
รายงานการประชุม 
โครงการประชุมประชาคม (เชิงปฏบิัติการ) ในการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ 
วันศุกร์ที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 (180 ที่นั่ง)  อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
 

******************************************* 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

1 นายวิทยา   รุ่งโรจน์นิมิตชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

2 นายสมหมาย   กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

3 นางบรรจง   เนืองอนันต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

4 นายโกศล   การุญญเวทย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

5 นายสมเจตน์  เพียรคุ้ม หัวหน้าส านักปลัด อบจ.อจ. 

6 นายฤทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองกิจการสภา 

7 นางสุภาวดี  มงคลการ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

8 นางสมภักดิ ์ เสนา ผู้อ านวยการกองคลัง 

9 นายชนัต  สมสอางค์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

10 นางสาววรรณศรี  ปัญญาประชุม ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

11 นางดวงอุมา  โพธิวัฒน์ ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

12 นายจิรภาส   สะอาด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

13 นายยุทธศักดิ์   คุณสุข หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

14 นายภาณ ุ  วิไลเกษม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

15 นายมงคล  โยนะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

16 นางสุดาภัทร   ทองประเสริฐ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

17 นางสาวอรกร   วรรณพงษ์ คนงานทั่วไป 

18 นางสาวสุจิตรา   สรศิลป ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

19 นางศรสุดา   พันธ์วรรณ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 

20 นายวีรพงษ์   พูนในเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 นางสาวตรูตรา   อัครจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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22 นายอรุณ   ถามะพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

23 นางพัชรินทร์   ฤกษ์บางพลัด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

24 นางอรพรรณ   พัรธ์แสง คนงานทั่วไป 

25 นางสาววรรณวิมล   จันทร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

26 นางสาวพัชราพร   ศิริอ านาจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

27 นายปิยะ  โสภามี คนงานทั่วไป 

28 นายพรวิมล ศิทาวีย์ คนงานทั่วไป 

29 นายจรัญ   จันทรภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 

30 นางสาวอินแก้ว   สายเกตย์ คนงานทั่วไป 

31 นางสาวธนพร   จ าปาป่า คนงานทั่วไป 

32 นางสาวมธุรส   หนูทิพย์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

33 นายอนุทิน   ลัทธิมนต์ พนักงานจ้าง 

34 นางสาวประภัสสร   มหาโยธ ี คนงานทั่วไป 

35 นางสาวธัณย์จิรา   พงษ์สินสุภานน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

36 นางสาวชมพูนุท   หลังโย นางสาวสุภาพร   สุทธศรีฉวีฉาย 

37 นางสาวดาหวัน   กัญญมาสา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

38 นางสาวปิยนุช   นางาม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

39 นางปุณณดา   พูนในเมือง นักวิชาการการเงินละบัญชี 

40 นางเพ็ญพักตร ์  ศิริอ านาจ นักวิชาการการเงินละบัญชี 

41 นางสาวทัศนีย์   หว่างเทียน นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

42 นายภัทรวิทย์   บุญหนุน เจ้าพนักงานธุรการ 

43 นายอิศรารัตน์   ประยุกต์ชัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

44 นางกาญจนา   แซ่โค้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

45 นายณฐภัทร   บัวทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

46 นายศราวุธ   แดนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

47 นางทองสอน   โสภา คนงานทั่วไป 

48 นางสาวจันวิรา   จันทร์ปัญญา คนงานทั่วไป 

49 นายปิยะ   ตั้งสกุล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

50 นางอรอุมา   โทบุตร หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนา อบจ. 



- 3 - 
 

51 นางสาวพรลภัส   ฮุงสาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

52 นางสุวณีย์   ตั้งตระกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

53 นางกัญญพักตร ์  บุญโสม นักวิชาการการเงินและบัญชี   ช านาญการ 

54 นายพงศกร  กุลจิตติเพชร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

55 นางสาวสุมาพร   พลธานี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

56 นางศิวาพร   แสงศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

57 นางสาวภัทรรินทร์   อักษรพิมพ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

58 นางสาวดาว   ทองวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

59 นางสาวอริศรา   เมืองนนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

60 นางสาวจิราวรรณ   วงศ์พันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

61 นางปริยะพร   ลูกเกตุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

62 นางธัชกร   แก่งจ าปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

63 นายพงศธร   วัฒนะไพบูลย์กุล ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

64 นายณัฐวุฒิ   สิงห์จันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

65 นางกนกพร   แก้วเที่ยง หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 

66 นางสาวญาณาธิป   สุนาวงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

67 นายนคร   ศรีประเสริฐศิลป์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส 

68 นายเอกรัตน์  ประทุมคต คนงานทั่วไป 

69 นายสินธ์  หารมาก คนงานทั่วไป 

70 น.ส.รัชน ี คลังทอง คนงานทั่วไป 

71 นายจิรายุ  เสนา นายช่างเขียนแบบ 

72 นายปัญญา  จันทร์งาม หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 

73 นายชัยณรงค ์ ทองประเสริฐ คนงานทั่วไป 

74 นายวิทยา  ศิริอ านาจ นายช่างเครื่องกล 

75 นายวัชรา  ทองพรม นายช่างโยธา 

76 นายสมศักดิ ์ ทาหอม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

77 นายณัฐพล พิระตระกูล ผช.นักจัดการงานทั่วไป 

78 นางเพชรเรียง  ด าเอ่ืยมดี จพง.ธุรการช านาญงาน 

79 นางอัจฉราพรรณ พิระตระกูล ผช.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
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80 นายชัยณรงค ์ จงใจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

81 น.ส.เพชรรินทร์  ธรรมสาร ผช.นักประชาสัมพันธ์ 

82 นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์เสือ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อจ 

83 นายสัญญา  อัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

84 นางลัดดาวรรณ  อินทนนท์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

85 น.ส.อมรรัตน์  ช ารัมย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

86 นายเสกสรรค์  ระภาเพศ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

87 นายอัครพล  รัตนวัน คนงานทั่วไป 

88 น.ส. สุมาพร  พลธาน ี พช.เจ้าพนักงานธุรการ 

89 นายกรุง  ทวีกัน คนงานทั่วไป 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

90 นายวิชัย    แสวงสุข  ส.อบจ.อจ. เขต 1 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

91 นายสมพงษ ์   กองแก้ว  ส.อบจ.อจ. เขต 3 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

92 นางสาวนงลักษณ์    บัวบุตร  ส.อบจ.อจ. เขต 5 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

93 นายทศพันธ์    จารุจิตร ส.อบจ.อจ. เขต 6 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

94 นายประเสริฐ    จิตรมาศ  ส.อบจ.อจ. เขต 8 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

95 นายประเสริฐ    กานานนท ์  ส.อบจ.อจ. เขต 3 อ าเภอหัวตะพาน 

96 นายบุญศรี    ดวงดี  ส.อบจ.อจ. เขต 3 อ าเภอปทุมราชวงศา 

97 นายอ่อนสี    บัวภาเรือง   ส.อบจ.อจ. เขต 3 อ าเภอเสนางคนิคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

98 นางสาวนิกรรัตน์  ปรีมาชัยมีนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

99 นางณิชรัตน์   แสนอุบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

100 นางศักดิ์มร  ศรินยา รองปลัดเทศบาลต าบลพนา 

101 นางรัชนี   โนนดูม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

102 นางพัชรี   ลินดาเบค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

103 นายอภิวัฒน์   ถิระโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

104 นางสาวรัตนา   ถามะพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

105 นางไอรินลดา   สมชม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

106 นางธัญญพัฒน์  สินอนันต์กิจ (แทน)  นายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ 
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107 นางปัญญาพร  ทองเสริม นายกเทศมนตรีต าบลอ านาจ 

108 นางสกาวเดือน   กิจนานนท์ นายกเทศมนตรีต าบลหัวตะพาน 

109 จ่าเอกอภัย   ทองโกฏิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

110 นายนิคม  ฝ่ายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาจิก 

111 นายสุรเชษฐ์  ทองพุ่ม (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

112 นางยุวภา  ศิริโชค (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลหนองข่า 

113 นายพรพงษ ์ สมสกุล ปลัดเทศบาลต าบลหัวตะพาน 

114 นางเกษมณีย์  ค ามั่นทูล ปลัดเทศบาลต าบลอ านาจ 

115 นางสาวปัทมาส์น  บุญเอนก ปลัดเทศบาลต าบลพนา 

116  นางสมาภรณ์   กสิพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลอ านาจ 

117 นายมัยพันธ์   จิค าเวช ประธานสภาเทศบาลต าบลหัวตะพาน 

118 นายคารมย์  สุวรรณวิชิต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาจิก 

119 นายประดิษฐ์  อุทธา ประธานสภาเทศบาลต าบลพนา 

หน่วยงานราชการ 

120 นางนีมนาล  ต่ายภนี (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ 

121 น.ส.กนการญจน์  จันฬุทิน (แทน)หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ 

122 นายวีระพงษื  หวังดี (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ 

123 น.ส.วันทนี  เตชะคุณรักษ์ (แทน)พัฒนาการจังหวัดอ านาจเจริญ 

124 น.ส.กรรณิกา  ศัทนะศรี (แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

125 นางบุญเปรียบ  สนั่นเมือง (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ 
126 นายศักดิ์สิทธิ์  มีทอง (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

127 น.ส. ลลัธริมา  เทียมทัด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

สถานศึกษา 

128 นายทวี  ชัยปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ 

129 นายเอกภพ  โพธาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ 

130 นายกิตติพงษ ์ โพธิ์ศาตร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

131 นายดลรวี  สังขฤกษ์ ผู้อ านวยการ รพ.สต. ไก่ค า 

132 นางเทวาพร  สุริพล ผู้อ านวยการ รพ.สต.สร้างนกทา 
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133 นายสพาย  เวชศรี ผู้อ านวยการ รพ.สต. น้ าปลีก 

134 นางนลินี  กินาวงศ์ ผู้อ านวยการ รพ.สต. ค าน้อย 
 
 
ผู้สื่อข่าว 

135 นายสุชาติ   สูงเรือง ผู้สื่อข่าว 

ภาคธุรกิจ-เอกชน 

136 นายถาวร  ทองเถาร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

137 นางบุปผาวรรณ  อังคุระษี ประธานศูนย์เพื่อนหญิงจังหวัดอ านาจเจริญ 

ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 

138 นายสมหวัง  ภูกเหมาะ ก านันต าบลบุ่ง 

139 นายชัยวัฒน์  พันธุมา ก านันต าบลดงบัง 

140 นางพยอม  มุ่งงาม ก านันต าบลนาเวียง 

141 นางวิจารย์  อุทะจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าปลีก 

142 นายตี๋  จารุจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลค าพระ 

143 นายสมพร  สทารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลเค็งใหญ่ 

144 นายชาญชัย  สิงมาฦกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลนาเวียง 

145 นายอ าไพ  แสนสวาท (แทน)ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลโพนทอง 

146 นายบัวผัน รันต์เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลนาป่าแซง 

147 นายสุพรรณ  พันเจริญ ผู้ใหญ่บ้านต าบลจานลาน 

วิสาหกิจชุมชน 

148 นางอ๋ิว   คูณเมือง กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลค าพระ 

149 นายส าเนียง   คูณเมือง กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลค าพระ 

150 นายสมหวัง  ลายทอง กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลค าพระ 

151 นางน าไทย   ปรือทอง กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลโนนหนามแท่ง 

152 นางสังวาฬ    ต้นโพธิ์ กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลโนนหนามแท่ง 

153 นางทองสาย   บุญเคล้า กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลโนนหนามแท่ง 

154 นายวัฒนา   ต้นโพธิ ์ กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลโนนหนามแท่ง 

155 นายสุโชติ  กลมเกลียว กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

156 นายสมัคร   มาลาอุตม์ กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 
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157 นายทวี ค าสัตย์   กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

158 นายสุนทร   สิงห์ช ู กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

159 นายอิทธิพล   ธิศาเวช กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

160 นางนารีย์   คูณเมือง กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

161 นางปฎิมา    เคนออง ประธานชุมชนต าบลหนองไฮ 

162 นายธวัชชัย     เคนออง ประธานชุมชนต าบลหนองไฮ 

163 นายชนะชัย    เมืองปาก ประธานชุมชนต าบลคึมใหญ่ 

164 นายอ้วน    สมบูรณ์ กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลคึมใหญ่ 

165 นายเดชเดชา  ค าผาลา กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลคึมใหญ่ 

166 นายอิสริยะ   จันทะวัน กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลคึมใหญ่ 

167 นางบรรลุ  ต้นโพธิ์ ประธานชุมชนต าบลโนนหนามแท่ง 

168 นายประสิทธิ์  ค าวงค์ ประธานชุมชนบ้านโสกสว่าง 

169 นายทองจัน  เนาวราช กรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกสว่าง 

170 นางมลิวรรณ  กันธิยา (แทน)กรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกสว่าง 

171 นางเพ็ญเพชร   วามะลุน กรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกสว่าง 

172 นางนิ่มนวล   สิทธิลาภ กรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกสว่าง 

173 นายสังคม    มูลชาติ ประธานกลุ่มชุมชนอ าเภอพนา 

174 นายฉลาด  โคระดา กรรมการวิสาหกิจชุมชนอ าเภอลืออ านาจ 

175 นางยุพยง   โคตะมาลี กรรมการวิสาหกิจชุมชนอ าเภอพนา 

176 นางร าไพ    ผิวงาม กรรมการวิสาหกิจชุมชนอ าเภอพนา 

177 นางเพ็ญศรี   ลูกแก้ว ประธานวิสาหกิจอ าเภอปทุมราช 

178 นางละออง    ทานุมา ประธานกลุ่มแม่บ้านต าบลหัวตะพาน 

179 นางสมคิด    กุลบุตร กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

180 นางหวาน   สุขขา กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

181 นางสมัย   วงศ์เพชร กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 

182 นางสุดสาดใจ   วงศ์ก่อ กรรมการวิสาหกิจชุมชนต าบลหัวตะพาน 
 
ประธานชุมชน 

183 นายรุ่งสุริยา  แสนหอม (แทน) ประธานชุมชนอ่างใหญ่ 

184 นายหนูนา  นาค า ประธานชุมชนแสนสวาสดิ์พัฒนา 
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185 นางลี  อ่างแก้ว ประธานชุมชนโนนใจดี 

186 นายนุกูล   (แทน) ประธานชุมชนแสนสวาสดิ์ 1 

187 นายคนอง  แสงเพชร ประธานชุมชนโนนจาน 

188 นางสาวสุวิภา  สิงห์สุข (แทน)ประธานชุมชนเอ้ืออาทร 

189 นายสมชัย  บุญทา ประธานชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์1 

190 นางรัชนี  ไชยจันทร์ ประธานชุมชนแสนสวาสดิ์2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ-ภาคประชาสังคม 

191 นายพงษ์ศักดิ์   ตั้งตระกูลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

192 นายสมพร   สีหาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

193 นายสิทธิชัย      โกมลเวชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

194 นายสงวน   อรอินทร์ ผู้แทนประชาคมจังหวัด 

195 นายสุพรรณ   สืบสิงห์ ผู้แทนประชาคมจังหวัด 

196 นายบุญยง   สาระ ผู้แทนประชาคมจังหวัด 

197 นางดาราพร   บุญจอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด 

198 นางรัตนา     สารคุณ ผู้แทนประชาคมจังหวัด 

199 นางนวลอนงค ์ ธรรมวงศ์ ผู้แทนประชาคมจังหวัด 

อาสาสมัครหมู่บ้าน 

200 นางนารี    ทองมี ประธาน อสม. ระดับอ าเภอเมือง 

201 นายอุทัย    เสือสา ประธาน อสม. ระดับอ าเภอปทุมราชวงศา 

202 นายล าพูน   พันโบ รองประธาน อสม. ระดับอ าเภอปทุมราชวงศา 

203 นายสีนวล   โม่บุตร ประธาน อสม. ระดับอ าเภอพนา 

204 นางจิตรา   สาวิสุทธิ ์ รองประธาน อสม. ระดับอ าเภอพนา 

205 นายสมบูรณ ์   บุพศิริ ประธาน อสม. ระดับอ าเภอเสนางคนิคม 

206 นายสังวาลย์    นนทวงศ์ รองประธาน อสม. ระดับอ าเภอเสนางคนิคม 

207 นายสนั่น    สมแก้ว รองประธาน อสม. ระดับอ าเภอลืออ านาจ 

208 นางนุชรีย์  ศิลปะ  อ.ส.ม. 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

209 นายพรมมา  บุญทิพย์ อปพร.เทศบาลหัวตะพาน 

210 นายพิชิต  ภูตะอินทร์ นักป้องกัน เทศบาลหัวตะพาน 
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211 นายบุญเพ็ง  จันทะพุด อปพร. เทศบาลเมือง 

212 นายอ่อนศร ี ศรีสมบัติ อปพร.อบต โพนทอง 

213 นายทวี   เบ้าค า อปพร. ต าบลหนองข่า 

214 นายทวี  ทิพย์อุตร อปพร. ต าบลหนองข่า 

215 นาวสาวนารี   พิกุล อปพร. ต าบลบุ่ง 

216 นายวีระพงษ์  ครองอุทร อปพร. ต าบลนาจิก 

217 นายเจริญ  ตองอ่อน อปพร. ต าบลนาจิก 

218 นายฉัตรชัย  สาระวัตน์ อปพร. ต าบลพนา 

219 นายสุวัฒน์   สายค าวงค์ อปพร. ต าบลหัวตะพาน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

******************************** 

นายโกศล  การุญญเวทย์   กราบเรียน  ท่านวิทยา   รุ่งโรจน์นิมิตชัย รองนายกองค์การ 
(รองปลัด อบจ.อจ.)   บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   ที่เคารพอย่างสูง 
      กระผม นายโกศล  การุญญเวทย์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การ
     บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ในนามของฝ่ายจัดการประชุม  
     ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่ง    ที่กรุณามาเป็น
     ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการ
     จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ในวันนี้  ตาม 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2549 (ฉบับที่ 2)  ข้อ  9 
     ก าหนดว่า  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  
     โดยก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
     พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
     เสนอผู้บริหารท้องถิ่น   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     อ านาจเจริญ จึงได้จดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   
     (ประชาคม) ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
     ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี  
     (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
     จ านวน  227  คน  ประกอบด้วย  
     1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
     2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
     3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
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     4. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
         อ านาจเจริญ 
     5. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
         อ านาจเจริญ 
     6. ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน     
     7. หัวหน้าส านักงานจังหวัดหรือผู้แทน       
     8. ประธานชมรมก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน  ระดับอ าเภอ 
     9. ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ    
     10. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
     11. ผู้บริหารสถานศึกษา 
     12. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
     14. อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
     15. ประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตอ าเภอ 
     16. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน   
     17. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน   
     18. ประธานชมรมผู้สูงอายุ   
     19. ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
          และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
     20. สื่อมวลชน    
     21. ภาคประชาชน 
     โดยก าหนดการประชุมประชาคม  ในวันศุกร์  ที่  26  มกราคม  
     พ.ศ.  ๒๕61   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ( 180 ที่นั่ ง ) อาคาร      
     ดลเมธา  มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ  จังหวัด 
     อ านาจเจริญ 
     บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญ  ท่าน
     ประธานฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(ประชาคม)ใน
     การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
     ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561  ในล าดับต่อไป 
     ขอกราบเรียนเชิญครับ 
นายวิทยา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย   ท่านหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่าน
(รองนายก อบจ.อจ.)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ท่านก านัน - 
     ผู้ใหญ่บ้าน ท่านอาสาสมัครสาธารณสุข   ภาคประชาคม  กลุ่ม
     วิสาหกิจชุมชน  และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมประชาคม            
     ที่เคารพ ทุกท่าน   
     จากค ากล่าวรายงานของท่านโกศล  การุญญเวทย์  รองปลัด 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า การ
     มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     และในการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ิมเติม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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     จะต้องมีการประชุมประชาคม  เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาและ
     ประชาคมท้องถิ่น  ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมหรือ
     เปลี่ยนแปลง  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
     ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการ
     จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับเพ่ิมเติม  ของ
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญขึ้น  ในวันนี้  ต้อง 
     ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ท่าน
     นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน 
     ประธานชมรมก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคประชาชน กลุ่ม
     อาชีพและอาสาสมัครต่าง ๆ  ตลอดจนสื่อมวลชน  ที่สละเวลา
     มาร่วมประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีในวันนี้  และ
     ขอให้ท่านได้ใช้เวทีประชุมประชาคมในวันนี้  เพ่ือพิจารณาร่าง
     แผนพัฒนาสี่ปีฉบับเพ่ิมเติม  ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
     อ านาจเจริญ ให้เป็นแผนพัฒนาสี่ปีที่มีความสมบูรณ์และ 
     ครอบคลุม ในทุก ๆ ด้าน             
     บัดนี้  ได้เวลาสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมเชิง 
     ปฏิบัติการ (ประชาคม)    ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.  
     2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ  บัดนี้ 
     ครับ หลังจากท่ีเราจัดท าแผนไปแล้ว ในส่วนกองแผนที่เรา 
     ด าเนินการที่ให้ คณะกรรมการทุกท่านช่วยกันด าเนินการตามแผน  
     แต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่างยกตัวอย่างท่ีเรา 
     ประสบปัญหาในปีที่ผ่านมาเพราะว่าการจัดท าแผนสี่ปี เราไม่ 
     ทราบว่าแผนเร่งรัดของรัฐบาลกลาง อย่างรัฐบาล คสช . ขึ้นมา 
     ก าหนดนโยบายในเรื่องของการที่จะให้จังหวัดอ านาจเจริญ  
     ด าเนินการในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในส่วน
     หนึ่งเขาก็ดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งจังหวัด ในเรื่องของบ่อขยะ
     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาก็มาดูเราจึงได้ด าเนินการที่จะ
     ปรับแผนในเรื่องของการที่จะเพ่ิมงบประมาณและก็ให้ส่วนราชการ
     ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอนนี้ในเรื่องของบ่อขยะนะครับก็จะพูดถึงนิด
     หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องท่ีจะกระทบกับ 
     จังหวัดอ านาจเจริญ  ก็คือแต่ก่อนบ่อขยะขององค์การบริหารส่วน
     จังหวัดอ านาจเจริญ รับถ่ายโอนมาจากเทศบาลและเป็นระบบที่ฝัง
     กลบ และต่อมาการฝังกลบจ านวนขยะมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ และ
     จะท าให้บ่อขยะของเราล้นทางรัฐบาลก็เลยมองว่าในการที่จะ 
     แก้ปัญหาของขยะของชุมชนเราจะด าเนินการอย่างไร เราจึงได้ขอ
     งบประมาณส่วนหนึ่งไปที่ คสช. ทาง สนช . ก็จะได้น าเรื่องนี้ไปสู่
     รัฐบาลกลาง เราจึงได้ของบประมาณในส่วนนี้จ านวน  
     320,000,000.- บาท ในจ านวนเงิน 320,000,000.- บาท  
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     เราคาดว่ารัฐบาลกลางจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะมาดูแล ถ้า 
     ไม่เช่นนั้นมันก็จะกระทบกับพ่ีน้องประชาชน และความเป็นอยู่ของ
     ประชาชน ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดท าแผนเพ่ิมเติม ในส่วนของ
     แผนสี่ปี ก่อนหน้านี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ มี
     การด าเนินการในเรื่องของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ก่อนหน้านี้ท่าน
     ปลัดก็ได้เคยน าเรียนต่อที่ประชุม ในส่วนที่เราประชุมเมื่ออาทิตย์ที่
     ผ่านมาให้เพ่ิมค าว่าขยะเข้าไป  ค าว่าขยะ มันก็จะมีผลกระทบว่า
     ในส่วนของการบริหารจัดการถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     อ านาจเจริญ จะไม่ใช่หน่วยงานที่ต้องไปเก็บขยะเพียงแต่ว่าจะมี 
     อปท .หลาย ๆ แห่ง ทางเทศบาลมามีส่วนร่วมในการที่จะเก็บขยะ
     ให้เราและก็ส่งมาให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
     เราก็จะก าจัดขยะแต่ตอนนี้ที่เราด าเนินการตอนนี้  หลังจากท่ี 
     กฎหมายร่วมทุนหรือแม้กระทั้งทาง สตง. ที่บอกว่าปรับเปลี่ยน
     ขยะให้เป็นเรื่องของการอนุโลม ในเรื่องของการทรัพย์สินเราก็ 
     สามารถเข้าร่วมกับเอกชน  ตอนนี้ขยะของเรา เราก็พยายามที่จะ
     ขุดขึ้นมาและก็มาท าในเรื่องของขยะรีไซเคิล ในเรื่องของการกลั้น
     น้ ามันเราจึงได้เชิญประชาชน และก็ อปท. หลายๆแห่งเข้ามาร่วม
     พิจารณาในการที่จะด าเนินการในเรื่องของบ่อขยะ อันนี้คือจุดหลัก
     ในเรื่องแรกของวันนี้ในการที่จะเพ่ิมแผนในส่วนนี้นะครับ และก็ขิง
     บ่อขยะก็จะทิ้งช่วงตรงนี้ไว้ และก็จะให้ภาคประชาชนตลอดจน 
     อปท. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มองเห็นผลกระทบตรงจุดนี้ไว้ และเราก็
     จะได้มาถกปัญหาในเรื่องของบ่อขยะ  ในส่วนเรื่องที่ 2 นะครับใน
     ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ที่เรามาของใช้
     พ้ืนที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ในส่วนนี้เรามาอยู่ได้
     ประมาณ 2-3 ปี ในเรื่องของการจัดท า MOU ร่วมกับทางจังหวัด
     และมหาวิทยาลัยมหิดล ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     อ านาจเจริญเอง ตอนนี้ท่านก็จะเห็นว่ามีนักศึกษาฝั่งซ้ายของท่าน
     ประธานก็จะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียน มันก็จะเป็นเรื่อง
     ของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
     การบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่อง
     ของอาคารสถานที่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
     ตอนนี้ก็พยายามที่ที่จะหาพ้ืนที่ในการจัดสร้างอาคารส านักงานเอง
     และคาดว่าคงอีกไม่นาน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     อ านาจเจริญ  ทางมหาวิทยาลัยมหิดล   ทางองค์การบริหารส่วน
     จังหวัดอ านาจเจริญ เองก็คงจะมีการจัดท า  MOU  ร่วมกันอีก
     ฉบับหนึ่งที่เป็นฉบับใหม่เพ่ือที่ให้สอดคล้องในเรื่องของการที่จะ
     ดูแลในเรื่องของอาคารดลเมธาเอง หรือแม้กระทั้งในเรื่องของการ
     ที่จะเพ่ิมวัตถุประสงค์ในเรื่องของการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
     อ านาจเจริญ  จะมีขอบเขตในเรื่องของดูแล ในเรื่องของนักศึกษานี้
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     อย่างไรอันนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นประเด็น 2 เรื่อง ในส่วนที่เราจะ
     ขอเพ่ิมแผนในเรื่องของการการหาพ้ืนที่หรือเรื่องของการท า MOU 
     ในวาระของการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารทุกท่านคงจะทราบว่า
     ในส่วนที่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ด้วยกฎหมายพิเศษ คือใช้มาตรา 44 
     แต่เราก็ไม่ทราบว่าในส่วนของมาตรา 44 นี่ว่าจะอยู่ได้นาน 
     เท่าไหร่ แต่เราก็คงมีการเตรียมการเพ่ือที่จะให้ข้าราชการได้มีการ
     ของการที่ช่วงรอยต่อของคณะผู้บริหารชุดเดิมหมดไป และก็ 
     ผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาในส่วนนี้เราก็ฝากไว้ว่าในส่วนของการ 
     MOU ในส่วนของ MOU เดิมอาจจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของการ
     ใช้อาคารหรือแม้กระทั้งในเรื่องของการที่จะสนับสนุนโครงการของ
     การศึกษานะครับ ในเรื่องที่ 3 ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความที่
     ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ได้รับการถ่ายโอนใน
     เรื่องของโครงการพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะถนนเรา
     รับผิดชอบมาหลายปี หลายปีที่ผ่านมาเรามีงบประมาณที่ทาง 
     รัฐบาลกลางส่งมาให้ช่วงนั้นก็ได้มาบูรณะถนนสี่สายเป็นเม็ดเงิน
     ประมาณ 200,000,000.- บาท เราก็บริหารจัดการเรียบร้อย 
     หลังจากนั้นทางรัฐบาลกลางก็ให้การสนับสนุนงบประมาณมาเป็น
     เส้นทาง สองสาย ก็มามีปัญหาว่าในส่วนของพ้ืนที่ที่กระทบเพราะ
     แขวงทางหลวงชนบทเขาได้ด าเนินการก่อสร้างให้เรา ได้มีการโยก
     พ้ืนที่อันนี้เราก็ได้มีการปรับแผนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นถนน อันนี้
     คือมองในภาพรวมที่ผ่านมา เรื่องที่สามเป็นเรื่องของการที่เราเน้น
     มาโดยตลอด คือเรื่องของการสนับสนุน/พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
     ในปีงบประมาณ2561เรากด็ าเนินการในในเรื่องนี้  และใน 
     ปีงบประมาณ 2562 เราก็จะด าเนินการต่อวิสาหกิจชุมชน    
     บางแห่งก็ประสบความส าเร็จ บางแห่งเราก็จะมีการต่อยอดและ
     เพ่ิมงบประมาณในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือที่จะให้วิสาหกิจ
     ชุมชนเราได้ด าเนินการตอนนี้   หลังจากเราได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจ
     ชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย มีการจดทะเบียนกลุ่ม มีผลผลิตที่ออกมา
     แน่นอนเราสามารถที่จะขอกู้เงินของ SME   
     หรือแม้กระทั่งของธนาคารออมสิน หรือธนาคาร ธกส.  อันนี้ก็เป็น
     ผลพลอยได้ท่ีเราได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เราก็ถือว่า
     โครงการนี้ที่ผ่านมาเราประสบความส าเร็จไหม ก็ถือว่าประสบ 
     ความส าเร็จเพียงระดับหนึ่ง เราก็พยายามที่จะต่อยอดตรงนี้นะ
     ครับ  เรื่องที่ 4 เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
     ท ามาร่วมกับทางกองทุนฟ้ืนฟูที่เราได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพอันนี้
     ก็พูดนิดหนึ่ง หลังจากที่เรามีเงินมีทองมีรายได้เพ่ิมขึ้นเราก็กินอยู่ดี
     นะครับ ในเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องมามองว่า ในเรื่องของสุขภาพ
     เราจะท ายังไง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญก็เลย
     คิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุหรือกองทุนฟ้ืนฟูคน
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     พิการซึ่งมีจ านวนกว่าหมื่นราย เราได้มีเม็ดเงินที่ส่วนหนึ่งเราได้
     จัดท าทุกปี สมมุติว่ากองทุนฟ้ืนฟูให้เงินเรา 1,000,000.- บาท 
     เราก็สมทบไป  1,000,000.- บาท ในช่วงปีที่ผ่านมาเราเคย 
     สมทบสูงสุดถึง 2,000,000.- บาท เราเมีเงินมาทั้งหมด   
     4,000,000.- บาท ที่มาบริหารจัดการและในส่วนขององค์การ 
     บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการในส่วนนี้ที่เป็น 
     รูปธรรมก็คือเราได้ช่วยเหลือทางโรงพยาบาลประจ าอ าเภอทุกแห่ง
     ได้มีเตียงลมส าหรับให้คนไข้ที่มีสุขภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
     เพราะว่าเวลาที่นอนไมได้บางครั้งมันจะไปกระทบกับร่างกายและ
     มันก็ไปกดท่ีบาดแผล นี่คือส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     อ านาจเจริญได้ด าเนินการในส่วนที่ผ่านมา และในปีนี้เราคาดว่าใน
     ส่วนของงบประมาณท่ีเรามีอยู่ 4,000,000.- บาท เราก็จะ 
     ด าเนินการในเรื่องของสุขภาวะของคนพิการ เราจะดูแลในเรื่อง
     ของที่อยู่อาศัย ห้องน้ า เราก็จะช่วยเหลือตรงจุดนี้ ตอนนี้เรามี 
     รายชื่อแล้วว่าคนไหนที่จะได้ และเหลือประมาณการของช่างที่ว่า
     บ้านนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ ห้องน้ าจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้าง หรือ
     การดูแลในเรื่องอ่ืน ๆ หรือในเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ คือ 
     เครื่องวัดความดัน เรื่องของรถฉุกเฉิน ในเรื่องของครุภัณฑ์ทาง
     การแพทย์ส่วนหนึ่งเราก็จะใช้เงินจากกองทุนตรงนี้มาด าเนินการ   
     เรื่องที่ 5 ก็ต้องขอขอบคุณพ่ีน้องชาวจังหวัดอ านาจเจริญนะครับ 
     ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับทางภาคี 
     เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลเอง ทางสถานีต ารวจ ที่ท า
     การองค์กรปกครองทุกแห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมกันท าบุญครั้งใหญ่ของจังหวัด
     อ านาจเจริญ  โครงการก้าวนี้ที่อ านาจเจริญ ซึ่งเราได้สิ้นสุด 
     โครงการเมื่อวานได้เงินอยู่ประมาณ 2,500,000.- บาท ยังไงใน
     ส่วนของคณะผู้จัดท าและทุกภาคส่วนชาวจังหวัดอ านาจเจริญที่ได้ 
     ให้ความเมตตากับโครงการก้าวนี้ที่อ านาจเจริญที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์
     ทางการแพทย์ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการ
     ร่วมกิจกรรมครั้งนี้และคาดว่าในส่วนของรายได้ตรงนี้เราจะพยาม
     ยามกระจายให้ทั่วทุกอ าเภอทั้งโรงพยาบาลทั้ง  7 แห่ง ทั้ง 7 
     อ าเภอ  จะได้ผลที่เรากระท าในครั้งนี้เฉลี่ยไปทุกโรงพยาบาลขนาด
     ใหญ่โรงพยาบาลขนาดกลาง  โรงพยาบาลขนาดเล็ก  จะได้มี 
     อานิสงค์ในส่วนที่เราต้องท าร่วมกันในครั้งนี้ผมขอบรรยายและฝาก
     ในเรื่องความคิดเห็นในเรื่องของส่วนตัวหรือแม้แต่ความคิดเห็นใน
     ส่วนขององค์กรที่ฝากไว้ในส่วนของภาคประชาสังคมและหัวหน้า
     ส่วนทุกประเด็นที่ผ่านมา ใครที่มีประเด็นเพ่ิมเติมในส่วนของการ
     ปรับแผนในเรื่องท่ีเราจะท าแผนสี่ปี  ท่านก็ยังจะสามารถที่จะ 
     ด าเนินการในส่วนของเรื่องนี้ได้ นี่คือมุมมองในส่วนของผู้บริหาร 
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     แต่ว่าในมุมมองของท่านก็จะสามารถเพ่ิมเติมได้ เพราะเราก็จะได้
     ด าเนินการในส่วนที่เพ่ิมเติมแผน เราก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่ง
     ที่เราจะขอจ่ายขาดจากเงินสะสมในส่วนนี้ ในส่วนที่ 2 การจัดท า 
     แผนและงบประมาณปี 2562 ไม่รู้ว่าคณะผู้บริหารชุดนี้จะได้อยู่
     บริหารงานต่อหรือไม่ หรืออาจจะเป็นคณะของข้าราชการประจ า
     คือท่านปลัดฯ เพียงแต่ว่าเรามาร่วมมือกันในการที่จัดท า 
     แผนพัฒนาสี่ปีและก็ในส่วนของแผนที่จะด าเนินการจัดท าร่าง 
     ข้อบัญญัติ ปี 2562 คงฝากไว้กับภาคประชาสังคมและก็ภาค 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระดมสมองอีก
     ครั้งหนึ่งเพ่ือที่จะให้ทางจังหวัด หรือในส่วนที่เราเกี่ยวข้อง เชิญ
     ท่านสุชาติ  สูงเรือง ครับ ขอบคุณครับ 
นายสุชาติ  สูงเรือง    ครับ ก็ขอขอบคุณท่านประธานครับ รองนายกองค์การบริหารส่วน
(ผู้สื่อข่าว)    จังหวัดอ านาจเจริญ และก็ขอสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านครับผม 
     ผม นายสุชาติ สูงเรือง ที่จ าเป็นต้องน าเรียนในช่วงนี้ก่อนที่ท่าน
     ผู้บริหารจะเดินทางไปท าภารกิจต่อครับ  ผมอยากกราบเรียนถาม
     เพ่ิมเติมครับเพ่ือให้เป็นแนวทางการท างาน เป็นเรื่องดีนะครับที่
     ท่านประธานได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างแผนต่างๆ  ก็เป็นเรื่องดี
     ครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมหลายครั้งครับ อยากเรียนเรียน
     ถามว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได้มีการประเมินแผน  
     โครงการแต่ละปี โดยมีคณะกรรมการจากภาคประชาชนเข้ามามี
     ส่วนร่วมหรือไม่ เนื่องจากว่าทางภาคประชาชนครับ โดยเฉพาะ
     ท่านอาจารย์สุพรรณ  สืบสิงห์  ขออภัยที่เอ่ยนาม และผมเองและ
     อีกหลาย ๆ ท่านมีโอกาสไปร่วมประเมินแผนพัฒนาในนามของ
     เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  ในการประเมินแผนนั้นเป็นการ 
     ประเมินข้าราชการที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารงาน 
     ได้สั่งการแล้วว่าดีขึ้น มีจุดบกพร่องประการใดเป็นต้นนะครับ ถ้า
     ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก็เป็นเรื่องดีนะครับ ถ้าหากไม่มีก็
     อยากให้มีส่วนนี้ด้วยนะครับ  ประเด็นที่ 2 ครับ เนื่องจากว่าใน
     พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญเรานั้นประสบปัญหาเรื่องน้ า วันที่ สนช. 
     เดินทางมาที่จังหวัดอ านาจเจริญ ผมได้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนใน
     เรื่องของการเพิ่มพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน เนื่องจากปัจจุบันตื้น
     เขินอย่างยิ่งเลย เพ่ือให้การพัฒนาทุกด้านคลอบคลุมจึงกราบเรียน
     ถามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าแผนโครงการนี้เรามีหรือไม่ 
     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนจังหวัด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 
     จังหวัดที่ ขับเคลื่อนต่อไป โดยเฉพาะล าห้วยปลาแดกครับท่าน
     ประธานครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงว่าเป็นล าห้วยเดียวที่ไหล
     ผ่านเขตเทศบาลเมืองและก็ชุมชนเมืองปัจจุบันนี้ตื้นเขิน และขาด
     การพัฒนาทั้งสองด้าน ถ้าหากเราเดินทางไปจังหวัดอ่ืนๆนะครับ 
     เราจะเห็นที่เขามีแหล่งน้ าไหลผ่าน บริเวณดังกล่าวนั้นจะ 



- 16 - 
 

     มีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นถนนรอบล าคู คลอง ขุดลอก ท าเขื่อน ให้
     เกิดความสวยงาม ทั้งนี้อยากกราบเรียนท่านประธานได้ช่วยสังการ
     ให้ฝ่ายแผนได้บรรจุด้วยนะครับ เพ่ือที่จะพัฒนาด้านนี้ให้คลอบ
     คลุมเหมือนจังหวัดอ่ืนๆ และในขณะเดียวกันผมได้ศึกษาคร่าวๆนะ
     ครับจากเอกสารที่มอบให้ในส่วนของแผนเพ่ิมเติม และก็เล่มใหญ่ 
     อยากเรียนถามว่าเล่มใหญ่เป็นหลักการกว้างๆใช่ไหมครับ  ผมอ่าน
     ดูก็มีหลายโครงการที่ดี  ในโอกาสปีต่อไป  ถ้าหากจะเพ่ิมตัวเลขใน
     โครงการนี้จะท าอย่างไรบ้างเข้ามาด้วย เพราะพวกเราเป็นภาค
     ประชาชนบางทีก็ไม่ได้ติดตาม อันไหนมีพอที่เราจะแลกเปลี่ยนได้
     เราก็จะแลกเปลี่ยน อย่างเพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตองค์การบริหาร
     ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ในเขตจังหวัดเรามีกี่จุด ใดบ้าง มีหลาย
     โครงการที่เป็นเรื่องดี และในขณะเดียวกันแผนที่เพ่ิมบางโครงการ
     ก็จะมีครบทั้งปี 2561,2562,2563,2564  ในขณะเดียวกัน
     บางโครงการ ปี 2562 ไม่มี  ปี 2563 ไม่มี  ปี2564 ไม่มี ตรงนี้
     เราเติมได้ไหมเพ่ือเป็นมติของเราที่นี่ เพ่ือจะขับเคลื่อนในปีต่อไป  
     โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ขณะนี้นะครับอยากกราบ
     เรียนว่าพัฒนาการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมันเกิดจากกลไกล
     รัฐจากส่วนกลางที่ขับเคลื่อนมาให้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  
     โครงการไขประตูเล้าเผ่าภูไท เป็นงานที่โด่งดังมากนะครับ แต่ไม่มี
     ในแผนตรงนี้ ก็อยากจะกราบเรียนว่าถ้าเพ่ิมได้ก็เพ่ิมด้วยนะครับ 
     รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีวิสัยทัศน์มีแนวทางการ 
     ท างาน อยากกราบเรียนว่าปัจจุบันนี้มันสอดคล้องกับแผนของ
     จังหวัดหรือไม่  มันล้อกันไปด้วยหรือไม่ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
     จังหวัดที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมได้คิด  
     ขับเคลื่อนโครงการที่ทางจังหวัดเราอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
     ส่งเสริมการปลูกยูคา อย่างนี้ แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได้
     ล้อโครงการมาท าหรือไม่ สมมุติจังหวัดแจก  50,000,000.- ล้าน
     ต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจกสักประมาณ 20,000,000.- 
     ล้านต้น ได้ไหมถ้าเราล้อกันไปเรื่อยก็จะท าให้เกิดกระแสการ 
     ขับเคลื่อนไปด้วย แหล่งศูนย์เรียนรู้ต่างๆถ้ามีอยู่ก็อยากให้ไปเติม
     เต็มหลายวิสาหกิจชุมชนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดท ามาก็
     เป็นเรื่องดี ดังนั้นในเรื่องของการศึกษาเท่าที่ที่ผมดู ทางองค์การ
     บริหารส่วนจังหวัดได้เน้นเรื่องการศึกษา  เราก็อยากเห็นแผนใน
     การพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นมากกว่า
     เดิมนะครับ  เรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ขอบพระคุณ
     ครับ สวัสดีครับ 
นายวิทยา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย  ครับ ไม่ทราบว่ามีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เพราะว่าเราคงจะรวบรวม
(รองนายก อบจ.อจ.)   ปัญหา ผมจะให้ในส่วนที่ผมตอบและในส่วนของข้าราชการที่ตอบ
     นะครับ เพียงแต่ว่าเราจะฟังคนอ่ืนพูดก่อน ส่วนคณะท่านผู้บริหาร
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     ก็จะอยู่กับท่านไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรนะครับ ก็คงจะยังไม่
     ไปไหน เพราะถ้าผมตอบไปมันก็ไม่ได้อยู่กับพวกท่านตลอดครับ 
     ขอบคุณครับ 
นายสุพรรณ  สืบสิงห์    กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผมสุพรรณ  สืบสิงห์ 
(ภาคประชาสังคม)   วันนี้ขอน าเรียนแนวคิดแนวทางในบทบาทอาสาสมัครทรัพยากร
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของเรื่องที่ 2 ก็เป็นในเรื่องของ
     วัฒนธรรมประเพณีท่ีอยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     เพ่ิมเติมในแผน อันดับแรกเรื่องของวิกฤตการณ์เรื่องของขยะ เรื่อง
     ของมลพิษ หรือเรื่องของปฏิกูล  มูลฝอย ของจังหวัดอ านาจเจริญ 
     โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอ่ืนๆก็จะมีหน่วยงานที่แก้ไขหรือเป็น
     เฉพาะหน่วยงานที่เป็นฟังก์ชั่นของเขาว่าในการด าเนินการนั้นมัน
     เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนในเรื่องของขยะนะครับ ในปี 2567 นี้ บ่อ
     ขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะให้ปิดตามนโยบาย 
     เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะต้องหาแนวทางที่จะ
     ช่วย 22 ท้องถิ่นที่มาทิ้งขยะที่ บ่อขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วน
     จังหวัด และค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะตันละ 350.- บาท แต่ละ 
     อปท. อบต. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องหาแนวทางว่าจะแก้ไข
     ปัญหานี้อย่างไร  ในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ละแนวทาง เช่น  
     โครงการสร้างโรงไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆ ก็ขอให้ท าประชาคม  
     สอบถามและก็ด าเนินการโดยเร่งด่วนในจุดนี้นะครับ จะเป็นเรื่อง
     ใดก็ขอให้เอามาสอบถามในที่ประชุม  โดยเฉพาะในเรื่องนี้นะครับ  
     ประเด็นที่ 2  ในเรื่องของเครือข่ายที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะ
     มาแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งที่ส าคัญก็จะมีเครือข่ายหลักๆ
     อยู่ 2 เครือข่าย ที่กระผมได้เกี่ยวข้องด้วย เครือข่ายที่ 1 คือ 
     เครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายที่ 2 เป็น
     เครือข่ายนโยบายของภาครัฐที่พ่ึงออกมาให้ท้องถิ่นจัดตั้ง 
     อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก โดยให้จัดตั้งองค์กรอาสาสมัคร 
     เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างน้อย 
     50%  ของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ในหมู่บ้านท้องถิ่นนั้นๆ อันนี้ก็
     เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ให้มาก็อยากจะให้   องค์การบริหารส่วน
     จังหวัดอ านาจเจริญ สนับสนุนขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม 
     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม. นั้น กระผมในฐานะประธานเครือข่าย 
     อสม. จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ส ารวจ อสม. ที่มีอยู่ในจังหวัด ซึ่ง
     ตามเป้าหมายแล้วหมู่บ้านใดที่ไม่มี อสม. เลยก็มีอยู่เป็นจ านวน
     มาก เมื่อค านวณตามสูตรว่าเราจะใช้หมู่บ้านละ 5 คน เป็นอย่าง
     น้อย คนเก่าที่ท่านเคยเป็นแล้วไม่ลาออกก็ถือว่าเป็นทั้งหมด  แต่
     ปรากฏว่าบางหมู่บ้านจ านวนมากไม่มีเลยถ้าเราตั้งเกณฑ์หมู่บ้าน
     ละ 500 จะมี อสม. อยู่ 4,373 คน แต่ขณะนี้มี 1,678 คน 
     เพราะฉะนั้น การขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ ก็จ าเป็นต้องมาชี้แจง 
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     บทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะที่ผมท าตอนนี้ก็ขาดงบประมาณการ 
     เชื่อมต่อประสานและพัฒนาสุขภาพ  กลุ่มนี้ก็มีอยู่ตัวคน ขาด 
     งบประมาณสนับสนุนขับเคลื่อน  นโยบายท้องถิ่นรักษ์โลก 
     อยากจะให้เป็นพลังในการช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันที่ 2 
     เรื่องธรรมเกษตร เมืองธรรมเกษตรนี้ส่วนมากที่จากการได้ท าได้ลง
     ไปพื้นที่เอง เห็นด้วยกับท่านในการสนับสนุนวิสาหกิจ ส่วนมากเรา
     ก าลังให้ความสนในทางด้านผลผลิตธรรมเกษตรแต่ยังไม่ได้เข้าลึก
     ในการแก้ปัญหาธรรมเกษตรอย่างจริงจังหรือสนับสนุนนะครับ  
     ธรรมเกษตร ดินกับน้ าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าการเกษตร  แต่ว่าเรื่อง
     ของการสนับสนุนด้านนี้ เช่น การไถกลบตอซัง การปรับปรุงบ ารุง
     ดิน จะท าอย่างไร การจัดหาน้ าเพ่ือการเกษตรจะท าอย่างไร ตอนนี้
     ยังมีโครงการน้อยมากของแต่ละหน่วยงาน อยากให้องค์การ 
     บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเป็นเจ้าภาพร่วม เช่นปีหน้าถ้า 
     เป็นไปได้ก็อยากให้ในช่วงเดือนสามเป็นเทศกาลเอาฝุ่นลงนาหรือ
     เอาปุ๋ยลงนา ให้ท าทั้งจังหวัดทั่วกัน แต่ว่าที่ท าขณะนี้ยังเป็นกลุ่ม
     ของบุคคล แต่ถ้าเราทั้งจังหวัดมันจะเป็นมหกรรมเอาฝุ่นลงนา เอา
     มูลฝอยต่าง ๆ ลงไปไร่ไปนาเป็นการเพ่ิมปุ๋ย อันที่ 2 ก็เป็นการไถ
     กลบตอฟางเมือไถกลบแล้วไร่ละ 200 - 300 บาท ชาวบ้านไปไถ
     กลบเฉย ๆ มันก็ไม่ได้   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
     ต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พืชหลังนา เช่น แตงโมแล้ง แตงไทยแล้ง 
     ถั่วเขียว ถ้ามีการไถกลบดินก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะนี้นะครับ
     อันที่ 3 การท านาแบบผสมผสานหรือการท าไร่นาสวนผสมกินทุก
     อย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กินอยากให้เราหันกลับมาสู่ระบบ 
     เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเป็นระบบแปลงเดี่ยวอีกไม่นานก็จะ 
     กลายเป็นเกษตรระบบพันธะสัญญา  แต่ที่อยู่ได้ก็คือเกษตรแบบ
     พอเพียง แบบผสมผสาน ต่อไปเรื่องน้ า ส่วนใหญ่องค์กรที่เป็น 
     หน่วยงานเขาก็ท ากันอยู่แล้วอยากจะให้ องค์การบริหารส่วน 
     จังหวัดสนับสนุนเรื่องของระบบน้ าบาดาลขนาดเล็ก เช่น คน 7-8 
     คน มารวมกัน นา 30 ไร่ ขอน้ าสักหนึ่งบ่อและก็รวมกันท า 
     การเกษตรเรื่องนี้ผมท าเรื่องขอไปตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วตอนนี้เรื่องยัง
     ไม่มีความเลื่อนไหวใด ๆ ปีหนึ่งได้ไม่เกิน 20 ครอบครัวหรือ 20 
     ราย ถ้าไล่ดูก็จะประมาณ ปี 2569 ปีที่ครบที่ขอไปเพราะนั้นเรื่อง
     นี้จะไปรอแต่ทรัพยากรน้ าบาดาลไม่ได้ อยากให้องค์การบริหาร
     ส่วนจังหวัดสนับสนุนทั้งเรื่องบ่อ ทั้งเรื่องการน าพลังงาน 
     แสงอาทิตย์มาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มองค์กรที่ท า อีก
     เรื่องก็คือโครงการน้ าใหญ่ที่อยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     เป็นเจ้าภาพในการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันแม่น้ าโขงมาใช้
     ในจังหวัดอ านาจเจริญ   ว่ามันสามารถท าได้จริงหรือไม่  สุดท้าย
     ในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมและผู้สูงอายุ  ขณะนี้ผู้สูงอายุมี
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     องค์กรที่ชัดเจนแล้ว จ านวนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ท าอย่างไรที่ให้
     การสนับสนุนชุมชนองค์กรกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆ  เท่าที่ผมไปส ารวจ
     บางที่อยากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 10,000-
     20,000.- บาท เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรของเขา ถ้าสามารถ 
     พัฒนาด้านอาชีพได้ก็จะดี  อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
     ส่วนได้ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ เรื่องของงาน
     นมัสการพระมงคลมิ่งเมืองเป็นงานมหาบุญ ซึ่งเราได้มีสมัชชาและ
     ผ่านมติสมัชชาไปแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ ก็ยังมี 
     เหมือนเดิมที่ยังขัดต่อ ฮีต คลอง ประเพณีจังหวัดอ านาจเจริญ  จะ
     ท าอย่างไรกับงานมหาบุญครั้งนี้จะเป็นงานแสดงนิทรรศการเมือง
     ธรรมเกษตรหรืองานที่พูดถึงเรื่องศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
     อ านาจเจริญ เราอยากให้งานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองเป็นงาน
     มหาบุญจริงๆ  จึงกราบเรียนว่าสิ่งใดที่พออนุเคราะห์ช่วยเหลือทาง
     ภาคประชาชนได้ ก็ขอเสนอและขอรับการสนับสนุนด้วยครับ  
     ขอบคุณครับ 
นายวิทยา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย  ครับก็ได้มีผู้สอบถาม ผมจะขอตอบไปก่อนนะครับหลังจากที่ผม
(รองนายก อบจ.อจ.)   ตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ภาคประชาสังคมและผู้เข้าร่วมประชุมได้
     เสนอโครงการเพ่ือที่จะให้ทางผู้อ านวยการกองแผนและก็ในส่วน
     ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมปัญหา นะครับ ในเรื่องของ อ.สุชาติ  
     สูงเรือง  ที่ได้ฝากประเด็นของเรื่องการประเมินแผนที่ผ่านมาว่าใน
     ส่วนของข้าราชการ เราได้ด าเนินการอย่างไร ในส่วนนี้เราได้ 
     ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ก็จะมีท่าน 
     สมาชิกสภาจังหวัด  ก็จะเป็นท่านศักดิ์ดา  จันเทวา  เป็นคนที่จะ
     เสนอต่อสภาอีกรอบหนึ่ง หลังจากนั้นเราก็จะได้มาแจ้งให้ท่าน 
     อาจารย์สุชาติ  สูงเรือง  ทราบว่าในส่วนของการประเมิน หลังจาก
     ที่เขาได้ประเมินแผนแล้วเป็นอย่างไร เดี่ยวเราจะแจ้งอีกรอบหนึ่ง
     ครับ  ส่วนที่ 2 ที่ได้พูดถึงเรื่องของบ่อขยะ แต่วันนั้น ที่ สนช. มา
     เขาพูดถึงเรื่องของแหล่งน้ าที่มีอยู่ พนังกั้นน้ าที่ล าเซบาย ผมไม่ได้
     ติดตามเท่าไหร่ เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของชลประทานที่ต้อง 
     ด าเนินการ  ท่านอาจารย์สุชาติ  สูงเรือง   ได้พูดถึงเรื่องล าห้วย
     ปลาแดกเป็นล าห้วยที่ไหลผ่านเขตเทศบาล คือตัวของชุมชนซึ่งเรา
     ได้รับทราบปัญหามาโดยตลอดว่า ชุมชนได้บุกรุก ผมก็จะได้ 
     ด าเนินการในส่วนที่น าปัญหาตรงนี้ได้ไปสอบถามที่ชลประทาน
     ครับ  และในเรื่องที่ถามการเพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่าง ยอมรับนะครับว่า
     เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
     ระดับของต าบลของเทศบาลเมือง แต่ในส่วนขององค์การบริหาร
     ส่วนจังหวัดเราต้องดูเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินของเรา  เรื่องของ
     ไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเข้าไปด าเนินการได้ต้องเป็น
     ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เหมือนที่องค์การบริหาร
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     ส่วนจังหวัดด าเนินการท าไฟฟ้าส่องสว่างที่ผ่านมา  ถนนที่ตัดผ่าน
     เราก็ไปด าเนินการเพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่าง แต่ถ้าจ าเป็นนอกเหนือต้อง
     ได้รับความยินยอมของส านักงานเทศบาลหรือทาง อบต.เป็นผู้ร้อง
     ขอมา ในส่วนที่ผมตอบเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
     จังหวัด  แต่เราก็สามารถสนับสนุนในด้านงบประมาณ แต่เราก็ถูก
     จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่ เราต้องด าเนินการในอ านาจหน้าที่ของ
     ตัวเองก่อน  เรื่องที่ 4 คือเรื่อง ที่ท่านอ.สุชาติ  สูงเรือง    ท่าน
     มองว่าแหล่งท่องเที่ยว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่องการ
     สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเราถูกจ ากัดด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง 
     ทางจังหวัดได้ก าหนดกฏเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะด าเนินการใน
     เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างไร เพราะในประเพณีของจังหวัด 
     อ านาจเจริญ  1 ประเพณีแรกคือประเพณีพระมงคลมิ่งเมืองทาง
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเข้าไปดูแลสนับสนุนได้ 
     เนื่องจากเป็นประเพณีที่อยู่ยาวนานและเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับ
     จังหวัดอ านาเจริญมายาวนานอันนี้ก็สามารถที่จะสนับสนุนได้  
     เพียงแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่ยังไม่ยิ่งใหญ่หรือไม่ใช่เป็นประเพณีนิยม
     ของจังหวัด  อย่างเช่นประเพณีไขประตูเล้า เผ่าภูไท ที่ท่าน 
     อาจารย์สุชาติ  สูงเรือง บอกว่าเป็นประเพณีของภูไท  เราก ็
     สามารถสนับสนุนได้เพียงเท่าที่ในส่วนของงบประมาณที่เราจะ
     ด าเนินการได้ในส่วนนี้ เพียงแต่ว่าไม่ใช่นโยบายหลักขององค์การ
     บริหารส่วนจังหวัดที่จะเข้าไปสนับสนุน เพียงแต่ว่าเราเป็นแค่ 
     หน่วยเสริมเท่านั้นเอง  อันนี้ก็ฝาก  อาจารย์สุชาติ  ว่า ท่าน   
     อาจารย์สุชาติ  อาจจะมองว่าท าไมบางจังหวัดที่เขาท ายิ่งใหญ่ทาง
     ท้องถิ่น อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นแม่งานอะไร  ต้อง
     ยอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ในแหล่ง 
     ท่องเที่ยวที่พอจะเชิดหน้าชูตาในระดับหนึ่งเรายังไม่ได้เตรียมความ
     พร้อมในส่วนนี้ก็อยากฝากไว้  ส่วนของ อ.สุพรรณ ในเรื่องของ
     วิกฤติขยะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พยายามที่จะ 
     ด าเนินการแก้ปัญหา และที่ อ. สุพรรณ บอกว่าบ่อขยะจะปิดปี 
     2567 แต่ว่าในส่วนนี้เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องขยะเราก็พยายามที่แก้ปัญหา 
     ถ้ามองว่ากฎหมายร่วมทุนท่ีผมได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าเราได้ 
     ด าเนินการในส่วนนี้เราก็จะเพ่ิมเติมระยะเวลาด าเนินการที่จะ 
     ด าเนินการ แต่ว่าในเรื่องของการด าเนินการที่เบ็ดเสร็จเรื่องของ
     การก าจัดขยะเนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณท่ีสูงยังไงในส่วน 
     ท้องถิ่นเราคงต้องพ่ึงกับรัฐบาลกลางในส่วนนี้ เราก็พยายามที่จะ
     ผลักดันและจะต้องจัดท าประชาคมในส่วนของต าบลไก่ค าและ
     ต าบลแมด ที่กระทบเขาโดยตรงเขาพอที่จะด าเนินการในส่วนของ
     การที่จะด าเนินการในเรื่องของการก าจัดขยะที่เบ็ดเสร็จในเรื่อง
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     ของการก าจัดขยะที่เป็นระบบไฟฟ้าชีวะมวลทุกสิ่งทุกอย่าง  แต่ว่า
     ถ้าเราจะด าเนินการจริงๆเราต้องท าประชาสังคมอีกหลายรอบ
     ก่อนที่ผ่านในเรื่องนี้  เพียงในว่าตอนนี้เราก็ด าเนินการในเรื่องของ
     การที่จะให้เอกชนมาร่วมทุนกับเรา  อันนี้พูดถึงในเรื่องของวิกฤติ
     ขยะ และในเรื่องของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ อ. สุพรรณ  พูด
     ถึงเรื่องของอาสาสมัคร  ในเรื่องนี้ผมจะได้คุยกับท่านปลัดว่าเราจะ
     สามารถด าเนินการในส่วนนี้ จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร   
     เนื่องจากว่าอ านาจหน้าที่ของเรา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
     หน้าที่แค่สนับสนุนในเรื่องของการรักษาไฟป่า  แต่ยังไม่ได้มองไป
     ถึงเรื่องของอาสาสมัครเราจะสามารถด าเนินการในส่วนนี้ได้ไหม 
     เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครเพราะว่า 
     เกี่ยวเนื่องกับทาง สตง. กับ ปปช. เพราะว่าบางครั้งทาง สตง. ก็
     มองเราเป็นแค่หน่วยสนับสนุนไม่ใช่เป็นหน่วยด าเนินการ เราก็จะ
     คงปัญหาตัวนี้ไว้ก่อน  ถ้าจะให้ตอบไปเลยเราก็คงจะตอบไม่ได้ใน
     เรื่องของการที่จะช่วยเหลืออาสาสมัครได้อย่างไร เพียงแต่ว่าเรา
     เป็นหน่วยงานสนับสนุนไฟป่าให้กับทางอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้งเราก็
     มองในภาพรวมแต่ถ้าให้เราไปในเรื่องของปัจเจกบุคคล เรายังไม่
     สามารถด าเนินการได้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสนับสนุน และอีก
     เรื่องหนึ่งในเรื่องของธรรมเกษตรในเรื่องของการไถกลบตอซัง และ
     ที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่ผ่าน
     มาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคยให้การสนับสนุนเรื่องของ
     ต้นไม้ และท าโครงการปลูกยางพาราเราก็เคยด าเนินการเพียงแต่
     ว่าที่ผ่านมาเราก็ถูกควบคุมโดยภาคประชาสังคม  สตง.และ ปปช. 
     ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเพียงแค่หน่วยสนับสนุน  
     เราไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดซื้อพวกต้นกล้าต่างเพ่ือจะน าไป
     ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มเรายังไม่สามารถที่จะ
     ด าเนินการได้  แต่ถ้ามองในภาพรวมในการอนุรักษ์ป่าเราก็ 
     สามารถช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องบ่อ
     น้ าบาดาลนะครับ  ก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคย
     ท าเรื่องของบ่อบาดาล สิบกว่าปีที่แล้ว หลังจากนั้นมาทางองค์การ
     บริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถด าเนินการในเรื่องของการเจาะบ่อ
     บาดาลได้  เพราะอ านาจหน้าที่มันจะไปตกอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ า
     และตกอยู่ที่ทางท้องถิ่น  ทางท้องถิ่นที่รับผิดชอบในเรื่องของการ
     เจาะบ่อบาดาลก็จะเป็นทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
     ที่เขาได้ดูแลใกล้ชิดในส่วนนี้กฎหมายก็จะสามารถให้ในเรื่องของ
     ตัวนี้ได้  อันนี้ก็พูดแบบฟันธงเลยนะครับว่าในขององค์การบริหาร
     ส่วนจังหวัด จะท าในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาลไม่ได้  อีกเรื่อง
     หนึ่งในเรื่องของการผันน้ าแม่น้ าโขงมาใช้  ในที่นี้เห็นด้วยไหมใน
     การที่จะผันแม่น้ าโขงมาใช้ ทั้งที่ประเทศจีนเขาก็อยู่ที่ต้นน้ าท าไม
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     เขาสร้างเขื่อนได้  ท าไมประเทศลาวเขาสร้างเขื่อนและผลิตไฟฟ้า
     เข้ามาขายให้กับประเทศไทยได้  แล้วท าไมประเทศไทยถึงผลิต
     เขื่อนที่ต้อนหรือผลิตเอามาขายให้กับประเทศไทยเอง  สร้างเอง 
     ขายเอง ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนผลิตเอง  ท าไมเราท าไม่ได้   
     อาจารย์สุพรรณ คงทราบปัญหาในจุดนี้นะครับ  เพียงแต่ว่ามัน
     เป็นปัญหาระดับชาติจะให้ทางท้องถิ่นไปด าเนินการไม่ได้ ถ้าเราจะ
     ไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  โครงการไหนที่เป็นโครงการ
     สุ่มเสี่ยงเราไม่สามารถที่จะศึกษาความเป็นไปได้  ในเรื่องของการที่
     จะผันน้ าแม่น้ าโขงเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงและเกี่ยว
     เนื่องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม  แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความคิดเห็น
     ส่วนตัวเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยเพียงแต่ว่าอยากให้รัฐบาลกลาง
     เป็นผู้เริ่มก่อน ถ้าประสบความส าเร็จก็ค่อยมอบงานนั้นมาให้ทาง
     ท้องถิ่น  ท าไมประเทศจีนท าได้ ท าไมประเทศลาวท าได้ แล้วท าไม
     ประเทศไทยถึงท าไม่ได้ ก็อยากฝาก อาจารย์สุพรรณ ในเรื่องนี้
     ครับ 

 

นายวีระพงษ์   พูนในเมือง    ครับก็ศึกษาดูแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องนี้  แล้วก็ในเรื่องที ่
(พิธีกร)     เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของอาจารย์สุพรรณ
     พูดถึงในเรื่องของอยากให้การที่ นมัสการพระมงคลมิ่งเมือง เรา
     อยากให้เป็นเวที สักวันหนึ่งนะครับ ที่จะ เป็น คล้ายๆ ว่าไม่ให้
     มีการแสดง เพียงแต่ว่า วันนั้นจริง ๆ ให้เป็นวันที่ วันที่นมัสการ
     พระมงคลมิ่งเมือง ที่เป็นแบบอย่างของพระพุทธศาสนา จริงๆ 
     เพียงแค่อาจารย์สุวรรณอยากมองว่า ที่มีการแสดงนี้ มันมาก 
     เกินไปไหมหรือน้อยเกินไปไหมนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของ
     อาจารย์สุพรรณที่อยากจะพูดถึง ในเรื่องนี้แต่เพียงแค่ว่า เป็น 
     มุมมองทั้งสองมุมมอง เพราะว่าเราก็มีประธานมูลนิธิ แล้วก็ยังมี
     ของเทศบาล ที่เขาด าเนินการในเรื่องของพระมงคลมิ่งเมือง เดี๋ยว
     ผมจะเอา ในเรื่องของ ความคิดเห็นของอาจารย์สุพรรณได้ไป 
     สอบถาม แค่นี้ก่อนครับ อธิบายให้ทุกท่านรับทราบนิดหนึ่ง  
     เกี่ยวกับเรื่องของ การวางแผน เรามีด้านแผนพัฒนา 4 ปี 2561 
     - 2564 ที่เป็นฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ที่อยู่ในกระเป๋าของท่านนะ
     ครับ วันนี้วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือ อยากให้ทุกท่านได้ทราบ
     แผนตัวนี้ก่อนนะครับ ส่วน ที่ท่านมีข้อสงสัย จะอธิบายแก้ไข 
     เพ่ิมเติม ในด้านแผนที่ ที่ผมได้ทุกท่านให้ดูแล้วนะครับ ในด้าน
     ต่าง ๆ ครับโครงการไหนน่าจะเพ่ิมเติมโครงการไหนน่าจะ ตัดทอน 
     หรือโครงการไหนน่าจะเพ่ิม ปีนะครับเพราะว่าบางโครงการ ก็ใช้ปี
     เดียว ก็เราจะอธิบายในการวางแผนก่อน ในส่วนของเอกสารฉบับ
     นี้ เป็นปัญหาและความต้องการเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก แผนที่ 



- 23 - 
 

     ฉบับนี้ไม่มีในฉบับนี้ ท่านสามารถที่จะใส่ในฉบับนี้ ฉบับนี้ก็จะเป็น
     ฉบับที่ให้ท่าน ได้เสนอเพ่ิมเติมและ ตามความต้องการ ให้ท่าน
     เขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ไว้ด้วยนะครับส่งมาที่จะได้ที่ เรา      
     นะครับ ของกองแผนและงบประมาณ เราจะรวบรวมปัญหาและ
     ความต้องการของแต่ละท่าน เพ่ือที่จะไปวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
     แผนแก้ไขเพ่ิมเติมในปีต่อไป ส าหรับแผนแผนสี่ปี ฯ  เพ่ิมเติมฉบับ
     นี้เป็นแผนพัฒนาสี่ปีฯ  ที่ทางอบจ. ได้แจกให้ทุกท่านแล้วจะเป็น
     แผนเพ่ือให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา ถ้าทุกท่านเห็นชอบนะครับ 
     ทางายเลขาฯก็จะประกาศเป็นแผนพัฒนา  4 ปี เพ่ิมเติม นะครับ
     ต้องขอเรียนเชิญท่านรอง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     อ านาจเจริญ ท่านวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัยเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ 
     แล้วก็การผิดพลาด สร้างแผนพัฒนา 4 ปี เอกสารส าหรับสร้าง
     แผนนะครับ ทุกท่านคงได้รับนะครับ และก็เช็คนะครับว่าจะ  
     เอกสารนี้ก็จะเป็นสร้างแผน ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ด้านไหนที่ท่าน
     จะอธิบาย ก็ขอเรียนเชิญท่านได้อธิบาย หรือท่านจะเสนอแนะใน
     ยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่นะครับโครงการที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าท่านไม่
     เห็นด้วยนะครับ กรณีที่ท่านเห็นด้วยนะครับ เราก็จะท าตามมติที่
     ประชุมที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปีฯเพ่ิมเติมนะครับ หาก
     ท่านมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจในโครงการใด ท่านสามารถที่จะ 
     ซักถาม ในที่ประชุมนี้ได้นะครับ  หากท่านไม่มีข้อสงสัยก็ถือว่าเป็น
     มติที่ประชุมนะครับเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปีฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
     (พ.ศ. 2561 – 2564) แล้วก็จะน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
     อบจ.อ านาจเจริญ  เพ่ือพิจารณา  ต่อไป  และหากคณะกรรมการ
     พัฒนาฯ เห็นชอบก็จะน าร่างแผนพัฒนาสี่ปีฯ เพ่ิมเติมฉบับนี้  
     เสนอนายกอบจ.อ านาจเจริญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้  
     ต่อไป  นะครับ ท่านใดจะอธิบาย หรือมีข้อเสนอแนะ  ในร่างแผน
     นะครับก็ยกมือนะครับ เรียนเชิญครับ  เชิญคุณพ่อสงวนครับ 
นายสงวน   อรอินทร์    กราบเรียนท่านประธานท่านรองนายก กราบเรียนพ่ีน้องชาว   
(ภาคประชาสังคม)   อ านาจเจริญ ทั้ง 7 อ าเภออย่างสูง ผมในนามภาคประชาสังคม 
     อ าเภอชานุมานจังหวัดอ านาจเจริญ ที่อยู่ริมโขง ขออนุญาต มีส่วน
     ร่วม ในประเด็นของร่างแผนของอบจ นิดนึง ในฐานะเป็นลูกน้อง
     คุณวิทยา อยากให้จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ ส่งเสริม 
     มาตั้งแต่ก่อน เพราะฉะนั้นยังไม่ประสบผลส าเร็จ จากที่ตัวแทนพ่ี
     น้องประชาชน อันดับแรกก็คือ น้ าไหล ไฟสว่าง หนทางดี มีงานท า 
     แต่ตอนนี้ ไม่ดีเต็มที่ แต่ไม่เป็นไรก็ดีขึ้น ส่วนที่อยากเสริมในเวที
     อบจ. แผนพัฒนา เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน จากที่
     เราเป็นจังหวัดไหน 20 ปี พ่ีน้องประชาชนคนอ านาจเจริญ ไม่ได้ดี
     ขึ้นสักหน่อย จุดแรกโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาก ผมอยากให้พ่ีน้อง  
     อบจ. ได้ดูแลประชาชน คนในเขตพ้ืนที่เห็นหาเงินซื้อครุภัณฑ์ มา
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     ให้กับโรงพยาบาลภูมิใจมาก ๆ เลย แต่ตัวนี้อยากให้ไปบรรจุดูแลพ่ี
     น้องประชาชนหน่อย โดยเฉพาะการอยู่การกินของพ่ีน้อง 
     ประชาชนที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะตอนนี้จังหวัดอ านาจเจริญ คนแก่ก็
     เยอะคนป่วยก็เยอะ คนพิการก็ได้โอกาส เยอะมาก คุณภาพชีวิต
     ไม่ได้ดีสักหน่อย เลยเพราะฉะนั้นรองนายกต้องไปดูแลในส่วนนี้
     ด้วยเด้อ ส่วนที่อยากน าเสนอในวันนี้ก็คือ 1 วัฒนธรรมประเพณีพ่ี
     น้องชาวจังหวัดอ านาจเจริญ สุดยอด หลังจากท่ี เป็นอบจ. จัด 
     โครงการเที่ยวเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัด ไม่ว่าจะเป็นพ่ีน้องทั้ง 7  
     อ าเภอ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน อบจ. ก็พาไปเที่ยวกันหมดไปกลับไป
     ไหว้สิ่งที่ดีพ่ีน้องร่วมกันท า เดี๋ยวตรงนี้จุดอ่อนของเราก็คือว่า 
     ศาสนาพุทธและจะอ่อนแอเพราะว่าพ่ีน้องประชาชนคนรุ่นใหม่ไม่
     ค่อยเข้าวัดเข้าวา ก็อยากให้ทาง อบจ.จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้พ่ี
     น้องประชาชนเข้าวัดเข้าวา และการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 
     โดยเฉพาะคนแก่ ดูในงานวัดใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปวัดได้ ยังไงนะ 
     ผมก็เป็นประธานกรรมการวัฒนธรรม อยู่เขาพูดก็ไม่ฟังนะ ในทาง
     ที่เราดูก็ไม่เหมาะสมเลย ในฐานะที่เราเข้าวัดเข้าวาอยู่ใกล้ลาวใกล้
     ประเทศลาว พ่ีน้องถ้าไม่นุ่งผ้าถุงเข้าวัด แต่พ่ีน้องไทย วัฒนธรรม
     ประเพณีไทย คนที่เป็นลูกเป็นหลานเกิดใหม่ไม่ค่อยใส่ใจ 
     วัฒนธรรมไทย เอาร่างกายของเรามาขายให้กับ พระมันไม่ใช่ เลย
     เดี๋ยวก็ธรรมะแตกนะ จุดที่ 2 จุดอ่อนของธรรมะเราคือ จากที่พ่ี
     น้องมีส านักสงฆ์มีที่พักสงฆ์ พ่ีน้องที่เคารพ แต่จะตั้งวัดไม่ใช่ง่าย ๆ
     เลย  ที่ว่าการอ าเภอติดกับโรงพยาบาล สร้างส านักสงฆ์มาตั้งห้า
     หกสิบกว่าปี ตั้งแต่ผมยังไม่เกิด ตอนนี้ยังตั้งวัดไม่ได้เลย         
     ท าไมขั้นตอนมันยุ่งยาก อยากให้ทาง อบจ. ช่วยดูแล เพราะวัดก็
     เป็นวัดของบ้านในอ าเภอด้วยก็ฝากทาง อบจ. ดูแลด้วยนะครับ
     ส่วนถนนหนทาง นะครับเอาจรรับผิดชอบ ระหว่างบ้านสามแยก
     ชมพู กับพ่ีน้องทางต าบลบ้านหนองไฮ ก็ก าลังท าดี แต่จุดที่เสีย
     อยากน าเรียน อันนี้ไม่ได้ ท าลาย ท าเพ่ือเป็นข้อสังเกต ในความคิด
     มุมมองของผม จากที่พ่ีน้องในชุมชน ที่จะมีไฟฟ้าเยอะๆ อยากให้
     ตรงที่มีชุมชนมีบ้านเยอะๆ ตอนนี้ชานุมานขอบคุณมาก ๆ เลยที่ 
     วัดพุทธรักษา คลองระบายน้ าก็ดีหมด ไฟฟ้าก็ดีหมด แล้วปีหน้าก็
     สนับสนุนงาน ของแห่ยักษ์ 200 ,000 ขอขอบคุณที่ อบจ. ได้
     สนับสนุนประเพณีโดย โดยเจตนา ของอ าเภอชานุมาน แต่ส่วนที่
     อยากให้ตระหนักก็คือ ตอนนี้ พ่ีน้องประชาชนชาวชานุมาน หัน
     หลังกลับใส่วัฒนธรรมประเพณี ของอาจารย์ที่คุณพ่อ สุพรรณท่าน
     บอกว่า บุญเดือนสามไขประตูเล้า เอาฝุ่นไปใส่นา มันก็จะเปลี่ยน 
     ไปตามวาระนะ โดยเฉพาะขวัญข้าวขึ้นขวัญข้าวลงก็ไม่มี บ้านเรา
     ก็ไม่ว่ากัน แต่ตอนนี้มันก็เพ้ียนไป แม้แต่บ้านค าเดือย เป็นแหล่ง
     ท่องเที่ยวบางทีเราก็พัฒนาขึ้นไป เป็น 3 วัน 3 คืนก็ดี  ถ้าเป็น
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     ไปได้ ในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรม อยากให้พ่ีน้องอบจ.
     สนับสนุนสิ่งดีๆของพ่ีน้องชาวจังหวัดอ านาจเจริญขึ้นมาให้พี่น้องได้
     ชมกันในงาน ประเพณีเดือนสิบสอง อ าเภอไหนที่มีดีๆก็เอามาโชว์
     กันเลย โดยเฉพาะพ่ีน้องเผ่าภูไท กาฬสินธุ์  สกลนครนครพนม
     ผู้ไทโลกนี้ผมไปดูแล้วพ่ีน้องทางเราก็ไปดู ถ้าพ่ีน้องจังหวัด 
     อ านาจเจริญหรือไม่ก็ประทุมราชก็มีภูไท ไม่ว่าจะเป็นทางชานุมาน
     และจังหวัดอ านาจเจริญ บูรณาการเข้าร่วมกัน ทั้งจังหวัด  
     แล้วการท่องเที่ยวเขาก็เด่นเขาก็ดัง อบจ. สนับสนุนเห็นว่าเป็น
     เจ้าภาพ ก็ให้ อบต. ไปสนับสนุน สัก 2 ล้านก็พอ ส่วนที่ บุญแข่ง
     เรือทาง โดยเฉพาะอ าเภอชานุมานตั้งงบแข่งเรือชิงถ้วย 
     พระราชทานของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาสยามบรมราช
     กุมารี 1,500,000 อบจ. ไปสนับสนุนทับกันก็ไม่ได้ ในทางปฏิบัติ
     มันก็ยาก ถ้าไปสนับสนุนมันก็เป็นการดี แล้วก็งานพ่ีน้องแต่ละ
     ต าบลแต่ละท้องถิ่นแต่ละอ าเภอ ถ้า อบจ. สนับสนุนในส่วนนี้ ขอ
     สนับสนุนให้พี่น้องพบเพิ่มเติมข้ึนไป จุดที่ส าคัญที่สุดก็คือคุณภาพ 
     ชีวิตของจังหวัดเรานี่แหละ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่า 
     อบจ. ให้พ่ีน้องได้ดูส ารวจว่าพ่ีน้องทุกข์ยากมีคนพิการไม่มีบ้านอยู่ 
     ไม่มีห้องน้ าส ารวจปสร้างไปซ่อม ทีนี้เขาก็ไม่ตรงกับที่เรา 
     ปฏิบัติ บางคนก็ไปบอกว่าเขาจะให้ทุกครัวเรือน ก็ส่งซื้อมา แล้วก็
     ผ่าน อบจ. ที่สนับสนุน เห็นว่า ชานุมาน มีมากสัก 200 - 300 
     ครอบครัว มีแต่คนอยากได้ของฟรีแต่อยากฝาก คณะกรรมการว่า 
     จะให้ใครจัดการ อยากให้เอาความจริงมาพูดกัน เพราะฉะนั้นปีนี้ก็
     ขอพูดแค่นี้ขอบคุณครับ  ขออนุญาต เรียนท่าน รองนายกองค์การ
     บริหาร ส่วนจังหวัด ผมใน นาม อสม. นะครับ เรื่องแผนนะครับ 
     แผนพัฒนาของจังหวัดฉบับที่ 2 นะครับ ดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ 
     ที่ 1 นะครับ เรื่อง 1.1 นะครับในเรื่องของถนน หนทางนะครับ 
     ผมอยากสะท้อนปัญหาของชุมชนแถวปทุมราชวงศา เส้นไปทาง
     อ าเภอพนา ถนนเส้นนี้ เป็นของ อบจ. ระยะทางโดยประมาณ 6 
     กิโลเมตรถ้าผมจ าไม่ผิด เป็นถนนลูกรัง ระดับต่ ากว่า นาชาวบ้าน 
     พอหน้าฝนมาถนนบางช่วง ประมาณ 2 - 3 กิโล เคยร้องขอไป
     ทาง อบจ. คือตั้งงบประมาณ ไว้นะครับว่าจะให้ซ่อมแซม  
     300,000 บาท ท าหนังสือถึง อบจ. เหมือนกันนะครับ ก็อนุญาต
     ให้ท าอยู่นะครับ ที่นี้ฝากว่าอยากให้ทาง อบจ. บรรจุเข้าไว้ในแผน
     นะครับ เพ่ือว่า อบจ. หรือว่าเทศบาล มีงบประมาณหรือว่าจะขอ
     เข้ามาท าเอง ทาง อบจ. เราไม่มีงบประมาณนะครับ อีกถนนเส้น
     หนึ่งระหว่างบ้านแสนสุข กับต าบล ลือ งบประมาณของ อบจ. ท า
     ถนนลาดยางไปได้ครึ่งหนึ่ง ก็ว่างไว้ เป็นลูกรัง เหลือ 7-8 ร้อย 
     เมตร ข่าว อบจ. มีงบประมาณก็ฝากให้ดูแล ด้วยนะครับ ในเรื่อง
     อ่ืน ๆ ที่งบประมาณท่านตั้งไว้ดีแล้ว ก็คือสนับสนุนกิจกรรม ของพ่ี
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     น้อง อสม. ถือว่าไม่บกพร่องก็ถือว่าทางอบจ. ได้ให้การสนับสนุน 
     องค์กรมวลชนของอสมได้ชัดเจน กราบขอบคุณแทนพ่ีน้อง อสม. 
     7 พันกว่าคน ของจังหวัดอ านาจเจริญ ถนนระหว่างอ าเภอพนากับ
     อ าเภอปทุมราชวงศา ตอนนี้ไม่รู้ว่าใช้งบประมาณ จังหวัดหรือยังไง
     นะครับ ที่เหลือไว้สอบถามขอความเห็นจากท่าน สจ. บรรจุไว้ใน
     แผน ยังไงก็ ขอไหว้ท่านรองนายก ว่าบรรจุไว้ในแผน ถึงจะใช้ เป็น
     ข้อบัญญัติ หรือว่า เป็นข้อบัญญัติที่จะใช้เงินในปี 62 จริงหรือ 
     เปล่า จึงอยากถามท่านนะครับ ผมก็มี 3 เรื่องนี่แหละครับ ขอ
     ท่านนายกได้บรรจุลงในแผน ถ้าบรรจุได้แล้วก็ขอบคุณแทนพ่ีน้อง 
     ในเขตอ าเภอปทุมราชวงศา และ เขตอ าเภอพนา 
นายวิทยา   รุ่งโรจน์นิมิตชัย  ก็อยากให้คณะกรรมการที่มากันประชุมในวันนี้นะครับ ดูในเรื่อง
(รองนายก อบจ.อจ.)   ของแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของ
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางองค์การบริหารจะขอมติว่า ในร่าง 
     แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ซึ่งแล้วได้ด าเนินการ เรื่องของ 
     บัญชีสรุปนะครับ ซึ่งรายละเอียด จะปรากฏอยู่ ต่อหน้าของ 
     คณะกรรมการทุกท่าน ก็อยากจะขอประชามติว่าในส่วนของท่าน
     ได้เห็นชอบตอนท่ีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเสนอร่าง 
     แผนพัฒนา 4 ปีไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพชีวิต
     ของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ อันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่ 1 
     นะครับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก็จะไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึง ยุทธศาสตร์ที่ 5 
     ในเรื่องของ บริหารจัดการเมืองที่ดี นะครับในส่วนนี้เราได้ส่ง 
     เอกสารตัวนี้ให้พวกท่านได้ ที่จะขอประชามติในส่วนนี้นะครับ บุญ
     ประเพณีทุกอ าเภอ เราได้ บรรจุไว้ในร่าง ทุกอ าเภอแล้ว 
(ภาคประชาสังคม)   ยุทธศาสตร์ที่ 1 นะครับใน ในแบบ ผ.07 พัฒนาสุขภาพชีวิตของ
     ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่นะครับปี 2561 เนี่ย เห็นว่ามี 
     21 โครงการ เงิน 17 ล้าน นะครับ ต่อไปเป็นปี 62 เห็นระบุ 
     เพียง 1 โครงการ เงินเพียง 200,000 บาท แล้วก็ ปี พ.ศ.2563
     และ ปี พ.ศ. 2564 ตัวเลขมันห่างกันมากเลยนะครับ พอที่จะ
     เติมเต็มโครงการเข้าไปอีกได้ไหมครับ เพราะว่าการพัฒนาคุณภาพ
     ชีวิตในปี 6 1 เต็มที่แล้ว พี่ต่อไปนะจะมีการเพ่ิมต่างๆ ให้มันสอด
     คล้องกันครับ ยกตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่ งแวดล้อม เห็นตั้ งปี   2561 งบประมาณ  32 ล้ าน          
     ปี 2562  งบ 32 ล้าน ปี 2563 งบประมาณ  32 ล้าน แล้วก็
     ปี 2564 ก็ 32  ล้าน รวม 4  ปี งบประมาณ 128 ล้าน อย่างนี้
     เป็นต้นนะครับ  
 นางนิ่มนวล  ต่ายธานี   เรียนประธานในที่ประชุมนะคะ แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านค่ะ
(ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ)   ดิฉัน ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด ขออนุญาตน าเรียน โครงการอบรม
     ผู้บริหารตลาด ประชารัฐนะคะ เข้าบรรจุในแผนพัฒนา ของอบจ.
     ด้วยนะคะ สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
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     นะคะ เห็นชอบโครงการ ตลาดประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ 
     เพ่ือพัฒนาตลาดและขยายตลาดเดิมนะคะมี ทั้งหมด  
     9 ประเภทนะคะ ซึ่งด ารงธรรมจังหวัด อ านาจเจริญเป็น ผู้ 
     ประสานหน่วยก ากับดูแลนะคะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     นะคะ ก็จะเป็นในกลุ่มประเภท ตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจนะ
     คะ ซึ่งส านักงานท้องถิ่น จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นผู้ก ากับ ดูแลนะ
     คะ ต่อมากระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้จังหวัดอ านาจเจริญนะคะ
     แต่งตั้ง ผู้บริหารตลาดประชารัฐ หรือเรียกว่า CMO เพ่ือมีหน้าที่
     ในการ บริหารจัดการตลาด สู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนนะคะ ซึ่ง
     อ านาจเจริญเราได้มีค าสั่งแต่งตั้งระดับจังหวัดแล้วนะคะ ต่อมา
     วันที่ 22 มกราคม 2561 นะคะ กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้ง  
     แนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ  โดยให้ส านักงานท้องถิ่น
     จังหวัดฯ ประสานกับอบจ.อ านาจเจริญ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
     งบประมาณโดยการจัดท า โครงการอบรมผู้บริหารตลาดประชารัฐ
     ในการประชุมครั้งนี้ก็ขอการอนุเคราะห์ ให้น าโครงการ อบรม 
     ผู้บริหารตลาดประชารัฐ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาของ อบจ.       
     น าเรียนในที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ค่ะ 
(ภาคประชาสังคม)   ท่านประธานที่เคารพ ครับ รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 นะครับ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขอเรียน
     ท่านหนึ่งมีว่า เพิ่มเติม นะครับการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ประมาณ 
     3 เส้นนะครับ ที่ผมคุยอภิปรายไว้ในสภา นะครับ เส้นละ  
     9,900,000 ล้าน  นะครับ เป็นเส้นหลัก เชื่อมจากหัวตะพานมา
     อ าเภอเมืองนะครับ เส้นหนองขอน เส้นหนองเดิน - ดอนเมย เส้น
     ที่ 3 ก็คือ หนองเดิ่น - หัวดง 3 เส้น เส้นละ 9 ล้านบาทนะครับ 
     อีกประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนที่ ขออนุญาตท่านประธาน ได้น า
     เรียนทีป่ระชุมว่า โครงการอุดหนุน ท้องถิ่น นะครับ ในส่วน 
     ราชการ วิสาหกิจและ องค์กรประชาชนนะครับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
     ผมได้ดูหลายอ าเภอนะครับ ปรากฏว่ามีอุดหนุนทุกอ าเภอยกเว้น
     อ าเภอหัวตะพานไม่มีเลยนะครับ ผมก็ขอเสนอโครงการเพ่ิมเติม
     ครับ  คือโครงการบุญเดือนสี่ของอ าเภอหัวตะพาน เห็นควรที่จะ 
     การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 300,000 บาทต่อปี    
     เพราะว่าเขาจัดงาน  3 วัน 3 คืน ก็ขอเรียนเพ่ิมเติมท่านประธาน
     ครับ ขอบคุณครับ 
นางบุปผาวรรณ   อังคุระษี   กราบเรียนท่านประธาน ท่านผู้เข้าร่วมที่ประชุม ที่เคารพรักทุก
(ภาคประชาสังคม)   ท่าน ดิฉัน บุปผาวรรณ   อังคุระษี  จากศูนย์เพื่อนหญิง 
     อ านาจเจริญ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน องค์กรสาธารณะ 
     ประโยชน์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
     การท างานของเรา ก็ส่งเสริมสิทธิสตรี ดิฉันอยากจะเสนอท่าน 
     ประธานว่า องค์กรผู้หญิงของเรา กระจัดกระจาย ยังไม่เป็น 
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     เอกภาพ เท่าท่ีควร ปัญหาการดูแลของผู้หญิง การถูกกระท า  
     ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเรื่องอาชีพ 
     การส่งเสริมการมีรายได้ที่ยั่งยืน  ความเสมอภาค ยังเป็นปัญหาอยู่
     มากมาย ดิฉันขออนุญาต เอาประเด็นสตรี เข้าแผนสี่ปี เพ่ือที่จะให้ 
     ผู้หญิง ได้เริ่มท างานอย่างมีเอกภาพ ถ้าหากว่าไม่มีเจ้าภาพ ดิฉัน
     จากศูนย์เพื่อนหญิงอ านาจเจริญ ก็ขออนุญาตเป็นเจ้าภาพใน 
     ประเด็นนี้ เพ่ือที่จะส่งเสริม สตรีด้วยกัน  เพ่ือให้มีความเป็น 
     เอกภาพ ให้มีความมั่นคง ในชีวิต ในเนื้อตัวร่างกาย สามารถยืนอยู่
     ในสังคมได้อย่างมั่นคง ของบประมาณจัดสรรเพื่อสตรีจังหวัด 
     อ านาจเจริญ  ขอบพระคุณค่ะ  
นางรัตนา  สาระคุณ      กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนาง
(ภาคประชาสังคม)   รัตนา  สาระคุณ ตัวแทนประชาสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ  วันนี้
     เพ่ือนไปเอาบุญใหญ่ที่โคราช ก็เลยขาดตัวแทนหลายคน เท่าที่ดู 
     ในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบจ. ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
     ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  ตรงแนวทาง พัฒนา
     โครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่มีพูดถึง ด้านทางสังคม ด้านทางสังคม คือ 
     ปัญหา ครอบครัว เยาวชน  ความปลอดภัยฝนชีวิตและทรัพย์สิน  
     ซึ่งครอบครัวปัจจุบันนี้  มันมีปัญหาความรุนแรง แตกแยก ปัญหา
     หนี้สิน  ปัญหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  ส าหรับเยาวชนก็มีชิงสุก
     ก่อนห่าม  เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ท้องไม่พร้อม  จึงอยากให้ ท่าน 
     บรรจุลงในแผนพัฒนา ในด้านครอบครัวอบอุ่น  เรื่องการมีรายได้
     ที่มั่นคง ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  แล้วก็ยกย่องครอบครัวต้นแบบ 
     โดยให้งบประมาณสนับสนุนครอบครัวต้นแบบ  ส าหรับเยาวชน ก็
     ขอให้มีเวที ส าหรับเยาวชน  ไม่เฉพาะ อบจ. อยากให้ อปท. ใน
     จังหวัดทุกแห่ง เห็นความส าคัญของเยาวชน  มีเวทีของเขาอย่าง
     น้อยเดือนละครั้ง  ไม่ต้องเป็นวิชาการมาก คือ เป็นเวที มาพบปะ
     พูดคุยกัน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ให้เขาแสดงความคิด ในเรื่องของความ
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งเห็นอยูแ่ล้วในการส่งเสริม 
     ประเพณี วัฒนธรรม ทุก ๆ อ าเภอ เห็นมี งบสามแสน ห้าแสน 
     อยากให้มีเวทีส้มต าได้ไหม มาโสเหล่กัน  บุญทั้งหลายแหล่มันจะ
     เกิดขึ้นมา  ไม่สนับสนุนมันก็ไม่เป็นบุญ  ซึ่งมันเกิดจากความคิด
     ความศรัทธาของชาวบ้าน  ดิฉันขอเพ่ิมเติมในส่วนนี้ค่ะ 
นายประดิษฐ์ อุทธา     กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพครับ  และก็สวัสดีผู้ เข้าร่วม  
(ภาคประชาสังคม)   กระผม นายประดิษฐ์ อุทธา  จาก อ าเภอพนา ขออนุญาตเพ่ิมเติม
     เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ช่วงพนา - สว่างใต้  อีกครึ่งทาง ท่าน
     ผู้ว่าฯ ซ่อมให้แล้ว อีกที่เหลือ จากบ้านลือนาค า - สว่างใต้  ยังคง
     เป็นปัญหาอย่างหนักอยู่ครับ ช ารุดมาก เพราะเป็นทาง รพช. เดิม 
     ผู้คนสัญจรไปมาในแต่ละวันค่อนข้างมาก อยากขอความร่วมมือให้
     ท่าน ช่วยหาวิธีของบประมาณมาซ่อมแซมในส่วนที่ เหลืออีก 10 



- 29 - 
 

     กิโลเมตร นะครับ ขอขอบพระคุณล่วงน่านะครับ  อีกเรื่อง เป็น
     ข้อเสนอแนะ  ที่อ าเภอพนา ชมรมข้าราชการบ านาญ จัดกิจกรรม
     ถนนคนเดิน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
     ประเพณีของชาวพนา และเป็นแหล่งขายสินค้าของประชาชน  แต่
     ยังขาดงบประมาณอยู่ 50,000 บาท ก็ไม่ทราบว่า ทาง อบจ. จะ
     มีงบประมาณสนับสนุนหรือไม่ ครับผมก็เสนอมา  2 ประเด็นครับ  
นางวรรณี แก้วคุนารักษ์    กราบเรียนท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
(ส่วนราชการ)    หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆและผู้ที่เข้าประชุมทุกท่าน นะค่ะ ดิฉัน 
     นางวรรณี แก้วคุนารักษ์  หัวหน้ายุทธศาสตร์ ส านักงาน จังหวัด
     อ านาจเจริญ  พอดีดิฉันเห็นแผนงานหลายแผนงาน  และปีที่ผ่าน
     มา เคยร่วมเวทีกับ อบจ. มาแล้ว เนื่องจากเรามีภารกิจในเรื่องของ
     การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ เพ่ิมขึ้น มี
     คุณภาพชีวิตที่ดี  และในช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาล ส่งเสริมการ 
     ท่องเที่ยวในชุมชน  หลายท่านได้ขอเรื่องถนนหนทางในการ 
     เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะให้สะดวก เราก็อยากจะให้
     ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ให้ใหม่  ซึ่ง ก็ไม่เพียงแต่จะเป็นรายได้ของ
     การท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะเป็นรายได้ ในการขาย สินค้าเข้ามา
     ด้วย เช่นผลผลิตทางการเกษตร หรือ สินค้า OTOP  น าออกสู่
     ตลาด จะเกิดการสร้างรายได้  ซึ่งเป็นอาชีพเสริม อาชีพเสริมก็
     ยกตัวอย่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เกิดการสร้างอาชีพเกิดข้ึน ก็ 
     อยากจะขอบคุณ ทาง อบจ. ที่ในปีที่ผ่านมาได้ให้งบประมาณ 
     ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เรื่องของครุภัณฑ์  ในส่วนทางเรา 
     เราติดข้อกฎหมาย ว่าเราไม่สามารถให้ได้ นอกจากงบด าเนินการ 
     ก็อยากจะฝาก อบจ. ในเรื่องนี้นะค่ะ ว่าถ้าสามารถเชื่อมโยง  
     ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์กับ วัฒนธรรม ประเพณีได้ จะดีมาก เราไม่
     ต้องลงทุนอะไรมาก ขายบริการ ขายสิ่งที่มีอยู่ เช่น วัฒนธรรม 
     ประเพณี ของเรานี่แหละ ยกตัวอย่าง บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 1,2,
     3,10  มีวัฒนธรรมประเพณีที่เด่นเรื่อง หมอล า บ้านนาหมอม้า 
     หมู่ที่ 1,7   เดนเรื่อง วัฒนธรรม ด้านการทอเสื่อกก  และด้าน
     เพลง ก็มีครูสลา เราสามารถขายจุดขายตรงนี้ได้ด้วยอีกที่ คือ 
     บ้านค าเดือย จะมี วัฒนธรรมเด่นเรื่อง ภูไท ก็อยากจะฝาก ทาง 
     อบจ. ให้ช่วยสนับสนุน ทางด้านนี้ให้ด้วย  ขอบคุณค่ะ 
นายบุญยง   สาระ   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านรองนายก อบจ. และ
(ภาคประชาสังคม)   ผู้น าท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผม นายบุญยง   
     สาระ  ภาคประชาสังคม ก็ได้อ่านแผนยุทธศาสตร์ ของ อบจ. แล้ว 
     ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม 
     ฉบับที่ 2 ก็อยากจะบอกว่า ในส่วนที่ท่านด าเนินการมา เราก็ 
     ชื่นชม ในการที่จะตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน
     ของจังหวัดอ านาจเจริญ ใน ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทรัพยากรธรรมชาติ
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     และสิ่งแวดล้อม  ในเรื่องของการจัดการยะ ซึ่งมีงบประมาณ  
     รองรับไว้ ปีละ 320,000,000 บาท ผมก็เชื้อว่า เงินจ านวนนี้ 
     จะเป็นจะเป็นประโยชน์แก่คนในพ้ืนที่ ที่มีความทุกข์ทรมานกับ
     บรรยากาศที่ไม่พ่ึงประสงค์ ในช่วงที่ท่านได้เข้ามารับต าแหน่ง 
     ใหม่ๆ ท่านได้ให้บริษัทเอกชน  มาจัดการขยะมูลฝอย โดยระบบ
     บริดจ์ และได้เชื่อมโยงให้เกิดระบบไฟฟ้าขึ้นมา และขายให้แก่ 
     กฟผ. นะครับ ช่วงนั้นเราไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่ีน้องเลย  
     เรามาแบบพ่ีน้องตื่นตระหนกมาก สุดท้ายก็เกิดการคัดค้าน ผมก็
     ได้ดูในที่เขาบรรยายได้จัดการ ให้ส าเร็จแล้วทั้งหมด 11 ประเทศ
     ซึ่งสามารถก าจัดขยะมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุด ไม่เป็นพิษภัยต่อพ่ี
     น้องประชาชน มีความปลอดภัย ส่วนเรื่องรังสี อะไรต่าง ๆ  เขาก็
     ฝังลงลึกไปถึง 1  กิโลเมตร ผมฟังแล้วก็เสียดายว่า ถ้าประชาชน
     ได้รับฟังข้อมูลมาก่อนหน้านั้น  ไม่ว่าจะเป็นผู้ไม่เห็นด้วย หรือู้ 
     คัดค้าน เขาฟังแล้ว เขาจะเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา ให้ชาวบ้าน
     เขาได้รับรู้ในขั้นตอนปฐมภูมิก่อน ค่อยไปสู่ขั้นตอนทุติยภูมิ       
     ให้ความรู้ผู้น าท้องถิ่น ชาวบ้าน  ผมเคยไปศึกษาดูงานเรื่องขยะที่
     ต่างประเทศ เขาไม่มีปัญหา เรื่องขยะเลย เขามีระบบมีขั้นตอน 
     เขาสามารถเอาขยะมาคัดแยก มาท าสิ่งต่างๆ  ได้หลายอย่าง  
     ศูนย์วิสากิจชุมชนก็ต้องเรียนรู้  เพ่ือให้พ่ีน้องเราได้จัดการ โดยน า
     ขยะที่เหลือทิ้งมาเพาะปลูกพืช ส่วนหนึ่ง เพ่ือให้เกิดรายได้นะครับ  
     งบประมาณ นี่ลงไปแล้ว 320,000,000 บาท นี่ มีส่วนหนึ่งไหม 
     ในการอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน  หรือมีการวางแผนที่จะให้เอกชน
     มาร่วมลงทุนด้วย เราจะได้ไม่ควักท้ัง 100 บาท อยากจะให้  
     เอกชนมาให้ความรู้กับพวกเรา  ผมว่าไม่เกิน 10 ปี  จะส าเร็จ  
     ในเรื่องที่ 2 ในเรื่องของหลักธรรมมาภิบาล ผมก็ได้เป็น 
     คณะกรรมการในการประเมินแผนของ อบจ. ผมก็อยากจะขอให้
     ทาง อบจ. ให้พวกเรา ลงไปในพ้ืนที่ ในโครงการ  ที่ท่านได้จะท า 
     หรือให้ผู้ อ่ืนท า อยากจะให้ไปดุว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  
     เพ่ือที่จะรายงานให้ท่านทราบ เป็นหลักการดีๆแล้ว  ส่วนในการที่
     เราจะสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชน ให้งบประมาณทาง สวท.  
     อ านาจเจริญ  ประชาสัมพันธ์ งานในเรื่องของ อบจ.อ านาจเจริญ  
     ในเมื่อเรา ท างานอย่างโปร่งใสแล้ว มีหลักธรรมมาภิบาลแล้ว  
     ควรจะน าเสนอให้พ่ีน้องเราฟัง  ทั่วทุกพ้ืนที่เลยนะครับ  ผมเชื่อว่า
     พ่ีน้องเรารับฟัง วิทยุ ทาง สวท. เราอยุ่  เกือบทุกครัวเรือนนะครับ
     เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ อยากให้ ทางอบจ. ท า MOU กับ สวท. 
     เดือนละ 2 ครั้งก็ยังดี  เชื่อว่าพ่ีน้องจะมีความเข้าใจ ท่านก็จะมี
     ความโปร่งใส  มีความสุขใจมากขึ้น ทั้งการใช้งบประมาณและการ
     บริหาร  ฟังสียงสะท้อนจากพ่ีน้องประชาชนเรามาปรับใช้ในการ
     แก้ไขปัญหาในอนาคต ได้นะครับ ขอบคุณครบั 



- 31 - 
 

นางเพ็ญศรี   ลูกแก้ว    กราบเรียนท่านประธานล่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ดิฉันนาง   
(วิสาหกิจชุมชน)   เพ็ญศรี   ลูกแก้ว  ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ 
     มั่นคงของมนุษย์ จังวัดอ านาจเจริญ ดิฉันอยากจะเชื่อมโยงข้อมล
     จากคุณแม่บุปผาวรรณ อังคุระษี และคุณแม่รัตนา  สาระคุณ นะ
     ค่ะ  ในเรื่องด้านสังคมนะค่ะ  จริง ๆ แล้วเรามีอาสาสมัครดูแลด้าน
     สังคม แต่จริง ๆ แล้ว ในการท างานในการลงพ้ืนที่  คือ ในเรื่อง
     ของงบประมาณ  การพัฒนาเสถียรภาพของอาสาสมัคร  เพราะว่า
     อาสาสมัครทางสังคมมีทุกหมู่บ้าน  อย่างน้อยหมู่บ้านละ  1คน  ทู
     ดูแลกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ  คนพิการ ด้อย 
     โอกาสในชุมชน ทีนี้ ในส่วนศักยภาพของอาสมัคร ทางกระทรวง
     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ไม่เพียงพอที่จะพัฒนา
     ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปดูแล สังคมเรานี้ ดิฉันจึงอยาก
     เสนอว่า ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  ในเรื่องนี้ อยากจะให้
     บรรจุ ไว้ ส่วนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คือ
     ไม่อยากจะให้มองเรื่องขยะอย่างเดียว  อยากจะให้มองเรื่อง 
     สภาพแวดล้อมในชุมชน เรื่องป่าไม้ เรื่องของการด าเนินชีวิตใน
     ชุมชน  บางพ้ืนที่ป่ามีน้อย ท าอย่างไร จะให้ป่าเหล่านั้นคงไว้  ตรง
     นี้ก็อยากจะให้บรรจุไว้ในแผนในเรื่องการปลูกจิตส านึก การรักษา
     ป่า ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
(ภาคประชาสังคม)   เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้รู้สึกดีใจ
     ที่อบจ. ได้เปิดกว้าง ให้ชุมชน หรือพ่ีน้องทุกท่าน เข้ามาร่วมกัน 
     เพราะส่วนใหญ่ มีแต่ สจ. ที่เป็นตัวแทน เท่านั้น  ที่เข้ามาประชุม   
     เราก็ไม่รู้เรื่องด้วย โอกาสหน้า ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ส่งเอกสาร
     เรื่องยุทธศาสตร์ของ อบจ. ส่งมาให้ล่วงหน้าดูก่อน เพราะจะได้ดู
     ว่าส่วนไหนที่ตกที่ขาด ส าหรับผมก็ไม่ได้ดู ไม่ได้อ่าน  เพราะผมมี
     หลายต าแหน่ง ครับส าหรับผมก็อยากจะฝาก อบจ. เรื่องถนน ซึ่ง
     เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยังขาดหลายเส้นอยู่ เป็น
     หลุมเป็นบ่อเยอะมาก เป็นอันตรายมาก เช่น สายบ้านปลาค้าว - 
     ดงสีโท  หรือ ถนนสายของจานลาน ก็เช่นกัน ผมดูในแผนก็ไม่เห็น
     มี ต าบลจานลาน มี 18 หมู่บ้าน ซึ่งใหญ่พอสมควร แต่ถนนไม่ดี
     เลย ครับ ผมก็พูดในเรื่องของภาพรวม ของระดับจังหวัด ก็หวังว่า 
     ในปีต่อ ๆ ไป อบจ. จะจัดประชุมแบบนี้อีกนะครับ ขอบคุณครับ
นายสงวน   อรอินทร์   ขออนุญาตซักครู่นะครับ เกี่ยวกับผู้ทรงเกียรติ ได้เสนอมาว่า  
(ภาคประชาสังคม)   อยากตักน้ าโขงข้ึนมาให้เกษตรกรจังหวดอ านาจเจริญ ในฐานะที่ 
     อยู่บนพ้ืนที่  แม้แต่พ่ีน้องชาวอ าเภอชานุมาน เวลาเกิดภัยแล้ง  
     ข้าวนามันแห้งตาย เวลาขอ อบจ. ให้เอาน้ าขึ้นมา บางบ้าน ยัง
     ไม่ให้ผ่านนาเลย  ผมก็อยากเสนอว่า โครงการโขง ชี มูล ถ้าท า
     ขึ้นมาได้ จะดีหมดเลย ให้น าโครงการขอองท่านชวลิต มาน าเสนอ 
     จะสานต่อเลยกับท่านชวน หลีกภัย  ท่านบอกว่า เสนอมาเลย ไม่
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     นานก็ได้มา ผมจะเอาเข้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     และจะท าที่อ าเภอชานุมาน จังหวดอ านาจเจริญ ปรากฏว่า น้ า
     ท่วม เลย เพราะฉะนั้น ไม่อยากให้สนับสนุน  เพราะดูแล้วไม่น่าจะ
     เป็นไปได้ ครับ ขอบคุณครับ  
นายวิทยา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย    ครับ เราก็ได้รับทราบปัญหาในส่วนต่าง ๆ ผมก็จะตอบไปคร่าว ๆ  
(รองนายก อบจ.อจ.)   ไล่ตั้งแต่ ของอาจารย์สงวน  อรอินทร์ พูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิต บุญ
     ประเพณี ศาสนา การที่ อบจ. เคยได้ท า โครงการ ไหว้พระ 9 วัด 
     หรือ การจัดตั้งวัดของเพชรบูรณ์  ยังไงฝากเรื่องไว้ เดี๋ยวผมจะไป
     ตามเรื่องกับ ส านักพระพุทธในเรื่องการจัดตั้งวัดกับเจ้าคณะอ าเภอ 
     นะครับ เรืองของบุญประเพณี ฮิตสิบสอง ในปีที่ผ่านมา ตามที่
     ปรากฏในข้อบัญญัติจงหวัด  บุญแต่ละอ าเภอที่มี ก็ครอบคลุมทุก
     อ าเภอ เพียงแต่ว่า ในแต่ละอ าเภอ อาจจะมีหลายบุญประเพณี ก็
     อยากจะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  อย่าง ชานุมาน ก็มีทั้งบุญ
     แข่งเรือ บุญยักษ์คุ ก็อยากจะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
     เนื่องจากงบประมาณไม่พียงพอ  อ าเภอชานุมานก็เลยเลือกเอา
     ของบุญยักษ์คุ   ที่จะจัดงานก่อนวันสงกรานต์ ส่วน อ าเภอ 
     หัวตะพาน ก็มีบุญเดือนสี่ ของวัดศรีเจริญ ส่วนหัวตะพานจะมีบุญ
     อีกบุญหนึ่ง คือลอยกระทง ซึ่งก็คาบเกี่ยวกน  เราก็สนับสนุนการ
     จัดวันลอยกระทง  แต่ว่าบุญเดือนสี่ เราก็สนับสนุนในภาพรวม 
     เท่าท่ีท าได้  เรากเ็ลยขอขี้แจง ว่า งบที่เราสนับสนุน เราจะ 
     สนับสนุนไปที่ทางสภาวัฒนธรรมทุกอ าเภอ ส่วนเรื่องถนน เช่น 
     สายพนา - สว่างใต้ ซึงเป็นถนนของ อบจ. ที่ท่านบอกว่า เหลือ
     ระยะทางอีก 7-8 กิโลเมตร  ระยะทางอาจจะไม่ได้นะครับ 
      เพียงแต่ว่า ตอนนี้เราท า MOU กับ ทางหลวงชนบท แล้วก็เป็นงบ
     ของบูรณาการจังหวัด คือ เส้น พนา - สว่างใต้ และ ศรีสมบูรณ์ - 
     หนองไฮ  เราท าแน่นอน เพียงแต่ว่าจะชาหรือเร็ว  ซึ่งในปี พ.ศ. 
     2562  อาจจะครอบคลุม  แล้วก็ ที่เหลือจากต าบลลือไปนะครับ  
     ซึ่งก็มีในแผนอยู่แล้วนะครับ  ไม่ว่าจะเป็นแผนของ อบจ.เอง หรือ 
     แผนของทางหลวงชนบท หรือแผนของงบบูรณาการจังหวัด  มีไว้
     หมดเรียบร้อย เหลือแต่ขั้นตอนของบประมาณ ในส่วนของท่าน 
     สจ. ประเสริฐ คือ รายละเอียดของยุทธศาสตร์  เดี๋ยวผมขอเวลา
     ไปดูก่อนนะครับว่าที่ท่านเสนอมา 3 สาย  มีไว้ในแผนรึยัง ถ้ามีใน 
     เล่มใหญ่แล้ว เรื่องที่ท่านเสนอมาก็จะไม่ซ้ าซ้อนกัน  ในส่วนของ
     อาจารย์บุปผาวรรณ องค์กรการช่วยเหลือผู้หญิงนะครับ ในส่วนนี้ 
     ทาง อบจ. จะดูในเรื่องของสิทธิสตรี เรื่องของความรุนแรง เพ่ิม
     บทบาทสตรี ของจังหวัดอ านาจเจริญ  ซึ่งทาง อบจ. จะรับไป 
     ด าเนินการในเรื่องนี้  เพราะบางที ในช่วงที่ท่าน ของบประมาณมา 
     ซึ่งตรงกับงาน อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับ ในส่วนของอาจารย์รัตนา 
     ได้พูถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เพียงแต่ว่าท่าน
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     ลงในรายละเอียดของกิจกรรม ทานเราก็จะด าเนินการในส่วนนี้ให้  
     อีกท่านหนึ่ง ได้ของ เรื่อง งบประมาณของชมรมข้าราชการ 
     บ านาญ ที่จะจัดถนนคนเดิน ในส่วนของ อบจ. ไม่สามารถ 
     สนับสนุนงบประมาณให้ได้ แต่ทางเราจะประสานกองการศึกษาใน
     เรื่องการส่งคนไปช่วย  นะครับ ในส่วนที่เรามีภาคีเครือข่ายกับ
     หน่วยงานราชการ อย่างของพัฒนาชุมชนนะครับ ท่านก็ เน้นย้ า 
     ให้ด าเนินการในเรื่องของถนนวัฒนธรรม เช่นที่ บ้านค าเดือย  หรือ 
     ถนนบ้านปลาค้าว -ดงสีโท อยากให้ ทาง อบจ. ดูแลในเรื่องถนน
     หนทาง  เพ่ือที่จะให้ บูรราการกัน กับถนนสายวัฒนธรรมได้ หรือ
     ถนน ไปทางนาหมอม้า  ซึ่ง อบจ.จะเอาไปด าเนินการในส่วนที่
     เกี่ยวข้อง  ในส่วนการสร้างรายได้ อบจ. ก็ได้ด าเนินการดูแล ใน
     เรื่องวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งทางพัฒนาชุมชนได้ติงมาว่า เขาให้
     ไดเ้ฉพาะ วัสดุ แต่ในส่วนของครุภัณฑ์ ต้องเป็น อบจ. ที่ 
     ด าเนินการ ก็อยากฝากบอกไว้นะครับว่าส่วนไหนท าได้ หรือไม่ได้ 
     ในส่วนของอาจารย์บุญยง ในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งในส่วนที่
     เราตั้งงบประมาณไว้ เพียงแต่ว่า เราตั้งงบประมาณไว้ในแผน  เรา
     ไปขอที่รัฐบาลกลาง จ านวน 320,000,000 บาท  ถ้าปี 2562 
     ไม่ได้ เราก็จะขอไปอีกในปี 2563 โดยเราอาจจะให้เอกชนร่วม
     ลงทุน  อาจจะน าขยะเก่ามาท าเป็นน้ ามัน หรือเชื่อเพลิง โดยใน
     ส่วนขยะ ที่ฝังกลบ เราก็จะมีการบูรณาการ  ในการก าจัดขยะได้
     เร็วขึ้น  ซึ่งถ้าจะบอกว่า ขยะ จะหมดไปภายในเร็ววันไหม คงไม่
     หมด เพราะขยะ สะสมมากกว่า 20 ปี เพียงแต่ว่า ให้ อบจ. ได้
     ดูแล ส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในส่วนการประชาสัมพันธ์ เราก็ 
     ยอมรับนะครับว่า เราท ารีบด่วน และเราจะสร้างระบบใหม่ให้  
     ประชาชน ได้เข้าใจ ในระบบใหม่  ซึ่ง ต่อไปทาง อบจ. ก็จะให้
     ความรู้ ในการก าจัดขยะ ที่ถูกวิธี ทางทีวีก็ออกบ่อย อย่างประเทศ
     ญี่ปุ่น  ขยะอยู่ในตัวเมือง เขามีวิธีการบริหารขยะในชุมชนอย่างไร 
     ท าไมท าได้ดี เราต้องยอมรับ  ว่าศักยภาพคนของเรา กะเขา ต้อง
     เรียนรู้ไป ทีละอย่าง  อย่างคนญี่ปุ่น เขามีจิตสาธารณะ มากกว่า
     เรา  ซึ่งเราก็ต้องช่วย ๆ กัน ในส่วนของเส้นทาง ที่ท่านส่งมาเราก็ 
     จะน ามาบรรจุไว้ในแผนต่อไปนะครับ ในส่วนที่ท่านได้บอกมาว่าให้
     ส่งแผน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อน  เราก็จะรับไปด าเนินการในส่วนนี้ 
     ว่าจะส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อน ก็ ไม่ทราบว่าสิ่งที่ผมได้พูดไป 
     ครอบคลุมทุกประเด็นรึยัง  เชิญอาจารย์บุญยงอีกรอบ ก็ได้ครับ 
นายบุญยง   สาระ     ขออนุญาต อีกครั้งหนึ่ง เมื้อกี๊ผมได้ส่ง ค าถามไปให้ทาง อบจ. เรา 
(ภาคประชาสังคม)   น่าจะมีรายการที่สื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจ ทาง สวท. ก็เป็น
     ส่วนราชการ  ท าอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
     เราท างานโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ก็ประชาสัมพันธ์ให้
     เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยการสื่อสารทางวิทยุ จะดีไหม ครับ 
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นายวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัย   ท่านปลัดครับ ในส่วนที่เรา ได้ตั้งงบประชาสัมพันธ์ เราสามารถ 
(รองนายก อบจ.อจ.)   เช่าวิทยุ เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราท า ให้ทางภาคประชาสังคมได้ให้
     มาดูแลในส่วนที่ผ่านมา พอจะได้ไหม 
นายสมหมาย กอดแก้ว    ต้องขออนุญาต น าไปศึกษาก่อน  เพราะตอนนี้มี พรบ. จัดซื้อจัด
(ปลัด อบจ.อจ.)    จ้างใหม่  นะครับ ถ้า สวท. สามารถให้ อบจ. เข้าไปด าเนินการได้ 
     เราก็จะด าเนินการ   แต่ที่ผ่านมาไม่สามรถออกใบเสร็จให้ได้ ท าให้
     เราต้องยุติไป ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ขออนุญาตน าเรีย
     เท่านี้ครับ  
นายวิทยา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย    พักหลังมา ทั้งส่วนราชการ  ส่วนท้องถิ่น  จะมีเรื่อง การลงระบบ 
(รองนายก อบจ.อจ.)   EGP   สมมุติ ถ้าเราซื้อข้าวกล่อง เราก็ยังต้องลงระบบ เพียงแต่ว่า 
     อย่างที่ท่านปลัดฯ ว่า ต้องไปศึกษาดู ว่า สถานทีวิทยุสามารถออก
     ใบเสร็จให้เราได้ไหม นะครับ ก็ฝากอาจารย์บุญยงว่า ในเรื่องของ
     การใหข้่าวสาร เราพร้อมเสมอนะครับ ครับ ก่อนที่จะจบการ 
     ประชุม  ผมก็จะขอให้ทุกท่านพิจารณาในเรื่อง ร่างแผนพัฒนาสี่ปี 
     (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  เพ่ือที่จะให้ทาง อบจ. 
     สามารถน าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนเพ่ิมเติมฉบับนี้ ไปด าเนินการ
     ได้ ยกตัวอย่าง โครงการบ่อขยะ หรือโครงการอ่ืนๆ  
นายสุชาติ  สูงเรือง     คือ ตัวเลข ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของระชาชน
(ผู้สื่อข่าว)    เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  ที่ท่านผู้มีเกรียติบอกว่า น่าจะเติมตัวนั้นตัว
     นี้  เห็นมีงบ 17,000,000 บาท ตัวหนึ่ง ปี 2562  200,000 
     ปี 2563   200,000 บาท  ปี 2564   200,000 บาท แต่ว่า
     รายละเอียดโครงการไม่มี อยากจะให้อธิบายตรงนี้ด้วยนะครับ 
นายสมหมาย   กอดแก้ว   ขออนุญาต ชี้แจง นะครับ  คือ ถ้าท่านดูตามช่องนี้ ทางฝ่ายเลขาฯ 
(ปลัด อบจ.อจ.)    จะน าไปปรับใหม่ ที่น าเสนอมาเพ่ิมเติมในที่ประชุมแห่งนี้  
     เพราะฉะนั้นตัวเลขจะเปลี่ยนไป  อย่างที่ท่านเห็นว่า   
     17,000,000 บาท จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน  และในปี 2562  
     เป็น 200,000 ถ้าไปดูในรายละเอียด จะเป็นเรื่องของผังเมือง
     รวมของจังหวัด เป็นกิจกรรม หนึ่งของ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
     ของประชาชนในเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  ซึ่งอยู่ใน ทศาสตร์ที่ 1 นะ
     ครับ ถ้าท่านเปิดดูในรายละเอียด ท่านจะเห็นว่ามันแยกกันนะครับ 
     ซึ่งตัวเลขยังไม่ชัดเจน จะน าไปปรับอีกครั้งหนึ่ง  รวมทั้ง ที่เสนอ
     เพ่ิมเติมในที่ประชุมในวันนี้  เพราะจะรวมทั้งหมด  เพราะฉะนั้น
     ใบสรุปโครงการ ข้างหน้าก็จะเปลี่ยนไป นะครับ ขอบคุณมากครับ  
นายวิทยา   รุ่งโรจน์นิมิตชัย   คือจริง ๆ ร่างแผนพัฒนาสี่ปี ตัวนี้ เป็นฉบับย่อย  ที่เรามองว่ า 
(รองนายก อบจ.อจ.)   โครงการที่ส าคัญและเร่งด่วนที่เราจะต้อง ด าเนินการ  อย่างที่ท่าน
     ปลัดฯ บอกว่า เรื่องของผังเมืองรวม ที่ตั้งไว้ 200,000 บาท ในปี 
     2562 , 2563 , 2564 เราก็จะต้องบรรจุไว้ แต่ว่าจริง ๆ แล้ว 
     โครงสร้างพ้ืนฐาน ในเล่มใหญ่ เรามีอยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็ครอบคลุม
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     ทั้งหมดแล้ว ในส่วนของ บ่อชยะ เราก็ปรับจาก ตัวเลข  
     32,000,000  บาท  ไปเป็น 320,000,000 บาท ครับ 
นายสุชาติ   สูงเรือง      คือ ผมอยากจะให้เติมเต็มให้มันครบถ้วนนะครับ ยุทธศาสตร์ที่ 2   
(ผู้สื่อข่าว)    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  ในแบบ ผ.02 ป ี
     2561  ไม่มีงบประมาณเขียนลงเลย   ปี  2562 400,000  
     บาท ปี 2563 และ ปี 2564  ไม่มีเลย คืออยากจะเติมให้เต็มที่
     ละยุทธศาสตร์ นะครับ 
นายสมหมาย   กอดแก้ว    ขออนุญาตชี้แจง นิดนึงนะครับ  ตรงนี้ เป็นแผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
(ปลัด อบจ.อจ.)    ฉบับแรก เรามีอยู่แล้วครับ เป็นเล่มใหญ่มาก เรามีทุกปีครับท่าน 
     ครับ แต่แผนฉบับนี้เราเพิ่มเติมเข้ามา ในส่วนที่ยังขาด แต่เรา 
     จะต้องด าเนินการ ขออนุญาต น าเรียน ท่านครับ 
นายวิทยา   รุ่งโรจน์นิมิตชัย    สรุปง่าย คือ ในแผนเล่มปกติ ในปีงบประมาณ 2561 เรามี    
(รองนายก อบจ.อจ.)   งบประมาณไว้แล้วเรียบร้อย แต่ปี 2562 เขาอาจจะลืม หรือไม่
     ลืม  เขาเลยเขียนโครงการเข้ามา ในครั้งนี้แค่นั้น นะครับ  
นายสุชาติ   สูงเรือง     ครับ ถ้าทุกอย่างตัวเลข ถูกต้อง ก็เห็นชอบ ครับ  
(ผู้สื่อข่าว) 
นายวิทยา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย    ครับ ร่างแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2   
(รองนายก อบจ.อจ.)   ก็ไม่มีใครท้วงติงนะครับ  ก็ขอเสียง ประชามติ ว่าทุกท่านเห็นชอบ 
     ร่างแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับนี้ ด้วยการยกมือด้วยนะครับ  ครับ  
     ขอบคุณครับ  และส าหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ใน
     นามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ถ้ามีอะไรที่ขาด
     ตกบกพร่องผมก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้  ขอบคุณครับ   
   

*****************  ปิดประชุมเวลา  16.30 น. ***************** 
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