไว้ 3 ล้านนะครับ จนปัจจุบันนี้ได้ใช้จ่ายไป 1,500,000
บาท ยังคงเหลืออีกประมาณ 1,500,000 บาท คิดว่ายังคงเหลือเวลาอีกประมาณ 45 วันจะสิ้นปีงบประมาณ
2560 นะครับก็คิดว่าเงินคงจะเหลือ จริงๆ แล้วเราก็ตั้งงบประมาณในส่วนนี้มาตลอดนะครับ จริงๆ แล้วผมจะ
ให้ทางปลัดได้มาชี้แจงรายละเอียดว่าน้ํามันเราได้ใช้อะไรกันบ้างซึ่งมันมีข้อปลีกย่อยมากทีเดียวแต่ว่าผมอยาก
กราบเรียนท่านว่าปีนี้เราโชคดีโชคดีอย่างไร ปีนี้น้ํามันราคาลดลง ถ้าน้ํามันราคาไม่ลดลงผมว่าไม่เหลือถึง
1,500,000 หรอกนะครับ จนปัจจุบันนี้นะครับรถที่จะให้แก๊สกลับมาใช้น้ํามันเพราะน้ํามันถูกกว่าแก๊ส และ
ขณะนี้ภาษีแก๊สของเราภาษีก๊าชนะครับเราก็ได้น้อยมากเพราะว่าคนหันไปใช้น้ํามันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
ราคาน้ํามันยังคงแพงอยู่เหมือนเดิมผมเชื่อแน่ว่าเงินเราไม่เหลือถึง 1,500,000 หรอกครับ จนปัจจุบันนี้ปีนี้เรา
โชคดีว่าน้ํามันเราราคาถูกเพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีในหมวดไหนก็แล้วแต่เราก็จะตั้งเผื่อ

- 16 ไว้แต่ว่าไม่เผื่อไว้มากแต่ไม่ให้ขาดให้เผื่อไว้เราโชคดีที่น้ํามันราคาถูกปีนี้ ทําให้เงินเราเหลือเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่
ว่าเราตั้งเผื่อไว้เยอะมากนะครับนี้ก็อยากกราบเรียนท่านสมาชิกสภาได้โปรดเข้าใจว่าน้ํามันปีนี้ราคาถูก
แม้กระทั่งกลุม่ โอเป็ค กลุ่มโอเป็คตอนนี้จะแย่แล้วนะครับก็น้ํามันราคาถูกมากจริงๆ จนเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานสภานะครับได้ให้ท่านปลัดได้มาชี้แจงว่าข้อปลีกย่อยรายละเอียดในการใช้น้ํามัน
ต่างๆ ใช้อะไรไปบ้างขออนุญาตครับ ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านปลัดครับ
นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น): ขออนุญาตนะคะ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะผู้บริหาร ท่านประธานที่ปรึกษาแล้วก็ทา่ นผู้เข้าร่วมประชุม ท่านประชาคมทุกท่านนะคะ ก็คือในส่วนของ
งบค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ทางภาคผู้บริหารโดยเฉพาะภาคราชการนะคะก็จะเป็นการใช้จ่ายสําหรับรถที่เป็น
รถผู้บริหารรถที่ส่วนกลางสําหรับส่วนราชการต่างๆที่จะต้องใช้องค์ประกอบของรถจะเป็นรถที่อยู่ในส่วนของ
ราชการต่างๆ โดยเฉพาะทั้งหมดนะค่ะในบัญชีทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทใี่ ช้จ่ายน้ํามันจํานวนนี้แต่ปัญหาของงบ
ที่เหลือในยอดที่ท่านได้ตรวจสอบงบคงเหลือในบางครั้งงบในส่วนนี้เราจะใช้จ่ายสําหรับในกรณีที่ช่วยเหลือภัย
แล้งร่วมด้วยแต่ในขณะเดียวกันปีนี้ก็ประสบภาวะน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้จ่ายงบออกไปในส่วนของงบ
ภัยแล้งส่วนหนึ่งก็คงจะต้องเป็นในส่วนหนึ่งทีท่ ําให้งบประมาณคงเหลือแต่อย่างไรก็ตามแต่ในขณะเดียวกันถ้า
ในปี 2561 ทีเ่ ราได้ตั้งงบประมาณไว้คงเดิมก็คงจะต้องได้มีการพิจารณาปรับแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินใน
ขณะเดียวกันจากที่ได้เรียนเบื้องต้นเช่นเดียวกันว่ารถส่วนกลางดังกล่าวนั้นมันอาจจะเป็นผลพวงมาจาก
มาตรการที่มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ของทางราชการก็ทําให้เราต้องระมัดระวังการใช้รถยิ่งขึ้นก็ทาํ ให้ค่า
น้ํามันจํานวนนี้ก็อาจจะคงเหลือตามที่ได้ปรากฏตามเอกสารนะค่ะเพราะว่าการใช้จ่ายงบน้ํามันแต่ละเดือนจะใช้
จ่ายประมาณ 100,000 กว่าบาทนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะ ก็ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงในเรื่องของการใช้จ่าย
งบน้ํามันประมาณนี้นะคะ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านอนุชาครับ
นายอนุชา ตัง้ วานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับท่านประธานครับ
ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้มาตอบขอซักถามข้อสงสัย ครับจริงๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าราคาน้ํามันมันก็ผกผันกันไป
ตามตลาดก็เหมือนกับเราจัดซื้อจัดจ้างนั้นแหละเปลี่ยนทีราคาน้ํามันเปลี่ยนก็ต้องมาทําราคากลางใหม่ไม่แล้วไม่
เสร็จซักทีน่าเบื่อปรับแล้วปรับอีก สิ้นเปลืองกระดาษช่างแก้แล้วแก้อีกมันก็เป็นผลพวงฉันใดฉันนั้นแหละครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี ก็โชคดีที่ค่าน้ํามันมันลดก็เลยเหลือเงินเยอะ มันก็เปรียบเสมือนครอบครัว องค์การการบริหาร
ส่วนจังหวัดก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่ง เมื่อผู้ปกครองพ่อแม่มีรายได้น้อยลูกก็ต้องประหยัดก็กินปิ้งปูปิ้ง
ปลาไป จะไปกิน KFC ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกแล้วครับที่คณะกรรมการได้สงวนคําแปรญัตติได้มาแปรญัตติให้องค์กร
ของเราได้ประหยัดเพื่อจะให้เงินในส่วนที่ใช้ไปแล้วไม่มีผลโดยตรงกับพี่น้องประชาชน สภามุ่งหวังอย่างนั้น
เงินที่ใช้โอเวอร์ไปทําอย่างไรเงินกองพวกนี้จะมากองเพื่อจะกลับไปสู่พี่น้องประชาชนโดยตรง เรามองแค่มุมนั้น
เราไม่ได้มองหรอกว่าน้ํามันจะขึ้นจะลงผู้ที่ใช้รถของทาง อบจ. เองกว่าจะได้มีมาตรการใหม่ๆออกมาทําให้ทุก
คนได้ใช้รถพึงระมัดระวังก็เป็นสิ่งที่ถูกครับ ผมได้อภิปรายเมื่อครั้งที่ผมได้แปรญัตติซึ่งคณะกรรมการ อันนี้
ยกตัวอย่างนะครับท่านประธานซื้อรถปิ๊กอัพให้กองช่างตอนนั้นผมเห็น 2 คันว่าจะแปรญัตติให้เหลือซักคันหนึ่ง
ทางท่านข้าราชการก็มาให้เหตุผลว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปติดตามโครงการไปตรวจโครงการเพื่อจะบําบัด
ทุกข์บรรเทาสุขให้แก่ราษฎรผมเองก็เข้าใจเมื่อผมเข้าใจผมจึงไม่สงวนแต่ขณะที่ผมเข้าใจนั้นผมก็ได้ฝากไว้อยู่
อย่างหนึ่งว่ารถที่ให้ไปใช้ให้ใช้ไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อมาตอบข้อซักถามผมบอกว่าใช้ไปทําหน้าที่ ผมกลัวอยู่อย่าง

- 17 เดียวกลัวจะไปเป็นรถประจําตําแหน่งท่านคณะผู้บริหารระดับซีสูงๆ มันจะไม่ถึงกับช่างเล็กๆทีจ่ ะไปสํารวจ
โครงการจริงๆ ผมกลัวจะไปเบียดบัง สจ. พื้นที่ผมก็เลยฝากไว้ ในขั้นชี้แจงในคณะกรรมการว่ารถที่ไปใช้ให้ใช้ใน
ส่วนที่มันเกี่ยวข้องจริงๆ ไม่ใช่ว่าจะไปเห็นอยู่แถวบิ๊กซี โลตัส หน้าโรงเรียนหรือในที่อโคจรต่างๆ ผมก็เลยฝากไว้
ว่าถ้าซื้อจะให้ก็ใช้ให้มันคุ้มค่าสมประโยชน์ตรงต่อภารกิจขององค์กรที่มอบหมายให้ผมก็ได้ฝากไว้นี้แหละสิ่งที่
มันรั่วไหลค่าน้าํ มันนี้แหละทีม่ ันผกผันมาเป็นตัวอย่าง ครับขอฝากไว้แค่นี้ครับท่านประธาน
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญท่านวิบูลย์ครับ
นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.เขตอาเภอเวียงเก่า) : เรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านครับ จริงๆแล้วผมเองอยากจะเรียนท่านประธานนะครับคือการตั้งงบของ
ฝ่ายบริหารนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามัน หรืองบใช้จ่ายใดใดก็ตาม สมมติการตั้งงบน้ํามันนี้ในส่วนราชการที่มี
ความจําเป็นในการปฏิบัติงาน เราก็ไม่ว่าให้เขาใช้กันไป ใช้ในหน้าที่ แล้วข้อที่ 2 ก็คือถ้าชาวบ้านเราอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่น เขามีความเดือดร้อน ที่ทางอบจ.จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรก็แล้วแต่ ทางผมเองกับ
สมาชิกทุกท่านคือจะเห็นพ้องต้องกันว่า ถ้าเป็นเหตุที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ที่ทางฝ่ายบริหาร
จะสนับสนุนน้าํ มันไปทางเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แต่ว่ามันเหมือนกับที่ท่านอนุชาว่าถ้ามันก่อให้เกิดประโยชน์
ขององค์กรต่อประชาชนแล้วจริงๆ ท่านจะใช้มากกว่านี้เราก็ไม่ได้ว่า แต่ว่ามันใช้ไปจริงหรือเปล่า ในส่วนอื่นของ
พวกเองนิจํากัดจําเกลียด ไม่ว่าจะเป็นหลังฝนถนนเรียบ ค่าตั้งน้ํามันเราก็ยังตั้งสูงกว่าในปัจจุบันไม่ได้นะครับ
ในตัวงบประมาณของเราเองค่อนข้างที่จะจํากัดในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ภาษีก็ไม่เข้า การตั้งงบประมาณก็ตั้งได้
น้อยกว่าเก่า ถ้าว่าทางฝ่ายบริหารจะใช้งบประมาณไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้ว สมาชิกทุกท่านที่ได้รับ
การเลือกตั้งจากประชาชนก็คงจะเห็นด้วยแต่บางสิ่งบางอย่างแต่ผมเองก็อยากจะเรียนผ่านท่านประธานสภาไป
ถึงท่านอนุชาว่า ในกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ของปี 60 ก็จะมีข้อจํากัดของข้าราชการระดับสูงอยู่แล้วนะครับว่า
ถ้าท่านเอารถไปใช้ส่วนตัวเอาไปจอดไว้ที่บ้าน ท่านคงจะได้ลงเน็ตแน่นอนนะครับ แล้วปัญหามันก็คงไม่เกิดขึ้น
ในสมัยหน้านะครับ ในภาวะที่กฎหมายจะมีการบังคับไว้ใช้ใน 4 ชั่วโคตรนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ากฎหมายมี
ความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะครับ ถ้าท่านเองจะเอาทรัพย์สินของหลวงไปใช้ในส่วนตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็
คงจะรู้กันนะครับ ผมเองอยากจะท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารเองว่าถ้าท่านเองมีจิตใจ มีจริยธรรมในส่วนตัว
เองว่า การที่ท่านจะใช้งบประมาณนั้นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วไซร้ ตัวท่านเองก็จะมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเองครับ และประชาชนเราเองนั้นก็คงจะได้รับประโยชน์จากงบประมาณ ภาษีที่เขาเสียไป
ขอบคุณครับท่านประธาน
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2 ) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก
ครับในส่วนของการแปรญัตติในส่วนนี้หลังจากที่ได้ฟังหลายท่านได้อภิปราย แล้วก็รับคําชี้แจ้งแล้ว สิ่งที่มันยัง
ติดใจนิดหนึ่งก็คือว่า ในสภาวะปัจจุบันรายได้เราลดลงตามคําชี้แจงของท่านผู้บริหารที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นว่า
ลดลงในทุกๆด้านนั้นคือประเด็นที่ให้มีการปรับลดงบตรงนี้ลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะรายได้ที่เป็นอยู่นะครับ
ซึ่งมันเป็นความจําเป็นในหลายๆปีที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้แตะต้องในงบแปรญัตติ ในหลายๆปีที่ผ่านมานั้นเรามอง
ว่ายังมีสภาวะที่มีสภาพคล่องแล้วก็ยังใช้ได้นั้นคือประเด็นที่สภาไม่ได้ยื่นคําแปรญัตติทผี่ ่านมา ประเด็นที่ 2
ครับ น้ํามันลดลงน้ํามันที่เราจะใช้ลดลงไปเรื่อยๆ จากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความจําเป็นยิ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่
เราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังประกอบกับระเบียบต่างๆที่ออกมาในการใช้รถให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้กัน
อย่างระมัดระวัง นั่นคือสิ่งที่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันสอดคล้องกับคําแปรญัตติที่ขอยื่นในวันนี้ ในส่วนที่

- 18 รับรองก็คือว่ามองปัญหารอบด้าน มองในหลายๆจุดแล้วจึงเป็นที่มาของตัดงบตรงนี้ไปในส่วนของปี 61 นั่นคือ
เหตุและผลที่มนั จะลงตัวขออนุญาตอธิบายในส่วนของการตัดงบไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับคือตามระเบียบข้อบังคับ
นะครับ ไม่ทราบท่านเดชคํารณอภิปรายคัดค้านหรือเห็นด้วยกับท่านอนุชาครับ เชิญท่านเดชคํารณครับ
นายเดชคารณ สิงคลีบตุ ร (ส.อบจ.อาเภอบ้านไผ่ เขต 1) : ผมเดชคํารณ สิงคลีบุตรนะ
ครับ จากอําเภอบ้านไผ่ คือเป็นข้อสนับสนุนของท่านอนุชา ที่ผมมาแปลกใจนิดหนึ่งคือว่า ทําไมน้ํามันเชื้อเพลิง
ถึงเหลือเยอะจัง ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกหลายคนที่อยู่ในเขตอําเภอต่างๆคงไม่แตกต่างจากบ้านไผ่ ผมเลยอยาก
ถามไปว่า ช่างออกสํารวจงานเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามราชการไหม เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานไม่ว่าจะอบรมหรือ
อะไรก็ตามที่ออกทําหน้าที่ เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ไหม
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เดี๋ยวครับท่านครับ ท่านคงฤทธิ์
ขอประท้วงครับเชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2 ) : ท่านประธานครับ ให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับของการประชุม อันนี้อยู่ในวาระที่ 2 ระเบียบการแปรญัตติ ผู้ทสี่ ามารถพูดได้ก็คือ ผู้ที่ยื่นคํา
แปรญัตติ ผู้สนับสนุน และผู้เป็นคณะกรรมการเท่านั้น ต้องขออนุญาตท่านเดชคํารณด้วยความรักครับ เราอยู่
ในที่ประชุมก็อยากให้ทีประชุมแห่งนี้ปฏิบัติไปด้วยความถูกต้อง แล้วอีกอย่างนะครับ คณะกรรมการเสียงส่วน
น้อยในคํายื่นแปรญัตติ ในวงเล็บนะครับที่ขออนุมัติคําแปรญัตตินั้นขอให้แก้ไขด้วย ถ้าคณะกรรมการไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายเสียงส่วนมากหรือเสียงส่วนน้อยก็คือขอสงวนความเห็นครับด้วยความเคารพครับ สวัสดีครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : จริงๆ ผมได้ท้วงท่านเดชคํารณ
แล้วนะครับ เชิญท่านนั่งนิดหนึ่งนะครับ ผมขอชี้แจงแปปนึงครับ ตามข้อกฎหมายที่ผมให้ท่านเลขาได้ชี้แจงต่อ
สภานะครับ ข้อ 64 นะครับ เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติ ได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ได้คัดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปราย
เมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้ว ผู้ใดจะสนับสนุน หรือผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติ ก็ให้ผู้นั้นอภิปราย ท่านต้องคัดค้าน
แล้วอภิปรายสลับกันนะครับ ไม่งั้นจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผมถึงเรียนถามท่านเมื่อสักครู่นะครับ ตาม
ข้อบังคับ จริงๆ ผมก็อยากจะให้ท่านอภิปราย ขอท่านเก็บไว้วาระอื่นๆ ละกันนะครับ ขอบคุณนะครับ ไม่มีนะ
ครับ ท่านนายกชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ ไม่นะครับ ผมขอปิดการอภิปรายนะครับ ขั้นแปรญัตติสําหรับข้อนี้นะ
ครับ ก่อนที่จะลงมติผมจะให้ท่านเลขชี้แจงข้อกฎหมายนะครับ เกี่ยวกับการลงมติ เชิญท่านเลขครับ
ด.ต.พิชติ ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
มาตรา13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยูใ่ นความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ
มาตรา27 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราวต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึง
จะเป็นองค์ประชุม
มาตรา28 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มบี ัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้

- 19 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 77 วรรคสอง ประธานสภาท้องถิน่ หรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทําหน้าที่ประธานที่
ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่น
ก็ได้
ในวันนี้เรามีสมาชิกเข้ามาประชุมตามรายชื่อทั้งหมด 36 ท่าน ตอนนี้ผมขออนุญาตเช็คองค์
ประชุมก่อนนะครับ ตอนนีค้ รบองค์ประชุมครับ มี 31 ท่านครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครบองค์ประชุมนะครับ ตอนนี้
ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงศ์ ได้ยื่นคําขอแปรญัตติ ตัดงบและสงวน
คําแปรญัตติ หน้า 48 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสํานักปลัดฯ เดิมตั้งไว้ 3,000,000.-บาทถ้วน ขอตัด
ลดจํานวน 500,000.-บาท คงเหลือ 2,500,000 บาทถ้วน โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นด้วยกับท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ 33 เสียงนะครับ
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยโปรดยกมือครับ
ไม่มีนะครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ได้ยื่นคําแปรญัตติ ตัดลดหน้า 48 นะ
ครับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสํานักปลัดฯ เดิมตั้งไว้ 3,000,000บาทถ้วน ขอตัดลดจํานวน
500,000 คงเหลือ 2,500,000 บาทถ้วนนะครับ
ต่อไปเป็นข้อ 2 นะครับ ท่านอนุชาได้ยื่นคําขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขอตัดลดหน้า 47 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสํานักปลัดฯ เดิมตั้งไว้ 8,100,000.-บาท ขอตัดลด
จํานวน 2,000,000.- บาทให้คงเหลือ 6,100,000.- บาท และ ขอสงวนคําแปรญัตติซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติดังนี้นะครับ
เห็นชอบให้ยนื ตามร่างเดิม เห็นชอบจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์
2. นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
3. นางอัญชลี เฟื่องทอง
4. นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง
5. นางกรรณิการ์ สืบสารคาม
ขอสงวนความเห็น จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล
2. ด.ต.พิชิต
ศรีวิไล
เชิญท่านอนุชาผู้ยื่นคําแปรญัตติครับ เชิญท่านอนุชาครับ
นายอนุชา ตัง้ วานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมือง เขต 5 ) : ครับท่านประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู้ทรงเกียตริ ในข้อนีผ้ มได้ยื่นคําแปรญัตติหน้า 47 ข้อที่ 4 บรรทัดที่ 5 ข้อตัดลดค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ของสํานัดปลัดฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเดิมตั้งไว้ 8,100,000.-บาท ผมขอตัดลดจํานวน
2,000,000.-บาท ให้คงเหลือ 6,100,000.-บาทถ้วน กล่าวคือตามงบประมาณปี พ.ศ. 2560
คือได้มีการตั้งไว้ 4,000,000.-บาท ประจํามาทุกปี คล้ายๆกับว่าเป็นวัตถุเป็นธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ ทุกปีตั้ง
4,000,000.-บาท ปี 59 58 60 ก็ตั้งโดยธรรมเนียมวิธีปฏิบัติตั้งอยู่ 4,000,000.-บาท เป็นประจําทุกปี

- 20 แต่ตกมาปีนี้ ปี 2561 ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของราษฎรก็ฝืดเคือง การจ้างงานก็ไม่มี รัฐบาลเองก็เก็บ
ภาษี องค์กรของเราเองก็เก็บไม่ค่อยจะได้ เมื่อองค์กรมีรายได้น้อยส่วนกระแสตั้งมาปีนี้ ตั้งไว้ 8,100,000
บาท จริงๆ แล้วตามสภาวะในการตั้งข้อบัญญัติ เมื่อเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี ควรจะตั้งไว้ในสิ่งที่มันจําเป็น แต่ว่า
ไม่ทราบว่าเหตุผลกลใด ตกมาปีนี้ตั้งมากกว่าเดิม ท่านก็อาจจะชี้แจงผมว่า ตั้งไว้ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
เพื่อให้ข้าราชการเข้าอยู่พัก จะได้ประหยัดงบประมาณในส่วนค่าเช่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ ตามสิทธิ์ของข้าราชการ อันนี้
ผมไม่เถียง แต่ว่าผมก็มีข้อสังเกตตั้งทุกปี ซ่อมทุกปี ยกตัวอย่างเมื่อหลายปีผมจําได้ มีการซ่อมห้องแถวด้านหลัง
ตึกโอทอป มีอยู่สมัยหนึ่งผมได้มาอภิปรายอยู่ ผมจําได้ผมอภิปรายคราวนั้นไปซ่อมร่องน้ําแทนที่จะทําให้มันต่ํา
ให้น้ํามันไหล ดันยกร่องน้ําให้มันสูงกว่าห้องน้ําห้องพักน้ําก็ไหลย้อนตอนนั้นจําได้ หัวหน้าหลามเดือดร้อนที่สุด
กับพนักงานขับรถท่านนายก นายวิเชียรเข้าห้องน้ําไม่ได้ น้ําไหลย้อนหลับ ผมจําได้ผมอภิปรายคราวนั้น ผมก็
บอกที่ประชุมอยู่ในปีนี้ไม่ต้องไปไกลหรอก เรื่องจะไปแจ้งของน้ําท่วม ไปแจ้งอยู่หลังตึกนี้ก่อน ผมจะได้
ผมอภิปรายคราวนั้น ตกมาปีนี้ ปี 60 ก็ได้ยินข่าวว่าซ่อมอยู่นะ ไม่รู้ว่าตรวจงานเสร็จหรือยังก็ซ่อมมันแต่ของ
เก่าแหละ จะพังแหล่ไม่พังแหล่ ผมก็เคยอภิปรายนะ จะไปซ่อมมันทําไม มันพุมันพังแล้ว สร้างใหม่มันซะเลย
ก็ไม่สร้างก็จะซ่อมมันอยู่อย่างนั้น เมื่อก่อนหน้านั้น ก็มาซ่อมหลังๆ ด้านตะวันออกนิ ก็มาซ่อม ตกมาปีนี้ซ่อม
มากกว่าเก่า เอาละซ่อม เมื่อมันมีความจําเป็นจะซ่อมก็ซอ่ ม ในที่ประชุมผมก็เลยถามว่าไอ้ที่จะซ่อมมีแบบมี
แปลนเขียนหรือยัง หรือนั่งเทียนเขียนมาขอเงินการจะทํางบประมาณ มันต้องออกแบบต้องคํานวณซะก่อน วิธี
คํานวณอยู่ต้องไหนว่ามันต้องได้ 8,100,000.-บาท ผมอยากจะรู้อย่าทําเหมือนงวดที่แล้ว ผมประชุมประจํา
นะคับไม่ค่อยขาด วันนี้ผมจะลาประธาน ผมยื่นใบลาเมื่อวาน ประธานไม่อนุญาตผมก็เลยจําเป็นต้องมาประชุม
ในวันนี้ก็เลยไม่ว่ากัน ครั้งหนึ่งมีการที่จะของบประมาณ โดยการร่างแบบการ์ตูน ท่านนายกก็เลยถอน นี่ก็จะ
เหมือนเก่า แบบแปลนอยู่ไหนวิธีคํานวณอยู่ไหนเอามาอ้างผม เอาอ้างซะดีดี แบบอยู่ไหน ถ้าว่ามีความจําเป็น
ประมาณการอยู่ไหน มันหลายครั้งหลายคราในงานประชุมสภาองค์การตรงนี้ จริงสภาเราก็อยู่ร่วมกันแหละ
ครับไม่ทะเลาะหรอก ฝ่ายข้าราชการก็ดี ฝ่ายสภาก็ดีแหม่กระทั่งตัวผู้นําท่านนายกก็ดี เพียงแต่ว่าเราทําหน้าที่
ทําอะไรให้มันถูกต้อง อย่าไปเขียนแบบการ์ตูนมาขอนะ ผมขอแบบ ขอไอเทมใช่ไหมท่านผู้รู้ ท่านวิศวกรของเรา
ก็มี ท่านทองสุขผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น เขาเรียกไอเทมหรืออะไรนะผมจําไม่ได้ เอามาอ้างกัน ถ้าท่านมีแบบ
มีประมาณการ เอามาอ้าง เอามาชี้แจงในสภาได้ ท่านสมาชิกต้องอาจจะเห็นพ้องต้องกับท่านก็ได้ ไม่อาจจะ
เห็นกับผมก็ได้ ถ้าเสียงสภายกมือก็ผ่านไปแต่ถ้าท่านชี้แจงในสภาไม่ได้ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เทคะแนนมา
ทางผมก็จะโดนตัดเหมือนญัตติที่แล้ว ครับขอบคุณมากครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2 ) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก
ครับ ผมคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูลครับ ส.อบจ.อําเภอพล เขต 2 ครับ สิ่งที่วนั นี้ได้ยื่นแปรญัตตินั้น มันมีที่มาที่ไป
ไม่ใช่ว่าเราจะยื่นโดยขาดเหตุและผล
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ท่านคงฤทธิ์ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้
รับรองนะครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2 ) : ใช่ครับผู้รับรองญัตติ ระเบียบดู
ตลอดครับท่านประธานไม่ต้องบอก ผมปฏิบัติตามญัตติครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ท่านดูอยู่แต่ท่านต้องรายงาน
ก่อนครับในฐานะอะไร

- 21 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2 ) : ในฐานะผู้รับรองที่ยื่นต่อสภาแห่ง
นี้ หน้า 43 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสํานักปลัดฯ เดิมตั้งไว้ 8,100,000.-บาท ขอตัด 2,000,000.-บาท
คงเหลือ 6,100,000.-บาท ซึ่งเหตุและผลนั้นท่านผู้แปรญัตติได้ยื่นไปแล้ว ได้อภิปรายเบื้องต้น ผมขออนุญาต
สนับสนุนครับ ในส่วนที่สภาแห่งนี้ได้พิจารณา มีครั้งหนึ่งงบตัวเดียวกันที่ต้องไว้ ที่เข้ามาแล้วไม่มีแบบนะครับ
วันนั้นได้ท้วงติงกัน ได้พูดไว้หลายประเด็น ได้ซักถามกันยาวนานมาก แต่ก็ไม่อยากจะเล่าขอเกริ่นนะครับ ผมไม่
ลงในรายละเอียด ก็ได้มีการอภิปรายและได้มีการขอญัตติไปเฉกเช่นเดียวกัน วันนี้สภาวะปัจจุบันนั้นมีความ
จําเป็นหลายๆ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็น อปท.ขนาดใหญ่ เราก็อยากให้เป็นตัวอย่างที่ดี
กับอปท.เล็กๆ ในจังหวัด เฉพาะการใช้จ่ายนั้นก็อยู่กับมุ่งหมายความสําคัญ กําหนดรายได้ที่เข้าไม่เหมือนเดิม
ค่าปิโตรเลียมไม่เหมือนเดิม ค่าแก๊สไม่เหมือนเดิม บุหรี่ลดน้อยลง ค่าที่พักเท่าเดิม สิ่งเหล่านี้มันเป็นที่มาของ
รายได้ เพราะฉะนั้นการใช้จา่ ยขึ้นอยู่กับความขยันและได้ผลคุ้มค่า สิ่งทีผ่ ่านมาก็คือ เราเอาเงินเป็นตัวตั้ง แล้วก็
มาออกแบบตามหลัง วันนี้จึงขออนุญาตถ้าเรามีแบบแปลน มีเหตุมีผลทีจ่ ะประกอบการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง
นั้น สภาแห่งนี้เห็นด้วยครับ แล้วก็วันนี้ถ้าไม่มีสิ่งที่ว่านั้น การตัดงบประมาณ 2,000,000.-บาท เพื่อให้อยู่ใน
6,100,000.-บาท เพื่อให้ทางข้าราชการไปใช้จ่ายอย่างถูกต้องและประหยัด เพื่อให้ได้ผลอย่างคุ้มค่าตาม
สภาวะเศรษฐกิจครับ ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญคณะกรรมการแปรญัตติที่
สงวนความเห็นครับ เชิญท่านวิบูลย์ครับ
นายวิบูลย์เรืองประเสริฐกุล(ส.อบจ.อาเภอเวียงเก่า) : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่านนะครับ ผมเองอยู่ในส่วนสงวนความเห็นนะครับท่านประธาน ตามคําแปรญัตติของ
ท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ นะครับ ขอตัดลดค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นเดิมตั้งไว้ที่ 8,100,000.-บาท ขอตัดลดจํานวน 2ล้านให้เหลือ 6,100,000.-บาทนะครับ วันนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญท่านอนุชา นะครับแล้วก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้มาคุยกันเรื่อง
นี้นะครับ ครับผมเองก็เห็นด้วยกับท่านอนุชานะครับว่า จริงๆ แล้วงบการซ่อมแซมของบ้านพักของข้าราชการก็
มีความจําเป็นนะครับแต่สิ่งสาระสําคัญก็คือ ฝ่ายบริหารและก็ส่วนสํานักปลัด นะครับแล้วก็กองช่างนะครับ
น่าจะมีแผนงานนะครับ ว่าท่านจัดซ่อมบ้านพัก ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ6 ระดับ 7 ระดับ 8 มีอะไรเสียหาย
บ้างนะครับ ท่านก็อาจจะทํามาเป็นคร่าวๆ ว่างบประมาณนี้ จะเปลี่ยนหลังคงหลังคาว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ
วันนั้นก็ได้คุยกับท่านอนุชาว่าถ้ามีแบบแปลนมีจํานวนบ้านพักที่จะซ่อม ซ่อมอะไรบ้างแล้วก็มีประมาณการของ
ราคามานะครับ ทางท่านอนุชาก็ไม่ได้ติดใจนะครับ แต่ว่า ปัญหาของการตั้งงบนี้เราเองไม่เห็นแบบไม่เห็นอะไร
เลยนะครับว่าเขาจะเอาไปทําอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นทางท่านอนุชาก็เลยแปรญัตติเพิ่ม ปรับลดนะครับ เพื่อว่า
อยากจะให้ทางท่านนายกนะครับได้สั่งการลงไปในส่วนที่เกี่ยวข้องของทางข้าราชการนะครับว่าให้ไปดูมาว่าจะ
ซ่อมกันอย่างไร จะมีบ้านพักมีห้องแถวอะไรที่จะซ่อมให้เอาจํานวนมาแล้วเราจะซ่อมอะไรบ้างเป็นราคาเท่าไหร่
นะครับถ้ามีความจําเป็นนะครับทางคณะกรรมการก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็คงจะได้ยื่นตามข้อบัญญัติเดิมนะ
ครับแต่ว่าเพียงอยากจะทราบเพียงเหตุผล เท่านั้นครับ ขอบคุณครับท่าน
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญคณะกรรมการครับเชิญท่าน
ด.ต. พิชิตครับ
ด.ต.พิชติ ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ สวัสดีผู้
ทรงเกรียติทุกท่าน ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้ง อําเภอหนองนาคํา และในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติซึ่ง
เป็นหนึ่งในผู้สงวนความเห็นด้วยนะครับพูดถึงนะครับ ผมก็อภิปรายเพื่อสนับสนุนผู้ยนื่ เสนอแปรญัตติแต่สิ่งหนึ่ง

- 22 ที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าจริงๆ แล้วบางครั้งการซ่อมแซมนั้นนะครับถ้างบประมาณมันเสนอบางสิ่งบางอย่าง
มันไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้ามันอาจจะไม่มแี บบแปลนนะครับ แต่อย่างน้อยงบ 8,000,000.-บาท มันน่าจะมี
แบบแปลนบ้าง แต่สิ่งไม่มีแบบแปลนเช่นในกรณีเกิดขึ้นมาเสียหายในภายหลัง เช่น บางสิ่งบางอย่างที่ต้อง
ซ่อมแซมอย่างกะทันหันอาจจะมีแบบแปลนอย่างนี้เราเข้าใจครับสมาชิกสภาเข้าใจนะครับสิ่งที่เสนอต่ําซัก 2
ล้านบาทนี้ ตอนนี้เรามองว่าจากถนนลาดยางของ อบจ. ขอนแก่น 1,000 กว่ากิโลเมตรนะครับ แต่ละท้องที่
นะครับ มีโซเชียลลงไปว่าถนนลาดยาง อบจ. ขอนแก่นไปดํานาอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ผม ปีที่แล้วก็มี ปีนี้ก็มี ถ้า
งบประมาณ 200 บาท ถ้ามันเสนอตั้งแล้วสามารถตั้งเป็นรายการใหม่ได้ก็น่าจะซื้อหรือซ่อมแซมชุด
ถนนลาดยางนี้ก็ยังเป็นยังจะดีกว่านะครับ เพราะว่าตั้งงบประมาณไว้ 8,000,000 บาท แล้วสิ่งที่ผมอยากจะ
พูดตรงนี้นะครับ อยู่ในบ้านบรบือ เฉพาะบ้านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอําเภอน้ําพองของเราต้น
น้ํานะครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งในสภาแห่งนี้นะครับถ้าจะไหลมาแล้วไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 5 6 เดือนค่าน้ําที่เสียไป
แพงกว่าก๊อกน้ําอีกนะครับท่านประธานครับ ท่านประธานก็เข้าทุกวันก็คงเห็น เมื่อวานผมเข้าก็ยังไหลอยู่แต่
วันนี้ผมยังไม่เข้าอย่างนี้ยังซ่อมไม่ได้เลยก็เลยทําให้รู้ว่าตั้งงบประมาณไว้ตั้งเยอะแยะแล้วทําไมไม่ซ่อมให้ก็เลย
เป็นความเห็นว่าคณะกรรมการขออนุญาตแปรปรับลด 2,000,000 บาทก็ขอสนับสนุนญัตติ ผู้ขอเสนอคํา
แปรญัตติของท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ของพระคุณมากครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านนายกชี้แจง
นายพงษ์ศั กดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์ก ารบริห ารส่ วนจังหวัด ขอนแก่ น) :
ครับท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุก
ท่านครับ
สําหรับเรื่องการแปรญัตติตัดงบประมาณค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างนะครับ ซึ่งตั้งไว้
8,100,000.-บาท นะครับ ขอตัดให้เหลือ 6,100,000.-บาท จริงๆแล้วนะครับงบประมาณ 6,100,000.บาทนั้น ก็มีท่านสมาชิกท่านหนึ่งท่านก็จะเอาไปทําอย่างอื่นอีกประมาณ 2,000,000.-บาทจริงๆก็เหลือ
4,000,000 กว่าบาทนะครับ ก็อยากกราบเรียนว่า การซ่อมแซมบ้านพักก็ดีอาคารบ้านพักก็ดี แม้กระทั้ง
สํานักงานของเราก็ดี ซึ่งนับวันมีแต่จะเก่าลงไปเรื่อยๆ นะครับ เก่าลงไปเรื่อยๆๆ เก่าลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเราจําเป็นที่
จะต้องใช้งบประมาณเหล่านี้มาซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณ สูงพอสมควร แต่ผมอยากกราบเรียนว่าข้าราชการก็
ตาม พนักงานจ้างก็ตาม ลูกจ้างก็ตาม ท่านก็เป็นเครื่องมือของเราสิ่งสําคัญสวัสดิการบ้านพักก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มี
ความจําเป็นมีความสําคัญกว่าข้าราชการพนักงานแล้วก็ลูกจ้าง ถ้าเรามาดูว่าเราไปดูแลส่วนราชการอื่นๆ ก็ดี
หน่วยงานอื่นๆ ก็ดีเราดูแลไปเยอะกว่านี้แต่นี้คือเครื่องมือของเรา ข้าราชการคือเครื่องมือของเรา พนักงานจ้าง
คือเครื่องมือของเราลูกจ้างคือเครื่องมือของเรา เพราะฉะนั้นขวัญกําลังใจในการที่จะให้กับข้าราชการพนักงาน
และลูกจ้างของเรานั้นเราก็ควรที่จะดูแลเขาบ้างนะครับว่าให้เขามีที่พักพิงที่อาศัยพออยู่ได้นะครับ นอกจาก
ซ่อมบ้านพักแล้วนะครับก็ยังมีอาคารสํานักงานบางส่วนที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมแม้กระมั่งที่จอดรถ หน้าตรง
นี้นะครับ หลังกองพัสดุหรือหลังกองคลังตรงหน้าห้องประธานสภาพอดี ตรงนี้เราก็จะรื้อ ทําให้เป็นหลังคาที่
จอดรถที่ทันสมัยนะครับ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราจะได้มีที่จอดรถที่ทันสมัยนะ
ครับตรงหน้าห้องประธานสภานอกจากนั้นเราก็จะไปทําทางเดิน นะครับ อย่างที่เราทําด้านข้างติดถนนรั่วฝั่ง
ทางด้านตํารวจภูธรภาคตรงนั้นเราจะมาทําช่องตรงนี้ระหว่างสํานักการช่างนะครับแล้วก็ตึกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นเราก็จะทําให้เป็นทางเดินที่สะดวกในการจะเดินทะลุมาทางห้องสภาแล้วก็ไปเชื่อมกับอาคาร
ทางหลวงชนบทตอนนี้เขาโอนให้เราเขาโอนให้แล้วเราก็ตอ้ งไปปรับปรุงซ่อมแซมตรงนัน้ นะครับโดยที่เราจะย้าย
กองคลังและกองพัสดุไปอยู่ที่อาคารสํานักงานทางหลวงชนบทนะครับก็อยากเรียนว่างบประมาณ แค่ 4 ล้าน
บาทก็ไม่มากมายนักนะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการพนักงานลูกจ้างแล้วก็เป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นการปรับปรุงอาคารนะครับ สํานักงานของเราให้ดูทันสมัยอยู่เสมอนะครับอาคารสํานักงาน

- 23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราถ้าไปเปรียบเทียบกับสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆแล้ว
ของเราจะไม่ได้สวยหรูเหมือนกับสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆที่เขาใช้งบประมาณ 500 ล้าน
10000 ล้านสร้าง แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็อยู่แบบพอเพียงตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรพ
ระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับที่ท่านบอกว่าให้พอเพียงเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็
จะนําเอาไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ํานะครับเรื่อง
ปัญหายาเสพติด เรื่องสุขภาพ เรื่องการศึกษา เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้สร้างสํานักงานใหม่นะครับ
เราจะทําสํานักงานเก่าของเราให้ดีด้วยการปรับปรุงปีละนิดปีละหน่อยนะครับให้เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มีที่ทําการให้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้างแล้วก็สมาชิกได้มีที่ทําการเพื่อเป็นที่บริการให้กับพี่น้อง
ประชาชนที่มาติดต่องานนะครับผมคิดว่างบประมาณส่วนนี้ก็ไม่ได้มากมายนักนะครับไม่ได้มากมายกับ
ทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะครับทรัพย์สินที่เราจะต้องซ่อมแซมความสึกหรอนะครับเราไม่ได้ตั้งโอเวอร์ไม่ได้ตั้งเดินไป
นะครับผมคิดว่างบประมาณเพียงนี้ก็พอเหมาะแล้วผมว่าอาจจะไม่พอด้วยซ้ําไปเดียวจะให้ทางท่านปลัดได้มา
ชี้แจงเดี๋ยวจะได้แจกเอกสารให้เราได้ทราบแล้วก็แบบแปลนของเราก็มีพร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่าน
ปลัดได้มาชี้แจงให้ฝ่ายสมาชิกได้ทราบครับ
นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : กราบขอบพระคุณ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะค่ะ กราบเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะค่ะ
ท่านประธานสภา ก่อนอื่นก่อนที่จะขอชี้แจงขออนุญาตท่านแจกเอกสารบัญชีทรัพย์สินให้ทางท่านสมาชิกแล้วก็
พร้อมกับบรรยายรูปภาพประกอบด้วยนะค่ะ ขออนุญาตท่านประธานค่ะ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ อนุญาตครับ
นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : กราบเรียนท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านคณะผู้บริหารแล้วก็
ท่านประธานที่ปรึกษา ประชาคม ผู้ทรงเกรียติทุกท่านนะคะ ในที่ประชุมแห่งนี้นะคะ ในส่วนของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 8,100,000.-บาท ก็คืออย่างที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นําเรียนแล้วนะคะว่างบที่ตั้งไว้
เป็นส่วนหนึ่งก็คือ 2,100,000 ก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่จะซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในบางภาคส่วนอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่แผนในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะ บัญชีทรัพย์สินที่ได้
นําเรียนเสนอไปในรายที่ 6 นะคะจะเป็นอาคารบ้านเรือนแถว 18 หลังจากที่ท่านอนุชา ท่านน่าจะได้ไปเดินชม
แล้วนะคะขอภาพบ้านด้วยนะคะเป็นเหมือนสลัมดีๆ นี้เองนะคะและในขณะเดียวกันเมื่อเรามาเห็นสภาพ
ดังกล่าวแล้วเรามองย้อนกลับไปที่ด้านหลังสลัมของเราจะเห็นบ้านของกรมทางหลวงซึ่งเขาปรับปรุงบ้านพัก
ของเขานะคะสภาพเป็นเหมือนสภาพเดิมเหมือนสภาพทางหลวงที่ปรับปรุงนะคะ อันนี้คือสภาพบ้าน 18 หลัง
นะคะอันนี้คือบ้านของทางหลวงนะคะ เราก็เลยมีแนวคิดว่า 1. งบประมาณที่เราใช้อาจจะไม่ถึงกับบ้านของทาง
หลวงให้กับพนักงานของเขาคือเป็นลูกจ้างด้วยซ้ําไปนะคะ ของเราเป็นข้าราชการระดับ 6 ระดับ 7 ทีอ่ ยู่ ณ
ตรงนั้นนะคะ ในขณะเดียวกันเราก็เลยมีแนวคิดว่า 1 .แม้งบประมาณเราจะมีเพียงน้อยนิดการทําปรับปรุง
ซ่อมแซมเราให้สํานักการช่างในการประมาณการออกแบบเฉพาะบ้านเรือนแถว 18 หลัง จะใช้งบในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมก็คือระบบห้องน้ําปูพื้นกระเบื้องทั้งหมดแล้วก็ระบบเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน
เป็นระบบไฟฟ้า แล้วก็ซ่อมประตูหน้าต่างห้องน้ําสภาพจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะใช้งบประมาณเฉพาะ 18 หลัง
1900000.-บาทเศษนะคะ ซึ่งเราได้ประมาณการไว้แล้วแบบนี้แบบแปลนทางสํานักการช่างก็ได้ออกแบบใน
ส่วนนี้แล้วนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2518 19 นะคะเป็นอายุประมาณ 42 ปี นะ
คะ บ้านในบริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะตรงนี้คืออายุก็ 41 ปีแล้ว เราไปเดินดูไปสํารวจดู
พื้นไม้ ผุ กร่อนบ้างท่านที่อยู่แทบไม่กล้าขึ้นชั้น 2 เลยอันนี้เราก็อยากจะดูแล บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

- 24 จังหวัดแล้วก็อยากจะปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ถ้าสร้างใหม่ก็คงจะอยู่ในงบประมาณที่สูงพอสมควร
เพราะบ้านรวมแล้วทุกหลังจะรวมแล้วประมาณ 39 หลังนะคะ ที่บุคลากรที่เราอยู่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นบ้าน
บริเวณด้านหลังสนามกีฬาตรงนี้จะใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมไม่เยอะเพราะว่าโครงสร้างจะดีเพราะเป็น
บ้านที่สร้างมาปี 35 นะคะ ซึ่งถือว่าอายุน้อยที่สุดก็คือ 27 ปีนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นบางภาคส่วนที่เราอยากจะ
นําเรียนแล้วก็นําเสนอขออนุมัติท่านประธานและท่านสมาชิกได้โปรดให้ความเห็นในเรื่องของสภาพความ
เป็นอยู่สําหรับบ้านพักข้าราชการ ณ อีกบางภาคส่วนศาลาประชาคม อาคารสํานักงานสร้างมาตั้งแต่ปี 17
มีการปรับปรุงซ่อมแซมภายในก็จริงแต่ท่านจะเห็นได้ว่าเวลาหน้าฝนท่านเดินไปพบท่านนายก ชั้น 2 รั่วซึมไป
หมดแล้วห้องพัสดุที่จะย้ายไปอยู่อาคารทางหลวงฟ้าหลังคาแทบจะลงมาเจ้าหน้าที่แทบจะนั่งทํางานอยู่ไม่ได้
เพราะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการต่อเติมแล้วช่วงเชื่อมต่อมันทําให้เกิดการรั่วซึมแล้วในแนวคิดจริงๆถ้า
กองพัสดุแล้วก็กองคลังย้ายไปอยู่ที่อาคารใหม่ที่เราจะปรับปรุงใหม่เราไม่สามารถสร้างได้นะคะ เพราะว่าอาคาร
นั้นเราจะต้องปรับปรุงเช่นเดียวกันเพราะเป็นอาคารของทางหลวงชนบทที่เขาให้เราใช้นะคะมันจะต้องใช้งบใน
การปรับปรุงไม่สามารถที่จะก่อสร้างใหม่ได้มันก็ติดข้อเงื่อนไขข้อระเบียบด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของการ
ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไปแล้วอย่างที่ท่านนายกได้นําเรียนอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงศาลาประชาคม นะคะ ศาลา
ประชาคม สร้างมาตั้งแต่ปี 17 เช่นเดียวกันนะคะ อายุ 43 ปีในบางภาคส่วนก็ได้มีกี่ปรับปรุงซ่อมแซมไป
แล้วแต่ว่าสภาก็ยังการใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งศาลาประชาคมเราใช้ในเรื่องของการบริการประชาชน บริการ
ส่วนราชการทั้งจังหวัดที่มาใช้ที่หน่วยงานของเรานะคะอันนี้คงต้องเยอะแยะมากมายจากบัญชีทรัพย์สินที่ได้นํา
เรียนไปที่ท่านคงจะกล่าวพูดไม่หมดแล้วก็ภายใต้ภาวะงบประมาณที่จํากัดแบบนี้ในขณะเดียวกันอาคารขนาด
ใหญ่อย่างที่ว่าถ้ากองคลังกองพัสดุย้ายลงไปข้างล่างโซนคณะผู้บริหารก็คงจะขยับขึ้นมาอยู่ในชั้นที่ทา่ นนายกอยู่
เพื่อในเรื่องของการบริหารงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้นแล้วก็โซนผู้บริหารก็จะอยู่ในโซนเดียวกันนะคะ ไม่ได้อยู่แยก
ส่วนก็คงจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะต้องกราบขออภัยในบางภาคส่วนว่า
ความล่าช้าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นผลกระทบจากงานที่เราทําในปี 2560 นะคะ เพราะว่าแผนงาน
โครงการเราทํามีเกือบเพิ่มขึ้นประมาณ 200 เท่าด้วยซ้ําไปเพราะโครงการมีอยู่ 800 กว่าโครงการนะคะ
ที่ช่างต้องทําเราเร่งรัดช่างทุกวัน ว่าช่วยทําหน่อยห้องสภาที่จะต้องซ่อมรีบซ่อมพึ่งส่งเรื่องมาเมื่ออาทิตที่แล้วเอง
ค่ะแล้วก็ห้องน้ําท่านประธานที่จะซ่อมห้องน้ําที่อาคารนี้แม้กระทั้งห้องประชุมสภาแนวคิดจริงๆ แล้วท่านนายก
ยังมองว่าคับแคบแล้วยังอาจจะขยับขยายด้วยซ้ําไปนะคะ งบประมาณที่คิดว่าตั้งไว้คิดว่าคงจะไม่พียงพอ
ต่อแผนงานที่จะดําเนินงานแล้วก็ซ่อมแซมค่ะ แล้วก็ได้เรียกช่างที่เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบซึ่งใน
ขณะเดียวกันเขาก็ระดมทีมไปทําในเรื่องพุฒมณฑลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะคะ ก็คงต้องกราบ
ขอความกรุณาจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ ในเรื่องของการพิจารณางบประมาณใน
เรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งถือว่าถ้าเราเหมือนอย่างที่ท่านนายกได้นําเรียนแล้วว่าเราไปดูแลส่วนราชการ
อื่นๆ ก็เยอะแยะมากมายแต่บุคลากรที่จะเป็นไม้เป็นมือบุคลากรที่จะทํางานให้กับองค์กรเราจะให้อยู่แบบสลัม
เชียวหรืออันนั้นอยากจะเรียนท่านไปดูด้วยตาด้วยซ้ําไปว่าน่าอเนจอนาถแค่ไหนขอบพระคุณท่านค่ะ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่าน อนุชาครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับในฐานะ
เจ้าของญั ตติ ฟัง ภาคส่ ว นราชการขึ้ นมาชี้แจงคําพู ดนั ยหนึ่ งคล้า ยๆกับว่ าสมาชิก สภาจั งหวั ดไม่ได้เห็นใจ
ข้าราชการ จริงๆ เห็ นใจนะเห็ นใจเราไม่เคยมีค วามอาฆาตมาตรร้ า ยเรามี แต่ค วามเอื้ ออาทรต่ อกันซึ่ ง
กันและกัน เพี ยงแต่ ว่ าเหตุผ ลท่ านมาชี้แจงจะมาโยนความผิดให้ส ภาไม่ได้ส ภาก็ ต้ อ งทํา ตามหน้า ที่ตาม
ข้อ 13 ที่ ผ มได้เกินไปแล้ ว นั้นแม้ กระทั้ ง ท่านเลขาก็ ได้ กล่าวข้อสงสั ยเราเราไม่ ได้ ไปอาฆาตมาตรร้ าย
ใครก่อนที่ ผ มจะอภิป รายในครั้งแรกผมก็ว่ าเราก็มีหน้ าที่ที่จะดูแลในสิทธิ์ข องข้ า ราชการเราก็ ไม่ว่ ากัน
เพีย งแต่ ว่ าขั้ นตอนและวิ ธี การของท่ านที่จะเสนอญั ต ติเข้ ามาสู่ค ณะกรรมการเสนอเข้ า มาสู่ร่า ง

- 25 งบประมาณจริงๆแล้ วสาระสําคัญ ที่ ผ มต่ อว่ าก็คื อประเด็นที่ว่ าท่ านเอามาได้ อย่า งไรตั วเลขมั นมี วิธี
คํานวณหรือยั ง มั นมี แ บบแปลนหรื อยั งท่ านไปถ่า ยอะไรมาให้ผม มณีจันทร์บ้ านพักเลขที่ 313/ 4
แปลว่ าของมณีจันทร์ อี กเจ้าหนึ่ ง 264/49 ของนาตยาต่ อจากนั้ นว่ างหมดผมไม่เข้ าใจหรอกครับที่
ท่านเอาช่ องๆๆมาให้ผ มดู แ ล้ วผมก็ได้ อ ภิปรายไปแล้ วก่อ นหน้ านั้ น ว่า งบปี 60 ที่ตั้ง ไว้ 4ล้านทราบข่ า ว
ว่าซ่ อมอาคารตรงนี้แ หละท่ านจะมาซ่ อ มซ้ําซ้ อนอย่ า งนี้ สตง. ซั ด หัวเอานะนิ ไม่ใช่ผมพู ดเล่ นนะ ไม่ใช่
ผมพูด เล่นนะอย่าให้ผ มกล่ าวในตรงนี้ เลยผมรู้ว่ าใครเป็นคนซ่ อมด้ วย ปี 60 ก็ซ่ อม 61 ก็จะมาซ่ อมอี ก
มันซ้ําซ้ อนไหมแล้ วท่ านก็ม าฉายสไลด์ใ ห้ ผมแล้วท่านก็ อยู่ต รงโปรเจทเตอร์ผมว่ าก็น่าจะลงมาเวลาเขา
ฉายสไลด์ นั้น แสงมั นไม่ ธรรมดาตาบอดได้ผมเป็ นห่ วงท่านประธานท่าน ดร. ผม
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ลงจากที่นั่งไม่ได้ครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ได้ขออนุญ าต
ในสภาเขาก็ไ ม่ ว่า
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เดี๋ยวเขาว่าขาดไม่มีประธาน
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ไม่ครับ ท่านขอ
อนุญ าตลงมา สภาอนุโลมเพราะแสงอั น ตราย
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับขอบคุณครับ ครับนั่งได้อยู่ครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ผมเป็น ห่ว ง
สุขภาพน่ าจะให้มั นไปเยื่ องๆ ซั กหน่อยที่ จะฉายไปนะถูกตาประธานผมเป็นห่ว งนี้คือสิ่ งที่ผมสงสัยมัน
ไม่ใช่ว่ าการที่ จะไม่ เป็นใจข้ าราชการมั น ไม่เกี่ย วมันคนละส่วนไม่ต้ อ งมาอ้า งใครรั กใครกว่ ากั น มันเปรี ยบ
ไม่ได้มั นไม่ มี เ กวั ด ไม่ มี ปรอท ใครรักใครกว่ ากันมัน เที ยบกัน ไม่ ได้ ท่ านไม่ ต้อ งเอามาอ้ างผม ผมในฐานะ
ผู้แปรญั ตติ ถ้ ามี ปรอทเอามาอมก็ ได้ใ ครจะรักใครมากกว่ ากันแต่ มัน ไม่มีขบวนการตรงนี้ไม่ ต้ องเอามา
เดี๋ย วนี้ผมอ้ า งเรื่อ งระเบี ยบวิธี การแบบอยู่ไหนแปลนอยู่ไหน ท่ านมาร่า ยไปเอาหละไอซ่ อมยกตัว อย่ าง
ไอซ่ อมไอที่ เขามอบให้เรามาใช้กี่ บาทเอาไอเท็มมาเอาแบบแปลนมาไม่ใช่ว่ าท่ านอยู่เฉยๆๆท่านก็จะไป
ซ่ อมมันซ่ อมเท่ าไหร่ ไอตรงนี้กี่บ าทแล้ วไอซ่ อมผัง ต่ างๆของนาตยา ของมณีจันทร์ 16 แถว 18 แถวมัน
ห้องละกี่ บาทซ่ อม ซ่ อมอะไรบ้ างแจงมาให้ท่านสมาชิ กเขาได้ เห็น ไม่รู้ท่านเอาอะไรมาผมดูก็ ไ ม่รู้สํานัก
ปลัด อะไรอ้ างมาหมดเพื่ ออยากจะได้เ งิน ในวาระนี้แค่ นั้นเองสาระสําคัญ ฟั งหน่ อ ยสิว่ าใบประมาณการ
อยู่ไหนแบบแปลนมั น อยู่ไหนที่ ท่ านคํานวณได้ว่ า เป็ นวิ ธี วิทยาศาสตร์ อย่าฝั น ท่า นฝันเอามาเดี๋ ย วนี้ ท่ าน
ฝันมามาให้ส ภาผ่ านให้ ท่ า นต้อ งเอาวิ ธีวิ ทยาสาสตร์ม ามีหลักคํา นวณสภาเราก็มี บุคลากรที่พ อจะมี
ความรู้ในเรื่ อ งนี้ข อเอ่ ยนามท่ านโอ๊ ด นี้ นะครั บ ท่านวิศวกรนะนิ ปริญ ญาโท คุ มงานมาเยอะแยะ ท่า น
ดร.ทองสุข สะพานลงสะพานลอยในกรุ งเทพแกทํามาหมดเราจะเป็นที่ปรึ กษาให้กับสภาเราได้ท่า นเอา
มาตรงนี้ท่ านอย่ามาอ้ า งอย่ามาร่า ยให้พ วกผมฟั ง อยากจะรู้ วิธีคํานวณเป็ นวิ ทยาศาสตร์ ครับ เป็น
วิทยาศาสตร์ เ ป็นหลั กการของฝ่ ายช่ า ง ท่ านอย่ามาอ้ า งว่ าสภาไม่รัก ข้าราชการมั นรักกัน หมดนั้นแหละ
มันตามสิท ธิ์ เ ขานั้นแหละให้ผ มพูด อะไรอีกไหมท่ านประธาน หะ มั นจะลึก นะหมายความว่ าผม
ยกตั วอย่า งอี ก
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : คือมันเป็นสิทธิ์ของท่านครับ

- 26 นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : เดี๋ย วมัน เป็น
ประเด็ นท่ านมาอ้ างว่ าท่ า นจะมาซ่ อมตรงนี้อี กประเด็ นหนึ่ งเมื่ อ 60 ก็ยังซ่ อมอยู่ไม่รู้เบิ กจ่ ายกันหรือยั ง
แล้วอยู่ๆ ท่ า นจะมาอ้ างว่ า จะมาซ่ อมอีก จะไปตอบ สตง. อย่า งไรมั นซ้ําซ้ อนไหม
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภาท่านสมาชิกครับใน
ส่วนของการแปรญัตติในงบประมาณตรงนีท้ ที่ ่านเจ้าของญัตติได้อภิปรายไปนั้นเราได้ยื่นแปรญัตติในวันที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้มาชี้แจงเอกสารตรงนี้ไม่ได้เข้ามาในวันนั้นเราไม่ทราบพึ่งเกิดขึน้ หรือป่าวเราไม่รู้ในฐานะ
สิทธิทําหน้าทีข่ องคณะกรรมการเรามีฝ่ายบริหารเรามีท่านนายกเรามีฝ่ายข้าราชการเรามีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นหน้าทีย่ ึดแบกภาระ 3 ฝ่ายด้วยกันชัดเจนและแน่ ฉะนั้นการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณจึง
เป็นหน้าที่อกี ส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาจังหวัดทุกท่านที่จะต้องทําหน้าที่ตามข้อ 13 แล้วก็ได้ยนื่ แปรญัตตินั้นคือ
ความชัดเจนและถูกต้องวันนี้ทที่ ําหน้าที่ตรงนีก้ ็คือว่าพอในวันนั้นเราสอบถามเรื่องแบบแปลนและรายละเอียดใน
การใช้จ่ายเราไม่ได้บอกว่าเราไม่เห็นด้วยในการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั้งสถานที่
ราชการในส่วนต่างๆเราเห็นด้วยแล้วพร้อมสนับสนุนด้วยในส่วนที่ข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการหรือลูกจ้าง
พนักงานจ้างของโรงเรียนต่างๆซึ่งเราเห็นด้วยก็อยากให้เขาเหล่านี้มสี วัสดิภาพที่ดี มีความเป็นอยูท่ ี่ดีภายใต้การนํา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนัน้ คือที่มาของการยื่นญัตตินนั้ คือที่มาที่ผมได้ยนื่ รับรองสนับสนุนญัตตินี้
นี้คือสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ที่ได้พูดตรงนี้ว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นเราให้ทําและเราก็ติดตามมาโดยตลอดวันนีจ้ ึงมีความ
จําเป็นหลายสิ่งหลายอย่างทั้งบ้านพักที่เรามีอยู่นั้นเราอยู่กนั เต็มทีห่ รือยังอยากจะฝากไหนๆก็พูดแล้วก้อยากจะ
ฝากประเด็นในส่วนบางครั้งจะมีคนใช้สทิ ธิ์ในส่วนการเป็นข้าราชการแล้วก็ตวั เองไม่อยู่อาจจะไปอยูท่ ี่อื่นโดยใช้ค่า
ไปเช้าบ้านอยู่หรือไปอยู่บ้านตัวเองแต่ตรงนี้กจ็ ะปล่อยให้กลุ่มอื่นใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ฝากถึงผู้บริหารตรวจสอบอยาก
ชัดเจนดูแลหน่อยโดยเฉพาะข้าราชการที่เข้ามาใหม่ซึ่งในปีหน้าเราจะเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้เป็นคน
ที่พึ่งเริ่มต้นชีวติ พึ่งเงินเดือนยังน้อยต้องได้รับการดูแลจากผู้บริหารได้รับการดูแลจากหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็น
ปลัดองค์กรหัวหน้าองค์กรให้ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่เพื่อเขาจะได้มีกําลังใจและกําลังกายการทําหน้าทีใ่ ห้
เต็มทีม่ าของวันนี้ก็ดูแลตัดงบประมาณตรงนีก้ ็เคลียก็อยากจะบอกว่าให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุมัติงบประมาณจึงขอสนับสนุนการแปรญัตติของท่านอนุชาขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านวิบูลย์ครับ
นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อาเภอเวียงเก่า) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่านนะครับ ผมเองได้รับฟังท่านประธาน ส่วนราชการได้อภิปราย ผมเองเห็น
องค์กรแล้วก็สลดหดหู่ใจมากถ้าท่านเองนี้นะครับเราเป็นองค์กรที่จะต้องดูแลให้ความช่วยเหลือดูแล อปท. อื่นๆ
ในจังหวัดขอนแก่น สิ่งหนึ่งทีเ่ ราเองจะต้องตระหนักเลยนะครับบุคลากรของท่านเองต้องมีคุณภาพสถานที่อยู่
ของเขาต้องเหมาะสมถ้าจะเอาข้าราชการระดับของ อบจ. เราไปพักสะลําหรอครับท่าน ท่านพูดมาผมเอง
ท้อแท้นะครับ อปท. อื่นที่มานั่งฟัง องค์กรเรากําลังจะช่วยองค์กรอื่นบ้านตัวเองก็ไม่เคยดูแลหรอครับท่านท่าน
จะให้พวกช่างพวกข้าราชการมีกําลังใจไปทํางานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรสิ่งพื้นฐานของเขาเองก็ยังไม่ได้มี
ความพร้อมที่ให้เขาอยู่เลย แล้วผมเองอยากจะเรียนถามท่านประธานสภาสู่ฝ่ายบริหารและก็สขู่ ้าราชการ
ระดับสูงนะว่า ท่านทําไมไม่ออกแบบมาเลย เรือนพักท่านทั้งหมดนะออกแบบมา สร้างให้เขาให้มันดีทั้งหมด
แล้วดูสิว่าถ้าท่านชีแจ้งได้ แล้วสภาแห่งนี้จะไม่อนุมัติ ถ้ามันเป็นเรื่องเดือดร้อนนะครับว่าบ้านของท่านเองท่าน
ไม่ดูแลท่านไปดูแลบ้านคนอื่นมันเหมาะสมหรือเปล่าท่าน แล้วผมเองว่านะครับ เมื่อกีท้ ่านประธานและท่าน
นายกมาอ้างว่าท่านได้อะไรให้สมาชิก สมาชิกก่อนที่จะลงสมัครอะไรมาตัวเองว่า มีความพร้อมนะครับ วันนี้มา
รับใช้ประชาชนมีความพร้อมไม่ต้องมาสร้างให้ผมสร้างให้พวกข้าราชการระดับล่างที่เขาไม่มีก่อนท่าน ไอ้พวก

- 27 ผมยังไงก็ใช้ไปเหมือนท่านนายกแหละ สํานักงานท่าน ท่านก็เคยประกาศว่าไม่สร้างใหม่เพราะว่าจะเอางบประ
มารไปช่วยประชาชนพวกผมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะสิ่งไหนที่เป็นข้าราชการระดับล่างเราจะต้องดูแลเขา
ครับ เงินเดือนเขาจะพอใช้หรือท่าน มันไม่พอใช้หรอกท่าน แล้วสิ่งต่างๆที่เราจะมอบให้เขาเป็นสวัสดิการก็ต้อง
ให้เขาให้มันเหมาะสมท่าน ท่านจะซ่อม ท่านจะสร้าง สิ่งไหนที่เกิดประโยชน์กับองค์กร ท่านมีเหตุผลเสนอมาใน
สภาแหงนี้แล้วเขาไม่อนุมัติให้มันรู้ไปท่าน ว่าทุกอย่างนิมันมีเหตุผลแล้วข้าราชการพวกเรานิจําเป็นจะต้องได้
เหมือนกับเงินโบนัสที่เขากําลังจะคุยต่อไปนี้ครับท่าน ผมเองเห็นว่าข้าราชการระดับล่างต้องได้มากกว่า
ข้าราชการระดับสูงเพราะเขาจําแม่นเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะเรียนผ่านท่านปรานว่าเรื่องบประมาณฝ่าย
ข้าราชการเสนอมาถ้าเขามีเหตุผลผมเห็นชอบนะครับแล้วเรื่องที่ผมเองเสียใจมากก็คือว่า เรือนพักต่างๆพวกคุณ
เอง คุณสวัสดิการของลูกน้องคุณคุณจะอ้างว่าสภาแห่งนี้ไม่อนุมัติคุณไม่เคยเสนอแล้ววันนั้นที่ผมได้คยุ กับท่านผู้
แปรญัตติหรือท่านอนุชานนะครับไม่มีแบบเรือนพักห้องแถวตัวนี้เราเองนะถามว่าถ้าท่านจะซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการถ้าท่านมีแบบแปลนหรือมีแนวทางว่ามันเสียกี่หลังเขาจะใช้พวกผมก็ไม่ติดใจครับท่านแต่วันนี้เรือน
แถวนี้มาก็มาหลังๆนะครับท่านเรือนแถวนี้มาที่ท่านบอกว่ามันเหมือนสลัมท่านน่าจะบูรนาการทุกห้องแล้วนะ
ครับท่าน ท่านไม่ต้องมาบูรนาเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้แล้วนะท่านท่านทําอีก 3 ชาติก็ไม่เสร็จขอบคุณครับท่าน
ประธาน
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับก็คณะกรรมการก็พูดสงวนความเป็นก็
อภิปรายพอสมควรนะครับ ท่านนายกมีอะไรชี้แจงไหมครับ
ไม่มีนะครับ
ก็พอสมควรนะครับ
ผมก็ขอปิดอภิปรายนะครับ
ผมจะขอมตินะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามที่ท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ยื่นคําแปรญัตติตัดลด หน้า 47 ค่า
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสํานักปลัดเดิมตั้งไว้ 8,100,000 (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอตัดลดจํานวน
2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ให้คงเหลือ 6,100,000 (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นด้วย 17 เสียงนะครับ
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับท่านอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ โปรดยกมือขึ้นครับ
ไม่เห็นด้วย 6 เสียงนะครับ
17 เสียงเช็คองค์ประชุมหน่อยท่านเลขา
เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ขออนุญาตท่านประธานครับ วันนี้
เราได้ลงมติไปแล้วนะครับ การครบองค์ประชุมนั้นองค์ประชุมครบอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการออกเสียงไม่ครบ
มันย่อมเป็นสิทธิของสมาชิก ซึ่งอาจจะมีบางท่านไม่ไม่ยกมือไม่ออกเสียง เพราะฉะนั้นเสียงทีออกมานั้นคือความ
ชัดเจนในการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจึงขอให้ท่านปรานปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับองค์ประชุมสําหรับข้อนี้
ที่เรากําลังประชุมอยู่นี้จํานวนกี่ท่านนะครับ เสียงที่เห็นด้วยกับท่านอนุชาต้องเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมนะครับ
ถึงจะเป็นมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุมเรากี่ท่าน
ครับเชิญท่านอนุชาครับ

- 28 นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับท่าน
ประธานเห็นด้วยกับผม 17 ไม่เห็นด้วย 6 เอา 17 กับ 6 บวกกัน แล้วผู้ไม่ออกเสียงมันก็เกินครึ่งแล้วมันถือว่า
ครบองค์
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับท่านอนุชาครับผมเข้าใจว่าองค์ประชุมครบ
ครับแต่เสียงเห็นชอบกับท่านเกินกึ่งหนึ่งไหมครับ กึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสภาขององค์ประชุม ณ ปัจจุบันผมถึง
ให้ท่านเลขาเช็คองค์ประชุมนิดหนึ่งนะครับ ผมเข้าใจครับองค์ประชุม
นายอนุ ช า ตั้ งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ผมถือว่าเกินครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :เดียวผมเช็คนิดหนึ่งครับ ครับขณะนี้องค์ประชุม
เรา 32 ท่านนะครับ ก็แสดงว่ามีผู้งดออกเสียงที่มาประชุม ณ ลงมติ ณ ลงมติ ครับสรุปแล้วมี 30 ท่านนะครับ
โอเคครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ และเสียงเห็นชอบ มีอะไรครับท่านทองสุข
นายทองสุข ธนูรตั น์ (ส.อบจ.อาเภอแวงใหญ่): ครับท่านประธานสภา ผมทองสุข ธนูรัตน์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอแวงใหญ่ ปกติผมบอกเพื่ออยู่ครับว่าไปห้องน้ําแล้วการจะลงมติใดๆ
ผมว่าประธานควรจะกดออดเรียกนะครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ขอบคุณครับท่านทองสุขครับ
นายทองสุข ธนูรตั น์ (ส.อบจ.อาเภอแวงใหญ่): นะครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับๆ ต่อไปจะปฏิบัติตามท่านนะครับ
ก็ถือว่าองค์ประชุมครบนะครับ และเสียงเห็นชอบกับท่านอนุชาเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม ณ
ปัจจุบันนะครับ ก็ถือว่ามตินี้ชอบนะครับ ฉะนั้นผมขอประกาศว่าท่านที่เห็นด้วยตามที่ท่านอนุชา ตั้งวานิชก
พงษ์ ได้ยื่นคําแปรญัตติ ตัดลดและสงวนคําแปรญัตติ หน้า 47 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสํานักปลัดเดิมตั้งไว้
8,100,000 (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอตัดลดจํานวน 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ให้คงเหลือ
6,100,000 (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
สมาชิกเห็นชอบ 17 เสียงนะครับ
ไม่เห็นชอบ 6 เสียงนะครับ
งดออกเสียง 7 เสียงนะครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีท่ า่ นอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ยื่นคาแปรญัตติ ตัดลดและสงวนคาแปรญัตติ
หน้า 47 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสานักปลัดเดิมตั้งไว้ 8,100,000 (แปดล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) ขอตัดลดจานวน 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ให้คงเหลือ
6,100,000 (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน
ต่อไปข้อ 3 นะครับ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ท่านคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ขอตัดลด
หน้า 43 นะครับ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษากองการเจ้าหน้าที่
เดิมตั้งไว้ 35,510,000 บาทถ้วน ขอตัดลดจํานวน 5,000,000 บาท ให้คงเหลือ 30,510,000 บาทถ้วน
และขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ

- 29 ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติดังนี้นะครับ
เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 5 ท่าน
1. ท่านศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์
2. ท่านอัญชลี เฟื่องทอง
3. ท่านองค์อาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
4. ท่านสมพงษ์ ปู่เพ็ง
5. ด.ต. พิชิต ศรีวิไล
ขอสงวนความเห็นจํานวน 2 ท่านนะครับ
1. ท่านวิบูลย์ เรือ่ งประเสริฐกูล
2. ท่านกรรณนิการ์ สืบสารคาม
ครับขอเชิญท่านคงฤทธิ์ผู้เสนอคําแปรญัตติครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผม
คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอพล เขต 2 เรือ่ งขอเสนอคําแปรญัตติ
เรียนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานทั่วไปงบดําเนินการ งบค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา)(กอง
การเจ้าหน้าที่) จํานวน 35 ล้านบาท ขอแสดงความนับถือ คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล มีผู้รบั รองถูกต้องนะครับ
ประเด็นนี้ต้องขออนุญาตรอตัดงบประมาณนี้ด้วยความยากลําบากพอสมควรเราเข้าใจในรางวัลที่อยากจะให้
น้องๆข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการเล็กๆนะครับ เราเห็นใจเป็นอย่างมาก ผมเอง คิดอยู่นานอยู่ว่างบตัวนี้เรา
จะตัดงบประมาณดีไหม แต่สงิ่ จําเป็นนั้นคือว่า ภาวะรายได้ที่เรามีอยู่ ในความจําเป็นโดยฉะเพราะปัจจุบันสิ่ง
อื่นๆที่ตามมาความจําเป็นที่บอกว่าเราจําเป็น แต่ต้องให้นะครับ ไม่ใช่วา่ ไม่ให้ตัดออกไปเลยตัดออกไป 5 ล้าน
เหลือ 30 ล้าน เพื่ออะไร เพื่อว่าให้ 30 ล้าน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้ไปกระจายให้ถูกต้อง ไปกระจายให้
ถูกต้องใช้ในขอบเขตจํากัด ภายใต้เศรษฐกิจที่มีความจําเป็น ภายใต้ อปท. ท้องถิ่นอื่นๆที่ไม่มีงบประมาณ ไม่มี
ตรงนี้ ในส่วนของภาคเอกชนเรามาดูเศรษฐกิจว่าจ้างลูกจ้างงดจ้าง OT สิ่งตรงนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน จึงเป็น
ที่มากับการลดงบประมาณเหล่านี้ เพื่อเกิดการกลั่นกรองที่ถูกต้อง เพื่อเกิดให้สอดคลองกับ อปท. อื่นๆ จึงเป็น
ที่มาในการใช้งบประมาณให้จํากัดและเกิดประโยชน์สูงสุดและวันนี้ จึงขอตัด 5 ล้าน เพื่อให้เหลือแค่ 30 ล้าน
ยังให้อยู่นะครับแต่ว่าให้ใช้อย่างเกิดประโยชน์ และมีประโยชน์สูงสุดกับส่วนอื่นๆก้อยากฟังความเห็นส่วน
ข้าราชการชี้แจงผมแล้วหละตั้งแต่แปรญัตติแต่ยังไม่ชัดเจน จึงได้นําเข้าสู้สภาเพื่อจะได้รับคําชี้แจงอาจจะ
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้พี่น้องสมาชิกสภาจังหวัดแห่งนี้ ฟังร่วมกันเขาจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า มีเหตุมีผล
อย่างไร วันนี้ต้องขออนุญาตสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นประวัติศาสตร์ สมาชิกสภาจังหวัดต้องใช้
อํานาจหน้าที่ของเราในตามอํานาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้มาจากภาษีราษฎรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เบื้องต้นขออนุญาตอภิปรายแค่นี้ก่อน สวัสดีครับ
*** นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ***
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ
เชิญท่านวิบูลย์นะครับ คณะกรรมการแปรญัตติ ขอสงวนความเห็นครับ

- 30 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ท่านประธานท่านต้องเรียงลําดับให้
ถูกนะครับ ขออนุญาตท่านประธาน ท่านอนุชาผู้รับรองครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) :
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านอนุชาครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับ ท่าน
ประธานที่เคารพ ผมใช้สิทธิ์ในฐานะผู้รับรองญัตติ ของท่านคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล เขตอําเภอพล ครับหลังจาก
เราได้เข้าไปที่ประชุมในการแปรญัตติกับคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านคงฤทธิ์ก็ได้ให้เหตุผลทางฝ่ายเจ้าหน้าที่
เองก็ได้มาชี้แจง แต่ยังไม่ละเอียด ท่านคงฤทธิ์จึงได้สงวนคําแปรเพื่อจะได้มาอภิปรายในสภา ในการที่
ข้าราชการได้มาชี้แจงเรานั้น ก็ไม่ได้ส่งตารางสรุปอย่างที่ท่านเดินมาแจกในสภาแห่งนี้ ผมก็ได้พึ่งได้เห็นว่า
ตารางเงินรางวัลประจําปี ก็ส่งมาย้อนหลังมาปี 2559 ปี 2560 แล้วก็ปี 2561 ท่านประธานมีหนังสือฉบับนี้
ไหมครับที่ท่านฝ่ายข้าราชการพิมพ์มาชี้แจงแล้วก็มาส่งที่ ท่านประธานมีไหมตารางสรุปเงินรางวัล ส่งให้ท่าน
ประธานหน่อยครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ขอ
เอกสารหน่อยครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : มันจะได้ ตามกัน
ทัน ตามตารางนะท่านประธาน มีปี 59 ปี 60 ปี 61 ซึ่งภาคข้าราชการได้ เอาตารางนี้มาให้เพื่อสมาชิกจะได้
พิจารราประกอบ ท่านประธานเมื่อดูช่อง ปี 2560 ข้าราชการครูได้รับโบนัสแค่ 370,193 แต่มาปี 61 ทําไม
มันโอเว่อไปขนาดนั้น 21,983,860 เพราะฉะนั้นเพราะว่าตารางตรงนี้ ช่องนี้คงไว้ซัก 400000 ก็ยัง ไปให้
เขาเพิ่มอยู่นะ เห็นใจเขาอยู่นะ 370,000 ให้ 400,000 ช่องนี้ ให้เต็มที่ไม่ได้ตัดนะ ท่านประธานตามทันไหม
ในบานนะผมรับรองญัตติผู้แปร ผมให้ 400,000 เลย แล้วท่านก็เอาตารางนี้มาคํานวณแล้วก็ สรุปเท่าไหร่สภา
ก็จะให้แค่นั้นแหละ ผมคิดว่านะเป็นธรรม ผมว่าน่าจะเป็นธรรมนะท่านประธานในช่องปี 60 ครับ ข้าราชการ
ครูให้เขาไป 300,000 แต่ปีนี้ในฐานนะผมเป็นผู้รับรองญัตติให้ 400,000 เลย ให้ 400,000 ไม่ได้ตัดหรือ
เพิ่มนะ แล้วก็สรุปตารางเรามาเลย ปี 61 เป็นเท่าไหร่ก็ให้มาตามนั้นยุติธรรมไหมท่านประธานลองคํานวณดู
ครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ
สําหรับท่านอนุชาเพื่อการสนับสนุนและอภิปรายแล้วนะครับ
ครับต่อไปผมขอเชิญท่านวิบูลย์นะครับ คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ แต่ขอสงวนความ
คิดเห็นไว้นะครับเชิญครับ
นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อาเภอเวียงเก่า): กราบเรียนท่านประธานสมาชิกที่
เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่านนะครับ ผมเองอยู่ในส่วนของสวนความเห็นนะครับท่านประธาน ผมเอง
อยากจะให้ส่วนราชการนะครับท่านประธานให้เขาเองมาอธิบายว่าทําไมเงินรางวัลประจําปีในปี 59 ประมาณ
27 ล้านบาท นะครับ ปี 60 ก็ 28 ล้านกว่า แล้วปี 61 นะครับ โดดไปเป็น 38 ล้านกว่านะครับส่วนใหญ่จะ
ทราบเหตุผลนะครับแล้วจริงๆแล้วผมเองอยากจะเรียนท่านประธานนะครับ ผ่านไปทางฝ่ายบริหารและ
ข้าราชการทุกท่านนะครับว่าการจัดโบนัสนะครับที่จะให้ข้าราชการเรานะครับ ผมเองอยากจะฝากท่านปราน
ไปสู่ฝ่ายบริหารว่าข้าราชการเล็กๆที่เขาเองเงินเดือนน้อยนะครับ ก็น่าจะให้เงินรางวัลเขามากหน่อยนะครับ
เพราะว่าถึงว่าให้เขามากตัวครุมันก็น้อยอยู่แล้วครับ ให้ 1.5 ครูเงินเดือน 15000 ต้องก็ไม่มากหรอกครับท่าน
แต่ว่า คือข้อหนึ่ง ความจําเป็นของข้าราชการระดับล่างเป็นจะมีมากกว่าข้าราชการระดับสูงนะครับไม่ว่า

- 31 ผลประโยชน์ต่างๆนะครับ ข้าราชการระดับเล็กสวัสดิการก็น้อยอยู่แล้วนะครับ ผมเองอยากจะเรียนผ่านท่าน
ปรานไปสู่ฝ่ายบริหารว่าน่าจะพิจารณาให้กลับทางกันนะครับข้าราชการระดับน้อยคูณมากระดับสูงก็คูณน้อยไป
นะครับให้กลับทางกันนะครับแล้วก้อยากจะเรียนท่านประธานสู่กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินรางวัลนี้นะครับ
ว่าทําไมปี 61 รางวัลถึงกระโดดมาก ไป 10 ล้านนะครับ ประมาณนี้ ประมารนั้นนะครับ ท่านประธานดูตาม
ตารางสรุปการจ่ายเงินรางวัลนะครับ ปี 60 ประมาณ 2,810,000 กว่านะครับ พอมาปี 61 เป็น
3,820,000 กว่านะครับ ก็อยากจะเรียนท่านประธานว่าอยากทราบเหตุผลของเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องนะ
ครับว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้านนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญครับ
เชิญท่านกรรณิการ์ครับใช้สทิ ธิ์นะครับ
เรียนเชิญครับ
นางกรรณิการ์ สืบสารคาม (ส.อบจ.อาเภอกระนวน เขต 1) : กราบเรียนท่าน
ประธานสภา ท่านรองปราน ท่านนายก ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิก ท่านปลัดส่วนราชการ ท่านประชาคม
และสื่อมวลชลที่เคารพทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางกรรริการ์ สืบสารคาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นเขตอําเภอกระนวน เขต1
ในฐานะที่เป็นผู้ขอสงวนคําแปรญัตติตามที่ท่านคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูลได้ยื่นขอตัดเงินรางวัล
ประจําปีของส่วนราชการเป็นเงิน 35 ล้าน นะคะ 3,510,000 บาท คงตัดไป 5 ล้านนะคะ ดิฉันมีความ
คิดเห็นว่าเงินยอดโบนัสจํานวน 35 ล้าน เป็นเงินที่เมื่อเปรียบเทียบกับเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ของเราแล้วถือว่าเป็นจํานวนที่สูง ในขณะทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเรายังมีความจําเป็นและ
ความเดือดร้อนเรื่องอื่นในการแบ่งจากการพื้นที่นะค่ะในเรื่องส่วนตอนแรกเห็นด้วยในการที่ขอตัด 5 ล้านตามที่
ท่านคงฤทธิ์นะค่ะ แต่เมื่อได้มาดูตารางนะค่ะตารางค่าใช้จ่ายประจําปีนะคะ จะเห็นว่าส่วนข้าราชการนะคะ ซึ่ง
ได้ 9 ล้านนะคะ 9 ล้านกว่า ซึ่งเอามาดูแล้วในฐานะที่เราได้สัมผัสได้ทํางานร่วมกันกับส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเราเห็นว่าเงินสําหรับ 9 ล้านนี้เหมาะสมและสมควรที่จะตอบแทนส่วนข้าราชการเพราะส่วน
ข้าราชการเป็นบุคคลที่เอื้อนะคะ เอื้อให้กับส่วนสมาชิกของเราได้เข้าไปทํางานในพื้นที่นะคะเพียงแต่เราอยาก
ฝากผ่านไปถึงท่านปลัด ท่านสมาชิกท่านข้าราชการผ่านท่านประธานนะคะว่าอยากให้ส่วนข้าราชการนั้นได้เห็น
ใจเข้าใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในเขตนะคะ ไม่มีเลขาไม่มีค่าน้ํามันเงินเดือนไม่
ถึง 20,000 แต่เรามาด้วยใจในที่ใจอยากพัฒนา หากเราได้ความร่วมมือการเอื้อ เอื้ออย่างเห็นใจและเข้าใจกัน
แล้วประโยชน์สุขที่จะได้ก็ขึ้นกับที่ของเรานะค่ะซึ่งดิฉันเห็นด้วยในส่วน 9 ล้านนะคะ แต่พอเรามองดูว่าทําไม
ยอด 30 กว่าล้านนั้นนะคะ ในส่วนข้าราชการครูจริงๆ แล้วข้าราชการครูในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนเราก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแต่เรามองว่าเป็นยอดที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบแล้วข้าราชการครูยังมีเงินเดือน
สูงอยู่แล้วนะคะ หากตัดเพียง 5 ล้าน เอาไปไกล่เกลี่ยในส่วนของข้าราชการครู ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ จึงขอแสดง
ความคิดเห็นเพียงเท่านี้ค่ะท่าน
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับผูแ้ ปรญัตติ ผู้สงวนความเห็นแสดง
อภิปรายเรียบร้อยแล้วนะครับ
เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายพงษ์ศั กดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์ก ารบริห ารส่ วนจังหวัด ขอนแก่ น) :
ครับท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่าน
ครับ สําหรับเงินค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลที่ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายผู้จัดทําที่จัดทํางบประมาณได้จัดตั้งไว้นะ
ครับ ทั้งหมดนีป้ ระมาณ 40 ล้าน ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ตัดลงไป 5 ล้าน เหลือ 35 ล้าน และท่านคง

- 32 ฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ก็ขอแปรญัตติตัดอีก 5 ล้าน ให้เหลือ 30 ล้าน จริงๆแล้วนะครับ ตามระเบียบแล้ว
เมื่อก่อนเขาบอกว่าเงินรางวัล สามารถจ่ายได้ถึง 5 เท่า ของเงินเดือน พอต่อมาก็มีระเบียบใหม่ออกมาว่าจ่ายได้
แค่ 1.5 เท่า ของเงินเดือนนะครับ ดังนั้นนะครับ ถ้าจ่าย 1 เท่า ก็เท่ากับ 38 ล้าน นะครับ ถ้าจ่าย 35 ล้านก็
ไม่ถึง 1 เท่า นะครับที่เราถูกตัดไปนะครับ ไม่ถึง 1 เท่าก็อยากเรียนว่าเงินส่วนนี้นะครับ มันก็เป็นเงินเป็นขวัญ
และกําลังใจให้กับ บรรดา ข้าราชการพนักงานลุกจ้างนะครับ ซึ่งได้กันทัว่ หน้านะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโบนัส เป็น
เงินรางวัลที่เป็นขวัญกําลังใจให้กับบรรดา ข้าราชการพนักงานแล้วก็ลูกจ้างนะครับ ที่กล่าวมาบอกว่า ทําไมของ
ครูทําไมได้เยอะดูตามฐานเงินเดือนเพื่อของครูจะได้เยอะ แต่ส่วนมากตามที่เราเคยปฏิบัติกันมาเราก็จะแบ่งเป็น
2 ฝ่ายนะครับ งบประมาณสมมุติว่า เราได้เงินรางวัลมาสมัยเมื่อก่อน เมื่อก่อนเราได้ 5 เท่าเราก็ยัง 50 ล้าน
เราจะแบ่งให้ข้าราชการครูประมาณ 25 ข้าราชการ อบจ. 25 ตกอยู่ราวๆๆนี้ นะครับ อันนี้ผมอยากกราบ
เรียนนะครับว่าจะใช้ความเป็นธรรมให้กับข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งผมคิดว่า เงินเหล่านี้ เป็นที่
มุ่งหวัง เป็นที่คาดหวัง เป็นที่รอคอยของบรรดาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งทํางานทั้งปีนะครับ ผมบอก
แล้วว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็คือเครื่องมือของเราในการที่เราจะ
ใช้ ในการที่เราจะให้เขาไปทํางานให้กับพวกเราในการที่จะอํานวยความประโยชน์ประโยชน์สุขให้กับพีน่ ้อง
ประชาชนในการจะเข้าไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับเงินเหล่านี้เป็นที่
มุ่งหวังเป็นที่คาดหวังเป็นที่รอคอยของบรรดาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างซึ่งทํางานทั้งปี ผมบอกแล้วว่า
ข้าราชการพนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็คอื เครื่องมือของเราในการที่เราจะใช้ใน
การที่เราจะให้เขาไปทํางานกับพวกเราและในการที่จะอํานวยประโยชน์สุขให้บรรดาพี่น้องประชาชนในการที่
จะไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นงบประมาณไม่มากนักนะครับ ไม่มาก
นักถ้าเราเปรียบเทียบแล้วว่าปี 1 เราก็ให้ เขาครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งเราดูแล้วหลายๆคนข้าราชการเราก็ยังเป็น
หนี้สินเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูก็ตาม หรือข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็
ตามทุกคนก็มหี นี้มีสินกันทั้งนั้นนะครับหลายๆคนเขาก็บอกว่าให้รู้จักพอเพียงนะครับได้เงินมาแล้วเอาไปจ่าย
หนี้ใช้สินให้หมด หมดแล้วให้รู้จักเก็บเก็บแล้วเอาไปสร้างบ้าน มีข้าราชการคนหนึ่งนะครับ เกษียณไปชื่ออะไร
อยู่ บรบือ ชื่ออะไรนะ อ๋อ คุณลําปาง จันทร์ทะลุน นะครับ แกเกษียณ แกเข้ามาหาผมในห้องแกเข้ามาขอบคุณ
บอกว่าขอบคุณท่านนายกขอบคุณฝ่ายสภาที่ทําให้พี่มีบ้านอยู่แกไม่มีครอบครัวเป็นผู้หญิงนะครับ แกบอกว่าแก
มาปีหนึ่งแกก็มาสร้างบ้าน ปีนี้ซื้อไม้ ปีนซี้ ื้อหน้าต่าง ปีนี้ซื้อหลังคาแกก็จะทําไปเรื่อยๆ จนแกเกษียณ แกบอกว่า
แกมีบ้านอยู่เพราะเงินโบนัส ขอบคุณท่านนายกขอบคุณทางฝ่ายสภาด้วยแต่สภาไม่รู้จะไปขอบคุณใครเพราะ
ท่านหลายคนเหลือเกินก็ฝากผมมาขอบคุณฝ่ายสภา นะครับ คุณลําปาง จันทร์ทะลุน ใช่ไหม แกมีบ้านอยู่ก็
เพราะเงินโบนัสนะครับ โบนัสที่แกได้แต่ละปี แต่ละปี ที่เราได้มาเกือบ 10 ปีก็ตั้งแต่เกษียณไปก็มีบ้านอยู่นี้คือก็
ถือว่าเป็นขวัญกําลังใจให้แก่บรรดาข้าราชการ ถามว่ามากไหม มันก็ไม่มาก ถามว่าน้อยไหม มันก็ไม่น้อย แต่ว่า
ถ้าใครรู้จักเก็บ รู้จักเก็บหอมรอมริบ ก็สามารถที่จะตั้งตัวได้ สามารถที่จะมีบ้านอยู่ได้ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น
ขวัญกําลังใจให้กับบรรดาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเราเราก็ได้สัดส่วนให้ความเท่าเทียมกันระหว่าง
ข้าราชการครูและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อก่อนนี้เรามีสิทธิ์ได้ให้ 5 เท่า เราจะให้
ข้าราชการครู 2 เท่าเศษ 2 เท่าให้ข้าราชการ อบจ. ถึง 4 เท่า ข้าราชการ อบจ. 4 เท่า 4 เท่า ยังได้ไม่ถึงครู
เพราะครูเงินเดือนเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครูที่ยากจนก็ยงั เยอะปัญหาหนี้สินครูก็ยังเยอะอยู่นะครับผมก็ไม่
ทราบเพราะอะไรจึงถึงมีคํากล่าวขานมีครูไม่พูดแต่ละเบิดพูดทุกอย่างเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ชาวนาจนก็มี
ชาวนารวยก็มี คนจนก็มีครูรวยก็มี ข้าราชการรวยก็มี ข้าราชการจนก็มี สจ.จนก็มี สจ. รวยก็มี เพราะฉะนั้น
ขึ้นอยู่กับตัวของตัวเองว่าจะดํารงชีวิตอยู่แบบไหน อย่างไร นะครับ ยังไงผมก็ถือว่าเป็นขวัญกําลังใจให้กับ
บรรดาข้าราชการพนักงานจ้างของเราตอนนี้ก็กําลังนั่งฟังกันอยู่เยอะเลยอยู่ข้างนอกก็นั่งฟังกันเยอะเพราะ
อยากรู้จะเป็นอย่างไร จะได้กี่เท่าอันนี้ก็อยากขอเรียนต่อสภาแห่งนี้นะครับได้เข้าใจและเห็นใจบรรดาข้าราชการ

- 33 พนักงานลูกจ้างของเราด้วย ท่านปลัดมีอะไรจะชี้แจงไหม ครับขอให้ท่านปลัดจี้แจงเพิ่มเติมอีกครับ ขออนุญาต
ครับท่านประธานสภา
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ
เชิญท่านปลัดครับ
นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น): ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบเรียน ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
นะคะในส่วนของก็ขอกราบขออภัยด้วยที่การที่เจ้าหน้าที่แจกเอกสารต้องขออนุญาตต่อท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนแล้วก็ข้อสอบถามของท่านอนุชานะคะในช่องของ ปี 60 ของครูนะคะจํานวน
วงเงินจะเป็น 16,576,304 บาท นะคะ ตัวเลขตรงนี้พิมพ์ผิดนะคะแล้วก็ยอดของปี 61 ตามที่ได้เรียนชี้แจง
ไปแล้วก็คือ 21 ล้านนะคะ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่งบประมาณเหตุใดจํานวนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็คือเป็น 1 เท่าก็
คือ 38 ล้าน จะเห็นได้ว่า ในข้อ 1 ข้อ 2 เจ้าหน้าที่จะหมายเหตุไว้ว่า 27 อัตรา ข้าราชการ แล้วก็ข้าราชการ
ครูอีก 71 อัตรา ตรงนี้เราต้องคิดเผื่อเขาไว้สําหรับอัตราที่เราได้ให้กรมสรรหาร่วมด้วยค่ะก็เลยจะต้องคิด
จํานวนโบนัสตรงนี้เผื่อด้วยก็เลยจะบอกเขาคือถ้าเกณฑ์ก็คืออาจจะไม่ถึง 1 เท่า ในยอดจํานวน 38 ล้าน ที่แจ้ง
ตัวเลข แต่ตอนนี้ยอดที่มีอยู่จริงๆก็ประมาณ 35 ล้าน ก็ต้องขออนุญาต กราบเรียนชี้แจงเพิ่มเติม แล้วก็ต้องขอ
กราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งคณะผู้บริหารเป็นการล่วงหน้าด้วยแล้วกัน
กราบขอบพระคุณค่ะ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านอนุชาครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับท่ า น
ประธานผมก็ ต้อ งย้ อนมาจุ คิดแล้ วว่ า ที่ ว่ าให้ส มาชิ กสภาได้ เห็นใจข้ าราชการจริ ง ๆเราก็ เห็นใจอยู่น ะ
เพีย งแต่ ว่ าอาจะไม่ ได้ เต็ม เม็ ดเต็ ม หน่ วย แต่ดู ตามตั ว เลขแล้ว เมื่อ ปี 60 เงิน โบนั สที่สภาให้ ไว้ เมื่อ
ข้อบัญ ญั ติ ปี 60 ถึง 28 ล้ าน แล้ วมาปี นี้ตั้ งไว้ 35 ล้าน ดู ตั วเลขแล้วมันก็ ไม่ได้ น้อยลงไปกว่ าปี 60
เพีย งแต่ ว่ าเศรษฐกิจโดยรวม แม้ ว่าเงิ นประมาณการรายรั บของภาพรวมของทั้ง อบจ. เราก็ ไม่ ได้ว่ า ดี
ขึ้น ท่านคงฤทธิ์ท่ า นก็ได้ แ ปรญั ตติ ชั ด ครั้งนี้ ตัด ออกจํานวน 5 ล้าน ดูแล้วตั ว เลขถ้าหากสภาเห็นด้ วย
กับท่า นคงฤทธิ์ ก็จ ะเป็ นเงิ นโบนัส อยู่ ราว 30 ล้านเศษ ดูตั วเลขแล้ ว ยั งไงก็ไม่ ได้ น้อยลงกว่ าปี 60
ไม่ได้น้อ ยกว่ า ปี 60 เพี ยงแต่ว่ าเมื่ อภาพรวมรายได้เ ราลดน้ อยถอยลง เพราะฉะนั้นเปอร์ เซ็ น ต์ในการที่
จะคิด เงิ นรางวัล ประจําปี มั นก็เป็ นสั ดส่ ว นที่พอจะดู ได้ ดูต ามตั วเลขที่ยังไม่ ตั ดเพิ่ มเพิ่มขึ้น 10 ล้าน
ท่านคงฤทธิ์ ข อสงวนตั ด 5 ล้ าน ถ้ าถามว่ าถ้า การต่อ รองแล้ว เจอกัน ครึ่งทางผมว่ า ก็พอเพี ยงก็ค งสมดุล
อยู่ใช่ ว่ าสภาเราจะไม่ เห็นใจก็เห็นใจทุ ก คนก็มีหนี้สิน เพีย งแต่ว่ าหนี้ สินของแต่ล ะคนมันมีข้อจํา กัด ถ้ ามี
รายได้น้ อยก็ อย่า ไปก่อหนี้ ก่อสิ น มั น เป็ นสิทธิส่ว นตั ว จะมาอ้า งกล่ า วในสภาแห่ ง นี้ไม่ได้ เพราะสภาแห่ง
นี้เป็ นตั วแทนของพี่น้ องชาวจั งหวั ดขอนแก่นตั้ ง ล้า น 7 ล้าน 8 แสนคน เพราะฉะนั้นสิ่ งต่ า งๆที่สภาจะ
ดําเนินการต่ อ ไปนี้ ไม่ ใ ช่ว่ าทําเพราะเหตุผ ลส่วนตนผู้หนึ่ งผู้ใดแต่ เป็ นเหตุผลภาพรวมของพี่น้ องราษฎร
ทั้ง 180000 คนในจั งหวัดขอนแก่ นครับ ท่านประธานครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ
การเสนอญัตติในช่วงนี้เรามีความจําเป็นและมองเห็นผล เราบอกแล้วนะครับว่า การตัดญัตตินี้ให้นะครับไม่ใช่ว่า
ไม่ให้ เราให้เพียงแต่ว่าตัดลดลงไป 5 ล้าน เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นเศรษฐกิจของภาพรวม เศรษฐกิจภาพรวม
วันนี้มันถดถอย การใช้จ่ายของข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างเช่นท่านยายกท่านกรุณาท่านไปบอกเราใช้

- 34 เศรษฐกิจพอเพียง ต้องยืนอยูบ่ นพื้นฐานอย่าก่อหนี้ก่อสิน การตัดงบประมาณตรงนี้มที ี่มาที่ไป เรียนท่านประธาน
ผ่านสมาชิกว่า เราตัดงบประมาณเหล่านี้ด้วยความจําเป็นมันหยิบเล็บเจ็บเหลือนะครับเราเข้าใจข้าราชการ
โดยเฉพาะระดับล่าง ระดับกลางล่างไป เมื่อไหร่พิจารณางบประมาณจะให้ส่วนตรงนีม้ ีงบประมาณทีพ่ อใช้จ่าย
พอใช้ความจําเป็นและอัตภาพพอที่จะเดินอยูไ่ ด้บางครั้ง การจัดงบประมาณ งบรางวัลทีผ่ ่านมาเราให้ 4 เท่า 5
เท่า ต่อไปก็จะให้ 4 เท่า 3 เท่า ถ้าเงินเดือน 60000 ก็ 240000 ถ้าเราไม่ได้บอกว่าเราดีใจด้วยที่ได้
งบประมาณตรงนั้นแต่วันนี้ทกุ ๆทีเราให้มนั มาแล้วปีนขี้ อทีได้ไหม ขอบิณฑบาตซักครั้งได้ไหมลดลงได้ไหม 1 เท่า
อาจจะ จุด 7 จุด 8 ก็ได้โดยข้างบนเสียสละซักหน่อย เสียสละบ้างให้กับล่างระดับกลางไปนั้นคือวิธีคิด วิธีคิด
นําไปสู่การแปรญัตติวันนี้ก็เรียนสมาชิกสภาจังหวัดทุกท่านครับ เรายื่นบนความพื้นฐานชัดเจนแล้วที่มาที่ไปการให้
รางวัลนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการตายตัว จะต้องได้ ทุกปี ทุกปี เท่าเดิม ปีละ 1 เท่า 2 เท่า แต่ก่อนเราได้ 4 ปีนี้แน่นอน
เราลดมา 1 เท่า แต่มันจําเป็นไหมเราได้ทุกปี ตรงนี้คอื คําถามทีฝ่ ากไว้เราต้องมองดูที่ข้างๆของเราด้วย มองดูภาพ
เอกชนมองดูสภาวะเศรษฐกิจด้วย เพื่อได้เป็นแบบอย่างที่ดกี ารให้รางวัลนัน้ ถ้าเราให้ประจําประจํา การกระตือลือ
ล้นการทํางานของระดับคนทํางานมันก็จะเหมือนกันทํายังไงก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ก็ได้เหมือนเดิม เพราะฉะนัน้ การให้
รางวัลต้องมีที่มาต้องมีคณะกรรมการพิจารณา ผมก็จะเรียนท่านว่าท่านนายกท่านมีตรงนี้อยู่แล้วท่านมีการ
พิจารณาความดีความชอบเรามีเราคิดว่าเราพิจารณากันด้วยเหตุด้วยผล วันนี้สภาจังหวัดแห่งนี้จึงใช้อํานาจหน้าที่
เพื่อขอแปรญัตติให้งบประมาณตรงนี้ไปใช้ได้ถูกต้องและพิจารณา เพื่อกระตุ้นให้การทํางานนั้นสอดคล้องกับการ
ทํางานภาวะปัจจุบันผมจึงขอตัด 5 ล้านเหมือนที่เราได้ยื่นญัตติไว้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับท่านคจิตคัดค้านหรือครับ
นายคจิตร พงษ์คาพันธ์ (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 1) : ประธานครับก่อนอื่นต้องหารือก่อน
ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะพูดไหมเนื่องจากว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอว่าขอแปรญัตติลงนามร่วมกับท่านอนุชาท่านคงฤทธิ์
นะครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ในญัตตินี้ท่านเป็นผู้รับรองหรือป่าว
นายคจิตร พงษ์คาพันธ์ (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 1) : ครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เรียนเชิญเรียนเชิญครับ
นายคจิตร พงษ์คาพันธ์ (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 1): เรียนท่านประธานสภา ท่านรอง
ประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกรียติที่เคารพครับ
ในกรณีตรงนี้ผมก็เห็นผู้ที่เสนอแปรญัตติ คือขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านคงฤทธิ์ ก็ท่านก็คงไม่อยาก
ตัดแบบที่ว่ามีเหตุมีผลก็อยากจะให้สภาตรงนีไ้ ด้พูดถึงเหตุผลที่มันจําเป็นนะครับ แต่ก่อนเราก็เคยอนุมัติปี 1 อนุมัติ 2
ปีก็มี นะครับ มาดูตรงกัน 30 ล้าน 50 ล้าน อะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไร นะครับ เราก็ได้เห็นใจอยากจะให้พี่น้อง
ข้าราชการนั้นได้ผลประโยชน์นะครับ แต่ก็เราก็ทํามาหลายปีนะครับ เหมือนกับว่าสภาตรงนีค้ ลายๆกับว่าเป็นตรายางที่
จะประทับความถูกต้องไม่ได้พดู เหตุผลเหมือนกับปีนี้นะครับ ผมก็ฟังทางข้าราชการได้พูดเหตุผลชี้แจงนะครับแต่ก็ยัง
ไม่ลงรายละเอียดถ้าเราอนุมัติ 35 ล้าน ก็เหมือนกับตีเช็คเปล่าให้ทางข้าราชการไปทําไม่รู้ว่าจะให้ผู้น้อยเท่าไหร่ผู้ใหญ่
เท่าไหร่โดยเฉพาะในปัจจุบันนัน้ กฎหมายได้ให้จากทางท่านนายกได้พูดให้ 1.5 มันก็น้อยลงมานะครับแต่ขณะเดียวกัน
ในน้อยๆส่วนนั้นเราน่าจะมองไปดูที่ข้าราชการผู้น้อยถ้าหากจะเอาตรงนี้มาเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการที่จะแจก
เงินรางวัลผมก็ว่าเป็นเรื่องดีและนอกจากนั้นก็นา่ จะเอา เพื่อให้เงิน 30 ล้าน 35 ล้านที่ เราจะอนุมัติให้มันเกิด
ประโยชน์เป็นเครื่องมือในการบริหารให้มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าหลับๆตื่นๆก็ได้รับ 1.5 เท่าเหมือนกันนะครับผมเคย
เป็นคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเงินโบนัสของข้าราชการมาหลายหน่วยงานนะครับเขาก็มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
อะไรทีใ่ ห้มันเป็นธรรมนะครับ คนที่มีผลงานดีได้ 2 ขั้นอย่างนี้อาจจะได้มากกว่าคนได้ 1.5 ขั้น เขาเอาเกณฑ์การขึ้น

- 35 เงินเดือนการผลงานมาเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ควรจะแยกกันข้าราชการผู้น้อยกับผู้ใหญ่จะไปเอา
จํานวนหาญเท่าๆกันมันก็ไม่เป็นธรรมสําหรับข้าราชการผู้น้อยนะครับ ใน 35 ล้าน อาจจะได้นิดเดียว ก็อยากจะให้
ผู้น้อยมีโอกาสคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้มากหน่อยแต่ก็ตัวเงินเม็ดเงินนั้นมันไม่ได้เท่าผู้ใหญ่แน่นอนนะครับข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่นั้นจะได้มาก ตรงนี้ก็อยากจะปีหน้านะครับ ถ้าปีนี้ทําไม่ทันปีหน้าทีจ่ ะเสนอมากันเงินเพื่อที่จะจัดเป็นเงินโบนัส
หน้าจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการว่าจะให้คนละเท่าไหร่ให้อย่างไรมันเป็นธรรมไหมนะครับก่อนที่จะมาขอให้สภาตรงนี้ได้
อนุมัติเพราะว่าเงินแต่ละบาท 35 ล้านเป็นเงินภาษีของพี่น้องราษฎรนะครับบางแห่งถนนก็ยังไม่ดีนะครับต้องไปคิด
คํานวณว่าโบนัสที่พี่น้องประชาชนจะได้อย่างไรนะครับ สจ. ไม่เคยได้โบนัส เหมือนกัน ทํางานอยู่องค์กรเดียวกันอย่าง
นี้น่าจะให้ผ่าน สจ. อาจจะเป็นให้โบนัสประชาชนคนละ 5 แสน หรืออะไรไปก็ยังดีนะครับ แบ่งสันปันส่วนกันในฐานะ
ว่าเราอยู่องค์กรเดียวกัน ใน 3 ลักษณะนี้ก็ผมเข้าใจท่านคงฤทธิ์ดีท่านก็ไม่อยากตัดเท่าไหร่ ก็เห็นใจข้าราชการแต่ก็
อยากจะให้มีรายละเอียดในการเสนอเหมือนท่านอนุชาเสนอมา มีแบบแปลน มีงบประมาณ มีแผนงานโครงการอะไร
ว่ามาว่าจะเอาเท่าไหร่ อันนี้ก็เหมือนกันเราเคยทํามาแบบสบายใจบางปีก็อนุมัติ 2 ปีด้วยซ้ําไปถ้าเราทําอย่างนั้นบ่อย
เดียวจะไม่ให้ความสําคัญของ สจ. ว่า เอายังไงไปก็ได้ต่อไปต้องคิดว่ามีหลักเกณฑ์อะไรจะต้องคิดคํานวณตรงนี้ให้ทาง
ฝ่ายผู้ที่เสนอมา ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะจ่ายเงินด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านวิบูลย์ครับ
นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อาเภอเวียงเก่า): กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพสมาชิกผู้ทรงเกรียติทกุ ท่านนะครับผมขอเสนอพักการประชุมนะครับ เพราะว่าบ่ายโมงแล้วนะครับ ขอผู้
รับรองครับ ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ คืออย่างนี้นะครับ ขณะนี้เราพิจารณาอยู่
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินะครับ ผมอยากให้ขั้นตอนที่ 2 นีจ้ บก่อนนะครับ แล้วเข้าสูว่ าระที่ 3 ค่อยพักนะ
ครับครับประเด็นเดียวกันนะครับ ท่านศิริชยั ครับ เรียนเชิญครับ
นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.อบจ.อาเภอหนองสองห้อง): ครับท่านประธานสภาที่
เคารพครับ ตอนนี้บ่ายโมงนะครับ ถ้าท่านจะรีบให้หยุดนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดมีใครเป็นลมเป็นแล้งขึน้ มาท่าน
ต้องรับผิดชอบนะครับผมคนหนึ่งนะครับที่คงจะไม่ไหวนะครับดูแล้วในสภานี้เป็นเบาหวานเกินครึ่งนะครับ
ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านอนุชาครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับท่า น
ประธานก็แ ค่ อีกนิ ดเดี ย วท่ านถามมติก็ จ ะจบแล้ ว ทนอีกนิ ดเดี ย วผมมีความเห็น ว่า เอาให้จ บวาระแล้ ว
ค่อยพั กมีผู้ รับ รอง ขอผู้ รั บรองหน่อ ยครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เมื่อเห็นแย้งผมต้องขอมตินะครับ ไม่มีผู้เห็น
แย้งนะครับ ท่านวิบูลย์เสนอให้พักการประชุมใช่ไหมครับ ท่านศิริชัยนะครับ
เชิญท่านธณัชครับ
นายธณัช เครือมา (ส.อบจ.อาเภอบ้านฝาง): ขออนุญาตครับ ผม ธณัช เครือมาครับ ท่าน
ประธานครับก็ไม่ใช่คณะกรรมการหรือแปรญัตติใดๆๆนะครับเรื่องของการพักเบรกประชุมนี้ถือว่าสําคัญนะ
ครับ ผมเห็นใจสมาชิกหลายท่านผมเห็นใจข้าราชการแล้วเห็นใจประชาคมด้วยนะครับ ยังมีเวลาที่ตัดสินใจว่า
จะให้ผ่านไม่ผา่ น เรื่องผมนะครับไม่กินข้าวซัก 3 วันก็ไม่ผอมครับ ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านวิบูลย์ครับ

- 36 นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (ส.อบจ.อาเภอเวียงเก่า): กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ สมาชิกที่ทรงเกรียติทกุ ท่านนะครับ ผมเองเป็นผู้เสนอขอพักการประชุมนะครับเนื่องจากว่าผมเอง
อยากจะเรียนผ่านท่านประธานว่าพอไปรับประทานอาหารนะครับกลางสมาชิกกับข้าราชการก็อาจจะได้ปรึกษา
กันเรือ่ งการตัดงบตัวนีน้ ะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรนะครับแล้วผมเองคิดว่าถ้าเปิดประชุมมาก็จะได้โหวดกันเลย
นะครับครับขอบคุณครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ นั้นผมขอวินิจฉัยแล้วกันครับท่าน ผมขอ
วินิจฉัยผมขอใช้อํานาจประธานสภานะครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ขออนุญาตครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านคงฤทธิ์ครับ
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อาเภอพล เขต 2) : ก่อนที่จะวินจิ ฉัยหรือตอนนี้เราอยู่ใน
ขั้นแปรญัตติวาระ 2 วาระ 2 คือวาระทีเ่ ราพิจารณาหลังจากที่เรายืน่ แปรญัตติมาแล้วขบวนการตรงนี้มนั เหลืออีก
นิดเดียวถ้าคุณผ่านตรงนีไ้ ด้ปั๊บไปกินข้าว แล้วก็เข้ามาต่อวาระปั๊บ วาระ 3 แล้วไปยังอื่นๆก็ได้ อย่าให้สภาแห่งนี้มัว
หมองกับแถวนีจ้ ะผ่านหรือไม่ผ่านไม่เป็นไรขอให้พิจารณาให้มันเสร็จตามวาระเถอะ สมาชิกครับท่านทุกคนผม
เข้าใจวันนี้เราทําหน้าที่วันนีเ้ ราจะต้องให้ผ่านไปไปแต่ละขัน้ ตอนนั้นให้มันถูกต้องตามระเบียบที่ประชุมถ้าหาก
ระเบียบที่ประชุมเราละเลยไปแล้วต่อไปในการประชุมนั้นมันก็จะมีปญ
ั หาในการทํางานคนเขาอาจจะไม่เคารพ
ระเบียบแล้วการปฏิบัติการทํางานก็จะผิดพลาด ผมขออนุญาตพูดแค่นคี้ รับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับเชิญท่านอนุชาครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับในความ
คิดเห็ นของผม ผมว่า เอาต่ อซะให้มั นจบ ระเบี ยบในญั ตตินี้ แค่รับหรือไม่รั บในการสงวนคําแปรญั ตติ
ของท่ านคงฤทธิ์ แล้ วก็อี ก อย่า งหนึ่งที่ ท่ านผู้มีเ กรียติ ไ ด้เสนอว่ าให้พั กการประชุม เพื่ อจะมีก ารพูดคุ ยกัน
มันผิดระเบี ย บนะครับนี้มั นสงวนญั ต ติแ ล้วนะจะไปล็ อบบี้กันข้ างนอกหรอมันมีห รอระเบี ยบท่ านเลขา
เปิ ดหน่ อยสิ มั นจะไปล็ อ บบี้ กันยั งไงเขาสงวนมาแล้ วที่ ท่านวิ บูลย์ เสนอผิด ในความคิดเห็ นท่า นต้อ งถอน
จะไปล็อบบี้กั นใหม่ อย่ า งไรทําไมไม่ ไ ปล็อ บบี้วั นที่ป ระชุ มคณะกรรมการนู้น
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านอนุชาครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับท่ า น
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ผมขอใช้อํานาจวินิจฉัยนะครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : จะประชุมต่ อ
หรือไม่
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญนั่งลงครับ
นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ถ้าท่ านไม่
ประชุมผมไม่ พร้อม
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ถ้าท่านไม่นั่งลงผมวินิจฉัยไม่ได้นะครับ

- 37 นายอนุ ช า ตั้งวานิ ช กพงษ์ (ส.อบจ.อาเภอเมืองขอนแก่ น เขต 5) : ครับ
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ถือว่าท่านประท้วงผมนะครับ พอๆๆแล้วท่าน
วิบูลย์ครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ ก็อยากให้จบในขั้นตอนของวาระที่ 2 จะขอมติอยู่แล้วนะครับเพราะได้
อภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับ หลังจากจบวาระที่ 2 ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ผมจะขอพักก่อนนะครับ
ครับก็ผู้อภิปรายพอสมควรนะครับ ครับองค์ประชุมครบนะครับ 34 ท่านะครับ
ผมขอปิดการอภิปรายนะครับ
ผมจะขอมตินะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามที่ท่านคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ได้ยื่นคําแปรญัตติตัดลด ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 43 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา) (กองการเจ้าหน้าที่) ตั้งไว้ 35,510,000 บาทถ้วน ท่านคงฤทธิ์ ขอปรับลด
500,000 บาท อ๋อ 5,000,000 บาทนะครับ เห็นว่าหิวข้าวก็เลยสับสน 5,000,000 บาทนะครับให้
คงเหลือ 30,510,000 บาทถ้วน โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นด้วยกับท่านคงฤทธิ์ 7 เสียงนะครับ
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับ ท่านคงฤทธิ์ให้คงร่างเดิมโปรดยกมือขึ้นครับ
ไม่เห็นด้วย 18 เสียงนะครับ
งดออกเสียง 9 เสียงนะครับ
ก็สําหรับข้อที่ 3 นะครับ
ที่ประชุมมีมติ 18 เสียงนะครับ
ไม่เห็นด้วยกับท่านคงฤทธิ์อัศวพัฒนากูลที่ได้ยื่นคําแปรญัตติ ตัดลด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 43 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) (กองการเจ้าหน้าที่) ซึ่งตั้งไว้ 35,510,000 บาทถ้วนนะครับก็ให้ยืนตามร่างเดิมนะครับ
ครับจบในวาระที่ 2 นะครับ ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ 3 ขอให้ท่านลงมตินะครับ เนื่องจากขณะนี้
เวลาบ่ายโมงแล้วตามที่ท่านสมาชิกได้อ้างเหตุและผลหลายๆท่านก็สูงอายุเป็นเบาหวานนะครับ ก็ขอพักการ
ประชุม 1 ชั่วโมงนะครับ เริ่มประชุมอีกครั้งก็ 14.10 นาที นะครับ
พักการประชุมเวลา 13.10 น.
เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
ด.ต.พิชติ ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :
ครับ บัดนี้ที่ประชุม มีสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองประธานสภา
คนที่ 1 ท่านมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ขึ้นปฏิบตั ิหน้าที่ ขอเรียนเชิญครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ
ต่อ ไปเป็น วาระที่ 3 นะครั บ ขั้นลงมติน ะครับ ขอเชิ ญ ท่านเลขาฯ อ่านข้อบัญ ญัติ ครั บ
ด.ต.พิชิต ศรี วิไล (เลขานุก ารสภา อบจ.ขอนแก่ น): ข้อบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดขอนแก่น อําเภอเมือ ง จั งหวั ด ขอนแก่น

- 38 ตามที่ เป็น การสําควรตั้ งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2561 อาศั ยอํานาจตามความใน
พระราชบัญ ญั ติอ งค์ก ารบริหารส่ วนจั ง หวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 58 จึง ตราข้ อบัญ ญั ติขึ้น ไว้ โ ดยความ
เห็น ชอบของสภาองค์การบริหารส่ ว นจั งหวั ดและโดยอนุมัติ ของผู้ ว่าราชการจั ง หวัด ขอนแก่น
ข้อ 1. ข้ อบัญ ญั ตินี้เรี ยกว่ า ข้อบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ข้ อบัญ ญั ตินี้ใ ห้ใช้ตั้ ง แต่วันที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2560 เป็น ต้ นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่า ยประจําปี พ.ศ. 2561 เป็ นจํานวนรวมทั้งสิน
1,945,624,310.- บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่า ยทั่วไปจ่ ายจากรายได้จั ดเก็บของหมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงิ นอุ ด หนุนทั่ วไปเป็ นจํานวนเงิ น ทั้งสิ้น 1,920,577,410.-บาท
ด้า นบริห ารทั่วไป
แผนงานด้ านบริ หารทั่ ว ไป
560,446,320.- บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2,326,000.-บาท
ด้า นบริห ารงานชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
330,781,790.-บาท
แผนงานสาธารณะสุ ข
310,635,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุ ม ชน
2,006,000.-บาท
แผนงานสร้า งความเข็มแข็ ง ของชุม ชน 23,465,000.-บาท
แผนงานศาสนา วั ฒนธรรมและนันทนาการ
38,650,000.-บาท
ด้า นการเศรษฐกิ จ
แผนงานอุ ตสาหกรรมรมและการโยธา 324,736,800.-บาท
แผนงานการเกษตร 66,953,500.-บาท
ด้า นการดาเนิ น งานอื่นๆ
แผนงานงบกลาง
250,523,000.-บาท
งบประมาณรายจ่า ยทั้งสิ้ น
1,920,577,410.-บาท
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่า ยเฉพาะกาล จ่ายจากรายได้เป็ นจํา นวนรวมทั้ งสิ้น
25,046,900.-บาท ดั งนี้
งบกลาง
260,000.-บาท
งบบุ คลากร 5,350,000.-บาท
งบดํา เนิน งาน 16,910,000.-บาท
งบลงทุ น
2,526,900.-บาท
รวมทั้งสิ้ น
25,046,900.-บาท
ข้อ 6. ให้น ายกองค์ก ารบริหารส่ วนจั ง หวัด ขอนแก่น ปฏิบั ติก ารเบิ กจ่า ยเงิน
งบประมาณที่ ได้รั บการอนุ มั ติใ ห้เป็ นไปตามระเบี ย บการเบิกจ่ ายเงินขององค์ก ารบริ หารส่ ว นจังหวั ด
ข้อ 7. ให้น ายกองค์ก ารบริหารส่ วนจั ง หวัด ขอนแก่น มีหน้าที่รัก ษาการให้เป็ นไปตาม
บัญ ญั ตินี้
ประกาศ ณ วั นที่
สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลงนาม
(นายพงษ์ศัก ดิ์ ตั้ งวานิ ชกพงษ์)
นายกองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดขอนแก่น

- 39 เห็นชอบ
..............................................
ผู้ว่าราชการจั งหวั ดขอนแก่ น
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ที่ประชุมก็
ได้รั บทราบข้ อบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจําปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เรี ยบร้ อยแล้ว นะครับ
ต่อ ไปผมจะขอความเห็นจากสภาฯ ในวาระที่ 3 ขั้ นลงมติ นะครั บ
สมาชิกท่ านใดเห็ นสมควรให้ตราเป็ นข้อ บัญ ญั ติอ งค์ก ารบริ หารส่ ว นจังหวั ดขอนแก่น เรื่ อง ข้ อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจํา ปี พ.ศ. 2561 ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวั ดขอนแก่น โปรดยกมือครับ
มติสภาฯเห็น ชอบ 24 เสี ย ง
สมาชิกท่ านใดไม่ เห็นสมควรให้ ตราเป็ น ข้อบัญ ญั ติ องค์การบริห ารส่วนจั งหวั ดขอนแก่น เรื่อ ง ข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจํา ปี พ.ศ. 2561 ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวั ดขอนแก่น โปรดยกมือครับ
ไม่มีนะครับ
เป็นอั นว่ าสภาฯ แห่ งนี้มี ม ติใ ห้ ตราเป็นข้ อบัญ ญั ติ องค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดขอนแก่น เรื่ อ ง ข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจํา ปี พ.ศ. 2561 ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวั ดขอนแก่น เป็ นที่เรี ย บร้อ ย
นะครั บ เรี ยนเชิญ ท่ า นนายกฯ ให้คํายื่นยั นต่อสภาฯ ในการบริห ารงานครับ
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ ในนามของฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ
ต้องขอขอบพระคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในร่างข้อบัญญัติเล่มนี้บรรจุเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการเสนอ
ของ อบต. เทศบาล และพี่น้องประชาชน ผ่านที่ ส.อบจ.ขอนแก่น เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน เรื่องการศึกษา เรื่องสุขภาพ เรื่องกีฬา เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริม
อาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากจน การช่วยเหลือพี่น้องเวลาประสบภัยต่างๆ ซึ่งได้บรรจุในร่างข้อบัญญัติปี 2561 ซึ่งข้อบัญญัติฉบับนี้ก็
คงจะเข้าไปบรรเทาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง ต้องขอกราบขอบพระคุณ และในโอกาสนี้ก็ของเรียนเชิญ
ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา และข้าราชการทุกคนได้ขอขอบคุณที่ฝ่ายสภาโดยการให้ความเคารพครับ
ขอบคุณครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ก็เป็ นที่
เรียบร้อยนะครับ ให้ก ารรั บรองเป็ นที่ เรี ยบร้ อย ต่ อไปเป็ นระเบี ย บวาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
เชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ

- 40 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 ข้อ 14 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและติดตามประเมินผลต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯได้ทําการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการและการพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) รอบเดือนเมษายน 2560 เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโดยมีข้อสรุปดังนี้ 1.คณะติดตามและประเมินผลทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ได้ทําการติดตามและ
ประเมินผลภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี 2560 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ของ อบจ.ขอนแก่นตามแผนดําเนินงาน
ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี รวมโครงการที่บรรจุในปี 2560 จํานวน 831 โครงการ งบประมาณตาม
แผน 2,152,946,100.-บาท และโครงการตามข้อบัญญัติงบปราณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน
652 โครงการ งบประมาณ 1,929,260,100.- บาท 2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ติดตาม
และประเมินผลการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนา อบจ.ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ติดตามและประเมินผลครอบคลุมแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 6
ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงานประจําปี 2560 ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของ อบจ.ขอนแก่น โดยการ
เก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศและระบบอีแพน และอีลายแอส พบว่าจากจํานวนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2560 จํานวน 652 โครงการ งบประมาณ 1,929,260,100.- บาท ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 90
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.80 งบที่เบิกจ่าย 56,240,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 จํานวนโครงการที่
อยู่ระหว่างดําเนินการ 416 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.80 งบประมาณ 1,671,140,800.-บาท คิดเป็น
ร้อยละ 86.62 โครงการที่ยงั ไม่ดําเนินการจํานวน 146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.39 งบประมาณ
201,880,200.-บาท คิดเป็นร้อยละ 10.46 (ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ซึ่ง อบจ.
ขอนแก่นได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ในพืน้ ที่จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารที่นําเรียนเสนอมา
พร้อมนี้ จึงเสนอการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและการพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
รอบเดือนเมษายน 2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมาเพื่อโปรดทราบครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิ ปรายไหมครับ ไม่ มี น ะครับ ท่ า นนายกได้ เสนอญั ตติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ต่อสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นะครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ต่ อไปเป็ น
ระเบี ยบที่ 5.3 เรื่อง คําแถลงผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เชิญ
ท่านายกฯ ครับ
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ ตามที่กระผมนายพงษ์ศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารได้เข้ามาบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยได้กําหนดนโยบายเพื่อบริหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการ 6 นโยบายและได้แถลงต่อ

- 41 สภา อบจ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้ 1.นโยบายด้านการพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม
2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 3. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 4. นโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและชุมชน 5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. นโยบายด้านการ
บริหารจัดการที่ดี บัดนี้กระผมและคณะผู้บริหารได้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ครบรอบ 5 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงต่อสภาฯ ตามมาตรา 35
วรรค 4 แห่ง พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 กระผมและคณะผู้บริหารได้จัดทํารายงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้วและขอสรุปการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สภาฯ รับทราบ ดังนี้ นโยบายที่ 1. นโยบาย
ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม พัฒนาคนให้มคี วามพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ และ
พัฒนาสังคมคนขอนแก่นให้เป็นสังคมที่มีความเข็มแข็ง มีดุลยภาพใน 3 ด้านคือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร สําหรับเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาขอนแก่น
ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อบจ.ขอนแก่น ได้ดําเนินการตามนโยบายโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น
125,197,330.98.-บาท คิดเป็นร้อยละ 19.06 นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนและบริหารที่
เน้นสถานศึกษาเป็นสําคัญส่งเสริมการเรียนการสอนภาต่างประเทศและภาษาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาคน
ให้เป็นทุนทางสังคมและการพัฒนาประเทศต่อไป อบจ.ขอนแก่นได้ดําเนินการตามนโยบายโดยใช้งบประมาณ
170,113,437.30-บาท คิดเป็นร้อยละ 25.90 นโยบายที่ 3 นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนรองรับ
การเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการการลงทุนส่วนภูมิภาคและประตูสู่อนิ โดจีน ให้จังหวัดขอนแก่นมีโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับบริการด้านคมนาคมที่
ทั่วถึงสะดวกและปลอดภัยมีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมบริหารจัดการสถานีขนส่งแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกปลอดภัยและพึงพอใจในการรับบริการ อบจ.ขอนแก่น ได้ดําเนินการตามนโยบายโดยใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 261,353,914.06.-บาท คิดเป็นร้อยละ 39.79 นโยบายที่ 4 เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถแข่งขันได้ ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องแต่ละพื้นที่
ชุมชนสามารถจัดการและบริหารและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตการ
แปรรูปการตลาดผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้และพร้อมรองรับการเติมโตการเป็นศูนย์กลางที่เศรษฐกิจของภูมภิ าค อบจ.ขอนแก่น ได้ดําเนินการตาม
นโยบายโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 35,160,050.-บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 นโยบายที่ 5. นโยบายด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดโี ดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการสามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้เป็นฐาน
ผลิตของชุมชน อบจ.ขอนแก่น ได้ดําเนินการตามนโยบายโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 43,969,170.-บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.69 นโยบายที่ 6. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี อบจ.ขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานะการต่างๆ สามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการและวิธีบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุมชน อบจ.ขอนแก่น ได้
ดําเนินการตามนโยบายโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21,052,315.10.-บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 สรุปการ
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656,846,227.24.-บาท สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปี 2559 การตรวจและประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของแต่ละส่วนราชการสังกัด อบจ.ขอนแก่น โดยภาพรวมปรากฏว่าแต่ละส่วนราชการมีโครงสร้างการ
ควบคุมภายใน ครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ดี หรืออีกในหนึ่งก็คือการควบคุมภายในเป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 โดยมีการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประหยัดคุ่มค่าสม
ประโยชน์โปร่งใสรับผิดชอบและตรวจสอบได้ถึงยังมีจุดอ่อนแต่ยังสามารถควบคุมได้ หน่วยตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เป็นปรับปรุงการควบคุมภายในให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย
ความรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในองค์กรได้ในระดับหนึ่งซึ่งส่งผลให้การปฏิบตั ิงานการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดการยอมรับและความเชื่อถือทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับคําสั่ง หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จากการบริหารงานของ
อบจ.ขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจสามัคคีของคณะผู้บริหารและ ส.อบจ.ขอนแก่น พร้อมทั้งข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ส่งผลให้ อบจ.ขอนแก่น มีงานโดดเด่นเป็นที่ประจักต่อหน้า
สาธารณะชน รายละเอียดตามนโยบายอยู่ในรูปเล่มการปฏิบัติงานประจําปี 2559 จึงเรียนต่อสภาฯ มาเพื่อ
โปรดทราบ ขอบคุณครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ มีสมาชิ กท่าน
ใดจะอภิ ปรายไหมครั บ ไม่ มี นะครั บ ถือ ว่าสภาฯรั บทราบรายงานคําแถลงผลการปฏิบัติงาน ปี 2559
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นะครับ ต่ อ ไปเป็ นระเบี ย บวาระที่ 5.4 ญั ตติ เรื่ อ ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้บริการหอประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อบํารุงองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 เชิญ ท่านนายก
ครับ
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 5.4 ผมขอถอน
ญัตติออกจากระเบียบวาระครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ท่านนายกฯ ได้ เสนอ
ขอถอนญั ตติ ระเบี ยบวาระที่ 5.4 นะครั บ ตามหลักการถ้ าถอนญั ต ติที่บรรจุในระเบี ยบวาระแล้ว
จะต้ อ งได้ รับ การยิ นยอมจากสภาฯ นะครับ ผมจะขอมติน ะครั บ สมาชิกท่ านใดยิน ยอมให้ นายก อบจ.
ขอนแก่น ถอนญั ตติร ะเบีย บวาระที่ 5.4 โปรดยกมื อ ครับ
มติสภาฯ ยิน ยอม 19 เสี ย ง
สมาชิกท่ านใดไม่ ยิ นยอม ไม่ มี นะครั บ
ที่ประชุมยิน ยอมให้ถอนระเบียบวาระที่ 5.4 เป็ นที่เรี ยบร้ อยนะครั บ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ต่ อไปเป็ น
ระเบี ยบวาระที่ 5.5 ญัตติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เชิญท่านนายกเสนอญัตติ ครับ

- 43 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ ด้วย อบจ.ขอนแก่น จะดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วนที่สุดที่ ขก
0023.3/ว7420 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ของ
อปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มธ 0816.2/ว6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อปท. โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้
1. ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความเชีย่ วชาญด้านการบริหารและจัดการการศึกษาจะต้องผ่านความ
เห็นชอบสภาท้องถิ่นประกอบด้วย
1. ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ดร.สายัณต์ ผาน้อย
ผอ.สพม.เขต 25
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.โปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ว่าที่ รต.สมปอง วิมาโร
ผอ.กศน.จังหวัดขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสมาส นามพิกุล
ส.อบจ.ขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายคจิตร พงษ์คําพันธ์
ส.อบจ.ขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายอดุลย์ คามดิษฐ์
ส.อบจ.ขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสุดใจ ทุยบึงฉิม
ส.อบจ.ขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ด.ต.พิชิต ศรีวิไล
ส.อบจ.ขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. นายวินัย รุมฉิมพลี
ผอ.โรงเรียนซําสูงวิทยาคม
หน.นง.ภาครัฐ
2. นางสุภลักษณ์ บุตรโพธิ์
ผอ.โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ฯ
หน.นง.ภาครัฐ
3. นายประสาน กองทอง
ผอ.แท่นศิลาศึกษา
หน.นง.ภาครัฐ
4. ดร.ผจญ โกจารย์ศรี
ผจก.หจก.มิตรประเมิน
หน.นง.ภาคเอกชน
ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. กําหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
3. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งให้กองแผน
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบจ.ขอนแก่น ต่อไป
4. ติดตามและประเมินผลของ อบจ.ขอนแก่น
เหตุผ ล เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ ซั กซ้ อมการจั ดทําแผนพั ฒ นาการศึกษาสี่ปีของ อปท.เพื่ อให้
เกิด การมีส่ ว นร่วมของทุ ก ภาคส่ วนในการจั ดการศึก ษาขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นจังหวั ดขอนแก่นมาก
ที่สุดเกิ นธรรมมาภิ บาลในการจั ดการศึ กษา รวมทั้ง ทําให้การจัด การศึก ษาและแผนพัฒ นาการศึก ษา
ของ อบจ.ขอนแก่นและโรงเรี ยนในสั งกั ดเป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อ ยมีคุณภาพและสอดคล้อ งกับการ
จัดทําแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี ของ อปท.ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ดทําแผนพัฒนา
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้ อปท.ที่จะแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ
การศึก ษาในส่ วนของผู้ ท รงคุณวุ ฒิแ ละตําแหน่ งหั วหน้าส่ วนงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ย วข้อ งให้สภา
ท้องถิ่ นเห็ นชอบ อบจ.ขอนแก่น จึ งขอเสนอรายชื่ อคณะกรรมการการศึก ษาต่ อ สภา อบจ.ขอนแก่น
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เสนอญั ตตินี้ม าเพื่ อให้ สภาฯ เห็ นชอบ ครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : เชิญ ท่า นเลขาฯ
ชี้แจงข้อกฎหมายครั บ
ด.ต.พิชิต ศรี วิไล (เลขานุ ก ารสภา อบจ.ขอนแก่ น): ระเบีย บข้ อกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ ง เนื่ อ งจาก
กระทรวงมหาดไทยได้ซั กซ้ อมการจั ดทํา แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีข อง อปท.เพื่ อ ให้เกิด การมีส่ วนร่ วม
ของทุ กภาคส่ วนในการจั ด การศึก ษาขององค์ก ารบริ หารส่ วนจั งหวัดขอนแก่ นมากที่สุด เกิน ธรรมมาภิ
บาลในการจั ดการศึกษา รวมทั้ งทําให้ก ารจั ดการศึก ษาและแผนพั ฒนาการศึ กษาของ อบจ.ขอนแก่น
และโรงเรี ยนในสั งกั ดเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยมีคุณ ภาพและสอดคล้องกับการจัดทําแผนพั ฒนา
ท้องถิ่ นสี่ปี ของ อปท.ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจัดทําแผนพั ฒนาองค์ กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่ น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่ อให้ อปท.ที่จ ะแต่ งตั้ งคณะกรรมการการศึกษาในส่ วนของ
ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ แ ละตําแหน่ง หัวหน้ าส่ วนงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ ยวข้ องให้ส ภาท้อ งถิ่น เห็น ชอบ อบจ.
ขอนแก่น จึง ขอเสนอรายชื่ อคณะกรรมการการศึกษาต่อสภา อบจ.ขอนแก่น เห็ นชอบเพื่อแต่ งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการการศึ กษา อบจ.ขอนแก่ น ดํารงตําแหน่ งคราวละ 4 ปี คณะกรรมการการศึก ษาของ
อบจ.ขอนแก่ น มี อํานาจหน้าที่ ดั งนี้
1. กําหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
3. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งให้กองแผน
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบจ.ขอนแก่น
4. ติดตามและประเมินผลของ อบจ.ขอนแก่น
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ สําหรับรายชื่ อ
คณะกรรมการการศึ กษาที่ ขอความเห็น ชอบนะครับ ก็มี 2 ตําแหน่งนะครั บ ก็ คือ 1 ตําแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุ ฒิ จากผู้ เ ชี่ย วชาญจํานวน 9 ท่าน นะครับ 2. ตําแหน่งหั วหน้ าหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ย วข้อ งมี จํานวน 4 ท่ า น นะครั บตามเอกสารที่จั ดให้น ะครับ มีสมาชิกท่ านใดจะอภิ ปรายไหมครั บ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่ มี ผ มจะขอมติ เลยนะครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : สมาชิกท่ า นใดให้
ความเห็น ชอบในการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 13
ท่าน โปรดยกมือครับ
มติสภาให้ค วามเห็ นชอบจํานวน 18 เสี ยง ครั บ
สมาชิกท่ านใดไม่ ใ ห้ค วามเห็นชอบครั บ โปรดยกมื อครับ ไม่มีน ะครั บ
เป็นอั นว่ าที่ ป ระชุม สภาฯแห่งนี้มี ม ติ ใ ห้ค วามเห็น ชอบให้แต่ งตั้ ง คณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นะครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ต่ อไปเป็ น
ระเบี ยบวาระที่ 5.6 ญั ตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสม ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ

- 45 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ ด้วย อบจ.ขอนแก่น มีความจําเป็นจะต้อง
เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น ต่อสภา อบจ.
ขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น จํานวน 4
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 725,220.-บาท ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้
เหตุผล เนื่องจากโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น มีความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มคี ุณภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น ไปดําเนินการ
จํานวน 4 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 725,220.-บาท โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ข้อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็นต้องใช้จ่ายโดยที่
มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมได้ตามความจําเป็น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2547 ข้อ 89 อปท.อาจใช้เงินสะสมได้ โดได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้
สภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านนายกก็
เสนอญั ตติต่ อ สภาฯ นะครั บ มี ส มาชิ กท่ านใดจะอภิ ป รายไหมครับ ไม่มีนะครั บ ผมจะขอมติเ ลยนะ
ครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : สมาชิกสภาท่ านใด
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น จํานวน 4 โครงการ
เป็นเงินจํานวน 725,220.-บาท โปรดยกมือครับ
มติสภาฯ อนุมัติจํานวน 18 เสียงนะครับ
สมาชิกสภาท่ านใดไม่ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น
จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินจํานวน 725,220.-บาท โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ
เป็นอันว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ ต่ อไปเป็ น
ระเบี ยบวาระที่ 5.7 เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก ขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอครับ เชิญท่านอัญชลี ครับ
นางอัญ ชลี เฟื่องทอง (ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมื อง เขต 4) : เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุ ก
ท่าน ดิฉั นนางอัญ ชลี เฟื่ อ งทอง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือ ง เขต 4 ขอเสนอสมัย ประชุมสามัญ ประจําปี

- 46 พ.ศ. 2561 สมั ยแรก เริ่ม ตั้งแต่ วั นพฤหั สบดีที่ 1 เดือ น มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง วันวั นเสาร์ที่ 14
เดื อน เมษายน พ.ศ. 2561 รวม 45 วั น ขอผู้รั บ รองด้ วยคะ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ผู้รับรองถู กต้อ งนะ
ครับ มีสมาชิ กท่ านใดจะเสนอเป็ น อย่ างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติน ะครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : สมาชิกท่ า นใด
เห็น ชอบตามที่ ท่ านอัญ ชลี เสนอครับ กํา หนดสมัย ประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก
เริ่มตั้ งแต่ วัน พฤหัส บดี ที่ 1 เดื อน มี น าคม พ.ศ. 2561 ถึง วั นวั นเสาร์ที่ 14 เดื อน เมษายน
พ.ศ. 2561 รวม 45 วั น โปรดยกมื อครับ
มติสภาเห็ นชอบ 21 เสี ยง นะครั บ
สมาชิกท่ านใดไม่ เห็น ชอบ โปรดยกมื อครับ ไม่มีน ะครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : เป็นอั น วาสภาฯ ได้
กําหนดสมั ยประชุม สามั ญ ประจําปี พ.ศ. 2561 สมั ยแรก เริ่มตั้ ง แต่วัน พฤหัส บดีที่ 1 เดื อ น มีนาคม
พ.ศ. 2561 ถึง วั นวั นเสาร์ที่ 14 เดื อน เมษายน พ.ศ. 2561 รวม 45 วัน นะครับ
นายมนต์ชั ย ศรี วิไลลั ก ษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติห น้าที่ประธานสภาฯ) : ต่อไปเป็ น ระเบี ยบ
วาระที่ 6 เรื่ องอื่ นๆ นะครับ มี ส มาชิ ก ท่านใดจะปรึ กษาต่ อสภาฯ ครับ เชิ ญ ท่านทองสุข ครับ
นายทองสุข ธนูรัต น์ (ส.อบจ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่) : เรีย นท่า นประธานสภา และสมาชิก ทุก ท่า น
ผมนายทองสุข ธนูรัต น์ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ. แวงใหญ่ นะครับ อยากจะแจ้ง เพื่อ สมาชิก และฝาก
ท่า นประธานสภาผ่า นไปยัง ผู้บ ริห ารนะครับ เกี่ย วกับ กรณีที่อํา เภอแวงใหญ่มีโ รงเรีย นทั้ง หมด 23
โรงเรียน เป็นสั งกัด สพป.21 โรง และ สพม.2 โรง นะครับ ตลอดระยะเวลาเกือ บ 10 ปี ที่มีก ารถ่า ย
โอนครั้ง แรก ตัว ผมเองในฐานะที่เ มื่อ ครั้ง แรกที่เ คยดํา รงตํา แหน่ง สจ.ครั้ง แรกนะครับ ก็มีห ลายโรงที่
อยากจะโอนย้า ยมาสัง กัด เราในครั้ง นั้น ก็ยัง มีร ะเบีย บหลายอย่า งทํา ให้ย ากต่อ การปฏิบัติ จนมาถึง ปีที่
ผ่า นมาระเบีย บดัง กล่า วได้ผ่อ นคลายโดยอํา นาจการขอโอนย้า ยนอกจากแทนที่จ ะผ่า น สพป.เขต ซึ่ง
อ.แวงใหญ่สัง กัด ประถมศึก ษาเขต 3 ได้โ อนย้า ยอํา นาจในการถ่า ยโอนมาที่ สํา นัก งานศึก ษาธิก าร
จัง หวัด ขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 10 กว่า ปีที่ผ่า นมา อ.แวงใหญ่ โดยโรงเรีย นประถมหลายโรง
พยายามที่จ ะโอนย้า ยมาอยู่กับ เราโดยมองเห็น ศัก ยภาพ การพัฒ นาการดูแ ลซึ่ง เป็น ที่ชัด เจนว่า หลาย
โรงมองเห็น ว่า ถ้า หากเขาได้ม าอยู่กับ อบจ.ขอนแก่น จะทํา ให้ศัก ยภาพทางการศึก ษาเป็น ที่ถูก ต้อ ง
ถูก ใจ ผมขอเรีย นให้ท ราบว่า ตอนนี้ไ ด้มีโ รงเรีย นของ อ.แวงใหญ่ 1 โรง ก็คือ โรงเรีย นปากแค ซึ ่ง
อ.แวงใหญ่ ไม่มีโ รงเรีย นที่สัง กัด อบจ.เลย ได้พ ยายามที่ห ากฎระเบีย บต่า งๆ นะครับ และประสาน
หน่ว ยงานเพื่อ ที่จ ะเข้า มาสัง กัด อบจ.ขอนแก่น ให้ไ ด้น ะครับ ตัว ผมเองก็ห าลือ หลายภาคส่ว นนะครับ
ตัว ผมเองในฐานะเป็น ครูเ ก่า และเป็น สจ. ซึ่ง ก็ม องเห็น การบริห ารงานของฝ่า ยการศึก ษาของ อบจ.
และที่สํา คัญ ที่สุด คือ ศัก ยภาพการบริห ารงานของท่า นนายก เป็น ที่ป ระจัก ในสัง คมตลอดมา เมื่อ หลาย
เดือ นที่ผ่า นมา ทางโรงเรีย น ชุม ชน คณะกรรมการสถานศึก ษาต่า งก็พ ยายามที่จ ะประสานงานผม
ผมเองก็ ไ ด้ป ระสานงานในส่ว นตัว กับ ท่า นนายกนะครับ ครับ ในวัน นี้เ พีย งแต่จ ะแจ้ง กับ ท่า นสมาชิก
เรีย นท่า นสมาชิก ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่า นนะครับ ว่า กระผมในฐานะ สจ.เขตพื้น ที่ก็มีค วามเห็น ดีเ ห็น งาม
และพยายามที่จ ะช่ ว ยเหลือ อํา นวยความสะดวกและประสานงานนํา พาคณะกรรมการสถานศึก ษาและ

- 47 ผอ.สถานศึก ษา มาปรึก ษาหารือ กับ ทางสํา นัก การศึก ษานะครับ และปรึก ษาหาลือ กับ ท่า นศึก ษาธิก าร
จัง หวัด ขอนแก่น ก็ไ ด้ค วามเห็น เป็น เบื ้อ งต้น ว่า ไม่ข ัด ข้อ งจึง ได้ใ ห้โ รงเรีย นทํา หนัง สือ ไปที ่เ ขตพื ้น ที่
การศึก ษาฯ เมื ่อ วานก็ไ ด้ร ับ หนัง สือ จากเขตว่า อนุญ าตให้ถ ่า ยโอนหรหือ ขอความเห็น มาที ่ อบจ.
ขอนแก่น เพื่อ ต้ อ งนี้ต้อ งขีด เส้น ใต้ค รับ เพื่อ ให้ส ภา อบจ.ขอนแก่น ได้ รับ ทราบและยิน ยอม หรือ อนุมัติ
ให้เ ราหรือ อบจ.ขอนแก่น ได้ร ับ โอนโรงเรีย นเข้า มายัง อบจ.ขอนแก่น ถึง ตรงนี ้ผ มจึง ขอความ
อนุเ คราะห์ท ่า นสมาชิก ผู ้ท รงเกีย รติทุก ท่า นเพื่อ ได้เ ห็น แก่ก ารศึก ษา เพื่อ ได้เ ห็น ศัก ยภาพที่ อบจ.
ขอนแก่น เรามีต่อ 1 โรงเรีย นของอํา เภอแวงใหญ่แ ละก็ ถ ามไปยัง ท่า นนายก อบจ.ขอนแก่น ผ่า นท่า น
ประธานสภาว่า มีข้อ ขัด ข้อ งประการใดหรือ มีค วามยิน ดีอ ย่า งไรที่จ ะให้โ รงเรีย นแห่ง นี้ เข้า มาในสัง กัด
อบจ.ขอนแก่น ของเรา ผมในฐานะที่เ ป็ น สจ.อํา เภอแวงใหญ่ ขอบอกต่ อ ที่ป ระชุม ว่า งบใดที่ มัน จะใช้ใ น
ส่วนตัวก็จะใช้ใ นส่ วนที่ ได้ รับ การกระจายอํานาจ ต่อไป ขอบคุณครับ
นายมีส วัส ดิ์ ชมชั ยภู มิ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ป ระธานสภาฯ) : ครั บ ตามข้อซั ก ถามของ
ท่านทองสุ ข นะครั บ เนื่ อ งจาก อ.แวงใหญ่ โดยโรงเรียนบ้ านปากแค อยากจะเข้ามาเป็ นโรงเรียนใน
สังกั ด อบจ.ขอนแก่น นะครับ ดั งนั้ นอยากจะให้ท่า นนายกแจ้งรายละเอี ย ดให้ ท่านทองสุข ได้ทราบนะ
ครับ เชิ ญ ครั บ
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ ตอบข้อสอบถามของท่าน สจ.ทองสุข
ครับ ท่านบอกว่ามีโรงเรียนบ้านปากแค อยากจะขอโอนย้ายมาอยู่กับเรานะครับ ตามมติ ครม. มีมติออกมาว่า
การจะถ่ายโอนโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และต้องได้รับความยินยอมจาก 3 ฝ่าย คือ 1.ผู้บริหาร
โรงเรียน 2. คณะครู 3. ประชาชน ถ้าหาก 3 ฝ่ายตกลงพร้อมใจกันแล้วก็ทําเรื่องไปที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 3 เขต 3 ก็จะทํามาทาง อบจ. ทั้งนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายสภา นะครับ ว่าเห็นดีเห็นงามไหมที่จะรับเมื่อ
สภาเห็นชอบทางฝ่ายบริหารก็จะได้รับ นะครับ เมื่อรับเสร็จก็จะทําเรื่องไปที่ศึกษาธิการจังหวัด ฝ่ายบริหารไม่
ขัดข้องนะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับ
นายมีส วัส ดิ์ ชมชั ยภู มิ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ป ระธานสภาฯ) : ท่า นนายกก็ไ ด้ ต อบข้ อ
ซั กถามแล้ วนะครับ มี ส มาชิกท่ า นใดจะถามท่า นนายกอีกไหมครับ เชิญ ท่า น ปนิด า ครับ
นางปนิด า แก้ วขั น (ส.อบจ.ขอนแก่ น อ.เมื อง เขต 1 ) : กราบเรียนท่า นประธานสภาที่เคารพ ท่ าน
สมาชิกสภาทุ กท่ าน ดิ ฉั นนางปนิ ดา แก้ วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 อ.เมื อง สืบเนื่ องมาจากเดื อน
สิงหาคม ที่ ผ่ านมานะค่ ะ ในพื้นที่ ข องดิฉั นมีการได้รับ ความเดื อ ดร้อ นในเรื่ องอุทกภัยนะคะไม่ว่ าจะเป็ น
บ้านอโณทั ย บ้านแก่นผยอม บ้านวั งทรั พย์สิ น สุพั ฒธา ได้ รับความเดื อนร้ อนและได้ รับการประสานมา
จากท่ านประทานชุ ม ชนหมู่ บ้า นต่ า งอยู่ใ นเขตพื้นที่และได้ รับความอนุเคราะห์จ ากทางท่านนายก พร้ อม
ทั้ง ผอ.สํานัก การช่ า ง ท่ านกรรชิ ง ท่ านอนิรุต ก็ ได้ล งพื้ นที่นะคะไปช่ วยเหลือไม่ ว่ า จะเป็ นเครื่อ งสูบน้ํา
นะคะพร้ อมทั้ งทรายและถุ ง วันที่ 18 ที่ผ่านมาหมู่บ้ านอโณทั ยไม่สามารถจะออกมาจากบ้ านได้น้ําท่ วม
สูงประมาณ 1 เมตรก็ เลยได้รั บความอนุเคราะห์ จากกองช่ างได้นํา เรือ ไปให้น ะคะ ก็ขอกราบ
ขอบพระคุ ณ ท่ านนายกและคณะเป็ นอย่ างสู งนะคะ ขอบคุณคะ

- 48 นายมีส วัส ดิ์ ชมชั ยภู มิ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ป ระธานสภาฯ) : เชิ ญ ท่านนายก ครับ
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับ เมือ่ ต้นเดือนสิงหาคม จังหวัดขอนแก่น
ของเราก็ได้รับผลกระทบจากพายุนะครับทําให้เกิดฝนฟ้าตกนะครับก็มีพี่น้องที่เดือดร้อนบ้างพอสมควรนะครับ
โดยเฉพาะในเขตตําบลบ้านเป็ดทีอ่ ยู่ในเขตของท่าน สจ.ปนิดา แก้วขัน ก็มีหลายหมู่บา้ นที่มีน้ําท่วมขังระบายไม่
ทันนะครับ เราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ไปช่วยเหลือนะครับ ช่วงนี้เราก็ช่วยเหลือได้เฉพาะเครื่องไม้
เครื่องมือ ถุงทราย เรือท้องแบน รถแม็คโฮว์ นะครับ เราก็เป็นหน่วยงานที่จะเข้าไปเสริม ปภ.จังหวัดนะครับ
หากมีพื้นที่ใดประสบภัยก็ขอให้รายงานมานะครับ ผมก็ยนิ ดีที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะครับ ขอบคุณครับ
นายมีส วัส ดิ์ ชมชั ยภู มิ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ป ระธานสภาฯ) : ท่า นนายก ก็ไ ด้ ตอบข้อ
ซั กถามแล้ วนะครับ มี ส มาชิกท่ านใดมี เรื่ องอื่ นๆ อี ก ไหมครับ ไม่มี นะครั บ สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่าน ท่านผู้บริหารรวมทั้งท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกท่านตลอดจน
สื่อมวลชน ท่านประชาคมที่ร่วมฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ หวังว่าในครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือในการ
ประชุมครั้งต่อไปกับท่านอีกครั้งหนึ่ง สําหรับครั้งนี้ผมขอปิดการประชุมครับ
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