.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************

ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ์
6. นายอดุลย์
7. นายองอาจ
8. นายสุพจ
9. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายอัฏฐกร
12. นายพลวัฒน์
13. นายศิริพงศ์
14. ดร.ภูกิจ
15. นายพรชัย
16. นายธวัฒน์
17. นายสถาพร
18. นายสมพร
19. นายสาทิช
20. นายพงษ์พันธุ์
21. นายพิชัยศักดิ์
22. นายสมชาย
23. นางสุพัตรา
24. นายชวาล
25. นายไกรวัจน์
26. นายไพฑูรย์
27. นายสมจิต
28. นางสาวจุฑาสัณห์
29. นายสมโภชน์
30. นายบัวพันธ์
31. นายชยกฤต

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อินทร์ศร
ศิลปคุณเวียง
มกรพงศ์
พันธ์เกษม
อานวยทรัพย์
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
บวชสันเทียะ
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
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.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.สีดา
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.โนนแดง
ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
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32. นายมนัส
33. นางอรอนงค์
34. นายชาคริต
35. นายบุญดี
36. นายกรีธาพล
37. นายชาญชัย
38. นายวีระชาติ

ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม

ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ผู้ลาประชุม
1. นางสาวรัชฎา
2. นายณัฏฐพัชร์
3. นายภาณุ
4. นายชยุต
5. นายรชฏ
6. นายเลิศชัย
7. นายโกวิทย์
8. นางสาวรมย์ธีรา
9. นายรักชาติ
10. นายชุณห์

ใจกล้า
อนิวัตกูลชัย
ยนต์สุข
พงศ์ธนทรัพย์
ด่านกุล
ธนประศาสน์
เลาวัณย์ศิริ
แปลนดี
กิริวัฒนศักดิ์
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

ฝ่ายบริหาร
1. นายกิตติ
2. นายนพดล

เชาวน์ดี
เนียมสูงเนิน

รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเพลินพิศ
2. นายชนะชัย
3. นางบุญสิตา
4. นายจิรยุทธ
5. น.ส.สริตา
6. นายวีระชัย
7. นายไพศาล
8. นายภิรมย์
9. นายเจษปฐมพงศ์
10. นายตรีนพ
11. นางนิ่มนวล

สุนทรพุทธศาสน์
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
กันตยาสกุล
ศรีโอษฐ์
สมุทรเผ่าจินดา
วงศ์สุข
ธนเดชาพิทักษ์
ชื่นชม
ศรีสัตตบุตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(แทน) ผู้อานวยการกองช่าง
(แทน) ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
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12. นางอมรชา
13. นางวิสาขา
14.นางประทีป
15. นางนงนุช
16. นางณัฐชยา
17. นายวิสุทธิ์
18. น.ส.ใจดาว
19. นางวินญา
20. นางดาราวรรณ
21. นางสาวพิฐชญาณ์
22. นางสุวรรณี
23. นางสุพรรณี
24. น.ส.อมรรัตน์
25. น.ส.กิ่งกาญจน์
26. นางสาลี่
27. นางมาลิน
28. นางรุ่งทิพย์
29. นางภัคธมล
30. นายบรรลือ
31. น.ส.เสาวภา
32. น.ส.อรุณี
33. นางชูรัตน์
34. นายกิติศักดิ์
35. นางบุญเลี้ยง
36. น.ส.ปราณี
37. นายณัฐดนัย

ศรีเนตรกูล
ราชธา
ถิ่นโคกสูง
กาหลง
นรินทร์นอก
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
รุจิรัตน์ธนชัย
อนันธศิริ
ครุฑธะกะ
ศรีแก้ว
ศรอินทร์
นุชบุษบา
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
ประภาสโนบล
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
ยิ่งจอหอ
วิชชาธรตระกูล

(แทน) หัวหน้าสานักปลัด
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
(แทน)ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจาเป็นให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงอาศัยอานาจตามพระราชบั ญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

๔

ประธานสภา อบจ.นม.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 36 (1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
2558 มีกาหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกาศ ณ
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เรียนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันนี้ เป็นวัน
สาคัญวันหนึ่งที่ท่านจะได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 จะดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของท้องถิ่นเราต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล่ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป ขณะนี้องค์ประชุม 38 ท่าน
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2558
ทราบ 1.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ.2558
ทราบ 1.3 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทบ้านพักข้าราชการ
เชิญฝ่ายบริหาร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่ว่นจังหวัด
นครราชสีมา หลักการ เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบ ในการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสีมา ประเภทบ้านพักจาก “บ้านพัก (อาคารเรือนแถว) บ้านพักพนักงานบัญชี บ้านพัก
พนักงาน ฯลฯ จานวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) เป็น “บ้านพักข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา” เหตุผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498
ได้กาหนดการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และให้มีส่วน
ราชการประกอบด้วย สานักงานเลขานุการ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนอาเภอจานวน 32
อาเภอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านพักผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วย 1. สานักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด มีบ้านพัก (อาคารเรือนแถว)
จานวน 3 แถว ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2517 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบ้านพักข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 2.ศูนย์ประสานงานอาเภอ บ้านพักพนักงานบัญชี ส่วนอาเภอ จานวน 13 อาเภอ
รายละเอียดแนบท้าย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้พกั
อาศัย 3.บ้านพักพนักงานองค์การ, บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น บ้านพักอาศัย ฯลฯ จานวน 25 หลัง
รายละเอียดแนบท้าย ตั้งอยู่ศนู ย์ประสานงานอาเภอ จานวน 25 อาเภอ เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบ้านพัก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด4. กองช่าง มีบ้านพัก พนักงานองค์การ บ้านพักเจ้าหน้าที่องค์การ
รวม 6 หลัง รายละเอียดแนบท้าย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้พักอาศัย ซึ่งปัจจุบันภารกิจ อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กาหนดโครงสร้าง
การบริหารงานโดยมีส่วนราชการ สานัก กอง รวม 11 กอง ทาให้มีหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มขึ้นและ
ตาแหน่งข้าราชการทีป่ ฏิบัติงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจ นัน้
เพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับภารกิจเกิดประโยชน์สงู สุด และ
เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่
จึงขอเปลี่ยนชื่อ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินจาก “บ้านพัก (อาคารเรือนแถว) บ้านพักพนักงานบัญชี บ้านพักพนักงานองค์การ ฯลฯ
จานวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) เป็น “บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา” ให้สอดคล้องกับภารกิจและกรอบโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน
ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“กรณีที่มีความ
จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทาให้ได้ใช้ประโยชน์
มากขึ้นให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ” องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อบ้านพัก และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ประเภท “บ้านพัก (อาคารเรือนแถว) บ้านพักพนักงานบัญชี บ้านพักพนักงานองค์การ ฯลฯ
จานวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) เป็น “บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา” เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป ลงชื่อร้อยตรีหญิง ระนอง
รักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ทราบ –
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1.4 จังหวัดนครราชสีมา แจ้งผลการถ่ายโอนถนนสายบ้านโคก ม.4 ต.สายออ ถึงบ้านกุดเวียน ต.
บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้กล่าวขอรับโอนถนนสายบ้านโคก หมู่ 4
ถึงบ้านกุดเวียน ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย ซึ่งเป็นถนนของกรมชลประทานมาอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ นม
0023.4/7393 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 แจ้งตามรายงานจากผู้อานวยการโครงการชลประทาน
นครราชสีมาว่าเทศบาลตาบลบัลลังก์ เทศบาลตาบลโคกสวาย และองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
มีความประสงค์จะขอรับโอนถนนสายดังกล่าว โดยผู้อานวยการสานักชลประทานที่ 8 ได้เห็นชอบแล้ว
และจักได้ดาเนินการจัดทาเอกสารการถ่ายโอนภารกิจผิวจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3
แห่ง ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
ทราบ –
1.5 ผลการหารือการยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนอ้าเภอวังน้้าเขียว พ.ศ.2557
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อขอความเห็นชอบตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนอาเภอวังน้าเขียว พ.ศ.2557
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้หารือไปที่จังหวัดและจังหวัดได้หารือไปที่กระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทย
ได้ตอบข้อหารือถึงแนวทางปฏิบตั ิเป็น 2 วิธี คือ 1.เมื่อภารกิจของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุและ
ประชาชนอาเภอวังน้าเขียวสิน้ สุดลง ไม่จาต้องใช้งบประมาณตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อีก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประสงค์จะ
ยกเลิกงบประมาณรายการนีท้ ี่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ก็สามารถดาเนินการเพื่อยกเลิกรายการงบประมาณดังกล่าวได้ โดยออกเป็นข้อบัญญัติเพื่อ
ยกเลิก หรือ 2.ใช้วิธีการโอนงบประมาณตามข้อ 26 และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ดาเนินการโอนงบประมาณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตามข้อ 26,27 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ ได้ดาเนินการเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อภารกิจของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุแประชาชนอาเภอวังน้าเขียวสิ้นสุดลง โดยการโอนเงินรายได้ปิดบัญชีตั้งแต่
วันที่ 23 กรกาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ ที่ นม
51018.7/665 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ปีงบประมาณ 2557 ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วนั ที่ 30 กันยายน 2557
ทราบ –
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1.6 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน
ตามที่ในช่วงนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยแล้งขั้นรุนแรง
ซึ่งรวมถึงจังหวัด
นครราชสีมาด้วยคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน
ประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา นาโดยท่านรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย ท่านภาณุ ยนต์สุข ท่านธวัฒน์ ศิรปิ ริญญานันต์ ท่านชวาล พัฒนกาชัย ท่านอดุลย์
อยู่ยืน ได้ไปรับฟังข้อมูลถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่สานักชลประทานที่ 8 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2558 รายละเอียดขอเชิญท่านอดุลย์ อยู่ยืน เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อมูลครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ อยู่ยืน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมือง เขต 2 ตามทีท่ ่านคณะกรรมการ
การเกษตรและชลประทานโดยท่านรักชาติ พร้อมด้วยคณะท่านธวัฒน์ ท่านชวาล ท่านสมาชิกสภาฯ
ที่ได้ไปร่วมติดตามสอบถามจากสานักงานชลประทานที่ 8 สรุปพวกเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทุกท่านมีความวิตกกังวลคล้าย ๆ กันว่าวันนี้เราประสบภัยแล้งหลาย ๆ พื้นที่
ที่มีปัญหาเราได้สอบถามสานักชลประทานที่ 8 เกี่ยวกับเรื่องน้าในเขื่อนที่คาดว่าจะมีใช้และมีผลกระทบ
อย่างไรบ้างต่อพี่น้องในด้านการเกษตรตลอดจนที่จะใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลหรือท้องถิ่นที่อยู่
ตามลุ่มน้าลาตะคลอง สรุปได้วา่ ทางชลประทานที่ 8 เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดเท่าภาคกลาง แต่ภาค
กลางจะหนักหนาสาหัสกว่ามีน้าใช้อยู่แค่ประมาณ 30 กว่าวัน โคราชไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลาตะคลองหรือ
เขื่อนลามูล น้ายังพอมีอยู่ประมาณ 10% ตอนนี้ทางคณะกรรมการจังหวัดโดยท่านผู้วา่ ฯ และหัวหน้า
ส่วนราชการหลาย ๆ ส่วนได้เบรกการใช้น้าสาหรับการเกษตรขอให้เลื่อนไปก่อนอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะ
มีฝนตก ช่วงนี้อาจจะนามาใช้สาหรับการอุปโภคบริโภคสักส่วนหนึ่ง ส่วนการเกษตรให้รอฝนตกหรือรอ
ฝนเทียม มีน้าไหลลงเขื่อนและจะได้เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทาการเกษตรต่อไป เราก็ได้มกี ารซักถาม
ว่าช่วงนี้ฝนตกอย่างเมื่อเช้าฝนตกหรือฝนตกทุกวันน้าจะเข้าเขื่อนไหม มีความกังวลกัน แต่จริง ๆ แล้ว
ทางชลประทานได้ชี้แจงว่าน้าฝนที่ตกเองตั้งแต่จากหลังปากช่องมาคือ สูงเนิน สีคิ้ว พวกนีค้ ือน้าท้าย
เขื่อน ตกลงหลังจากนี้มาน้าไม่ได้เข้าเขื่อนจะไหลลงลาตะคลองและไหลออกไป จะมีได้อย่างเดียวน้าเข้า
เขื่อนคือน้าที่ตกในบริเวณปากช่อง เขาใหญ่ และไหลลงเข้าเขื่อนลาตะคลอง พวกเราในฐานะที่เป็น
ตัวแทนบางทีก็จะเจอคาถามกับพี่น้องประชาชนถามว่าวันนี้ฝนตกเขตขามทะเลสอ เขตสีคิ้ว ทาไมน้า
ในเขื่อนยังน้อยอยู่จะได้เป็นคาอธิบายพีน่ ้องประชาชนได้วา่ น้าทีจ่ ะเข้าเขื่อนได้จะต้องตกทีป่ ากช่อง ถึง
จะมีโอกาสลงเขื่อน
โดยภาพรวมจังหวัดนครราชสีมาทางลุม่ น้าชลประทานที่ 8 ก็ยังถือว่ายังพอ
ประคองสาหรับพีน่ ้องพอใช้อุปโภคบริโภคพอได้ คิดว่าในเร็ววันนีน้ ่าจะมีการทาฝนเทียมหรือมีพายุฝน
เข้าก็คงจะทาให้พี่น้องสามารถใช้น้าในทางเกษตรต่อไปได้
ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการเกษตรและชลประทานทีไ่ ด้เป็นตัวแทนของสภาฯ เราไปสอบถามถึง
ความเดือดร้อนของประชาชนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องภัยแล้ง
ทราบ –
1.7 รายงานผลการประชุมและดูงานของคณะกรรมการการศึกษาและสาธารณสุข
รายงานผลการประชุมและดูงานของคณะกรรมการการศึกษาและสาธารณสุข
ซึ่งคณะกรรมการฯ
ประกอบด้วยท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี ท่านวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม ท่านกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ ท่านชาคริต
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นายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์

ทิศกลาง ท่านมนัส ศรีบงกช ท่านณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ท่านพิชัยศักดิ์ ชัยศรี ขอให้ทาง
คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจง ขอเชิญท่านกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ รายงานผลการดูงานครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ กระผมนายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอหนองบุญมาก ตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาและสาธารณสุข ได้มีความความคิดว่าทาอย่างไรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาทั้งหมด 58 โรง จะทาอย่างไรให้การศึกษาและสาธารณสุขดาเนินการได้ดีและมีการพัฒนา
ต่อเนื่องตามสโลแกนของท่านนายกฯ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ว่าทาดี ทาได้ ทาด้วยใจ
ตกลงกันว่าเราจะดูงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทีไ่ ด้รับความเดือดร้อนหรือมีความต้องการอะไร ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสรุปว่าไปดูงานโรงเรียนวังโป่ง อ.ด่านขุนทด ซึ่งข้อมูลโรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา มีอาคารเรียน 1 หลัง ครู 12 คน นักเรียน
99 คน ประกอบด้วย นักเรียนชาย 62 คน นักเรียนหญิง 37 คน แยกเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
นักเรียนทั้งหมด 27 คน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 29 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 คน มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 16 คน มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 คน ซึ่งมีนายเชษฐชาย วรรณ
ประพันธ์ เป็นผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังโป่ง วิสยั ทัศน์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
ด้านการพัฒนา 1.สนองนโยบายท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องโครงการอาชีพ
ระหว่างเรียนคือโครงการ View ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นักเรียนที่ร่วมโครงการได้ทางาน
ร่วมกับบริษัทญี่ปนุ่ ทางานไปด้วยเรียนไปด้วย 2.มีหนังสือสั่งการทาความร่วมมือ MOU ด้านอาชีพ
และการทางานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 3.ได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน เช่น การพัฒนาที่เป็น
จุดแข็งคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษา ด้านงบประมาณ 1. เงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 600,000 บาท เท่ากันทุก
โรงเรียน 2. งบกระทรวงศึกษาเป็นงบจัดสรรเฉพาะกิจเท่านั้นใช้นอกเหนือเฉพาะกิจไม่ได้ เป็นงบ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงอินเตอร์เน็ต เป็นงบตายตัว ปัญหาและอุปสรรค 1.
โรงเรียนวังโป่งมีโรงเรียนหลายโรงเรียนล้อมรอบและโรงเรียนประถมเป็นโรงเรียนแบบขยายโอกาส ม.1ม.3 นักเรียนเขาจึงเรียนที่เดิม ซึ่งก่อนนี้ประถมไม่เปิดขยายโอกาส พอเด็กจบ ป.6 ก็มาเรียน ม.1 กับ
โรงเรียนวังโป่ง 2.โรงเรียนเอกชนมีสวัสดิการที่ดีกว่า เช่น มีรถรับส่ง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงมีทางเลือก
ให้ลูกไปโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ปริมาณนักเรียนมาก 3. ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ตามวุฒิ
เช่น ครูเอกแนะแนวไปสอนภาษาไทย จะทาให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนด้อยลง 4.ห้องสมุดคับแคบไม่
เพียงพอต่อนักเรียนที่เข้าศึกษาและค้นคว้า 5.สนามฟุตบอลมีลักษณะลาดเอียงเล่นกีฬาไม่ได้ ปัญหา
มากคือมีก้อนหินขนาดใหญ่มากไม่สามารถจะนาออกจากสนามกีฬาได้ เป็นลักษณะวิ่งเตะบอลบนภูเขา
ฝนตกน้าไหลลงข้างล่าง เจิ่งนองขังนาน แต่โรงเรียนก็ได้รับรางวัลเปตอง เทเบิลเทนนิส สร้างชื่อให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 6. ปัญหานกพิราบรบกวนอาคารเรียน หากนางบประมาณมา
ใช้ในเรื่องนี้จะกระทบงบประมาณทางด้านอื่น ๆ สิ่งทีโ่ รงเรียนวังโป่งต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.โรงเรียนมีความต้องการถังแชมเปญเพื่อกักเก็บน้าในยามแล้ง ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาทาการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แล้ว 2. เรื่องรถ มีรถ 6 ล้อ รับส่งนักเรียน
แต่ต้องการรถปิคอัพ เพื่อให้ข้าราชการครูใช้ไปอบรมในการประชุมจังหวัด ถ้าใช้รถส่วนตัวกิโลเมตรละ
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

4 บาท โรงเรียนต้องกันเงินส่วนนี้ไว้จานวนหนึง่ เป็นการบัน่ ทอนงบประมาณจากส่วนต่าง ๆ 3.
งบประมาณค่าน้ามันเชื้อเพลิง 6 ล้อ ได้รบั ส่งนักเรียนมีไม่เพียงพอ ส่วนโรงเรียนที่ 2 โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ เขตอาแภอเทพารักษ์ ขอรับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องน้า
เพราะขาดน้ากินน้าใช้ ขาดถังแชมเปญ 2. ขอความอนุเคราะห์เรื่องรถ ขอรถ 6 ล้อ
ขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาและสาธารณสุขที่ได้ไปดูงานโรงเรียนต่าง ๆ ว่าได้รับความเดือดร้อน
อย่างไร
ทราบ –
1.8 การฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีและการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2559 ส้าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น”
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
สาหรับผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น”
โดยเชิญวิทยากรจากศาลปกครองและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมแบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม
2558 ที่ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ที่ จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 วันที่ 7-9
สิงหาคม 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 4 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ รุ่นที่ 5 วันที่
21-23 สิงหาคม 2558 ที่ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 6 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ที่ จ.ชลบุรี สมาชิกฯ
ท่านใดสนใจขอให้แจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯ
ทราบ –
1.9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ก้าหนดแผนการ
ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ประจ้าเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558
(หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ได้กาหนดแผนการฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจาเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 (หลักสูตรสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แยกเป็น 1.
หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 100 คน/รุ่น ระยะเวลาที่อบรม 2
สัปดาห์ ซึ่งกรมฯ ยังไม่ได้กา้ หนดวัน ส่วนสถานที่ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์
คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 2.หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 100 คน/
รุ่น ระยะเวลาที่อบรม 2 สัปดาห์ แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 15-26 มิ.ย.58 รุ่นที่ 2
วันที่ 14-25 ก.ย. 58 และรุ่นที่ 3 วันที่ 29 มี.ค. – 8 เม.ย.59 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี ท่านใดสนใจขอให้แจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯ
ทราบ –

๑๐

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2

ประธานสภาฯ

1.10 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการปั่นเพื่อแม่ “Bike for mom 2015” ในวันอาทิตย์ที่ 16
สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการปั่นเพื่อแม่ “Bike for mom 2015” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม
2558 เวลา 15.00 น. ซึ่งขณะนี้กองกิจการสภาฯ ได้ลงทะเบียนสมัครให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านแล้ว เอกสารการลงทะเบียนพร้อมรหัสลงทะเบียนได้วางอยู่บนโต๊ะของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
แล้ว เราได้ดาเนินการให้หมดแล้ว ถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมก็แจ้งมาและถ้าจักรยานไม่มีก็
จะหาจักรยานให้เพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมที่นาน ๆ จะเกิดขึ้น
ทราบ –
1.11 แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ้าปี 2557
ได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ากว่าสายสะพาย ประจาปี 2557 ประกาศ
ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 หน้า 1 (เล่มที่ 14) เล่ม 132 ตอนที่ 17ข ราชกิจจานุเบกษา 2
มิถุนายน 2558 ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก(จ.ช.) จานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย1.นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุม
พวง 2. นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 3.นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่าน
ขุนทด เขต 2 4.นายบุญดี วงศ์ไตรรัตน์ ส.อบจ.อ.โชคชัย 5. นายพรชัย อานวยทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี
เขต 2 6. นายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 7.นายสมจิต คิดการ ส.อบจ.อ.สีดา 8.นาย
สุพจ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 9.นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมือง เขต 3
10. นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 11. นายอัฎฐกร อินทร์ศร ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
12.นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย 13.นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ ส.อบจ.
อ.ห้วยแถลง
ทราบ –
1.12 ขอเชิญร่วมงานอบรมเตาฟืนไร้ควัน
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น ผลิตเตาฟืนไร้ควัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการนีต้ งั้ แต่เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 รายละเอียดทางเจ้าหน้าทีก่ องกิจการสภาฯ ได้นาสาเนาเอกสารแจก
ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว
ทราบ –
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
เชิญท่านมนัส ศรีบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ

๑๑

นายมนัส ศรีบงกช

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ ครับ ผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว
ทั้ง 2 ครั้ง คือ 1.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มีนาคม
2558 2.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
ได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้ว
ประธานสภาฯ
มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญท่านกิติพงศ์ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิ ติ พ งศ์ พงศ์ สุ ร เวท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมือง เขต 1 ความจริงเอกสารที่ต้องรับรอง
การประชุมควรจะได้มีการศึกษาเพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงในการดาเนินการ ขออนุญาต
เรียนท่านประธานฯ เนื่องจากว่าเอกสารที่จะขอรับรองผมไม่ได้รับหนังสือเลย ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็ นพิเศษ
มากกว่าสมัยสามัญ แต่อย่างน้อยหนังสือกับรายงานการประชุม กับวาระการประชุม กระผมในฐานะ
สมาชิกฯ ควรจะมีสิทธิ์จะได้รับเพื่อไปศึกษาและดูว่าตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ สิ่งที่จะเรียนกับท่าน
ประธานฯ คือ อยากฝากท่านประธานฯ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ ควรจะให้สมาชิกฯ ได้มีโอกาส
ทาหน้าที่ตามระเบียบวาระของการประชุมที่บอกว่าอย่างน้อย 3 วันได้รับเอกสาร ซี่งผมไม่ได้รับเอกสาร
ใด ๆ ทั้งสิ้น
ประธานสภาฯ
ขอบคุณที่ท่านได้ให้ข้อมูลเรา ก่อนที่เราจะประชุมวันศุกร์ผมก็ได้เร่งทางกองกิจการสภาให้ส่งเอกสาร
ทั้งหมด ปกติเราจะส่ง ก่อน 3 วัน ต่อไปเราจะส่งก่อน 5 วัน ก่อนวันเรียกประชุม ถ้าครั้งนี้ยังติดขัด
อย่างไรก็ขออภัยด้วยและผมจะได้กาชับกองกิจการสภาฯ ให้ดาเนินการเอกสารทั้งหมดส่งให้ทันก่อน 3
วัน และข้อมูลทั้งหมดต้องชัดเจน ขอให้ทางกองกิจการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน
เพื่อที่จะให้เอกสารให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับพร้อมกัน วันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าสิ่ง
ไหนที่ยังติดขัด ผมขออนุญาตดาเนินการประชุมต่อไปครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 38 ท่าน
สมาชิ กท่ า นใดรับ รองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ทั้ ง 2 ครั้ง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 และรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 โปรดยกมือครับ
รับรอง 32 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 6 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
เลขานุการสภาฯ และส.อบจ.1 ท่าน (นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 และรายงานการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วน
จังหวัด นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 2/2558 วั นที่ 27 มีนาคม 2558 ด้วยมติ
รับรอง 33 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 5 เสียง ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน
เลขานุการสภาฯ และ ส.อบจ. 1 ท่าน(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
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ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจาก หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
รายการโอนลด 1.สานักปลัด จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 48,600 บาท 2.สานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 310,000 บาท 3.กองแผนและงบประมาณ
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 4.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 1,580,000 บาท 5.กองคลัง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 180,000 บาท 6.กอง
ช่ า ง จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 73,640,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 34 โครงการ
งบประมาณ 75,768,600 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายการ
โอนเพิ่ม 1.สานักปลัด จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 48,600 บาท 2.สานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 310,000 บาท 3.กองแผนและงบประมาณ จานวน 1
โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 4.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
1,480,000 บาท 5.กองคลั ง จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 24,470,000 บาท 6.กอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท 7.กอง
สาธารณสุข จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท 8.กองช่าง จานวน 23 โครงการ
งบประมาณ 39,450,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 31 โครงการ งบประมาณ 75,768,600 บาท
(เจ็ ด สิ บ ห้ า ล้ า นเจ็ ด แสนหกหมื่ น แปดพั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร จิ น ตนามณี รั ต น์
สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เขตอ าเภอโนนสู ง เขต 2 วั น นี้ ในเรื่ องของ
งบประมาณนั้ น เท่ า ที่ ท ราบมาวั น นี้ เ งิ น งบประมาณที่ จ ะได้ โ อนให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นขาดไปเยอะทีเดียว จากประมาณการเราคงจะจา
ได้ว่าเพื่อนสมาชิกฯ ได้อนุมัติงบประมาณปี 2558 ในจานวนเกือน 2 พันล้าน วันนี้เองทางฝ่ายบริหาร
ก็คงมีความจาเป็นในการที่จะบริหารงานเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้เป็นที่พึ่งของพี่น้อง
ประชาชนด้วยการโอนลดและไปโอนเพิ่มในรายละเอียด ในการโอนลดนั้นในครั้งที่เราพิจารณาเงิน
งบประมาณว่าเราอนุมัติผ่านเงินงบประมาณในสภาฯ แห่งนี้ในครั้ งแรกในปีงบประมาณ 2558 นั้น ทั้ง
สภาฯ แห่งนี้ก็ได้นาเสนอฝ่ายบริหารถึงเรื่องการที่ทางฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าไว้ในการที่จะดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ มาดูในรายละเอียดของการโอนลดในหน้าที่ 10 ในสภาฯ วันที่เราอนุมัติ
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งบประมาณนั้นผมเองได้อภิปรายในสภาฯ แห่งนี้ถึงเรื่องการดูแลปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่หนัก
ที่สุด คือ เรื่องของถนนหนทางวันนั้นกระผมได้เสนอทางฝ่ายบริหารว่าเป็นไปได้ไหมในส่วนช่างว่าในการ
ดาเนินการจะจัดชุดเครื่องจักรออกเป็น 3 โซน หรือ 3 ส่วน จังหวัดนครราชสีมามี 32 อาเภอ ในเรื่อง
ของถนนหนทางที่มีปัญหามากที่สุด และเข้ามาสู่สภาฯ แห่งนี้ จะเห็นว่าสมาชิกสภาฯ หลายท่านเวลา
อภิปรายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะเห็นเครื่องจักรกลรวมทั้งวัสดุต่าง ๆ ในการ
ซ่อมแซมถนนหนทางเทีย บเท่า กับ ทางหลวงชนบทที่ เขาได้ดู แลอยู่ เพราะ อบจ.นั้ นต้ องรับ ผิด ชอบ
ประมาณเกือบ 2 พันกิโลเมตร ในวันนั้นเองผมได้อภิปรายถึงเรื่องเครื่องจักรกลว่าทางฝ่ายบริหารสมควร
ที่จะดาเนินการจัดซื้อชุดเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นรถเกรด รถบดอัด รถน้า รถแมคโคร เป็น 3 ชุด
ในช่วงนั้นว่าชุดหนึ่งจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ เราก็ได้ยกมือเพื่อสนับสนุนงบประมาณประจาปีในวันนั้น
ในการที่จะผ่านไปซื้อเครื่องจักรกลดาเนินการดังกล่าว แต่วันนี้ในส่วนที่โอนลดปรากฏว่า ได้ตัด การ
ดาเนินการซื้อเครื่องจักรกล เช่น หน้าที่ 10 ตัดรถบรรทุกน้าขนาด 6 ตัน ในหน้าที่ 11 รถเกรดเดอร์
จานวน 7 ล้าน หน้าที่ 12 รถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือนเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน
หน้า จะเห็นว่าเป็นสาระสาคัญที่ได้อภิปรายไว้ สมัยที่เราผ่านงบประมาณตัวนี้มา อยากจะกราบเรียน
ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อถามว่าที่โอนลดเพราะว่าซื้อไม่ได้ หรือมีปัญหาอย่างไร แต่
กระผมก็ยังเห็นความสาคัญพร้อมกับเพื่อนสมาชิกสภาฯ ครับว่าเราอยากเห็นเครื่องจักรกลที่ได้อภิปราย
ไว้ว่าแบ่งงออกเป็น 3 ชุด และดูแลแยกออกไปเป็นชุดละ 10 อาเภอ เพื่อไปแก้ไขปัญหาในเรื่องถนน
หนทางในตรงนั้น น่าจะเหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนท่านจะโอนเพิ่มในฐานะที่ท่านโอนลดตรงนี้แล้วและจะ
ไปโอนเพิ่มตามความจาเป็นก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าถ้ามีโอกาสในการที่จะดาเนินการจัดซื้อเพื่อให้ตรง
ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายและเราได้ผ่านงบประมาณไปเพื่อให้ท่านได้ดาเนินการในการซื้อเครื่องจักร
เหล่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการที่จะดาเนินการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านกิติพงศ์ครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิ ติ พ งศ์ พงศ์ สุ ร เวท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมือง เขต 1 ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของการ
โอนงบประมาณรายจ่ายและโอนเพิ่ม ผมมีข้อสังเกตประเด็นที่ 1 ตัวบัญชีสรุปควรจะมีด้วย สมาชิก
สภาฯ จะต้องนั่งเปิดดูทีละหน้า และมารวมตัวเลขว่าท่านจะโอนเท่าไหร่ และไปโอนเพิ่มเท่าไหร่ ถ้าไม่
ฟังจากการแถลงของท่านรองนายกฯ จะไม่ทราบเลยเพราะตัวเลขเหมือนใส่ ๆ มา และสาระมันขาด
ฝากว่าควรจะมีคาแถลงในนี้ด้วย ประเด็นที่ 2 ผมค่อนข้างติดใจเหมือนกับท่านสมพร ขออนุญาตเอ่ย
นาม ว่าความจาเป็น เครื่องจักรกลก็มีความจาเป็นอย่างมากเพราะขณะนี้เท่าที่สัมผัสและเท่าที่ทราบ
ประชาชนก็ร้องขอให้ อบจ.ไปซ่อมถนนหนทางต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ซึ่งเสียหายเป็น
จานวนมาก ฉะนั้น เราเคยฟังท่านผู้บริหารชี้แจงว่าความจาเป็นจะต้องไปแก้ปัญหาให้ทันท่วงที ให้กับ
ประชาชน แต่ถ้าเราโอนออกไปก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อไปดูเงินโอนเพิ่มโดยเฉพาะค่า
โบนัสเพิ่มอีก 24 ล้าน ก็พอจะเข้าใจได้ว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นเหตุที่จะต้องไปโอนเพิ่ม แต่ถ้าไปโอน
เพิ่มเป็นเงินเดือน โบนัสต่าง ๆ ของข้าราชการเราก็เห็นใจเพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมาผิดระเบียบและไม่
สามารถดาเนินการได้ก็ทาได้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนใน
เรื่องการโอนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อประชาชนในเรื่องนี้ด้วยครับ
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ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

เชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ให้ความเห็นใจกับพี่
น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ท่านเองก็พอจะทราบกัน
ดีอยู่แล้วว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เราในปีนี้มันน่าจะขาดเพราะจากที่ผมไปประชุมมาเงินกระเป๋า
ซ้ายกระเป๋าขวา หมายความว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เขาเอาเงินอุ ดหนุนทั่วไปออกไป
2 หมื่นล้าน ไปใส่กระเป๋าเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 หมื่นล้าน อีก 1 หมื่นล้านเอาไปให้กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประปา ให้กับโรงเรียนต่าง ๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่
จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานในจานวนสิ่งเหล่านี้ อย่างที่ทราบเงินงบประมาณเราน่าจะขาดสักส่วน
หนึ่ง แต่ปัญหาความเดือดร้อนมันไม่ได้ขาดไปตามเงินสิ่งหนึ่งประการใดที่เราจะทาอย่างไรให้กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินต่อไปได้ให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ เมื่อเข้าพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของพี่น้อง
ประชาชนเพื่อสะท้อนให้กับฝ่ายบริหารเมื่อเข้าไปรับปัญหาแล้ว เราเองเราอยากพยายามที่จะทาให้
กิจกรรมต่าง ๆ มันเดินได้ เครื่องจักร รถเกรด รถบด รถน้ามีความจาเป็นหรือไม่ มีความจาเป็นครับ
แต่สิ่งหนึ่งประการใดผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เองกองช่างก็พยายามที่จะดาเนินกิจกรรมเกรด บด อัด
ให้กับพี่น้องประชาชน หรือดาเนินการแจกน้าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง เรามีรถ 6 ล้อ ที่ส่งน้าได้
อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นอาเภอต่าง ๆ ที่ร้องขอมาเครื่องสูบน้าที่เราซ่อมทานุบารุงรักษา ส่วนเงินที่
เราเอาไปต้องเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีข้าราชการเยอะมากไม่นั บรวมข้าราชการ
ครูที่ถ่ายโอนเข้ามา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 600 กว่าคน พนักงานลูกจ้างอีก 300 กว่า
คน รวมเกือบพันคน เบ็ดเสร็จเกือบ 3,000 คน รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนอีก 4% มันก็เป็นความ
จาเป็นที่เราจะต้องหาเงินไปอุดกับที่รัฐบาลจะต้องบังคับให้ท้องถิ่นจ่าย และเงินโบนัสของข้าราชการ ผม
เชื่อว่าระบบกับคนในสังคมไทยถ้าข้าราชการเรา พนักงานจ้างของเรา หรือคุณครูของเราได้มีขวัญและ
กาลังใจดีน่าจะทางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่
น้องประชาชนให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราอยากได้ชุดบดอัดเพื่อมาคอยบริการให้กับพี่น้อง
ประชาชน วั น นี้ เองเครื่อ งจั ก ร 4 ชุ ด ที่ เ ราเตรีย มไว้ 1 ชุ ด วั น นี้ ไ ด้ น าออกแก้ปั ญ หาให้กับ พี่ น้ อ ง
ประชาชน แต่เนื่องจากถนนหนทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับถ่ายโอนมา 1,200 กิโลเมตรก็ดี
หรืองานกิจกรรมที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดได้สร้างขึ้นมาก็ดีอีกเป็นพัน ๆ กิโล พื้นที่ของจังหวัด
นครราชสีมา 32 อาเภอ 200,000 กว่าตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่กว้างขวางใหญ่โต พี่น้องประชาชน
ต้องการถนนหนทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เราเองก็พยายามให้กองช่างได้ทางานแก้ไขปัญหา
เรื่องถนนหนทางโดยเฉพาะเรื่องถนนถ่ายโอนทุกที่ที่ได้เกิดการร้องเรียนมา ผมเป็นคนรับเรื่องเองไม่ว่า
จะเป็นที่อาเภอโนนแดง ที่ออกรายการช่อง 8 หรือที่อาเภอด่านขุนทด หรือที่อื่น ๆ ที่ได้รับการ
ร้องเรียน เราเองก็พยายามจะจัดสรรพยายามจะแก้ไขให้ทันท่วงที หรือแม้กระทั่งเข้าพื้น ที่ของหลาย
อาเภอเมื่อได้เข้าไปทาแล้วมันขาดอีกนิดหนึ่ง ตรงนั้นยังไม่ได้ ตรงนี้ยังไม่ได้ เราก็พยายามที่จะออกคาสั่ง
ให้ข้าราชการให้พนักงานของเราได้ทาให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ เมื่อหน้างาน ส.อบจ.ก็ไปดูไป
ติดตามการทางานของข้าราชการไปดูแล้วว่ามันยังขาดตรงนี้ ยั งขาดเท่านั้น แล้วจะไม่ทาให้ก็จะดูใจไม้
ไส้ระกาเกินไป เวลาไปทางานเสร็จพื้นที่หลายอาเภอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราเอาวัฒนธรรมมาจาก
ไหน พอทางานเสร็จ 1 วัน ต้องเลี้ยงอีก 1 วัน ถ้าเลี้ยงส่งอีกมันก็จะช้าอีก มันก็จะไปกินเวลาของที่อื่น
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ไปอีกวันหนึ่ง ถ้าอยากจะช่วย ถ้าอยากจะสนับสนุนหรือขอบคุณไม่ต้องเลี้ยงหรอกครับ ให้เป็นข้าวสารให้
กินตามสภาพหน้างานน่าจะดีกว่า ส.อบจ.บางท่านใจดีมากเห็นว่าทาตามคาแนะนาของพี่น้องประชาชน
ชาวบ้าน ส.อบจ.ไปยืนคุมไปยืนบอกแล้วทาตามได้ตามความต้องการ ไปเลี้ยงต้มไก่ต้มหมูลาบเป็ดหมด
ไปอีกวันหนึ่ง ทาให้เราก็ทางานช้า เราเองก็พยายามกาชับกองช่างว่าให้พยายามเสร็จแล้วให้ย้ายรถออก
คุณจะเลี้ยงกันก็เลี้ยง ให้ย้ายรถออกไปจุดใหม่ไปเข้าให้พี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนใหม่ คนไหนจะ
อยู่กินก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหรือถ้าจะเป็นไปได้อยากจะช่วยกรุณาให้ข้าวสาร ให้น้า ไปกินใน
ระหว่างปฏิบัติงานหรือจะเป็นกระทิงแดง ลิโพ เครื่องดื่มชูกาลังต่าง ๆ ผมว่าน่าจะเหมาะ สิ่งเหล่านี้ที่
เกิด ขึ้นตรงไหนเป็น ความต้ องการของพี่น้ องประชาชน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สะท้อนผ่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละอาเภอเราก็พยายามทาให้ อย่างเต็มที่ ผมกราบเรียน
สภาฯ แห่งนี้สิ่งที่เราทาทั้งหมดเมื่อเงินงบประมาณขาดไปนั่งดูว่าตรงไหนมันไปได้ ตรงไหนที่ยังทางาน
ได้อยู่ มีกิจกรรมที่ทาอยู่และมันยังไปได้เราก็พยายามจะปรับลดและมาเพิ่มตรงที่มันยังขาดหายไปในการ
ที่เราไปรับปากกับพี่น้องประชาชน ผมเห็น ใจเพื่ อนสมาชิกฯ หลาย ๆ ท่านว่าโครงการเป็น อย่างไร
โครงการที่เราสะท้อนปัญหาขึ้นไป ทางฝ่ายบริหารคิดอย่างไรจะให้โครงการนั้นจะทาโครงการนี้มีใน
ข้อบัญญัติแล้วจะทาไหม จะไม่ทาไปบอกชาวบ้านแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราเป็นกังวลใจผมเชื่อว่า
เพื่อนสมาชิกฯ ที่เข้ามานั่งในสภาฯ แห่งนี้เป็นบุคคลที่มีเกียรติ เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื้อใจจาก
พี่น้องประชาชนเมื่อไปบอกกับเขาแล้วเมื่อไปประชาสัมพันธ์แล้ว เพื่อไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว
เกิดทาไม่ได้ขึ้นมาผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เคยเป็นสมาชิกฯ มาอย่างท่าน บอกจะทาแล้วไม่ทา มันจะ
เชื่อถือได้หรือไม่ ความเชื่อถือเป็นสิ่งสาคัญ ถ้าเราไม่รักษาเกียรติภูมิของเพื่อนสมาชิกฯ ไม่รักษางานใน
การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมว่าเราน่าสูญเสียมากกว่า ไม่ใช่ว่าจะถอดแต่เครื่องจักรเครื่องกล
รถตรวจการณ์ของท่านประธานสภาฯ ของท่านรองนายกฯ ต่าง ๆ เราตัด ออกหมด เพราะถือว่าสิ่ง
เหล่านี้มันไม่สมควรในสถานการณ์อย่างนี้ก็ยังไม่ซื้อ ไม่ใช่ว่าจะมีแต่รถเกรด รถอีก 5 คันเราก็ไม่ซื้อ
เพื่อให้งบประมาณมันสมดุล ให้เราทางานได้ อีกส่วนหนึ่งจะกาชับกองแผนฯ ให้ทาสรุปรวมให้ท่าน
เพื่อนสมาชิกฯ ได้ทราบกันทุกคนว่าทาอะไร ตรงไหน ไว้อย่างไรบ้าง แต่ผมยืนยันว่าเราพยายามทาให้
งานมันไปได้ ให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้รับเกียรติให้สมกับเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้
ทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ
ขอบคุณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านชาคริตครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาคริต ทิศกลาง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อย่างที่ทางฝ่ายบริหารได้อธิบาย
ทราบดีว่าเพื่อให้พวกเราได้รับรู้ รับทราบการดาเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรในการ
บริการพี่น้องประชาชนในแต่ละอาเภอ ผมเองเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมา 3-4 สมัย
แล้ว ความชัดเจนในเรื่องของการดาเนินงานเรื่องนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร ทราบแต่ว่ามีเครื่องจักร
อยู่ 4 ชุด ชุดหนึ่งรับผิดชอบกี่อาเภอ ทราบเพียงแค่นั้น จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งช่วงที่ออก อบจ.สัญจร
ที่เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้ไปทางานตามนโยบายของท่านนายกฯ ในโครงการ
นายกฯ พบประชาชน จะมีครั้งนั้นที่เราได้มีโอกาสสัมผัสเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นอกนั้นเราไม่รู้หรอก
ครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้อยู่ที่ไหน ผมอยากจะเห็นว่าโครงข่าย 4 ชุด รับผิดชอบอาเภออะไรบ้าง
แต่ละชุดเคลื่อนย้ายไปอย่างไรในแต่ ละปี ทาให้มันชัดเจนไปเลยครับ แต่อยากจะเห็นว่าชุดนี้เดือนนี้
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เดือนนี้อยู่ที่ไหน และเดือนต่อไปอยู่ที่ไหน หรือไม่ถ้าทางานไม่สาเร็จเสร็จสิ้นตามกาหนดอาจจะมีการ
ขยายไป เราก็จะเห็นว่าชุดนี้ขณะนี้อยู่ที่ไหนและเคลื่อนย้ายไปอย่างไร เรามีความจาเป็นหรือต้องการก็
สามารถติดต่อได้ มีคนรับผิดชอบ ทาโครงการให้มันชัดเจน โครงข่ายให้มันชัดเจนว่าเครื่องจักรแต่ละชุด
อยู่ ที่ ไ หน และด าเนิ น การอย่ า งไร มี ใ ครรับ ผิ ด ชอบ ท าให้ พ วกเราสมาชิ ก สภาฯ สามารถที่ จ ะ
ประสานงานและติดต่อนาเครื่องจักรเหล่านั้นมาบริการพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่ างสะดวก
รวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะช้าไปแต่เราก็ยินดีที่จะรอ รออย่างมีจุดหมายปลายทาง แต่ขณะนี้ เราไม่มีจุดหมาย
ปลายทางว่าติดต่ออย่างไรและจะทาเครื่องจักรเหล่านี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา กราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเครื่องจักรเครื่องกลของเราอยู่ที่กองช่าง ผู้ที่รับผิดชอบ
สูงสุดคือ ผอ.ธีระชัย เป็นผู้อานวยการกองช่าง เครื่องจักรทั้งหมดอยู่ในฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายคือ
นายบุญเริ่ม เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการทางานทั้งหมดกองช่างเขามีโครงข่าย ทุกครั้งที่
เขาออกปฏิบัติหน้างานจะมีกรุ๊ปไลน์ของกองช่ าง เขาจะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน เขาจะไป
เช็คอินสถานที่เลยวันนี้ทาอะไรบ้าง ทาอยู่ตรงไหน ไปเกรดบดอัดอยู่ที่ไหน สิ่งเหล่านี้มีแผนปฏิบัติงาน
ก่อนจะออกไปปฏิบัติราชการก็ต้องมีคาสั่ง ก็ต้องขออนุมัติคาสั่งมาว่าเมื่อมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นก็ขอ
อนุมัตินาเครื่องจักรออก ก็นาคนไป นาน้ามันไป นาเบี้ยเลี้ยงไป ทุกอย่างจะมีขั้นมีตอน มีระเบียบคุม
หมดทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าใครจะนาไปไหนก็มาเอาไปเลยไม่ได้ เพราะเป็นสมบัติของทางราชการ ส่วนเรื่อง
จะไปตามมาจากไหนพีน้องประชาชนมีความเดือดร้อนเราเองฝ่ายบริหารก็มานั่งดูแ ผนว่าแผนปฏิบัติการ
ของแต่ ล ะที่ แต่ ล ะชุ ด ไปตรงไหนอย่ า งไรบ้ า ง ถ้า มี ความจ าเป็ น เดื อดร้อนเร่ง ด่ ว นพี่ น้ องประชาชน
เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสก็จะโยกมาให้ก่อน ถ้ายังไม่มีความจาเป็นเราก็ไปทาตามแผนปฏิบัติการที่กอง
ช่าง ที่ฝ่ายก่อสร้างเขาเป็นคนกาหนดแผนออกไป เราก็จะไปตามแผนนั้ น อย่างที่เรียนว่าบางครั้งเรา
ไม่ ใช่ กรมทางหลวงชนบท เราไม่ ใช่ หน่ ว ยงานราชการส่ ว นภูมิ ภาค ที่ จ ะไม่ รับ ฟั ง เสี ย งของพี่ น้ อง
ประชาชน ที่จะไม่รับฟังเสียงของเพื่อนสมาชิกฯ เมื่อเขาออกไปทาแล้ว เราจะไปเทียบกับทางหลวง
ชนบทได้อย่างไร เมื่อทางหลวงชนบทมีภารกิจเดียว คือ ภารกิจในการซ่อมแซมทานุถนนอย่างเดียว
ในขณะที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเรื่องอะไรที่เราไม่รับผิดชอบ เรารับผิดชอบหมด ไม่ว่าถนน
น้า ความเป็นอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการ อานวยความสะดวก ประเพณีวัฒนธรรม เราทาหมด
การศึกษา มีคนถามโรงเรียนของเราน้าไม่พอทาอย่างไรอย่างที่คณะกรรมการศึกษาฯ ได้ไปดูมา เราเอง
เราก็พยายามจะไปตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ทุกอย่างต้องมีแผน บางเรื่องบางราวที่
เป็นเรื่องเร่งด่วนจาเป็นจะต้องรักษาชื่อเสียง รักษาสถาบันไว้ เราเองเราก็ต้องย้ายรถไว้ก่อน อีกเรื่องที่
ต้องขออนุญาตบางครั้งมีภาระความจาเป็นเร่งด่วนจะต้องนาเครื่องจักรออก เช่น งานราชพิธี งานรับ
เสด็จต่าง ๆ บางครั้งก็มีความจาเป็นที่จะต้องนารถออก บางทีเพื่อนสมาชิกฯ บอกยังไม่เสร็จเลยทาไม
รีบออกจากพื้นที่ผม ก็ต้องบอกว่าวันนี้มีอย่างนี้ ๆ เพื่อจะไปทางนั้นก่อน 3 วัน 5 วัน ถ้าไม่ทาเราจะมี
ปัญหามากกว่านี้ และกลับไปทาให้มันเสร็จให้มันจบก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่าถือ
ว่าทาให้ใครคนใดคนหนึ่งเพราะพื้นที่ประชาชนถนนหนทางก็ดาเนินกิจกรรมได้เหมือนเดิม แต่เมื่อเสร็จ
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นายนพดล เนียมสูงเนิน

ประธานสภาฯ

ภารกิจแล้วเราก็กลับมา เดี๋ยวผมจะให้ทางฝ่ายคุณบุญเริ่มได้ นารายละเอียดแผน โครงการของกองช่าง
ใครเป็นผู้รับผิดชอบชุดไหนอยู่ที่ไหนบ้างจะมารายงานสภาฯ ในคราวต่อไป ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 38
ท่าน สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ โอนลด 34 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 75,768,600 บาท โอนเพิ่ม 31 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 75,768,600 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 34 เสียง ท่าน
ใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2
ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โอนลด 34 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 75,768,600 บาท โอนเพิ่ม 31 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 75,768,600 บาท ด้วยมติอนุมัติ 34 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ญัตติ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหาร
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายนพดล เนียมสูงเนิน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้
รับคาร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ รายการเดิม
กองช่าง จานวน 59 โครงการ งบประมาณ 70,318,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 59 โครงการ
งบประมาณ 70,318,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 59 โครงการ งบประมาณ
70,318,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 59 โครงการ งบประมาณ 70,318,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด
4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม
38 ท่ า น สมาชิ กฯ ท่ า นใดอนุ มั ติ ให้แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเดิ ม จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 70,318,000 บาท
รายการขอเปลี่ยนแปลง จานวน 59 โครงการ เป็นเงิน 70,318,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ
ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 34 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4
เสียง- (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

๑๘

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการเดิม จ้านวน 59 โครงการ เป็นเงิน 70,318,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง
จ้านวน 59 โครงการ เป็นเงิน 70,318,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 34 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งด
ออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5

กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
ประธานสภาฯ
เชิญท่านสมพรครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร จิ น ตนามณี รั ต น์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง เขต 2 เรื่องโครงการอบรมอาชีพ
ระสั้นผลิตเตาฟืนไร้ควัน ขอบคุณคณะทีมงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ อบจ.กับท่านที่เป็นหลัก ท่านอดุลย์
อยู่ยืน พร้อมคณะจากอาเภอเมืองฯ ที่ท่านได้ไปเปิดโครงการอบรม ขอเสริมว่าในบรรยากาศผมเองก็
ได้รับปริมาณเท่ากันคือ 100 คน เท่ากัน โดยคัดเลือกมาจาก 16 ตาบล จากการประเมินเตาไร้ควัน ซึ่ง
ออกมาเป็นเตาแก๊สเลยและชาวบ้าน แม้กระทั่งที่ผมถ่ายรูปขึ้นเฟสระดับสัสดีอาเภอ เจ้าหน้าที่อาเภอ ที่
มาร่วมกิจกรรมด้วยท่านก็อยากมีส่วนร่วมและขออบรมด้วยเป็นประโยชน์จริง ๆ เป็นโครงการที่ดี ถึงแม้
ในส่วนที่เกินก็เห็นใจคณะวิทยากรเพราะว่าให้ไป 100 คน ก็มา 150 คน ในส่ วน 50 คน ผมก็ออก
ค่าใช้จ่ายเอง ถือว่าประสบผลสาเร็จอย่างมากครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบัว ลาย ฝากท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วารสาร อบจ. ดิฉันได้ดูแล้วของเดือนนี้แต่ก็อยากฝากท่านที่มีส่วนเกี่ ยวข้องได้พิจารณาว่าวารสาร อบจ.
อยากจะให้มีส่วนของหน้าของแต่ละอาเภอ ซึ่งน่าจะมีการประชาสัมพันธ์อาเภอ 32 อาเภอ เรียงตามลาดับ
ไปหรืออย่างไร แต่ละอาเภอก็จะมีกิจกรรมดี ๆ ของแต่ละอาเภอไม่มีการประชาสัมพันธ์ เช่น งานกินเข่าค่า
สูงเนิน น่าจะเห็นอยู่ งานแข่งเรือพิมาย น่าจะเห็นอยู่ เพราะใช้งบประมาณของ อบจ. แต่ในหลาย ๆ
อาเภอที่ไม่ได้ใช้งบของ อบจ. เช่น งานอาเภอบัวลาย งานวันของดีอาเภอบัวลาย อาเภอบัวลายก็อยากจะ
ประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ถ้า ส.อบจ.ท่านใดมีกิจกรรมดี ๆ มีกิจกรรมที่เป็นเทศกาลท่านอาจจะนาพาไปดู
หมู่บ้านโอท็อปหรือหมู่บ้านปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แต่ละอาเภอเพราะวารสารครั้งนี้ได้
เห็นนายกฯ 2 ท่านของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ของอบต.หรือเทศบาลต่าง ๆ ก็ฝากว่า
น่าจะมีสัก 1-2 หน้า ที่จะเสนอเรื่องของแต่ละอาเภอ เพราะว่าได้ถามว่าวารสารได้แจกให้ใครบ้าง ในแต่ละ
อาเภอ ที่อาเภอบ้วลายแจกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ถ้าวารสารชิ้นนี้มีของแต่ละอาเภอมัน
น่าจะน่าอ่านมากขึ้น มีเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น เพราะเห็นเรื่องของฝ่ายบริหาร เรื่องของโรงเรียน และเรื่อง
ของกองต่าง ๆ แต่ยังไม่มีของอาเภอต่าง ๆ ฝากท่านพิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณคะ

๑๙

ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภาฯ
นายสุพจ ธรรมประทีป

เชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สานักปลัด รองฯ ชนะชัย ไปปรับดูนะครับ กวดขันหัวหน้าศูนย์ฯ ถ้ามีกิจกรรม
อาเภอใดอาเภอหนึ่งก็ขอความกรุณาให้หัวหน้าศูนย์ฯ ส่งข้อมูลมาที่สานักปลัด เพื่อลงในวารสารในเดือน
ถัดไป ในฉบับถัดไป ขอความกรุณาว่าถ้าเพื่อสมาชิกฯ ไม่ได้รับความสะดวก ขัดข้อง กรุณาโทรตรงมาบอก
ผมเลยก็ได้หรือรายงานมาที่สานักปลัดก็ได้ ฝากสานักปลัดให้ดูแลว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ที่เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ใช่ก็ตามแต่หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่อาเภอที่มีเหตุมีผลที่สมควร
จะมาเผยแพร่
ขอบคุณครับ เชิญท่านสุพจครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุ พ จ ธรรมประที ป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มา อาเภอเมือง เขต 4 ตามที่ทราบกันดีขณะนี้เรา
กาลังเจอปัญหาเรื่องน้าและภัยแล้ง ตามที่คณะกรรมการการเกษตรของสภาฯ แห่งนี้ได้ไปร่วมประชุมกัน
ขึ้นมาว่าจังหวัดนครราชสีมามีเขื่อนใหญ่ ๆ อยู่ประมาณ 5 เขื่อน แต่เขื่อนที่เป็นเขื่อนหลักคือเขื่อนลาตะ
คลอง น้าที่จะไหลลงมาจากเขื่อนลาตะคลองให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาของเราได้ใช้กัน ไม่ว่าจะ
เป็นประปาเทศบาลนครฯ หรือตามอาเภอต่าง ๆ จนลงไปถึงที่ลามูล วันนี้น้าในเขื่อนลาตะคลองวิกฤต
อย่างใหญ่หลวง เช่นเดียวกับของเขื่อนลาพระเพลิง ซึ่งลาพระเพลิงน้าก็เหลือน้อย น้าที่อยู่ในเขื่อ นลา
ตะคลองขณะนี้ท่านอดุลย์รายงานว่าเหลือประมาณ 10% เหลือประมาณสัก 30 วัน เหตุการณ์ตรงนี้
ลาตะคลองนั้นไหลผ่านมายังอาเภอเมืองฯ ถึงอาเภอขามทะเลสอ ตาบลบ้านใหม่ในเขตรับผิดชอบของ
ผมนั้ น เมื่ อต้ น เดื อนนี้ และเมื่ อ 2-3 วั น ที่ ผ่ า นมานี้ เกิด วิ กฤตอย่ า งใหญ่ หลวงไม่ มี น้ าดิ บ ในการผลิ ต
น้าประปา อาจจะเป็นเรื่องที่ตลกว่าอยู่ใกล้เมืองแค่นี้ไม่มีน้าได้อย่างไร ขอเรียนว่าน้าลาตะคลองที่ไหล
ผ่านเข้ามาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานั้นจะมีคลองแยกออกมาอีกเส้นหนึ่งคือคลองมะค่านั้นเป็น
ที่ตั้งของโรงกรองน้ามะขามเฒ่าของเทศบาลนครและมีเขื่อนมะขามเฒ่า ตาบลบ้านใหม่นั้นอยู่หลังเขื่อน
คลองมะค่าจะเป็นคลองที่ส่งน้าเข้ายังลาปรุลงมาในสมัยก่อนนั้นก็จะไหลเรื่อยลงมายังเขื่อนคนชุมใน
บางส่วนและไหลลงมาในคูเมืองจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าลาปรุ จึงมีความจาเป็นที่กรมชลประทานไป
สร้างเขื่อนมะขามเฒ่า ขณะนี้เกิดวิกฤตก็ปิดเขื่อนปิดประตูน้าน้าก็ไม่สามารถที่จะไหลลงมายังบริเวณบ่อ
กักเก็บน้าดิบของตาบลบ้านใหม่เกิดปัญหาอย่างหนัก ประชากรสามพันกว่าหลังคาเรือน ประชากร
ประมาณสองหมื่นกว่าคนไม่มีน้าใช้ ทางเทศบาลตาบลบ้านใหม่ก็ประสานงานมายังหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต่าง ๆ เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยที่ขอสนับสนุนรถดับเพลิงของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ ๆ มาช่วยกันขนน้าดิบโดยการอนุเคราะห์จากท่านสุรวุฒิ เชิดชัย
ให้ไปนาน้าดิบที่โรงกรองน้ามะขามเฒ่าและได้ทาหนังสือมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอ
สนับสนุนรถบรรทุกน้า ถามว่าเทศบาลตาบลบ้านใหม่มีรถไหม มีรถดับเพลิงอยู่ 2 คัน รถน้าคันเดียว
ไม่ พ อที่ จ ะให้ บ ริ ก ารกับ พี่ น้ อ งประชาชนเกิ ด วิ กฤตน้ าไม่ ไ หลสั ก หยดเดี ย ว ได้ รับ ความร่ ว มมื อจาก
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งรถบรรทุกน้า โดยการแก้วิกฤตคื อ
ไปนาน้าดิบจากโรงกรองมะขามเฒ่าถ่ายเทขึ้นไปยังถังสูงที่จะจ่ายให้กับพี่น้องที่ตาบลบ้านใหม่ทั้งหมดก็
ได้ ไ ปปรึก ษากับ ท่ า นนายกเทศบาลต าบลบ้ า นใหม่ ท าหนั ง สื อ มายั ง องค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอ
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ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

สนับสนุนรถบรรทุกน้าก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ได้ส่งรถบรรทุกสิบล้อบรรทุ กน้า 3 คัน ที่จะ
ขนน้าขึ้นไปยังแท็งสูงและปล่อยลงมาให้พี่น้องได้ใช้กัน ตรงนี้ชาวพี่น้องตาบลบ้านใหม่ทั้งหมดจึงฝาก
กระผมมาขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะท่านนายกฯ ร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวีและเจ้า หน้าที่ทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุ นที่จะดาเนินการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสข้างหน้าผมคิดว่าไม่วันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะต้องรบกวนอีก
เพราะขณะนี้น้าหลังเขื่อนมะขามเฒ่าไม่มีเลยจริง ๆ เป็นแต่โคลน เราก็ทาการขุดลอกคลองบริเวณกัก
เก็บน้ากันอยู่ อยากให้พี่น้องได้รับ ทราบว่าทาไม่อยู่ในเมืองแค่ตรงนี้น้ายังไม่มี เราก็มีความจาเป็นกรม
ชลประทานต้องปิดประตูน้าเพื่อไม่ให้น้าในลาตะคลองที่จะไหลแยกออกมาที่เขื่อนมะขามเฒ่าเพื่อที่จะให้
พี่น้องในเขตเทศบาลนครฯ และพี่น้องที่ทาการเกษตรที่อยู่ปลายทางของลาตะคลองได้ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ทั่วถึง ขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างสูงครับ
เชิญฝ่ายบริหาร
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครราชสีม า ต้ องขอขอบคุณ เพื่อนสมาชิ กฯ ผมได้เห็น หลายกิจ กรรมของกลุ่ มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เห็นว่าผมมั่นใจว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนแล้วทนดูไม่ค่อยได้เพราะมาจากนักเลือกตั้ง มาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนเห็นความ
เดือดร้อนแล้วก็ต้องทา สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกฯ มีข้อมูลข่าวสารส่ง
ให้กันดู มีภาพกิจกรรมส่งเข้ากลุ่มเข้าไลน์ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ขออนุญาตว่าของกรม
ชลประทานเราจะไปทาอะไรของเขามันยาก มันมีเจ้าของ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทาได้เลยวันนี้เอง
จากการรายงานของคณะกรรมการชลประทานและการเกษตร ผมว่าน่าจะใช้คณะกรรมการชุดนี้ประชุม
และท าหนั ง สื อถึง ชลประทานให้ช ลประทานปล่ อ ยน้ าหรือท าให้เป็ น ร่องมา ถ้า ไม่ ส ะดวกให้ค ณะ
กรรมการฯ ทาเรื่องเสนอมาถึงฝ่ายบริหาร ถ้าไม่อยากเซ็นเดี๋ยวผมจะเซ็นส่งไปให้ และไปตามเรื่องกัน
ก็ฝากกราบเรีย นเพื่อนๆ สมาชิกฯ ขออนุ ญาตท่ านสุ พ จถือหนัง สือไปเองเลย แล้ วไปคุยกับเขา ให้
คณะกรรมการชลประทานได้ดาเนินกิจกรรม ผมว่ามันจะเป็นภาพออกมาที่ชัดเจนเพราะถ้าไม่สะดวกที่จะ
เซ็น ประธานคณะไม่อยากเซ็นเดี๋ยวผมเซ็นให้ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะพี่น้อง
ประชาชนขาดน้าเราทาได้เพียงบรรเทาความเดือดร้อนโดยนาน้าไปแจกซึ่งมันยังไม่ยั่งยืนแน่ ถ้าชลประทาน
ปล่อยน้ามาผมว่าจบ นามาให้ถึง เมื่อกี้คณะกรรมการฯ ที่เราได้ฟังจากชลประทาน น้าลาตะคลองเหลือ
ประมาณสิบกว่าเปอร์เซนต์มันยังใช้ได้ สามารถปล่อยได้วันนี้ปัญหาของชาวบ้านเขาเดือดร้อน วันนี้จะเห็น
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคุณค่าสามารถทาในสิ่งที่องค์กรอื่นทาไม่ได้ สมาชิกสภาฯ ส่วนอื่นทาไม่ได้
ท้องถิ่นอื่นทาไม่ได้ แต่เราสามารถเป็นปากเป็นเสียงเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก็ฝากว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องไปแก้ไขปัญหาชั่วคราวเราแก้ได้ แต่ของชลประทานเราจะลงไปทาอะไรเดี๋ยวจะอ้าง
ว่าเขื่อนแตก มาตรฐานของเขาจิปาถะ ทาหนังสื อถึงเลยให้คณะกรรมการชลประทานและการเกษตร
ดาเนินการ ถ้าไม่สะดวกเซ็นผมเซ็นให้ ฝากท่าน สจ.สุพจ ภาพกิจกรรมอย่างที่ผมเรียนวันนี้มีโซเชียลมีเดีย
มีอะไรสามารถเห็นกันได้หมด ผมเห็นสภาพคลองที่วันนี้มันเป็นอย่างไร วันนี้ไม่ต้องออกไป มันมีภาพส่งมา
ให้เราดูได้อย่างเต็มที่ มีเพื่อนสมาชิกฯ 48 คน 32 อาเภอ ปัญหาความเดือดร้อนตรงไหนมันเข้ามากลุ่ ม
เพื่อน ผมเป็นสมาชิกฯ ในกลุ่มสามารถเห็นได้เลย มันเป็นปัญหาแบบนั้นจริง กองช่างไปทางานที่ไหน ไป
ทาอะไรบ้าง ที่ไหนอย่างไร ไปแก้ปัญหาอย่างไร เราเห็นหมด ทางานหรือไม่ทางานอย่างไร บางสิ่งบางอย่าง
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นายกฯ ท้องถิ่นอื่นเข้ามาคุยว่าปัญหามันเกิดอย่างนี้เดี๋ยวผมขออย่า งโน้นอย่างนี้ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าพวก
ท่านไปเลี้ยงพนักงานขับเครื่องจักรเครื่องยนต์ของผมอีก 1 วัน ถ้าไม่มีสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่มีภาพกิจกรรม
ไม่มีพี่น้องประชาชน ไม่มีเพื่อนสมาชิกฯ ไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบอก มาเล่าให้ฟัง ต้อง
ขอบพระคุณท่านเพื่อนสมาชิกฯ สมกับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด
ทรงคุณค่าที่สุด ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านบัวพันธ์ครับ
นายบัวพันธ์ จันคาวงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ ริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ กระผมนายบัวพันธ์ จันคาวงษ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอประทาย ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่
ท่านกรุณาจัดชุดเกรด ปรับ บด ไปให้ที่ อบต.โนนเพ็ด และ อบต.วังไม้แดง และโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม ซึ่งทาง อบต.ก็ได้สมทบค่าน้ามัน ก็เรียบร้อยทั้งสองตาบล ก็ขอขอบคุณแต่สิ่งที่ไม่นา่ ขอบคุณมีอยู่
2-3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ผมถูกร้องเรียนไปถึงศูนย์ดารงธรรม เนื่องจากทางฝ่ายบริหารส่งเครื่องจักร
ผู้รับเหมารายใดก็ไม่ทราบไปทางานในพื้นทีผ่ ม และไม่ได้แจ้งให้ผมทราบ เวลามีปัญหามาก็ร้อง สจ.
อาเภอประทาย ผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนไปทาและผมก็ไม่รู้วา่ ถ้างบ อบจ.เราหรือเปล่า หรืองบของ
อบต. แต่ถ้าโครงการไหนที่ อบจ.เรารับผิดชอบและก่อนจะทางานไปบอกผมก่อน ไม่มปี ญ
ั หาแม้แต่
โครงการเดียว แต่ที่มีปัญหาคือไม่บอกและผมก็ตอบเขาไม่ได้ว่าเป็นโครงการใคร ไป 2 วัน กลับ และ
ทาให้เขาเสียหายก็ร้องมาผมก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าบอกผมก่อนผมก็จะไปบอกกานัน บอกนายกฯ บอก
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าดูแลของ อบจ.หน่อย งบประมาณนิดหน่อยอะไรกันนักกันหนา เราถึงจะไปบอกเขาได้ นี่
ไม่บอกกันเลยผลสุดท้ายมีปัญหาร้อง สจ.บัวพันธ์คนเดียว ฝากฝ่ายบริหารถ้าจะไปดาเนินการขอให้แจ้ง
พื้นที่ด้วย เพราะแต่ละพื้นที่มผี ีเฝ้าบ้าน นี่เป็นเรื่องจริงฝากขอให้ท่านได้กรุณาบอกเจ้าของพืน้ ที่เขาบ้าง
อย่างน้อย ๆ ใครไปทาผมไม่ว่าหรอกนาผลประโยชน์เข้าสู่อาเภอ แต่ละอาเภอมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้น แต่
ให้บอกเจ้าของพื้นที่เขาบ้างเขาจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ และเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ ไม่ถูกร้องเรียน
มันเสียยี่ห้อ อบจ.โคราช หมด นี่คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สอง เราก็ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใกล้
จะสิ้นปีงบประมาณอีกแล้วทั้งหิน ทั้งยางมะตอย แต่ไม่เคยไปเห็นไปอุดหลุมอุดบ่อแต่ละถนน อย่าง
อาเภอประทายมีถนน 8 สายทีไ่ ด้รับจากทางหลวง รับโอนจาก รพช. ระยะทาง 53 กิโล 174 เมตร
ของอาเภอประทาย เป็นถนนลาดยาง แต่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ อบจ.พบประชาชน ผมก็ดีใจจะได้อุด
หลุมอุดบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ฝากถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ เรื่องที่ 3
ตอนนี้ภัยแล้งมันหนักหนาเหลือเกิน อาเภอประทายก็ต้องการเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ถ้าว่างก็ขอความ
กรุณามี 4-5 อบต. ฝากมาถึงท่านนายกฯ ขอให้ส่งเครื่องจักรไปให้ มีอยู่ 3 เรื่อง ถ้า 3 เรื่องนี้ได้รับการ
แก้ไขก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านพรชัยครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้ รงเกียรติ กระผมนายพรชัย อานวยทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอครบุรี เขต 2 ผมอยากจะนาเรียนในเรื่อง
ของปัญหานครราชสีมาเกี่ยวกับน้าประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามคาสั่งศาลปกครองนครราชสีมา
ที่ได้วินจิ ฉัยออกมาแล้วว่าให้เทศบาลนครนครราชสีมานั้นได้นาน้าจากเขื่อนลาแชะมาใช้ในการผลิต
ประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานัน้ เมื่อเดือนที่แล้วได้มกี ารประชุมGMC หรือเรียกว่าคณะทางาน
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บริหารจัดการน้าได้มีมติตกลงทีจ่ ะให้เทศบาลนครนครราชสีมานั้นได้นาน้าจากเขื่อนลาแชะมาใช้ผลิต
ประปาจากเดือนนี้เริ่มเปิดตอนนี้น้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้ใช้น้าจากเขื่อนลาแชะ
ซึ่งใน
ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหารจัดการน้ากับเทศบาลนครนครราชสีมาตกลงให้ใช้นาได้
้ ถงึ สิ้นปี
พ.ศ.2558 นี้จานวน 6,000,000 ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยในปัจจุบนั นัน้ ปล่อยน้าให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาวันละ 35,000 ลูกบาศก์เมตร และนาน้าจากเขื่อนลาตะคลองวันละ 47,000 ลูกบาศก์
เมตร มารวมกันเพื่อที่จะผลิตเป็นน้าประปาให้กับชาวเทศบาลนครนครราชสีมา ผมอยากฝากท่าน
ประธานไปถึงผูบ้ ริหารเพื่อที่จะได้หาวิธีที่จะแก้ไขในอนาคตข้างหน้าตามคาสั่งศาลที่ออกมานัน้ ให้ใช้น้า
จากเขื่อนลาแชะได้แต่
มีคาว่าแต่ขมวดท้ายอยู่ต้องให้พี่นอ้ งประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายเขือ่ นนั่นคือ
อาเภอครบุรี ปักธงชัยและโชคชัย ได้รับประโยชน์จากน้าจากเขื่อนลาแชะอย่างเพียงพอเสียก่อนจึงจะ
แบ่งปันน้ามาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้ก็เลยมีการตกลงกันเป็นห้วงระยะ ผมเองก็ได้เข้าประชุม
ในฐานะที่ผมเองเป็นประธานกลุ่มรักษ์ลาแชะคนแรกชาวครบุรีตกเป็นจาเลยของสังคมมานานพอสมควร
เพราะสังคมในนครราชสีมาบอกว่าชาวครบุรีนั้นหวงน้า ไม่อยากให้น้ากับเทศบาลนครนครราชสีมาผม
อยากกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวอาเภอครบุรี
ชาว
อาเภอครบุรีเราไม่ได้หวงน้า
ชาวอาเภอครบุรีเรามีความเอื้ออาทรห่วงใยแบ่งปันให้กับพี่น้องในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาในการที่ผลิตน้าประปา เป็นการตกลงเป็นห้วงระยะเวลาในแต่ละขณะ ผม
เป็นห่วงอย่างมากว่าถ้าเกิดวิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้นจะมีการแย่งชิงน้ากันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในวันนี้พนี่ ้อง
ประชาชนในเขตพื้นทีช่ ลประทาน วันนี้เขาต้องลดพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีละประมาณ 45,000
ไร่ สูญเสียผลประโยชน์ที่พนี่ ้องประชาชนจะได้รับเป็นจานวนมาก นอกจากนัน้ แล้วในปัจจุบนั นี้ ปกติใน
เขตพื้นที่ชลประทานอาเภอครบุรี ปักธงชัย โชคชัย จะได้รับน้าจากเขื่อนลาแชะสามารถปลูกข้าวได้ปี
ละ 2 ครั้ง แต่ก่อนเราปลูกได้ปีละ 4 ครั้ง เพราะว่ามันแล้งตายต้องปลูกใหม่ แต่พอเรามีน้า
ชลประทานเราปลูกได้ปลี ะ 2 ครั้ง แต่ในปีนี้เราต้องลดพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกลงมา ชลอการเพาะปลูก
เพื่อที่จะแบ่งปันน้ามาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า วันนีน้ าในเขื
้
่อน
ลาแชะมีอยู่เพียงประมาณ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลืออยู่
ประมาณ 36% ซึ่งจะต้องแบ่งน้าให้กับพื้นที่การเพาะปลูกจานวนมาก ถ้าเกิดความแล้งอย่างนีเ้ กิดขึ้นก็
จะเป็นเหมือนกับลาตะคลองไม่สามารถที่จะส่งน้าดิบเพื่อผลิตประปาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาของพี่นอ้ งทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นท้องถิ่นที่ใหญ่ ก็
คงจะหนีไม่พน้ ที่จะต้องทางานร่วมกับทางเทศบาลฯ จะต้องหาวิธีการที่จะต้องแก้ไขในระยะยาวอย่างที่
ผมเคยนาเสนอไปหลายครั้งในเวทีของการทาประชาพิจารณ์
เคยเสนอหลายครั้งว่าให้เทศบาลนคร
นครราชสีมาได้จดั ทาแก้มลิงเพื่อที่จะกักเก็บน้าในฤดูนาหลาก
้
หรือหน้าฝน ซึ่งถ้าทาแก้มลิงกักเก็บน้า
แล้วก็จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าได้ในประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ผลที่ตามมาคือจะช่วยบรรเทา
จากกรณีเกิดน้าหลากน้าท่วมในเขตอาเภอครบุรี โชคชัย เฉลิมพระเกียรติ พิมาย ชุมพวง เพราะใน
ฤดูฝนฝนตกแรงปริมาณน้าฝนมาก โดยเฉพาะปริมาณน้าฝนท้ายเขื่อนลาแชะปีหนึง่ ไม่ตากว่
่ า 20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ไหลลงสู่แม่นามู
้ ลหลากลงไปท่วมพิมาย ชุมพวง เฉลิมพระเกียรติอยู่เป็นประจาทุกปี
ถ้าเราสร้างแก้มลิงในพื้นทีส่ าธารณะ บริเวณบ้านใหม่หนองบอนมีพื้นทีส่ าธารณะประมาณ 2,000 ไร่
กักเก็บน้า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้ เพราะว่าบริเวณบ้าน
หนองบอนมีโครงข่ายของคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อเขื่อนต่าง ๆ จานวนมาก ไม่วา่ จะเป็นจากเขื่อนลา
แชะ โดยมาทางแม่นามู
้ ล จากเขื่อนลามูลบนมาจากทางแม่นามู
้ ล จากเขื่อนลามูลบนมากับทางแม่นา้
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มูล จากเขื่อนลาพระเพลิงมาทางคลองลาไย ถ้าปีใดทีป่ ริมาณน้าในเขื่อนไหนที่มีเพียงพอสามารถที่จะ
ส่งมาตามลาน้าธรรมชาติมาเติมเต็มให้กับบริเวณแก้มลิงที่บ้านใหม่หนองบอนได้ เผื่อท่านผู้บริหารได้มี
โอกาสได้เข้าร่วมประชุมในการบริหารจัดการน้าของจังหวัดนครราชสีมา
ฝากท่านได้นาเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน เพราะวันนี้ตามคาสัง่ ของศาลปกครองนั้นเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในขัน้ วิกฤตของจังหวัดนครราชสีมานี้เท่านัน้
เพราะจากการประชุมของ
GMC ที่ผ่านมานั้นเป็นการให้นาเฉพาะถึ
้
ง 31 ธันวาคมนี้เท่านัน้ หลังจากนั้นเราจะต้องมาประชุมคณะ
GMC
หรือคณะบริหารจัดการน้ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเราจะสามารถแบ่งปันน้าให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาได้เท่าไหร่ แต่ถ้าปริมาณน้าในเขื่อนมีน้อยเหมือนลาตะคลองวันนั้นแหละครับมหาวิกฤต
ของจังหวัดนครราชสีมามันจะเกิดขึ้น
เพราะเราไม่รู้จะไปเอาน้าตรงไหนก็จะเป็นการศึกชิงน้าขึ้นมา
อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผูบ้ ริหารในเมื่อมีโอกาสที่จะเข้าประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการ
น้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาฝากในเรื่องนี้คือเรื่องของการใช้น้าวิกฤตของเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่องที่ 2 อยากจะนาเรียนกับพี่น้องเพือ่ นสมาชิกว่าในวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชุมเมื่อ 3 วันที่แล้วนี้เอง ท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของการเกษตร อยากจะฝากถึงท่านผูบ้ ริหารวันนี้
เราอาศัยฟ้าฝน อาศัยระบบชลประทานเราคงจะอาศัยไม่ได้อย่างเต็มที่ พึ่งพาไม่ได้อย่างเต็มที่ และมี
วิธีหนึ่งที่จะช่วยขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาล ผมอยากฝากถึงเพื่อนสมาชิกฯ เพื่อนาข่าวนีไ้ ด้ไปบอก
กับพี่น้องประชาชนในเขตอาเภอแต่ละอาเภอว่าในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรในเรื่องของระบบน้า นั่นคือการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากระบบน้า นัน่ คือบ่อบาดาล ใน
วันนี้ทางรัฐบาลเองได้อนุมัติงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลมาเป็นจานวนมาก
และเมื่อครั้งที่
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้เดินทางมาทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา ที่อาเภอพิมาย
ก็ได้มีกลุ่มเกษตรกรได้เข้าไปนาเรียนปัญหาของเกษตรกร และท่านเองก็ได้สนับสนุนงบประมาณสั่งการ
ลงมา จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลทั้ง 32 อาเภอ และผมเองก็ได้ประสานไปกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อที่จะขอเพิ่มฝากถึงท่านนอกเขต ผมเองบังเอิญว่าได้อยู่ในพื้นที่ และจะมีหน่วยงานทหารพัฒนาที่จะ
มาขุดเจาะบ่อบาดาลให้ขนาดหน้า 6 นิ้ว
ให้กับเกษตรกรและได้รับการประสานมาจากกระทรวง
พลังงานที่จะสนับสนุนแผงโซล่าเซลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่จะใช้ในแปลงเกษตร และ
ในวันที่ 14 นี้ก็จะมีการเซ็น MOU กับธนาคาร ธกส. นโยบายที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่อง
ระบบน้าจากเดิมทีมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรนั่นคือปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 230,000 บาท โดยรัฐบาลช่วยเหลือค่า
ดอกเบี้ย 3% ขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส. ไปกู้ ธกส. ถ้าเป็นลูกค้าชั้นดี
ก็จะเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 7% แต่ถ้าเข้าโครงการระบบน้าหยดรัฐบาลช่วย 3% เกษตรกรก็จะ
เสียดอกเบี้ยแค่ 4% โครงการนี้เสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่แล้ว ผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะที่บริหารจัดการ
ตลาดมันสาปะหลังแห่งประเทศไทยก็ได้ขอกับทางรัฐบาลเพื่อขยายระยะเวลาเนื่องจากปี 57/58 มีพี่
น้องประชาชนเข้าโครงการของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา 100 กว่าราย จากเป้าหมายที่
กาหนดไว้ 100,000 ราย งบประมาณ 23,000 ล้านบาท พี่น้องประชาชนยังไม่เข้าถึงในงบประมาณ
โครงการอีกเป็นจานวนมาก รัฐบาลจึงมีมติให้ขยายโครงการออกไปถึงปีหน้า ก็เลยนาเรียนท่านสมาชิก
ฯ เผื่อจะบอกพี่น้องในเขตบริการของท่านว่ารัฐบาลได้ขยายโครงการออกไปอีก 1 ปี นอกจากนั้นแล้วใน
วันที่ 14 นี้จะมีการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงพลังงานและ ธกส. ขึ้นมาอีก นั่นคือถ้าเกษตรกรท่าน
ใดที่จะทาระบบน้าด้วยแผงโซล่าเซล กระทรวงพลังงานจะช่วยอีก 2% ถ้าเกษตรกรท่านใดที่จะเข้า
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โครงการจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่จะกาหนดขึ้นตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นัน่ คือ อบจ.
เทศบาล หรือ อบต. เพื่อที่จะไปบริหารจัดการงบประมาณตัวนี้ได้อย่างคุ้มค่า เกษตรกรท่านใดที่สนใจ
ดอกเบี้ย ธกส. 7% รัฐบาลช่วย 3% เหลือ 4% กระทรวงพลังงานช่วยอีก 2% เกษตรกรก็ชาระ
ดอกเบี้ยเพียง 2% ต่อปี ก็เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร แต่วันนี้การเข้าถึงโครงการและ
งบประมาณที่พงึ จะได้รับยังไม่มี ฝากท่านประธานฝากไปถึงท่านสมาชิกฯ ในแต่ละอาเภอเผื่อท่านจะได้
นานโยบายของรัฐบาลไปบอกกล่าวกับเกษตรกรเพราะในวันนี้รฐั บาลเองพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่อง
ของเกษตรกร ผมเองได้ไปประชุมและเสนอแนะเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการประชุมวันมัน
สาปะหลังโลก หรือวันมันสาปะหลังนานาชาติ ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง 2 ปีจัดครั้งหนึ่ง ก็ให้
ความสาคัญของมันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ 4 ชนิด ที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแล พืชมัน
สาปะหลังสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติปีหนึง่ ไม่ตากว่
่ า 6-7 หมื่นล้านบาท เฉพาะราคาหัวมันสด แต่
ถ้าแปรสภาพเป็นแป้ง เป็นมันเส้น สามารถสร้างรายได้ปีหนึ่ง 130,000 ล้านบาท แต่ถ้านาไปผลิต
วัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลังสามารถสร้างรายได้ปีหนึ่งไม่ตากว่
่ า 300,000 ล้านบาท วันนีพ้ ี่
น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมามีพนื้ ทีป่ ลูกมันสาปะหลัง 29 อาเภอเกือบเต็มทั้งจังหวัด มี
ผลผลิต 1 ใน 4 ของประเทศ แต่ในวันนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังยังเหมือนเดิม 40 ปีที่
แล้วอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนัน้ เกษตรกรไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก ๆ ได้
เพียงแต่พอส่งลูกเรียนได้ พอมีเงินใช้ในครัวเรือน เพราะในปัจจุบันนัน้ มันสาปะหลังปัญหามันเกิดขึ้นรอบ
ด้าน โดยเฉพาะปัญหามันนาเข้าจากต่างประเทศ คือ เขมรและลาว ในวันนี้ผมเองได้ทาเรื่องเสนอไปยัง
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ปัญหาเรื่องมันสาปะหลังในวันนี้ราคาตลาดโลก
ราคาแป้งอยู่ที่ 14 บาท 50 สตางค์ ราคามันเส้นอยู่ที่ประมาณ 7 บาท 20 สตางค์ แต่ในประเทศไทย
วันนี้ซื้อยังไม่ถึงเนื่องจากว่าวันนีม้ ีพ่อค้าส่งออกมันเส้นไปซื้อล่วงหน้าแล้วนามันเขมรเข้ามาทาตลาดใน
เมืองไทย ทาให้ตลาดมันสาปะหลังเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากอันนี้นาเรียนเพื่อนสมาชิกฯ ให้ทราบ
เพื่อท่านจะได้ไปบอกกล่าวทิศทางว่าในเรื่องที่ท่านจะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ มันสาปะหลัง
เป็นพืชเทวดา ในวันนีผ้ ลผลิตประมาณ 30 ล้านตันต่อปี แต่ความต้องการของตลาดต่างประเทศเกือบ
40 ล้านตัน แต่วันนี้ราคาก็ยังเหมือนเดิม แต่สิ่งใดที่เราจะทาให้กับพี่น้องประชาชนมีเงินเข้ากระเป๋า
มากขึ้น นั่นคือเป็นการลดต้นทุนการผลิตและไปเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะให้เงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชน
ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ
ในการที่จะส่งเสริมวันนี้เราต้องให้ความรู้ครับ
ปัจจุบนั มันสาปะหลังปลูกมาอย่างไรก็อย่างนั้น ดินเกิดเสื่อมสภาพ พี่น้องประชาชนก็ยังใส่อยู่ ยังปลูก
มันสาปะหลังอยู่ วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ ต้องนาความรู้ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพีน่ ้องประชาชน
ท่านต้องศึกษาหาข้อมูลข่าวสารทาสิ่งใดทีจ่ ะให้เกษตรกรในพื้นที่ของท่านมีความอยู่ดีกินดี ทาอย่างไรที่
จะทาให้เขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ท่านต้องช่วยบอกครับ เช่นเดียวกันอยากฝากถึงยังกองการศึกษา
การบริหารจัดการการศึกษาเมื่อโอนมาอยู่กับท้องถิ่นแล้วท้องถิน่ สามารถจัดการหลักสูตรเป็นบทเรียน
ให้กับนักเรียนได้ วันนี้เรามีนกั เรียนในสังกัด 58 โรงเรียน วันนี้ถ้าเรานาหลักสูตรในเรือ่ งของมัน
สาปะหลังเข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมา เพราะว่ามันเป็นภูมิปญ
ั ญา เป็นวิถชี ีวิตของท้องถิ่น
ที่จะต้องมีความรู้ วันนี้พ่อเฒ่าแม่แก่พี่ป้าน้าอายังอาศัยการทาเกษตรแบบดั้งเดิม อาศัยฟ้าฝน แต่ใน
วันนี้เหล่าลูกหลานที่เราส่งมาเรียนเราจะต้องเติมความรู้ให้กับเขาเพื่อเขามีโอกาสที่จะกลับไปช่วยเหลือ
ครอบครัว มีโอกาสที่จะกลับไปช่วยเหลือพี่น้องในหมู่บา้ นของตนเอง วันนี้ครับท่านประธานฯ ดินมัน
เสื่อมสภาพมาก วันนี้เราต้องมีการวิเคราะห์ค่าดินว่าดินแต่ละพื้นที่สมควรจะใช้ปุ๋ยสูตรไหน เขาเรียกว่า
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ปุ๋ยสูตรสั่งตัด นัน่ คือวิเคราะห์ค่าดินแล้วเราถึงให้ปุ๋ยจานวนนัน้ ไป สิ่งเหล่านี้แหละครับ ที่เราจะต้องมา
เข้าบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนทั้ง 58 โรงเรียน เพื่อที่เขาจะได้กลับไปบอก
ผู้ปกครองหรือบอกพี่น้องประชาชนในชุมชนว่าการเกษตรมันจะต้องวิวัฒนาการ มันจะต้องไม่เหมือนเดิม
ที่อาศัยดินฟ้าอากาศ วันนี้ดนิ มันเสื่อมสภาพจากการใช้มาเป็นจานวนหลายสิบปีเราต้องมีการบารุงดิน
วิเคราะห์ค่าพันธุ์ ต้องมีระบบน้าเข้ามาช่วย วันนี้ระบบน้าไม่มีในเรื่องของชลประทาน เขตที่มีพื้นที่
ชลประทานโชคชัย ครบุรี สีคิ้ว สูงเนิน มีเขื่อนอยู่ก็พอที่จะแบ่งเบาบรรเทาได้ วันนี้พนี่ ้องลองไปดูแถว
เขตประทาย โนนแดง แห้งแล้งฝนไม่ตกลงมาก็ไม่รู้จะทาอะไร แต่วันนี้เราต้องคิดว่าจะนาทรัพยากรใน
ดินขึ้นมาอย่างไร นั่นคือน้าบาดาล วันนี้เรามีรถขุดเจาะบ่อบาดาล 1 คัน ราคา 14 ล้านบาท สามารถ
ขุดเจาะความลึกได้ไม่ตากว่
่ า 200 – 300 เมตร เราน่าจะพิจารณางบประมาณที่จะถึงในปี 59 จัดตั้ง
งบประมาณเพื่อที่จะซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น เราไม่ต้องไปเอาเครื่องละ 14 ล้าน วันนี้ใน
เขตพื้นที่อาเภอครบุรีเป็นเขตพื้นที่ที่มีนาใต้
้ ดินสูงพอสมควร เจาะประมาณ 30-40 เมตร ก็พบกับน้า
แล้ว เราใช้เครื่องจักรราคาไม่เกิน 900,000 บาท วันนีบ้ างพืน้ ที่ที่มนี ้าใต้ดนิ จานวนมากและไม่ลึก
เกินไป สามารถใช้เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลในราคาไม่สูง มีพ่อค้า นักธุรกิจที่มีหัวคิดในการพัฒนานา
เครื่องคูโบต้ามาทาเป็นเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเขายังทาได้ครับ ลงทุนไม่กี่แสน ผมทราบข่าวมาว่า
จังหวัดหนองบัวลาภูโดย อบจ.หนองบัวลาภูมีเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่ต่า
กว่า 20 ชุด เพื่อที่จะบริการให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรในวันนี้ถ้าตามระเบียบของ อบจ.หรือใน
เรื่องระเบียบพัสดุในเรื่องของการบริหารจัดการที่จะบริการให้กับประชาชนไม่ได้โดยตรง เดีย๋ ว สตง.
ตรวจสอบ เราก็มีทางออก เราก็ไปขุดเจาะทีส่ ามารถแบ่งเบาได้ในหลาย ๆ คนร่วมกัน เป็นกลุ่ม เรา
บริการเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็ทาได้ ก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่ขาดน้าได้ วันนี้ผมเอง
ก็กาลังทาแปลงทดลองแปลงเกษตร พี่น้องประชาชนที่ปลูกมันสาปะหลังวันนี้มีอยู่ 20 ไร่ กับอีกราย
หนึ่งมี 100 ไร่ ผลผลิตเกือบเท่ากันครับ ผู้มไี ร่มันสาปะหลัง 100 ไร่ แต่ขาดการเอาใจใส่ปลูกตาม
สมัยแต่ก่อนไม่มีการวิเคราะห์คา่ ดิน ไม่มีการวิเคราะห์สายพันธุ์ ไม่มีระบบน้า เฉลี่ยแล้ว 1 ไร่ได้
ประมาณ 3.5 ตัน แต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะช่วยเหลือเกษตรกรได้จัดการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ให้โอกาสได้เรียนรู้และ
นามาปฏิบัติ ผูท้ ี่มี 20 ไร่วันนี้ผลผลิตมันสาปะหลังออกมาเป็นไร่ละ 10 ตัน 20 ไร่ 200 ตัน กับ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิม วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ เราบางครั้งก็ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเพราะส่วนตัวผมเองนั้น
เข้ารับการอบรมบ่อยและเข้าประชุมบ่อยเพราะผมก็เป็นหนึง่ ในคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดมัน
สาปะหลังแห่งประเทศไทยที่เข้ามาดูแลในเรื่องของผลผลิต ดูแลเรื่องมันสาปะหลัง ฝากถึงเพื่อนสมาชิก
ฯ ว่าในสิ่งทีผ่ มได้อภิปรายไปในที่ประชุมในวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดแล้วผมเองอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงู สุดท่านใดมีข้อมูลข่าวสารเราก็สามารถที่จะมาอภิปรายมาบอกกล่าวกันได้ในวันนี้พนี่ ้อง
ประชาชนจานวนมากที่เป็นเกษตรกรวันนี้ท่านสามารถจะต่อยอดได้เพราะในวันนี้มโี ครงการไม่วา่ จะเป็น
ขุดเจาะบ่อบาดาลจากหน่วยทหารพัฒนา ไม่ว่าจะมีแผงโซล่าเซลที่ทางรัฐบาลจะสนับสนุน ช่วยเหลือ
เกษตรกรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมต้องขอบคุณท่านรองประธานฯ ท่านวิสูตร เจริญสันธิ์ คราวทีแ่ ล้วผมก็
ไปดูที่อาเภอจักราช หมู่บ้านชัยพฤกษ์ที่ผลิตประปาหมู่บ้านจากแผงโซล่าเซล
ซึ่งสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ท่านก็สามารถที่จะต่อยอดขอแผงโซล่าเซล
จากกระทรวงพลังงาน ตอนนีม้ ีงบประมาณในเรื่องของการจัดทาแผงโซล่าเซลขึ้นมา เรื่องที่ 3 อยาก
ฝากท่านประธานไปถึงท่านผูบ้ ริหารและฝากไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ วันนี้ในเรื่องของถนนหนทางเราได้รับ
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คาร้องเรียนมาเป็นจานวนมากและอีกส่วนหนึ่งเป็นการเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนในแต่ละพืน้ ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้รับถ่ายโอนถนนต่างๆมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
พันกว่ากิโลเมตร เฉพาะอาเภอครบุรี 7 เส้นทาง แต่เวลามีปัญหาถนนเส้นไหนไม่ดี ถนนเส้นไหนมัน
ขรุขระ วันนี้โทษ อบจ. วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ เพื่อเป็นการดูแลและรักษาประโยชน์ อบจ.ของเรา เราต้อง
ชี้แจงครับ ถ้ามีโอกาสเราน่าจะร่วมประชุมกับทางอาเภอเพื่อที่จะชี้แจงให้กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ประชุมกานันในแต่ละเดือนให้เขาเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของ อบจ.ที่แท้จริงคืออะไร ในวันนี้ปัญหาที่
เกิดขึ้นใด ๆ ก็แล้วแต่ในแต่ละพื้นที่ พอแก้ปัญหาใด ๆ ไม่ได้กโ็ ทษ อบจ. อบต.ก็บอกว่าต้อง อบจ. ผม
ยกตัวอย่างไม่วา่ ท่านสมาชิกฯ จากอาเภอหนองบุญมากอยู่หรือเปล่า เขามีการส่งข้อมูลทางโซเชียล
เน็ตเวิรค์เปิดเข้าไปว่าปัญหาต่าง ๆ พอปัญหาถนนบางพืน้ ที่เกิดความเสียหายมาก นายก อบต.ก็ส่งไลน์
ส่งเฟสบุ๊คว่าถนนนี้เป็นของ อบจ.ต้องรับอนุญาตจาก สจ.อบจ.ก่อน ไม่งั้นถ้าไปทาเดี๋ยวเขาจะฟ้อง อบจ.
ตกเป็นจาเลยวันนี้เราต้องทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่าลืมว่าแต่ก่อนนั้น อบจ.แก้ไขปัญหาต่าง
ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนเขาขอมาหลายท่านที่เป็น สจ.มาหลายสมัย เขาขอมา
ท่านก็ต้องทาให้ก็ต้องขออนุญาตพื้นที่ที่เป็นของกรมทางหลวง เราก็ทาหนังสือขอกรมทางหลวงชนบท
เพื่อขอก่อสร้างเส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พอเราไปก่อสร้างเส้นทางนัน้
ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนตามคาขอของท้องถิ่นหรือพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาป้าย อบจ.สี
ส้ม ไปปักพอไปปักไว้แล้วพีน่ ้องประชาชนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็คิดว่าเป็นถนนของ อบจ. ขอบคุณที่
อบจ.มาซ่อมทางทาทางให้ขอบคุณครั้งเดียวครับแต่หลังจากนั้นอีก 2 ปีถนนชารุด ด่าไม่มีหยุดไม่มีหย่อน
ด่าตลอดถนน อบจ. ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างแท้จริง แต่แท้จริงแล้วถนนที่เป็นความรับผิดชอบของ
อบจ.นั้นมีเพียงไม่กี่สายเท่านัน้ เอง วันนี้พี่น้องประชาชนผมเชือ่ มั่นว่าในทุกอาเภอทั้ง 32 อาเภอ เข้าใจ
ว่าถนนต่าง ๆ ที่ไปปักป้ายสีส้ม เป็นถนนของ อบจ.ทัง้ หมด เราต้องหาทางชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงู สุดและมีความเข้าใจที่ดีต่อ อบจ.ของเรา ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านพรชัย เพื่อนสมาชิกฯ คงได้ประโยชน์จากที่ทา่ นได้อภิปราย มีทา่ นใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา อย่างที่ทราบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
ถนนถ่ายโอนก็ดีหรือภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออานวยความสะดวกให้กับพี่น้อง
ประชาชนไม่อยากจะกล่าวอ้างโทษหน่วยงานใด ไม่อยากจะพูดถึงว่าเขากาลังทาอะไรกับเราอยู่ มันเป็น
หน้าที่ของพี่น้องประชาชน เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน เป็นหน้าที่ของคนที่มีอานาจอย่างแท้จริงเป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และก็ยังทางานเพื่อพีน่ ้องประชาชนอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะบาง
ตัวแทนบางอย่างก็หายไปแล้วก็เหลืออยู่อย่างเดียวที่จะพอเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้ วันนี้เอง
นักการเมืองก็ต้องต่อสู้กับระบบราชการส่วน ภูมิภาคกับส่วนกลางด้วย อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดการถ่าย
โอนถนน การถ่ายโอนเครื่องจักรมันก็เป็นเรื่องปกติ เขาก็เลือกถ่ายโอนสายทีไ่ ม่ค่อยดีหรือดีน้อยให้กับ
เราหรือเครื่องไม้เครื่องมืออันไหนที่มันเก่ามันแก่หน่อยที่เขาไม่ตอ้ งการแล้วเขาก็ให้ท้องถิ่นไป เครื่องสูบ
น้า 27 ปี เขาโอนให้เรา การทีเ่ รามีถนนถ่ายโอน 1,200 กิโลเมตร บางปีให้เงินมา 5 ล้าน เฉพาะตัด
หญ้ายังไม่พอ วิธีการของเขาทาอย่างไรเขาไปตั้งเงินอยู่ทสี่ ่วนกลางโดยที่ไม่ถามพวกเราให้พวกเราทาแผน
ฯ ท้องถิ่นทั้งหมดที่มีถนนถ่ายโอนทาแผนฯ จังหวัดกระบี่จงั หวัดเดียวเล็ก ๆ ได้งบถนนถ่ายโอน 300
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