รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายพิเชฎฐ์
3. นายกลวัชร
4. นายอดุลย์
5. นายองอาจ
6. นายสุพจ
7. นางสาวรัชฎา
8. นายนัฏฐชัยฐ์
9. นายวีระวัฒน์
10. นายณัฏฐพัชร์
11. นายอัฏฐกร
12. นายพลวัฒน์
13. นายภาณุ
14. นายศิริพงศ์
15. นายเลิศชัย
16. ดร.ภูกิจ
17. นายชยุต
18. นายพรชัย
19. นายรชฏ
20. นายธวัฒน์
21. นายสถาพร
22. นายสมพร
23. นายสาทิช
24. นายพงษ์พันธุ์
25. นายพิชัยศักดิ์
26. นายสมชาย
27. นายชวาล
28. นายไกรวัจน์
29. นายไพฑูรย์
30. นายสมจิต
31. นางสาวจุฑาสัณห์

กาญจนวัฒนา
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
ศิลปคุณเวียง
ยนต์สุข
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
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32. นายสมโภชน์
33. นายบัวพันธ์
34. นายชยกฤต
35. นางสาวรมย์ธีรา
36. นายมนัส
37. นางอรอนงค์
38. นายชาคริต
39. นายบุญดี
40. นายกรีธาพล
41. นายรักชาติ
42. นายวีระชาติ
43. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิสูตร
นายกิติพงศ์
นางสุพัตรา
นายโกวิทย์
นายชาญชัย

จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป
กิริวัฒนศักดิ์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

เจริญสันธิ์
พงศ์สุรเวท
มากเมือง
เลาวัณย์ศิริ
ศรีวิพัฒน์

รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. นายอนุวัฒน์
คณาจันทร์
4. นายนพดล
เนียมสูงเนิน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสน์
2. นายชนะชัย
ชอบบัว
3. นางบุญสิตา
ขันธะวินะหุ
4. นายจิรยุทธ
อาสาเสน
5. น.ส.สริตา
กันตยาสกุล
6. นางงามนิจ
พลปัถพี
7. นายธีระชัย
เทพนอก
8. นายวีระชัย
ศรีโอษฐ์
9. นางประสงค์
คอยบัลลังค์
10. นางรังสิยา
นุทกิจ
11. นายภิรมย์
วงศ์สุข

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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12. นายเจษปฐมพงศ์
13. นางนงนุช
14. นายปัญญา
15. นายธีรเวทย์
16. นายสมชาย
17. นายเอกราช
18. นางสาวมุทิตา
19. นายโอน
20. นางเพ็ญประภา
21. นายสาอาง
22. นายวิสุทธิ์
23. น.ส.ใจดาว
24. นางวินญา
25. นางดาราวรรณ
26. นางสาวพิฐชญาณ์
27. นางสุพรรณี
28. นางณัฐสุดา
29. นางมาลิน
30. นางรุ่งทิพย์
31. นางภัคธมล
32. นายบรรลือ
33. น.ส.เสาวภา
34. นางชูรัตน์
35. นางบุญเลี้ยง
36. นางกิติวจี
37. นางรัตนาภรณ์
38. นายพิศิษฐ์
39. น.ส.โสภิชนราศ
40. น.ส.มุทิตา
41. น.ส.พัชราภา
42. นายธีระศักดิ์
43. นางนิตยา

ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
ชูสกุล
แพงแสงไพศาล
ตั้งคโนภาส
ปิดตะคุ
เพ็ชรจะบก
เทียนทอง
ภูมิโคกรักษ์
ยื่นแก้ว
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
ทองปาน
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
กองเพชร
จารุจิตร
ขอมเกาะ
กฤติวชิระพันธ์
มิ่งคง
มิ่งคง
เตชะบุตรศรี
ส่งแสง
สาเนียงใหม่

รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ผู้แทน สานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
รองผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1
หัวหน้าหมวดการทางโนนไทย
หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทาน นม.
นายช่างโยธาชานาญงาน สานักงานทางหลวงชนบท นม.
เจ้าพนักงานธุรการ
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการคลัง
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
บรรณาธิการบริหารอีสานวาไรตี้/ไทยทีวี
สตรีธุรกิจ
นสพ.เสียงสีมา
นสพ.โคราชทูเดย์
นสพ.เดอะวิชชั่น
นสพ.เดอะนิวส์
นสพ.นิวส์ธุรกิจ
นสพ.แก่นคูณคนโคราช

๔

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางรังสิยา นุทกิจ
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
ผอ.กองกิจการสภา
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ
เนื่องจากนายมนัส ศรีบงกช ได้ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น
จึงต้องแต่งตั้งผู้มาทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคหนึ่ง “ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบเพราะวันนี้เราต้องเลือกเลขานุการชั่วคราวก่อน ขณะนี้องค์
ประชุม 43 ท่าน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
ครับ เชิญท่าน สจ.ชวาลครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายชวาล พัฒนกาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขตอาเภอขามสะแกแสง ผมขอเสนอนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขตอาเภอชุมพวง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั่วคราว
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องถูกต้อง มีท่านใดเสนอท่านอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบเลือกนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอชุม
พวง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดฯ เขตอาเภอ
ชุมพวง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชั่วคราว ด้วยมติเห็นชอบ
41 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์
ชัยศรี) ขอเชิญท่านกลวัชร ขึ้นทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2558
เลขานุการฯ ชั่วคราว
ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดวันประชุม
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2558 ในวั น จั น ทร์ ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ภายในกาหนดเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 1
เมษายน 2558 ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายสมบัติ
กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เชิญท่านประธานสภาฯ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
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ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

วั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่
1/2558 ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ช่วงต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกจะได้ทาหน้าที่ในการ
เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อาเภอ เพื่อนาปัญหาความเดือดร้อนมา
เสนอให้กับฝ่ายบริหารได้รับไปพิจารณาแก้ไขเป็นแนวทางต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอ
อนุญาตเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2558 ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือฉบับนี้มาถึงเราตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 แต่เราไม่มีการประชุม ซึ่งได้เริ่มประชุมในวันนี้
ผมขออนุ ญ าตชี้ แ จงให้ เ พื่ อ นสมาชิ ก ฯ และฝ่ า ยบริ ห ารได้ ท ราบว่ า ที่ มี ข่ า วปรากฏในสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
อินเทอร์เน็ตว่าจะมีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล เทศบาล ทาให้เกิดความวิตก กังวล สับสนแก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บ ริหาร ตลอดจนข้า ราชการและส่ งผลกระทบต่ อความเชื่อมั่ น ของพี่ น้ องประชาชนที่ มี ต่อองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผมขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเราได้รับแจ้งจากรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงความร่วมมือในการชี้แจงและทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ในห้วงรวบรวมข้อมูลของ
ฝ่ายต่าง ๆ ให้คณะกรรมาธิการด้านการปกครองท้องถิ่นในสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ ข่าวสารที่ปรากฏในระยะนี้จึงเป็นเพียงข้อเสนอของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เสนอความคิดเห็น
เท่านั้น แต่จริง ๆ ต้องเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมาธิการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สภาปฏิรูป เมื่อ
คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วต้องส่งไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งให้กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นี่คือ 3 ขั้นตอน และขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการยกร่างก็จะส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา หากสภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบจึงจะเป็น
ข้อสรุป จึงแจ้งเพื่อทราบ
รับทราบ –
1.2 รายงานการเข้าร่วมสัมมนาโครงการรณรงค์เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อปฏิรูป
“การสัมมนาทางวิชาการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น”
เป็นการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ” ระหว่า งวันที่ 20-21
กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ในวั น แรกเป็ น การปาฐกถาพิ เ ศษ โดย ท่ า นพงศ์ โ พยม วาศภู ติ ประธาน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย ได้แจ้งว่าคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีแนวคิดในการปฏิรูปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปว่า ควรมีการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของอานาจการบริหาร เงินงบประมาณ บุคลากร เป็นต้น และควรจะกาหนดอานาจหน้าที่
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะ อบจ. และเทศบาล สาหรับ อบต.มี
แนวโน้มว่าจะยกฐานะเป็นเทศบาล ขอชี้แจงให้ทราบ
รับทราบ –
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1.3 ส านัก งานทางหลวงชนบทจั ง หวั ด นครราชสี มา สานักงานทางหลวงที่ 10 และโครงการ
ชลประทานนครราชสีมา ตอบข้อสอบถามนายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย
ประธานสภาฯ
ในวาระที่ 1.3 เป็นข้อสอบถามของท่าน สจ.มนัส ศรีบงกช ผมจะขออนุญาตย้ายไปเป็นวาระที่ 8.1
เพราะเป็นเรื่องข้อสอบถาม ผมขออนุญาตแนะนาบุคคลที่จะมาร่วมประชุมกับเราในวันนี้ วันนี้เราได้รับ
เกียรติอย่างสูงจากท่านปัญญา ชูสกุล ท่าน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ท่านที่ 2
ท่านสมชาย ตั้งคโนภาส รองผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงการทางฯ ท่านที่ 3 นายธีรเวทย์ แพง
แสงไพศาล ผู้แทนสานักงานทางหลวงที่ 10(นครราชสีมา) ท่านที่ 4 นายเอกราช ปิดตะคุ หัวหน้า
หมวดการทางโนนไทย ท่านที่ 5 นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 4
โครงการชลประทานนครราชสีมา ท่านที่ 6 นายโอน เทียนทอง นายช่างโยธาชานาญงาน สานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา เป็นข้อสอบถามว่าทาอย่างไรที่จะสามารถถ่ายโอนถนนลาดยางที่
ชารุดเสียหายสายบ้านโคก ม.4 ถึงบ้านกุดเวียน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13
กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานให้เป็นถนนของกรมทางหลวงชนบทหรือกรมทาง ผม
ขออนุญาตให้กรมทางหลวงชี้แจงสักนิดครับ
นายธีระเวทย์ แพงแสงไพศาลเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผม
นายธีระเวทย์ แพงแสงไพศาล ผู้แทนจากสานักงานทางหลวงที่ 10(นครราชสีมา) ขอเรียนชี้แจง
เกี่ยวกับข้อสอบถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ทาถึงสานักงานทางหลวงที่ 10
(นครราชสีมา) ว่าจะมีการรับพิจารณารับมอบทางมาอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงได้หรือไม่ ผมขอ
เรียนชี้แจงแนวทางโดยหลักการในการพิจารณารับมอบทางจากทางส่วนราชการอื่นเข้ามาอยู่ในความ
ดูแลของกรมทางหลวง โดยหลักแล้วกรมทางหลวงเราจะพิจารณาจากแนวเส้นทางดังกล่าวว่ามีความ
เหมาะสมต่อโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงหรือไม่ ตลอดจนงบประมาณของกรมทางหลวงที่จะ
ใช้สาหรับดูแลรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางหรือไม่ ถ้าเราพิจารณาได้ว่า
เหมาะสมเราก็จะพิจารณารับ ซึ่งหลักเกณฑ์สาคัญที่เราจะต้องพิจารณาคือต้องเป็นโครงข่ายทางหลวงที่
สามารถเชื่อมต่อไปยังทางหลวงที่กรมทางหลวงดูแลได้ หลักเกณฑ์สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องมี
องค์ประกอบด้านวิศวกรรมงานทางที่อยู่ในขอบเขตที่กรมทางหลวงสามารถดูแลบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีต่อไปได้ ทั้งในด้านเทคนิคความเชี่ยวชาญและงบประมาณ หลักสาคัญประการต่อมาก็คือทาง
หลวงที่จะรับมอบมาต้องมีศักยภาพที่ จะนามาปรับปรุง ให้มีมาตรฐานชั้น ทางของกรมทางหลวงเช่ น
อาจจะต้องมีเขตทางที่มีความกว้างเพียงพอที่จะรับมาพัฒนาต่อไปได้ ในการพิจารณาว่าจะรับมอบได้
หรือไม่ขอให้ทางท่านผู้อานวยการฯ ปัญญา ชูสกุล เป็นผู้ชี้แจงครับ
นายปัญญา ชูสกุล
เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายปัญญา ชูสกุล ผู้อานวยการแขวง
ทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จากที่ท่าน สจ.มนัส ซึ่งก็ได้คุยกันบ่อยอยู่ ผมได้ไปดูในพื้นที่แล้วมันเป็นทาง
ตัน มันสุดที่เขื่อนจะไปเชื่อมอาเภอเชื่อมอะไรมันต่อไม่ได้ คือกรมทางฯ เขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้ารับมาเป็น
ทางของกรมทางแล้วมันจะต้องทะลุไปที่อื่นไปเชื่อมอาเภอที่มันเป็นสายหลัก ถ้าเป็นสายรองก็จะให้ทาง
หลวงชนบทหรือ อบจ. หรือส่วนท้องถิ่นรับไปดูแล ถ้าทางชลประทานฯ เสนอมาผมก็อาจจะเสนอต่อไป
แต่คิดว่าทางกรมคงจะไม่รับ เพราะดูแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ เขตทางก็ไม่มี ถ้าเราทาเป็น 4 เลน หรือ
ขยายก็จะไปกระทบกับชาวบ้านและเราต้องไปเวนคืน กรมทางฯ จะต้องใช้งบเยอะรู้สึกจะโดนทาง
ข้างบนเขาตาหนิมา มียกเว้นสายหนึ่งจากลาพระเพลิงเคยรับมาหลายปีมาแล้ว ช่วงนั้นอธิบดีกรมทางฯ
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ประธานสภาฯ
นายโอน เทียนทอง

ประธานสภาฯ
น.ส.มุทิตา เพ็ชรจะบก

กับอธิบดีกรมชลประทานฯ เป็นเพื่อนกัน เลยคุยกันรู้เรื่องหน่อยเป็นกรณีพิเศษ แต่ ทางก็ไปสุดบนหลัง
เขื่อนเหมือนกันเขื่อนลาพระเพลิงก็มาถึงโชคชัยเลียบคลองมา นั่นก็ได้แต่ถนนเหมือนกัน เขตทางก็ไม่มี
เราก็ทาได้แต่ผิว ตอนหลังมาก็เห็นว่าช่วงจากสี่แยกลาพระเพลิงกลับขึ้นไปทางเขื่อนอาจจะมอบให้คืน
แต่ช่วงจากสี่แยกลาพระเพลิงมาโชคชัยมันเป็นทางโครงข่ายอยู่อาจจะคงไว้ ความน่าจะเป็นเป็นอย่างนี้
ครับ ขอชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ
ขอบคุณทาง ผอ.แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ครับ วันนี้เราได้รับเกียติจากทั้ง 3 หน่วยงาน คือ กรม
ทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและกรมชลประทาน ขอเชิญทางหลวงชนบทฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายโอน เทียนทอง นายช่างโยธา
ชานาญงาน สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา สาหรับถนนสายนี้ที่เชื่อมระหว่างทางหลวง
อีกด้านหนึ่งไปจรดพื้นที่ของอ่างเก็บน้าลาเชิงไกร ระยะทาง 13 กิโลเศษ ขออนุญาตเรียนในที่ประชุม
อย่างนี้ว่าแนวทางการพิจารณาที่จะพัฒนาถนนเพื่อมาเป็นโครงข่ายในหน่วยงานของทางหลวงชนบท
รับผิดชอบ แนวทางคล้าย ๆ กับของกรมทางหลวง เพียงแต่ว่าถนนของโครงข่ายทางหลวงชนบทเป็น
สายรองเท่านั้นเอง นั่นหมายถึงการพิจารณามองในเรื่องของการเชื่อมโยง ยกตัวอย่างเช่นในกรณีอีกด้าน
หนึ่งเชื่อมทางหลวงอีกด้านหนึ่งก็ต้องไปเชื่อมทางหลวง ซึ่งจากการไปตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด ถนนสายนี้
ไปสุดที่อ่างก็จบเท่านั้น นอกนั้นก็จะเป็นสายเล็ก ๆ ของหน่วยงาน อบต. อะไรต่าง ๆ ที่จะเลยอ่างเก็บ
น้าไป และเราได้สอบถามภายในกับชลประทานเรื่องของโครงสร้างอ่างเก็บน้าถ้าหากเราจะพัฒนาเป็น
ถนนของทางหลวงชนบทตรงจุดนั้นเขาไม่ถ่ายโอนให้ และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการบรรทุกหนักอะไร
ต่าง ๆ ของการจราจรที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตรงนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อชั้นโครงสร้างของอ่างเก็บน้า
สาหรับหนังสือที่ทาง อบจ.ได้ทาเรื่องไปเพื่อจะขอการตัดสินว่าจะพิจารณาหรือไม่อย่างไร เราได้ตอบมา
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าโครงข่ายสายดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงชนบท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมได้สาเนาในเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาถนนสายรองที่มาเป็นโครงข่าย
ของทางหลวงชนบท แล้วผมจะมอบให้ทางกองช่างของ อบจ.เผื่อไว้ได้ศึกษาและมองดูช่องทางว่าจะ
เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน แต่สาหรับกรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่สามารถที่
จะนามาพัฒนาเป็นโครงข่ายของทางหลวงชนบทได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ในเรื่องของการ
เชื่อมโยงที่ผมคุยมาตั้งแต่ต้น หัวท้าย ถ้าด้านท้ายติดทางหลวงหรือติดถนนของเทศบาลที่มีช่องจราจร มี
เขตทางเพียงพอก็คงจะนามาพิจารณาได้ แต่นี่ไม่ใช่ผิดหลักเกณฑ์ตรงนี้ไป ประเด็นที่ 2 ต้องมีระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 8 กิโลเมตร ตรงนี้ 13 กิโลเมตร ดูเหมือนมากกว่าก็จริง อยู่ แต่มองไปอีก ในเรื่องของ
ปริมาณการสัญจรก็ต้องมีปริมาณการสัญจรที่หนาแน่นพอสมควร แม้ว่าเรามองในเรื่องอนาคตด้วยมีการ
คาดเดาด้วยก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ประเด็นที่ 3 มองในเรื่องของการท่องเที่ยว ข้อนี้ก็ยังไม่มีเค้าที่จะไป
เกี่ยวพันในเรื่องของการท่องเที่ยว ภาพรวมทางหลวงชนบทได้ตอบหนังสือมายังสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์
เชิญสานักงานชลประทานฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก นายช่าง
ชลประทานชานาญงาน ดูแลเขตอาเภอโนนไทย ขอตอบข้อซักถามตามที่ สจ.มนัส ได้สอบถามไป ในส่วน
ของชลประทานเริ่มแรกที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้าลาเชียงไกร คือก่อสร้างเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีน้ากินน้าใช้
และถนนเส้ นนี้ เป็น ถนนที่ จะใช้ล าเลี ย งอุป กรณ์ ก่อสร้า งเข้า ไปและประชาชนได้ ป ระโยชน์ ในการใช้
คมนาคมสัญจรไปมา ถนนเส้นนี้ของชลประทานเองเท่าที่สอบถามจากนายช่างคนเก่าที่ดูแลอยู่ก็เคยขอ
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ประธานสภาฯ
นายมนัส ศรีบงกช

งบประมาณไปในการที่จะซ่อมแซม บังเอิญการซ่อมแซมถนนหรือทาถนนมันไม่ใช่ภารกิจตรงของทาง
ชลประทาน เราจะไม่ได้รับงบประมาณในส่วนของตรงนี้ จากที่ท่าน สจ.มนัสสอบถามไปตรงนี้ท่าน ผอ.
ชลประทานเองก็เคยคุยกันมาในระยะหนึ่ งแล้วถึงถนนเส้นนี้ เพราะจะมีท้องถิ่นทาเรื่องไปขอซ่อมถนน
เราเคยคุยกันแล้วว่าเราอยากจะถ่ายโอนก็มาปรึกษากันว่าจะทาอย่างไร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
ท่านผู้ว่าฯ ได้เดินทางไปจังหวัดเคลื่อนที่ที่ตาบลทัพรั้งได้นาเรียนท่านผู้ว่าฯ เรื่องนี้ ท่านผู้ว่าฯ ก็เลยบอก
ว่าลองปรึกษากันและทาหนังสือไปสอบถามว่าจะรับโอนได้หรือเปล่า จริง ๆ ก็พอทราบในแนวทางกับที่
ทางหลวงชนบทพูด ของเราก็มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ได้คุยกับทางท้องถิ่น คือ เทศบาลตาบลบัลลังก์
โดยท่านร้อยตรีธนธร กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตาบลบัลลังก์ ท่านบอกว่าถ้าทางหลวงไม่รับโอนทาง
ท้องถิ่นก็พร้อมจะรับโอนระยะทางประมาณ 13 กิโล 300 เมตร ในส่วนของ 300 เมตร จะเป็นใน
ส่วนของรับผิดชอบของพื้นที่เทศบาลตาบลโคกสวาย ในส่วนอีก 6 กิโลเมตร จะเป็นของ อบต.พังเทียม
และอีก 7 กิโลเมตร จะเป็นของเทศบาลตาบลบัลลังก์ ซึ่งทางท้องถิ่นพร้อมที่จะรับโอนและได้นาเรียนให้
ท่ า นผู้ อานวยการฯ ได้ ท ราบไปแล้ ว ถ้ า ทางหลวงท าหนั ง สื อตอบกลั บ เราไปว่ า รับ โอนไม่ ไ ด้ ทาง
ชลประทานก็จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะถ่ายโอนให้ท้องถิ่นต่อไป
ขอบคุณสานักชลประทานฯ เชิญท่าน สจ.มนัส
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย อย่างที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อการ
ประชุมครั้งที่แล้วว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอที่ใช้ประโยชน์ในเส้นทางสายนี้ทั้งหมด
13 กิโลกว่า มีอาเภอโนนไทย อาเภอพระทองคา อาเภอด่านขุนทดบางส่วน ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่
ไปสุดหรือไปตันหรือไม่อย่างไร มันก็ไม่ตันซะทีเดียว มันจะมีช่วงผ่านหมู่บ้า นซึ่งสามารถเดินทางต่อไป
ยัง อาเภอด่ า นขุน ทดได้ก็จ ะเป็ น ถนนที่ส ามารถเป็ น ถนนสารองที่ ประชาชนที่จ ะใช้ ป ระโยชน์ ในการ
หลีกเลี่ยงตัวอาเภอโนนไทยหรือตัวอาเภอพระทองคาเพื่อที่จะเดินทางไปอาเภอด่านขุนทดเป็นเส้นทางที่
ผ่านพื้นที่ทาการเกษตร และมีประชาชนที่ใช้ประโยชน์สายนี้มากที เดียว มีเทศบาลตาบลโคกสวาย 1
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลบัลลังก์ 1 ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลสายออ องค์การบริหารส่วนตาบล
พังเทียม หลัก ๆ ที่ใช้ประโยชน์บนเส้นทางสายนี้ แต่เนื่องจากมันติดข้อกาหนดในการที่จะถ่ายโอน
ให้กับกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบท ผมเองก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะประชาชนเขาใช้ประโยชน์ถนน
สายนี้อยู่ซึ่งชลประทานซึ่งเป็นเจ้าของถนนสายนี้ไม่สามารถที่จะนางบประมาณมาซ่อมแซมได้เพราะว่า
ชลประทานดูแลในเรื่องน้าไม่ได้ดูแลในเรื่องถนน มันก็ติดปัญหาในเรื่องของการใช้เส้นทางคมนาคม ทา
ให้ประชาชนเกิดความลาบากเดือดร้อนในการติดต่อประสานงานในการคมนาคมเนื่องจากถนนสายนี้เป็น
ถนนที่ซ่อมเท่าไรก็ไม่ได้ดีซักที เพราะติดข้อกาหนดในเรื่องของสเป๊คงานว่าเป็นถนนซึ่งเข้าอ่าง เข้าหัวงาน
อะไรต่าง ๆ ของชลประทานทาให้ไม่สามารถทาเป็นถนนที่มาปูแอสฟัลติคดีเหมือนถนน 4 เลน ทาให้
ซ่อมไปก็พังไปหรือแม้ก ระทั่ง อบต. เทศบาลเข้าไปซ่อมบารุงก็ได้แค่ไปซ่อมหลุม ปะหลุม ไม่ได้ดีสักที
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา ในเมื่อถนนไม่ดีปริมาณการจราจรก็ไม่มาก บางทีผมเดินทางไปงานชาวบ้าน
บางทีผมต้องหาทางลัดไป เพราะถนนไม่ดีก็เกิดปัญหาในการใช้สัญจร ถ้ากรมทางหลวงก็ดี ทางหลวง
ชนบทก็ดีไม่รับ ถ้าท้องถิ่นสามารถรับถ่ายโอนไป ถ้าท้องถิ่นระดับล่าง อบต. เทศบาลไม่ทราบว่าเขาจะ
มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือไม่ อย่างไร แต่ถ้าท่านนายก อบจ. มีความเห็นว่าถนนสายนี้เป็นถนน
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สายยาว สายหลัก ใช้ประโยชน์ถึง 3 อาเภอ ถ้าจะรองรับถ่ายโอนมาดูแลเองก็น่าจะดี ฝากไปถึงท่าน
นายกฯ และท่านสมาชิกฯ อีก 2 อาเภอ ท่านมีอะไรจะเสริมก็เชิญได้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านธวัฒน์
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนของแขวงการทาง ผู้แทนของทางหลวงชนบท ผู้แทน
ของสานักชลประทานและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอด่านขุนทด เขต 2 ผมต้องขอขอบคุณผู้แทนของพี่น้องชาว
อาเภอโนนไทย คือ ท่ า น สจ.มนั ส ศรีบ งกช ซึ่ ง เป็ น กระบอกเสี ย ง เป็ น ปากเป็ น เสี ย งแทนพี่ น้ อ ง
ประชาชนในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในประเด็นที่พี่น้องประชาชนต้องการที่จะให้ส่วนราชการไม่ว่าจะ
เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของอาเภอของท่านและ
ทุก ๆ อาเภอ เส้นทางจากตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทยไปเชื่อมบ้านเขื่อน ตาบลหนองบัวละคร อาเภอ
ด่านขุนทด ระยะทาง 13 กิโลเมตรกว่า ถ้าผ่าครึ่งของเขตอาเภอด่านขุนทดมาเชื่อมอาเภอโนนไทยก็
ประมาณ 6 กิโลเมตร ใกล้เคียงว่าครึ่งต่อครึ่ง วันนี้ต้องขอขอบคุณแขวงการทาง ผู้แทนของทางหลวง
ชนบท ของสานักงานชลประทาน ซึ่งท่านได้มาชี้แจงว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะถ่ายโอนถนนของท้องถิ่นที่ทาง
สจ.มนัสได้เสนอต่อประธานสภาฯ ซึ่งท่านประธานสภาฯ ก็เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องมาอธิบาย มาทาความ
เข้าใจ ถนนจากชัยภูมิมาถึงตาบลหนองบัวตะเกียดบ้านโนนระเวียง อาเภอด่านขุนทด ยังเหลือจากบ้าน
โนนระเวีย งไปถึง อาเภอสีคิ้ว เกือบ 50 กิโลเมตร ยัง เป็ นถนน 2 เลนอยู่ แม้แต่ ถนน 4 เลน ช่ว ง
เทศบาลปีใหม่ ช่วงวันสาคัญที่พี่น้องชาวต่างจังหวัดไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานคร กลับมาแต่ละ
ครั้งเดินทางกลับมาด้วยความลาบาก รถติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบั นรถเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี ๆ
ถนนเส้นทางสายหลักแม้แต่ 4 เลน ยังติด นับประสาอะไรกับถนนที่ยังเป็น 2 เลนอยู่ นับประสาอะไร
กับถนนเชื่อมระหว่างอาเภอโดยผ่านหมู่บ้าน โดยผ่านองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเรียกว่าเป็นถนน
ท้องถิ่น วันนี้ผู้แทนของพี่น้องประชาชนคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สจ. ได้เห็นปัญหาที่
เกิดขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าปัญหามีทางแก้ ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทาอย่างไรถึงจะให้เข้าเงื่อนไขถ้ายัง
ปฏิเสธหรือยังให้ข้อคิดว่ายังไม่เข้าเงื่อนไข ก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ ไม่สามารถที่
จะนางบประมาณในส่วนที่จะมาสร้างถนนให้กับพี่น้องประชาชนได้ หลายสมัยที่ตัวแทนของพี่น้องใน
ระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปี แต่ท้องถิ่น อบต.
เทศบาลยังเป็นน้องเล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ ต่อ ไปตัวแทนของทุก
ท้องถิ่นก็คงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนนี้ได้ ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะปรับหรือ
แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสภาท้องถิ่นที่ตัวแทนของท่านจะมาเรียนต่อท่าน
ประธานฯ ไปถึงผู้บริหารได้รับทราบ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมพร
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง เขต 2 ต้องขอบพระคุณท่านประธานฯ วันนี้ทาหน้าที่ ได้ดี
เหลือเกินในการที่จะรับเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องในเขตแต่ละพื้นที่อาเภอได้นาปัญหานี้เข้ามา
สู่สภาฯ แห่งนี้ และต้องขอบคุณทั้ง 3 หน่วยงานหลัก ไม่ว่าจะเป็นจากกรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมชลประทาน วันนี้ จะเห็นว่าเพื่อนสมาชิกฯ ได้ทาหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว ประเด็น
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ปัญหาวันนี้จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ วันนี้ถนนหลายสายเหลือเกินไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
ของ อบจ. ท้องถิ่นหลายท่าน ท่านนายกฯ หลาย อบต. ท่านนายกฯ หลายเทศบาลบอกจะดูแลถนนที่
ชารุดทรุดโทรมวันนี้เขามีเงินจ่ายขาดที่สามารถที่จะบารุงดูแลรักษาถนนซึ่งลาดยางมันใช้งานได้แค่ปี สอง
ปีแค่นั้นเอง ไม่ใช่แอสฟัลติคอย่างที่ เพื่อนสมาชิกฯ ได้พูด วันนี้เขาตั้ง ใจที่จะทาถนนคอนกรีตกว้าง 4
เมตร และยาวประมาณ 400 เมตร หรือ 500 เมตร ตามกาลังเงินของเขาที่มี แต่วันนี้ประเด็นปัญหา
ที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกฯ ว่าเราทาอย่างไร กรณีที่
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้งบประมาณก็คงจะไม่เพียงพอเป็นที่น่าอึดอัดใจ
แทนฝ่ายบริหาร จะทาอย่างไรที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบต. หรือเทศบาล มี
วิธีการเงื่อนไขอย่างไรที่จะรับโอนเป็นบางช่วงในเขตของเขา เช่น ถนน อบจ.ระยะทาง 10 กิโลเมตร แต่
มันไปขึ้นอยู่กับเทศบาลตาบลโนนสูง 5 กิโลเมตร แล้วเขามีความสามารถที่จะดาเนินการได้ประมาณ
800 เมตรต่อปีโดยใช้เงินสะสมจ่ายขาดของเขาซึ่งมี ทุกปี วันนี้หลายท่านนายกฯ มาปรึกษากับผมว่า
ถนนของ อบจ.ที่เรามีงบประมาณไม่เพียงพอ เราทาไปได้แค่ประมาณ 2 กิโล แต่ยังขาดอีกประมาณ 3
กิโล เขาจะเทเป็นถนนคอนกรีตโดยจ่ายเงิน สะสมจ่ายขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ แนะนาวิธีการที่จะขอถ่าย
โอนตรงนั้นว่ากรณีที่จะถ่ายโอนจาก อบจ. ไปเป็นของ อบต. อย่างไร โดยทาหนังสือมาถึงท่านนายกฯ
หรื อ ถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และวิ ธี ใ นการถ่ า ยโอนจะท าอย่ า งไรหรื อ จะต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอน
กระบวนการอย่างไรบ้างตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในคราวต่อไปที่เพื่อนสมาชิกจะได้ทราบว่าถ้า
เผื่อว่ามันเป็นถนนที่จะถ่ายโอนทางท้องถิ่นไม่ว่าวันนี้ อบต.จะยกฐานะเป็นเทศบาล วันนี้กาลังเขาจะมี
มากขึ้นในกฎหมายหใม่ที่กาลังจะพิจารณากันผมว่าขั้นตอนตรงนี้ท่านประธานฯ น่าจะเรียนหารือกับทาง
ฝ่ายบริหารว่าขั้นตอนกระบวนการที่จะถ่ายโอนจากถนนของ อบจ.หรือถนนอะไรก็แล้วแต่ จะทาอย่างไร
อย่างนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
เชิญท่านนายกฯ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หน่ายงานที่เข้ามาชี้แจง ดิฉันร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้า
มาชี้แจง ดิฉันเองเคยอยู่สภาฯ ใหญ่มาแล้ว เห็นใจผู้ที่มาชี้แจงเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะ
ตัดสินใจในวันนี้ ดิฉันเองทราบอยู่ว่าความเดือดร้อนของทุกคนถ้ามองทางกรมชลฯ ก็ดี ท่านกาลังมอง
เป็นส่วน ๆ แต่ดิฉันมองเป็นส่วน ๆ ไม่ได้ ดิฉันรับถ่ายโอนมา 1,200 กิโลเมตร งบประมาณไม่เคย
ตามมา เงินอุดหนุนกว่าจะมาได้น้อยมากเหลือเกิน ความเดือดร้อนไม่ได้อยู่กับพวกเราอยู่กับประชาชน
ทั้งหมด ดิฉันฝากไปถึงกรมชลฯ ท่านอธิบดีด้วย ฝากว่าเรื่องการรับถ่ายโอนดิฉันไม่มีปัญหา ดิฉันยินดี
ท่านไปทามาแล้วกัน ว่าวิธีการถ่ายโอนนั้นเป็นอย่างไร เท่าที่ฟังกรมชลฯ แล้วดิฉันเห็นใจคุณมุทิตา ที่มา
ชี้แจงเพราะว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้ ณ สภาฯแห่งนี้ ได้ชี้แจงว่างบประมาณไม่มีที่จะทาและไม่ใช่ภารกิจ
ดิฉันไม่ทราบว่ากรมชลฯ ไม่เข้าไปตรวจสอบอ่างเก็บน้าเลยหรือ แล้วท่านไม่ใช้ถนนเส้นนี้เลยหรือในการ
เดินทาง ในเมื่อถนนมัน ทรุดโทรมท่านเดินทางอย่างไร นี่คือคาถามของดิฉันฝากไปถึงกรมฯ ด้วยว่า
ทาไมถนนในเมื่อท่านเป็นคนสร้าง และท่านเป็นคนเดินทางไปที่อ่างเก็บน้าหรือลาน้าหรืออะไรก็ตามท่าน
จะไม่เดินทางถนนเส้นนี้เลยหรือ และถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลฯ ท่านถ่ายโอนมาเลย
แล้วท่านอนุญาตให้ทางท้องถิ่นเข้าไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้หรือไม่ ท่านมีหนังสือมาถ้าดิฉันเข้าไปโดย
ไม่มีหนังสือชี้แจงตอบมา ดิฉันจะโดนข้อหาบุกรุก ฝากบอกท่านสมาชิก ด้วยนะคะ ดิฉันจะถูกข้อหา
บุกรุกหรือว่าท่านสมาชิกฯ จะเอารถอะไร อยากจะทาเหลือเกินก็บุกรุกอีกถ้าท่านไม่อนุญาติ นอกจากว่า
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ท่านหลับตาข้างหนึ่งหรือหลับสองข้างมองไม่เห็นเลย ตรงนี้ดิฉันขอฝากด้วย เพราะถนนเส้นหนึ่งดิฉัน
ทราบอยู่ว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะและสเป๊คของถนนมันไม่ใช่ถนนมิตรภาพหรือไฮเวย์ มันเป็นถนนที่วิ่ง
อยู่ภายใน ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไร เงินของ
ดิฉันมีนิดเดียวเท่านั้นเอง ต้องดูแลทั้งหมดไม่รู้ตั้ง 4,000 กว่าตาบล 32 อาเภอ เงินแค่พันกว่าล้านต่อปี
จะมาทาในเรื่องของการพัฒนาจริง ๆ ได้แค่ 4-5 ล้านเท่านั้นเอง เราช่วยกันทั้งกรมฯ ด้วย ท่านลองทา
หนังสืออีกซักฉบับได้ไหม ลองถามถึงความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้เป็นอย่างไร และดิฉันขอฝาก
ท่าน สจ.มนัส ว่าผ่านหมู่บ้าน เส้นทางนั้น ดิฉันจะทาคอนกรีตให้ ฝากทางกรมชลฯ ทางหลวงชนบท ว่า
เป็นอย่างไร ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ในเรื่องความเดือดร้อน ร่วมกับหน่วยงานอื่น มันก็ไม่มีทางไปได้หรอก
ประเทศไทย ขอบคุณคะ
เชิญท่านมนัส
กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ ท่ า นนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดฯ ท่ านสมาชิ กสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย เมื่อสักครู่ถ้าฟังไม่ผิดท่านนายกฯ บอกว่ายินดีรับโอน ผม
ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ แทนพี่น้องประชาชนในเขตอาเภอโนนไทยและอีกหลาย ๆ อาเภอ ที่
ใช้ประโยชน์ในถนนสายนี้ ฝากไปถึงชลประทานฯ ให้รีบช่วยดาเนินการในเรื่องของการที่จะถ่ายโอน
ให้กับองค์การบริหารส่ วนจัง หวัด ถนนสายนี้เป็น ถนนสายที่ผ่านหมู่บ้า นหลายหมู่บ้านมาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย ๆ 4 แห่ง จะมีพื้นที่ที่ต่อจากอ่างเก็บน้าไปจะเป็นพื้นที่ที่ผ่ากลางหมู่บ้าน
ถนนผ่านหมู่บ้านกว้างประมาณ 5-6 เมตร ช่วงระยะทางประมาณ 2 กิโล แต่ช่วงนอกจากนั้นเป็นถนน
กว้างทั้งหมด ถนนกว้างประมาณ 10 เมตร ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
สัญจรไปมาในทุก ๆ เรื่อง วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้นาปัญหาของพี่น้องประชาชนมาบอกกับท่าน
ประธานสภาฯ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้ร่ว มกันแก้ปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ขอกราบของพระคุณท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ที่ให้ความดูแลพี่น้องประชาชน
ในเขตจังหวัดเป็นอย่างดี กราบขอบพระคุณครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หน่ายงานที่เข้ามาชี้แจง ดิฉันร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฝากท่านประธานสภา ทา
บันทึกนี้แจ้งอธิบดีกรมชลฯ ด้วย ว่าในสภาฯ เราพูดอย่างนี้ 1. เราคงดูภาพรวมของความเดือดร้อน คง
จะไม่แยกเป็นส่วน ๆ เราคงจะดูในภาพรวมทั้งหมดและท้องถิ่นเรายินดี ถึงแม้เราจะมีเงินเพียงแค่น้อย
นิดไม่ใช่เป็นกระทรวงหรือเป็นกรม ดิฉันขอฝากบอกท่านผู้มาชี้แจงว่าท่านรีบทาโอนมาเลย จากปีหนึ่ง
เหลือเพียง 5-6 เดือนได้ไหม เพราะว่าถ้าดิฉันเข้าไปดิฉันก็โดนข้อหาบุก รุกอีก เพราะตอนนี้เราโดน
มาแล้ว ไปขุดลาน้าอะไรก็ไม่ทราบที่อาเภอขามทะเลสอ เขาหาว่าเราบุกรุกที่ ดิฉันไม่อยากขึ้นศาล อย่าง
นั้นเราทาให้ถูกต้อง ถูกวิธีดีกว่า ความเดือดร้อนของประชาชนเราอยากแก้ไข หน่วยงานราชการทุกหน่วย
หรือแม้แต่ดิฉันเองอาจจะล่าช้าเพราะงบประมาณไม่ มีอะไรก็ชะลอ ๆ และถ้าดิฉันพูดวันนี้ว่าในการ
ช่วยเหลืออย่างนี้อีก 31 อาเภอ กาลังจ้องอยู่แล้ว อีก 47 ท่าน กาลังจ้องอยู่ เอะอย่างนี้ถ้านายกฯ ช่วย
หมดทุ กกรมชลฯ ใช่ ไ หม คงไม่ ใช่ คะสมาชิ กฯ ผู้ ท รงเกีย รติ คงจะเป็ น กรณี ๆ ไป ทุ กพื้ น ที่ มี ค วาม
เดือดร้อนทั้งนั้น แต่มีความเดือดร้อนแตกต่างกันว่า .ใครจะเดือดร้อนมีความจาเป็นมากที่สุดและ
เรียงลาดับลงมา ขอบคุณคะ

๑๒

ประธานสภาฯ
น.ส.มุทิตา เพ็ชรจะบก

ประธานสภาฯ
นายมนัส ศรีบงกช

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

เชิญชลประทานครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก นายช่าง
ชลประทานช านาญงาน ดู แ ลเขตอ าเภอโนนไทย ขอน าเรีย นชี้ แ จงเพิ่ ม ในกรณี ของถนนของ
ชลประทานฯ จะชี้แจงในส่วนที่ไม่สามารถจะเชื่อมต่ออาเภอด่านขุนทดได้ เนื่องจากถนนที่ตรง
อ่างจะเป็นพื้นที่ของตัวอ่างแต่ตรงสันเขื่อนรถก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ ถ้า อบจ.จะรับโอนก็จะได้
เฉพาะ 13 กิโลเมตรกว่าเท่านั้นเอง เพราะมันไม่สามารถจะออกได้ เพราะเป็นพื้นที่ของเขื่อน
เป็นต้วเขื่อนตัวอ่างเลย ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบคะ เพราะได้ข้อมูลมาจากผู้ที่ดูแลอยู่
เชิญท่านมนัส
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย อย่างที่นายช่างชลประทานฯ ได้เรียนท่าน
ประธานฯ ถนนสายนี้จะวิ่งตรงไปอ่างลาเชียงไกร แต่จะมีเส้นทางที่สามารถจะเลี้ยวซ้ายอ้อมหน้า
เขื่อนเข้าหมู่บ้านเป็นถนนของเทศบาลซึ่งกว้างประมาณ 8 เมตร ถนนอ้อมหน้าเขื่อนน่าจะประมาณ
5 กิโล สามารถไปทะลุออกเขตอาเภอด่านขุนทดได้เช่นเดียวกัน
เชิญท่านรองฯ กิตติ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้นาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่สภาฯ เข้าสู่
ฝ่ า ยบริห ารเพื่ อ น าไปแก้ ปั ญ หาให้ กับ พี่ น้ องประชาชน แต่ ฟั ง ดู แ ล้ ว ผมรู้ สึ กเศร้า ใจแทนพี่ น้ อ ง
ประชาชนอย่างเหลือเกิน วันนี้ 3 หน่วยงานหลักที่ดูแลสารทุกข์สุกดิบ ดูการสัญจรของประเทศนี้
ทั้งหมดกลับแก้ปัญหา 13 กิโลเมตรไม่ได้ ปัญหาของพี่น้องประชาชนหลายตาบล พี่น้องประชาชน
อีกพันกว่าคน อีกหมื่นกว่าคนที่เขาใช้การสัญจร เพื่อนสมาชิกฯ ลองคิดดูนะครับ ถ้าจังหวัดแห่งนี้
หรือว่าประเทศนี้ไม่มีสภาท้องถิ่น ไม่มีคนนาปัญหามาเข้าสู่ท้องถิ่น มาเข้าสู่สภาฯ แล้วจะนาไปแก้
ได้อย่างไร วันนี้เชิญหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคทั้งส่วนกลาง มาตอบโจทย์ มาแก้ปัญหาให้กับพี่
น้องประชาชนกลับไม่มีใครสามารถมองเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กลับต้อง
มายกให้องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเกิดมาเพียง 10
– 20 ปี ถ้าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนที่เขาใช้สัญจรไปมาและคนที่เขาเป็นเจ้าของ
ประเทศแห่งนี้ เจ้าของจังหวัดแห่งนี้ อย่าลืมข้าราชการก็เป็นประชาชนวันนึงคุณต้องเกษียณ วันนึง
คุณต้องมาเป็นประชาชนปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข ถ้าวันนี้ไม่มี สจ.ชื่อมนัส
ศรีบงกช ไม่นาความเดือดร้อนมาเข้าสู่สภาแห่งนี้จะทาอย่างไร คนอีกพันกว่าคนหมื่นกว่าคน
สัญจรไปมาจะอยู่อย่างไร ไม่มี สจ.ธวัฒน์ มาบอกว่าปัญหาของเขาเป็นแบบนี้แล้วจะนาความ
เดือดร้อนเข้าสู่การแก้ปัญหาอย่างไร ผมอยากจะฝากว่าทางสภาฯ แห่งนี้ได้กรุณาทาบันทึกรายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม พ ร้ อ ม กั บ ซี ดี ที่ เ ร า อั ด ไ ว้ ส่ ง ใ ห้ กั บ ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น
ส่งให้กรมทางหลวงชนบท ส่งให้กรมทางหลวงให้เขาดู ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยงานของเขาทา
ไม่ ไ ด้ อาศั ย การตั ด สิ น ใจไม่ ไ ด้ และที่ ส าคั ญ ส าเนาให้ กั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ว่ า ส่ ว นงานการ
บริหารงานของภูมิภาคกับส่วนกลางไม่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ต้องยกปัญหาให้กับ 3 พี่น้อง
ท้องถิ่น เป็นคนทา อยากให้บันทึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง วันนี้โชคดีครับที่มี สจ.

๑๓

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

มนัส ศรีบงกช ได้นาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเข้าสภาฯ เรื่องเหล่านี้เป็นปัญหา
ความเดือดร้อน สภาฯ แห่งนี้มีความสาคัญกับพี่น้องประชาชน วันนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ได้ เป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ได้ทาหน้าที่ดูแลความเดือดร้อนขอฝากพี่น้องข้าราชการ
ทุกหน่วยงานว่าเจ้าของประเทศจริง ๆ เจ้าของอานาจจริง ๆ คือพี่น้องประชาชนตาดา ๆ ที่อยู่ตาม
หัวบ้านหัวเมือง อยู่ตามชนบท เป็นบุคคลสาคัญของประเทศนี้ ขอฝากท่านประธานสภาฯ กั บ
เพื่อนสมาชิกฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเราเราจะได้ช่วยกันนามาแก้ไข ขอฝากเรียนไว้แค่นี้
ขอบคุณครับ
ต้องขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ นี่เป็นข้อสอบถามของท่านมนัส ศรีบงกช ที่เสนอเรื่องการขอ
ถ่ายโอนถนนและต้องขอกราบขอบพระคุณทั้ง 3 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท กรมชลประทานที่ให้ความกรุณามาชี้แจงว่าติดขัดปัญหาอย่างไร ทางสภาฯ ก็จะได้ทา
หนังสือตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมาเพื่อจะส่ งไปยังกรมทั้ง 3 กรม ผมขอสรุปว่าวัน นี้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยินดีที่จะรับถ่ายโอนถนนเส้นนี้มาเพื่อที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับ
พี่น้อง ประชาชนในเขตด่านขุนทดและโนนไทย ต้องขอบพระคุณ 3 หน่วยงานอีกครั้งหนึ่งครับ
ที่เข้ามาชี้แจงรายละเอียด ขออนุญาตให้ท่านสมาชิกฯ ปรบมือเป็นเกียรติให้กับ 3 หน่วยงานครับ
รับทราบ –
1.4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจาปี 2558 ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกฯ เพื่อจะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรพรรดิ มาลา จานวน 20 ท่าน ขณะนี้กองกิจการสภาได้
ตรวจสอบแล้ว เรามาเอกสารชี้แจงไปว่าทาไมมีแค่ 20 คน เพราะปี 57 เราได้ดาเนินการส่งให้กับ
สมาชิกฯ ไปบางส่วนแล้ว จะเป็นปีเว้นปี จะมีเอกสารชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯ ได้ดูกัน เราได้
ดาเนินการให้กับเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านให้เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ 1.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอลาอุปสมบท
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอลาอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม
2558 เวลา 09.59 น. ณ พัทธสีมา วัดทุ่งโพธิ์ ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แจ้งให้ท่านสมาชิกฯ
และฝ่ายบริหารได้ทราบ
รับทราบ 1.6 รายงานการติดตามประเมินผลงาน แผนงาน โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามที่ ไ ด้ ป ระชุ ม สภาฯ คราวที่ แ ล้ ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ฯ ได้ ร ายงานผลการติ ด ตาม
ประเมินผลงาน แผนงาน โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2557 แต่ยังพิมพ์ไม่เสร็จ แต่วันนี้พิมพ์
เสร็จแล้ว และได้มอบให้กับท่านสมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว
รับทราบ -

๑๔

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นายมนัส ศรีบงกช

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์

ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2558
เชิญท่านมนัส ศรีบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ ท่ า นคณะผู้ บริหาร ท่า นสมาชิ กฯ ครับ ผมนายมนัส ศรีบงกช
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เขตอ าเภอโนนไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาจาก
รายงานการประชุมไปแล้ว คือรายงานการประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 20 มกราคม 2558ได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมและได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์
ประชุ ม 43 ท่ า น สมาชิ ก ท่ า นใดรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 มกราคม 2558 โปรดยกมือครับ
รับรอง 32 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 มกราคม 2558
การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แทนตาแหน่งที่ว่าง
การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แทนตาแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ.2554 ข้ อ 15 วรรคหนึ่ ง “เมื่ อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น รองประธานสภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบอายุ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น เลื อ ก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้ องถิ่น แล้วแต่ กรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง ขณะนี้องค์
ประชุม 43 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เชิญท่านธวัฒน์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอด่านขุนทด เขต 2 ผมขอเสนอนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอชุมพวง ทาหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยข้อบั ง คับการประชุ ม สภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไ ข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น

๑๕

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภาฯ

นายสมชาย ภิญโญ

ประธานสภาฯ

นางสาวรัชฎา ใจกล้า

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เนื่องจากตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 14 มีผู้เสนอชื่อเพียงรายเดียว ท่าน
กลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ก็จะได้ทาหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขต
อาเภอชุมพวง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยมติเห็นชอบ
41 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ นาย
พิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ขอให้ท่านเลขาฯ ได้กล่าวอะไรกับท่านสมาชิกฯ สักเล็กน้อยครับ
ขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองนายกฯ ท่านผู้อานวยการกองทุกท่าน
ตลอดจนข้าราชการและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้
เนื้อเชื่อใจผมมาเป็นเลขานุการสภาฯ จะทาหน้าที่ดารงตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ให้ดีที่สุดและ
ฝากสมาชิกฯ ทุกท่านว่ามีอะไรจะให้เลขาฯ ประสานกับท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารก็ยินดีรับ
ใช้ครับ ขอบพระคุณครับ
เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
4.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 (45 วัน)
(ระเบียบฯ วิธีงบประมาณ หมวด 3 ข้อ 23 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ เสนอสภาฯ ภายใน 15
สิงหาคม ของทุกปี)
4.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 (45 วัน)
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จะต้องกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
2558 ขณะนี้องค์ประชุม 43 ท่าน ผมขอเชิญสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 เชิญท่านสมชายครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่า น กระผมนายสมชาย ภิญโญ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอแก้งสนามนาง ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่าน
เลขานุการสภาฯ คนใหม่ ท่านกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมั ย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2558 เป็ น วั น ที่ 13 สิ ง หาคม พ.ศ.2558 ครบ 45 วั น วั น ที่ 26
กันยายน 2558
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมให้
ความเห็นชอบกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 13
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2558 ต่อไปกาหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2559 เชิญผู้เสนอครับ เชิญ สจ.รัชฎาครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวรัชฎา ใจกล้า สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 5 ขอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559

๑๖

ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม

ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถือว่ าที่
ประชุมให้ความเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กาหนดสมัยประชุมสามัญ
3.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 (45 วัน) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ถึงวันที่ 26 กันยายน 2558
3.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 (45 วัน) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ถึงวันที่ 2 เมษายน 2559
ด้วยมติเห็นชอบ 41 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภา,รองประธานสภาฯ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หลั กการ เพื่ อขออนุ มั ติ จ ากสภาองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด ในการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ดังนี้ รายการโอนลด 1. กองช่าง จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 13,827,000 บาท
2. สานักปลัด จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,100,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 11 โครงการ
งบประมาณ 14,927,000 บาท รายการโอนเพิ่ม 1.กองสาธารณสุข จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
200,000 บาท 2.กองช่าง จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 14,607,000 บาท 3.กองแผน
และงบประมาณ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 120,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 15 โครงการ
งบประมาณ 14,927,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โอนลด 11 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,927,000 บาท โอนเพิ่ม 15 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,927,000 บาท ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 41 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –
งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โอนลด 11 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,927,000 บาท โอนเพิ่ม 15 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,927,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 41 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
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ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้อง
จากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ2558 ดังนี้ รายการเดิม กอง
ช่ า ง จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 8,000,,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 5 โครงการ
งบประมาณ 8,000,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 5 โครงการ งบประมาณ
8,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 5 โครงการ งบประมาณ 8,000,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด
4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายการเดิม จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 5
โครงการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 41 เสียง
ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 2 เสียง- (ประธานสภาฯ, รองประธานสภา
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 รายการเดิม จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง
จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 41 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มีงดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)

ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557(กันเงินไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน)
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารฯ ครับ
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ตามข้อบั ญญั ติ องค์การบริหารส่ ว นจั งหวั ด นครราชสี ม า ในหมวดค่า ครุภัณ ฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้า ง
เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามี
ความจาเป็นต้องขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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(กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ดังนี้ รายการเดิม กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000
บาท รวม 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 1
โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท รวม 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้ องค์ประชุม 43 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กัน
เงิ น ไม่ ไ ด้ ก่อหนี้ ผู กพั น ) รายการเดิ ม จ านวน 1 โครงการ เป็ น เงิ น 100,000 บาท รายการขอ
เปลี่ยนแปลง จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ
อนุ มั ติ 41 เสี ย ง ท่ า นใดไม่ อ นุ มั ติ -ไม่ มี - ท่ า นใดงดออกเสี ย ง –งดออกเสี ย ง 2 เสี ย ง(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (กั นเงินไม่ไ ด้ก่อหนี้ผูก พัน ) รายการเดิม จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท
รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 41 เสียง ไม่
อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี)

กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม
8.2 ข้อสอบถามของ นายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ ส.อบจ.นม.อ.หนองบุญมาก
ประธานสภาฯ
ในวาระที่ 8 เป็นข้อสอบถามผมขออนุญาตมอบให้ท่านยพิเชฎฐ์ ชัยศรี รองประธานสภาฯ
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ แทนครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ในระเบียบวาระที่ 1 8.1 ก็ผ่านไปแล้ว ต่อไปเป็น 8.2 เป็นข้อสอบถามของ นายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์
ทาหน้าที่ประธานสภาฯ ส.อบจ.เขต อ.หนองบุญมาก เชิญท่านกรีธาพลครับ
นายกรีธาพล วรรณทาป กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ ท่ า นนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดฯ ท่ านสมาชิ กสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ข้ าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอหนองบุญมาก ตามที่มีข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนใน
เขตพื้นที่อาเภอหนองบุญมากสิ่งที่ได้รับผลกระทบคือเรื่องกลิ่นที่มีอยู่ประมาณ 3 โรงงาน ในเขตของ
อาเภอหนองบุญมาก แต่อยู่ในเขตของเทศบาลตาบลหนองหัวแรต มีอยู่ 3 โรงงาน คือ โรงงานมัน
สาปะหลังทั้งสิ้น ตามที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง 1.มลภาวะทางอากาศ ทางเดิน
หายใจ ซึ่งมีกลิ่นที่รุนแรง ผมได้ลงไปตรวจพื้นที่พร้อมกับท่านผู้ใหญ่จีราภรณ์ วรรณทาป ซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่โรงงานได้ตั้งอยู่ เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ไปถึงบ่อพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนและนักข่าว
ช่อง 8 สถานที่นั้นเหม็นมากแม้แต่นักข่าวไม่กล้าลงรถ ท่าน สจ.โสตาย ลงไปสูดกลิ่นเอง ทางกรรมการ
คณะอาเภอก็บอกว่าจะมีการส่งเรื่องให้อุตสาหกรรมจังหวัด และสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ปรากฏว่าเขา
ขอให้ปรับปรุง 45 วัน ในระหว่างที่ปรับปรุงก็ดี เมื่อไม่การผลิตชาวบ้านก็อยู่ปกติสุขดี แต่พอเริ่มผลิต
กลิ่นก็เริ่มออก ความเหม็นเริ่มมาเยือน มีปัญหาว่าเรื่องเก่ายังแก้ไม่เสร็จ เรื่องใหม่เริ่มมาอีก คือ น้าเสียที่
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ปล่อยลง ปลาตายเป็นพลวน เป็นแพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบุญมากซึ่งไปดูพื้นที่
พร้อมท่าน ป.อาวุโส ของอาเภอรักษาราชการแทนนายอาเภอหนองบุญมาก ได้ไปตรวจสอบที่จริงและ
ปลาตายเป็นแพ ชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบมาเยอะมากเนื่องจากตรงนั้นเป็นที่ตั้งของ 3 โรงงาน หาโจร
ไม่เจอครับ ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหน พี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนผ่านทางผมว่าเมื่อก่อนไม่มีโรงงานมาตั้ง
ชาวบ้านอยู่ปกติดี ไม่มีการได้รับผลกระทบ อากาศปกติดี ปลาในน้าสามารถจับกินได้ แต่ตอนนี้ไม่
สามารถที่จะจับกินได้ ตอนนี้มีท่านประมงจังหวัด ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้อ งประชาชนได้นาอีเอ็มไป
เพื่อปรับปรุงน้า แต่คณะกรรมการอาเภอบอกว่าไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ ทางอาเภอก็ขอในสิ่งที่
อาเภอจะท าได้ แ ค่นั้ น แต่ เมื่ อเราประสานมาทางอุต สาหกรรมจั ง หวั ด หรื อสิ่ ง แวดล้ อมสิ่ ง ที่ พี่ น้ อ ง
ประชาชนได้รับคือภาษาชาวบ้านพูดว่าจะลงไปทาไมลงไปก็เจอแต่ต อ ไม่สามารถที่จะทาอะไรได้ พี่น้อง
ประชาชนเลยสอบถามมาทาง สจ. ผมขอถามว่าในเมื่อโรงงานหนึ่งลงทุนไม่ต่ากว่า 2,000 ล้าน แต่สิ่งที่
พี่น้องขอคือบ่อบาบัดน้าเสีย และสิ่งที่จะทาให้ป้องกันอะไรต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะกระทาได้ และท่านจะ
มาตั้งโรงงานทาไม พี่น้องประชาชนเขาถาม ผู้ใหญ่ในพื้น ผู้นาที่ที่ตรงนั้นเขาก็ถาม เนื่องจากในพื้นที่
ของ 3 โรงงาน เป็นที่ตั้งของคลองดินดา ไหลผ่านไป 3 ตาบล ในเขตพื้นที่ฝั่งนี้เขาเรียกเสือใต้ของอาเภอ
หนองบุญมาก คือ ตาบลหนองตะไก้ หนองหัวแรต และหนองบุญมาก ลาน้าวกกลับเข้ามาตาบล
สารภี ลุงเขว้า ลามไปถึงเขตของท่าน สจ.วิสูตร อ.ห้วยแถลง เพราะเป็นสายน้าลาจักราชมันเชื่อมต่อกัน
อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจเข้าไปเปล่า ๆ ไม่มีการเก็บตัวอย่าง ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทาอะไร ผม
ก็ถาม พี่น้องประชาชนก็ถาม ท่านผู้นาก็ถาม เพราะไปโดยไม่นาตัวอย่างน้าไปตรวจ ไม่ มีอะไรกลับไป
แล้วจะรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบได้อย่างไร ผมจึงหารือกับท่านประธานสภาฯ เมื่อสองอาทิตย์ที่
ผ่านมาปลาตาย พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงที่น่าของพี่น้องประชาชนเขา
ต้องใช้น้าตรงนั้น ผมหวังให้สภาฯ แห่งนี้เป็นที่พึ่ง ประชาชนในเขตของผมบอกว่าขอให้ผมช่วยเป็นหู
เป็นตาเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนผ่านมาถึงสภาฯ แห่งนี้ ให้พี่น้อง สจ.ทั้ง 48 ท่านได้รับทราบ ไม่มี
หน่วยงานระดับจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อมเข้าไปรับทราบ โดยส่งลูกน้องระดับไหนมาก็ไม่
ทราบ แต่ไม่เคยเก็บน้าไปตรวจสอบเลย ทางอาเภอเขาบอกว่าท่าน สจ.เขาก็ไม่เคยหยิบอะไรไปดูเลย
ไปตรวจสอบเลย มีแต่ท่านประมง คือ ท่านสมพร เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชน ท่านรับทราบปัญหา
และเข้าไปดูแล ผมขอกราบวิงวอนสภาฯ แห่งนี้ คณะกรรมการเรามี 2 ชุด สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ช่วยนึกว่าสงสารพี่น้องชาวอาเภอหนองบุญมากลงไปตรวจพื้นที่ ไปเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชน
เขาบอกว่าท่าน สจ.ครับเขาลงเฟดออนไลน์ครับ และบอกว่าไปก็เจอตอ ทาอะไรไม่ได้ แล้วจะมาตั้งทาไม
ตั้งแล้วทาให้พี่น้องเดือดร้อน ท่าน ป.อาวุโส ก็บอกว่าตอนนี้เราจับโจรไม่ได้ เพราะว่าพอฝนตกแรง ๆ มัน
จะมาตอนนั้น น้าเสียจะมาตอนนั้น และท่อ 3 โรงงาน ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากไหน แต่คงพิสูจน์
แล้วว่าแก๊สสารเคมีแน่นอนครับ ผมฝากท่านประธานฯ ช่วยให้สมาชิกฯ เรามี 2 คณะกรรมการ คือ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในสภาฯ แห่งนี้ ตั้งมาแล้วก็ขอให้ทาประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนขอบคุณครับ
ก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่จบ ท่าน สจ.ก็ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการซึ่งกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
คือคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย 1.ท่านพรชัย อานวยทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี2.
ท่านวีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อ.เมืองฯ 3.ท่านองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมืองฯ 4.ท่านรัก
ชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน 5.ท่านชาญชัย ศรีวิพัฒน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 6.ท่านอัฎฐกร
อินทร์ศร ส.อบจ.อ.ปากช่อง 7.ท่านจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย และคณะกรรมการ
สาธารณสุข ประกอบด้วย ผมนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี 2.ท่านวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม ส.อบจ.อ.เสิงสาง
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3.ท่านกรีธาพล วรรณทาป ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 4.ท่านชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
5.ท่านมนัส ศรีบงกช ส.อบจ.อ.โนนไทย 6.ท่านณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง 7.ท่าน
พิชัยศักดิ์ ชัยศรี ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ ท่านที่มีรายชื่อดังกล่าวมีท่านใดที่จะเสนอความเห็นในข้อเสนอของ
ท่านกรีธาพลครับ ถ้าไม่มีก็จะมอบคณะกรรมการทั้ง 2 คณะนี้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนจะไป
เมื่อไรก็จะได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ ที่เป็นคณะกรรมการได้รับทราบ
เห็นชอบให้มอบคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและคณะกรรมการการศึกษาและสาธารณสุขไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบริษัทแป้งมัน 3 โรงงาน ในเขตอาเภอหนองบุญมาก ส่งกลิ่นเหม็นและ
ปล่อยมลพิษลงสู่ลาน้า

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
9.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสาทิชครับ
นายสาทิช บวชสันเทียะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสาทิช บวชสันเทีย ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอพิมาย เขต 1 สืบเนื่องจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประ
ยุทธ จันทร์โอชา ได้เดินทางไปเยี่ยมที่สหกรณ์การเกษตรพิมายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าน
นายกฯ ท่านสมาชิกฯ หลาย ๆท่านก็เดินทางไปร่วมต้อนรับผมก็ต้องขอขอบพระคุณก่อนหน้านั้นผมเอง
ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมท่าน ผอ.กองช่างที่
ได้ช่วยจัดสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต็นท์ เรื่องเก้าอี้ เรื่องรถสุขา ที่สาคัญกว่านั้นท่านก็ได้อนุเคราะห์ใน
ส่วนของข้าวกล่องเลี้ยงสื่อมวลชน ผัดหมี่เลี้ยงพ่อแม่พี่น้องชาวอาเภอพิมาย และมีน้า ก็ต้องขอกราบ
พระคุณเป็นอย่างสูง จากการที่ พณฯ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อาเภอพิมายนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ได้รับเฉพาะในส่วนของงบประมาณอาเภอพิมาย แต่ยังมีผลพวงอีกหลาย ๆ อาเภอ ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาลอาเภอบั วใหญ่ก็ได้รับงบประมาณ 240 ล้าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท๊อปของบ้านคุมมะอึ
ได้รับงบประมาณในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการเลี้ยงหม่อนไหม 40 ล้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
กรมชลประทาน ขุดลอกเขื่อนลาพระเพลิงอีก 200 กว่าล้าน ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรพิมายเอง
นั้นได้รับงบประมาณจัดสรรอีก 89 ล้าน โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ที่อยู่ในเขตของอาเภอพิมายอีก 60 ล้าน
ผลพวงที่เกิดขึ้นจากผู้นาของประเทศเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมา และในส่วนของอาเภอพิมายนั้นก็
คาดว่าจะได้รับงบประมาณในส่วนที่ติดตามต่างหากอีก ผมคิดว่าน่าจะได้มาพอสมควร ต้องขอกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกฯ ท่านสมาชิกฯ ที่ได้เสียสละเวลาไปร่วมต้อนรับผู้นาของประเทศ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมพร
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร
จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนสูง เขต 2 32 อาเภอของจังหวัด
นครราชสีมาที่เพื่อนสมาชิกฯ จะต้องรับเรื่องร้องเรียนอย่างแน่นอน ประเด็นแรกคือเรื่องของการที่จะ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอเรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าวันนี้ในเรื่องของการเตรียมความ
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้นไม่ทราบว่าในเรื่องของรถน้า อบจ. ไม่ทราบว่ามีกี่คัน วันนี้ในส่วนของ
เขตอาเภอโนนสูงยกตัวอย่างเช่นตาบลขามเฒ่า มีประมาณสัก 3-4 หมู่บ้าน วันนี้ทางท้องถิ่นด้วยกันไม่
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ว่าจะเป็นเทศบาลหรือ อบต. เทศบาลไหนที่มีรถน้า อบต.ไหนที่มีรถน้าวันนี้เช้า เย็น เขาก็ต้ องเอารถน้า
ไปคอยบริการ ซื้อน้าประปาที่โนนสูง น้าประปาขายรถสิบล้อขายให้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเรื่องของ
น้าอุปโภคบริโภครถละ 250 บาท ตรงนั้นเทศบาลก็ช่วยกัน แต่วันนี้ก็มีเรื่องมาเหมือนกันว่าทางฝ่าย
สจ.จะช่วยได้บ้างไหม เช่น ประสานรถน้าของ อบจ.ในการที่จะเข้าไปจ่ายแจกน้า ก็อยากจะกราบเรียน
ท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าปัจจุบันไม่ทราบว่าได้มีความพร้อมในการที่จะเตรียมแก้ปัญหาภัย
แล้งอย่างไร อากาศจังหวัดนครราชสีมาถูกเตือนมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องระวังเรื่องวาตภัยและ
ลูกเห็บตก ถ้าเกิดในเขตพื้นที่แต่ละอาเภอทั้ง 32 อาเภอ จะต้องแจ้งไปที่อาเภอก่อนและหน่วยงาน
ท้องถิ่น อบต. หรือ เทศบาล ก็จะช่วยเหลือก่อน แต่การเตรียมความพร้อมตรงนี้ทางฝ่ายบริหารเขาได้ตรี
ยมความพร้อมไว้หรือเปล่า อย่างไร เอาเท่าที่ทราบก็ได้ครับ ไม่ได้เป็นข้อสอบถาม เพียงแต่หารือท่าน
ประธานเพื่อให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงในเรื่องของการเตรียมความพร้อม ขอเรื่องเดียวก่อนครับ ขอบคุณครับ
เชิญฝ่ายบริหาร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ ขอบพระคุณครับนี่เป็นคุณ ภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นาเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาใด ๆ ก็ตาม น้าไม่ไหล ทางไม่ดี
ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดนครราชสีมา เรารอไปพึ่งหน่วยงานราชการอย่างเดียวไม่ได้ เราต้อง
พึ่งตัวแทนของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับทราบข้อมูลปัญหา ปัญหาบางอย่างวันนี้เห็นชัดหน่วย
เดียวแก้ไม่ได้ บางครั้ง 3 หน่วยงานยังแก้ไม่ได้เลย ในส่วนของเรื่องภัยแล้งทุกคนได้ทราบว่าในปัจจุบัน
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ร้อนก็ร้อนเกือบ 40 องศาอยู่แล้ว ฝนตกน้าก็ท่วมท่วมจนไม่รู้
จะเอาน้าไปเก็บไว้ไหน หนาวก็หนาวอย่างยาวนาน แต่วันนี้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราก็คือ 1.เรื่องภัย
แล้ง จะแก้ปัญหาอย่ างไร 2.เมื่อเกิด วาตภัยเกิดขึ้น สู่ฤดู ลมกรรโชกแรงแล้ว ซึ่งวันนี้การพยากรณ์
อากาศค่อนข้างแม่นยา 2 ปัญหาหลัก ๆ ขอเป็นเรื่องวาตภัยก่อน วันนี้สั่งให้กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมซึ่ง มี ฝ่า ยป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมแผนให้การช่ว ยเหลื อกับ พี่น้ อง
ประชาชนในส่วนที่ยังขาดต่อไป เราคงไปช่วยครั้งแรกเลยไม่ได้ ส่วนเราจะช่วยเพิ่มตรงไหนทางฝ่าย
ข้าราชการของกองทรัพย์ฯ จะนาเสนอในส่วนที่ยังขาดอยู่ น้าแล้งต้ องขออนุญาตเรียนว่าเราเองมีหน้าที่
โดยตรงในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว อย่างที่ทราบกันดีวันนี้น้าในเขื่อนหลายเขื่อนก็
ลดลงในเขตเทศบาลนครฯ เอง ก็รณรงค์ให้ประหยัดน้า น้าลาตะคอง ลาพระเพลิงก็ลดลง เขื่อนต่าง ๆ
แทนทุกอาเภอน้าเหลือไม่ถึง 50 % อีกไม่นานก็คงเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเต็มตัว แต่โชคดีที่วันนี้เกิดฝน
ฟ้าคะนองตกบางแห่ง ตกบางที่ โนนสูงอาจจะยังไม่ลง เบื้องต้นวันนี้เรื่องรถน้าก่อน ถ้า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดต้องการบริการน้าให้กับพี่น้องประชาชน หรือมีหน่วยงานราชการใดที่ต้องการรถน้าเพื่อ
ไปช่วยบรรเทาหรือนาไปร่วมแรงร่วมใจให้เป็นคาราวานน้า ก็ได้เตรียมจัดรถน้าไว้ประมาณ 9 คัน ที่
สามารถออกบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อาจจะขอกองทัพภาคที่ 2 5
คัน อบต. หน่วยงานต่าง ๆ เราก็ไปสมทบได้ไม่มีปัญหา หรือบางตาบลหมู่บ้านมันแล้งจริง ๆ ขอไปคัน
สองคันก็ยินดี เราเตรียมพร้อมในการบริการอยู่แล้ว แต่ส่วนหนึ่งเรื่องแหล่งน้าดิบในอาเภอโนนสูงเคยมี
ปัญหาเยอะ บอกที่มาเลยว่าน้าที่จะบริการพี่น้องประชาชนรถละ 250 บาท แต่เราจ่ายไม่ได้ เราจะใช้
วิธีการนารถไปช่วย เราไปสูบน้าได้ แต่ต้องนั่งคุยกันว่าวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไร เรื่องที่ 2 การขุด
เจาะบ่อน้าบาดาล รถขุดเจาะบ่อน้าบาดาลที่มีอยู่ 1 คัน วันนี้ปั๊มลมมันมีปัญหา เจาะแล้วแรงไม่พอ ก็
ไปเปลี่ยนปั๊มลมมาแล้ว กาลังดาเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหาได้ตรงจุด พอได้น้าปุ๊บสามารถจบ
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ได้ เลย สิ่ง ที่ เราท าอยู่ คือเราไปไล่ เก็บ ของ โครงการอบจ.สัญ จร ที่ รับ ปากกับพี่ น้ องประชาชนไว้ ก็
พยายามไล่เก็บให้หมด เสร็จแล้วก็จะไปบริการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เรื่องที่ 3 เรื่องเครื่อง
สูบน้า เครื่องสูบน้าของ อบจ.มีทั้งหมดประมาณ 80 เครื่อง ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเหลือใช้ได้จริง ๆ เพราะ
เรารับโอนมา 37 เครื่อง จาหน่ายออกไปบ้าง ก็เหลือประมาณ 10 กว่าเครื่อง เพราะเครื่องนี้ใช้มา 20
ปีแล้ว ได้รับโอนมาตั้งแต่สมัยท่านนายกฯ วิทูร ซื้อเข้ามาอีก 1 ชุดพร้อมท่อได้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่
แก้งสนามนาง ที่พิมาย ที่บ้านเหลี่อม ทุก ๆ ที่ที่ทาเรื่องขอมา รถน้า รถที่บริการนาเครื่องสูบน้าออกไป
เข้าไปบริการ ปัญหายิ่งนับวันขึ้นเรื่อย ๆ แหล่งน้าดิบมันไกลขึ้นไปเรื่อย ๆ ท่อน้าที่เรามีอยู่อย่างจากัด
ประมาณ 2 กิโลเมตรกว่า ๆ มันไม่สามารถกระจายไปได้ทั้งหมดให้กับทุกที่ได้อย่างพอเพียง ปัญหาคือ
มันสูบไกลมาก อย่างไปที่อาเภอขามทะเลสอระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ต้องสูบและต้องขุดบ่อ ขุดร่อง
น้าเพื่อให้ทางน้ามันไหลมาหรือไม่ต้องสูบพักมาอีกครั้งหนึ่ง เทศบาลอาเภอโนนไทยก็เพิ่งแล้วเสร็จ สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้เราเองได้เตรียมเครื่องสูบน้า เตรียมรถลาที่เอาไว้ย้ายให้กับพี่น้องประชาชน เราอาจจะ
ไม่ได้ไปบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็
แก้ ปั ญ หาอย่ า งนี้ เ หมื อนกัน แต่ เ รื่อ งไหนที่ เ กิน ศัก ยภาพ อัน ไหนที่ มั น มี ปั ญ หาที่ มั น ต้ องขอความ
อนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราก็จัดเตรียมไว้ให้ สิ่ง ต่าง ๆ ที่เราเตรียมไว้ผมเชื่อว่ามันก็
เต็มกาลังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่นายกฯ มาจากการเลือกตั้งเพิ่ง 11 ปี ปีหน้าจะครบ 12 ปี
ท่านลองมาเปรียบเทียบดูนะครับ หน่วยงานทางราชการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญการปกครองตั้งแต่ พ .ศ.
2475 วันนี้ 2558 เป็นระยะเวลาเกือบ 90 ปี การแก้ปัญหาภัยแล้งโดยระบบราชการยังก้าวหน้าไป
ไม่ถึงไหน วันนี้ต้องพึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ปัญหาของพี่น้องบางอย่างบางประการไม่ได้รับการแก้ไข ผมเชื่อ
ว่าท่านสมาชิกสภาฯ ไม่มีวันเสาร์ ไม่มีวันอาทิตย์ แต่ระบบราชการหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ แต่สมาชิก
สภาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีแน่เสาร์ อาทิตย์ ว่างวันไหน
เขาเดื อดร้อนวันไหน เขาทาอะไรไม่ได้ มีปัญ หาอุป สรรค เขามาหาท่ าน สจ.ทัน ที เป็ นสิ่ งหนึ่งที่น่ า
ภาคภูมิใจในการทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัด นครราชสีมาที่ไ ด้มี สมาชิ กฯ ที่น าปั ญหาความเดื อดร้อนมาสู่การแก้ไข ไม่เหมื อนหน่ วยงาน
ราชการบางหน่วยที่ต้องหยุดเสาร์ อาทิตย์และก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ขอบคุณครับ
เชิญท่านบัวพันธ์ครับ

นายบัวพันธ์ จันทร์คาวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายบัวพันธ์

จั น ทร์ค าวงษ์ สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาเภอประทาย ขอน าเรื่อ ง
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอาเภอประทาย อาเภอประทายมี 3 ตาบล 1 เทศบาล 149 หมู่บ้าน มี
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้าอุปโภคบริโภค ลาพังที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้บอกว่ารถบริการน้าของ
อบจ.มันก็ไม่เพียงพออยู่ดี แนวทางที่แก้ไขของอาเภอประทาย ผมขอเรียนว่ าอาเภอประทายไม่มีน้าใน
แหล่งน้าซึ่งมันตื้นเขิน แต่มีแหล่งน้าใต้ดินสามารถเจาะบ่อบาดาลได้ ก็ได้รับความกรุณาจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฯ ไปเจาะให้ 2 บ่อ เราในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่เฉยโดยไม่
เดือดร้อนอะไรผมว่ามันดูกระไรอยู่ จึงอยากจะขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกฯ ช่วยอนุมัติงบประมาณใน
ส่วนไหนก็แล้วแต่ที่ฝ่ายบริหารมีอยู่ไปขุดบ่อบาดาลที่อาเภอประทายอีก 10 บ่อ 10 ตาบล ยกเว้น
เทศบาลเพราะเทศบาลมี น้ าประปาใช้ อ ยู่ วั น นี้ ถ้ า ได้ รั บ ความกรุ ณ าจากเพื่ อ นสมาชิ ก ฯ ได้ ก รุ ณ า
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อนุเคราะห์ อนุมัติโครงการผ่านถึงฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีความเมตตาปราณีให้คนอาเภอประทายได้มี
บ่อบาดาลใช้อีก 10 บ่อ ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบพระคุณครับ
เชิญท่านรองนายกฯ ครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ อย่างที่นาเรียนเราก็อยากไปเจาะให้ครบโดยเร็ว แต่ตามรายงานทาง
กองช่างมาพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลในส่วนของ อบจ.พบประชาชน มีอีก 22
บ่อ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นลูกหลานของชาวโคราชทั้งนั้น 58 โรงเรียน
น้ากินน้าใช้ น้าที่ จะต้องใช้ในโรงเรีย นยัง ขาดอีก 26 บ่ อ เราเองเราก็พ ยายามที่จะไปขุดบ่ อให้
ครบถ้วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกกับหลานให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ แน่นอนครับ
เรื่องความเดือดร้อนเรื่องน้าเราก็พยายามหาทางแก้ไข เราก็อยากจะทาให้มันจบ ให้มันไม่มีปัญหา
เรื่องน้าอีกต่อไป ผมเคยถามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าทาไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป
ขุดสระในไร่นาไม่ได้ ในขณะที่กรมชลประทานซึ่งเป็นส่วนกลาง ทาไมเขาขุดได้ ปัญหามันต้อง
ได้รับการแก้ไข สิ่งหนึ่งผมอยากให้ทาบันทึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นบางครั้ง 3 หน่วยงานมันแก้ไม่ได้ มันเป็นภูมิภาค เป็นส่วนกลางหรืออะไรก็
ตามแต่ ไม่รับผิดชอบ แต่พวกเราสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น มันจะทนนิ่งดูดายอยู่ได้
อย่างไร พอเขาบอกไม่มีงบจบเลย วันพรุ่งนี้วันเสาร์รอวันจันทร์ก่อน ผมต้องอดน้ากินรอวันจันทร์
ก่อนแล้วค่อยกินน้าใหม่เหรอ ผมว่ามันไม่ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องน้าในไร่นาหรือปัญหา
น้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาใช้ในครัวเรือนถ้าเราสามารถขุดสระ ขุดบ่อได้ในที่ของพี่น้องประชาชน ผม
ว่ามันจะลดปัญหาลงได้มาก วันนี้ปริมาณน้าฝนตกที่โคราช 900 – 1,000 มิลลิเมตรตลอด แล้ง
ๆ หน่อย ก็ 700-800 มิลลิเมตร ซึ่งมันพอเพียงแต่เราไม่มีที่กักเก็บ เรื่องนี้เดี๋ยวจะสอบถามไปที่
กรมฯ ว่าเรามีวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะส่วนกลางขุดได้ ธกส.ถ้าพี่น้องได้
เข้ า บ้ า นนอก เขาเรี ย กบ่ อ ธกส. 1,260 คิ ว ถามว่ า คุ ณ ขุ ด ที่ ไ หน ขุ ด และติ ด ป้ า ยชื่ อ พี่ น้ อ ง
ประชาชนด้วยแสดงว่า ธกส. ไปขุดในไร่นาของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นที่เอกชน แต่ถามว่าเราทาได้
หรือไม่ สตง.มาพบผม มาคุยโน่นนี่นั่น ผมถามว่าทาไมเขาทาได้ทาไมเราทาไม่ได้ เราเป็นองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น เรามี สมาชิกสภาอยู่ทุ กอาเภอ รับ ฟั งความคิด เห็น ของพี่น้ องประชาชน
แม้กระทั่งเรื่องบ่อบาดาลยังไม่รู้เลยว่าจะมีปัญหาต่อหรือไม่ จริง ๆ ผมไม่อยากพูดในที่นี้หรอก แต่
อยากบอกพี่น้องว่าเวลาที่เขาไปขุดกรุณาให้ไปขุดในที่สาธารณะ ไปเจาะในที่สาธารณะ ผมบอก
สตง.ว่าเวลาเจาะลงไปในที่สาธารณะไม่มีน้า ทาอย่างไร ก็หาที่ใหม่ ถ้าผมไปขุดในที่ของประชาชน
แล้วนาน้ามาใช้ในหมู่บ้านได้หรือไม่ บอกว่าใช้ได้แต่พื้นที่ตรงที่ขุดเจาะบ่อบาดาลต้องยกให้หลวง
แล้วใครจะให้ สอบมาครั้งหนึ่งต้องคืนเงินขุดในที่ของพี่น้องประชาชนตั้งกรรมการสอบข้ าราชการ
คุณไปขุดได้อย่างไรในที่ของเอกชน ปัญหาที่จะแก้ให้กับพี่น้องประชาชนบางครั้งเราเองเราก็ทา
หนังสือสอบถามว่าขุดในที่สาธารณะหรือไม่ ต้องขุดในที่สาธารณะเท่านั้น ขุดในโรงเรียนนะ ขุด
ในวัดนะ ขุดในทาเลเลี้ยงสัตว์นะ ขุดในที่สาธารณะประโยชน์มันจะมีสักกี่ที่ ผมเชื่อว่าหลายที่ที่ไป
ขุดกลางหมู่บ้าน ในหมู่บ้านมีที่สาธารณะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มันต้องมีหลงบ้าง หรือมันอาจจะ
ทั้งหมดเลยก็ได้ เพราะรถขุดเจาะบ่อบาดาลถามว่าเราอยากเดินท่อไกลหรือ เราไม่ได้อยากเดินท่อ
ไกล เดินท่อไกลก็เปลืองงบประมาณ เปลืองปั๊ม ปัญหาที่มันเกิด ขึ้นเป็นอย่างนี้แหละครับ แต่เรื่อง
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เหล่านี้เราพยายามสอบถามกรมว่ามีแนวทางวิธีการแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้
หรือไม่ เราอยากขุดให้หมด อยากเจาะให้ทุกบ้านให้จบ ไม่ต้องแล้งซะทีโคราช บางคนล้อว่าโคราช
เดี๋ยวก็แล้งอีก 3 เดือน น้าท่วมอีกแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพิ่งให้หยก ๆ ทาไมท่วมอีกแล้ว
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจถ้าเราสามารถหาภาชนะกักเก็บ หาแหล่งน้าให้เขาได้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาว
โคราชจะมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์ กลุ่ม อกม.ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สร้างไว้วันนี้อยากทามัน
น้าหยด อยากทาพืชน้าหยด อยากมีไร่อ้อย 10 ไร่ มีสระน้า 1 ลูก ไว้รดน้าอ้อย สิ่งเหล่านี้ถ้าเรา
ทาได้เรานี่อยากทา เราอยากส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพราะเชื่อว่าถ้าเขามีความสุข
เขาไม่ค่อยร้องเรียน ไม่ค่อยมีปัญหาก็จะทาให้พี่น้อง ส.อบจ.ได้สบาย ทั้งสบายกายและสบายใจจะ
ได้มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สมกับที่ได้ใส่ชุดสีกากีได้บ้าง ขอบคุณครับ
ท่านบัวพันธ์คงจะได้รับทราบปัญหาในระดับหนึ่งนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
เชิญท่านสมพรครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร
จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ อาเภอโนนสูง เขต 2 ต้องขอบคุณท่าน
รองกิตติ เชาวน์ดี ที่ได้ตอบคาถามได้ฟันธงตรงประเด็น ว่ารถน้าเรามี 9 คัน และจะแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งอย่างไร เพื่อนสมาชิกฯ ผมว่าเจอแน่นอนอีกไม่นานเกินรอในเรื่องของวาตภัยจะตามมา
อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ แต่สิ่งที่ผมจะขออนุญาตว่าไม่ได้เป็นการกระทู้ถามหรือว่าอะไรทั้งสิ้น แต่
ว่าเป็นข้อเสนอแนะ วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ อ่านหรือยังครับท่านประธานฯ เอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะ
และเห็นอยู่ในมือนี่แหละครับ เอกสารฉบับนี้ท่านหยิบและอ่านหรือยัง ท่านได้เปิดดูหรือยังข้างใน
สิ่งที่ผมจะเรียนท่านประธานฯ เป็นข้อเสนอแนะก็แล้วกัน เพราะว่าจาได้ว่าในต้นปีงบประมาณ
พวกเราได้ยกมืออนุมัติงบประมาณในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ขององค์กรฯ และเหลือเวลาอีก
ไม่กี่ปีหรอกครับท่านนายกฯ เหลือเวลาไม่ถึงปีด้วยซ้าไป ถ้าเผื่อว่ามีการใช้กฎหมายใหม่จะต้องมี
การเลือกตั้ง แน่ น อน เพื่อนสมาชิ กฯ ก็เช่น เดีย วกัน วัน นี้ เรามาเปิ ดดู เนื้อหาสาระข้า งใน ว่ า มี
กิจกรรมอะไรบ้าง หนังสือนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าเป็นหนังสือของเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผมอยากจะทราบว่าเราแจกกันเฉพาะในห้องประชุมนี้
หรือ หรือออกไปสู่องค์กรท้องถิ่นอื่นด้วย เรียนท่านประธานฯ ด้วยความเคารพว่าถ้าออกไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพราะเคยมีประสบการณ์กับ สจ.ที่ผ่านมา เรามีหนังสือพิมพ์ที่เป็น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในนี้ผมเปิดดูข้างในก็มีกองบรรณาธิการอะไรถูกต้องหมดเลย แต่สิ่ง
ที่ขาดหายไปเมื่อก่อนเป็นฉบับหน้าหนังสือพิมพ์ ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าผมเองเป็นผู้
เสนอแนะเองว่าในสาระเนื้อหาข้างในมันน่าจะแบ่งเซลบ้าง น่าจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรมวันนี้ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายบริหาร วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ ยังไม่ทราบเลยว่าท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดี ท่านรับผิดชอบ
ฝ่ายช่าง ต้องประชาสัมพันธ์อย่างนี้สิครับ จ่ายออกไปในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล ไม่ว่า
จะเป็นหมู่บ้าน เอกสารเหล่านี้จะปรากฏใน 32 อาเภอ และในทุกหมู่บ้าน ในทุกองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แม้กระทั่งกรมการปกครองด้วย ในฝ่ายบริหารท่านนายกฯ จะเอาขึ้นปกเลยไม่ว่ากัน
เพราะถือว่าท่านเป็นผู้นาของเรา และท่านรองนายกฯ มีท่านใดบ้าง ชื่ออะไรบ้าง ผมว่าเพื่อน
สมาชิกฯ หลายท่านยังไม่ทราบเลย ท่านรองฯ นพดล เนียมสูงเนิน ท่านดูแลรับผิดชอบเรื่องอะไร
ฝ่ายบริหารต้องมีสารบบ ที่จะเผยแพร่ออกไปว่าวันนี้โดยการนาของท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์
สุวรรณฉวี มีรองนายกฯ 4 ท่าน ก็แยกเซกชั่นออกไป ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ แน่นอนว่าในภาคของ
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สภาฯ หรือฝ่า ย สจ.ก็เช่น กัน มันต้ องแยกสิ ครับ วั นนี้ท่ านประธานฯ ก็เห็นแล้ วว่า เมื่อกี้ท่า น
ประธานฯ สมบัติ กาญจนวัฒนา ท่านยังต้องเรียกชื่อเล่น ท่านจากันไม่ได้เลย เพื่อน สจ.หลาย
ท่านไม่ทราบเลย ท่านประธานต้องดาเนินการนะครับว่าถ้ามีเอกสารอย่างนี้ออกมาอีก เราเสนอ
งบประมาณไปในการที่จะประชาสัมพันธ์ ผมทราบว่าไม่ต่ากว่า 4-5 ล้านบาท เป็นไปได้ไหมครับ
ว่าสัก 2-3 หน้ากระดาษ ขอเป็นฝ่ายสภาฯ เถอะ เอาเป็นรูป สจ.แต่ละอาเภอว่าอาเภอไหนบ้าง
ลงอันไหนบ้าง ฝ่ายบริหารท่านก็จัดกระบวนการของท่านว่านี่ท่านนายกฯ นะ ท่านรองนายกฯ มี
กิจกรรมอื่น ๆ ก็ว่ากันไป สิ่งนี้เป็นข้อเสนอแนะ ข้าราชการก็เหมือนกันในฝ่ายของข้าราชการวันนี้
พรุ่งนี้ ท่านปลัด อบจ. ท่าน ดร.อภิวัตน์ พลสยม ท่าน สจ.หลายท่าน ตรงนี้ยังไม่ทราบเลย ว่าท่าน
ปลั ด คนไหน ผอ.กองคนไหน ในส่ ว นของภาคข้า ราชการเขาทุ่ ม เทท างานก็แ บ่ ง ให้เ ขาสั ก 2
หน้ากระดาษเถอะครับ ไม่ใช่ว่าทานายทายทักมา เผอิญว่าผมราศีมังกรซะด้วย สุขภาพค่อนข้างจะ
โดดเด่น ท่านที่กาลังป่วยจากโรคประจาตัวที่รักษามานานกาลังจะหายเป็นปกติ ส่วนของความรัก
ต้องระวังมือที่สามที่เกิดจากความลุ่มหลง การงานกาลังเป็นไปได้สวย การเจรจาต่อรองเหมือนจะ
เสียเปรียบแต่ก็สาเร็จลุล่วงและโอเคในส่วนแบ่ง แต่การเงินต้องใช้จ่า ยแบบระมัดระวังที่สุด อย่า
ตามใจตัวเองนัก แล้วจะหมดแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว อย่างนี้ลงได้ ก็อยากจะกราบเรียนเสนอแนะ
ท่านประธานว่าวารสารของ อบจ. ที่เป็นรูปเล่มหนังสือพิมพ์เลย ฉะนั้น กราบเรียนท่านประธาน
ด้วยความเคารพว่าอย่างนี้ที่ผมเสนอแนะในที่ประชุมวันนี้ท่านประธานก็ขอความกรุณาได้เสนอแนะ
ฝ่ายบริหารด้วยว่าเห็นสมควรอย่างนี้ เพราะระยะเวลาท่านนายกฯ เองก็คาดว่าถ้าเผื่อว่ากฎหมาย
ผ่าน สนช.ก็คงจะได้เลือกตั้ง สจ.เองก็เช่นเดียวกันเหลืออยู่ปีเดียวเท่านั้นเองก็คงจะได้เลือกตั้งอย่าง
น้อย ๆ ไปเห็นเอกสารอย่างนี้ปรากฏอยู่ทุก อบต. หรือทุกหมู่บ้าน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้อง
นาไปแจก อย่างน้อย ๆ ก็ให้มีรูปกิจกรรม สจ.แต่ละอาเภอ เป็นกรอบเล็ก ๆ ก็ได้ 32 อาเภอ ก็ 32
กรอบเล็ก ๆ ว่า สจ.ได้ไปทาอะไรบ้าง หรืออยู่อะไรบ้าง ขอบคุณครับ
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม าผู้ ท รงเกีย รติ กระผมนายกิต ติ เชาวน์ ดี รองนายกองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหาร ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่สะกิดเตือนใจพวก
เรา นั่นแสดงว่าเมื่อกี้เพิ่งว่าเขาไปหยก ๆ เป็นเพื่อนกันถึงทาได้ นี่ก็เหมือนกันถ้าเพื่อนสมาชิกฯ ไม่
หวังดี ไม่ปรารถนาดีกับสมาชิกสภาฯ กับฝ่ายบริหาร คงไม่พูดเรื่องเหล่านี้ ผมก็เห็นด้วยนะครับว่า
เดี๋ ย วนี้ มั น ไม่ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ องไปปิ ด ทองหลั ง พระตลอด คนไหนเป็ น คนดี มี ความสามารถก็ค วร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ เงินภาษีของพี่น้องประชาชน เรื่องนี้รับ
เลยครับ เมื่อกี้เรียกท่านรองปลัดฯ ที่กากับดูแลสานักปลัดมาแล้ว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ท่าน
เพื่อนสมาชิกฯ เตรียมรูปหล่อ ๆ และประวัติส่วนตั วพร้อมกิจกรรมที่นาเสนอ เหลือเวลาอีก 12
เดือน เดือนละฉบั บ 48 ท่าน เดือนละ 4 ท่าน เริ่มตั้ งแต่ปั กษ์หน้า ขอเชิ ญเพื่อนสมาชิ กฯ ส่ ง
ประวัติ กองกิจ การสภานาประวั ติของเพื่ อนสมาชิ กฯ พร้อมทาประวัติให้เป็นปัจจุบั น พร้อม
สถานภาพ คติ พ จน์ ป ระจ าใจ ผลงานที่ ผ่ า นมา เกี ย รติ ป ระวั ติ ข องท่ า นมี อ ะไร ส่ ง ที่ ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ สานักปลัด ในส่วนของข้าราชการก็ไล่ตั้งแต่ท่านปลัดลงไป เพื่อเผยแพร่
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