รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง)
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายกิติพงศ์
6. นายอดุลย์
7. นายองอาจ
8. นางสาวรัชฎา
9. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายสมยศ
13. นายภาณุ
14. นายศิริพงศ์
15. นายเลิศชัย
16. นายชยุต
17. นายพรชัย
18. นายรชฏ
19. นายธวัฒน์
20. นายสถาพร
21. นายสมพร
22. นายพงษ์พันธุ์
23. นายพิชัยศักดิ์
24. นายสมชาย
25. นางสุพัตรา
26. นายชวาล
27. นายไกรวัจน์
28. นายไพฑูรย์
29. นายสมจิต
30. นางสาวจุฑาสัณห์
31. นายสมโภชน์

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
พงศ์สุรเวท
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อนิวัตกูลชัย
คุณเวียง
ยนต์สุข
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
พัฒนกาชัย
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์

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 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1
ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 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
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32. นายบัวพันธ์
33. นายชยกฤต
34. นายมนัส
35. นางอรอนงค์
36. นายชาคริต
37. นายบุญดี
38. นายกรีธาพล
39. นายรักชาติ
40. นายชาญชัย
41. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุพจ
นายอัฏฐกร
ดร.ภูกิจ
นายสาทิช
นายโกวิทย์
นางสาวรมย์ธีรา
นายวีระชาติ

จันคาวงษ์
ยินดีสุข
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ไพบูลย์วงค์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.ประทาย
ส.อบจ.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.อ.โนนไทย
ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.อ.โชคชัย
ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

ธรรมประทีป
อินทร์ศร
พันธ์เกษม
บวชสันเทียะ
เลาวัณย์ศิริ
แปลนดี
ทุ่งไผ่แหลม

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.เสิงสาง

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายนพดล
เนียมสูงเนิน
3. นายอุทัย
มิ่งขวัญ

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธงชัย
2. นายองอาจ
3. นางเพลินพิศ
4. นายชนะชัย
5. นางบุญสิตา
6. นายจิรยุทธ
7. น.ส.สริตา
8. นางงามนิจ
9. นายอาราม
10. นายไพศาล
11. นายธีระชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เลขานุการผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการ ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองช่าง

ลืออดุลย์
จันทรมณี
สุนทรพุทธศาสน์
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
กันตยาสกุล
พลปัถพี
สุวรรณชัยรบ
สมุทรเผ่าจินดา
เทพนอก
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12. นายวีระชัย
13. นางรังสิยา
14. นายภิรมย์
15. นางนงนุช
16. นายวิสุทธิ์
17. น.ส.ใจดาว
18. นางวินญา
19. นางภรณ์ศมน
20. นางดาราวรรณ
21. นางสุรีรัตน์
22. นางสุวรรณี
23. นางสาวพิฐชญาณ์
24. นางสุพรรณี
25. นางรุ่งทิพย์
26. นางภัคธมล
27. นายบรรลือ
28. น.ส.เสาวภา
29. นางชูรัตน์
30. นายกิติศักดิ์
31. นางบุญเลี้ยง
32. นางรัตนาภรณ์
33. นางกัญศลักษณ์

ศรีโอษฐ์
นุทกิจ
วงศ์สุข
กาหลง
บุญโนนแต้
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
กองแก้ว
โฆษิตอัมพรวัฒน์
แนมพลกรัง
อนันธศิริ
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ชายากร
กองเพชร
ขอมเกาะ
รุ่งสุขประเสริฐ

ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จพง.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
สตรีธุรกิจ
บก.นสพ.โคราชไฮคลาส

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
วั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่
2/2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขออนุญาตเปิดการประชุม
อย่างเป็นทางการ ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่าน
ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวันนี้ท่านจะมามอบนโยบายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาของเรา ก่อนที่ท่านผู้ว่าฯ จะมอบนโยบายผมขอความกรุณาให้ท่านผู้บริหาร
และ สจ.ทุกท่านได้แนะนาตัวให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญฝ่ายบริหารก่อนครับ

๔

นายก อบจ.นม.
ดิฉันร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายนพดล เนียมสูงเนิน กระผมนายนพดล เนียมสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายอุทัย มิ่งขวัญ
กระผมนายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร เจริญสันธิ์
กระผมนายวิสูตร เจริญสันธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอาเภอจักราช
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
กระผมนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอาเภอบัวใหญ่ เขต 2
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
กระผมนายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอชุมพวง
นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ กระผมนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอครบุรี
นายชาคริต ทิศกลาง
กระผมนายชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายบุญดี วงศ์ไตรรัตน์ กระผมนายบุญดี วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอโชคชัย
น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอบัวลาย
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอโนนสูง
นายสถาพร โชติกลาง กระผมนายสถาพร โชติกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอโนนสูง
นายสมโภชน์ จินตนามณีรัตน์ กระผมนายสมโภชน์ จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอโนนแดง
นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ กระผมนายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเทพารักษ์
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ กระผมนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอด่านขุนทด
นายรชฎ ด่านกุล
กระผมนายรชฎ ด่านกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอด่านขุนทด
นายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี
กระผมนายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอบัวใหญ่
นายภาณุ ยนต์สุข
กระผมนายภาณุ ยนต์สุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอปักธงชัย เขต 1
นายสมยศ คุณเวียง
กระผมนายสมยศ คุณเวียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอปากช่อง เขต 3
น.ส.รัชฎา ใจกล้า
ดิฉันนางสาวรัชฎา ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเมืองฯเขต 5
นายอดุลย์ อยู่ยืน
กระผมนายอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเมืองฯ เขต 2
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กระผมนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเมืองฯ เขต 1
นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร กระผมนายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอพิมาย เขต 2
นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ กระผมนายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอพระทองคา
นายนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ กระผมนายนายนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเมืองฯ เขต 6
นายชยกฤต ยินดีสุข
กระผมนายชยกฤต ยินดีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอลาทะเมนชัย
นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ กระผมนายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเมืองฯ เขต 3
นายศิริพงศ์ มกรพงศ์
กระผมนายศิริพงศ์ มกรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอสีคิ้ว เขต 1
นายกรีธาพล ไพบูลย์วงศ์ กระผมนายกรีธาพล ไพบูลย์วงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอหนองบุญมาก
นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ ดิฉันนางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอห้วยแถลง
นายวีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน กระผมนายวีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอเมืองฯ เขต 7
นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย กระผมนายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอปากช่อง เขต 1
นายเลิศชัย ธนประศาสน์ กระผมนายเลิศชัย ธนประศาสน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอสีคิ้วฯ เขต 2
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กระผมนายพรชัย อานวยทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอครบุรี เขต 2
นายสมชาย ภิญโญ
กระผมนายสมชาย ภิญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอแก้งสนามนาง
นางสุพัตรา มากเมือง ดิฉันนางสุพัตรา มากเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอขามทะเลสอ
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นายชวาล พัฒนกาชัย กระผมนายชวาล พัฒนกาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอขามสะแกแสง
นายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล กระผมนายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอคง
นายบัวพันธ์ จันคาวงษ์ กระผมนายบัวพันธ์ จันคาวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอประทาย
นายมนัส ศรีบงกช
กระผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอโนนไทย
นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ กระผมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตสูงเนิน
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล กระผมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เขตอาเภอวังน้าเขียว
ประธานสภาฯ
ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าฯ มอบนโยบายให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ
ผวจ.นม.
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะผู้นาฝ่ายบริหารของ
(นายธงชัย ลืออดุลย์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ไม่มีนโยบายอะไรอยากจะมาพบปะกับพี่น้องสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฯ ความจริงผมเพิ่งคิดได้ไม่กี่วันนี้เอง เจอกับคน อบจ. ผมก็ปรารถว่าผมน่าจะไปเจอ สจ.สักวัน
หนึ่ง เพราะตั้งแต่ย้ายมาเป็นเวลา 9 เดือน เข้าเดือนที่ 10 แล้ว ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนสภาจังหวัดเลย
สภาเทศบาลนครก็ยังไม่เคยไป คิดว่าน่าจะไป คิดว่าน่าจะมาพบปะกับท่านสักวันหนึ่ง ถือว่าเป็นการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ถือว่าท่านเป็นบุคคลสาคัญที่ผ่านการเลือกตั้งมาจากราษฎรทุกอาเภอกระจาย
ครอบคลุมทั้ง 32 อาเภอ ถ้าผมไม่มาพบท่านเลยเท่ากับผมเสียโอกาสในการที่จะมีคนช่วยคิดช่วยทางาน
พากันพัฒนาโคราชของเราไปข้างหน้า พูดไปวันเดียวก็ไปเจอท่านนายก อบจ. ท่านก็บอกว่านัดไว้ให้แล้ว
ก็ เ ป็ น วั น นี้ เ ลยทั น ที ทั น ใด ต้ อ งขอขอบพระคุ ณ ท่ า นประธานสภาฯ ท่ า นนายกฯ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะท่านนายกฯ ความจริงแล้วผมก็เป็นลูกน้องของคุณพ่อท่านนายกฯ ด้วยซ้าไป ผมรับราชการ
ครั้งแรกผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกของผมคือ นายเลิศ หงษ์ภักดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผมเป็นปลัดอาเภอห้วยแถลง นาทีแรกที่ผมรับราชการรายงานตัวครั้งแรกเข้ารับตาแหน่งในพื้นที่ก็คือ
ท่านผู้ว่าฯ เลิศ หงษ์ภักดี เรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลของสายมหาดไทยท่านหนึ่ง วันนี้มีโอกาสมาทางาน
ร่วมกับท่านนายก อบจ. ร่วมกับสมาชิกฯ ทั้งหลาย ในโคราช ไม่มีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองว่า
จังหวัดได้ทาอะไรไปบ้าง และจะอยู่ไม่นาน เดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปก็จะไปประชุมมอปลาย่างยกสุดท้าย ก็จะ
เล่าให้ฟังไปด้วยว่าทาไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมต้องการมีท่านเป็นเพื่อนในการทางาน ถึงแม้ว่า
บุคลิกภาพของผมบางทีมันอาจจะยั่วโมโหบ้างท่านก็อย่าไปคิดอะไรบ้างต้องมีจังหวะเล่นบ้าง มีคนเขา
บอกว่าผมนี่บางทีดุดันเกิดเหตุพูดจาไม่สุภาพ ก็มีบ้างนะครับ ผมมาอยู่โคราชตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2557
รวมเวลาที่ผมจะได้ทางาน 16 เดือน ถ้าคิดเป็นวันประมาณ 485 วัน ที่จะได้อยู่หมายถึงว่าไม่โดนย้าย
อีกคือเกษียณ ด้วยเวลาจากัดที่เหลือคือผมเป็นคนถูกย้ายบ่อย การเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็โดนไป
5 ปี 6 จังหวัด จากโคราชไปศรีสะเกษ ไปอานาจเจริญ ไปนราธิวาส ไปเลย ไปมุกดาหาร และไปเป็น
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ ผมเหลืออายุราชการแค่ 2 ปี 11 เดือน กับ 5 วัน ซึ่งปกติแล้วมันก็น่าจะเกษียณที่
บึงกาฬก็ไปคิดทาบึงกาฬให้มีจตุรัสเมือง มีอะไรให้ได้ เช่น ถมตลิ่งแม่น้าโขงยาวออกไปเป็นกิโลเมตรทา
บึงแบบบุ่งตาหลัวให้เกิดขึ้น ที่นั่นมีหนองบึงกาฬ ทาสะพานข้ามปากซัน ลงทุนถึงขนาดวัดดวงขับรถไป
ที่กระทรวงคมนาคม แวะที่รัฐสภารับ สส. 2 คน นั่งรถไปด้วยกัน ไปพบท่านประเสริฐ จันทรวงทอง ไป
พบท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และพาท่านไปดูที่บึงกาฬ ร่นเวลาที่ทาวิจั ยสร้างสะพานข้ามปากซัน ลงมาปี
หนึ่งในการทาวิจัย เพราะพาท่านไปดูแล้วท่านก็โอเค กะทุ่มเทหมดที่นั่นแต่ว่าอยู่บึงกาฬได้ 6 เดือน ก็
มาบุรีรัมย์ คิดว่าจะต้องเกษียณที่บุรีรัมย์ คิดอยู่แค่ 4 เรื่อง ดูจากเอกสาร ดูจากข้อมูลของบุรีรัมย์แล้วทา
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4 เรื่องสาเร็จ ได้ก็เก่งแล้ว เรื่องที่ 1 ที่ จะทาที่ บุรีรัมย์ ก็คือ ที่ เราขาดน้าอยู่ ทั้งโคราชขณะนี้วันหนึ่ ง
ประมาณ 30,000 กว่าลูกบาศก์เมตร สาหรับคนเมือง ถ้าที่บุรีรัมย์น่ากลัวกว่าเยอะ บุรีรัมย์มีห้วย
ตลาดกับห้วยจระเข้มาก 2 แห่งเท่านั้นที่เป็นแหล่งประปาของคนเมืองเก็บน้าได้แค่ 54 ล้านลูกบาศก์
เมตรและแต่ละปีจะต้องสูบสต๊อคไปจากอาเภอชานิระยะ 17 กิโลเมตร สต๊อคเก็บน้าได้แค่ 3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ทั้งจังหวัดมีแหล่งน้าขนาดใหญ่อยู่แห่งเดียวคือลานางรองอยู่ที่โนนดินแดง เก็บ
น้าได้แค่ 102 ล้านลูกบาศก์เมตร ปี 2556 เป็นปีที่น้าเต็มเขื่อนเป็นครั้งที่สองหลังจากก่อสร้างมาตั้งแต่
ปี 2526 ผมลองให้ระบายน้าลงมามันมาไม่ถึงครึ่งทางก็หมดแล้ว และมีอีกแห่งหนึ่ง 98 ล้านลูกบาศก์
เมตรจากลาปลายมาศ เขื่อนลาปลายมาศที่อยู่เสิงสางก็จะไหลเข้าไปแถวปะคา และวนออกมากลับเข้า
โคราชที่ชุมพวงและกลับเข้าไปที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งแถวพุทไธสงไปออกสตึกใช้ทาประปาในเมืองไม่ได้ ก็
จะต้องทาแหล่งน้าให้มันยาวไปอย่างน้อย 10 ปี คนบุรีรัมย์ถึงจะอยู่ได้ นั่นคือประเด็นที่ 1 ที่จะต้องทา
คือให้ชลประทานออกแบบไว้หมดเลย ว่าจะต้องสต๊อกน้าอย่างไรเพราะอัตราการขยายตัวเมืองมันโตเร็ว
มาก เรื่องที่ 2 ที่จะต้องทา ต้องทาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเทศบาลนครฯ แบบโคราช แบบเชียงใหม่
ซึ่งก็คิดว่าทายากมาก เพราะมันต้องยุบเทศบาลตาบลมาผนวกกับเทศบาลเมืองฯ แต่ว่าช่วงที่ผมอยู่ทา
ไปทามาในที่สุดก็ประชุมสภาฯ ทั้ง 2 สภาฯ ผ่านได้ พอย้ายปั๊บรวนเลย ก็เลยเลิกไปตอนนี้เห็นว่าไปไม่
รอดแล้ว ตอนที่ผมอยู่ก็อยู่ในขั้นที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเพราะสภาฯ ทั้ง 2 เทศบาล
ผ่านแล้ว เรื่องที่ 3 ช่องสายตะกู ถ้าใครไปบ้านกรวดจะเห็นด่านจุ๊กโกกี ตรงนี้จะมาสัมพันธ์กับโคราชถ้า
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ข้อที่ 1 บอกว่าเป็นศูนย์กลางการท่อ งเที่ยวตามเส้นทางอารยธรรมขอม
ออกจากรุงเทพถ้ามาทางโคราชถึงสูงเนินก็มีอารยธรรมขอมเยอะแล้ว และมาถึงพิมายไปปราสาทพนมรุ้ง
ท่านสามารถเข้าช่องจุ๊กโกกีถ้าเปิดเป็นด่านถาวรทะลุไปถึงนครวัดนครธมระยะทาง 190 กิโลเมตร และ
กลับกรุงเทพทางสระแก้วได้เลย ดูปราสาทตัวเล็กไปหาตัว ใหญ่แต่ถ้าท่านออกจากกรุงเทพมาแล้วไป
นครวัดนครธมทางสระแก้วท่านก็จะเจอจากปราสาทใหญ่มาหาปราสาทตัวเล็ก ค่อย ๆ เล็กลง ๆ แล้ว
กลับเข้ากรุงเทพระยะเดินทางพักผ่อน 3-4 วัน เป็นการทัวร์สั้น ๆ ต้องทะลุจุ๊กโกกีให้ได้ ซึ่งเขาทากัน
มาเป็นสิบ ๆ ปี สุดท้ายก็ได้รับอนุมัติให้ทดลองตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 และจะเปิดจริงวันที่ 12
มิถุนายน 2557 ผมย้ายวันที่ 2 ก็ไม่ทันได้เปิดอย่างเป็นทางการกับเขา บุรีรัมย์จะเป็นจังหวัดที่ขี้โม้
เหมือนคนโคราช โคราชก็บอกว่าสวาทแค็ทแน่นอน ผมอยากให้เจอกับปราสาทสายฟ้าจริง ๆ คู่นี้ปะกบ
กันคงจะมันหยด วันหนึ่งผมไปพบ พณฯเนวิน ไปงานศพเจอกัน ผมชวนท่านว่าอย่างนี้ดีไหมเรามาผลัด
กันจับคู่นี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับสวาทแคท แบบเย่าและเยือนนอกรายการ ไปแข่งที่บุรีรัมย์รายได้ก็เป็นของ
บุรีรัมย์ แข่งที่โคราชรายได้ก็เป็นของโคราช ท่านทราบไหมว่าท่านเนวินตอบผมว่าไง ท่านบอกไม่ ได้
หรอกผู้ว่าฯ ตอนไปแข่งที่โคราชคนจะเต็มสนามเลย แต่ไปที่บุรีรัมย์คนเขาไม่เข้าดูหรอก ท่านเลยไม่เอา
ด้วย สิ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์โม้แล้วชัดเจนมากคือ 1.เป็นจังหวัดที่ปลูกยางพาราเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสาน
และเมื่อถามกลับคืนว่าคุณปลูกเป็นจังหวัดแรกแล้วคุณได้อะไรก็ตอบไม่ได้ ตอนนี้ก็แย่กว่าเขาเป็นจังหวัด
แรก เรื่องที่ 2 ที่โม้ก็คือมีไอโมบายสเตเดี้ยมสนามมาตรฐาน เป็นสนามแข่งฟุตบอลเฉพาะ ของเรานี่ยัง
เป็นสนามแข่งหลายอย่างแต่มาเตะฟุตบอลด้วย ของเขานี่ฟุตบอลอย่างเดียวของเราที่บรรจุ 20,000
กว่าคนแล้วโม้ว่าคนแน่น ของเขานี่ 30,000 กว่าคน คือเขาใช้สาหรับแข่งฟุตบอลอย่างเดียว มันนั่งได้
ทุกซอกทุกมุม ของเรามีเว้นลู่ ถึงขนาดสนามเราใหญ่กว่าแต่บรรจุคนได้น้อยกว่า เขาก็โม้มีสนามเซอกิส
แข่งรถอีก ตอนผมอยู่ก็พยายามทาตามก็คือจะทาสนามบินที่สตึกให้เป็นสนามบินสากล ปรากฏว่า
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ที่โม้ ๆ บุรีรัมย์มีจุ ดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือรายได้ประชากรต่อคนต่อปีทั้งจังหวัดเฉลี่ยออกมาแล้วปีหนึ่ง
รายได้ต่อคนต่อปี 49,000 บาท อยู่ 10 ลาดับสุดท้ายของประเทศมาโดยตลอดแก้ไม่ตก นี่แหละครับที่
ผมอยากจะทาอยู่ 4 เรื่อง 1.จุ๊กโกกี 2.น้า 3.เทศบาลนครฯ เพื่อรองรับความเจริญในวันข้างหน้า ให้ขีด
ความสามารถให้อัตรากาลัง มันพอเพีย งกับความเจริญที่ เติบโตขึ้น 4.รายได้ประชากรต้องพ้ น 10
จังหวัดสุดท้ายของประเทศให้ได้ คิดจะทาในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 2 ปี ที่บุรีรัมย์ ปรากฏว่าอยู่ได้ 11
เดือน 10 วัน ก็ย้ายมาโคราช เหลือ 16 เดือน พอมาอยู่โคราชด้วยเวลาที่ จากัดผมก็ต้องใช้วิธีเดียวกัน
คือไปประชุมอยู่ ไปทาวิจัยอยู่ มันไม่ทัน มันต้องกระชับเลยโดยการศึกษาจากข้อมูลและมาแบ่งงานแบบ
ง่าย ๆ ให้ทุกคนเข้าใจง่าย ทุกส่วนราชการเข้าใจง่าย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานด้วยกัน กลุ่มงานแรก
ให้ทาเรื่องในอดีตที่เป็นปัญหาค้างคาอยู่ใ ห้ลุล่วงไปบ้าง ไม่ใช่เรื่องเก่ามาก็หมักหมมไปเรื่อยและไม่กล้า
เผชิญปัญหาแบบนี้มันก็ถือว่าไม่ได้ทางานถึงแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคเจอคู่ต่อสู้เจอการบ่อนทาลายก็ต้อง
ยอมเผชิญ ผมจะยกตัวอย่างงานในอดีตที่ทาผมยกตัวอย่างเรื่องแรกเรามีท่อส่งน้าจากลาแชะมาเมืองใช้
เงิน 3,000 กว่าล้านทาเสร็จ แต่น้าไม่มา แล้วเราจะปล่อยอย่างนี้ไปอีกกี่ปี เมื่อไม่มีคาตอบว่ามาหรือไม่
มาหรือจะมาเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะไปวางแผนต่อไปในวันข้างหน้าได้ในขณะที่ซีพีกาลังขึ้นตึกอยู่
หน้าราชสีมา ในขณะที่เซ็นทรัลจะมาทั้งโรงแรม ทั้งศูนย์การค้าเทอมินอล ในขณะที่โรงพยาบาล มทส.
จะเป็น 800 เตียงภายใน 3 ปีข้างหน้า ต้องใช้น้าทั้งสิ้น ไปไม่รอดขณะนี้ก็แย่แล้วเราจะทาอย่างไร ผมก็
ใช้วิธีไปพบกับผู้คัดค้านทั้งหมดที่อาเภอครบุรี นัดคุยกันแบบธรรมดาก็คุยกันไม่รู้เรื่อง ก็นัดมาที่จวนแล้ว
ก็สมมุติสถานการณ์ให้เขาเป็นประธาน ให้เขาเป็นผู้ว่าฯ ดูบ้าง แล้วผมเป็นม็อบดูบ้างว่าเขาจะตัดสินใจ
อย่างไร จนในที่สุดก็ได้ข้อยุติตรงกันว่าเขาไม่ยอมถอยแม้จะขอ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเขาก็ไม่ให้ แต่มี
ข้อยุติกันว่าศาลพิพากษาอย่างไรเอาอย่างนั้นทุกคนจะหยุดวิพากษ์วิจารณ์หยุดเคลื่อนไหวก็ตกลงทา
บันทึกร่วมกันว่าขอให้ศาลวินิจฉัยมาเลยแล้วเอาตามนั้น เราก็ส่งข้อยุติว่าเราจะรอศาลและส่งเพิ่มสานวน
เข้าไปให้ศาลปกครองตามเรื่องไปคุยกับอธิบดี ขณะนี้วันที่ 29 เมษายน นัดอ่านคาพิพากษา ก็จะได้รู้
เรื่องกันจะได้มาสัมพันธ์กับการวางแผนเรื่องน้าสาหรับคนเมืองโคราชต่อไปในวันข้างหน้า เรื่ องน้าเป็น
เรื่องใหญ่เป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นของเมืองถ้าไม่ทา เฉพาะโรงพยาบาลมหาราชที่นั่งอยู่ในนี้
ท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บุคลากร 5,000 คน เตียงแอดมิส
1,300 เตียง เป็นจานวนเตียงที่มากที่สุด ไม่ใช่โรงพยาบาลศิ ริราช ไม่ใช่โรงพยาบาลราชวิถี ไม่ใช่
โรงพยาบาลพระมงกุฎ อยู่ที่โคราชนี่แหละครับโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เราถึงพยายามจะแยก
โรงพยาบาลบัวใหญ่ออกไปอีกแห่งหนึ่งเพื่อให้กระจายออกไป แล้วไปทาเทพรัตน์ และ มทส. ให้สมบูรณ์
แบบ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง หรือบางเรื่องดู เหมือนง่าย ๆ เช่น เทศบาลจอหอ กับ อบต.บ้านเกาะ ไม่
สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ได้ ไม่สามารถเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้เพราะไม่รู้ว่าแนวเขตของตัวเอง
อยู่ไหน นี่เป็นปัญหาบ้องตื้นของคนที่ไม่เป็นประชาธิปไตย คือ กลัวผลของการเลือกตั้งจะเป็นอย่างโน้น
อย่างนี้ก็แย้งเรื่องแนวเขตว่าไม่ให้มีเลือกตั้ง ไม่มีผู้ว่าฯ คนไหนเขาเข้าไปเสี่ยงรบกับพวกนี้ แต่ผมต้องรบ
เพราะอะไรพอไม่มีสภาฯ โอกาสที่เสียไปเยอะท่านลองไม่มีสภาจังหวัดดูสิ จะของบประมาณบางอย่าง
ต้องผ่านความเห็นของสภา เอาสภาไหนประชุมครับ งบประมาณบอกให้ใช้ตามร่างเดิมไปพลางก่อนของ
ปีสุดท้าย เวลาจะเอาขยะไปกลบฝังใช้เงิน 2-3 แสนบาทต้องขอทาข้อตกลงยกเว้นระเบียบมาให้ผู้ว่าฯ
เซ็นอนุมัติเป็นราย ๆ กรณีไป เสมือนหนึ่งผู้ว่าฯ กลายเป็นสมาชิกสภาแทนไปเลย ซึ่งผมรับไม่ได้ ผมเป็น
ผู้ว่า อยู่ ๆ จะให้ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลจอหอแทน 12 คน ผมก็กลัวผิดพลาดเหมือนกัน

๘

อย่างครั้งสุดท้ายจะขออนุมัติซ่อมเมรุที่วัดสูงมา 3,000,000 บาท ผมก็เลยบอกรักษาการนายกฯ บอก
ว่า 3,000,000 บาท นี้ผมไม่เซ็นให้คุณหรอก คุณต้องไปทาประชาคมมาทั้งหมู่บ้านว่าเขาเอาด้วยซ่อม
เมรุ 3,000,000 บาท ผมถึงจะเซ็นให้ ในระหว่างนั้นพอดีมี คสช.เข้ามาก็เลยตั้งชั่วคราวตอนนี้คุณก็ไป
ว่ากันเองเพราะเงิน 3,000,000 บาท ในทัศนะของประชาชนมันไม่ใช่น้อยนะครับ ก็จะมองว่าผู้ว่าฯ มี
ส่ว นได้ เสีย เงิ น อุด หนุน รายหัว ต้องมาเซ็น ยกเว้ น หมด ในที่สุ ด ผมต้ องผลั กดั น ให้เขตมาเจอให้ไ ด้ นี่
กระทรวงมหาดไทยประกาศมาแล้วเพราะว่าเมื่ อมันไม่ มีหลักฐานเดิมว่า มันอยู่ตรงไหนคุณก็ใช้หลั ก
เหตุผล เรื่องแนวเขตแม้แต่จังหวัดนครราชสีมากับปราจีนบุรี สระบุรีกับนครนายก ก็ยังมีปัญหามาแล้ว
เลย แต่ที่สุดคุณต้องรู้ว่าเขตคุณอยู่ไหนถึงจะทางานได้ ไม่ใช่คุณก็รวนกันอยู่อย่างนั้น นี่ก็เสร็จไปแล้ว
เรื่องหนึ่ง ผมมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาให้กับเขาไปเขาจะได้เลือกตั้งมีสภาฯ ของเขาเองไปทางาน
ทาการ ต้องการให้คุณมีนายกฯ คุณก็ต้องไปหากันเอง ไม่ใช่มายืมมือผู้ว่าฯ เซ็นเป็นเคส ๆ ไป นี่เป็น
ตัวอย่างหรือว่าปัญหาอันหนึ่งที่ทาแล้วรู้สึกมีทุกข์ไปด้วยทาไม่สาเร็จ นี่ก็อาจจะมีสมาชิกสภาจังหวัดจาก
เขตอาเภอวังน้าเขียวคือวังน้าเขียวมันยุ่งไปหมด ถ้าท่านขึ้นมาจากปราจีนบุรีขวามือทั้งหมดจะเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ ทับลาน ถ้าท่านเลี้ยวซ้ายไปเขาแผงม้าก็จะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
นอกนั้นก็จะเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน มันก็มีปัญหาว่าใครรุกใคร ป่ารุก คนคนรุกป่าหรือว่าการใช้ที่ของ สปก.
ผิดเงื่อนไขระเบียบต้องลงโทษอย่างไรยุ่งไปหมด พอยุ่งแล้วทาไงเดี๋ยวกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็มา
มาแล้วก็มาดู ๆ แล้วก็บันทึกไว้ว่าให้ทาอย่างโน้นอย่างนี้ เดี๋ยวกรมป่าไม้มาก็จะทาอย่างนี้จับปักป้าย
เดี๋ยว สปก.มาก็ทาแบบนี้ เดี๋ยวผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภามาก็ทาแบบนี้ สรุปแล้วมีแต่คนเสนอความเห็น
แนวทางการแก้ไข แต่ไม่มีคนทา พอมาเสนอใครที่เป็นคนวุ่นวายมากที่สุดก็คือเริ่มจากประชาชนในพื้นที่
ก่อนเลยว่าไม่รู้จะเอาใคร ก็เชื่อคนโน้นคนนี้ก็แล้วแต่ตัวเองจะได้ประโยชน์ก็ป่วนขึ้น เจ้าหน้าที่ทั้ ง
ตารวจทั้งฝ่ายปกครองคดีอาญา เขาบอกคดีตอนนี้ไม่รู้จะทากันไปเสร็จชาติไหน ผมเกษียณแล้วคดีพวกนี้
ก็ไม่เสร็จ สั่งฟ้องบ้างไม่สั่งฟ้องบ้างดึงกันอยู่อย่างนั้นยื้อไปหมด แนวทางของผมก็คือตั้งคณะทางานขึ้น
มาแล้วก็มาหามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางว่าฝั่งอุทยานแห่งชาติทั บลานจะไปยึดแนวเขตปี 43
หรือไม่ ที่เราเคยทาเสนอรัฐบาลไว้ ฝั่งป่าเขาภูหลวงคุณก็ถอยไปใช้พื้นที่ป่าไม้ เขตปฏิรูปคุณก็มาหาความ
พอดีไม่ใช่ว่าทาจนเตลิดเปิดเปิงไปหมดมันเลยลิมิดเลยเจตนารมย์ของการปฏิรูปที่ดินไปมันก็ไปรับการ
ยกเว้นให้ต่างจากกาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย เลยไม่ได้ หมายถึงแม่แบบของเราออกมาจังหวัดอื่นใช้
ประโยชน์ได้เลย คือ ไม่ได้พิเศษจากคนอื่นนั่นแหละถึงจะไปรอด แต่มันจะแค่ไหนเพียงไรคณะทางาน
คณะนี้ถ้าสามารถทาแบบนี้ออกมาได้ก็นาเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี มันก็จะเป็นแนวทางในการทางาน
ร่วมกันทุกฝ่ายตั้งแต่ประชาชน ตั้งแต่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สภาผู้แทน ผู้ตรวจการแผ่นดินก็
จะได้ไ ม่ต้องมาป่ วนแต่ว่ าเวลาประชุม แต่ ละครั้ง ก็จ ะมีความเห็นต่ าง สุ ดแท้ แต่ ใครได้ ประโยชน์ เสี ย
ประโยชน์อย่างไรก็ยังหาที่ลงไปเจอ ผมคิดว่าน่าจะไม่เสร็จเรื่องนี้ผมอาจจะต้องเกษียณซะก่อนแล้วก็ไป
ว่ากันเอาภายภาคหน้าแล้วกันหรือว่ากรณีมอปลาย่างซึ่งผมจะต้องไปประชุมต่อ ขออนุญาตเรียนท่าน 34 เรื่อง ในเรื่องอดีตอาจจะพูดมากบ้าง มอปลาย่างคือผมไม่ใช่คนชอบหาเรื่องต้องเรียนท่านก่อน ผมก็
ชอบอยู่แบบสงบ เรียบง่าย อยู่ ๆ มอปลาย่างถ้ามี สจ.จากปากช่อง สีคิ้วก็ช่วยรับทราบที ตั้งแต่สมัย
ท่านผู้ว่าฯ ดารง ก็ผลักดันอยู่แล้ว มีผลคดีอาญาออกมาเป็นสิบ ๆ คดี ให้ออก แต่พวกนี้ไม่ออก อยู่ ๆ
มาตอนผมย้ายมาธนารักษ์พื้นที่ได้ไปให้สัมภาษณ์เคซีทีวีว่าจะเอาไปให้เช่า แค่นั้นเรื่องป่วนเลย คนโทร
มาถามผมมากมายว่าที่แก้ปัญหาให้ทาผิดกลายเป็นถูกแล้วคนที่ไม่ได้ทาผิดก็เลยจะไม่มีโอกาสเช่าใช่ไหม
มันอธิบายไม่ได้ ถ้าท่านไปดูท่อน้าที่ต่อจากร้านอาหารเป็นท่อ 6 นิ้วแล้วต่อลงอ่างเลยมันเป็นจริงอย่าง
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นั้นทั้งหมด กดชักโครกก็ลงไปเลย มันไม่ได้แล้วครับผมต้องกลับลาให้ออกสถานเดียวเพราะถ้าผมให้เช่า
ผมไม่รู้จะอธิบายท่าน สจ.ที่นั่งอยู่ในนี้ได้อย่างไรว่าผมไม่มีส่วนได้เสีย มีจ่ายเงินใต้โต๊ะไหม แล้วคนที่ไม่ได้
รุกจะขอเช่าบ้างผมจะเอาที่ไหนให้เช่าผมอธิบายไม่ได้ ผมต้องจัดการอย่างแน่นอน วันนี้ผมได้รอมา
พอสมควรแล้วเงื่อนไขต่าง ๆ ทางศาลปกครองก็ผ่านไปหมดแล้ว เงื่อนไขการขอที่ดินจากกองทัพมา
รองรับพวกนี้ก็จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในบริเวณ
นั้นผมจัดการอย่างแน่นอน ผมเหลือ 6 เดือนผมไม่ห่วงอะไรแล้ว ถ้าถูกย้ายก็กลับบ้านนอนเลย ไม่มีการ
เดินทางไปรับตาแหน่งใหม่ผมขอจบชีวิตราชการที่นี่ 8 มกราคม 2522 ผมเป็นปลัดอาเภอห้วยแถลง
ครั้งแรก ส่วนวันสุดท้ายก็ขอให้จบตาแหน่งผู้ว่าฯ โคราชนี่แหละ ถ้าย้ายไปไหนผมก็ลาออกเลยเพราะไป
ทางานอะไรไม่ทันแล้ว ผมจัดการอย่างแน่นอน ยืนยันต้องจัดการเพราะพอไม่จัดการอะไรเกิดขึ้น แถววัง
เณร แถวอะไรเอาตัวอย่างรุกกันเข้าไปเต็มไปหมดเลยตอนนี้ ก็บอกว่าหมดเลยตอนนี้เราไม่มีกลไกที่จะ
จั ด การกั บ พวกนี้ เดี๋ ย วกลั บ ไปประชุ ม ก็ ว างแผนหมด ผู้ ใ หญ่ บ้ า นก็ จั ด การไปเลย เพราะคุ ณ เป็ น
ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานคุณบุกรุกเองก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต้องปลดออกจาก
ตาแหน่ง นายก อบต.หนองสาหร่าย ตอนแรกจะไม่ประกาศมั นเป็นอานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
จะต้องประกาศให้พวกนี้รื้อถอนอาคารหลังจากที่ศาลไม่คุ้มครอง ผมก็บอกว่าผมจะใช้มาตรา 90 คือ
ปลดนายกฯ ก่อนเลย มั น เป็ น อานาจของผู้ ว่ า ฯ อยู่ แ ล้ ว คือบริหารงานที่ เป็ น การขัด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และที่คุณปล่อยรุกที่อื่นอีกก็จะขุดออกมาอีกนอกมอปลาย่างยังมีอีก จัดการคุณ
ก่อนคนแรก เมื่อวานก็เลยมาหาผมบอกว่าออกประกาศให้อย่างแน่นอน บางทีมันต้องใช้ลูกบ้า อย่าว่า
กัน ผมดูพูดจาไม่สุภาพดูเหมือนก้าวร้าวแต่ความจริงไม่ใช่ เคสกรณีที่ชุมพวงท่านคิดดูมีคนเข้าไปรุกที่
สาธารณะอยู่ร้อยกว่าครัวเรื อนหนองหลัก อยู่ ๆ มีคนร้องเรียนไปถึง ปปช. ๆ ตั้งอนุกรรมการไต่สวน
นายอาเภอข้อหาละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ไม่เอาคนรุกที่สาธารณะออกท่านดูสิครับชีวิตข้าราชการ เอา
ออกกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เอาออก ปปช.ก็เล่นละเว้น ไม่เอาออก ปปช.ก็เล่นละ
เว้น ต้องมีมาตรฐานจัดการอย่างแน่นอน ก็อยากจะเรียนให้เป็นตัวอย่างที่จะต้องดาเนินการให้เรื่องเดิม
ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคผมต้องทา ก็ขอความกรุณาจากทุก ๆ ท่านช่วยเข้าใจด้วย ไม่ใช่คนหยาบช้าไม่รู้
กาลเทศะ ไม่มีอะไร ไม่ใช่ ผมไม่ใช่คนอย่างนั้น ผมไม่อยากจะยุ่งกับใครเลย ผมไม่อ ยากเบียดเบียนใคร
ท่านไปถามหัวหน้าส่วนราชการนอกจากเบียดเบียนเรื่องงานแล้วเรื่องอื่นผมไม่เบียดเบียน ผมไม่เคยบอก
ให้อุตสาหกรรมจังหวัดไปอนุญาตโน่นนี่คุณต้องจ่ายเงินใบอนุญาตค้าไม้ ร้านค้าของเก่าอะไรต้องเก็บตังค์
ผมไม่เคยทา ผมไม่อยากเบียดเบียนคน ผมชอบอยู่แบบเงียบ ๆ มันมีความสุขกว่ากัน ตอน คสช.ก็เอา
คนออกจากป่าที่ครบุรี มีอยู่ 39 ครัวเรือน มันไม่มีที่ไปอยู่แล้ว ถ้าจะดาเนินคดีเอา 39 ครัวเรือนนี้ไปขัง
คุกมันได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายเอาไปที่วัดบ่อลิง อาเภอเสิงสางแล้วใช้เงินกาชาดกับเงินพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ไปเลี้ ยง 39 ครัวเรือน มาจนเดี๋ยวนี้ และวัดดวงไปขอเงินของกระทรวงเกษตร
เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินขอมาซื้อที่โฉนด 528 ไร่ ซึ่งผมขอมาทั้งชีวิตไม่เคยได้เลย ปรากฏว่าเที่ยวนี้ได้รับ
อนุมัติเงินมาซื้อที่โฉนด 528 ไร่ มาจัดแปลงให้ 39 ครัวเรือนนี้ ขณะนี้กาลังวัดแปลงอยู่ ผมก็จะได้
เหมือนยกภูเขาออกจากอก ให้เขาอยู่ได้ นี่คือไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น เป็นคนที่ดุร้ายหรือว่าเป็นคนที่ไม่มี
เหตุมีผล แต่สาหรับคนมอปลาย่างเป็นคนที่สามารถพึ่งตัวเองได้ แต่ก็ใช้สิทธิทางศาลไปหมดแล้วร้องไป
ทั่ว ฟ้องมา 29 คดี ผมก็เป็นจาเลยให้ฟ้องก็ไม่เป็นไร คือยอมพร้อมที่จะไปขึ้นศาลทุกวันเพื่อความมัน
ไหน ๆ ก็ยกสุดท้ายแล้วก็จะลองทดสอบทฤษฎีหลายทฤษฎีดูว่าที่ทาอย่างนี้ผลมันจะออกมาอย่างไรก็
ทดสอบได้ นี่ก็เป็นเรื่องเดิม ๆ ที่ต้องทาก็เรียนทุกท่านด้วยว่าบางทีมันอาจจะมีผลกระทบกับคนที่ไม่
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อยากให้เคลียร์เรื่องเดิมไปรวมไปจนถึงขยะเก่าที่ค้างอยู่ 270,000 ตัน ก็ยังมึนอยู่ว่าจะทาอย่างไรให้มัน
หมดไปจากโคราชภายในเดือนกันยายนนี้ เฉพาะปากช่องประมาณ 70,000-80,000 ตัน ส่วนกลไกที่
จะแก้ปัญหาขยะมันก็ค่อนข้างจะต้องอาศัยหลายฝ่ายทั้งท้องถิ่นทั้ง คสช. มันก็เลยยุ่งไปหมด และเป็น
ปัญหาสาคัญ เพราะจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว อีกมิติหนึ่งคืองานที่เป็นปัจจุบันผมพยายามจะใช้
งบประมาณปี พ.ศ.2558 ให้ดีที่สุด มีสมาชิกสภาจังหวัดหลายท่านที่ไปเจอกันในพื้นที่ ผมต้องขอบคุณ
ท่านที่นาเสนอปัญหาโน่นนี่นั่นผมช่วยท่านได้ผมก็ช่วยท่าน อันไหนจนปัญญาก็จนปัญญาอย่างแถวชุม
พวงผมเอางบยุทธศาสตร์จังหวัดซื้อน้ามันจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงคนขับรถรถแมคโครแล้วนาแมคโครของ ปภ.
ไปขุดเพื่อให้ได้งานมากขึ้นให้มันได้เยอะขึ้น แม้แต่สนามหน้าศาลากลางผมก็ไม่กล้าใช้เงินยุทธศาสตร์
จังหวัดเพราะเงินยุทธศาสตร์จังหวัดต้องออกไปที่ชาวบ้าน ต้องใช้เงินสมาคมวอลเล่ย์บอลที่แ ข่งขายตั๋ว
วอลเล่ย์บอลได้มาเหลืออยู่ 2 ล้าน ตอนแข่งเสร็จ ขอเขามา 1 ล้าน จ่ายไปเลย เพราะผู้รับเหมาบอกว่า
ถ้าใช้งบประมาณต้องคิด 4 ล้าน เพราะมีค่าแฟคเตอเอฟ แต่ถ้าใช้เงินนอกจ้างเขาคิดแค่ 2 ล้าน 6 แสน
มันประหยัดไป 1 ล้าน 4 แสน ก็เลยใช้วิธีที่ 2 คือประชุมบอร์ดกรรมการวอลเล่ย์บอล เขาช่วยมา 1
ล้านบาทก็ให้ไป และติดหนี้ผู้รับเหมาไว้ 1 ล้าน 6 แสน ตอนนั้นทาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 1
ล้าน 6 แสนที่เหลือเขาให้จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถ้าผู้ว่าฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผมจ่ายครั้ง
สุดท้ายไป 5 แสนบาท ก็จบกันไปแล้ว เราพยายามจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตรง
กับความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด ในระหว่างปีถ้าเรามีโอกาสเราจะฉวย
โอกาสทันที เช่น รองนายกฯ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มาโคราช ผมพาไปดูสะพานบุญวนารักษ์ที่อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ มันเป็นสะพานหลัก ใครเข้าไปดูจะเห็น ผมไปดูสะพานแห่งนี้เพราะว่ามีคนเข้า เฟสบุ๊คผมมา
เรื่อย ๆ มันเชื่อมระหว่างถนนหมายเลข 226 กับหมายเลข 2 ไปขอนแก่น บุรีรัมย์ เวลาฤดูกาลมัน
สามารถระบายรถออกได้ พอไปดูแล้วสะพานสร้างสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
มาเปิด ปี 2525 แล้วมันทรุดลงไป มันจาเป็น ยาวตั้ง 60 เมตร ข้ามลาน้ามูล สุดท้ายท่านใช้งบกลาง
จากสานักนายกมาทาให้ 17 ล้าน 1 แสนบาท ตอนนี้กาลังจัดหาผู้รับจ้างไปทา แล้วขยายความยาวเป็น
100 เมตร รัฐมนตรีกอบการณ์ รัตนวรางกูร เราก็ขอเรื่องช่องทางจักรยานจากที่ได้ 8 เป็น 10 ครั้ง
สุดท้ายที่นายกฯประยุทธ มาที่พิมาย วันนี้เขานาเรื่องของพิมายเข้า ครม.สัญจรที่จังหวัดประจวบฯ ก็
เสียดายมันสาปะหลังถูกตัดเยอะ จริง ๆ มันสาปะหลังเขานาเสนอปัญหาอย่างเป็นระบบน่าเสียดาย เรา
มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง 1 ล้าน 9 แสนไร่ มากที่สุดในประเทศไทย จังหวัดที่ปลูกมันสาปะหลังรองจาก
เรา จังหวัดที่สอง คือ จังหวัดกาแพงเพ็ชร แค่ 7 แสนไร่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ทารายได้เฉพาะหัวมันสด
ปีหนึ่งทารายได้ให้โคราช 20,000 ล้านบาท ยังไม่นับที่นาไปแปรรูปต่อเนื่องเข้าภาคอุตสาหกรรม มัน
สาปะหลังเป็นพืชหลักตัวหนึ่งของโคราช ข้าวเราทาตั้ง 3 ล้าน 4 แสนไร่ เราได้เงินจากข้าวปีหนึ่ง
ประมาณ 30,000 ล้านบาท แค่นั้นเอง น้อยกว่าบุรีรัมย์ ข้าว 3 ล้าน 4 แสนไร่เหมือนกัน แต่เขาได้
36,000 ล้านบาท เพราะของเขามะลิล้วน ของเราเป็นข้าวปน อยู่ที่สภาพน้าด้วย รายได้ก็เลยน้อยกว่า
พื้นที่เท่ากัน ผมได้เจอกับรัฐมนตรีเกษตรฯ ที่ปากช่อง ไปรับท่าน ท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก 2 อาทิตย์ท่าน
จะจัดทีมกระทรวงเกษตรมาฟังปัญหาเกษตรกรรมของเราที่นี่ก็น่าจะมีโอกาสได้นาเสนอปัญหาเรื่องปาก
ท้องของประชาชน นี่ เป็ นเรื่องอดี ต และปั จ จุ บัน เรื่องในอนาคตที่ ผ มจะรบกวนท่ า นสมาชิกสภาฯ
รบกวนท่านประธานสภาฯ รบกวนท่านนายกฯ คือผมจะให้รีเซ็ทใหม่ภายในเดือนสองเดือนนี้ ตั้งแต่ย้าย

๑๑

มาถึงผมอยู่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ก็มีการสรุปเลยว่าเมคกะโปรเจคที่เขาคิดกันไว้ก่อนผมมาเราจะยืนยัน
ตัวไหน เปลี่ยนแปลงตัวไหนเข้าไปยัง คสช. ในขณะนั้นยังไม่มีรัฐบาล ผมก็เป็นกังวลว่าเดี๋ยวจะเสีย
โอกาสไปเขาจะมองว่าอันนี้เป็นของรัฐบาลเดิม เราก็เซ็ททั้งหมดและยืนยันเขาไป เช่นมอเตอร์เวย์ที่ผม
พูดอยู่เสมอว่ามอเตอร์เวย์ไม่ได้ทาให้คนโคราช แต่ทาให้คนอีสาน ทาให้คนทั้งประเทศ รถทัวร์วันหนึ่ง
วิ่งจากเวียงจันทน์ไปกรุงเทพ เดี๋ยวนี้มีวันละ 1 เที่ยว ถ้ามีมอเตอร์เวย์รถจากเวียงจันทน์ก็เข้ากรุงเทพได้
เร็วขึ้น ถ้าจะกลับเวียงจันทน์ก็กลับได้เร็วขึ้น มีมอเตอร์เวย์คนอุบลฯ คนเลย ก็กลับจังหวัดตัวเองได้เร็ว
ขึ้น เข้ากรุงเทพก็เข้าได้เร็วขึ้น ไม่ได้ทาให้โคราช เราเสียสละเป็นตัวกลางให้ด้วยซ้าไป ทุกเรื่องทาที่
โคราชได้ประโยชน์กับทุกคน รถไฟทางคู่เราได้แล้ว ทางเลี่ยงเมืองสาย ฉ. ที่จะมาออกข้าง กองช่าง อบจ
ก็โอเคหมดแล้ว มีเรื่องที่เราจะต้องคิดไปข้างหน้าอีกที่ผมอยากจะให้ระดมอีกครั้งหนึ่ง เช่น มีคนบอกผม
ว่าทาไมไม่ทารถไฟวิ่งจากแหลมฉบังทะลุมาถึงโคราชเลย ไม่ต้องมาทางแก่งกะเบา บางคนบอกว่า จาก
พิษณุโลกมาทางนี้เลยทาไมต้องย้อนไปอยุธยาก่อนค่อยมาโคราชทาได้ไหม ผมอยากฝากท่านไว้นี่เป็น
ประเด็นอนาคตอยากให้ท่านช่วยคิดที แต่ตัวผมเองผมอยากคิดเรื่องน้า เช่น ลุ่มน้าชีของบัวใหญ่ทั้งหมด
ใส่ไปสัก 2 หมื่นล้านแล้วมันจะได้กับปากท้องของประชาชน เราทาถนนทีเป็นหมื่ น ๆ ล้านทาไมทาได้
และจะทาให้กับคนที่ทามาหากินในไร่นาทาไมจะทาไม่ได้ นี่ไปคิดให้เป็นระบบและให้ชลประทานคิด
ฝากประเด็นในอนาคตไว้ อย่างวันนี้ที่นายกฯ ประยุทธมาเราได้เขื่อนลาพระเพลิงตอนผมทบทวนไปเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม เราได้เงินมาแค่ 75 ล้านบาท มายกปากกระโถนขึ้น ทั้ง ๆ ที่เราขอไปทั้งหมด 400
กว่าล้านบาท พอวันที่ท่านนายกฯ ประยุทธมาที่พิมาย ผมก็ได้เปรียบเพราะนั่งรถไปถึงพิมาย นั่งกันอยู่
3 คน มีผม มีนายกฯ มี มท.1 ขากลับก็นั่งกันมา 3 คนอีก ผมก็พูดเรื่องนี้ครับว่าน้าโคราชมันยังไม่พอ
ขอให้ทบทวนเขื่อนลาพระเพลิง ตอนนี้ได้ 400 กว่าล้านบาทเต็มเลยครับ ครบเลยครับทาทั้งตัวเขื่อน
สันเขื่อน และเชื่อมโยงไปสต็อกที่ลาสาลายพร้อมเลย ซึ่งเสร็จโครงการนี้จะเก็บ น้าได้เพิ่มถึง 50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เดี๋ยวนี้โชคชัยก็ใช้น้าจากลาพระเพลิงทั้งนั้นทาประปา ก็จะเป็นระยะยาวต่อไป ไม่แน่ที่ว่า
มหาวิทยาลัยสุรนารีจะเปิดโรงพยาบาล ผมว่าวางท่อไปที่ปักธงชัยมามหาวิทยาลัยสุรนารีง่ายเลยนะครับ
ในขณะที่เราพยายามจะแก้อ่างห้วยบ้านยางด้วยการให้คนมาขุดที่และขออนุญาตไปที่กรมชลประทาน
เพราะเป็นที่ ราชพั สดุให้เขาขุดเอาดินออกไปเลยสัก 10 ล้ านลูกบาศก์เมตรเพื่อเอาน้าไว้ ใช้ สาหรับ
โรงพยาบาลตอนเป็น 800 เตียง เรื่องก็ยังคืบคลานอยู่ไม่ไปถึงไหนท่านรัฐมนตรีประเสริฐ บอกผมว่าให้
ท าเป็ น ปอดส าหรั บ คนเมื องอี กแห่ง หนึ่ ง เลยตรงนั้ น ผมก็เ ห็น ด้ ว ยเพราะตั ว เมื อ งมั น ขยายไปแล้ ว
มหาวิ ท ยาลัย ก็อยู่ ที่นั่ น ท าแบบบุ่ ง ตาหลั ว ขี่จั กรยานรอบอ่า งได้ เก็บน้ าเพิ่ มได้ ตรงนั้ น ต้องท าแต่ ใน
ระหว่างทาเราได้ลาพระเพลิงมา 50 ล้านลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งไปยังพื้นที่ทานาได้อีก 1
หมื่น 8 พั นไร่ คานวณแล้ วว่า กี่ปี ๆ จะได้เงิ นคืนใน 400 กว่า ล้า นจากการทานา นี่เป็น ตัว อย่ างที่
อยากจะฝากสภาฯ แห่งนี้ไว้ เรื่องยาว ๆ ท่านช่วยคิด ที เรื่องที่เป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์
ในที่ดินวังน้าเขียวถ้าท่านสามารถช่วยเคลียร์ได้ช่วยเคลียร์ทีนะครับ เพื่อจะหาจุดกลางความคิดผมก็คือ
นาเข้า ครม. ให้เป็นมาตรฐานในการทางานไว้ และจะได้ไม่ต้องมีคนอื่นเข้ามาป่วนเราเป็นวัน ๆ ไป ไม่
กล้าลงทุนไม่กล้าเดินหน้า นี่ปีนี้จากที่รัฐมนตรีประจิณมา ให้งบประมาณมาทาถนนลาดยางจากปากทาง
ไทยสามัคคีเข้าไปชนเขตอุทยาน 9 กิโลเมตร พร้อมเลนจักรยานจะทากลางปีนี้ และจะทาจากที่ตลาด
ศาลเจ้าพ่อไปที่อ่างลาพระเพลิง 1 และทาเลนจักรยานให้ขี่รอบอ่างลาพระเพลิง 1 ตัวบน จะทากลาง
ปีงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อม ๆ กับทามาจากทางด้านข้างหน้าอีก 9 กิโลเมตรแล้วเว้นตรงกลางไว้
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ถ้ามันไม่ชัดเจนใครจะกล้าลงทุนพื้นที่นั้นแค่ถนน 4 ช่องทางการจราจรที่ทาจากสามแยกปักธงชัยรวด
เดียวเสร็จปี 61 ถึงแหลมฉบังเป็นถนนสี่เลน แล้วเชื่อมผืนป่าเป็นอุโมงค์ที่ปราจีนนี่ก็ยุ่ งแล้ววังน้าเขียว
คนแถวชลบุรี ระยองวันหยุดพาลูกมาลอดอุโมงค์ดู ลอดอุโมงค์มาก็โผล่วังน้าเขียวก็นอนวังน้าเขียวเลาะ
เขาไปนอนปากช่องอีกคืนหนึ่งกลับกรุงเทพ มันต้องมีความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทาถนนสี่
เลนไปถึงแหลมฉบั งงบก็อนุมัติรวดเดียว 2,900 ล้านบาท ทีนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมด อยากจะฝาก
ท่านไว้ช่วยคิดต่อไปข้างหน้า ผมอยู่อีก 6 เดือน รัฐธรรมนูญออกมาจะกระทบท่าน กระทบข้าราชการ
เหมือนรัฐธรรมนูญปี 40 ที่ไปแก้ออกหมายจับจากที่ขอกับผู้ว่าฯ ขอกับนายอาเภอให้ตารวจไปขอจาก
ศาล ก็มีผลกระทบนะครับ สุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง อบจ.กับผู้ว่าฯ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่น ผมคิดว่าคนที่รู้จักผมจริง ๆ แล้ว ก็จะรู้นิสัยผม จริง ๆ ผมไม่ใช่คนชอบมีเรื่อง ผมเป็นคนสุภาพ
เรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตนมาโดยกาเนิดไม่ได้เป็นคนก้าวร้าว ผมพร้อมไม่ว่าท่านจะติดต่อเรื่องอะไร ถ้า
ช่วยได้ผมช่วยทันที อย่างมอปลาย่างมันเป็นหน้าที่จริง ๆ ผมต้องทา ถ้าไม่ทาก็จะไม่มีใครทาอีกเลยและ
มันจะเป็นอย่างนี้ไปหมด มันจะยาวมาจนถึงตัวเมืองโคราชเลย ผมจะทาเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นสักช่อง
หนึ่ง ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไปทาเลยการรุกที่ที่เป็นของประโยชน์ส่วนรวม มันทาให้สังคมเสี ยหายมาก
ผมมีเรื่องต้องทาเยอะ อย่างโรงพยาบาลมันล้นตึกแล้ว อยู่ ๆ ผอ.โรงพยาบาลตอนผมย้ายมาก็พาผมไป
หาหลวงพ่อกัณหาที่วังน้าเขียวไปกราบหลวงพ่อ 2-3 ครั้ง ตึกนี้ต้องใช้เงินสร้าง 500 ล้าน เงินบริจาค
ทั้งนั้น สุดท้ายหลวงพ่อให้ 300 ล้าน ตอนนี้ได้มาอีก 120 ล้าน ขาดอีก 80 ล้าน ก็จะสร้างตึกหลังนี้ได้
เสร็จในราคา 500 ล้าน ก็จะทาให้คนไข้ที่ล้นเตียงอยู่เข้าไปข้างใน กระทรวงสาธารณสุขเขาไม่ให้เงิน
เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความแออัดในตัวเมือง กระทรวงสาธารณสุขก็
ต้องการกระจายโหมดไปที่เทพรัตน์ เทพรัตน์ขณะนี้ 200 เตียงว่างอยู่เพราะคนไม่ให้ความเชื่อถือ ใน
การรักษาเพราะหมายถึงชีวิต ทั้งที่ก็ใช้ได้ หมอมีตั้ง 27 คน บุคลากร 400 กว่าคน กระจายโหมดไปที่
มทส. สุดท้ายวันที่ท่านนายกฯ ประยุทธมา ผมขอที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลจังหวัด ทุก
เรื่องที่คนแถวนั้นนาเสนอปัญหามาเป็นเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งคือโรงพยาบาลของจริงเลย ต้องให้เขาเป็น
โรงพยาบาลจังหวัด คือ โรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลอาเภอขนาดมันต่างกัน ตั้งแต่อัตราแพทย์
อัตราบุคลากร อาคาร สถานที่ ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลต่างกันหมด ซึ่งท่านนายกฯ ถาม
ผมอยู่ในรถว่าต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ ก็บอกประมาณ 200 ล้าน ยกฐานะจากโรงพยาบาลอาเภอ
เป็นโรงพยาบาลจังหวัด บัวใหญ่ สุดท้ายก็โอเค วันนี้เข้า ครม.ที่ประจวบได้แน่นอน และการยกฐานะ
ไม่ใช่ว่าทาวันเดียวเสร็จนะครับ อีก 2 ปี ถึงจะสมบูรณ์แบบ เพราะเขาต้องส่งแพทย์ไปเรียนเฉพาะทาง
เช่น ไม่มีแพทย์ผ่าศรีษะก็จะมีขึ้นผ่ากระโหลกที่นั่นได้ เวลาแอคซิเดนจะได้ไม่ต้องส่งมาผ่าที่มหาราช เรา
ได้ปีนี้ก็จะไปเสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนท่าน สจ. ผมเพิ่งทราบ
ว่าสุรินทร์ บุรีรัมย์ โคราชและชัยภูมิ ที่เรารับบริจาคเลือดอยู่คือรับบริจาคเป็นเลือดถุง แต่ไม่สามารถเอา
ไปทาเป็นเกร็ดเลือดอะไรที่ผมไม่เข้าใจเขาพยายามมาบรรยายให้ผมฟัง ผมก็ไม่เข้าใจ เกร็ดเลือดถุงหนึ่ง
มันอาจจะได้นิดเดียวแต่มันเก็บได้นาน และจะใช้สาหรับการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยเฉพาะเรื่อง เหมือนกรณี
ตอนปีใหม่มีคนหนึ่งที่กินเหล้าแล้วน็อคมันต้องใช้เกร็ดเลือด ปรากฏว่าโคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ถ้า
ต้องใช้เกร็ดเลือดต้องตีรถไปเอาที่สภากาชาดไทยที่กรุงเทพมาโดยตลอดหรือไม่ก็ต้องไปที่ชลบุรี ตอนนี้
เขาต้องการมาสร้างศูนย์ที่ตรงนิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมโรคเรื้อนเก่า ที่ดิน 6 ไร่ 1 งาน แต่
สภากาชาดมีเงินอยู่ 70 ล้าน ก็บอกให้ผู้ว่าฯ ช่วยหาเงินไปอีก 30 ล้าน พอมีเงินบริจาคเราก็จะโอนเงิน
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นายบัวพันธ์ จันคาวงษ์

เข้าบัญชีของสภากาชาดที่กรุงเทพ และทายอดไว้ว่าใครโอนไปเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 5-6 ล้าน
ซึ่ง ผมก็ไ ม่ไ ด้ ตื่น เต้น อะไร ตอนนี้ ก็เริ่ม ปรับ พื้น ที่ เริ่มก่อสร้า งแล้ ว แต่มี ป ระโยชน์ อย่ า งแน่ นอน เรา
ประชากรเยอะมาก ถ้าเราไม่มีตรงนี้ไว้รองรับ ไม่รู้ว่าใครจะแอคซิเดนวันไหน และเป็นการทาบุญจริง ๆ
ได้กับใครก็เป็นอานิสงส์หมดเลย ไม่ได้ทาบุญเฉพาะเจาะจงให้วัด ให้โรงเรียน นี่ให้กับชีวิตไม่รู้ว่าจะเป็น
ชีวิตใคร ศูนย์นี้จะทาเสร็จปี 59 ผมก็คิดว่าจะให้ไปทุกเดือน ทุกวันประชุมประจาเดือนก็จะมีคนไปมอบ
เงินให้ในที่ประชุม เดือนนี้มีคนแจ้งความจานงไปอีกประมาณ 3 ล้าน รวมแล้วประมาณ 6 ล้าน ตอน
ผมเกษียณน่าจะได้สัก 15 ล้าน ก็พอแล้ว นี่คือเรื่องหลัก ๆ ที่ผมอยากจะมาพบท่านเพื่อ จะได้สื่อถึงกัน
งานที่สัมพันธ์กันระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่นผมก็แทบจะทาตามท่าน 100% อยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่เรื่องที่ผม
วิตกกังวล อาจจะมีบ้างที่ท้วงก็ด้วยความเป็นห่วงทั้งสิ้น ผมไม่มีเรื่องที่จะไปหาเรื่องทะเลาะกับท่าน ผม
ยังบอกนายอาเภอบางคนที่ไปมีปัญหากับท้องถิ่นบ้างแบบชัดเจนเหมือนไปจ้องจับผิด ผมบอกว่าคุณต้อง
คิดใหม่ คิดว่าเขาเป็นผู้น้อยกว่าคุณ คุณเป็นผู้ใหญ่คุณต้องพาเขาทางาน เขาทาผิดทาถูกยังไงต้องบอก
เขาว่ามันผิดถูกอย่างไรควรทาอย่างไร มันจะได้ทางานไปด้วยกัน ไม่ใช่คอยไปจ้องจับผิดแล้วทาหนังสือ
ฉบับหนึ่งรายงานผู้ว่าฯ อบต.นี้เป็นอย่างนี้ เทศบาลเป็นอย่างนี้ ผู้ว่าฯ ก็ตายสิแบบนี้รบกันทางหนังสือ
อย่างเดียวงานก็ไม่เดิน คุณต้องบอกเขาว่านี่มันผิดระเบียบนี้หรือเปล่า ลองไปดูซิ ทาไมผิดทาได้ ถ้าทา
ไม่ได้แก้ หาวิธีการเป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จของงาน ไม่ใช่ว่าคอยทาหนังสือรายงานผู้ว่าฯ ควร
สั่งระงับ ผู้ว่าฯ ต้องทาหนังสือกลับไปว่าให้ระงับอะไรอย่างนี้ คุณว่ามันยุ่งหรือไม่ มันไม่ได้ประโยชน์
อะไรขึ้นมาเลย เสียเวลาและเปลืองกระดาษ ไปโต้กันทางเอกสารอยู่ แม้แต่เรื่องส่วนตัวที่ผมพอจะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านได้ ยกตัวอย่างอาเภอบัวลาย ผมรับปากท่านให้ไปส่งเสริมอาชีพ 500,000 บาท
และบอกเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ให้กันเงินไว้ไม่รู้ให้ชาวบ้านเขียนมาหรือยัง ผมทาให้ คือรับปากแล้ว
ต้องทา ถ้าทาได้ทา และเรื่องที่ท่านนาเสนอผมกระตือรือร้นครับ ไม่ใช่ทาแบบพอแล้ว ๆ ขนาดเรื่องทา
เขตปฏิรูปกันใหม่เป็นรายอาเภอก็ทาจนกฤษฎีกาไม่ให้ทาก็เลยจบไป ผมอยากให้ปรับแนวเขตปฏิรูปใหม่
หมด ยกเลิกเป็นรายอาเภอไปเลยเพราะเขาบอกให้เราทาทั้งจั งหวัดเขาบอกว่าขัดกฎหมายต้องทาทั้ง
จังหวัด และไปติดอยู่ที่อาเภอวังน้าเขียวและอาเภอปักธงชัยก็เลยทาไม่ได้ผลของการยกเขตปรับแนวเขต
ปฏิรูปไม่ได้ผลเสียหายเยอะมาก ถ้ามันสามารถทาเป็ นรายอาเภอทาเฉพาะอาเภอเมืองมูลค่าเศรษฐกิจ
จะไหลออกมาเป็ น หมื่ น ๆ ล้ า นเลย ยกตั ว อย่ า ง บ้ า นพนมวั น ปราสาทพนมวั น คนต้ องอยู่ ก่อ น 1
ธันวาคม 2497 อยู่แล้ว มันต้องออกโฉนดในที่หมู่บ้านได้อยู่แล้ว เดี๋ยวนี้เรามีช่างรังวัดออกมาจากกรม
เลย อย่างปีนี้ออกได้เฉพาะอาเภอประทายเพราะไม่ได้ประกาศเขตปฏิรูปไว้ อาเภอประทายอาเภอเดียว
ออกโฉนดให้หมดและโฉนดในที่ชุมชนเอาแค่บ้านละลมหม้อ โคกกรวด ที่ 2 งานบ้านหลังหนึ่ง สามารถ
ทาธุรกิจได้เป็นแสน ๆ บาท แต่ติดตรงประกาศปฏิรูปทั้งประเทศ แต่เขาตอบมาแล้วว่าทาไม่ได้ ทาราย
อาเภอเขาไม่ให้ทา เขาให้ทาทั้งจั งหวัด มีเรื่องที่จะรบกวนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ มีท่านสมาชิกจะถามอะไรหรือไม่ เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบัวพันธ์ จันคาวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอประทาย ในฐานะที่ผมเป็นกานันเก่า
ท่านผู้ว่าฯ ได้พูดทบทวนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เข้าใจดี แต่ท่านพูดตกอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องประชาชนคน
อาเภอประทายเขาฝากมาถามโดยเฉพาะตาบลวังไม้แดงที่ท่านได้จัดโครงการจังหวัดพบประชาชน ท่าน
ผู้ว่าฯ ได้รับปากกับพี่น้องที่โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ปกติเป็นธรรมเนียมท่านผู้ว่าฯ ไปอาเภอไหนต้อง
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ประธานสภาฯ
น.ส.จุฑาสัณห์

ประธานสภาฯ
นายชวาล พัฒนกาชัย

ได้รับงบประมาณ แต่ที่ผ่านมาที่ท่านได้ไปพบประชาชนที่โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อาเภอประทาย
ข้อที่ 1 ท่านผู้ว่าฯ บอกว่านายก อบต.อยากได้อะไร กานันอยากได้อะไร ผมเป็น สจ. ผมไปนั่งฟัง ผมไม่
พูด ท่านนายก อบต.ก็บอกว่าผมเสนอ 3 โครงการ ในจานวน 3 โครงการนั้น โครงการที่ 1 คือ ขุด
ลอกลาห้วยลึก ม.4 บ้านหลุงจาน ต.วังไม้แดง งบประมาณช่างโยธาธิการจังหวัดไปประมาณการแล้ว
2,740,000 บาท โครงการที่ 2 ขุดลอกแก้มลิง ลาห้วยโสกขี้เขียว ม.9 บ้านหนองพลวงน้อย ซึ่งเป็น
บ้ า นของกานั น เอง ต.วั ง ไม้ แดง ช่ า งโยธาไปประมาณการไว้ ซึ่ ง เป็ น ฝายดิ น 1,000,000 บาท
โครงการที่ 3 บ้านโนนงิ้ว บุ่งจาน 2 หมู่บ้าน เขาทาโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ซึ่งสนองนโยบาย
ของพ่อหลวงของเรา อยู่แบบพอเพียง แต่ตอนนี้ทางนายก อบต. ก็มาสอบถามทางจังหวัดฯ ไม่รู้ว่าเขา
จะโกหกผมหรือเปล่ า นายก อบต.วัง ไม้แดงเขาเป็น ลูกอดีต สว. เป็นน้ องเขยนายอาเภอ บอกว่ า
โครงการไม่ได้ ช่ างเขาใช้ เป็นข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายปี 59 เขาก็ถามผม ผมก็ไม่รู้จ ะตอบ
อย่างไร ผมก็บอกว่าพบท่านผู้ว่าฯ จะขออนุญาตเรียนถามท่าน บังเอิญวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผมได้มา
เจอท่าน ไม่ต้องไปศาลากลางฯ เพราะคนเยอะ รถก็เยอะ
สิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวทะเลาะกันเองแล้วมาให้ผมชี้ขาดเยอะ ผมยกตัวอย่างเช่น หนองไผ่ล้อม จะให้ผม
ชี้ขาดอย่างไรผมรู้จักทุกคน เพราะผมอยู่นาน ถนนหน้าโรงเรียนให้ไปแล้ว 1 โครงการ โครงการที่ 2
ขุดลอกแก้มลิง น่าจะได้ปีงบประมาณ 2558 งานประกวดราคา พอเราทาอีอ๊อกชั่นแล้วเหลือกลับมา
30 ล้าน จากงบประมาณ 260 ล้าน ก็นาไปซ่อมให้ตามจุดต่าง ๆ ที่เขาไม่ได้ ก็มีของวังไม้แดงด้วย
แก้มลิง 1 ล้าน ได้แน่นอน ปี 58 ผมกันไว้แล้ว บอกเขาไปแล้ว
เชิญท่าน สจ.จากอาเภอบัวลายครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้ว่าฯ ธงชัย ลืออดุลย์ ท่านนายกฯ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ ท่าน
ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอบัวลาย ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ที่กรุณาจาอาเภอบัวลายได้ เมื่อครั้ง
ที่ท่านไปเปิดตลาดนัดชุมชนที่บ้านหนองแวง สาหรับโครงการที่ท่านพูดถึงเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะรีบส่ง
ให้ท่าน ขอบคุณคะ
เชิญท่าน สจ.จากอาเภอขามสะแกแสง
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้ว่าฯ ธงชัย ลืออดุลย์ ท่านนายกฯ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ ท่าน
ส.อบจ.ผู้ท รงเกีย รติ ทุ กท่ า น กระผมชวาล พัฒ นกาชั ย สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา เขตอาเภอขามสะแกแสง เรื่องแม่น้าชี ผมเรียนท่านตรงนี้ว่าโครงการท่านคงจะเคยได้ยิน
คาว่าโขง ชี มูล สาหรับโครงการที่จะทาให้คนอาเภอขามสะแกแสง พระทองคา โนนไทย โนนสูง
นั่นคือโครงการลาน้าชี ซึ่งสามารถที่จะตัดผ่านอาเภอขามสะแกแสง อาเภอพระทองคา และอาเภอ
โนนไทยและโนนสูงได้ เคยมีอดีตท่านกานันซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเคยนาร่องเคยนาแนวทางตรงนี้อยู่
โดยเฉพาะช่วงนั้นท่าน สส.จัต อุมมังวะ ท่านใช้โครงการนี้ในการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนทั้ง 2-3
อาเภอ ท่านไม่ต้องจ่ายสักบาท คะแนนมาท่วมท้นและแนวทางเป็นไปได้ก็อยากจะฝากท่านว่าเพื่อให้
อาเภอขามสะแกแสงพื้นที่เป็นพื้นที่นาน้าฝน ไม่ว่าจะเป็นโนนไทย โนนสูง เราไม่มีแม่น้าที่จะผ่าน ก็
อยากจะฝากท่านผู้ว่าฯ ซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจเพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนจะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง
ขอบคุณครับ
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ผมจะให้หยิ บ ยกขึ้น มาเป็ น ประเด็ น หลั กของจั ง หวั ดประเด็ นหนึ่ ง หลั งจากที่ เราท าเรื่องรถไฟรางคู่
มอเตอร์เวย์ วงแหวนวงสองที่มาจากสานักตะคร้อมาถึงสวนสัตว์ไปถึงโชคชัยและวนขึ้นไปหนองไข่น้าไป
ออกทางไปขามทะเลสอ วงนั้นต้องแล้วเสร็จภายในปี 2563 ขณะนี้รับฟังความคิดเห็นไปหมดแล้ว เรา
ก็ต้องหยิบยกอย่างอื่นขึ้นมารองรับต่อ เรื่องน้าใช่ของจริงเลย เราทาถนนเป็นหมื่นล้านได้เราก็ทาสิ่งนี้
ได้ ผมอาจจะรบกวนท่าน สจ.นาต้นฉบับนั้นมา ผมจะให้หยิบยกเรื่องใหญ่ ๆ ที่เป็นประเด็นของจังหวัด
ที่ต้องท าไปใน 10 ปี ข้า งหน้ าขึ้นมาใหม่ เพราะที่เขาหยิบ ยกกันไว้ก็ได้ ทาไปแล้วบางส่ว น จะได้น า
โครงการนี้มาแทนที่ โดยเฉพาะกลุ่ม 8 อาเภอ เขาจะได้เตรียมพร้อมไปเป็นจังหวัด
ประธานสภาฯ
เชิญท่าน สจ.จากอาเภอครบุรีครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้ว่าฯ ท่านผู้บริหารฯ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ผมพรชัย
อานวยทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอครบุรี ขอเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ฝากไปยั ง ท่ า นผู้ ว่ า ฯ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งมั น ส าปะหลั ง สื บ เนื่ อ งจากเมื่ อ วานนี้
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ไปพบผู้ประกอบการที่บริษัทสงวน
วงษ์อุตสาหกรรม และช่วงบ่ายได้ไปพบเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่หอประชุมอาเภอหนองบุญมาก
เพื่อที่จะได้มาติดตามเกี่ยวกับเรื่องมันสาปะหลัง ซึ่งโคราชนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวงของมันสาปะหลัง มี
พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย มีผลผลิตมากที่สุดในประเทศไทย ผลผลิตมันสาปะหลัง
ในปีหนึ่ง ๆ สร้างรายได้ทั้งประเทศปีหนึ่งไม่ต่ากว่า 130,000 ล้านบาท ถ้าเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ไม่ต่ากว่า 300,000 ล้านบาท แต่เฉพาะโคราชเราผลผลิตมันสาปะหลังประมาณ 8 ล้านตัน รายได้
เข้าสู่จังหวัดหลายหมื่นล้านบาท แต่วันนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังก็ยังยากจนเหมือนเดิม ทาสิ่งใดที่
จะทาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังได้ลืมตาอ้าปากได้ เพราะเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดย
ตลอด แม้แต่ผมเองได้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรของ สนช.ที่รัฐสภา เขาก็
บอกว่าจะฝากไปยังผู้ว่าฯ ให้ผู้ว่าฯ ได้ไปกาชับ ได้เข้าไปดูแลมาตรการของทางรัฐบาล ที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ป ลูกมันสาปะหลัง มติ ครม. เมื่อวัน ที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้มีมติออกมาว่ามาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังระยะสั้นกับระยะยาว ระยะสั้นให้เกษตรกรได้กู้เงินจาก ธกส.
เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสาปะหลัง เพื่อที่จะให้เกษตรกรไม่ต้องเร่งรีบขายมันสาปะหลังในห้วงเดือน
กุมภาพันธ์และมีนาคม ซึ่งในปัจจุบันนั้นถ้าท่านไปร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการที่สงวนวงษ์ ท่าน
จะเห็นว่ารถติดคิวเป็นจานวนมาก เพราะเกษตรกรนั้นต้องเร่งขุดหัวมัน ทาไมต้องเร่งขุดหัวมันในช่วงนี้
เพราะต้องเร่งนาเงินมาใช้หนี้ ธกส. ภายใน 31 มีนาคม มิฉะนั้นแล้วจะตกเกรด จากร้อยละ 7% ต้อง
เพิ่มเป็นร้อยละ 9 ลูกค้าเกรดไม่ดี ธกส.จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มทาให้เกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวหัวมั น
ออกมาในช่วงนี้ทาให้ราคาตกต่า พ่อค้าก็กดราคาลง เกษตรกรก็ขาดโอกาสที่จะได้ราคาดี ๆ เกษตรกร
ยังไม่เข้าถึงแหล่ งเงินตรงนี้เลย และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พลเอกปฐมพงษ์ ประถมภัฎ และนายสมชาติ สร้อยทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ได้
ลงไปพื้นที่ที่อาเภอเสิงสาง ไปพบปะกับเกษตรกรโดยตรงในพื้นที่ไร่มันสาปะหลังเพื่อติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล ผลปรากฏว่าอาเภอเสิงสางประชากรไม่ต่ากว่า 50,000 คน แต่เข้าถึงนโยบายของรัฐบาล
ที่ประกาศเป็นมติ ครม.ช่ วยเหลือเกษตรกรเมื่อวัน ที่ 2 ธันวาคม ไปใช้มาตรการของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังระยะยาว คือ ให้เกษตรกรกู้เงินจาก ธกส.มารายละไม่เกิน
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230,000 บาท เพื่อมาทาระบบน้าหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ทั้งอาเภอเสิงสางมีผู้ได้รับ
นโยบายนี้ไม่ถึง 50 ราย อาเภอครบุรีบ้านผมเช่นเดียวกันไม่ถึง 50 ราย หลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีลงมา
ตรวจสอบ วันนี้หน่วยงานราชการที่สนองนโยบายของรัฐบาลในจังหวัดนครราชสีมาโดยการกากับของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็จะต้องให้ความใส่ใจตามนโยบายของรัฐบาลจะทาให้เกษตรกรได้มีโอกาส
ที่จะเข้าถึงราคาที่เขาพออยู่ได้ วันนี้ต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง 1 กิโลกรัมเขามีต้นทุนอยู่
ที่ 2 บาท 12 สตางค์ แต่วันนี้เกษตรกรขายได้กิ โลกรัมละ 2 บาท 20 สตางค์ ได้กาไรกิโลกรัมละ
8 สตางค์ ตันละ 80 บาท เฉลี่ยไร่หนึ่ง 4 ตัน ไร่หนึ่งได้ 320 บาท มี 10 ไร่ได้สามพันกว่าบาท ปี
หนึ่งได้สามพันกว่าบาทสิบไร่ และต้องเลี้ยงลูกเมียทั้งครอบครัว วันนี้ฝากท่านนโยบายรัฐบาลท่านต้อง
กากับครับ วันนี้เงินที่แทนที่จะได้มาหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มาหมุนเวียนซื้อจับจ่ายซื้อ
ของในจังหวัดนครราชสีมา ก็ทาให้เงินหมุนเวียนขึ้นมาได้เป็นจานวนมาก แต่วันนี้นโยบายรัฐบาล
ออกมาแล้วแต่หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับไม่ดาเนินนโยบาย แม้แต่ผมเองหลาย
ครั้งในเรื่องของมันสาปะหลังเมื่อไม่กี่เดือนในช่วงที่ผ่านมาเคยประชุมมันสาปะหลังอาเภอก็ไม่ให้ใช้
หอประชุมผมก็เลยต้องเอาชาวบ้านมาปลูกมันสนามหน้าอาเภอครบรี เช่นเดียวกันในเรื่องอย่างนี้ผมก็
อยากจะประชาสัมพันธ์แต่ไม่ค่อยมีช่องทางได้ให้โอกาสเข้าไป แม้แต่การประชุมในระดับอาเภอเพราะ
กลั วผมจะไปหาเสี ย ง ซึ่ ง ความเป็ นจริงแล้ว ผมเองได้ ทางานเรื่องมั น สาปะหลั งมาเป็ นเวลาช้ านาน
จนกระทั่งยุคสมัยนี้รัฐบาล คสช. ผมไม่ได้ไปหาเสียงครับ เพราะผมอยากเข้าไปชี้แจงในฐานะที่ผมเป็น
บุคคลหนึ่งในคณะทางานยุ ทธศาสตร์มัน สาปะหลังแห่งประเทศไทย เดิม ทีนั้ นคณะยุ ทธศาสตร์มั น
สาปะหลังจะไม่มีตัวแทนของเกษตรกรเข้าไปเป็นคณะกรรมการนโยบายมันสาปะหลังแห่งชาติ แต่
รัฐบาล คสช.ผมเองได้นาเสนอเพราะผมเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์ชาวไร่มันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
และได้นาเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่
กระทรวงพาณิ ช ย์ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น จนกระทั่ ง ทางรั ฐ บาล คสช .ได้ เ ขี ย นก าหนดขึ้ น มาใหม่ ว่ า
คณะกรรมการนโยบายมันสาปะหลังแห่งชาติต้องมีตัวแทนของเกษตรกรเข้าไปเป็นตัวแทนในการกากับ
นโยบายเรื่องมันสาปะหลังและในวันนี้ก็มีมติคาสั่งของ ครม.ออกมาว่าให้สมาพันธ์ชาวไร่มันสาปะหลังนั้น
ได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์มันสาปะหลังเอง ในการนาเสนอต่าง ๆ พวกผมเองในฐานะผม
เป็นที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวไร่มันสาปะหลังแห่งประเทศไทยก็เป็นบุคคลหนึ่ งที่ขับเคลื่อนในเรื่องของมัน
สาปะหลัง มันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นทูตเทวดาสร้างรายได้ ให้กับประเทศชาติปีหนึ่งหลายแสน
ล้านบาท โคราชเป็นเมืองหลวงของมันสาปะหลังผมอยากให้ท่านได้เข้ามาใส่ใจทุ่มเทในห้วงระยะเวลาที่
เหลือกับ มันสาปะหลังและฝากท่า นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ พรบ.กองทุนมัน สาปะหลั ง ซึ่งผมเองก็ไ ด้
นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สนช. สปช. ชี้แจงที่รัฐสภาบ่อยครั้งมาก แต่ก็อยากจะกราบ
เรียนมายังท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านผู้ว่าฯ วันนี้พี่น้องเราชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นต้นเรื่อง ที่ทา
เรื่องพระราชบัญญัติกองทุนมันสาปะหลังขึ้นมาก็อยากจะให้ท่านเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่จะช่วยกันผลักดัน
เพื่ อให้เกิด พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ น มั น ส าปะหลั ง เพื่ อความมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของเกษตรกรผู้ ป ลู กมั น
สาปะหลัง ขอบคุณครับ
ต้องขอบคุณท่านพรชัย อานวยทรัพย์ เชิญท่านผู้ว่าฯ ครับ
ผมก็เคยอ่านร่าง พรบ.มันสาปะหลัง ซึ่งก็อาจจะแบ่งปัญหาออกเป็นระดับพื้นที่กับระดับนโยบาย แต่
พรบ.ผู้ว่าฯ ไม่มีปัญญาหรอกครับ ถ้าท่านไม่สามารถไปล็อบบี้ระดับสภาฯ ได้ หมายถึงสภาฯ แห่งชาติ
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ไม่ต้องออกเป็น พรบ. มันไม่สามารถมาทากันได้ แม้แต่สภาจังหวัดก็ยังออกกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เลย ใน
ระดับพื้นที่ที่ท่านพูดถึงว่ามติ ครม.เมื่อเดือนธันวาคม วันที่ 30 ผมเชิญท่านไปที่ประชุมจังหวัดด้วยได้
ไหมครับ เพราะบางทีท่านอาจจะเข้าใจผิดไปว่าผู้ว่าฯ กากับได้ทุกหน่วยราชการ อย่าง ธกส.ก็ต้องใช้วิธี
ประสาน ซึ่งโดยปกติแล้วพอถึงฤดูกาลก็ไปไล่หนี้เขาแล้ว พอถึงช่วงนี้ต้องถอนมันเอาเงินมาใช้หนี้แล้ว
เพราะมันกลัวถูกลดระดับ ลดเครดิตและอาจจะต้องจากัดการกู้ยืมคราวต่อไป ทั้งที่พวกนี้เงื่อนไขที่
รัฐบาลให้มาก็เลยไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ ผมอยากให้ท่านไปประชุมในที่ประชุมใหญ่ ผมจะไล่ ธกส.กับ
เกษตรดูว่าทาไมมาตรการเดือนธันวาคมทาไมถึงไม่ใช้บังคับเท่าที่ควร เช่น มีครบุรี 2 ราย เสิงสาง 2
ราย เราจะได้ไล่กันดู แล้วเอากลับมาใช้ตอนนี้มันก็จะไม่ทันแล้ว มันก็ไปตามฤดูกาลแล้ว เมื่อวานที่ผม
ไปอยู่สงวนวงษ์กับกรรมาธิการก็อยู่ถึงเที่ยงครับ เขาบอกว่ามันมาจากแถวบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ คือซื้อเป็น
ช่วง ๆ มา กลายเป็นว่าไปรับซื้อจากเกษตรกรแล้วนามาส่งที่โคราชอีกทีหนึ่ง ก็แ ทบจะหมดไปแล้ว
แล้วที่ท่านพูดถึงว่าเป็นเมืองหลวงแห่งมันสาปะหลังก็คือเราอยากทาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ทาแบบเป็น
ครั้ง ๆ ไป ผมเคยถามตอนผมย้ ายมาใหม่ ๆ ว่า เมืองหลวงคืออะไร เมื องหลวงคือรถติ ด น้าท่ว ม
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมืองหลวงของมันสาปะหลังก็ต้องน้าท่วม ต้องรถติ ดใช่ไหม ผมถามกระตุ้นเขา
เพื่อให้เขาเฟ้นหาคาตอบมาว่าที่คุณบอกว่าเป็นเมืองหลวงของมันสาปะหลังคืออะไร คือต้นพันธุ์ที่ติดเชื้อ
โรคแพร่ไปถึงมุกดาหารใช่ไหมอะไรอย่างนี้ เขาก็ไปคิดกันขึ้นมา เมืองหลวงแห่งมันสาปะหลังของโคราช
1,900,000 ไร่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉพาะหัวมันปี หนึ่งเกือบ 20,000 ล้าน เฉพาะโคราชจังหวัดเดียว
จัง หวัด ที่ 2 ที่ว่ า แน่ ๆ อย่ า งกาแพงเพชรยั ง แค่ 700,000 ไร่ ผมเข้าใจว่า มั นเยอะ เราก็เริ่ม น า
งบประมาณไปให้แล้วที่จะทาให้เป็นเมืองหลวงของมันสาปะหลัง ต้องคิดตั้งแต่เรื่องต้นพันธุ์ เรื่องดิน ที่
เราปลูกกันมานาน ดินเดินลงไปเหมือนผงแป้งเลย จะทาอย่าไรให้ดินมันฟื้นคืนมา ทาอย่างไรให้ 3,900
กิโลกรัม ให้เป็น 5,000 กิโ ลกรัม ให้ไ ด้ ภายในปี 2561 เพื่อจะให้เพี ยงพอกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เอทเทอนอลไปรอดไม่รอดอยู่ที่นโยบายอีกหลายเรื่อง ราคาน้ามัน บางเรื่องเราไม่
สามารถจะไปคอนโทลได้ ต้องเป็นระดับที่ท่านไปเป็นถูกต้องเลย ท่านต้องทาจากบนลงล่างมาด้วย
ข้างล่างผมรู้จากท่านแล้วท่านต้องเข้ามาในคณะทางานของจังหวัดด้วยเลย เพราะผมยอมท่านว่าท่าน
เข้า ใจมัน สาปะหลั งดี กว่ าผม และอาจจะดีกว่า เกษตรจั งหวัด อีกเราก็ต้องมาเจอกัน และมาแชร์ขีด
ความสามารถที่จะแบ่งกัน แต่ท่านมาไล่เรื่องมติ ครม.ทาให้ผมต้องกลับไปทบทวนอีก ผมก็จะรับไปทา
ครับ มั น สาปะหลั ง เป็น พื ช หลั กของโคราชเลยครับ 1,900,000 ไร่ไ ด้ 20,000 ล้ า น เราท านา
3,400,000 ไร่ได้ประมาณ 30,000 ล้าน ใช้พื้นที่เยอะกว่ากันตั้งเยอะครับ แต่ว่า มทส. สงวนวงษ์ฯ
และเกษตรจังหวัดเขาคิดระบบเรื่องนี้ เมืองหลวงแห่งมันสาปะหลังเอาไว้ค่อนข้างจะเพอร์เฟ็ก ผมให้เขา
มาพรีเซ็นต์ให้ผมฟังฟังไปครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องเข้าใจเลยว่าเขาต้องการจะพาไปที่จุดไหน ค่อนข้างดี วันหลัง
ไปด้วยกัน
เชิญ สจ.สมชาย ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้ว่าฯ ท่านผู้บริหารฯ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ผมสมชาย
ภิญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอแก้งสนามนาง ถือว่าเป็น 1
ใน 8 อาเภอที่เดือดร้อน ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณผลักดันช่ว ยให้พี่น้องทั้ง 8
อาเภอ ได้ใช้บริการโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลจังหวัดบัวใหญ่ 240 ล้านบาท ขอฝากท่านอีกเรื่อง
หนึ่งคือเรื่องน้า อาเภอแก้งสนามนางความยาวของแม่น้าชีไหลผ่าน 35 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้มีอ่างเก็บน้า
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ผวจ.นม.

ประธานสภาฯ
พักการประชุม 5 นาที
ประธานสภาฯ

ประธานสภา

มติที่ประชุม -

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม -

มีลักษณะสูบลมยาง และตอนนี้ได้ชารุดเสียหายไม่สามารถใช้ งานได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วินัย ท่านผู้ว่าฯ
จังหวัดชัยภูมิได้ลงพื้นที่ไปสารวจแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่คืบหน้า ถ้าเปลี่ยนยาง 70 ล้านบาท ถ้าทาประตู
เปิดปิดน้า 100 กว่าล้านบาท ชาวบ้านอยากให้ลักษณะยกให้สูง ขึ้นถ้าเปลี่ยนยางก็จะเป็นอย่างนี้
เรื่อยไปและตอนนี้ลักษณะภูมิประเทศได้เปลี่ยนไปมากแล้ว คือเขื่อนยางที่มีปัจจุบันไม่สามารถหนุนถึง
สถานีสูบน้าของอาเภอแก้งสนามนางที่ใช้โรงพยาบาลของอาเภอบัวใหญ่ที่จะไปส่ง ตาบลงูเหลือมและไป
บัวใหญ่ไม่สามารถหนุนถึง บ้านเหลื่อม สถานีสูบน้าที่จะไปบ้านเมืองคง เคยได้ทาหนังสือไปถึงสมัย
รัฐบาลที่แล้วอยูใ่ นเล่มน่าจะประมาณ 3,000 ล้าน อยู่ในชุดนั้น
อยู่ในแผนระยะยาวใช่ไหมครับ ผมคิดว่าจะเปลี่ยนเฉพาะช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ ให้สามารถเก็บน้าได้ แค่
เฉพาะหน้าท่านมีแนวคิดหรือไม่ท่านทาเป็นหนังสือมาได้ไหมครับ อาจจะใช้งบกลางปีทา วันนี้ต้อง
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ไว้เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับพี่น้องสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้กรุณาให้ผมมาร่วมชี้แจง
บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในวันนี้และเลยไปถึงตั้งแต่ผมมา
อยูท่ ี่นี่ 2 มิถุนายน 2557 ด้วย ก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในหน้าที่การงานมาโดยตลอดครั้งสุดท้ายก็จัดงาน
ประจาปีท้าวสุรนารี ก็ถือว่าดูจากภาพรวม ๆ ดูจากสื่อเขาก็บอกว่าการจัดงานปีนี้สมกับที่เราจะทาเพื่อ
ถวายเป็ น การเทิ ดทู นวี รกรรมของท้า วสุรนารี ถือว่า สมศักดิ์ ศรีในการจั ดงานทั้ งพิ ธี เปิ ดและอื่น ๆ
ในขณะนี้ก็มีคนติชมเข้ามาในเรื่องอาหารแพง ผมก็กาลังให้เขาเคลียร์ตั้งแต่เมื่อวาน ก็ต้องยอมรับฟัง
เพราะมีเข้า มาเยอะมากทางเฟสบุ๊ คก็มี ม าเป็น ร้อย ๆ กระทู้ ต้ องขอบคุณทุ กคนตั้ง แต่ข้าราชการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการทางานร่วมกันมาโดยตลอด
ตั้งแต่ 2 มิถุนายน ผมก็จะทางานร่วมกับท่านได้ก็อีกไม่กี่เดือน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอบคุณท่าน
ประธานฯ ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน สวัสดีครับ
ขออนุญาตพัก 5 นาทีครับ
เข้าสู่วาระต่อไปนะครับ
1.2 ข้อสอบถาม นายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต
อาเภอโนนไทย
เรื่องข้อสอบถาม นายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอ
โนนไทย เกี่ยวกับถนนลาดยางเกิดความชารุดเสียหายทั้งสาย สายบ้านโคก ม.4 ถึงบ้านกุดเวียน
ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
รับทราบ –
1.3 ข้อสอบถามของนายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก
เรื่องข้อสอบถามนายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต
อาเภอหนองบุญมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
รับทราบ –
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1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรสัมฤทธิบัติการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 3
ขอประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรสัมฤทธิบัติการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 3 เป็น
โครงการของสถาบันพระปกเกล้ากาหนดหลักสูตร ตั้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2558
ณ สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาผู้เข้าร่วมการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้และ
ทักษะในกระบวนการวางแผนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ถ้าสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์ที่จะไปอบรมขอให้
แจ้งชื่อที่กองกิจการสภา
รับทราบ –
1.5 งานติดตามและประเมินผลโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557
ซึ่งในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วผมได้ชี้แจงถึงการประเมินผล เป็ นการประเมินผลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นงบประมาณ แต่เล่มนี้จะเป็นของโรงเรียนในสังกัดของ อบจ. และได้มอบให้กับท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว
รับทราบ –
1.6 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2558
องค์การบริหารส่ว นจั ง หวั ด นครราชสีม าได้ จัด โครงการอบรมสั มมนาศึกษาดู งานเพิ่ มศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2558 ณ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดจะได้มอบให้กับทุกท่าน
อีกครั้งหนึ่ง
รับทราบ –
1.7 กิจกรรมปั่นจักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 29
มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัด กิจ กรรมปั่ น จั ก รยานฉลองวั น แห่ง ชั ย ชนะท้ า วสุ ร นารี
ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับ
นักกีฬาขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านไปร่วมปั่นจักรยานเพื่อฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนารี ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
รับทราบ –
1.8 โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ องค์กรภาคเอกชนได้จัดทาโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน
เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิม
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พระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ กองทัพภาคที่ 2 กองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อาเภอเมือง จ.นครราชสีมา
รับทราบ –
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภาฯ
เชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ าน หลั กการ เพื่อขออนุ มัติ จากสภาองค์การบริหารส่วนจัง หวั ด ในการโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้รับคาร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ดังนี้ รายการโอนลด 1.กองช่าง จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 13,307,000 บาท
2.โรงเรียนหนองยางพิทยาคม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท 3.โรงเรียนสุข
ไพบูลย์วิริยะ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท 4.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน
2 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ
16,057,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม 1. สานักปลัด จานวน 2
โครงการ งบประมาณ 9,907,000 บาท 2.กองช่าง จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 4,500,000
บาท 3.สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท
4.โรงเรียนสุขไพบูล ย์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท รวมทั้ งสิ้ น จานวน 9
โครงการ งบประมาณ 16,057,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสรุป แนบท้ า ย) ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 หมวด 4 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ขณะนี้องค์ประชุม 41 ท่าน
สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โอนลด 9
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,057,000 บาท โอนเพิ่ม 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,057,000 บาท
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 37 เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออก
เสียง –งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ )

๒๑

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โอนลด 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,057,000 บาท โอนเพิ่ม 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
16,057,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 37 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง(ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยได้
รับคาร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความจาเป็นต้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ2558 ดังนี้ รายการเดิม
กองช่ า ง จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 800,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 1 โครงการ
งบประมาณ 800,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง กองช่าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
800,000 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 800,000 บาท (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสรุป แนบท้ า ย) ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด
4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 41 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายการเดิ ม จ านวน 1 โครงการ เป็ น เงิ น 800,000 บาท รายการขอเปลี่ ย นแปลง จ านวน 1
โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ 37 เสียง ท่าน
ใดไม่อนุมัติ -ไม่มี- ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 เสียง- (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ
2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการเดิม จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท รายการขอเปลี่ยนแปลง
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 37 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่ม-ี
งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
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ข้อสอบถาม
- ไม่มี -
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