.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายกิติพงศ์
2. นายพิเชฎฐ์
3. นายมนัส
4. นายอดุลย์
5. นายองอาจ
6. นายสุพจ
7. นางสาวรัชฎา
8. นายนัฏฐชัยฐ์
9. นายวีระวัฒน์
10. นายสมบัติ
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายอัฏฐกร
13. นายศิริพงศ์
14. นายภาณุ
15. นายชยุต
16. นายพรชัย
17. นายธวัฒน์
18. นายสถาพร
19. นายสมพร
20. นายสาทิช
21. นายพงษ์พันธุ์
22. นายพิชัยศักดิ์
23. นางสุพัตรา
24. นายไกรวัจน์
25. นายโกวิทย์
26. นายสมจิต
27. นายสมโภชน์
28. นายบัวพันธ์
29. นางสาวจุฑาสัณห์
30. นายชยกฤต
31. นางสาวรมย์ธีรา

พงศ์สุรเวท
ชัยศรี
ศรีบงกช
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
กาญจนวัฒนา
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
มกรพงศ์
ยนต์สุข
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
มากเมือง
จุลศิริวัฒนกุล
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ตั้งตรีวีระกุล
ยินดีสุข
แปลนดี

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.เมืองนครราชสีมา เขต 8
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
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.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง

32. นายกลวัชร
33. นางอรอนงค์
34. นายชาคริต
35. นายบุญดี
36. นายรักชาติ
37. นายกรีธาพล
38. นายชาญชัย
39. นายวีระชาติ
40. นายชุณห์
41. นายรชฏ
42. นายสมชาย

อึ้งสวัสดิ์
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
กิริวัฒนศักดิ์
วรรณทาป
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล
ด่านกุล
ภิญโญ

ส.อบจ.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง

ผู้ลาประชุม
1. นายวิสูตร
2. นายเลิศชัย
3. นายชวาล

เจริญสันธิ์
ธนประศาสน์
พัฒนกาชัย

รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง

หยุดปฏิบัตหิ น้าที่ตามคาสั่งศาล
1. นายสมพงษ์
2. ดร.ภูกิจ
3. นายไพฑูรย์

เลิศด้วยลาภ
พันธ์เกษม
เพ็ญจันทร์

ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.พระทองคา

ฝ่ายบริหาร
1. นายกิตติ
2. นายนพดล
3. นายมานิช
4. นางจินตนา
5. นายขรรค์ชัย
6. นายคณะวัฒน์

เชาวน์ดี
เนียมสูงเนิน
จันทรวราภร
จันทเมนชัย
สุภิมารส
อังสนานิวัฒน์

รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม.
ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอรุณ
2. นายสิทธิโชค
3. นายประมวล
4. นายลาพูน
5. นายฉลวย
6. นายจีรพงษ์
7. นางบุญสิตา

อัครปรีดี
ลิ้มสุวัฒน์
วงศ์หทัย
พลพิทักษ์
ประจิตร
ถนอมดารงศักดิ์
ขันธะวินะหุ

ผู้แทนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน ขอตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ประธานสภาเทศบาลบัวใหญ่
อดีตนายอาเภอประทาย
อดีต ส.อบจ.อ.ประทาย
ราษฎรอาเภอคง
อดีตข้าราชการครู
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

8. นายจิรยุทธ
9. นางสาวสริตา
10. นางงามนิจ
11. นายอาราม
12. นายธีระชัย
13. นางรังสิยา
14. นายภิรมย์
15. นายสาอาง
16. นางอุไรวรรณ
17. นางประสงค์
18. นางสุรีพร
19. นางศิรินารถ
20. นายวิสุทธิ์
21. น.ส.ใจดาว
22. นางวินญา
23. นางดาราวรรณ
24. นางสุรีรัตน์
25. นางสุวรรณี
26. นางมาลิน
27. นางรุ่งทิพย์
28. นางภัคธมล
29. นายบรรลือ
30. นางสาวเสาวภา
31. นางสาวอรุณี
32. นางชูรัตน์
33. นางบุญเลี้ยง
34. นายวสันต์ชาย
35. น.ส.ปราณี
36. นายมานะ
37. นายอนุสรณ์
38. นางกิติวจี
39. นายสราวุธ
40. คุณกัญศลักษณ์
41. นายธนกฤต
42. นายศุภชัย
43. นายประวิทย์

อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
สุวรรณชัยรบ
เทพนอก
นุทกิจ
วงศ์สุข
ยื่นแก้ว
ภัทรปิติพล
คอยบัลลังก์
ยังเหล็ก
จันทะกรณ์
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
อนันธศิริ
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
ประภาสโนบล
อยู่คงดี
กองเพชร
อุลิตสถิตย์
ยิ่งจอหอ
แย้มจะบก
อธิโนบุญวัฒน์
จารุจิตร
นวลพลกรัง
รุ่งสุขประเสริฐ
ตะกา
อรชร
สุดเนตร

หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักบริหารงานการคลัง 7
นักบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6 ว
นักพัฒนาชุมชน 5
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บก.นสพ.มหาชน
นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉบับข่าวเด็ด
บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสานวาไรตี้
เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบัวใหญ่
นสพ.โคราชไฮคลาส
ผู้สื่อข่าว KCTV
T NEWS - TV
โคราชอินไซต์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2556 ตามที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม
2556 ภายในกาหนดสี่สิบห้าวัน
และครบกาหนดเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 21 กันยายน 2556 นัน้
เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังมีญัตติที่ต้องพิจารณาอีกเพื่อประโยชน์
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 22 วรรคสาม สั่งขยายสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2556 ออกไปอีก
สิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2556 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม. พร้ อมแล้ ว ผมขออนุ ญาตเปิดการประชุมครับ ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2556
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภา อบจ.นม.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งผลการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพประธานสภา/รองประธานสภา และเลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 9-20 กันยายน 2556 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 13 – 18 กันยายน 2556
ผมและท่านรองประธานฯ 2 ท่านและท่านเลขาฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เสร็จสิ้นแล้วผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งต่อไปกรมฯ ก็จะได้จัดการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรของท่านสมาชิกฯ ต่อไป
1.2 แจ้งการยื่นเรื่องเสนอขอจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ของชาวอาเภอบัวใหญ่
วันนี้มีทา่ นผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุมกับเราในเรื่องนี้ แต่ผมจะขอไปพูดหลังจากวาระที่ 6 เสร็จแล้ว แต่
ผมขอแนะนาว่ามีทา่ นผู้มีเกียรติซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอาเภอบัวใหญ่ 1.นายอรุณ อัครปรีดี ผู้แทนการ
เสนอกฎหมายภาคประชาชนขอตั้งจังหวัดบัวใหญ่ 2.นายสิทธิโชค ลิ้มสุวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลบัว
ใหญ่ 3. นายประมวล วงศ์หทัย อดีตนายอาเภอประทาย 4. นายลาพูน พลพิทักษ์ อดีต ส.อบจ.
อ.ประทาย 5. นายฉลวย ประจิตร ราษฎรอาเภองคง 6. นายจีรพงษ์ ถนอมดารงศักดิ์ อดีต
ข้าราชการครู จะได้มาเรียนถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อน
1.3 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ท่าน ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ให้กับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่ประสบความสาเร็จชนะในฐานะที่ อบจ.ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ระเบียบวาระที่ 2

ประธานสภา อบจ.นม.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ในการแข่งขันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับทั้งประเทศที่ดีมาก โดยจังหวัดได้กาหนดจัดเลี้ยงในวันพรุ่งนี้
วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ เอ็ม ซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา เรียนท่าน
สมาชิกฯ ทีไ่ ม่ติดภารกิจอะไรได้กรุณาไปร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ในนามสภา อบจ.ด้วย
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
เราได้ส่งรายงานการประชุมให้กับท่านสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดที่จะขอแก้ไขไหมครับ ไม่มีนะครับ
ขอมตินะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 42 เสียง สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 และ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน โปรดยกมือครับ รับรอง 39 เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 และรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2556 ด้วยมติรับรอง 39 เสียง ไม่รับรอง –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 36,537,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,178,000 บาท
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 25 โครงการ เป็นเงิน 24,359,000 บาท
ประธานสภา อบจ.นม.
เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หลักการ เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2556 เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
งบประมาณและเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และยังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ
2556 ออกไปอีก 1 ปี 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,178,000 บาท 2. หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 25 โครงการ เป็นเงิน 24,359,000 บาท รวม 32 โครงการ จานวนเงิน
ทั้งสิ้น 36,537,000 บาท (สามสิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
2557 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญ ผอ.กองคลังครับ
น.ส.สริตา กันตยาสกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2556 นั้น ดิฉันนางสาวสริตา
กันตยาสกุล ผู้อานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอ
กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ หมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,178,000 บาท ดังนี้ 1. สานักปลัด ค่าจัดซื้อ
คูลเลอร์ต้มน้าระบบไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 26 ซม. จานวน 2 เครื่องๆ ละ 14,000
บาท รวม 28,000 บาท 2. กองช่าง ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่ง 4 ประตู จานวน 1 คัน เป็นเงิน 4,500,000
บาท 3. กองช่าง ค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้ จานวน 1 คัน เป็นเงิน 4,500,000 บาท 4. กองช่าง ค่าจัดซื้อเครื่อง
สารวจแหล่งน้าบาดาล จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 270,000 บาท 5. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้า 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท 6. กองการเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทา/
จัดหา/จัดซื้อ โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการระบบงานบุคลากร เป็นเงิน 800,000
บาท 7. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายลู่เดินกึ่งสเต็ปทูอินวัน จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 20,000 บาท, ค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายจักรยานเอนปั่น(RECUMBENT) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 25 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
24,359,000 บาท 1. สานักปลัด โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งโชคชัย อาเภอโชคชัย เป็นเงิน
800,000 บาท 2. สานักปลัด โครงการปรับปรุงลานจอดรถสถานีขนส่งโชคชัย เป็นเงิน 900,000 บาท
3. โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โครงการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี เป็นเงิน
3,000,000 บาท 4. โรงเรียนวังรางพิทยาคม ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน
300,000 บาท 5. กองช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ประสานงานประจาอาเภอ
ประทาย เป็นเงิน 100,000 บาท 6. กองช่าง ขุดลอกขยายสระตะวันตก บ้านโนนตาเถร ม.1 ต.โนนตา
เถร เชื่อม ต.ดอนยาว อ.โนนแดง เป็นเงิน 1,000,000 บาท 7. กองช่าง ก่อสร้างลานส่งเสริมสุขภาพ บ้าน
หนองกระดังงา ม.15 ต.จอหอ – ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง นม. เป็นเงิน 207,000 บาท 8. กองช่าง ซ่อม
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ออกกาลังกาย บ้านยุ้ง ม.1 ต.บ้านโพธิ์ – ต.ตลาด อ.เมือง นม.
เป็นเงิน 291,000 บาท 9. กองช่าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้าดิบและส่งน้าดิบเพื่อการประปา 1 หลัง
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา เป็นเงิน 920,000 บาท 10. กองช่าง โครงการขุดลอกคลองกุด
นางทอหูก บ้านหนองวะยาว ม.4 ต.หนองหญ้าขาว เชื่อมเขตบ้านซับกระจาย ม.11 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว เป็น
เงิน 930,000 บาท 11. กองช่าง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโสง ม.6 ต.หนองยาง
เชื่อมเขตบ้านด่านกะตา ม.7 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 2,000,000 บาท 12. กองช่าง
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านกรูด ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม ต.ลามูล อ.โนนสูง เป็น
เงิน 500,000 บาท 13. กองช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม ม.1 ต.ช้างทอง
เชื่อมเทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 500,000 บาท 14. กองช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านแปรง ม.11 ต.บ้านแปรง เชื่อมบ้านหนองกราด ม.3 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด
เป็นเงิน 2,000,000 บาท 15. กองช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านระหันค่าย ม.7 ต.โนนแดง
เชื่อมเขต ต.สาพะเนียง อ.โนนแดง เป็นเงิน 1,000,000 บาท 16. กองช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
บ้านทุ่งรี ม.7 ต.วังหิน อ.โนนแดง เชื่อมเขต ต.โพนทอง อ.สีดา เป็นเงิน 1,000,000 บาท 17. กองช่าง
ปรับปรุงศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจาอาเภอโนนแดง
เป็นเงิน
500,000 บาท 18. กองช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย เชื่อม
บ้านบุตาสง ม.7 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน เป็นเงิน 1,000,000 บาท 19.กองช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจร

ลูกรัง บ้านหนองไผ่ ม.1 ต.หนองหญ้าขาว เชื่อมเขต บ้านไทรงาม ม.2 ต.หนองน้าใส อ.สีคิ้ว เป็นเงิน
900,000 บาท 20. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านมอดินแดง ม.6 ต.หนองหญ้าขาว เชื่อม ทางหลวง
ชนบท บ้านใหม่ ม.9 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว เป็นเงิน 1,000,000 บาท 21. กองช่าง ขุดลอกคลองทับสี่ บ้าน
หนองไผ่ ม.1 ต.หนองหญ้าขาว เชื่อมเขต บ้านไทรงาม ม.2 ต.หนองน้าใส อ.สีคิ้ว เป็นเงิน 1,000,000
บาท 22. กองช่าง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ต.ห้วยบง อ.
ด่านขุนทด เป็นเงิน 444,000 บาท 23. กองช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด เป็นเงิน 122,000 บาท 24. กองช่าง ก่อสร้างทางระบายน้าท่อลอด
คสล. (บึงระหอกข้ามลาห้วยเจียบ) ทางหลวงชนบท สาย นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโนน
แดง อ.โนนแดง เป็นเงิน 1,945,000 บาท 25.กองช่าง ก่อสร้างระบบประปา โรงเรียนเตรียมอุดมน้อม
เกล้านครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง เป็นเงิน 2,000,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.นม.เขต อ.โนนสูง ในส่วนของการอนุมัติกัน
เงินเพื่อนสมาชิกหลายท่านสงสัยว่าไม่สามารถดาเนินการทางพัสดุได้แต่ยังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินใน
ปีงบประมาณ ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรครับ เรื่องเครื่องต้มน้าร้อน 20,000 กว่าบาท ขอกราบขอบพระคุณ
ครับ
ประธานสภา อบจ.นม.
เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน ต้องขอบพระคุณครับหลายสิ่งหลายอย่างเราเองก็พยายาม
รองนายก อบจ.นม.
จะทางานให้มันครบตามเงื่อนไขตามงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ตามนโยบายของท่านนายก
แต่ด้วยเหตุ
สุดวิสัย ความจาเป็นบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากได้ของที่มันดีมีคุณภาพไม่ตกรุ่น ตกขนาด ราคา 20,000
กว่าบาทถ้าซื้อมาแล้วมาตั้งทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน เดี๋ยวจะถามผมอีกซื้อมาทาเป็นวัตถุโบราณเหรอ เพราะราคา
มันก็แค่ 20,000 กว่าบาท แต่เงินทุกบาททุกสตางค์ซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นเราก็อยาก
ให้ได้ใช้เกิดประโยชน์ที่สุด อยากได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ไม่อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ของ
ที่ไม่มีคุณภาพ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้ได้แต่ว่ามันตกรุ่น
ประธานสภา อบจ.นม.
ฝ่ายบริหารยืนยันว่าต้องการได้สิ่งของที่คุ้มค่ากับเงิน ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ
ขณะนี้องค์ประชุม 42 ท่าน ท่านใดอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2556 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ 7 โครงการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25 โครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้น
ครับ ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่มี อนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2556 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,178,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25 โครงการ
เป็นเงิน 24,359,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2554 – 2555 เป็นเงิน
2,064,140 บาท
1. ปีงบประมาณ 2554 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 664,140 บาท
2. ปีงบประมาณ 2555 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,400,000
บาท
ประธานสภา อบจ.นม.
เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หลักการ เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2554-2555 เหตุผล เพื่อประโยชน์
ในการบริหารงบประมาณและเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และยังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2554 – 2555 ออกไปอีก 1 ปี 1. ปีงบประมาณ 2554 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 1 โครงการ เงิน 664,140 บาท 2. ปีงบประมาณ 2555 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ เงิน 1,400,000 บาท รวม 3 โครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 2,064,140
บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญ ผอ.กองคลัง
น.ส.สริตา กันตยาสกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการขอขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2554 – 2555
นั้น ดิฉันนางสาวสริตา กันตยาสกุล ผู้อานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอ
ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2554-2555 ออกไปอีก 1
ปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 2,064,140 บาท
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554 จานวน 1 โครงการ กองช่าง โครงการซ่อมสร้างศูนย์ซ่อมบารุง
และประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วยคนพิการ งานลิฟท์โดยสารขนาด น้าหนักบรรทุกไม่เกิน 500 Kg. ณ อาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ต.หัวทะเล อ.เมือง งบประมาณ 664,140 บาท งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2555 จานวน 2 โครงการ 1. โรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม อ.วังน้าเขียว งบประมาณ 1,000,000 บาท

2.กองช่าง โครงการขุดลอกคลองหัวผี บ้านละกอ หมู่ที่ 3 – บ้านโนนตาพรม ม.10 ต.ศรีละกอ อ.จักราช
งบประมาณ 400,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านโกวิทย์
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายบริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.บ้านเหลื่อม ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าถ้าปี
2556 ก็น่าจะขอขยายเวลาได้ แต่ปี 2554 ปี 2555 อยู่ในสภาแห่งนี้ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเราได้กัน
เงินไว้หรือเปล่า 2 – 3 โครงการ เพราะถือว่าทาให้เขาเสียโอกาสที่จะได้รับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับคนพิการยิ่งต้องรีบทา เขามีความจาเป็นจริง ๆ ในเรื่องของผู้พิการ และของโรงเรียน ปี 2555
ลานกีฬาคงไม่ต้องใช้เทคนิค เทคโนโลยีอะไรมาก ปี 2554 ปี 2555 ก็ยังกันเงินอีก ไม่รู้ปลายปี
งบประมาณ 2557 ที่จะถึงนี้ ต้องกันเงินอีกหรือไม่ อย่างไรขอความอนุเคราะห์ว่าเสร็จจากกันเงินแล้วเดือน
หน้าก็น่าจะตกลงจ้างให้เขาได้แล้ว เพื่อจะได้ใช้งานสาหรับคนพิการและโรงเรียนอีก ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายบริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.โนนสูง ขอชื่นชมฝ่ายบริหารว่าท่านได้ใช้งบประมาณเพื่อได้
ของดีมีคุณภาพ ไม่ตกรุ่น ขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เป็นข้อสังเกตนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องกราบขอบพระคุณที่เพื่อนสมาชิก ตัวแทนพี่น้องประชาชนได้เล็งเห็น
ความจาเป็น ความมีโอกาส ความเสียโอกาส เราเองก็พยายามจะนึกถึงความได้เสีย ผลประโยชน์จะตกถึงพี่
น้องประชาชนได้อย่างไร ถ้าเราดูจริง ๆ ว่าโครงการเครื่องช่วยคนพิการ งานลิฟท์โดยสารฯ เป็นโครงการ
ที่ตั้งใหม่ พอตั้งมาแล้วจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในปี พ.ศ.2556 เป็นการโอนมาตั้งใหม่ทั้ง 3 รายการ เพื่อ
ตอบสนองและช่วยคนพิการทั้งนั้น ส่วนในเรื่องของขุดลอกคลองหัวผี ก็เช่นเดียวกัน ก็โอนมาตั้งใหม่
เหมือนกัน ในขณะที่ของโรงเรียนวังน้าเขียวเป็นการโอนมาตั้งใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ ประสบการณ์
ให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 3 รายการ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาใหม่ และโครงการขุดลอก อ.จักราช อย่างที่ท่าน
ทราบเมื่อฝ่ายสารวจออกแบบไปสารวจแล้วน้ามันท่วม ไม่รู้จะทาอย่างไร จัดซื้อจัดจ้างไปก็ทางานกันไม่ได้
ไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกันต่อ
ทุกอย่างที่เราทาไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและสร้างโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการเขามีโอกาสทางสังคมน้อยอยู่
แล้ว
เราพยายามจะหาสิ่งที่อานวยความสะดวกให้กับชีวิตของพวกเขาให้มีโอกาสทัดเทียมกับพี่น้อง
ประชาชนชาวโคราชทุกท่าน
ประธานสภา อบจ.นม. จริง ๆ ฝากเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าสภาแห่งนี้เราก็ต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนด้วยเหมือนกัน เดี๋ยว
สื่อมวลชนเขาจะเกิดความสงสัยว่าทาไมเราต้องอนุมัติกันมานานหลายปี ตั้งแต่ ปี 2554 2555 2556
ฝากฝ่ายบริหารไปว่าปีนี้อนุมัติไปแล้วถ้าสภาให้ความเห็นชอบแล้วช่วยเร่งดาเนินการ เพราะปีต่อไปน่าจะ
เป็นการกันเฉพาะแค่ปีต่อปีไป จะได้ไม่เกิดความสงสัยในการดาเนินการ ซึ่งเราก็เชื่อมั่นในการทางานด้วย
ความโปร่งใสอยู่แล้ว แต่ขอให้เร่งดาเนินการด้วย ผมจะขออมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 42
ท่าน ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2554 - 2555 หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 3 โครงการ งบประมาณ 2,064,140 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่มี อนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2554 –
255 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,064,140 บาท ด้วยมติอนุมัติ
39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ 2554-2555
เป็นเงิน 5,557,150 บาท
1. ปีงบประมาณ 2554 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 185,000 บาท
2. ปีงบประมาณ 2555 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 5,372,150 บาท
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญฝ่ายบริหาร
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันเงิน
กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ 2554 – 2555 เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และยังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
ปีงบประมาณ 2554 – 2555 ออกไปอีก 6 เดือน 1. ปีงบประมาณ 2554 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ เงิน 185,000 บาท 2. ปีงบประมาณ 2555 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน
4 โครงการ เงิน 5,372,150 บาท รวม 5 โครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 5,557,150 บาท (ห้าล้านห้าแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
โครงการที่ได้นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หาก
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน จึง
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญ ผอ.กองคลัง
น.ส.สริตา กันตยาสกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการขอขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ 2554 – 2555
ออกไปอีก 6 เดือนนั้น ดิฉันนางสาวสริตา กันตยาสกุล ผู้อานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ 25542555 ออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 5 โครงการ
งบประมาณ 5,557,150 บาท เป็นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2554 จานวน 1 โครงการ โรงเรียน
บ้านใหม่พิทยาคม ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกฉาบเรียบ 2 ด้าน งบประมาณ
185,000 บาท งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2555 จานวน 4 โครงการ 1. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่า

ประธานสภา อบจ.นม.
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ประธานสภา อบจ.นม.

นายอรุณ อัครปรีดี

ปรับปรุงต่อเติมห้องครัว ห้องน้า ห้องเก็บของ ที่ล้างภาชนะ พื้นด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหว้า ต.หนองผือ อ.บัวลาย งบประมาณ 1,395,000 บาท 2. กองช่าง
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนน อบจ.นม. 32203 ต.หนองยาง เชื่อม ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 993,300 บาท 3. กองช่าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ สายบ้านประดู่งาม
หมู่ที่ 6 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด เชื่อม อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 993,450 บาท 4. กอง
ช่าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านสีสุก ม.1 ต.สีสุก เชื่อม ต.ศรีละกอ อ.จักราช
งบประมาณ 1,990,400 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์
ประชุม 42 ท่าน ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ 2554 2555 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 โครงการ งบประมาณ 5,557,150 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่มี อนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ 2554 –
2555 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 5,557,150 บาท ด้วยมติ
อนุมัติ 39 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 3 เสียง
ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 และ 7 ขออนุญาตกลับไปทีว่ าระที่ 1 ข้อ 1.2 ที่ค้างไว้ เรื่องการแจ้ง
การยื่นเรื่องเสนอขอจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ของชาวอาเภอบัวใหญ่ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบของ
คณะผู้ประสงค์ที่จัดตัง้
ขอเรียนให้ทราบว่าโดยกติกาแล้วจะมีการยื่นเพื่อให้เป็นวาระที่ถูกต้อง แต่
เนื่องจากกระบวนการยังไม่เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้เป็นการรายงานความคืบหน้า และทุกคนยังมีสิทธิใน
การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญในการดาเนินการ สภาฯเราก็ยินดีเปิดโอกาสเพื่อให้มาชี้แจงในเบื้องต้นใน
การดาเนินการ ขอเชิญครับผู้แทนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านฝ่ายบริหารและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านประธานสภา
และสภาฯแห่งนี้ที่ให้โอกาสแก่กระผมและคณะได้มาชี้แจงถึงความเป็นมารายละเอียดการเสนอพระราช
บัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ..... ที่ได้เสนอไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเราได้
ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยถูกต้องเป็นการเสนอกฎหมายภาคประชาชน ซึ่งสมบูรณ์ตามข้อบังคับตาม
รัฐธรรมนูญทุกประการ เรื่องนี้ได้เยิ่นเย้อมาถึงปีเศษแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่ทางรัฐบาลกาลังขอความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยบัวใหญ่และอีก 7 อาเภอ เป็นสุดชายขอบของจังหวัดนครราชสีมา
จนกระทั่งถูกเรียกขานกันว่าเป็นถิ่นทวีปแอฟริกาของโลกโคราช อันนี้เป็นความจริงที่ได้รับการพูดคุยกัน
แม้แต่ในสภาจังหวัดแห่งนี้ก็เคยเอ่ยลักษณะนี้เหมือนกัน
ข้อเท็จจริงแล้วคนโคราชไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบาง
ความเป็นมาของอาเภอบัวใหญ่โดยละเอียด ถ้าท่านประธานสภาฯ จะอนุญาตให้ผมได้ชี้แจงถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อที่จะรู้ถึงต้นสายปลายเหตุ รู้ถึงความเป็นมาโดยละเอียดก็คงจะเป็นพระคุณที่จะทาให้คนหมู่มาก
ได้รู้ถึงประวัติอันยาวนานของอาเภอบัวใหญ่
อาเภอบัวใหญ่เดิมทีนั้นเป็นด่านสุดชายขอบพระ
ราชอาณาจักร เพราะขณะนั้นเขตราชอาณาจักรไปสิ้นสุดตรงที่ด่านนอก ซึ่งก็คือที่ตั้งของบัวใหญ่ในปัจจุบนั
ตราบจนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ร.ศ.116 บัวใหญ่ก็ได้รับการยกฐานะ
เป็นอาเภอ ชื่อว่าอาเภอนอก เมื่อปี 2440 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาเภอบัวใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2455 ซึ่งเป็น
ระยะเวลา 101 ปีมาแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ.2490 จึงได้ตั้งอาเภอคงและตั้งอีก 6 อาเภอ จนกระทั่งแบ่งบัว
ใหญ่ออกเป็น 8 อาเภอในปัจจุบัน พื้นที่ตรง 8 อาเภอนั้นมีสภาพภูมิอากาศ สภาพของที่ดิน พื้นดิน ความ

อุดมสมบูรณ์นั้นเหมือนกันทั้ง 8 อาเภอ ถ้าสืบสาวย้อนกลับไปเมื่อสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จ
ผ่านบัวใหญ่พระองค์ได้ทรงบันทึกถึงบัวใหญ๋ไว้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่อาเภอบัวใหญ่ทั้งอาเภอนั้นมีประชากร
20,000 คน ประชากรทาการเกษตรเป็นหลัก มีเลี้ยงโค มีปลูกพืชหลาย ๆ อย่าง ซึ่งปัจจุบันนั้นหายไป
และบาทหลวงอีกท่านหนึ่งก็ได้บันทึกไว้ชัดเจนในระยะเวลาที่ไม่ห่างกันนัก
ท่านมาถึงโคราชโดยผ่านดง
พญาไฟใช้เวลาถึง 6 วัน ท่านได้เขียนชัดเจนว่าโคราชทั้งจังหวัดมีประชากร 60,000 คน อยู่ในตัวเมือง
โคราช 7,000 คน ถ้ายกเอาประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ส่วน ซึ่งบันทึกไว้เป็นเอกสารจะเห็นว่าบัวใหญ่นั้นอดีตเคย
มีประชากร 1 ใน 3 ของโคราช ถ้าถามว่าปัจจุบันบัวใหญ่แตกออกเป็น 8 อาเภอ มีประชากรเท่าไรของ
โคราช เกือบสองล้านหกถึงสองล้านเจ็ด จากท้องถิ่นตรงนั้นมีสามแสนแปดหมื่นคนเท่ากับ 1 ใน 7 เกือบ 1
ใน 8 ของโคราช อันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเมื่อ 100 กว่าปีก่อนนั้นพื้นที่ของบัวใหญ่เป็นพื้นที่ที่อุดม
สมบูรณ์จึงทาให้มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น เป็นจุดเริ่มต้นอาศัยของคนหมู่มาก ความเจริญจึงรองจาก
อาเภอเมืองนครราชสีมาเท่านั้น 100 กว่าปีผ่านไปทาไมบัวใหญ่จึงถดถอย ทาไมสภาพของประชากรบัว
ใหญ่จึงไม่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากัน และอยากจะกราบเรียนว่า 380,000 คนที่ยังอาศัย
อยู่ใน 8 อาเภอนั้น อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมา 2-3 ชั่วอายุคนเป็นอย่างต่า ซึ่งทั้ง 380,000 คนนั้นจึงเป็น
ลูกหลานย่าโมเป็นคนโคราชดั้งเดิมเกือบทั้งหมด 90กว่าเปอร์เซ็นต์ ถ้าจะคิดว่าจะพัฒนาเพื่อให้คนโคราชอยู่
เย็นเป็นสุขผมว่าตรงนี้ก็จาเป็นหยิบยกมาว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนั้นตรงนั้นถูกละเลยไปหรือ
เปล่า การพัฒนาที่ผ่านมานัน้ เมื่อจังหวัดใหญ่ขึ้น มีอานาจต่อรองมากขึ้น อานาจต่อรองนั้นมีเจือจานไปถึง
พื้นที่ของ 8 อาเภอมากน้อยเพียงใด อีกประการหนึ่งนั้นมีคนพูดว่าโคราชจังหวัดใหญ่มีอานาจต่อรองสูง
งบประมาณมากอันนี้เป็นเพียงความจริงด้านหนึ่ง แต่ถ้าเอาจังหวัดที่ยิ่งใหญ๋ไปเทียบกับจังหวัดเล็กรายหัว
นั้น สู้จังหวัดเล็กไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีอานาจต่อรองมากแล้วไม่ได้เจือจานไปถึงพื้นที่ที่ห่างไกลก็เป็นจุดที่ทา
ให้บัวใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะก้าวทันพื้นที่ส่วนอื่นได้ อันนี้เป็นส่วนสาคัญที่สุดที่ทาให้คนบัวใหญ่นั้นรู้สึกว่า
เป็นลูกเมียน้อย กรรมการพัฒนาแหล่งน้ามองไม่เห็นลุ่มน้าชีซึ่งอยู่ไกลจากบัวใหญ่เพียง 25 กิโลเมตร ไม่มี
โครงการที่จะพัฒนาแหล่งน้าลงไปในพื้นที่ตรงนั้นเลย และมีแต่การพูดว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่เหมาะสมกับการ
พัฒนา แต่จริงๆ แล้วการมองเห็นพื้นที่ให้เหมาสมนั้นกรรมการพัฒนาแหล่งน้าซึ่งดูพื้นที่ขนาดกว้างก็จะไป
มุ่งในพื้นที่ที่เห็นว่าพัฒนาง่าย
เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถทาแล้วเชิดหน้าชูตาพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์มา
100 กว่าปีก่อน จึงถูกละเลยอย่างน่าเสียดายจนกระทั่งกลายเป็นว่าพื้นทีท่ ี่ไม่สามารถที่ลูกหลานโคราชที่
อาศัยอยู่ดั้งเดิมสามารถจะทากินในพื้นที่ตรงนั้นให้รอดชีวิตไปได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้คนอพยพออกเพราะ
ไม่สามารถจะดารงตนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการเหลียวแลผิดกับพื้นที่ป่าสงวนซึ่งพัฒนาง่าย มีความอุดมสมบูรณ์
เติมงบลงไปไม่มากก็ทาให้คนอยู่เย็นเป็นสุข ฉะนั้นการที่จะพัฒนาให้คนในจังหวัดมีความเท่าเทียมกันให้
ลูกหลานย่าโมลูกหลานโคราชมีชีวิตที่ดี ผมก็ฝากว่าเราจาเป็นจะต้องให้เกิดความเท่าเทียมกัน คนบัวใหญ่
เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนไม่มากเรื่อง เมื่อไม่มากเรื่องเสียงไม่ดังคนก็มองไม่เห็น นักการเมืองเมื่อมองเห็น
สิ่งใกล้ตัวย่อมที่จะทุ่มเทไปพัฒนาในจุดที่มองเห็น นักการเมืองมีโอกาสไปเห็นบัวใหญ่น้อยมาก นักการเมือง
ผมรู้สึกว่าถิ่นบัวใหญ่นั้นค่อนข้างจะอาภัพ นักการเมืองคนในพื้นที่จริง ๆ ไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากเข้ามา
ช่วยท้องถิ่นของตนเอง นักการเมืองมักจะไปจากต่างพื้นที่และเห็นว่าประชากรของบัวใหญ่นั้นเหมือนทาสที่
ตัวเองไม่อยากจะเรียกว่าซื้อไว้แล้ว ตัวเองมีอุปถัมภ์ครอบงาพูดอะไรเขาก็เชื่อ เขาก็ฟัง ตรงนี้จึงเป็นส่วนที่
ทาให้บัวใหญ่ไม่ได้รับอนิสงค์จากสิ่งต่าง ๆ ที่ขาดแคลน และการตั้งจังหวัดบัวใหญ่นั้นผมว่าไม่ใช่การดิ้นรน
ประธานสภา อบจ.นม. สักครู่นะครับ มีผู้ประท้วง เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายบริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.โนนสูง ด้วยความเคารพครับถ้าเรามาดูในระเบียบวาระการ
ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในวันนี้และในโอกาส
ข้างหน้าถ้าจะต้องรับญัตติตรงนี้ด้วย เราก็ไม่เคยมีว่าจะต้องให้หน่วยงานซึ่งเราไม่ได้ตั้งกระทู้ถามหรือเรา
ไม่ได้มีข้อสอบถามไปมาตอบคาถามหรือมาตอบหรือมาแสดงหรือสาแดงแม้เอกสารในที่ประชุมแห่งนี้ ต้อง

กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าทุกครั้งที่มีการประชุมเอกสารที่วางบนโต๊ะในการประชุมจะต้อง
ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯ ก่อน ขณะเดียวกันในการที่จะแถลงข้อเท็จจริงอะไรก็ตามหรือจะมาชี้แจง
อะไรก็ตามนั่นคือการตอบกระทู้
ปัญหาแรกประเด็นแรกอยากจะกราบเรียนว่าในการรายงานครั้งนี้ด้วย
ความเคารพถ้าเป็นการชี้แจงนั่นหมายถึงว่ารับกระทู้แต่ถ้าเป็นการนาเสนอได้รับการร้องขอจากท่านประธาน
หรืออย่างไรและประเด็นที่สอง อยากจะกราบเรียนถามท่านประธานว่าถ้าเผื่อว่าได้มีการเรียกว่านาเรียนต่อ
สภาแห่งนี้มีการบันทึกไว้ในระเบียบวาระการประชุม บันทึกไว้ในหัวข้อประชุมหรือไม่ เรากาลังจะกระทาผิด
ระเบียบปฏิบัติของการประชุมสภาฯ หรือไม่ เรียนถามท่านประธานฯ ด้วยความเคารพจริงๆ ท่านแม่น ผม
เองไม่ขัดข้องเรื่องจะแยกไม่แยกเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่จะดาเนินการ กระผมไม่ได้ขัดข้อง
เป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนครับด้วยเหตุด้วยผลเหรียญมีสองด้านมีทั้งด้านที่เสีย มีทั้งด้านที่ดี แต่ตรง
นี้เรามาเริ่มจุดแรกกันก่อนว่าตรงนี้เรากาลังทาผิดระเบียบปฏิบัติการประชุมสภาหรือไม่ ขอให้ท่านประธาน
ได้วินิจฉัยด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอบคุณครับท่านสมพร ขออนุญาตชี้แจงครับว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นของญัตติ ไม่ใช่ประเด็นของข้อ
สอบถามแต่อยู่ในวาระประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ และเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนสามารถยื่นเรื่องมาที่ทางสภา
ฯ ได้อยู่แล้ว และผมได้ใช้ดุลยพินิจให้สามารถแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบได้ เพราะเป็นการแจ้งเพื่อทราบ
ไม่ได้มีผลผูกพันกับสภาฯ ใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องขอความกรุณาท่านอรุณช่วยสรุปเป็นประเด็นเพราะเป็น
การรายงานความคืบหน้าเฉย ๆ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.โนนสูง ถ้าท่านประธานกล่าวว่าได้แจ้งให้ท่าน
ประธานทราบและไม่มีข้อผูกพันในสภาแห่งนี้ แน่นอนครับว่าในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้จะไม่มีการ
บันทึกลงในระเบียบวาระการประชุมใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถ้ามีข้อความที่บันทึกอยู่ในวาระการประชุมแล้ว
ประชุมนัดหน้าพวกผมจะต้องมายกมือรับรองว่ามติในการประชุมครั้งที่แล้วถูกต้องหรือไม่
นี่มันเกี่ยว
โดยตรงเลยครับท่านประธานฯ ผมถึงหารือท่านประธานด้วยความเคารพว่าท่านได้โปรดวินิจฉัยให้ถ่องแท้ถ้า
ท่านประธานบอกว่าไม่เกี่ยวกับสภาเพราะฉะนั้นไม่มีการบันทึกในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ผมเห็น
ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับ เราก็จะบันทึกเพียงแค่แจ้งเพื่อทราบอย่างเดียว แต่ไม่มีรายละเอียดในการ
ดาเนินการจะได้ตรงประเด็นนะครับ เชิญท่านอรุณ ขอความกรุณาท่านสรุปด้วยนะครับ
นายอรุณ อัครปรีดี
อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การดิ้นรนอย่างที่มีผู้กล่าวหานะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีให้ยกฐานะบัวใหญ่เป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ.2498
และเรื่องที่ดินที่ได้มาในการจัดตั้งเกิดจาก ดร.วิญญู อังคณารักษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.
2522 ได้ไปตรวจราชการที่อาเภอบัวใหญ่และบอกให้พวกเราทราบว่ากระทรวงมหาดไทยกาลังเตรียมจะยก
ฐานะบัวใหญ่เป็นจังหวัด ถ้าพื้นที่สามารถที่จะเตรียมที่ดินไว้สัก 100 ไร่ จะสามารถดาเนินการได้ทันที ตรง
นี้เป็นการนาไปสู่คณะผู้บริหารเทศบาลในขณะนั้นสละเงินเดือนตลอดสมัยตั้งแต่นายกฯ ลงมาจนกระทั่ง
สมาชิกฯ ทุกคน เมื่อหมดสมัยได้เงินมา 500,000 กว่าบาท เราเติมเงินลงไปอีก 200,000 กว่าบาท
นามาซื้อที่บริเวณตั้งศาลจังหวัดบัวใหญ่ในปัจจุบัน สวนท้าวสุรนารีในปัจจุบัน อัยการจังหวัดในปัจจุบัน
ฉะนั้น สิ่งที่บางคนกล่าวหาว่าการยกที่ดินให้นั้นมีผลประโยชน์แอบแฝง อยากกราบเรียนให้ทางสภาฯ ได้
ทราบว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน สมาชิกฯ ของกลุ่มที่สละผลประโยชน์ค่าป่วยการที่ได้รับจาก
ทางเทศบาล ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วถึง 6 คน เหลืออีก 6 คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ฉะนั้น การกล่าวหาว่ายกที่ดินให้
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงนั้นจึงเป็นการทาร้ายทั้งจิตใจของลูกหลานของคนที่เสียชีวิตไปแล้วถึง 6 คนนั้น
ทั้งนี้เป็นเรื่องที่อยากชี้แจงให้ทราบว่าจุดเริ่มต้นมาจากทางราชการ และอีกประการหนึ่ง เมื่อปี 2532 ดร.
เอนก สิทธิประศาสน์ ก็มีหนังสือมาถึงจังหวัดแจ้งว่าด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางมากเกินไปจังหวัดที่ใหญ่เกินไป
ยากแก่การพัฒนาจึงให้จังหวัดพิจารณาที่จะตั้งจังหวัดขึ้นอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาใน
อนาคต จึงนาไปสู่การขอความเห็นจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งขณะนั้นมี 36 ท่าน ลงนาม
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เห็นด้วยที่จะตั้งจังหวัดสุรนารีถึง 35 ท่าน ตรงนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมายาวนานที่กล่าวหาว่าเป็นการดิ้นรนนั้น
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมด้วยว่าสิ่งนี้พวกเราทาเพื่อประโยชน์ทาตามคาแนะนาของทางราชการ ทาตาม
คาแนะนาของนักปกครองที่รู้ปัญหาของการปกครองว่านักปกครองที่ดีนั้นคือให้ในสิ่งที่ผู้ถูกปกครองต้องการ
แต่ถ้าเป็นนักปกครองอีกแบบหนึ่งอยากจะให้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะให้สิ่งนั้นย่อมไม่สามารถที่จะทาให้
ประชาชนที่ได้รับบริการเหล่านั้นตรงกับความต้องการ
ตรงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พวกเราได้เสนอ
กฎหมายภาคประชาชนในครั้งนี้และเราตระหนักดีว่าการเกษตรนั้นจะเป็นหัวใจเพราะทุ่งกุลาร้องไห้ในอดีต
ซึ่งแห้งแล้งกว่าบัวใหญ่ 100 เท่า เมื่อมีกรรมการพัฒนาที่พัฒนาถูกทางทาให้ตรงนั้นเป็นอู่ข้าวอู่น้ามี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยในปัจจุบัน ถ้าจังหวัดเราไม่ใหญ่
เกินไปมีกรรมการพัฒนาแหล่งน้าที่มองเห็นปัญหาเฉพาะจุดอย่างชัดเจนไม่ใช่มองเห็นปัญหาทั้งมากแต่เอา
ไปทุ่มเทในจุดใดจุดหนึ่งโดยละเลยอีกจุดหนึ่ง ตรงนั้นก็จะทาให้คนโคราชซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถึง 100%
ได้รับอนิสงฆ์ในฐานะเป็นคนโคราช ในฐานะเป็นลูกหลานย่าโมแม้จะไม่ได้ใช้ชื่อจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้ใช้
ชื่อจังหวัดสุรนารีตามต้องการก็ตามแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตสานึกในการเป็นลูกหลานย่าโมเสนอพระราช
บัญญัติครั้งนี้ไม่ได้ต้องการที่จะแยกตัวเองออกไปจากความเป็นลูกหลานย่าโม ความเป็นลูกหลานย่าโมตรง
นั้นเข้มข้นกว่าเพราะตั้ง 8 อาเภอมีการบวงสรวงย่าโมทุกปีเป็นประจามา ตรงนี้เป็นการประกาศถึงจิตสานึก
ในใจของพวกเราว่าพวกเรายึดมั่นในคุณย่ามาตลอด แต่การพูดว่าแบ่งลูกหลานย่าโมนั้นเป็นการไม่ต้องการ
เป็นลูกหลานย่าโมนั้นเป็นการอ้างลอย ๆ โดยยึดเรื่องของนามธรรมแต่เรื่องความจาเป็นพื้นฐานที่จะให้คน
อยู่ดีมีสุข ควรจะดาเนินการในลักษณะที่เป็นรูปธรรมจริง ๆ คือมีผู้รับผิดชอบที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เข้าไป
ดูแลถ้าเอาคนที่ท้องอิ่ม เสวยสุขอยู่แล้วไปบอกว่าตรงนั้นยากจนจะพัฒนาอย่างไรเพราะมองไม่เห็นหรอกจะ
พัฒนาปัญหาท้องกิ่วได้อย่างไร ฉะนั้น การที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมผมเชื่อว่าจะทาให้ประชาชนที่กาลังเกิด
ปัญหาปากท้องนั้นได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้อง จริง ๆ แล้วพื้นที่ลักษณะเดียวกับบัวใหญ่หรือด่านนอกนั้น
ยังมีอีกหลายอาเภอ ไม่ว่าจะเป็นชุมพวง เมืองยาง แต่ตรงนั้นมีคนเสนอเหมือนกันว่าทาไมไม่รวมกับของเขา
แต่ผมเห็นว่าตรงนี้เป็นลูกหลานด่านนอกด้วยกัน เราสามารถจะพูดคุยกันรู้เรื่อง แม้จะได้รับการกล่อมเกลา
จากหลายฝ่าย พยายามสร้างความเข้าใจผิดแต่เนื่องด้วยเรามีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น ผลการขอ
ประชามติที่ออกมาถือว่าเป็นทางการแต่ยังไม่ได้ส่งไปหน่วยเหนือ ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ 8 อาเภอนั้น
เห็นด้วยถึง 92% องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยเพียง 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอประทาย ส่วนอยู่
ในอีก 7 อาเภอนั้นเห็นด้วยทั้งหมดถึง 98% สิ่งนี้ก็อยากจะกราบเรียนให้สภาฯ ได้รับทราบ ความจริงวันนี้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ท่านอยากจะมาพูดถึงประเด็นปัญหาซึ่งเกิดปัญหามากเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล แต่เนื่องด้วยท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ มีผู้ที่ได้รับมอบหมายที่จะมาพูดถึงปัญหาการ
รักษาพยาบาลและการส่งต่อคนป่วยซึ่งเสียชีวิตระหว่างทางจานวนไม่น้อย รวมทั้งการละเลยการพัฒนาลุ่ม
น้าชี ซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่อาเภอแก้งสนามนางหรือบ้านเหลื่อมจะเห็นปัญหาตรงนี้อย่างชัดเจนรวมทั้งอดีตนัก
ปกครองซึ่งรู้ปัญหาการปกครองที่เกิดปัญหา ใคร่ขอกราบเรียนให้ท่านประธานฯและสภาแห่งนี้ให้โอกาสพูด
ถึงความจาเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นความเข้าใจแก่คนหมู่มาก เพราะคนที่ห่างไกลนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับรู้ถึง
ความรู้สึกที่บางคนรู้สึกเจ็บแค้นว่าพวกเราเป็นลูกเมียน้อยหรือ ตรงนี้ขอความกรุณาและความเห็นใจจาก
สภาแห่งนี้ได้ให้ความเป็นธรรมกับคนด่านนอกซึ่งผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเอง ผมอายุ 77 แล้ว จะตายวันตาย
พรุ่งก็ไม่รู้ แต่ผมออกไปนอกเขตเมืองเมื่อไหร่ สงสารคนเฒ่าคนแก่ที่ต้องอยู่ด้วยความยากลาบาก ตรงนี้ขอ
ความกรุณาเถอะครับให้เขามีโอกาสที่จะให้ลูกหลานสามารถกลับมาทากินในถิ่นเกิดของเขาได้อีกครั้งหนึ่ง
ที่เหลือขอให้พูดกระชับหน่อยครับ เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ท่านผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เราเป็นผู้แทน
จาก 8 อาเภอ เลยมากันหลายท่าน วันนี้เราจะมาขอความเห็นใจและขอการสนับสนุนจากทุกท่าน ซึ่งปัญหา
ที่เกิดขึ้นใน 8 อาเภอของเรา วันนี้ผมจะพูดในเรื่องของการบริการด้านการพยาบาล คุณภาพชีวิตและการให้
การบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับโอกาสได้รับบริการที่เท่าถึงและเท่า
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เทียมกัน แต่ ณ วันนี้ เราทั้ง 8 อาเภอ โรงพยาบาลบัวใหญ่ในฐานะของท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลได้
มอบหมายให้มาพูดในตรงนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ณ วันนี้ยังเป็นโรงพยาบาลชุมชนอยู่ 120
เตียง เรามีปัญหามาก ในเรื่องของการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ณ วันนี้ใหญ่เฉพาะตัวตึก ซึ่งเป็นตึกของกอง
สลากให้มา แต่เครื่องไม้เครื่องมือการให้บริการหรือแม้แต่แพทย์เชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ประชาชนไม่มี
มีก็เพียงแค่ท่านสองท่าน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเป็นหมอสูตินรีเวชไปไหนไม่ได้เลย เพราะท่านต้องผ่าตัด
ด้วย แพทย์เฉพาะทางเราก็ไม่มี ผู้ป่วยทางไกลซึ่งเราต้องรองรับผู้ป่วยถึง 7 อาเภอ บางครั้งคนจากอาเภอ
บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง หรือแม้แต่ประทาย ฉุกเฉินขึ้นมาก็มาลงที่บัวใหญ่ ทั้ง ๆ ที่บัวใหญ่ไม่ได้มีอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือหรือแพทย์เชี่ยวชาญที่จะให้บริการเลย มาวันนี้เลยอยากจะขอความเห็นใจท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติว่าเราต้องการได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางเมื่อโรงพยาบาลบัว
ใหญ่มีผู้ป่วยแล้วถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นประทาย บ้านเหลื่อม เมื่อบัวใหญ่ส่งเข้ามาที่
โคราช เช่น โรงพยาบาลมหาราช ปัญหาอุปสรรคมี ระยะทางกว่าจะมาถึงในตัวเมือง หรือโรงพยาบาล
มหาราช 100 กว่ากิโลเมตร บางครั้งรถรีเฟอร์มาคนไข้ก็เสียชีวิตระหว่างทางก็มี และปัญหาตรงนี้เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมาก และเรารู้ปัญหาแต่เราไม่มีงบประมาณหรือไม่มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาตรง
นี้จึงขอความเห็นใจและวิงวอนให้ทุกท่านเป็นกาลังใจให้เราต่อสู้ ท่านอรุณก็เป็นคนรุ่นเก่า พวกผมเป็นคนรุ่น
ใหม่ก็จะต่อสู้เพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่ 8 อาเภอของเราต่อไป วันนี้ยังมีประเด็นอื่นที่จะให้ทุกท่าน
ได้ฟัง
ขอบคุณครับ ที่รักษาเวลา มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ผมให้เวลาอีก 10 นาทีครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ผมนายประมวล วงศ์หทัย อดีตนายอาเภอ
ประทาย อดีตนายอาเภอชุมพวง กระผมในฐานะที่เป็นนักปกครองอยู่หลายจังหวัด 8-9 จังหวัด ตั้งแต่รับ
ราชการมา การปกครองในประเทศไทยมีการรวมอานาจ การแบ่งอานาจ การกระจายอานาจ ถ้าหากมีการ
จัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นลักษณะการแบ่งอานาจ หากมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการกระจาย
อานาจ ในฐานะที่เคยรับราชการมาหลายแห่ง ตอนที่ผมเป็นนายอาเภอชุมพวงผมก็ขอแยกอาเภอลาทะเมน
ชัยให้ ทั้ง ๆ ที่กฎเกณฑ์เขากาหนดว่าต้องห่างจากอาเภอเดิม 25 กิโลเมตร แต่จริงๆ แล้วไม่ถึง ประมาณ
18 กิโลเมตร ในฐานะที่เป็นนักปกครองก็หาวิธีการนับจากที่ว่าการอาเภอ นับจากเขตแดนอาเภอประทาย
พิมายกับชุมพวง อย่างนั้นเขาไม่ให้ อย่างนี้เป็นต้น แต่ประการสาคัญเราคานึงถึงการบริการ การอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน การปกครองคือการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับราษฎรเมื่อได้รับความเดือดร้อน
สิ่งนี้เป็นแนวคิดที่เรามีการแบ่งพื้นที่เป็นอาเภอ เป็นตาบล เป็นหมู่บ้าน อาเภอบ้านใหม่ชัยพต ตอนนั้นผม
เป็นปลัดอาวุโส ผมก็ขอแยกให้ ทั้ง ๆ ที่ใกล้นิดเดียว ประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร เป็นความต้องการ แต่เมื่อ
มีการแยกเป็นอาเภอแล้ว ความเจริญก็ตามมา ฉะนั้นถ้าหากมีการจัดตั้งอาเภอบัวใหญ่ ความเจริญก็จะ
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันการศึกษา แผนพัฒนาจังหวัด สถานพยาบาล ตลอดทั้งธุรกิจการค้าก็จะ
ตามมา แต่สิ่งสาคัญที่สุดคือทาอย่างไรถึงจะประหยัดเวลาให้กับราษฎร เวลามาติดต่องานที่จังหวัดเพราะ
หน่วยงานของจังหวัดนั้นบางหน่วยงานไม่มีในอาเภอ เช่น พาณิชย์จังหวัด ประมงจังหวัด ชลประทาน
จังหวัด ประกันสังคมจังหวัด แรงงานจังหวัด ผมเกษียณอายุปี 45 11 ปีมาแล้ว และเคยมาติดต่องานที่
จังหวัด สมัยที่เขาให้เงิน SML มา สร้างอะไรต่าง ๆ ก็มาติดต่อที่ชลประทานจังหวัด มา 4 ครั้ง ถึงจะสาเร็จ
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องจะมากี่ครั้ง สมัยเป็นนายอาเภอต้องตื่นแต่เช้ามาประชุมที่
จังหวัด ประชุม 7 โมง ถ้ามาสายหน่อยไม่มีที่จอดรถ โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ความแออัดด้านการจราจรมีมาก
ระยะเดินทางจากประทายประมาณ 100 กิโลเมตร เสียค่ารถประมาณ 70 กว่าบาท ค่าสามล้ออีก ทา
อย่างไรถึงจะบริการให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลานั้นเป็นสิ่งจาเป็นที่บริการของรัฐ
จะต้องให้การสนับสนุน ต้องขอเรียนชี้แจงเท่าที่เคยปฏิบัติมา
มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ มีเวลาอีก 5 นาที เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน
กระผมยังสงสัยในการที่เอาเรื่องนี้เข้าสู่สภานี้ว่าให้พวกผมมาหารือหรือว่าจะเป็นญัตติคือเนื่องจากว่าจังหวัด

มีหนังสือไปถึงอาเภอทุกแห่งเพื่อให้ อบต. ให้เทศบาล ประชาคม ทั้ง 8 อาเภอของเราประชาคมเข้ามาแล้ว
บังเอิญพวกผมไปออกอากาศที่ ไทยพีบีเอส เขาให้คุยกัน ปลัดจังหวัดก็บอกว่าจะต้องเอาเข้าสู่สภาจังหวัด
หรือมติทั้งหมด ผมยังสงสัยว่ามติของจังหวัดจะเข้ามาที่นี่หรือไม่
ประธานสภา อบจ.นม. สักครู่ครับ มีผู้ประท้วงครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพ เพื่อสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.โนนสูง ท่าน
ประธานที่เคารพครับ สภาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมามีสมาชิกทั้งหมด 48 ท่าน ผม
เรียนหารือท่านประธานแล้วว่าจะมีปัญหาตั้งแต่ครั้งแรก สมาชิกฯหลายท่านหันมามองหน้าผม ว่าต่อไป
หน่วยงานอื่นอยากจะมาชี้แจงบ้าง เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทั้ง 48 ท่าน ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จะต้องมานั่งฟังอย่างนี้หรือครับท่านประธาน ท่านกาลังกล่าวหาใครเราก็ไม่ทราบ ท่านจะมาชี้แจงร้องทุกข์
ต่อท่านประธานก็พูดกับท่านประธานเลย หรือจะทางฝ่ายบริหาร ผมถึงกราบเรียนหารือท่านประธาน ผมก็
คนบัวใหญ่ครับ ต้นกาเนิดผมเกิดที่ทองหลาง ห่างจากบัวใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตร โนนตาเถรนี่แหละ
ครับ ผมก็อยากเห็นอย่างที่ท่านผู้มาชี้แจงว่าอยากเห็นความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนเช่นกัน แต่นี่คือ
สภาจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถ้าเป็นญัตติยื่นมาเราจะได้พิจารณาจะยกมือหรือไม่ยกมือหรือจะผ่าน
เป็นมติอย่างที่ท่านผู้ที่ได้มาชี้แจงกาลังจะนาเรียนหารือต่อท่านประธานเพื่อยุติปัญหาตรงนี้ จริง ๆ แล้วท่าน
ประธานจะต้องขออนุมัติสภาว่าจะขออนุญาตที่จะนาเรื่องนี้เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ สภาจะยกมืออนุมัติหรือไม่ให้
ได้มาชี้แจง จริง ๆ ในระเบียบปฏิบัติผมก็ไม่อยากจะอ่านว่าข้อไหน เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ท่านประธาน ด้วย
ความเคารพว่าท่านตั้งใจมาชี้แจงแล้วเห็นไหมครับท่านก็บอกว่ากาลังจะไล่มาว่ามีการทาเสนอญัตติหรือมี
หนังสืออะไรต่ออะไร ซึ่งเราไม่ทราบ แม้กระทั่งเรื่องที่จะมาชี้แจงวันนี้ผมก็เพิ่งทราบตอนที่เดินเข้ามานี่เอง
ผมถึงกราบเรียนถามท่านประธานตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าเรื่องนี้จะให้ทาอย่างไร ไม่มีในการบันทึกที่พูดมา
ทั้งหมดไม่มีการบันทึกในระเบียบวาระการประชุม
ประธานสภา อบจ.นม. ขอบคุณครับ เรียนชี้แจงว่าเราให้โอกาสใช้อานาจตามข้อ 27 ในการให้ประธานแจ้งเพื่อทราบ และผมก็เห็น
ใจกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการมาชี้แจงและเป็นเรื่องเพื่อทราบเฉย ๆ ฉะนั้น ท่านผู้อภิปรายท่านกาลังใช้
สิทธิในการอภิปรายที่ไม่เข้าประเด็นในการที่จะมาชี้แจง ฉะนั้นผมถือว่าเราได้ให้โอกาสท่านแล้ว จากนี้ต่อไป
การจะมาชี้แจงต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องของญัตติ เพราะต้องรอจังหวัดส่งเรื่องมาอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นการชี้แจง
ให้ทราบเบื้องต้นเท่านั้น แต่คณะของท่านเกิดความไม่เข้าใจกันเองในการชี้แจงกับสภา ฉะนั้นผมขออนุญาต
ที่จะยุติการชี้แจงเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ไว้เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ เชิญท่านพิเชฎฐ์ครับ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี สมาชิกสภา อบจ.นม. เขต อ.บัวใหญ่ ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่เรื่อง
นี้จริง ๆ แล้วมาจากผม ผมขออนุญาตชี้แจงให้ทางฝ่ายสมาชิกได้รับทราบว่าผมได้ทาเรื่องเข้ามาขออนุญาต
ท่านประธานก่อนว่าจะขออนุญาตนาตัวแทนของทั้ง 8 อาเภอเข้ามาเพื่อชี้แจงแต่ไม่ใช่เพื่อเป็นการมาพูด
เพื่อลงมติแต่เป็นการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางสภาจังหวัดได้รับทราบ เพราะเนื่องจากเมื่อถึงเวลาเรื่อง
ตั้งจังหวัดจะต้องขออนุญาตจากทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะต้องขอมติ จึงต้องขอมาชี้แจง
เบื้องต้นก่อน ต้องขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ให้โอกาสตัวแทน ซึ่งหนึ่งในผู้ก่อการก็เป็นผมด้วย เราเริ่มก่อ
การตั้งแต่ปีที่แล้ว ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะท่านสมาชิกฯ ที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้ชี้แจงในเบื้องต้น ต่อไป
เราคงจะมาชี้แจงในเรื่องของญัตติอีกครั้งหนึ่ง
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านโกวิทย์ครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภา อบจ.นม. เขต อ.บ้านเหลื่อม ในฐานะที่อยู่ใน 8 อาเภอของ
จังหวัดคาดว่าจะเป็นจังหวัดใหม่ จริง ๆ วันนี้ท่านก็คงมาเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้สภา อบจ.ทราบ แต่ก่อนนั้นถ้า
การแยกกิ่งอาเภอเป็นอาเภอก็จะมาผ่านสภาจังหวัดซึ่งเป็นกฎหมายเก่าแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนจากสภา
จังหวัดมาเป็นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมได้สอบถามทาง ผอ.กองกิจการสภา ว่ามันมีกฎหมาย

หรือไม่ แต่ก่อนนั้นมีแน่ การจะขอแยกกิ่งต้องขอความเห็นชอบจากสภาจังหวัดและสภาจังหวัดโคราชตั้งแต่
ปีไหนมาก็ไม่เคยขัดท่านจะเห็นลายเซ็นของผมที่ได้มีโอกาสเซ็นกับเขาด้วย พออยู่ในสภาแห่งนี้ก็เหลือ 2
ท่านแล้ว เหลือผมกับคุณชาญณรงค์ ศรีม่วงกลาง แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นชวาล พัฒนกาชัย ผมก็
ยังเหมือนเดิม หลายท่านก็เป็น ส.ส. เป็นรัฐมนตรีไป 3 – 4 ท่านแล้ว มีลายเซ็นแนบท้ายก็เลยอยากจะขอ
อนุญาตท่านประธานฝากถึงท่านสมาชิกฯ ที่เคารพว่าในการดาเนินการจัดตั้งจังหวัดใหม่จริงๆ สภาจังหวัด
เราก็ไม่ขัด เพราะเกิดผลกระทบค่อนข้างจะน้อย เพราะแยกออกไปแล้วประชากรก็ยังเยอะอยู่ ยังได้ 48
ท่านเหมือนเดิม แต่ผมถึงจะย้ายออกไปอยู่จังหวัดไหนก็ 1 เหมือนเดิม เป็น 1 คนเดียวเหมือนเดิม เพราะผม
ได้ไปหารตัวเลขมาแล้ว ถึงจะไปอยู่บัวใหญ่ก็ 1 คน เหมือนเดิมที่บ้านเหลื่อม เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่สงสัย
ที่อยากจะฝากท่านทีมงานที่ไปดาเนินการในการแยกจังหวัดมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็นใหญ่ ๆ ที่ท่านจะต้องไป
ประสาน 1.ผู้แทนราษฎร 2 ท่านก็น่าจะยอมรับ แต่อีก 10 กว่าท่านที่ได้คุยในวงเสวนาบางท่านก็ไม่ยอมรับ
เพราะเขาบอกว่าไม่อยากอยู่จังหวัดเล็ก 2.ผมเคยมีประสบการณ์ในการแยกกิ่ง แต่ก่อนอาเภอบ้านเหลื่อม
เป็นอาเภอเล็ก ๆ อยากจะขอประชากรจากอาเภอคง ซี่งต้องเดินทางไปอาเภอคงประมาณ 40 กว่ากิโลเมตร
แต่ถ้ามาบ้านเหลื่อมประมาณ 14 -15 กิโลเมตร จริงๆ ชาวบ้านเขาก็รู้ปัญหาว่าการมาบ้านเหลื่อมนั้นง่าย
และสะดวกการมาติดต่อ การทาบัตรประชาชน การมาหาหมอโรงพยาบาล ก็ต้องมาบ้านเหลื่อมทั้งหมด
เพราะไปอาเภอคงนั้น 40 -50 กิโลเมตร แต่ก็ถูกส่วนกลางจากกระทรวงมหาดไทย ท่านนายอาเภอได้ไป
ปลุกชาวบ้านบอกว่าจะไปอยู่ทาไมอาเภอเล็ก ๆ นี่คือที่มาที่ไปว่าคนที่สองที่ท่านจะต้องไปคุยและไปทาความ
เข้าใจนั้นก็คือคนของมหาดไทย อยากจะบอกเรียนท่านว่าถึงเวลาจะแยกจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่
อยากอยู่จังหวัดเล็ก แต่พอเกษียณไปแล้วตัวตั้งตัวตีดีจัง ว่าทาไมไม่แยก แยกช้าจัง นี่คือปัญหา แต่ตอนที่มี
อานาจไม่ใครอยากจะให้แยกหรอก 3.รัฐบาล พรรคเพื่อไทยว่าอย่างไร พร้อมด้วยไหม เพราะการใช้
งบประมาณในการตั้งจังหวัดก็ใช้มากพอสมควร ถึงเราจะมีศาลที่ตั้งเรียบร้อยแล้วแต่การตั้งสานักงานจังหวัด
การตั้งบุคลากรเข้าไปสังกัดก็ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมากพอสมควร รัฐบาลว่าอย่างไร สาหรับสิ่งที่จังหวัด
ใหม่เกิด สิ่งที่มีผลกระทบอย่างมากก็คือ น่าจะ อบจ. เพราะเป็น อบจ.ใหม่หมด 1. บุคลากรไม่มีเลย 3 ปี
เครื่องจักร แยกจังหวัดไปไม่ใช่ อบจ.โคราชเอารถเกรดรดบดไปให้ ไม่ได้ ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หา
งบประมาณใหม่หมด ในช่วง 3 ปี สิ่งที่ลาบากที่สุดก็คือ อบจ.ใหม่ ที่จะต้องดาเนินการไม่มีรถบด รถเกรด
รถน้า บุคลากร ปลัด ต้องสอบบรรจุใหม่หมด นี่คือปัญหาที่จะตามมา แต่อย่างไรถ้ามันมีกฎหมายหรือ
อย่างไร ก็ต้องมาเป็นญัตติมาขอมติสภาแห่งนี้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ขอความอนุเคราะห์สมาชิกฯ
ทั้ง 48 ท่าน
ประธานสภา อบจ.นม. ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกับมติ ครม.ยืนยันเหมือนเดิม ว่าการจัดตั้งจังหวัดต้องผ่านความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังใช้อยู่มติ ครม. วันนั้นผมก็ไปฟังการชี้แจงกับ กพร.แล้ว ยืนยัน
เหมือนเดิม เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีรกุล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีรกุล สมาชิกสภา อบจ.นม. เขต อ.บัวลาย ดิฉันได้รับหนังสือเชิญประชุม
และมีในระเบียบวาระการประชุมด้วยเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่มาก่อนแล้ว และในวันนี้ก็อยากให้ท่าน
ส.อบจ.ทุกท่านใจกว้างที่จะรับฟังเรื่องของอาเภอบัวใหญ่ ดิฉันคาดว่าทุกท่านคงจะได้รับรู้อยู่แล้วว่าบัวใหญ่
พยายามที่จะขอตั้งจังหวัดใหม่ ซึ่งมี 8 อาเภอ ซึ่งมีอาเภอดิฉันด้วย ถ้าเป็นความตั้งใจที่จะบาบัดทุกข์บารุง
สุขประชาชนเป้าหมายสาคัญคือตรงนี้ ถ้าสามารถจัดตั้งออกไปอีก 1 จังหวัด ที่จะสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชน
ประชาชนนี่คือเป้าหมายสาคัญ และถ้าจังหวัดแคบลงถ้าสามารถที่จะทาสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือเป้าหมายสูงสุด
ของการแยกจังหวัด แต่ความยิ่งใหญ่ของส่วนราชการหรือนักการเมืองนั่นเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่เป้าหมาย
สาคัญคือตรงนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่กระทบกับดิฉันซึ่งเป็นสตรีเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งรัฐบาล
ปัจจุบันให้จังหวัดละ 100 ล้าน นี่คือสิ่งที่กระทบตรง เพราะ 100 ล้านหาร ถ้าจังหวัดโคราชมี 32 อาเภอ
มันหาร 32 อาเภอได้อาเภอละ 3 ล้านกว่าบาท ซึ่งมันต่างจากจังหวัดหนองคายและบึงกาฬที่เขาแยกไป

หนองคายมี 8 อาเภอพอหาร 100 ล้าน เขาได้ 12 ล้าน งบประมาณถ้าหารจะเสียเปรียบ สิ่งเหล่านี้อยาก
ให้ท่านรับฟังและใจกว้าง วันนี้คณะท่านอรุณได้มาบอกเล่าก็อยากให้ท่านรับฟังเผื่อท่านจะไปเล่าให้อาเภอ
ของท่านได้รับทราบ แต่เป้าหมายคือบาบัดทุกข์บารุงสุข แก้ไขปัญหาสิ่งต่าง ๆ ให้กับประชาชนโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลบัวใหญ่ต้องส่งผู้ป่วยเข้ามามหาราช แล้วท่านไปดูโรงพยาบาลมหาราชคนไข้แออัดมาก ถ้า
สามารถตั้งขึ้นมาดิฉันสนับสนุนคะ เพราะจะทาให้การดูแลประชาชน การสอดส่องช่วยเหลือ การเข้าไป
กากับดูแล การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ นี่คือเป้าหมายสาคัญ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.โนนสูง จริง
ๆ ผมไม่ได้ติดใจอะไรเลย เดี๋ยวจะเข้าใจผิดและกราบขอบพระคุณที่เราได้รับทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น เวลาที่จะยื่นเสนอญัตติจริง ๆ ตามระเบียบที่ท่านประธานได้บอกไว้ผมว่าเพื่อนสมาชิกตรงนี้
ก็คงจะไม่ขัดข้องในการที่จะมาพิจารณาในเรื่องของการแบ่งแยกจังหวัดตามกรอบอานาจหน้าที่ที่ให้กับสภา
แห่งนี้มา ผมไม่ได้ติดใจเลยเรื่องจะแยกหรือไม่แยก เหนือสิ่งอื่นใดอยากจะเรียนว่าวันไหนที่ญัตติเรื่องนี้เข้า
สภาแล้วท่านมาชี้แจงข้อดีข้อเสียในการที่จะชี้แจงให้สภาแห่งนี้เห็นว่าการแยกจังหวัดดีอย่างไรและเสีย
อย่างไร ตรงนั้นต่างหาก ถ้ารับญัตติเรื่องนี้มาเมื่อไรตรงนั้นจะเป็นประเด็นสาคัญที่เพื่อนสมาชิกจะได้
พิจารณาและลงมติด้วย
ประธานสภา อบจ.นม. เรียนว่าถ้ามีญัตติเมื่อไรในเรื่องนี้จะต้องส่งข้อมูลให้ท่านสมาชิกศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันแน่นอน
เพราะเป็นเรื่องใหญ่จะได้ไปพิจารณาอย่างถ่องแท้กัน และจัดวาระ จัดเวลาให้เพียงพอในการอภิปรายใน
เรื่องนี้ วันนี้ถือเป็นการแจ้งเพื่อทราบในการดาเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ของผู้จัดตั้ง
ระเบียบวาระที่ 6

กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม
6.1 ข้อสอบถามจาก นายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต
อาเภอโนนไทย
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านมนัส
นายมนัส ศรีบงกช
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายมนัส ศรี
บงกช สมาชิกสภา อบจ.นม. เขต อ.โนนไทย ขอยื่นข้อสอบถามต่อท่านประธานสภาฯ สอบถามไปยัง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ ผู้อานวยการแขวงการทางนครราชสีมา ที่ 2 ตามข้อสอบ
ถามจานวน 3 ข้อด้วยกัน ข้อ 1. แผนการขยายถนน สาย 205 ถนนสุรนารายณ์ เป็น 4 ช่องจราจร ถนน
สายนี้เป็นถนนสายเชื่อมระหว่างจังหวัดคือ นครราชสีมาเชื่อมไปยังจังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านพื้นที่อาเภอโนน
ไทย อาเภอพระทองคา ผ่านอาเภอด่านขุนทดอยู่หน่อยหนึ่ง ไปยังเขตจังหวัดชัยภูมิ ถนนสายนี้มีความ
เป็นไปเป็นมานานทีเดียว ในช่วงสมัยรัฐบาลสมัยที่แล้ว รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ผมได้มีโอกาสทางานที่
ทาเนียบรัฐบาลคือเป็นผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ ท่านนิพนธ์ พร้อมพันธ์ ถนนสายนี้ผมได้ศึกษา
ข้อมูลว่ามีแผนที่จะดาเนินการก่อสร้างเป็นถนน 4 เลนหรือไม่อย่างไร ผมได้ประสานกับกรมทางหลวง
ปรากฏว่าถนนสายนี้ไม่มีแผนก่อสร้าง ผมก็เลยดาเนินการติดต่อประสานงานทาหนังสือถึงอธิบดีกรมทาง
หลวงเพื่อให้มีการสารวจออกแบบ ก็ได้มีสารวจออกแบบตามข้อเสนออย่างเร่งด่วน เนื่องจากท่านเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้สั่งการ โดยใช้งบประมาณก่อสร้างถนน 4 เลน สายนี้เป็นงบประมาณซึ่งผูกพัน
ประมาณ 5 – 6 ปีด้วยกัน และในขณะนี้ก็ได้ขยายถนนไปบ้างแล้วหลายส่วนหลายช่วงด้วยกัน ซึ่งตอนนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะกราบเรียนผ่านไปยังผู้อานวยการแขวงที่ 2 ก็คือ ถนนจากอาเภอเมืองถึงอาเภอ
โนนไทยเป็นถนนที่มีปริมาณการจราจรมาก เนื่องจากรถที่มาจากอาเภอขามสะแกแสงก็จะมารวมอยู่ที่โนน
ไทยและวิ่งเข้าที่ตัวเมืองนครราชสีมา ส่วนหนึ่งก็จะมาจากอาเภอโนนสูง ตาบลปราสาท ก็จะมารวมอยู่ที่โนน
ไทย และวิ่งเข้าตัวเมือง ส่วนหนึ่งก็จะมาจากอาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอคง อาเภอขามสะแกแสง อาเภอพระ
ทองคา รวมทั้งรถที่สัญจรมาจากเขตจังหวัดชัยภูมิ ก็จะมารวมเป็นปริมาณที่มากที่อาเภอโนนไทย ทาให้ถนน
ช่วงโนนไทยเข้าตัวเมืองนั้นติดกันยาว บางทีเจอรถบรรทุกหนักก็ต้องต่อคิวกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงถนน
ช่วงที่ขยายเป็น 4 เลน ถึงจะแซงกันได้ นี่คือปัญหา อยากฝากเป็นข้อเสนอไปยังผู้อานวยการแขวง
นครราชสีมาแขวงที่ 2 ว่าถ้าในปี 57 58 59 ที่จะมีการก่อสร้างถนนเป็น 4 เลนนั้นอยากให้มาขยายในช่วง
อาเภอโนนไทยเข้าตัวเมืองนครราชสีมาก่อน ซึ่งปัจจุบันนี้ไปขยาย 4 เลนในช่วงโนนไทยไปพระทองคา ซึ่ง
ช่วงนั้นปริมาณการจราจรของรถยนต์ไม่มากขอให้ขยับมาขยายจากอาเภอโนนไทยมาถึงอาเภอเมืองก่อน นี่
คือประเด็นหลัก ของการขยายถนน 4 เลนของข้อที่ 1 ที่เป็นข้อสอบถาม ข้อ 2 เป็นข้อสอบถามเกี่ยวกับ
การซ่อมแซมถนน สาย 205 ถนนสุรนารายณ์ สายเดียวกันนี้ ซึ่งเมื่อปี 2553 -2554 ที่เกิดน้าท่วม ไม่ว่า
จะเป็นใน กทม. หรือโคราช ที่เป็นน้าท่วมใหญ่ในปี 53 – 54 นั้น กรมทางหลวงได้พิจารณาแล้วถนนสายนี้
พอปริมาณน้าที่หลากมาถนนสายนี้กลายเป็นเขื่อนกั้นน้า ถ้าท่านใดเคยเดินทางไปอาเภอโนนไทยช่วงฤดูน้า
หลาก ช่วงที่น้าท่วมจะเห็นได้ว่าทางทิศตะวันตกของถนนสายนี้จะเป็นทุ่งทะเลไปเลย ส่วนทางด้านทิศ
ตะวันออกทิศขวามือที่จะไปอาเภอโนนสูงจะมีน้าสูงกว่าคันนานิดเดียว ปริมาณการระบายน้าของถนนสายนี้
มันไม่สามารถระบายน้าได้ กรมทางหลวงมีการใช้งบประมาณมาก่อสร้างท่อลอด ท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่ กว้าง
ประมาณ 3 เมตร มาทาเป็นท่อลอด 5 จุดด้วยกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการทาผิวจราจรเหมือนเดิม มันไม่
เหมือนเดิมอย่างที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ผ่าน
มา ที่ถนนมันเสียหายตรงที่ก่อสร้างท่อลอดพอดี มันยุบเป็นตัวยูลงไป ปรากกฎว่าวันที่ 9 ที่ผมได้อภิปรายไป
ไม่เกิน 3 วันก็ไปซ่อม ไปซ่อมแซมถนนที่มันยุบเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าตัวยูมันกลับทาง จากที่มันยุบลงไป
เป็นตัวยูตอนนี้มันกลายเป็นตัวยูคว่าเป็นหลังเต่าขึ้นมา การซ่อมแซมถนนผมคิดว่ามันยังอยู่ในช่วงของการ
รับประกันสัญญาของผู้รับจ้างอยู่เพิ่งทาไปแค่ประมาณปีเดียวเท่านั้นเอง ตามหลักวิศวกรรมที่เขาจะซ่อม
ถนนผมว่าน่าจะต้องขุดถนนที่เสียหายเพื่อแก้วัสดุงานทางที่มันอ่อนมันซอฟขุดออกมา และเอาวัสดุใหม่ลง
ไปบดอัดแล้วให้มันเสมอเรียบทั้งผิวเก่าผิวใหม่ตอนนี้มันเป็นหลังเต่า ผมไม่รู้ว่าเขาซ่อมไว้เผื่อมันยุบในวัน
ข้างหน้าหรือเปล่า และมีอีกหลายจุดที่เป็นแบบนี้ คนในบ้านผมเขาจะเรียกว่าผิวถนนหลิน มันปลิ้น เป็น
ลักษณะอย่างนั้น ฝากเป็นข้อสังเกตไปเพราะมีหลายท่านที่ใช้ถนนสายนี้ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เกิด
ความอันตรายไม่ปลอดภัย เพราะเวลามาถึงจุดที่ถนนมันเสียหายก็จะต้องหลบถ้าไม่ไปซ้ายก็ไปขวา ถ้ามีรถ
สวนมามันก็เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้ ฝากท่านประธานเรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่สาคัญวันนี้เราต้อง
มาดูกันว่าปัญหาน้าท่วมถนนสายสุรนารายณ์สาย 205 วันนี้เราต้องมาดูว่าปัญหาน้าท่วมเป็นปัญหาที่
สาคัญของมวลมนุษยชาติไปแล้ว
เพราะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจมาก ไม่ว่าจะเป็นการขยายอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์มากทีเดียว ผมคิดว่าใน 1
ปี มีการถมดินเพื่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรไม่ต่ากว่า 1,000 ไร่ รอบ ๆ เมืองนครราชสีมา วันนี้เราไปบุกรุกที่ที่
น้าจะไปอยู่ในช่วงฤดูน้าหลากไปบุกรุกมาแล้วปีละ 1,000 ไร่ 10 ปีก็ 10,000 ไร่ น้ามันจะไปอยู่ที่ไหน
มันก็แตกขึ้นไปอยู่บนถนน ไปอยู่ในบ้านเรือน ไปอยู่ในสวนของพี่น้องประชาชนทาให้เกิดความเดือดร้อน
ถนนสายนี้เมื่อพายุลูกที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมวิ่งผ่านถนนสายนี้เกิดน้าท่วมถนนแล้วบางช่วง จากโนน
ไทยมาถึงตัวเมืองท่วมอย่างน้อย 2 จุดด้วยกัน แต่เป็น 2 จุดที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบ อยู่ในเขต

ประธานสภา อบจ.นม.
นายอดุลย์ อยู่ยืน

อาเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนที่ผ่านมาจากอาเภอโนนไทยก็ได้รับผลกระทบ ปัญหาน้าท่วมต้องแก้ไขกัน
อย่างบูรณาการ การถมดินไม่ว่าจะเป็นรอบ ๆ เมือง ทางฝั่งหัวทะเลก็ขยายหมู่บ้านจัดสรรไม่รู้กี่โครงการ
ตาบลจอหอไม่รู้กี่โครงการ ยกตัวอย่างโครงการตรงสระครก ผมว่าวันนี้มบี ้านจัดสรรไม่ต่ากว่า 1,000 หลัง
เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่มากทีเดียว เวลาน้ามาจากลาตะคลองก็จะมาตรงจอหอพอไม่มีทุ่งให้น้ามันลาดไปมัน
ก็ไปอยู่ตามบ้านเรือน เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชน ถนนสายนี้วันนี้ได้รับการแก้ไขมีท่อระบายน้าเพิ่มเติม
สามารถแก้ปัญหาได้ แต่บางส่วนที่จะต้องแก้ปัญหาแบบบูรณาการหลายส่วนไม่ใช่เฉพาะ อบจ. อบจ.แก้ไข
ไม่ได้แน่นอนเพราะมีทั้งจังหวัด มีทั้งกรมทางต้องมาดู รวมถึงสิ่งแวดล้อมต้องมาดู เพราะการที่จะอนุมัติเวลา
ขอบ้านจัดสรรต้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาดูว่ากระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
น้าท่วมหรือไม่ กระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ สร้างบ้านจัดสรรมีระบบระบายน้าช่วยหรือไม่ สิ่งเหล่านี้
ต้องดูแลแก้ไขไม่อย่างนั้นอีก 5 ปี 10 ปีต่อไปข้างหน้า ผมคิดว่าโคราชเราไม่ได้อยู่แค่นี้แน่นอนต้องไปยิ่ง
กว่านี้อีก ถมดินปีละ 1,000 ไร่ อีก 5 ปี ก็ 5,000 ไร่ ปัญหาน้าท่วมจากวันนี้เป็นต้นไปต้องมีแน่นอน
โดยเฉพาะทุ่งโคกสูงต่อไปถึงทุ่งบ้านหนองกระสัง ทุ่งโคกสูงอยู่ในเขตอาเภอเมือง ทุ่งหนองกระสังอยู่ในเขต
อาเภอโนนไทย ทุ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณเขตติดต่อ 3 อาเภอ ต่อไปถึงอาเภอขามทะเลสอ ทุ่งตรงนี้ถ้าในเขต
โนนไทยน้าจะท่วมบ้านประมาณเกือบ 10 หมู่บ้านของอาเภอกาปังเป็นประจา เพราะถ้าลาตะคลองปล่อย
น้ามาน้าส่วนหนึ่งมาจากอาเภอขามทะเลสอ น้าส่วนหนึ่งมาจากลาเชียงไกรในพื้นที่อาเภอโนนไทยและด่าน
ขุนทด สามลาน้าจะมารวมกันที่ทุ่งโคกสูงเพื่อไหลต่อไปยังเขตอาเภอโนนสูงตรงนี้เป็นทุ่งที่รับน้าและจะท่วม
เป็นประจา ถ้าเราไม่มีพื้นที่รับน้า ไม่มีร่องระบายน้าที่จะช่วยให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ ถ้าพูดรอบ ๆ เมืองไป
อีกเยอะ วันนี้ต้องบูรณาการ เราเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศกันมาแล้วบางประเทศมีระบบเรียกว่าบ
ลัดเวย์ ที่เบี่ยงน้าทั้งหมดของตัวเมืองออกไปนอกเมืองเลย วันนี้ต้องพูดกันเรื่องปัญหาน้าท่วมแล้ว เพราะเกิด
ปัญหาจริง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอโนนไทยวันนี้ก็ท่วมอยู่ 2 ตาบล ซึ่งน้ามาจากอาเภอด่านขุนทด ข้อ
สอบถามนี้จานวน 3 ข้อ ฝากท่านประธานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้รีบช่วยดาเนินการแก้ไขโดยเฉพาะถนนที่ชารุด
เสียหายวันนี้เกิดอันตรายสาหรับรถจักรยานยนต์ และผู้ที่สัญจรมาจากที่อื่นที่ไม่รู้ทาง กรมทางหลวงยังต้อง
ไปทาป้ายประกาศบอกว่าผิวทางชารุดเสียหายแล้วทาไมไม่ซ่อมเลย เพราะยังอยู่ในช่วงของการรับประกัน
สัญญาอยู่
เชิญท่านอดุลย์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายอดุลย์ อยู่
ยืน สมาชิกสภา อบจ.นม. เขต อ.เมืองนครราชสีมา เรื่องน้า เมื่อวานมี อบจ.พบประชาชนที่ อ.เมือง วันที่
25 กันยายน 2556 เสร็จแล้วผมได้มีโอกาสหารือกับท่านนายก และวันนี้เองก็ได้ทาการหาข้อมูลมาเป็น
บางส่วน เพราะเมื่อวานในที่ประชุมท่านนายกฯ ได้บอกว่าเรื่องอาเภอเมือง ตรงหน้า ปภ.น้าท่วมจะ
แก้ปัญหาอย่างไรกับตรงแยกหัวทะเลจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งทั้ง 2 ที่บังเอิญอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขต 2
ของผม เขตอาเภอเมืองทั้ง 2 ที่ ซึ่งผมเองเมื่อเช้าได้ไปรับคณะท่าน มท.3 กับทางท่านประธานสภา ตอน
เที่ยงผมได้มีโอกาสคุยกับทางเทศบาลนคร เทศบาลหัวทะเล และชลประทาน ด้วยกัน 3 ฝ่าย คร่าว ๆ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกับท่าน สจ.มนัสพูด จริง ๆ แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องชลประทาน เกี่ยวข้องกับเรื่องทาง
หลวง เพราะที่สอบถามมาปัญหาทางหลวงที่เจอส่วนใหญ่ทางหลวงเขามีหน้าที่ทาถนนไม่ได้ศึกษาว่าเวลาน้า
มาจะทาท่อลอดขนาดไหน สิ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่ และชลประทานเองก็ให้ข้อคิดดี ท่านบอกว่าโคราชน้ามันมา
จากที่สูงลงสู่ที่ต่า ฝนตกอย่างไรก็ไหลลงลาตะคลอง ไม่แปลกใจที่ตรงหัวทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ของเขต 1 ของ
ท่านประธาน ในหมู่ 1 ตรงสามแยกจักราชพี่น้องที่เดินทางมาตั้งแต่จักราช เฉลิมพระเกียรติ หรือโชคชัย

ครบุรี เสิงสาง เดินทางเข้าเมือง ซึ่ง 5-6 อาเภอนี้ต้องเดินทางเข้าเมืองจะต้องผ่านตรงแยกจักราช เมื่อวัน
ศุกร์ที่แล้ว ศุกร์ที่ 20 ฝนตกทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าทางสามเลนเหลืออยู่แค่เลนเดียวที่วิ่งได้ วิ่งได้ช้า ๆ ด้วย
เพราะน้าท่วมอีกสองเลนไม่สามารถวิ่งได้ ซึ่งทางเข้าเมืองมีทางเข้าทางนี้ทางเดียว ซึ่งโดยปกติจะสามารถ
เลี้ยวเข้าทางโรงเรียนบุญวัฒนาได้เข้าเมืองทางนั้นได้ก็น้าท่วมสนิท จะเข้าถนนเบญจรงค์ก็ท่วมสนิท จะเลี้ยว
ซ้ายไปถนนท้าวสุระผ่านแผงผลไม้อันนั้นก็ท่วมสนิท มีทางเดียวคือขึ้นสะพาน จริง ๆ แล้วผมได้มีโอกาส
หารือกับทางเทศบาลนครทางเทศบาลนคร และหัวทะเล ก็ได้ทารายละเอียดให้ ผมจะฝากท่านประธานสภา
ว่าที่ผมมีรายละเอียดอยู่ 2-3 เรื่อง รายละเอียดคงไม่ลงมาก แต่จะบอกว่าจริง ๆ แล้ว มันจะต้องเป็น
การบูรณาการร่วมกัน ไม่ใช่แค่ฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว ผมเชื่อว่าท่านรองฯนพดล ท่านเป็นฝ่ายบริหาร แต่ท่าน
ไม่ได้อยู่อาเภอเมือง ท่านอยู่วังน้าเขียว ปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่จะรู้ดีที่สุดคือพวกเรา อย่างท่านมนัสอยู่โนน
ไทย ก็รู้ปัญหาของโนนไทยในเขตอาเภอเมืองพวกเรารู้ แต่เราไม่สามารถทาได้ อย่างน้อยผมว่าน่าจะมีโอกาส
ร่วมกัน ไม่ใช่ให้ฝ่ายบริหารทางานฝ่ายเดียว อย่างน้อยอาจจะทาเป็นโซน เช่นโซนนี้คนที่เกี่ยวข้องอาเภอ
เมือง ใครที่เกี่ยวข้องบ้างโซนนี้กี่คน ฝ่ายบริหารเข้ามาดูแลตรงไหนได้บ้าง ฝ่ายสภาคุณอยู่ในพื้นที่คุณรู้
ปัญหา คุณนาปัญหาตรงนี้เข้ามาและมาแก้ แต่หลายคนอาจจะถามว่าในเมื่อเห็นปัญหาทาไมเราไม่ทา
โครงการของ อบจ. ผมต้องเรียนว่าที่ผมบอกในส่วนของเทศบาลที่ปัญหาทาไม อบจ.ทาโครงการไม่ได้ 1.
เป็นที่รถไฟ และได้มีโอกาสพูดคุยกันกับทางชลประทาน เทศบาลนครฯ บอกว่าประชุมทุกครั้งรถไฟไม่เคย
มาประชุมด้วย ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเราจะบูรณาการน่าจะต้องเป็นการประชุมนอกรอบ หรือจะเปิดเป็น
สภาย่อย ๆและทางท่านประธานต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นทางหลวง รถไฟ จริง ๆ สานักทาง
หลวงผมเคยหารือบอกว่าขอนแก่นตอนนี้ทางรถไฟที่ผ่านตัวเมืองขอนแก่นเขาไม่วิ่งตามถนน เขาออกแบบ
ยกระดับขึ้นไปชั้น 2 ที่โคราช ถามว่าอาเภอเมืองไล่มาตั้งแต่เขต 4 เขต 8 โคกกรวด พอเข้ามาในเขต
เทศบาลนคร ทางรถไฟกับจุดตัดถนน จุดตัดทางน้ามีเป็น 10 จุด ตอนนี้ในเมืองมีโอกาสขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ
ถ้าเราไม่ทาตอนนี้อีกสักหน่อยรถไฟวิ่งผ่านถนนก็ต้องหยุด รถยนต์ก็ต้องหยุดให้รถไฟวิ่งผ่าน และพอรถไฟมี
เลนรางคู่ มีความเร็วสูงปริมาณการรถไฟทุกวันนี้วิ่งอยู่ประมาณ 100 เที่ยว อาจจะเพิ่มเที่ยวรถไฟขึ้น
การจราจรในเมืองก็จะติดขัดเพิ่มขึ้น แล้ววันใดที่น้าท่วมทุกวันนี้น้าท่วมนอกจากทางถนนหลวงจะเป็นเขื่อน
กั้น ทางรถไฟก็เป็นเขื่อนกั้นเหมือนกัน พวกเราเองได้มีการบุกรุกที่เดิม เช่น ตรงหน้า ปภ.ถ้าใครวิ่งออกเส้น
นั้นเวลาฝนตกน้าท่วมประจา เขาเรียกแถวนั้นว่าบึงพญาปราบ สมัยก่อนเป็นบึงแล้ว ปภ.ก็ไปสร้างที่
สมัยก่อนถ้าย้อนไปสัก 10 ปี ปภ.ตรงนั้นจะมีบ่อน้าขนาดใหญ่รับน้าอยู่ ซึ่งปัจจุบัน ปภ.เองก็ได้ถมบ่อน้า
และทาเป็นที่จอดรถ เป็นที่ที่ใช้งานของ ปภ. เมื่อน้ามันรวมลงมามันก็อยู่ตรงนั้น พอทาเสร็จมันก็เอ่อบน
ถนน อบจ.ก็ไปตั้งเครื่องสูบข้ามมา ซึ่งผมได้มีโอกาสหารือกับท่าน สจ.ณัฐชัย บังเอิญว่าเป็นพื้นที่เขต อ.เมือง
ที่ต้องเกี่ยวข้องกับทาง สจ.ณัฐชัย เพราะหลังจากที่เทศบาลนครฯ เวลาน้าท่วมสูบออกพอพ้นเขตเทศบาล
นครฯ แล้ว เทศบาลนครฯ ก็ไม่สามารถทาอะไรได้แล้ว เพราะนอกเขตอานาจหน้าที่ บ้านเกาะก็รับช่วงไป
บ้านเกาะก็ทาได้ในส่วนที่ทาอะไรที่เกินเลยกว่านั้นพยายามจะสูบให้พ้นพื้นที่ตนเองเหมือนกัน ต้องขอบคุณ
ทางท่านนายกฯ เมื่อวานที่ได้ประชุมเรื่อง อบจ.สัญจร ได้หารือกันในส่วนหลาย ๆ เขต อ.เมืองที่มีปัญหา
เรื่องฝนตก น้าท่วม ท่านนายกจัดรถเครื่องจักรเข้าไปปรับผิวถนนให้ แต่ผมเรียนว่าในเขตผมผมไม่ต้องการ
รถเครื่องจักร ผมต้องการรถแมคโครเพื่อไปเปิดทางน้า ฝากเรียนฝ่ายบริหารว่าหลังจากวันนี้ตอนเที่ยงผมได้
คุยกับเทศบาลนครฯ เขามีรถแมคโคร 1 ตัว ผมสอบถามทาง อบจ. หัวหน้าวิสาบอกว่าเดี๋ยวจะเช็คให้ ปกติ
อบจ.เรามี 2 ตัว ที่ผมต้องเร่งเพราะผมเพิ่งอ่านดูกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศพายุดีเปรสชั่นจะเข้าอีกรอบ
หนึ่ง วันที่ 30 นี้น่าจะถึงจังหวัดนครราชสีมาถึงวันที่ 1 เดิม ๆ ที่เคยท่วมมันก็ไม่แคล้วจากนี่ ผมเองต้องฝาก

จากวันนี้วันที่ 26 ถ้าทางานแบบราชการผมว่าก็ไม่เป็นไรค่อย ๆ ทา เดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ปิดหยุด
งาน แต่ผมเองกับเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ท่าน ผมเชื่อว่าทุกคนต้องสัญจรมาทางานที่นี่ ต้องสัญจรผ่านแยกจัก
ราชกันทุกคน ผมเชื่อว่าเวลาจากนี้ไปอีก 3-4 วัน เราสามารถทาอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อย จากเคยท่วมกัน
2 วันเต็ม ๆ อาจจะเหลือสัก 1 วันก็ยังดี ยังไงอยากจะฝากเอกสารให้ท่านประธานสภาฯ หารือดูถ้าเป็นไป
ได้ จริง ๆ อยากให้มีการคุยนอกรอบ เพราะถ้าจะประชุมใหญ่อย่างนี้บางทีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ไกล ๆ ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องก็ต้องมารับฟังปัญหาด้วย แต่ถ้าเราสามารถคุยกลุ่มย่อย ๆ ได้ นาปัญหานี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็
จะได้เชิญเขามาพูดคุยกัน ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญรองนพดลครับ
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสาคัญ โดยเฉพาะปัญหาน้าท่วม
ผมได้ดูเรื่องของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับผลกระทบน้าท่วม เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ร่วม
หารือในที่ประชุมในระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยกตัวอย่างที่หน้า ปภ. ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ให้
ความสาคัญว่าเป็นถนนสายหลักของจังหวัดนครราชสีมาอยู่แล้ว ได้มีการประชุมโดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ
เข้ามาร่วมหารือโดยท่านผู้ว่า รองอุกริช เป็นประธานในที่ประชุมมีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว ระยะสั้นได้มอบหมายทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้มาทาความสะอาด ในเรื่องรางระบายน้า
เพื่อให้ระบายน้าได้รวดเร็วขึ้น ในระยะยาวได้หารือว่าจะหารถแมคโครส่วนหนึ่ง และมอบทางเทศบาลอื่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานกับหน่วยงานหลัก เช่น ทางรถไฟ รถไฟคือปัญหาหลักเหมือนที่ท่าน
สมาชิกฯ ได้เสนอมาแล้วว่าเวลาประชุมทุกครั้งหน่วยงานต่าง ๆ จะมาประชุมเยอะ ทางหลวง ชลประทาน
อบต เทศบาล ส่วนใหญ่จะมาประชุม แต่ติดปัญหาว่าพื้นที่ในทางระบายน้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ของเอกชน
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยระบายอาจจะเป็นระยะสั้น ได้ดาเนินการไปส่วนหนึ่ง
ระยะยาวคาดว่าปัญหาน้าท่วมผมมองว่าเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดจากที่ได้ออก อบจ.พบประชาชน ท่าน
นายก อบต.หลาย ๆ อบต.ก็คุยปัญหาเรื่องน้าท่วม ได้หารือเป็นแนวทางว่าถ้า อบจ.เข้าไปทา อบจ.เรามี
งบประมาณ มีเครื่องจักรก็จริง แต่อาจจะไปติดขัดในเรื่องอานาจหน้าที่ในการที่จะไปช่วย ที่ส่วนใหญ่มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นที่เอกชนมีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ ผมได้หารือกับที่ประชุมเมื่อครั้งประชุม
อบจ.พบประชาชน อ.เมือง ว่าจะนาแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งจังหวัด นาเรื่องเสนอให้ท่าน
นายกฯ ได้นาเสนอให้ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานในที่ประชุม ผมเชื่อว่าท่านผู้วา่ ฯ มีอานาจสั่งการในหลาย ๆ
อย่าง ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของส่วนราชการหรือเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
แก้ปัญหาในภาพรวมจริง ๆ อย่างที่ท่าน สจ.อดุลย์กล่าวว่าจะขอรถแมคโครไปขุดลอกเพื่อระบายน้า ผมก็ยัง
หนักใจรถแมคโครเราก็ยังมีอยู่แต่มีอยู่จานวนจากัดมี 2 คัน ปัญหาน้าท่วมท่วมหลายที่เราก็ต้องพยายาม
จัดสรรให้มันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ฝากท่าน สจ.ว่าถ้าประสานรถแมคโครแล้ว
ในพื้นที่ที่น้าที่จะระบายไประบายไปด้านล่าง อบต.หรือหน่วยงานด้านล่างจะมีปัญหาหรือไม่ ฝากท่านตรงนี้
ด้วย ถ้าเป็นไปได้ก็จะได้มาช่วยหารือกัน ขอรับเอาไว้ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ถือว่าของท่านมนัสเป็นข้อสอบถามนะครับ จะถามหน่วยงาน แต่ของท่านอดุลย์เป็นกระทู้สดในการถามและ
ท่านก็ตอบ ฝากว่าเรื่องนี้ถ้าท่านจะประชุมก็เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าไปร่วมประชุมด้วย ทางสภาจะมอบหมาย
ให้กับคณะกรรมาธิการขนส่งที่รับผิดชอบรับข้อมูลเรื่องนี้ไปดาเนินการพร้อมกันด้วยเป็นฝ่ายของสภาด้วย
กระทู้สดต่อไปเชิญท่านพรชัยครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายพรชัย
อานวยทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ.นม. เขต อ.ครบุรี เขต 2 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้ที่

เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการครูถ่ายโอนเกี่ยวกับปัญหาการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทราบข่าวว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนาเข้า ก.จ.จ. จังหวัด ในการ
พิจารณา
ผมทราบข่าวมาว่าในการพิจารณาในครั้งนี้มีทั้งผู้ที่ดีใจและผู้ที่เสียใจแต่ผมอยากทราบว่า
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารนั้น มีหลักเกณฑ์อย่างไร เพราะการโยกย้ายแต่ละครั้ง หลาย
ครั้งตั้งแต่โยกย้ายผู้บริหารที่อาเภอสีคิ้ว จนกระทั่งมาการโยกย้ายใหญ่ที่จะถึงนี้มันเป็นปัญหาอย่างมากมาย
ผมเองนั้นเริ่มแรกทีเดียวที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยแรก สมัยท่านนายกวิทูร
ชาติปฏิมาพงษ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ในสมัยนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์และรับการถ่ายโอนโรงเรียนเข้ามา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้วยความมุ่งหวังของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยความมุ่งหวัง
ของบุคลากรทางการศึกษาที่เคยอยู่กับสานักงานเขตพื้นที่เดิมได้มีความต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในภายใต้
ชายคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เขาคิดว่าเขาจะได้อยู่ดีขึ้น มีระบบ ระเบียบการบริหาร
การศึกษาที่ดีขึ้น มีปัจจัยพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นซึ่งตามหลักการโอนมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้กาหนดว่าต้องไม่แย่ไปกว่าเก่า ต้องดีกว่าเดิม วันแรกที่ได้ไปเชิญชวนได้ไปทาความเข้าใจกับพี่น้องเพื่อน
ครู ผู้บริหารในแต่ละโรงเรียนเขาอยากมากันอย่างมากมายและจนถึงปัจจุบันนี้ได้โอนเข้ามาสังกัดอยู่กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาถึง 58 โรงเรียน แต่ยังอยู่ที่ สพม. เขต 31 เพียงแค่ 50 โรงเรียน
นั่นแสดงว่า โรงเรียนต่างๆ นั้นมีวัตถุประสงค์ มีความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เขามาด้วยความยิ้มแย้ม ด้วยความภาคภูมิใจ ดีใจ สังเกตได้จากอาการจากสี
หน้า จากการกระทา ความกระตือรือร้นที่จะมาทางานภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า
ขาวผ่อง แต่วันนี้หน้าดา จนเขาคิดว่าไปถอนมันมาหรือไง เขาไม่เคยเกิดความไม่สบายใจ จนกระทั่งมาถึง
ระบบการศึกษาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้เขาเกิดข้อกังหาอย่างมากมาย เขาไม่
กล้ามาถามหรอกครับ เพราะเขาเป็นผู้ปฏิบัติ ถามมากเดี๋ยวโดน แต่ผมไม่กลัวหรอกครับ ย้ายผมไปเป็น
สจ.อ.เมือง ก็ได้ครับ ปัญหาต่าง ๆ พวกนี้เราต้องเข้ามาดู ผมฝากด้วยครับ คณะกรรมการครูถ่ายโอนในการ
พิจารณาเข้าสู่กองการเจ้าหน้าที่และนาเสนอสู่ ก.จ.จ.จังหวัด มีหลักเกณฑ์อย่างไร ผมเองในฐานะที่เคยเป็น
อนุกรรมการพิจารณาการโยกย้ายผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 มาก่อน 2 สมัย ผมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโยกย้าย 1.ต้องคานึงดูว่าครอบครัว
เขาอยู่ตรงไหน อย่างไร ความอาวุโส และการที่อยู่โรงเรียนเล็กกระโดดไปโรงเรียนใหญ่ หรือจากโรงเรียน
ใหญ่ลงมาเล็กก็ต้องดูขวัญและกาลังใจ ของผู้บริหารเขาด้วย หลักเกณฑ์มันต้องเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ไม่ใช่ว่าหลักเกณฑ์ในวันนี้พิจารณาอย่างนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในครั้งหน้าก็ตั้งมาใหม่อีก
ตามใจชอบ มันไม่ใช่ครับท่านประธาน การศึกษามันจะอยู่ได้อย่างไร ยิ่งในวันนี้นะครับเขาดูถูกทั้งประเทศ
ทั้งโลก ระดับการศึกษาประเทศไทยติดอันดับในอาเซียนอยู่ในอันดับ 8 วันนี้ต้องเข้ามาดู มาให้ความใส่ใจ
อย่างที่ผมเคยนากราบเรียนไปแล้วว่าในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยในเรื่องของงบประมาณเขามีความ
ภาคภูมิใจ ในเรื่องของการบริหารงฝาน ความเป็นเอกภาพในการที่เขาจะตัดสินใจต่าง ๆ มันน้อยลง วันนี้
ลองสอบถามดูได้ถ้ามีโอกาสที่เขาจะได้ย้ายกลับคืนสู่ถิ่นเก่า กลับไป สพม. 31 คืน เพราะมีบุคลากรเยอะ
มาก นอกจากผู้บริหารที่ประสานผมมา คุยกับผมมาโดยตลอดในฐานะที่ผมเคยอยู่วงการศึกษามาพอสมควร
เพราะฉะนั้นมีเพื่อนครูที่อยู่ตามแต่ละโรงเรียน ได้มาบอกกล่าวถ้าย้ายได้ฉันย้ายแล้ว ถ้าลองเปิดเปิดให้ย้าย
เลยครับวันนี้จะเหลืออยู่กี่โรงเรียน ถึงครึ่งไหม วันนี้ต้องเอาความรู้สึกของคนเหล่านั้นมาอยู่ด้วย ฝากถึง
คณะกรรมการการศึกษาด้วย แต่งตั้งกันมาแล้วท่านได้ลงไปดูไหม ผมเสียใจเหมือนกัน แต่ก่อนผมเคยเป็น
คณะกรรมการการศึกษาแต่พอมาในชุดสมัยนี้น่าจะแต่งตั้งผู้ที่สนใจในเรื่องของการศึกษา ผู้ที่มีความรู้เรื่อง

ของการศึกษาได้เข้ามาดูช่วยกันอุ้มชูการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 58 โรงเรียน บุคลากรครู
เกือบ 2,000 คน นักเรียน 30,000 กว่าคน มันต้องใส่ใจ สภาต้องรับทราบ วันนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่าน
ผมเชี่อมั่นว่าก็ยังไม่รู้ ไม่ทราบว่าความเป็นไปเป็นมาการศึกษาของ อบจ.เรามันเป็นอย่างไร มันตกต่าขนาด
ไหน ผมขออนุญาตใช้คาว่าตกต่าครับ ไม่เกิดมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้น วันนี้ทั้งประเทศเขามองดูแล้วครับ
จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสังกัดมากที่สุด 58 โรงเรียน จังหวัดอื่นไม่มีเท่าครับ โดยเฉพาะ อ.ครบุรี ของ
ผมเอง มีโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง 6 โรงเรียน มากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
เช่นเดียวกัน เพราะในขณะนั้นผมเองได้ไปทาความเข้าใจกับพี่น้องเพื่อนข้าราชการครูตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้บริหาร ตลอดจนทั้งกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองในแต่ละโรงเรียน มาอยู่เถอะ
งบประมาณมาก ดูแลมากจากท่านที่เคยได้งบประมาณเท่านี้ไปอยู่ อบจ.แล้วจะได้รับเท่านี้ ท่านเคยอยู่กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมมาอยู่กับ อบจ.ท่านจะมีความสุขในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของการ
บริหารจัดการในแต่ละโรงเรียนของท่านเอง แต่วันนี้มันไม่ใช่ วันนี้เขาถามกลับคืนมาไหนในสิ่งที่พูดไป มัน
หลอกลวงกันเข้ามาหรือไม่ วันนี้ฝากท่านประธานในการที่จะพิจารณา ผมทราบว่าท่านประธานก็เป็นหนึ่ง
ในบุคคลหนึ่งที่อยู่ใน ก.จ.จ. ยับยั้งก่อนได้ไหมครับ ในการที่จะเสนอในวันพรุ่งนี้ ลองกลับมาพิจารณาดู ผม
ยกตัวอย่าง ผมขออนุญาตเอ่ยนามผู้บริหารสถานศึกษาจากครบุรีท่านหนึ่ง จากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
รู้สึกว่ามีโผจะย้ายไปอยู่ที่บ้านโรงเรียนมะค่า ซึ่งมันไกลและท่านก็จะเกษียณอยู่แล้วน่าจะพิจารณาความ
อาวุโสไม่ให้ขึ้นโรงเรียนใหญ่ที่ครบุรีมัธยมก็ไม่เป็นไร และอีกอย่างหนึ่งผมทราบมาว่าท่านเองก็ไม่ได้เขียนขอ
ย้าย หลักการย้ายผู้บริหารหรือบุคลากรผมเคยเป็นมาก่อนในเขต 3 ก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาเขียนขอย้าย
หรือไม่ เขาไม่เขียนขอย้ายแล้วย้ายเขาไปไกลมันเหมือนการลงโทษเขา เหมือนเตะโด่งเขาไป ท่านประธาน
ครับ ลองพิจารณาเขาจะอยู่อย่างไร ครอบครัวเขาอยู่นั่น พี่น้องเขาอยู่นั่น ลูกเขาอยู่นั่น เมียเขาอยู่นั่น เขา
ต้องขับรถจากครบุรีไปโรงเรียนบ้านมะค่า 100 กว่ากิโล ไปกลับน้ามันเท่าไร เวลาที่เขาจะอยู่กับครอบครัว
บั้นปลายของการเกษียณ ของการทางานร่วมกับชุมชน อย่าลืมนะครับว่า บ้าน วัด โรงเรียน มันต้องอยู่
ด้วยกัน เวลาบ้าน วัดมีงานใด ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาแถวบ้านผมเขาลงไปช่วย อย่างเขาสอบนักธรรมตรี โท
เอก ของพระภิกษุสงฆ์ ที่ผ่านมาเขาก็ลงไปช่วย นาเด็กนักเรียนลงไปช่วย ตัวเขาเองก็ลงไปคลุกคลีช่วยกับ
ชุมชนมาโดยตลอด มีความผูกพันกันมาโดยตลอด แล้วเอาเขาออกไป เขาผิดอะไร ผมถามกลับไปอีกนิดหนึ่ง
ว่าเมื่อการโยกย้ายผู้บริหารที่โรงเรียนสีคิ้ว ก็ให้เหตุผลว่าเอาไว้อยู่นี่เป็นคนดั้งเดิม เป็นคนอาเภอนี้ เข้ากับ
ชุมชนได้ดี ควรจะเข้ามาอยู่บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ ทั้ง ๆ ที่ว่าเคยอยู่โรงเรียนเล็ก ๆ 300 กว่าคน
กระโดดขึ้นไป 2,000 กว่าคน เอาหลักเกณฑ์อะไรครับ แล้ววันนี้ลองไปตรวจดูเลยครับโผโยกย้ายขึ้นมา
โรงเรียนใหญ่มาโรงเรียนเล็ก ก็ให้เหตุผลไปบริหารเพื่อให้โรงเรียนเล็กมันใหญ่ขึ้นมาเหมือนเคยอยู่ คาตอบ
ศรีธนญชัยครับ ขวัญและกาลังใจและหลักเกณฑ์ และวันนี้ ผอ.ที่อยู่ครบุรีเขาก็อยากอยู่ใช้เหตุผลเดียวกับสี
คิ้วก็ได้ อยู่ในชุมชนดูแลชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผมขอฝากครับพิจารณาใหม่อีกสักรอบหนึ่ง ถามดูด้วย
ครับแล้วหลักเกณฑ์มันเป็นอย่างไร ไม่ใช่หลักของกู ฝากครับ 1 เรื่อง เรือ่ งที่ 2 เรื่องมันสาปะหลังฝากถาม
ไปถึงทางผู้บริหารในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกมันสาปะหลัง หลายครั้งที่ผมขึ้นอภิปราย
ว่า อบจ.นม. มีแนวทางหรือมาตรการอย่างไร ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ซึ่งสร้างเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ปีหนึ่งไม่ต่ากว่า 4-5 หมื่นล้านบาท ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกมัน
สาปะหลังมากที่สุดในโลก
ซึ่งในปีนี้คาดว่าในเดือนหน้านี้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวถอนมันสาปะหลังจะออกสู่
ท้องตลาด ประมาณ 28-30 ล้านตัน ล้นตลาดอย่างแน่นอน เพราะตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ
แทรกแซงรับจานาที่ผ่านมา ของยังอยู่ในโกดัง ยังไม่เอาออกขายเหลืออีกจานวนมาก ของเก่ายังไม่ขาย

ของใหม่เข้ามา มีปัญหาแน่นอน มันก็ตกกระทบถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ซึ่งเดิมทีในวันนี้ผม
เองประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะต้องเข้าพบ และมาแจ้งยกเลิกเมื่อวานเพราะสืบเนื่องมาจากเมื่อ
วันที่ 17 ก.ย.56 ที่ผ่านมาผมเองได้สอบถามพี่น้องเกษตรกรชาวหนองบุญมากในเรื่องของทิศทางที่จะ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ว่าเอาอย่างไร เราจะมีมาตรการไหนรองรับ ช่วยเหลือกัน ก็เลยว่ามี
มติกันในที่อาเภอหนองบุญมาก อาเภอเสิงสาง อาเภอโชคชัย อาเภอครบุรีที่หอประชุมอาเภอหนองบุญมาก
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.56 มีมติว่าไม่เอาโครงการขอให้รัฐบาลนั้นได้จ่ายสนับสนุนขออนุญาตให้รัฐบาลนั้นได้จ่าย
ชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรโดยตรง พอวันที่ 18 ก.ย.56 ผมได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์โดยอธิบดี
กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ ให้ไปชี้แจงที่กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้ไปชี้แจงว่าพี่น้อง
เกษตรกรทั้ง 4 อาเภอ อยากนาเสนอต่อรัฐบาลว่าให้ทางรัฐบาลนั้นได้ช่วยเหลือในเรื่องของการจ่าย
ค่าชดเชย หรือจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรโดยการโอนเข้าสู่บัญชี ธ.ก.ส. โดยตรงไม่ต้องผ่านโครงการรับ
จานา ทางอธิบดีและคณะกรรมการนโยบายมันสาปะหลังแห่งชาติ ในวันนั้นก็ยอมรับฟัง แต่ขอเปลี่ยนจาก
คาว่าจ่ายชดเชย
หรือจ่ายส่วนต่างให้ใช้คาว่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
เหมือนคล้ายๆกับยางพารา แล้วเขาให้กลับมาถามพี่น้องประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรแน่ ผมเลยได้
ไปประสานเครือข่าย ทั้งประเทศให้ประชุมถามพี่น้องเกษตรกร ในแต่ละจังหวัดว่าเอาอย่างไร เพราะในวันที่
26 ก.ย.56 คือในวันนี้ต้องให้คาตอบกับรัฐบาล พี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ มีพื้นที่ที่ปลูกมันสาปะหลัง
56 จังหวัด จาก 77 จังหวัด ส่วนใหญ่หลายจังหวัด โดยเฉพาะ 6 จังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา เขาประชุมกันใน 6
จังหวัดภาคตะวันออก เขาประชุมในภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัด
กาแพงเพชร ภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมา ประชุมดีเดย์พร้อมกัน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา ท่าน
จะได้ไปบอกกล่าวได้ว่า วันนี้ความคืบหน้ามันเป็นอย่างไร ทั้งทั่วประเทศได้ให้คาตอบมาประชุมเมื่อวันที่
24 ก.ย.56 เป็นมติเดียวกันว่าขอให้รัฐบาลนั้น สนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องผ่านโครงการรับจานา
ซึ่งจะนาเสนอในวันนี้พอดีเปลี่ยนอธิบดีเมื่อวาน เลยขอเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 3 ต.ค.56 ฝากถึง
เพื่อนสมาชิกถ้าถามนะครับ เพราะว่าในเดือนหน้าฤดูเก็บเกี่ยวถอนมันก็ออกมาแล้ว ท่านจะได้ตอบได้ว่า
เกษตรกรของท่านจะทาอย่างไร มันมีอนาคตอย่างไร แล้วผมคงจะกลับมาบอกเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง อีก
ประเด็นหนึ่งนั่นคือทางพวกผมเองได้เสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนมันสาปะหลังแห่งชาติเอาไว้ เพราะว่าเราหวัง
พึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เราเลือกเข้าไป ก็ไม่เคยมีใครเข้าไปพูดเรื่องมันสาปะหลัง วันนี้เราเลยอยากจะ
ออก พ.ร.บ.กองทุนมันสาปะหลังแห่งชาติ โดยภาคประชาชน เราเอาเกษตรกรที่เดือดร้อนมาร่วมกันลง
รายชื่อ การที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ใดๆออกมา โดยภาคประชาชน ต้องเข้าชื่อกันไม่ต่ากว่า 20,000 รายชื่อ
หรือถ้าจะเสนอโดย ส.ส.ต้องไม่ต่ากว่า 20 คน แต่วันนี้ ส.ส.หลายร้อยคน 20 คนก็ไม่กล้าที่จะเสนอ แต่
ภาคประชาชนจะเสนอเองเพราะเขาต้องช่วยตัวเองแล้วในวันนี้ เพราะในแต่ละปีนั้น พอฤดูเก็บเกี่ยวถอนมัน
ออกมา ราคาตกต่าพี่น้องเกษตรกรก็ไปประท้วงที ปิดถนนที เพื่อเรียกร้องตามสิทธิที่เขาพึงจะได้รับการดูแล
จากรัฐบาลในฐานะที่เขาเป็นคนไทย เสียภาษี ให้กับประเทศไทย เราต้องขับเคลื่อน ฝากถึงสมาชิกทั้ง 29
อาเภอ ขอรายชื่อให้ครบ ร่วมกับผมสัก 20,000 รายชื่อ แล้วจะนาเสนอออก พ.ร.บ.กองทุนมันสาปะหลัง
แห่งชาติ เราจะได้ไม่ต้องเกณฑ์คนมาประท้วงกันอีก ไม่ต้องเกณฑ์คนมาให้ลาบาก เพื่อที่จะได้มีกฎหมาย
รองรับ เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง เขาจะได้มีอนาคตมีความยั่งยืนในอาชีพของเขา เพราะอาชีพเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง มันมีมานานหลายสิบปี สมัยพ่อ สมัยแม่ อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ลูกก็ผมหงอกตาม
แม่ไปแล้ว มันก็เหมือนเดิม ไม่ได้พูดกระทบนะครับ วันนี้พี่น้องผมปลูกมันสาปะหลัง ปีหนึ่งถอนได้ครั้งหนึ่ง

ประธานสภา อบจ.นม.
นายพิเชฏฐ์ ชัยศรี
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่

ประธานสภา อบจ.นม.
นายนพดล เนียมสูงเนิน
รองนายก อบจ.นม.

มัน 2 กก. ซื้อไข่ได้ยังไม่พอฟองเลยครับ ปลูกมันสาปะหลังปีหนึ่งนะครับ กว่าจะได้ นี่คือเกษตรกรผู้ปลูก
มันสาปะหลัง วันนี้ผมเลยต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่า อบจ.นม.ที่เป็นองค์กรที่ใหญ่มีงบประมาณมาก มีสมาชิกที่
มากที่สุดในประเทศไทย มีมาตรการอย่างไร ไม่ต้องบอกให้ผมไปซื้อต้นมันแจกนะครับ มันมีมาตรการ
อย่างไรที่เป็นรูปธรรม ที่จะก่อให้เกิดรายได้ ความอยู่ดี กินดี ของพี่น้องเกษตรกร ขอฝากไว้ครับ คงไม่ต้อง
บอกให้ สจ.ไปคิดซื้อต้นมันอีกนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวฝ่ายบริหารค่อยตอบนะครับ ขอเชิญท่านพิเชฎฐ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ผมพิเชฏฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง เมื่อสักครู่มีการ
กล่ าวถึง คณะกรรมการการศึกษา จริ งๆอยากจะเรียนให้ ที่ ประชุ มได้ รั บทราบว่ าทางคณะกรรมการ
การศึกษาก็ไม่ได้นิ่งเฉย พวกเราได้นัดประชุมผู้อานวยการโรงเรียน ประชุมทั้ง 6 โซน เกี่ยวกับเรื่องปัญหา
การทางานการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ทั้ง 58 โรงเรียน เราได้รับทราบปัญหา โดยทา
เป็นตารางสรุปข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีการพูดคุยกันนอกรอบ ก่อนจะมีการพูดคุยกัน กว่าจะได้ข้อมูลทางครู
อาจารย์ก็ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล ให้เรารับทราบ จนกระทั่งมีการเตะฟุตบอล เล่นกีฬาด้วยกัน ก็ได้นั่งคุยกัน
นอกรอบ เราได้ข้อมูลหลายๆอย่าง ซึ่งเป็นที่ต้องการของคณะครู ทั้ง 58 โรงเรียน ทางคณะครูได้สรุป
ปัญหามาให้เราเป็นข้อๆไป ซึ่งเรื่องพวกนี้ได้นาไปสู่กระบวนการผ่านให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ ซึ่งปัญหา
หลายๆข้อ ทางฝ่ายบริหารได้จัดการแก้ไขให้มันดีขึ้น ส่วนบางอย่างต้องอาศัยเวลา ขั้นตอนต่างๆ ผมเรียน
อย่างนี้ครับว่าฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องนี้ ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านพรชัย ท่านเป็นห่วงครู มาก
เป็นพิเศษกับเรื่องมันสาปะหลัง เรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการการศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้มีการพูดคุย
กับครูอาจารย์หลายๆ รอบแล้ว และไม่นิ่งนอนใจในเรื่องการศึกษาหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง AEC ซึ่งผม
เคยเรียนทางสภาแล้วครับว่าทางฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้ทุกคณะเสนอโครงการเข้าไป เพื่อให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการดูแลประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะคณะกรรมการต่างๆ เสนอไปแล้ว ขอให้ท่าน
เสนอโครงการต่างๆที่ท่านเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ อยู่ในอานาจของคณะกรรมการแต่ละคณะ ฝาก
เรื่องนี้ด้วยครับ ขอเอ่ยนามอีกครั้ง ขอให้ท่า นพรชัย สบายใจได้ ท่านไม่ต้องห่วงนะครับ คณะกรรมการ
ศึกษาก็ยังทางานอยู่ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ คืออย่างนี้นะครับ เนื่องจากท่านพรชัย ลักษณะเป็นกระทู้สด ก็ต้องให้ฝ่ายบริหารได้ตอบก่อน
ท่านจุฑาสัณห์ รอสักครู่นะครับ แต่ว่าท่านพิเชฏฐ์ ใช้สิทธิพาดพิงนะครับ ขอเชิญรองนพดลฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่าน ส.อบจ.นม. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ ได้เห็น
ความสาคัญเรื่องของการโยกย้ายครู โดยเฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ ซึ่งเป็นผู้สูงสุดในสถานศึกษา ทางฝ่าย
บริหารเองถือว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนนั้นมีความสาคัญในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ถือว่ าเป็ นการพั ฒนาเด็ ก เหตุ ผลที่ผ่านมาก็เล็งเห็นว่าช่ วงเดือนตุ ลาคม ส่วนใหญ่ จะมี ข้าราชการครูที่
เกษี ยณ ในตาแหน่งของผู้อานวยการบ้ าง เพราะฉะนั้นก็จะมี การโยกย้ าย ก็คือส่ว นใหญ่จะโยกย้ายใน
โรงเรียนสังกัด อบจ. เนื่องจากว่ามีการสลับหมุนเวียนตาแหน่งกัน เพราะว่าตาแหน่งว่า งก็ต้องหาคนมา
ทดแทน และในการที่จะหาคนมาทดแทนนั้น เราไม่ได้มองว่าคนนั้น คนนี้ แต่เรามองว่าคนที่จะมาทดแทน
มันต้องมีการทาหนังสือแจ้งความจานงมาว่า คุณจะโยกย้ายสลับโรงเรียนหรือไม่ อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ฝ่าย
บริหารได้นามาพิจารณาเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการที่จะโยกย้ายจากโรงเรียน ก. ไปอยู่โรงเรียน ข. เราก็ได้
มองว่าเป็นต้นเรื่องที่ขอมาอาจจะเป็นความประสงค์ของผู้ที่แจ้งย้าย เราพยายามพิจารณาให้เหมาะสม
บางครั้งการพิจารณาอาจตรงตามที่ท่านขอมา บางครั้งอาจจะไม่ตรง หรือใกล้เคียง เราพยายามทาอย่างไร

ข้าราชการครูของเราจะมีขวัญ กาลังใจ เพราะการโยกย้ายแต่ละครั้งอยากจะให้ท่านก้าวหน้าขึ้น โดยเราจะ
ได้พิจารณาจากไปโรงเรียนจากเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งสิ่งนี้คือเป้าหมาย เพราะเรา
ต้องการให้ข้าราชการครูโดยเฉพาะ ผอ.ได้มีความก้าวหน้า เพราะการที่ท่านได้อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ถือว่า
เป็นความก้าวหน้าในชีวิตราชการ เป็นขวัญกาลังใจของท่าน สิ่งนี้เองที่เราได้มาพิจารณาและอยากฝากว่าใน
การที่เราบริหารเราจะได้เห็นว่าบางครั้งถ้าเกิดเหตุ เกิดปัญหา มีเรื่ องร้องเรียน ข้อครหาเราก็อาจจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนใหญ่มาช่วยโรงเรียนเล็ก เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในโรงเรียนให้ทันท่วงที นี่คือ
เหตุผลในการย้าย เพราะฉะนั้นการย้ายอาจจะมีโรงเรียนเล็กบ้าง โรงเรียนใหญ่บ้าง เรามองว่าเราดูโรงเรียน
ในภาพรวม 58 โรง ท่านใดมีความสามารถแก้ไขปัญหาได้เก่ง เราก็จะพยายามผลักดันให้ไปอยู่โรงเรียนที่มี
ปัญหา ช่วยแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันเราก็มีข้าราชการครูเกษียณ เหตุผลในการย้ายจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ไปขนาดกลาง ไปขนาดใหญ่ เพื่อที่ให้โรงเรียนขนาดเล็กได้มีโอกาสที่ ผอ.ได้ว่าง เพราะการที่เราปล่อ ยให้
โรงเรียนขนาดใหญ่ว่าง ก็เกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหาร ที่ผ่านมา ผอ.โรงเรียนใหญ่ว่างมันก็มี
ปัญหาในการบริหารงาน เราก็พยายามย้ายให้โรงเรียนใหญ่ ๆ เต็มก่อน โรงเรียนขนาดเล็กเราก็จะได้มี
วิธีการจั ดสรร ผอ.ว่ าจะสอบเลยหรือจะสรรหาจากหน่วยงานอื่นมาดู แลโรงเรี ยนขนาดเล็ กต่อไป นี่คื อ
มาตรฐานเกณฑ์คร่าว ๆ ในการพิจารณา ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ใจกว้างว่าเราทางาน เปิดโอกาสให้เรา
ทางานได้เต็มที่ แต่ถ้าติดขัด มีปัญหาอะไรเราก็สามารถมาคุย มาปรับกันได้ และอีกอย่างในเรื่องของมัน
สาปะหลัง ถือว่าเป็นสินค้าที่มีความสาคัญกับจังหวัดนครราชสีมา กับที่ประชุมที่จังหวัด 2 ครั้ง โคราชโตได้
ก็คือ 1.อุตสาหกรรม และ 2.คือเรื่องของการเกษตร มันสาปะหลังถือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกในจังหวัด
นครราชสีมาค่อนข้างจะเยอะ ต้องขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้ให้ความสาคัญตรงนี้ แต่การแก้ไขปัญหาของ
มันนั้นผมคิดว่าแก้ปัญหาเรื่องราคา เป็นปัญหาใหญ่ เราต้องมองว่าจังหวัดนครราชสีมาปลูกมันเยอะจริงแต่
ทั้งประเทศภาพรวมปลูกมันก็เยอะ ผมคิดว่าต้องแก้ไขปัญหาในภาพรวม ขอฝากเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลใหญ่ได้
แก้ไขแต่การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ผ่านมา อกม.เราก็มี อบจ.เราไม่ได้ทอดทิ้ง เราทางานเชื่อมต่ออยู่กับเกษตร
จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการเกษตร เราต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ช่วยให้ข้อมูลเรา เราถึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ อย่างท่านนายกฯ เอง ท่านก็สนับสนุนไม่ว่าเรื่องของ อกม. ซึ่ง
ดูแลเรื่องของเกษตรอยู่แล้ว ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ อบจ.ได้เข้ามาช่วย นาเรียนให้ทราบครับ
ประธานสภา อบจ.นม.
เชิญท่านพรชัย
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมพรชัย อานวยทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต
อ.ครบุรี เขต 2 ขอบคุณท่านประธานครับที่ให้ลุกขึ้นชี้แจง สักครู่ที่ทางฝ่ายบริหารได้ตอบหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาการย้ายครู 1. คือ ต้องพิจารณาจากคาขอย้าย แต่เท่าที่ผมทราบ ผู้ที่โดนย้ายหรือเตะโด่งไม่ได้
เขียนขอย้ายครับ เขาเขียนขอย้ายในอาเภอหรือโรงเรียนถ้าเขาบอกว่าเหมือนที่ผมเคยเป็นอนุกรรมการของ
เขต 3 ในการเขียนขอย้าย ขอย้ายไปโรงเรียนใดถ้าไม่ได้ก็ขออยู่ที่เดิม นั่นคือหลักเกณฑ์การพิจารณาอันดับ
ต้น ๆ ในวันนี้ผู้บริหารบอกแล้วว่าเป็นหลักเกณฑ์เหมือนกันที่จะพิจารณาจากคาขอย้าย แต่ผมทราบมาว่า
เขาไม่ได้ขอย้ายไปโรงเรียนดังกล่าว สาหรับข้อที่ 2 เรื่องของมันสาปะหลัง เป็นเรื่องระดับประเทศเข้าใจ
ครับ แต่ในเรื่องของระดับจังหวัดเรามีมาตรการใดครับ ผมไม่ได้บอกไปว่าให้ต้องไปพยุงราคา แทรกแซง
ราคา รับซื้อมัน ใช้งบประมาณประมาณค่าจ่ายสนับสนุนปัจจัยการผลิตมันทุกหัวที่กิโลละ 70 สตางค์
ตามที่เกษตรกรเรียกร้อง รัฐบาลจะใช้เงิน 19,600 ล้านบาท อบจ.เราไม่มีเงินหรอกครับ ผมเข้าใจครับ
แต่สิ่งใดที่เราจะช่วยกันได้เพราะพี่น้องเกษตรกรถามกันมาก แล้ว อบจ.ช่วยอะไรบ้าง ในฐานะที่เก็บภาษี
ต่าง ๆ หลายอย่าง งบประมาณก็มาก และบทบาท อบจ.ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง แต่ถ้าจะผ่าน

ประธานสภา อบจ.นม.

อกม.ก็เอาไปอบรมอย่าง มทส. ไปกันไม่ได้อะไรมากหรอกครับ ประโยชน์มันไม่ตกถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรง
อกม.ก็มาอบรมได้กินข้าว ได้กินกาแฟ ได้มาพบปะกันข้างนอก ด้วยอุดมการณ์ที่ อกม.จะกลับไปพัฒนา
อย่างดีเยี่ยม เขาก็ทาในส่วนครอบครัวของเขา มันไม่ได้ตกถึงเกษตรกรโดยทั่วไป ผมหวังที่ผู้ที่อภิปรายขึ้นมา
อบจ.หาวิธีการหรือจะทาอย่างไร เช่น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตมีวิธีใดเหล่านี้ต่างหากที่เราคิดที่จะต้องช่วย
ยกตัวอย่างเช่น วันนี้เรามีเครื่องเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่แต่ราคามันแพง เครื่องหนึ่งสิบกว่าล้านเราลองไป
หาดูไหม เครื่องเจาะบ่อบาดาลที่มีขนาดเล็กที่ไม่กี่แสนบาทมีครับ ไปเจาะบ่อที่มันตื้นแถวครบุรีเจาะ 10
เมตรก็พบตาน้าแล้ว แต่ถ้าแถววังน้าเขียวเป็นภูเขาอาจจะเป็นร้อยเมตรก็ใช้เครื่องตัวใหญ่ ตัวเล็กเราก็มาให้
ประชาชนขุดเจาะบ่อเพื่อที่จะใช้น้าไปรดมันสาปะหลัง ถ้าเราปลูกตามวิธีการทางธรรมชาติโดยรอฝนฟ้า
อากาศ ปีหนึ่งผลผลิตออกได้ต่อไร่ประมาณ 3 ตันครึ่ง 3.52 ตัน/ไร่ นี่คือค่าเฉลี่ย แต่ถ้าเราใช้ระบบใส่ปุ๋ย
รดน้าสามารถเพิ่ม 8-10 ตันได้ ก็จะสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างนี้ต่างหากที่เราจะช่วยได้
อย่างไร ซื้อเครื่องแล้วสนับสนุนถ้าบอกว่าจะผิดระเบียบ สตง.จะตรวจเราซื้อมาแต่ให้เขาค่าน้ามันเอง เรา
ไม่ได้ไปช่วยเครื่องจักร ในเรื่องของไปช่วยเป็นงบประมาณโดยตรงมันก็น่าจะได้ หรืออาจจะมาเครื่องรถไถ
เครื่องระเบิดดินดานเพราะเครื่องหนึ่งประมาณล้านกว่าบาท สิ่งนี้ผมเสนอแนะแนวทางเผื่อที่จะได้นาไป
พิจารณาเดี๋ยวอาจจะคิดไม่ออกว่าจะช่วยอย่างไร
เครื่องระเบิดดินดานในปัจจุบันนั้นพื้นที่การปลูกมัน
สาปะหลังปลูกกันมาเป็น 10-20 ปี จากการถากถางผืนป่าเสื่อมโทรมมาปลูกมันสาปะหลัง แร่ธาตุในดินก็
เสื่อมไป เกษตรกรก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีลงไปเพื่อเพิ่มผลผลิตให้คุณค่าต่อดินที่จะปลูกมัน ก็จะทาให้เกิดดิน
เสื่อมสภาพและเกิดดินแข็งดินดานขึ้นมา ผลผลิตก็ต่าลงเราก็มาหาวิธีการที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้เขา ราคา
มันต่าแต่ผลผลิตมันได้มากมันก็พออยู่ได้พอเฉลี่ย ๆ กันไป นี่ต่างหากในสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
การที่จะหาวิธีการที่จะไปช่วยเหลือ ไม่ใช่ที่เฉพาะ อ.ครบุรีเพียงแห่งเดียว พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังในจังหวัด
นครราชสีมานั้น 29 อาเภอ โดยเฉพาะสีคิ้ว ด่านขุนทด ปลูกมันสาปะหลังเป็นจานวนมาก รองจากครบุรี
หนองบุญมาก เสิงสาง และยังอาเภออื่น ๆ อีก ที่ปลูกมันไม่ได้เฉพาะของครบุรีครับ ได้ทั้งจังหวัด
ประชาชนก็จะมีรายได้จับจ่ายใช้สอย ราคามันดี วัสดุก่อสร้างก็ขายดี รถมอเตอร์ไซค์ รถปิคอัพ การจับจ่าย
ใช้สอยมันก็ดีขึ้น แต่ในวันนี้จะเข้าเซเว่นแต่ละทีหรือจะเข้าตลาดแต่ละทีต้องดูเงินในกระเป๋าว่าเพียงพอที่จะ
จับจ่ายใช้สอยในวันรุ่งขึ้นหรือไม่ พูดมาหลายครั้งหลายสมัยในเรื่องมันสาปะหลัง เคยคุยกับท่าน สจ.กรีธา
พล จัดวันมันสาปะหลังโลก หนองบุญมากให้ยิ่งใหญ่ซะที ให้ประชาชนตื่นตัวให้มีความรู้ที่ส่งถึงพี่น้อง
เกษตรกรโดยตรง มารับทราบโดยตรง จัดให้ยิ่งใหญ่เหมือน สจ.กรีธาพลพูดก็จะดี ขอบคุณครับ
ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการโยกย้ายในฐานะที่เป็น ก.จ.จ.ด้วยจะได้ข้อมูลตรงกัน ประเด็นที่ 1 การ
ย้ายมี 2 วิธีการคือ 1.ต้องเป็นผู้เสนอยื่นคาขอย้ายจะให้พิจารณา 2.เป็นการย้ายเพื่อความเหมาะสม เป็น
อานาจของนายกฯ ตามกฎหมาย พรบ.ที่ให้อานาจไว้ ในกรณีเดียวกันต้องเสนอ ก.จ.จ. ก.จ.จ.มีหน้าที่ให้
ความเห็นชอบกับไม่เห็นชอบในการดาเนินการ ในการโยกย้ายเป็นอานาจของผู้บริหาร คือ ท่านนายก
โดยตรง ประเด็นต่อมาในช่วงที่ผ่านมาการโยกย้ายเมื่อปีที่แล้วเรามีคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ออกจาก
ระเบียบของ ก.จ.จ.ที่ขอานาจในการออก สมัยท่านสกลสฤษฎิ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ
เป็นประธาน ก็ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการหลายฝ่าย มีจากผู้แทนของครูเลือกตั้งกันมา ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ ขนาดเล็ กตามสั ดส่ วน และมี รองนายก ที่ ท่ านนายกมอบหมายเป็ นประธานอนุ กรรมการในการ
พิจารณา มีปลัด มีรองปลัด และมีผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ได้ทางาน
ไปแล้วปรากฎมีการโยกย้ายเหมือนที่ท่านทราบในชุดที่ผ่านมา 4-5 ท่าน ท่านก็เกิดคาถามว่าทาไมคนอยู่
โรงเรียนเล็กไปโรงเรียนใหญ่ ทาไมคนอยู่โรงเรียนใหญ่มาโรงเรียนเล็ก ทาให้ท่านนายกขอยกเลิกระเบียบ

ตัวนี้ในการประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีท่านอุกฤษเป็นประธาน ผมก็ได้ประชุมอยู่ตรงนั้นด้วย และได้
สนับสนุนแนวทางนี้เนื่องจากเห็นว่าเกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิด
ความไม่เป็นธรรม การลักหลั่นจากการแต่งตั้งครั้งที่แล้ว ซึ่งท่านนายก ไม่สามารถลงไปแก้ไขได้เนื่องจากให้
เกียรติกับคณะอนุกรรมการที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เป็นการให้เกียรติในการทางาน ก็เลยต้องปล่อย
ให้เข้าสู่ที่ประชุม ก.จ.จ. และ ก.จ.จ.ก็ให้ความเห็นชอบออกมา ในครั้งนี้เมื่อขอแก้ไขยกเลิกระเบียบตัวนี้ ซึ่ง
ไม่มีที่ไหนได้ทากันในประเทศ มีเฉพาะที่ อบจ.โคราชที่เดียวที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก พอ
ยกเลิกก็มาสู่กระบวนการของท่านนายก ฝ่ายบริหารโดยตรงในการโยกย้าย การโยกย้ายถ้าเป็นในส่วนของ
คณะผู้บริหารที่อยู่ในส่วนของการโยกย้ายมาจากที่อื่นซึ่งต้องเข้าสู่อนุกรรมการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นด้าน
การศึกษาอีกชุดหนึ่ง คนละชุดกัน ฉะนั้น เมื่อฝ่ายบริหารไปดาเนินการก็จะเป็นคนส่งเพื่อให้ ก.จ.จ.พิจารณา
ในวันพรุ่งนี้ ผมไม่สามารถตอบกับท่านได้ว่ารูปแบบ แนวทางในการโยกย้าย ใครไปยังไง อะไร เล็กใหญ่
เพราะยังไม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ยังเป็นเรื่องลับของฝ่ายบริหารในการดาเนินการ ฉะนั้น ก็เป็นข้อสังเกตุของ
ท่ านที่ เสนอขึ้ นมา ก็ รั บข้ อเสนอนี้ ไปเพื่ อเป็ นการท้ วงติ งในการด าเนิ นการ แต่ ให้ ยั บยั้ งต้ องเรี ยนว่ า
คณะกรรมการ ก.จ.จ.ไม่มีอานาจในการยับยั้ง เพราะการจะเข้าสู่ในการประชุม 1.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนบรรจุวาระการประชุม 2.ถ้าไม่ดาเนินการประชุมเรื่องนี้ต่อหมายถึง
ฝ่ายบริหารจะต้องดาเนินการถอนเรื่องนี้ออกจากที่ ประชุม เรามีหน้ าที่แค่ติติงให้ความเห็นชอบในการ
ดาเนินการ แต่ทุกอย่างก็มีความเป็นธรรมในการดาเนินการ ขอรับเรื่องนี้เพื่อไปดาเนินการกันต่อ ท่านรองฯ
นภดลก็เคยประชุมหลายครั้ง รับข้อห่วงใยและข้อปัญหาที่ท่านพรชัยได้สอบถามด้วยแล้วกันนะครับ เชิญ
ท่านรักชาติครับ
นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขต อ.สูงเนิน ในนามของคณะกรรมการเกษตรและชลประทานเมื่อสักครูทางท่าน สจ.พรชัย ได้
กระตุ้นที่จะทาให้พวกเราได้สานึกว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกมันสาปะหลังถือได้ว่าเป็นพี่
น้องหลักในจังหวัดของเรา สร้างรายได้ให้จังหวัดของเราอย่างมาก ฉะนั้นเมื่อท่านได้นาเรื่องนี้มานาเรียนกับ
ทางสภาฯ ของเรา คณะกรรมการก็คิดว่าเราคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการคิด ช่วยในการทางานร่วมกับ
ทางท่ าน ส.จ.พรชัย และจะได้ มี การด าเนิ นการขอจัดประชุมและจะได้เรียนเชิญท่าน สจ.พรชั ยมาให้
แนวทางและข้อคิดต่าง ๆ และเมื่อได้ผลสรุปอย่างไรก็จะได้นาเรียนกับทางท่านประธานฯ และทางฝ่าย
บริหารอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม.
ในฐานะประธานสภาขอมอบหมายให้คณะกรรมการไปดาเนินการได้เลยครับ เพราะในกฎหมายเขียนไว้ข้อ
หนึ่งว่าคณะกรรมการจะทางานได้ต้องสภามอบหมาย ฉะนั้นขอมอบหมายเรื่องนี้ไปดาเนินการเลยครับ และ
ท่านสามารถเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องไปหารือในเรื่องนี้เลยครับ เชิญท่านพรชัยไปให้ข้อเสนอด้วยนะครับใน
การดาเนินการ เชิญท่านจุฑาสัณห์ เชิญท่านกรีธาพลครับ
นายกรีธาพล วรรณทาป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกรีธาพล วรรณทาป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต อ.หนองบุญมาก
กระผมขออนุญาตเรียนถามคณะผู้จัดงานหรือผู้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิง
แชมป์เอเชียผ่านท่านประธานสภาฯ เรื่องการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชิงแชมป์หญิงเอเชียที่ประเทศไทย
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารชาติ
ชายฮอลล์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 13 – 21 กันยายน 2556 ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีงบประมาณสนับสนุน 3,000,000 บาท โดยในส่วนหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานสภา อบจ.นม.
นายนพดล เนียมสูงเนิน

นครราชสีมาที่ได้ดูแลในส่วนของประชาสัมพันธ์และปฏิคม ผมมีข้อสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงาน
ผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องแข่งขันวอลเล่ย์บอลที่ผ่านมาว่า ข้อ 1 ความเหมาะสมและความสง่างาม ในความเห็น
ส่วนตัวกระผมในฐานะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ใน 48 สืบเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาอะไร ๆ ก็เป็นที่ 1 สมาชิกก็มากเป็นที่ 1 งบประมาณก็มากเป็นที่ 1 ไม่ตัดออกจาก
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ก็เป็นที่ 1 ประชาชนก็เป็นที่ 1 ตรงนี้ขออนุญาตเรียนถามว่าในฐานะที่เรามี ร้อยตรี
หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที รัฐมนตรีช่วยคลัง ปัจจุบันเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งดูแลงบประมาณมากที่สุดในประเทศไทยในส่วนท้องถิ่น
2,900 กว่าล้าน ในส่วนของสภาเรา ผมอยากเรียนถามท่านผู้ดูแลและผู้เกี่ยวข้องผ่านท่านประธานว่าใน
การมอบรางวัลที่ผ่านมามีความเหมาะสมหรือไม่ที่คนระดับรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยปัจจุบันเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาใหญ่อันดับ 1 ของประเทศไทย ในความสง่างามมอบรางวัล ผมถูกพี่
น้องประชาชนถามว่ารางวัลที่ท่านนายกไปมอบให้คือรางวัลอะไร จริงอยู่ปัจจุบันรางวัลมีคุณค่าหมดทุก
รางวัล แต่ความเหมาะสมและความสง่างามของท่านนายกที่ผมต้องพูดตรงนี้ไม่ใช่เพื่อเอาใจท่านนายกแต่
เพื่อเป็นความเหมาะสมและสง่างามแก่ท่านนายกที่ดูแลและบริหารงบกว่า 2,900 ล้านบาท ซึ่งมีเรา 48
สมาชิกตรงนี้ ฝากเรียนถามผู้เกี่ยวข้องและผู้ดูแลเผื่อสักวัน มีงานข้างหน้าหรือมีงานอะไรผมอยากให้
ตรวจทานดูสคริป ดูความเหมาะสม เพื่อให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความ
เหมาะสมและความสง่างาม ข้อ 2.บทบาทและหน้าที่ของ สจ. ตามที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 48 ท่าน ที่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชน ผมเป็น 1 ใน 48 ท่าน คะแนนมากน้อย
แล้วแต่ในพื้นที่ 5,000 8,000 18,000 20,000 ในส่วนนี้ผมต้องยอมรับว่าผมภาคภูมิใจในตาแหน่งนี้
และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป ในวาระที่จะอยู่ในตรงนี้ พี่น้องสมาชิกอีก 48
ท่านที่อยู่ตรงนี้ วาระอีก 2 ปี 9 เดือนเศษ เผื่อว่ามีงานอะไรซึ่งผมคิดว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยากให้
ท่านผู้จัดงานผูด้ ูแล ผู้ประสานงานเพราะว่างบประมาณต่าง ๆ ผมเชื่อแน่นอนครับจะได้รับขอประสานงาน
ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผมอยากให้พี่น้อง สจ.ทั้ง 48 คนที่ได้รับการ
ยอมรับจากพี่น้องประชาชน ถ้าตรงนี้อย่างที่ผ่านมาพี่น้อง สจ.ถาม แม้แต่ตัวผมเองถามว่าในส่วนนี้เรามีบัตร
ดูการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหรือไม่ เราไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับการดูแลจากใครเลยในส่วนตัวผม ผม
ต้องดูทีวีจากการถ่ายทอดสด เขาถามผมว่าแล้วเราจะไปหาบัตรจากใคร อะไร ตรงไหน ผมได้ทราบข่าวจาก
พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของผมว่ามารอซื้อบัตรตั้งแต่ 3 ทุ่ม นอนรอ 6 ทุ่ม เปิดขายตี 4 คนรอเป็น
หมื่น คนเข้าดู 7,000 คน ผมไม่รู้ว่าจะประสานกับใคร อย่างไร ฝากเรียนถามผู้เกี่ยวข้องว่ากรณีมี
เหตุการณ์ข้างหน้าเกิดขึ้นอีกไม่ว่างานอะไรต่าง ๆ ฝากให้นึกถึงพี่น้อง สจ.อีก 48 ท่านตรงนี้ด้วย เพราะ
งบประมาณที่เรายกมือผ่านไปให้เราสนับสนุน อบจ.เราไม่เคยที่จะขัดข้องหรืออะไร อย่างไร เวลาที่เหลือ
อีก 2 ปี 9 เดือนเศษก็คงต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาอีกโดยเฉพาะในจังหวัด
นครราชสีมาตอนนี้มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับการกีฬาโดยการประสานงานผ่าน ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่มอบ
สิ่งดี ๆ ให้กับชาวโคราช ผมเชื่อว่าในอีกไม่นานท่านคงจะนาสิ่งดี ๆ มาสู่ชาวโคราชอีกต่อไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯที่ให้ความสาคัญกับ
ท่านนายกฯ เรื่องรางวัลผมขอไม่ตอบท่านโดยตรงเพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการฯ จัดการแข่งขันซึ่งมี
หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมด
สมาคมวอลเล่ย์บอลเป็นกรรมการในการจัดว่าใครจะเป็นผู้มอบรางวัลอะไร
เพราะผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมผมอาจจะไม่ได้ตอบท่านแต่ส่วนหนึ่งต้องขอนาเรียนว่าเรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์อย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้เข้าใจว่าใช้งบประมาณถึง 3 ล้านบาท ผมขอชี้แจงว่าเราใช้
งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท ประมาณ 90,000 กว่าบาท ที่จะประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมตรงนี้ใน
เรื่องของการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ส่วนเรื่องบัตรที่ท่านสมาชิกฯ ถามในฐานะที่เป็น
คณะกรรมการด้วยต้องนาเรียนว่าบัตรไม่ได้มีจัดสรรให้ สจ. แม้กระทั่งฝ่ายบริหารกระผมเองก็ไม่มี มีเฉพาะ
บัตร ID การ์ดที่เข้าชมในสนาม ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการ เพราะการแข่งขันของสมาคมวอลเล่ย์บอลคือ
มันเป็นมาตรฐานของการแข่งขันกีฬาระดับเอเชีย ระดับโลก จะมีคณะกรรมการที่มาจัดสรรในเรื่องของ
งบประมาณต่าง ๆ แม้ในเรื่องของปฏิคมที่ อบจ.ได้รับหน้าที่เข้าไปดูแลจัดสรร ก็ไม่ได้ใช้งบของ อบจ.ในการ
จัดซื้อของที่ไปดูแลแขกที่เขามาร่วมชมเพียงแต่ว่าเราใช้เจ้าหน้าที่ของเราที่มีอยู่ให้เสียสละเวลาในการ
ทางานราชการเสร็จก็มาดูแลในเรื่องของหน้าตาของจังหวัดนครราชสีมาหรือหน้าตาของ อบจ.ที่จะช่วยงาน
จังหวัดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการในเรื่องนี้ด้วย เรื่องที่ 1 เรื่องงบประมาณจัดการ
แข่งขัน ต้องเรียนว่ามีงบประมาณทั้งหมด 9,000,000 บาท จังหวัดมีงบเพียงแค่ 2 ล้านบาท ในการ
ดาเนินการหาได้ 7,000,000 บาทมาจากความกรุณาของท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่ได้เป็นผู้ประสานงาน
มาดาเนินการให้ ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของการมอบรางวัลต่าง ๆ ในการดาเนินการเป็นเรื่องของท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการกับสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ฉะนั้น คนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าไป
เกี่ยวข้องในการดาเนินการ แม้แต่ผมเป็นผู้มอบรางวัลผมก็ยังไม่ทราบ เพราะในขณะที่จะมีการมอบรางวัล
เนื่องจากมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลาย ๆ ท่าน มากัน 10 กว่าท่าน ท่านผู้วา่ ฯ ก็ได้จัดลาดับให้
เกือบทุกคนแต่สุดท้ายเมื่อมีท่านกลับก่อนท่านก็มีการแก้ไขในการปรับปรุง ผมเองผมก็มาทราบว่าเชิญไป
มอบรางวัลด้วย ฉะนั้น การจัดการดาเนินการเป็นเรื่องของจังหวัดไม่ใช่เรื่องของ อบจ.หรือเรื่องของผมหรือ
เรื่องของใคร ประเด็นที่ 3 เรื่อง กันบัตร บัตรเป็นบัตรจาหน่ายผมเคยถามท่านปทุม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงว่าบัตรมี 5,000 ที่นั่งจัดสรรอย่างไร 1.จัดสรรสาหรับที่นั่งนักกีฬา 2.จัดสรรที่นั่งสาหรับวีไอพีที่
จัดให้ในแต่ละวันในการดาเนินการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดคือการขายบัตร ผมเองผมก็ต้องไปซื้อบัตรเพื่อ
แจกจ่ายให้กับคนอื่นเหมือนกันในการดาเนินการ เรื่องการจัดการดาเนินการเป็นเรื่องของจังหวัด เราเป็น
ผู้สนับสนุน อบจ.ก็มีหน้าที่แค่ไปช่วยตรงพิธีเปิด แม้กระทั่งค่าอาหาร ค่าดาเนินการ ค่าปฏิคม อย่าคิดว่า
เป็นของ อบจ.นะครับ เป็นงบกลางที่ดาเนินการมารวบรวมกันให้ได้ 7,000,000 บาท ท่านนายกฯ ก็ทา
หน้าที่ของท่านนายกฯ ได้สมบูรณ์ในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่จะสนับสนุน แต่การดาเนินการทั้งหมด
เป็นของสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการ ขอให้ท่านกรีธาพลได้สบายใจนะครับ ต่อไป
เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.เขต อ.บัว
ลาย ขออนุญาตคุยเรื่องการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ได้รับฟังเรื่องร้องเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของ
อบจ.จะพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ช้า และโรงเรียนในสังกัด อบจ.จะได้รับฟังเรื่องต่าง ๆ ในด้านการศึกษาช้า
กว่าโรงเรียนที่ไม่สังกัด อบจ. เขาจะต้องไปรับรู้เรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียนมัธยมที่ไม่ได้สังกัด อบจ. ฝากท่าน
ประธานไปยังผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ สาหรับเรื่องของการโยกย้ายผู้บริหารก็ได้รับฟังมาเช่นกัน เขารู้สึกไม่
เป็นธรรมหรือเสียน้าใจเช่นกัน แต่สิ่งที่ฝ่ายบริหารหรือกรรมการด้านการศึกษาน่าจะมีเหตุผล ยกตัวอย่าง
โรงเรียนวังหมี จากวังน้าเขียว ย้ายมาวังไม้แดง ประทาย ต้องบอกว่าได้รับรู้อยู่ว่าโรงเรียนวังไม้แดงท่าน ผอ.
มีปัญหา ก็น่าจะมีเหตุผลในการโยกย้าย สาหรับโรงเรียนเฉลียง ครบุรี ย้ายมามะค่า โนนสูง เหมือนที่ท่าน
พรชัย
ก็รู้สึกเสียน้าใจ โรงเรียนมะค่าย้ายมาโรงเรียนบัวลาย ต้องบอกว่าดิฉันอยู่บัวลาย ดูโรงเรียน

2 โรงเรียน อยู่แล้ว โรงเรียนมะค่าท่าน ผอ.อดุลย์ มีระดับผลการศึกษาต่าที่สุดใน 58 โรงเรียน
เพราะฉะนั้นดิฉันอยู่บัวลาย เป็นห่วงที่ได้ ผอ.ที่ทาให้ระดับผลการศึกษาของโรงเรียนอยู่ต่าที่สุดของ 58
โรงเรียน ฝากท่านผู้บริหารติง ผอ.โรงเรียนมะค่าที่ย้ายลงบัวลายว่าทาอย่างไรโรงเรียนบัวลายดีอยู่แล้วย้าย
ผู้บริหารที่ทาให้ผลการเรียนเด็ก ๆ ต่าที่สุดไปอยู่โรงเรียนบัวลาย ฝากท่านติง พิจารณาเผื่อท่านจะย้ายท่าน
อื่นเข้าไปบัวลาย ขอบคุณคะ
ประธานสภา อบจ.นม.
เชิญท่านพรชัย
นายพรชัย อานวยทรัพย์ เมื่อสักครูเพื่อนสมาชิกฯ จากบัวลายได้พูดไปแล้วว่าในเรื่องของการพิจารณาต่าง ๆ โรงเรียนสังกัด
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
อบจ.นม.ช้าจริง ๆ อย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้พูดไป ยกตัวอย่างเช่น การเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
มันมีผลกระทบต่อการเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงจะได้ของบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่ที่ได้รับเสียง
มานั่นคือการพิจารณา 2 ขั้น กว่าจะให้เขาได้ กว่าจะพิจารณามันนาน มันทาให้เขาเสียสิทธิ์ บางครั้งในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนวิทยฐานะ พออัตราเงินเดือนมันเท่า มันถึงเกณฑ์ที่เขาจะเลื่อนได้เขาก็จะได้สอบทาวิทย
ฐานะเขาไป แต่ไปกักเขาเอาไว้อยู่ แต่คนที่เขาอยู่มันเปรียบเทียบกันได้ คนที่อยู่ สพม.มาบรรจุด้วยกัน อัตรา
เงินเดือนไปด้วยระนาบเดียวกัน แต่พอถึงเวลาที่เขาจะเลื่อนวิทยฐานะครูที่สังกัด สพม.31 เขาไปก่อน
เพราะจังหวัดเรายังช้าอยู่ เขาเสียสิทธิ์ ดีนะครับที่เขาไม่ฟ้องศาลปกครอง ทาให้เขาเสียสิทธิ์ นี่คือประเด็นที่
1 ประเด็นที่ 2 การพิจารณาครูเมื่อกี้นี้เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงกับผู้อานวยการที่โรงเรียนเฉลียง 1.คือเขา
ไม่ได้เขียนขอย้ายอย่างแน่นอน 2.ต้องเห็นใจเขา ย้ายเสร็จแล้วจะเอาจากด่านเกวียนไปอยู่ครบุรีซึ่งเป็นคนที่
มีปัญหา เช่นเดียวกัน ในการพิจารณาน่าจะพิจารณา 1.ไปดูก่อนว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหน ครอบครัวอยู่ไหน
ชุมชนมันเป็นอย่างไร อายุราชการเป็นอย่างไร หลักเกณฑ์มันต้องเป็นหลักเกณฑ์ ฝากเสียงสนับสนุนจาก
เพื่อนสมาชิกฯ เมื่อสักครู่เพิ่มเติม ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม.
เชิญท่านสมพร
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ผม
ส.อบจ.อ.โนนสูง
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.เขต อ.โนนสูง ขออนุญาตพูดเรื่องการศึกษา ปัญหาเรื่องครูสมัยชุดที่
แล้วมันมีปัญหาจริง ๆ เริ่มแรกจริง ๆ เขาจะยุบ อบจ. ทั้งประเทศ โดยการนาของท่านนายกวิทูร ชาติปฏิมา
พงษ์ ท่านก็เลยบอกว่าเขาจะยุบเราต้องมีบทบาทหน้าที่ ก็เลยจะเอาเรื่องการศึกษาเข้ามาบวกในนามของ
ท้องถิ่น และเราก็เป็นท้องถิ่นใหญ่ ระดับจังหวัดด้วย เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเองปัญหาก็มีอยู่ว่ าเมื่อก่อน
โรงเรียนในระดับมัธยมแยกกับโรงเรียนในระดับประถม แน่นอน ผอ.ในระดับมัธยมพอเขายุบโรงเรียนใน
ระดับมัธยมเขาก็ไม่ค่อยจะเต็มใจที่จะมาอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษา พูดง่าย ๆ คือมาปนกับครูหรือ ผอ.ใน
ระดับประถม ผอ.ในระดับมัธยมแต่ละท่านเรียนจบระดับดอกเตอร์ก็มี ปริญญาโทก็มี ปริญญาเอกก็มี ทุก
ท่านจบระดับปริญญาตรี หรือได้รับการศึกษาสูงเรียกว่าแยกชั้น ในช่วงนั้นเองไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย โรงเรียนสุรนารี หรือโรงเรียนอื่น ๆ ก็พยายามที่จะแยกตัวออกมา เพื่อที่จะมาอยู่กับ อบจ. มีการ
ประชุม 3 ครั้ง ผมร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา ขอแยกตัวออกมาจากโรงเรียนประถมใน
เขตพื้นที่การศึกษา ตรงนั้นเองเป็นที่มาของความวุ่นวายในปัจจุบัน วันนี้ อบจ.อย่างที่ผมอภิปรายเมื่อต้นปี
ในการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาที่เรายกมือผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว ว่าใช้เงินในการศึกษา
วันนี้ถึง 1,300 กว่าล้าน วันนี้เรารับภาระองค์กรเข้ามาแล้ว 58 โรงเรียน แต่ต้องถามด้วยความเคารพว่า
วันนี้เราได้มีโอกาสไปกับท่าน ผอ.ในสมัยท่าน นพ.สาเริง แหยงกระโทก ตอนนั้นไปประเทศออสเตเลีย
ด้วยกัน โดยลึก ๆ จริง แล้ว วันนี้ถ้าถามท่าน ผอ.ทุกโรงเรียน 58 โรง ให้ท่ านเลือกที่จะกลับไปอยู่กับ
กระทรวงศึกษาเดิ ม หรือท่ านเลื อกที่ จะอยู่ กับ อบจ. ต้ องเรียนว่ าเป็ นสิ่ งที่ น่ าตกใจอาจจะไม่ เหลื อสั ก

