รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สานักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิสูตร
3. นายพิเชฎฐ์
4. นายกลวัชร
5. นายอดุลย์
6. นายองอาจ
7. นายประพจน์
8. นางสาวรัชฎา
9. นายนัฏฐชัยฐ์
10. นายวีระวัฒน์
11. นายณัฏฐพัชร์
12. นายอัฏฐกร
13. นายภาณุ
14. ดร.ภูกิจ
15. นายชยุต
16. นายพรชัย
17. นายรชฏ
18. นายธวัฒน์
19. นายศิริพงศ์
20. นายเลิศชัย
21. นายสถาพร
22. นายสมพร
23. นายพงษ์พันธุ์
24. นายพิชัยศักดิ์
25. นายสมชาย
26. นางสุพัตรา
27. นายไกรวัจน์
28. นายไพฑูรย์
29. นายโกวิทย์
30. นายสมจิต

กาญจนวัฒนา
เจริญสันธิ์
ชัยศรี
อึ้งสวัสดิ์
อยู่ยืน
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล้า
ธนกนกนนทณ์
มิตรสูงเนิน
อนิวัตกูลชัย
อินทร์ศร
ยนต์สุข
พันธ์เกษม
พงศ์ธนทรัพย์
อานวยทรัพย์
ด่านกุล
ศิริปริญญานันต์
มกรพงศ์
ธนประศาสน์
โชติกลาง
จินตนามณีรัตน์
พันธุ์ศรีนคร
ชัยศรี
ภิญโญ
มากเมือง
จุลศิริวัฒนกุล
เพ็ญจันทร์
เลาวัณย์ศิริ
คิดการ

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1
ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1
ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1
ส.อบจ.อ.สีคิ้ว 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.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ส.อบจ.อ.สีดา
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31. นายสมโภชน์
32. นายบัวพันธ์
33. นายชยกฤต
34. นายมนัส
35. นางอรอนงค์
36. นายชาคริต
37. นายบุญดี
38. นายกรีธาพล
39. นายชาญชัย
40. นายวีระชาติ
41. นายชุณห์

จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
วรรณทาป
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

ส.อบจ.อ.โนนแดง
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.เทพารักษ์
ส.อบจ.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.อ.วังน้าเขียว

พงศ์สุรเวท
คุณเวียง
บวชสันเทียะ
พัฒนกาชัย
ตั้งตรีวีระกุล
แปลนดี
กิริวัฒนศักดิ์

ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.บัวลาย
ส.อบจ.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.สูงเนิน

ฝ่ายบริหาร
1. นายกิตติ
2. นายนพดล
3. นายอุทัย

เชาวน์ดี
เนียมสูงเนิน
มิ่งขวัญ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญสิตา
2. น.ส.สริตา
3. นายธีระชัย
4. นางรุ่งอรุณ
5. นางบุญสุดา
6. นายสาอางค์
7. นางรังสิยา
8. นายวีระชัย
9. นางพรเพ็ญ
10. นายเจษปฐมพงศ์

ขันธะวินะหุ
กันตยาสกุล
เทพนอก
บวรชัยเดช
แก้วกระจาย
ยื่นแก้ว
นุทกิจ
ศรีโอษฐ์
แพเกาะ
ธนเดชาพิทักษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
รักษาการ ผอ.สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(แทน) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(แทน)ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อานวยการสาธารณสุข

ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายกิติพงศ์
นายสมยศ
นายสาทิช
นายชวาล
นางสาวจุฑาสัณห์
นางสาวรมย์ธีรา
นายรักชาติ
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11. นางนงนุช
12. น.ส.สธิตา
13. นายวิสุทธิ์
14. น.ส.ใจดาว
15. นางวินญา
16. นางณัฐชยา
17. นางดาราวรรณ
18. นางสุวรรณี
19. นางสาวพิฐชญาณ์
20. นางสุพรรณี
21. นางมาลิน
22. นางรุ่งทิพย์
23. นางภัคธมล
24. นายบรรลือ
25. น.ส.เสาวภา
26. นางชูรัตน์
27. น.ส.อรุณี
28. น.ส.กชพร
29. น.ส.รัชดาพร
30. นางบุญเลี้ยง
31. นายกิติศักดิ์
32. นายศิลปสิทธิ์
33. นายกชกร
34. นายทวีศักดิ์
35. นายวสันต์ชาย
36. นายมานะ
37. คุณกัญศลักษณ์
38. นายธีระศักดิ์
39. นายเศรษฐพัฒน์
40. นายอนุสรณ์
41. นายปวิศร์
42. นายพงศ์ธร

กาหลง
พานิชวงศ์
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
นรินทร์นอก
โฆษิตอัมพรวัฒน์
อนันธศิริ
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
สังข์แก้ว
อยู่คงดี
ประภาสโนบล
สมลือชาชัย
ฉายาวรรณ
กองเพชร
ชายากร
คงแสน
นุรัตติวงศ์
สังข์วิลัย
อุลิตสถิตย์
แย้มจะบก
รุ่งสุขประเสริฐ
ส่งแสง
เจริญเศรษฐโสธร
อธิโนบุญวัฒน์
บุญเรืองเศรษฐ
เรียนค้างพลู

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อ.เมือง
หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
หน.ฝ่ายประชุมสภา อบจ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ชั้น 1
จพง.ประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มหาชน
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โคราชไฮคลาส
นสพ.นิวส์ธุรกิจ
นสพ.โคราชอินไซด์
นสพ.วิถีแห่งเมือง ฉบับข่าวเด็ด
ผช.บรรณาธิการโคราชอินไซด์
สื่อมวลชน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
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ประธานสภาฯ

วั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาองค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า สมั ย สามั ญ ส มั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่
2/2559 ขออนุญาติเข้าระเบียบวาระครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขครับ มี
ท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 41 ท่าน
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 โปรดยกมือครับ รับรอง 37 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มีงดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ ๒ ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 ด้วยมติรับรอง 37 เสียง ไม่รับรอง
-ไม่ม-ี งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ )

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายกิตติ เชาวน์ดี

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล ส่วนราชการในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความ
ประสงค์ที่จะโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้ รายการโอนลด 1.สานักการ
ช่าง จานวน 44 โครงการ งบประมาณ 61,919,500 บาท 2. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,365,528 บาท 3. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 705,000 บาท 4. สานักการคลัง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
446,500 บาท 5. กองแผนและงบประมาณ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท
6. สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 21,680,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น จานวน 52 โครงการ งบประมาณ 87,116,528 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหก
พันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม 1. สานักการช่าง จานวน 24 โครงการ งบประมาณ
62,316,000 บาท 2. กองแผนและงบประมาณ จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,008,500 บาท
3. สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 23,336,528 บาท
4. สานักการคลัง จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 446,500 บาท 5. สานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,000 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 53 โครงการ งบประมาณ
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87,116,528 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543 หมวด
4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น แต่
เนื่องจากการเสนอญั ตติ ต่อองค์การบริหารส่ วนจังหวัด นครราชสี มาในครั้ง นี้มี ความคลาดเคลื่อนใน
รายละเอียดของโครงการบางโครงการ ดังนั้น จึงขอถอนโครงการบางโครงการในญัตติ เรื่องการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ รายการโอนลด ลาดับที่ 19 โครงการ
ซ่อมแซมสะพานลาคลัง บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ 7 ตาบลด่านคล้า เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตาบลจันอัด
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 5,000,000 บาท รวมขอถอนรายการโอนลด
จานวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายการโอนเพิ่ม (รายการ
ตั้งใหม่) ดังนี้ รายการที่ 1 ลาดับที่ 14 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
10310) บ้ านบิ ง -บ้า นจั นดุ ม อาเภอโนนสู ง จั งหวั ด นครราชสี ม า งบประมาณ 490,000 บาท
รายการที่ 2 ลาดับที่ 15 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (อบจ.นม. 19303)
บ้านขามทะเลสอ- บ้านโนน อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 495,000 บาท
รายการที่ 3 ลาดับที่ 16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18205) กุด
จิก – บ้านโนนค่า อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 499,000 บาท รายการที่ 4
ลาดับที่ 17 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21102) บ้านซับสวอง –
บ้านไร่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 497,000 บาท รายการที่ 5 ลาดับที่ 18
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.07301) บ้านโคกวังวน – บ้านขี้ตุ่น
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 499,000 บาท รายการที่ 6 ลาดับที่ 19 โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า – บ้านสันติสุข อาเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมางบประมาณ 489,000 บาท รายการที่ 7 ลาดับที่ 20 โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.32204) บ้านหนองโจด – บ้านโนนมันเทศ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 490,000 บาท รายการที่ 8 ลาดับที่ 21
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14305) บ้านลาซอ – บ้านโคกสมอ
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 493,000 บาท รายการที่ 9 ลาดับที่ 22 โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16203) บ้านหนองแสง – บ้านหนองม่วง อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 499,000 บาท รายการที่ 10 ลาดับที่ 23 โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปื้ด อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 493,000 บาท รายการที่ 11 ลาดับที่ 53 ค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมบารุงรักษาเกี่ยวกับอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ลดยอดจานวน 56,000 บาท
คงเหลื อ 354,000 บาท รวมขอถอนรายการโอนเพิ่ ม จ านวน 11 โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สรุปรายการโอนลดคงเหลือ จานวน 51 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 82,116,528 บาท ดังนี้ 1.สานักการช่าง จานวน 43 โครงการ งบประมาณ 56,919,500
บาท 2. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,365,528 บาท
3. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 705,000 บาท
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4. สานักการคลัง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 446,500 บาท 5. กองแผนและงบประมาณ
จานวน 1 โครงการ จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
ขอบคุ ณท่ า นรองนายกองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ดครับ ขอเชิ ญท่ า นสมาชิ กฯ ที่ มี ความประสงค์ จ ะ
อภิปรายครับ เชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอาเภอโนนสูงครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร
จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากอาเภอโนนสูง ด้วยความเคารพท่านประธาน
ครับ ท่ามกลางพายุฝนที่ผ่านไปก็คาดว่าวันนี้ฟ้าคงจะสดใสบ้างที่ อบจ.โคราช ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียด
การโอนลดอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งให้กาลังใจฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ อบจ.เราที่
กาลังผจญมรสุมอยู่ วันนี้มีการโอนลดและโอนเพิ่มหลายรายการที่โอนลดบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็เป็น
ความจาเป็นจริง ๆ ที่ฝ่ายบริหารจะต้องดาเนินการ และเหนือสิ่งอื่นใดในการที่ข้อเสนอในการโอนลดครั้ง
นี้คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือจากหน่วยงานราชการซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติไปแล้วนั้น บาง
โครงการบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ถ้าพูดกันตรง ๆ ก็ต้องกราบเรียนว่าหลาย
โครงการที่มีปัญหาอยู่และมีข้อท้วงติงจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ข้อเสนอแนะมาว่าในการทางานของ อบจ.
นั้นจะต้องทาตามบทบาทหน้าที่ ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน เช่น เรื่องของถนนก็ต้องเป็นถนนที่ถ่ายโอน
หรือถนนที่ 150 กว่าเส้นทางที่ อบจ.รับผิดชอบ 5,000 กว่ากิโลเมตร ตรงนี้ที่เป็นบทบาทหน้าที่อัน
สาคัญในการที่ฝ่ายบริหารจะต้องดูแลอย่างทั่วถึง แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของ
การจัดโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมมีข้อสังเกตเพียงนิดเดียวนะครับไม่ใช่ไม่
เห็น ด้ ว ย น ะ ค รั บ เพี ย ง เป็ น ข้ อสั ง เก ต แ ล ะ ใ น โ อน เพิ่ ม ผ ม จ ะ พู ด อีก ค รั้ ง หนึ่ ง น ะ ค รั บ ว่ า
ในบางเส้นทางนั้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ก่อสร้างอาคารเรียนวันนี้การศึกษามีปัญหามากเหลือเกินผมก็
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะฝ่ายบริหารหรือว่าเป็นเพราะงบประมาณ ผมบอกจริงๆนะครับว่าวันนี้ฝ่ายบริหารที่
ดูแลเรื่องการศึกษา หรือท่านใดก็แล้วแต่นะครับมีปัญหาเยอะจริ งๆ เรื่องโรงเรียนน้อมเกล้า เป็นต้นเหตุ
ถ้าท่านไปดูบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านจะเห็นว่าผมได้พูดแล้วว่าน้าผึ้งหยดเดียวที่น้อมเกล้านี่เองถึง
มาเป็นจนมาถึงวันนี้ และวันนี้ไปตัดงบประมาณเขา 21 ล้านสร้างอาคารเรียน ผมถามว่าวันนั้นเราชื่นชม
กันเหลือเกิน วันที่สมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนน้อมเกล้า ได้จัดสรรเงิน ได้ขอใช้สถานที่ที่จะก่อสร้าง
อาคารที่พักมูลค่า 7 ล้านบาทให้กับโรงเรียนน้อมเกล้า วันนั้นเราสรรเสริญกันทั้งสภาว่า โรงเรียนน้อม
เกล้าเป็นโรงเรียนเตรียม เทียบเท่ากับเตรียมอุดมเด็ กสอบ O-NET A-NET ได้ติดอันดับของภาคอีสาน
ทีเดียว แล้ววันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นด้วยเหตุผลกลใดไปตัดงบเขา 21 ล้านที่จะก่อสร้างอาคารเรียน ถามว่า
บุคลากรเขาไม่มีคุณภาพอย่างนั้นหรือ เด็กเขาไม่มีคุณภาพอย่างนั้นหรือ ครูที่สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาไม่มีคุ ณภาพอย่างนั้นหรือ อันนี้ผมเพียงแต่ตั้งเป็นข้อสังเกตุไว้ในการโอนลด และ
แน่นอนครับว่าผลกระทบของการบริหารที่ผ่านมากลายเป็นฟีดแบคหรือกลายเป็นผลสนองตอบกลับมา
ยังสภาแห่งนี้ในภาพลบ ในภาพลบจริงๆครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน หลายท่านเป็นห่วง หลายท่านมา
ปรึกษาหารือว่ามันเกิ ดอะไรขึ้น ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครกล้าถามในสภาแห่งนี้ และครั้งที่แล้วผมก็พู ด
อย่ า งนี้ เหมื อนกัน ว่า สาเหตุ มาจากอะไรหรือมาจากไหนนะครับ ท่ า นประธานผมขออนุ ญาตตั้ง เป็ น
ข้อสังเกตไว้แต่เพียงแค่นี้เองนะครับ ในส่วนของการโอนลดนะครับ ก็คงจะมีรายละเอียดหลายอย่างนะ
ครับ ในเรื่องของถนนหนทาง แต่ว่ายกตัวอย่างของโรงเรียนให้ฟัง ส่วนรายละเอียดการโอนเพิ่มผมขอ
อนุญาตที่จะอภิปรายอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอาเภอโนนสูงนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใด
ที่จะอภิปรายเพิ่ม เติม มั้ย ครับ ทางฝ่ายบริหารมีชี้ แจงไหมครับ ครับผมจะขอมติน ะครั บ ขณะนี้ องค์
ประชุมมี 41 ท่าน สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน งบรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ถอนโครงการโอนลด - โอนเพิ่มบางโครงการในญัตติที่มีความคลาดเคลื่อน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรด
ยกมือครับ อนุมัติ ๓๗ เสียง ท่านใดไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง ๔ เสียง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ ๒ ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และถอนโครงการโอน
ลด – โอนเพิ่มบางโครงการในญัตติที่มีความคลาดเคลื่อน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอด้วยมติ
อนุมัติ ๓๗ เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง ๔ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ๒ ท่าน
และเลขานุการสภาฯ)

ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เป็นญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ เชิญท่านรองนพดล ครับ
นายนพดล เนียมสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ตามข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ส่วนราชการใน
สังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินและงบประมาณส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้ 1. กองแผนและงบประมาณจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท
2. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 39,000 บาท
3. สานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท
รวมทั้งสิ้นจานวน 3 โครงการ งบประมาณ 639,000 บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช
2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3 พุทธศักราช 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาตรหรือ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ท่านสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ จะอภิปราย
ครับ เชิญครับ ท่านสมพร จินตนามณีรัตน์
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ กระผม
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนสูง ด้วย
ความเคารพครับท่านประธานครับ เมื่อกี้ต่อเนื่องจากการโอนลดนะครับ ทีนี้เรามาดูโอนเพิ่มบ้างนะครับ
ผมขออนุ ญาตที่จ ะตั้ง เป็น ข้อสั งเกตอย่างนี้เพราะว่า ในกรณี ที่จะโอนลด โอนเพิ่ ม หรือปรับ ปรุง หรือ
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เปลี่ ยนแปลงแก้ไ ขโครงการ ต้องขออนุ มัติ โ ดยสภา โดยเพื่ อนสมาชิ ก ของสภาแห่งนี้ น ะครับ จะต้ อง
เห็นชอบและจะต้องเป็นผู้ที่ยกมือเพื่อผ่านที่จะให้ฝ่ายบริหารได้ดาเนินการนะครับ ท่านประธานที่เคารพ
ครับมาดูรายการโอนเพิ่มนะครับ ขออนุญาตตั้งไว้เป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของถนนหนทาง
แน่นอนครับว่าวันนี้ถนน 150 กว่าสาย รวมทั้งสิ้น 5,000 กว่ากิโลเมตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ดูแลอยู่ วันนี้จะเห็นได้ว่าพอมาถึงโอนเพิ่มจะมีหลายเส้นทาง ในเส้นทางที่ 8 ก็ลงที่ตาบลสีสุก จักราช
จานวนงบประมาณ 18 ล้าน ถนนเส้นเดียว 18 ล้านแล้วก็มา โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคบ้าน
เหลื่อม-ช่อระกา 4 ล้าน แล้วก็มาโครงการแอสฟัลท์ติคคอนกรีตองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านคงถาวร
สามัคคีอาเภอคง 10 ล้าน เฉพาะ 2 ตัวนี้ 26 ล้านแล้วนะครับ ท่านประธานที่เคารพ ตรงนี้ถามว่าผม
เห็น ด้ ว ยไหมก็คงไม่ ขั ด ข้อ งนะครับ แต่ ว่ า ถ้ า เป็ น ไปได้ ใ นการกระจายครั้ ง หน้ า นะครับ ในการที่ จ ะ
ดาเนินการครั้งหน้าถนนจริงๆแล้ว ถ้าเผื่อว่ามันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจริงๆ ก็
น่าจะพิจารณาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ไม่ว่าจะลงกี่ล้าน หรือกี่สิบล้านก็ตาม กระผมเห็นด้วยในการที่จะ
ดาเนินการ แต่ว่า 150 กว่าเส้นทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบ 5,000 กว่ากิโลเมตรนะ
ครับ แต่ไปลงอย่างนี้จุดเดียวเลย 18 ล้านจุดเดียวเลย 10 ล้าน เส้นหนึ่ง 10 ล้านเส้นหนึ่ง 18 ล้านนะ
ครับ ตรงนี้ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึ งฝ่ายบริหารว่าตั้งเป็นข้อสังเกตว่ากรณีถ้าเผื่อว่า จับพลัดจับ
ผลูว่าไม่ว่าจะเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เราซึ่งวันนี้ก็คาดว่าคงจะไม่ถึงเป้าหมายที่เรา
ประมาณการไว้ เงินนี่ขาดเยอะนะครับเท่าที่ทราบ วันนี้จากที่เราตั้งเป้าไว้ในปีนี้ งบประมาณปี 2559
เราตั้งประมาณการไว้ถึง 2,000 กว่าล้าน วันนี้เงินที่จะพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาเรานั้น คาดว่าขาด
อยู่ 200 ล้าน 300 ล้านนะครับ ตรงนี้ก็คงจะเป็นปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายบริหาร ก็เลยให้กาลังใจกับฝ่าย
บริหารด้วยนะครับ แต่อยากจะให้พิจารณาว่า ในกรณีที่จะดูแลแก้ไขในเรื่องของเส้นทาง วันนี้ปัญหาที่
ชาวบ้านเวลาที่ท่าน สจ.ทุกท่านลงพื้นที่ไป สิ่งที่ถามมากที่สุดก็คือในเรื่องของถนนหนทางนะครับ ทีนี้เรา
มาดูในเรื่องของการศึกษาบ้าง ท่านประธานที่เคารพครับจากการโอนเพิ่มของการศึกษา อย่างที่กระผม
กราบเรียนไปเมื่อตอนโอนลดนะครับว่าตอนโรงเรียนน้อมเกล้า ไปตัดเขาทั้งหมด 21 ล้านในการก่อสร้าง
อาคารเรียน เสร็จแล้วท่านประธานยังจาได้นะครับว่าโครงการก่อสร้าง รายการที่ 34 โอนตั้งใหม่
โครงการก่ อ สร้ า งหอพั ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาน้ อ มเกล้ า นครราชสี ม า จ านวนเงิ น
6,194,000 บาทจากสานักการศึกษา ผมถึงบอกไงครับว่าวันนี้ศึกษานี่มีปัญหามากที่สุด ไปศึกษาอะไร
กันมากมาย ถ้าท่านประธานจาได้ ในสมัยปี 2559 นี่แหละครับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนน้อมเกล้าได้
แสดงเจตจานงค์และสภาแห่งนี้ขออนุมติให้ใช้พื้นที่แสดงเจตจานงค์โดยจะก่อสร้างอาคารหอพัก นักเรียน
ของโรงเรียนน้อมเกล้า ด้วยเงินของสมาคมเอง ท่านประธานยังคงจาได้ ตรงนั้นสภาฯ แห่งนี้อนุมัติพร้อม
ทั้งแสดงความชื่นชมยินดีว่าวันนี้สมาคมผู้ปกครอง เขามีศักยภาพ มีพาวเวอร์จริงๆ นะครับ แล้วก็เป็น
โรงเรียนนาร่อง เป็นโรงเรียนดีเด่นด้วย เป็นหน้าเป็นตาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งประเทศ ถามว่า
วัน นี้การศึกษาที่ มาอยู่ในหน้ า ที่ของท้ องถิ่น นะครับ ที่ ท้ องถิ่นเข้ามาดูแล ถามว่ า ในประเทศไทยนี่ มี
โรงเรียนไหนบ้างที่ทาได้อย่างโรงเรียนน้อมเกล้า เข้าก็เข้ายากแต่ปัญหา อุปสรรค ผมไม่ทราบว่าเกิดจาก
ฝ่ายบริหาร หรือเกิดจากการบริหารงบประมาณ ท่านประธานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ถ้าท่านประธาน
เปิดดูในบันทึกการประชุม ผมได้พูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว ตอบผมได้ไหมครับว่า วันนี้ที่จะ
สร้างหอพักของโรงเรียนน้อมเกล้าที่เราอนุมัติ สภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ งบประมาณ 7 ล้านได้ตอก
เสาเข็มได้เริ่มสร้างหรือมีผู้ดาเนินการก่อสร้างรับเหมาแล้วหรือยัง แล้ววันนี้ปรากฏว่ายัง ไงครับท่าน
ประธานที่เคารพ ปรากฏว่า ที่สมาคมผู้ปกครอง ครู มาบริจาคว่าจะสร้างให้ วันนี้มาปรากฏว่าก่อสร้าง
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หอพักนักเรียนเหมือนกันและปรากฏว่า มาปรากฏอยู่ในการโอนเพิ่มครั้งนี้ด้วย ไปตัดงบเขา 21 ล้าน
หรือว่ามันเป็นโครงการเดียวกัน สาเหตุที่ผมต้องพูด กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่า ผม
ต้องพูดเพราะว่าถ้าเกิดมีการซักถามขึ้นมาว่า วันนั้นเราได้อนุมัติโดยให้สมาคมผู้ปกครองดาเนินการ
ก่ อ สร้ า งเหมื อ นกั น เลย คื อ โครงการก่ อ สร้ า งหอพั ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาน้ อ มเกล้ า
นครราชสีมา งบประมาณ 6,194,000 บาท ท่านประธานครับตอบผมได้ไหมครับท่านประธาน ฝากไป
ยังฝ่ายบริหารที่บริหารการศึกษานี่เถอะ ท่านรองไหนก็ได้ ผมไม่ค่อยรู้จักหรอกบอกตรงๆนะครับ ว่าวันนี้
มีปัญหามากเหลือเกิน แล้วก็เพราะตรงนี้แหละด้วยความเคารพจริงๆ ผม ต้องกราบประทานขอโทษท่าน
ประธานผมจะไม่ พาดพิง บุคคลอื่น แต่ พูด ในเนื้อหาสาระว่ ามั นมี ปัญหาจริง ๆ และอย่ างนี้ ผมตั้ง เป็ น
ข้อสังเกตไว้ แล้วสภาแห่งนี้จะคิดอย่างไร ถ้าสภาแห่งนี้คิดว่าเสนออะไรมาก็ได้ ไม่ได้เป็นข้อสังเกตเลย
อย่างนั้นหรือ ท่านประธานที่เคารพครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เตรีย มอุด มศึกษาน้ อมเกล้า ซึ่ง ผมก็เข้า ใจว่ า ในครั้ง ที่แล้ ว ที่ เราเข้า สภาแห่ง นี้ ก็มี การดาเนิน การขอ
งบประมาณที่จะก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมทั้งปรับปรุงอะไรต่ออะไรนี่ล่ะครับ ตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนให้
ท่านประธานได้ทราบว่า ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า 800,000 บาท เสร็จแล้ว
ประธานสภาฯ
ท่านสมพรครับ ขออนุญาตครับ มีท่านโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ
บ้านเหลื่อม ทักท้วงครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ขออนุญาตครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาเภอบ้านเหลื่อม ท่านสมาชิกที่เคารพครับ ไม่ทราบระเบียบวาระไหน
ประธานสภาฯ
จริงๆ ตอนนี้วาระที่ 4 แล้วครับผมขออนุญาตท่านสมพรไปพูดในวาระอื่นๆ ได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้
มันเป็นวาระที่ 4 แล้วครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ท่านประธานที่เคารพครับ ขอถามว่าประท้วงผมเรื่องอะไรครับท่านประธาน
ประธานสภาฯ
ท่านผิดวาระครับ ท่านสมพรต้องพูดในวาระที่ 3 ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ไม่ ตอนนี้อยู่ในวาระโอนเพิ่มใช่ไหมครับ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุมอนุมัติวาระ 3 เรื่องการโอนและขอถอนโครงการโอนลด-โอนเพิ่ม บางรายการไปแล้ว
ขณะนี้อยู่ในวาระ 4 เรื่องขออนุมัติแก้ไขปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะขออนุญาตท่านไปชี้แจงในวาระอื่นๆ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ โอนลดหรือโอนเพิ่มครับท่านประธาน
ประธานสภาฯ
โอนลดโอนเพิ่มนั้นอยู่ในวาระ 3 ที่เราอนุมัติไปแล้วครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ใช่ครับแต่มันต่อเนื่องกันนะครับท่านประธาน ผมจะชี้ให้เห็น ท่านประธานครับขออนุญาตครับ ผมจะชี้
ให้เห็น ถ้าอย่างนั้นผมขอสงวนได้ไหมครับว่าผมไม่ยกมือ หรือไม่เห็นชอบจนกว่าเรื่องหอพัก 6 ล้านกว่า
นี่จ ะเคลี ย ร์ว่ ามั นเป็ นโครงการเดีย วกัน หรือไม่ ถูกไหมครับ ท่า นประธาน ในวาระอื่นๆ ผมพูด ก็ไ ม่ มี
ประโยชน์สิครับ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุมอนุมัติวาระ 3 ไปแล้วครับ ด้วยความเคารพนะครับท่านสมพร ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ก็ยิน ดีน้อมรับ ครับ ไม่ ขัดข้อง ถ้าเผื่อว่ าอันนี้ แต่ขออนุ ญาตตั้ง เป็น ข้อสั งเกตไว้ ก็แล้วกันนะครับ ท่า น
ประธานว่าผมมีการทักท้วงเรื่องนี้ในสภา ส่วนท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของท่านนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ามีกรณีว่า ปรากฏว่าวันหนึ่งวันใด ปรากฏว่าสมาคมผู้ปกครองเขาไม่ได้ก่อสร้างอาคารนี้ตามที่
ขอสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นมา แต่ปรากฏว่าเป็นเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเองแล้ววันนั้นเรามายก
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มื อ กั น ท าไม โดนหลอกกั น ทั้ ง สภาใช่ ไ หมครั บ ท่ า นประธานที่ เ คารพผมขอตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเพี ย งแค่ นี้
ขอบพระคุณครับ ผมถึงบอกครับท่านประธานที่เคารพว่า ศึกษามีปัญหาแน่ๆ ครับ ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับทั้ง 2 ท่านนะครับ ต้องขออนุญาตครับ เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านสมาชิกจากอาเภอ
โนนสูง ได้พู ด ในวาระอื่น อีกครั้งหนึ่ งนะครับ แต่ ตอนนี้เป็ นวาระที 4 ซึ่ ง เป็ น ญัต ติ ขออนุมั ติ แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอขอยกมือขึ้น อนุมัติ 37 เสียง ท่านใดที่ไม่อนุมัติครับ –ไม่มี- ท่านใดที่งดออกเสียง งดออกเสียง
4 เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยมติ อนุมัติ 37 เสียง ไม่อนุมัติ –ไม่มี- งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อสอบถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
วาระการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น่ของราษฎรในพื้นที่ ท่านสมาชิกท่าน
ใดที่มีความประสงค์จะอภิปรายนะครับ ท่านอดุลย์ครับเดี๋ยวผมขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงสักนิดหนึ่ง นะครับ
แล้วก็ท่านอดุลย์ เชิญท่านกิตติ เชาวน์ดี ครับชี้แจงนิดหนึ่งครับ
เรีย นท่ า นประธานสภาที่ เคารพ ท่ า นเพื่ อนสมาชิ กผู้ ท รงเกีย รติ ทุ กท่ า นครั บ ก่อนอื่ น ผมต้ อ งกราบ
ขอบพระคุณ สมาชิกทุกท่านที่กรุณาผ่านญัตติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยความ
จริงใจ วันนี้เองผมอยากกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้น
ทุกหัวระแหง ไม่เว้นแต่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็น ตัวแทนของ
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ได้ซักไซ้ไล่เ รียง ทุกเรื่องผมเชื่อว่า
เพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ที่นี่ ได้เห็นใจพี่น้องประชาชน ได้เห็นใจการทางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจอีกครั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่ายบริหารทา ก็ทาเพื่อพี่น้องประชาชนทาเพื่อ
เพื่อนสมาชิกทุกคน ปัญหาที่เราทามา แล้วมันเกิดขึ้น ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เรากาลังพยายาม
แก้ไข กาลังพยายามปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเงินงบประมาณก็ดี ทาอย่างไรจะได้เพิ่ม ไม่ว่า จะเป็น
เรื่องการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน
เกิดขึน้ ล้วนแต่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งสิ้นผมเองไม่ได้
นิ่งนอนใจ แล้วก็เห็นใจ ทุกท่านเห็นใจพี่น้องประชาชน ว่าสิ่งที่เราทาไป เกิดการไม่เข้าใจ เกิดการไม่เห็น
ด้วย เกิดการต่อต้าน มีบางกลุ่มบางฝ่ายบางพวกไปตีข่าว ไปสร้างความเสีย หายให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด แม้บางครั้งพี่น้องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะมีผิดพลาดพลั้งเผลอหรือ
ทาการตักเตือน ลงโทษผู้กระทาความผิด เพื่อไม่ให้องค์กรเสียหาย เพื่อไม่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เสียหายแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูขวั ญกาลังใจของข้าราชการให้กลับมาทางานกับองค์การ

ประธานสภาฯ

นายกิตติ เชาว์ดี
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บริหารส่วนจังหวัด ทุกท่านเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกที่เข้าไปรับ
ฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผมเข้าใจครับ ผมอยู่ที่นี่มา 21 ปีรวมปีนี้ ผมเป็นทุกอย่างมาในนี้หมดแล้ว
ยกเว้นประธานสภา เข้าใจปัญหาของทุกคน เข้าใจปัญหาของทุกเรื่อง เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชน
แต่ในเรื่องของตัวบทกฎหมายเราก็พยายามจะหามุมมอง หาแนวทางในการปฏิบัติให้มันถูกต้อง ให้ไม่ผิด
กฎ ระเบียบแต่ขอฝากพี่น้องเพื่อนสมาชิก ทุกท่านนะครับ ได้โปรดช่วยกันประคับประคอง รั ฐนาวา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในครั้งนี้วันนี้อาจจะโดนมรสุม อาจจะโดนคลื่นซัด เรืออาจจะทะลุ แต่ผม
มั่นใจนะครับว่าถ้าผมได้มีโอกาสทางานให้กับพี่น้อง ทางานให้กับเพื่อนสมาชิก ผมสัญญาว่าผมจะพารัฐ
นาวาลานี้ให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย ให้ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ทาทุกอย่า ง ทาทุก
ทางให้ประสบความสาเร็จให้ได้ ผมยังรับปากไม่ได้นะครับว่าผมจะทาให้พี่น้องประชาชนทุกคนทาให้
เพื่อนสมาชิกทุกท่านพอใจ เราอยู่กันที่สภาแห่งนี้ 4 ปีกว่า อยู่ด้วยตัวบทกฎหมาย อยู่ด้วยความถูกต้อง
แต่วันนี้เองมันหมดวาระ อยู่ด้วยวาระพิเศษ มีหลายท่านกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มอาจจะไม่พอใจ อาจจะ
ไม่สบายใจว่าอยู่นานเกินไปหรือเปล่า เลยพยายามจะยั่วยุ พยายามจะแบ่งแยก ให้ข้าราชการได้เล็งเห็น
ให้พี่น้องสจ.ได้เล็งเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ประชาชนได้คิดว่าเราทุจริต คอรัปชั่น นโยบายต่างๆ ที่ทา
เราทาตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งสิ้นและนาปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาแก้ไข เข้าใจครับ สจ.ทุก
ท่านลงพื้นที่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน ตาบลห่างไกล บางที่ไม่มีน้าจะกิน บางที่ไม่มีน้าในการปลูกพืช ไม่มีน้า
ในการเลี้ ย งสั ต ว์ เราก็ พ ยายามจะแก้ ปั ญ หา ผมท าตามระเบี ย บราชการทุ ก อย่ า ง ค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย คาสั่งจังหวัด คาสั่งของ คสช.ให้ทานั้นทานี้ได้ ผมหาฏีกามาอ่าน หาคาพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ทาทุกอย่าง ทุกวัน ต้องมีเรื่องราวให้ผมไปจังหวัด ไปตอบคาถามที่โน่น โดนคนโน้นสอบ โดนคน
นี้สอบ โดนคนนั้นถาม คนนี้ถาม ผมก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆ อย่างที่ท่านคิดว่าผมสบาย การทางานในวันนี้มัน
ค่อนข้างเจอทางลูกรัง ขรุขระ ปัญหาเยอะ ก็ฝากบอกท่านประธานเรียนท่านประธานนะครับว่า เรา
กาลังพยายามแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดความกระทบต่อพี่น้องประชาชน ไม่ให้เราทาตาม
นโยบายรัฐบาลไม่เป็นไร เราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเรา เห็น ใจ
ครับพี่น้องหลายคนลงเฟส บางคนไปขุดลอกคูคลองเสร็จได้น้าใช้ยิ้มแย้มแจ่มใส บางท่านไปทาถนน
เชื่อมต่อระหว่างตาบล หมู่บ้านเห็นแล้วมันน่าดีใจนะครับ ขอฝากพี่น้องเพื่อนสมาชิก ท่านประธานสภาที่
เคารพว่า พวกเรากาลังทางานอย่างเต็มที่ กาลังแก้ไข กาลังหาหนทางในการทางานอย่ างถูกต้อง ให้ทุก
คนได้ไปถึงจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับ เรื่องที่สอง เรื่องโรงเรียนเตรียม
อุดม หอพัก ท่านผู้บริหารที่รับผิดชอบ ท่านรองนายกที่รับผิดชอบ ได้เข้าไปดูโรงเรียนเตรียมอุดม หอพัก
หลังแรกเป็นหอพักที่สร้างให้นักศึกษาชาย อันนี้หลังที่สองเราจะสร้างหอพักนักศึกษาหญิง แล้วเรื่องของ
สมาคม จริงๆ แล้วในอดีตเป็นชมรมที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นสมาคมเพื่อความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ได้คุยกับท่านรองที่เข้าไปกากับดูแล วันนี้ปัญหาในโรงเรียนเตรียมอุดมอาจจะมี
เยอะ เด็กเราหลายส่วนเก่ง เด็กเราหลายส่วนยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติด มีปัญหาเรื่องการหนีโรงเรียน มี
ปัญหาเรื่องออกไปเที่ยวกลางคืน ทาไมเราต้องทารั้ว ทาไมเราต้องแยกนักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย เมื่อ
พี่น้องประชาชนฝากลูกฝากหลานไว้กับเราไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยหวังว่าโรงเรียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้นเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา กิน อยู่ นอน อยู่ที่นั่น ทา
อย่างไรวันนี้การศึกษาเขาดีแล้ว แต่คุณภาพชีวิตในโรงเรียนเขาล่ะเป็นอย่างไร พ่อแม่ผู้ปกครอง ถ้าเรา
เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเอาลูกไปอยู่โรงเรียนประจา คงไม่อยากให้ลูกหนีโรงเรียน คงไม่อยากให้มีเหล้า มี
บุหรี่ หรือมีอื่นๆ ในหอพักนักศึกษา ห้องหนึ่งเคยอยู่ 4 คน 5 คน ทาไมต้องสร้างเพิ่ม เราอยากให้เด็กอยู่
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ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ อยู่ยืน

2 คนจะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือ ได้มีโอกาสได้ทบทวนตารา ถ้าอยู่ 4 คน 5 คน โอกาสจะทากิจกรรม
ที่ออกนอกลู่นอกทางมีโอกาสมากขึ้น เราพยายามจะปิดไม่ให้มันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้ น ผมกราบเรียน
เพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะครับว่า ในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่ใช่เราจะแก้แค่โรงเรียนอุดมศึกษา
เราแก้ทุกๆ ที่ทั้ง 58 โรง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 58 โรงที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี
จุดเด่นตามลักษณะการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจุดมุ่งหมายอย่างไรประชาชนต้องการอย่างไรกับ
โรงเรียนของเขาเหล่านั้น หลายโรงเรียนมี ชื่อเสียง หลายโรงเรียนท่านเพื่อนสมาชิกเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ก็พยายามพัฒนา ผมก็ดีใจว่าเพื่อนสมาชิกฯ ทุกคนได้เล็งเห็นได้รักบ้านหลังนี้ ได้รักองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้รักพี่น้องประชาชนทาประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างสูงสุดเท่าที่ตนเองมีกาลัง
ความสามารถ สิ่งที่ทาทั้งหมดเรากาลังพยายามแก้ไขแต่แนวทางในการแก้ไขของแต่ละคนในฝ่ายบริหาร
ลักษณะบุคลิกอาจจะไม่เหมือนกัน อาจจะมีกระทบกระทั่งบางคนอาจจะอ่อนโยน บางคนอาจจะแข็ง
กร้าวแต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เรากาลังทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราดีขึ้นทาให้ความหวังของ
พี่น้องประชาชนที่ฝากไว้กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝากไว้กับฝ่ายบริหารทาให้เป็นความจริง จะ
ทาได้มากได้น้อยเราขอทา ถ้าเราไม่เริ่มนับ 1 เรามัวแต่นับ 0 เรามัวแต่อยู่กับที่ ไม่ทาอะไรเลย ไม่ได้แน่
วันนี้ปัญหาบ้านเมืองเราเยอะต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ อีกครั้งที่กรุณาฝ่ายบริหารที่กรุณา
ผ่านญัตติต่าง ๆ ให้
ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านอดุลย์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอาเภอเมือง
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ เขต 2 ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร 2 ประเด็นใหญ่ ๆ เรื่องแรกตั้งแต่ที่เรามานั่งประชุมสภาฯ กันอยู่ที่นี่ 4 ปี ทางเข้า
ห้องประชุมสภาฯ มีการพูดคุยกันอยู่ตั้งแต่ปากทางเข้ามาจนปีนี้ปีที่ 4 สภาพถนนก็ยังเละเทะเหมือนเดิม
ผมก็ไม่ทราบว่าเมื่อล่าสุดก็ยังเห็น อบจ.ระนอง มาดูงาน ท่านก็ยังพามาดูงานที่นี่ มาใช้ห้องประชุมแห่งนี้
ไม่อายเขาบ้างหรือครับเข้ามาถนนขรุขระ ดีไม่เจอช่วงฝน ถ้าเป็นช่วงฝนรถออกไปใหม่ ๆ ล้างใหม่ ๆ
เละเทะไปหมด ตอนนี้ไม่มีฝนก็ฝุ่นคลุ้งไปหมด ชาวบ้านแถวนี้เขาก็บ่นเจอผมเขาก็บ่นว่ากองช่าง อบจ.
เครื่องจักรก็ผ่านทุกวันแต่ถนนเป็นหลุมเป็นฝุ่นก็ไม่ได้ดูแล แต่ก่อนเรายังไม่ได้มาอยู่เขาก็อยู่กันได้ พอเรา
มาอยู่รถ เครื่องจักรเราก็วิ่ง เขาก็เห็นเขาก็ถาม อบจ.มัวแต่ไปทาตรงไหน ถนนบ้านตัวเองแท้ ๆ ยังไม่ทา
เลย ผมก็ขอฝากอีกครั้งถ้าผมจาไม่ผิดเป็นครั้งที่ 2 สาหรับในที่ประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ประเด็นต่อไปไหน ๆ
ปีนี้ปี 59 ก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณกันอยู่แล้ว สภาฯ แห่งนี้ พร้อมเพื่อนสมาชิกฯ เข้าสภาฯ ทุกครั้ง ก็
ยกมือผ่านให้ทุกครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไร พวกเราเองก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็ไม่ต่างจากฝ่ายบริหาร ฝ่าย
บริหารก็ต้องดูแลความเรียบร้อยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สมาชิกฯ ทุกคนก็เหมือนกัน ทุก
คนก็ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ก็ มี ปั ญ หาในพื้ น ที่ ถึ ง น ามาเสนอฝ่ า ยบริ ห าร เพื่ อ จะไปแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ ถามว่ า
งบประมาณปี 59 ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้หลาย ๆ โครงการพวกผมเป็นสมาชิกสภาฯ เวลามีญัตติเข้ามา
เราก็ยกมือผ่านแต่เวลาทาไปแล้วยังไงเราไม่ค่อยได้ รู้ ฝ่ายบริหารก็ไม่เคยมาชี้แจงว่าตอนนี้ทาอะไรไปถึง
ไหนจนจะหมดปีเพิ่งจะมารู้ว่าอันนั้นก็ยังไม่ได้ทา อันนี้ก็ยังไม่ได้ทา ตั้งเยอะแยะ บางครั้งข่าวสารฝ่าย
บริหารก็ไม่ค่อยได้มาสื่อสารกับทางสมาชิกฯ เท่าไร ผมยกตัวอย่าง ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้าจนกระทั่งมีนักข่าว
เอาข่าวของ อบจ.ไปลง ถามว่า อบจ.ทาโครงการขุดลอกจ่ายเงินสะสม 240 โครงการ โอเคอันนี้เรา
อนุมัติ ตอนนี้เบิกไปเท่านั้นเท่านี้โครงการเราไม่พูดถึงเพราะเห็นบอกว่าโครงการนี้มีปัญหา แต่ผมถามว่า
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โครงการขุดลอกคลองจ่ายจากเงินงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย 283 โครงการ เบิกไปแล้ว 140
ล้าน ทาไปถึงไหนพวกผมก็ไม่รู้นะครับ รู้แต่ว่าเบิกจ่ายไปแล้ว ทาเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะครับ แล้วอันที่ 3
ซึ่งเป็นส่วนที่สภาที่ผ่านไปแล้วเหมือนกัน โครงการขุดลอกคลองและโครงการถนนหินคลุก ถนนดิน จ่าย
จากงบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 551 โครงการทั้งสิ้น 269 ล้านเบิกจ่ายแล้วทุกโครงการเหมือนกัน ซึ่ง
ถามว่าตรงนี้บอกว่าเบิกจ่ายไปแล้ว ท่านประธานครับฝากไปถึงฝ่ายบริหาร อันนี้เบิกจ่ายไปแล้ว ผมมานั่ง
ดูจ่ายไปแล้ว 200 กว่าโครงการเนี่ย มันน่าจะครอบคลุม 32 อาเภอด้วยซ้านะครับ แต่ในข้อเท็จจริง
บางพื้นที่ก็ยังไม่มี บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้ทานะครับ อาจจะติดอยู่ในเงื่อนไขที่ท่านรองนายกฯ บอกนะครับว่า
เราอาจจะมีอุปสรรค บางประการแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขตรงนี้สมาชิกทุกท่านเห็นก็ดูออกนะครับว่าตัวเลข
ขนาดนี้ ทาอะไรไปแล้วบ้าง แต่ฝ่ายบริหารไม่เคยมาชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่เคยมาบอก ไม่จาเป็นต้องชี้แจง
ในสภาก็ได้นะครับ ชี้แจงข้างนอกก็ได้ถ้าเป็นบางเรื่องที่เราอาจจะบอกว่า อยากจะต้องคุยกันข้างนอกก็
บอกกัน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆ โครงการของพี่น้องประชาชนในเขต ในแต่ละพื้นที่ ในแต่
ละ สจ. ที่ท่านไปรับปัญหามา ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แล้ววันนี้อย่างที่ท่าน สจ.สมพร บอกนะครับว่า
ตอนนี้นโยบายฝ่ายบริหารบอกว่าอาจจะไปทาถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยที่จะไปทาถนนเส้น
ใหญ่ๆ อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับ แต่อย่าลืมว่า สจ.มาจากในพื้นที่ บางอาเภอไม่ได้มีถนนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วเวลาชาวบ้านถาม เวลาท่านสจ.ไปนั่งประชุมหัวหน้าส่วนทุกเดือน กับท่านนายอาเภอ
กับท่านผู้กากับ สจ. เวลาถามว่าองค์การบริหารส่วนตาบลทานีทาทานั้น แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทาอะไรบ้าง ทาไม่ได้ครับเพราะไม่มีถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด มันใช่ไหมครับถ้างั้นอาเภอนั้นก็ไม่
ต้องมี สจ.สิครับ ผมว่านะครับตรงนี้ท่านประธานต้องไปหารือ อาจจะไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะครับ อาจจะ
เป็นทางหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนะครับว่า อย่างนี้มันจาเป็นไหม บางครั้งกฏหมายจะบอกว่าให้ทาแต่ถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช่เห็นด้วยนะครับ แต่บางครั้ง ถนนที่ไม่ใช่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
เป็น ถนนเชื่อมที่พี่น้องเดือดร้อน เราก็ควรจะต้องมีทาบ้างนะครับ อาจจะต้องเป็นสัดส่วนกันเท่าไรก็
แล้วแต่ แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเลย หรือบางครั้งบอกว่าเวลามีก็มีเยอะแยะไปหมด ซึ่งหลายๆครั้งเท่าที่เราเห็นนะ
ครับว่า เวลาเราทาแต่ก่อนมาเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลถนนองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเท่าไร ซึ่งอันนี้ผมไม่
เข้าใจว่าอาจจะเป็นนโยบายผู้บริหาร อาจจะดูแลปัญหาของ สจ. นะครับแต่วันนี้ท่านบอกว่า นโยบาย
ท่านจะมาทาถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วปัญหาของสมาชิกในพื้นที่ล่ะครับท่านจะดูแลกันยังไง
แล้วสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหายังไงนะครับ อันนี้ ก็ต้องขอฝากทางท่านประธานถึงฝ่ายบริหารนะ
ครับ ผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านก็มีปัญหาเหมือนกับฝ่ายบริหารนะครับ แล้วก็มีความต้องการอยากจะเห็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก้าวหน้าและคืบหน้าไปด้วยดีเช่นกัน ตรงนั้นผมเชื่อว่า ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็น
ในสภาหรือนอกสภานะครับ ถ้าเราได้มีการพูดคุยกันนะครับว่า ฝ่ายบริหารจะทาแบบนี้ ขอให้บอกกัน
ฝ่ายสภาเราก็มีปัญหาแบบนี้ ฝ่ายบริหารรับทราบ มันก็สามารถไปด้วยกันได้ หรือแม้แต่ข่าวอย่างที่มีข่าว
ไม่ดีทั้งหลาย อันนี้ผมก็ต้องฝากประธานนะครับไปถึงฝ่ายบริหารก็ต้องไปกากับ ท่านก็ต้องมีหน้าที่ในการ
กากับดูแล ที่ทาแล้วมันไม่ดี ท่านจะมาบอกว่าบริษัทโน้น บริษัทนี้เราไม่รับทราบหรอกครับ เรารู้แต่ว่าถ้า
ทาไม่ดี สเปคมีไว้ท่านก็ต้องทาให้ถูกต้องตามสเปค ทาไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นทาแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นยุคนี้
สมัยนี้ เดี๋ยวนี้การสื่อสารมันไวมากนะครับ แต่ก่อนเราอาจจะบอกว่าถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป
อยู่ในป่า ในเขา ทาไปไม่มีคนเห็นเดี๋ยวนี้พอเวลาไปทาเสร็จ ชาวบ้านมีโทรศัพท์มือถือ ถ่ายลงเฟสบุ๊คทุก
วัน ผมไม่อยากจะบอกนะครับไม่ทราบว่าถนน เวลาเขาพูดมา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บางทีคนรู้ ก็บอกว่า
ถนนองค์การบริหารส่วนตาบล บางคนไม่รู้ก็บอกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมัวแต่ไปอยู่ไหน ทาไมไม่
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มาดูแล ซึ่งตรงนี้เองบางทีเราอาจจะถือว่าฝ่ายบริหารอ่อนประชาสัมพันธ์หรือเปล่า คือมีแล้วก็ไม่พูด
อะไรดีๆ เราควรจะพูด อะไรที่เราทาแล้วมันเกิดประโยชน์ต้ องตีปี๊บให้คนรู้สิครับ ไม่ใช่เรื่องไม่ดี เราไม่ได้
พูดแต่มีคนช่วยกระจายข่าว อย่างเมื่อกี้ป้ายโรงเรียนเตรียมอุดม ศูนย์ดาราศาสตร์ ท่านไม่ต้องไปทาป้าย
หรอกครับ 10 ป้าย 50 ป้าย เดี๋ยวนี้สื่อสารดีๆ เค้าส่งกันทางโซเชียลนะครับ เห็นไหมครับตลาดฟาลา
ร่า ไม่ ไ ด้ ล งป้ า ยโฆษณาเลย เค้ า ส่ ง ทางสื่ อ โซเชี ย ลกั น วั ย รุ่ น รู้ ห มดเขาก็ ไ ปกัน จั ด สามวั น คนก็ ไ ป
เพราะฉะนั้นอย่างศูนย์ดาราศาสตร์เรามีของดีนะครับ เพราะฉนั้นเราใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ ผม
ว่าฝ่ายบริหารอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ ก็ต้องฝากนะครับว่ายังไงก็ตามนะครับ ทุกคนเอง
ก็อยากจะเห็นความเรียบร้อยแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอเมืองนะครับ ท่านมนัส ศรีบงกช จากอาเภอโนนไทย เชิญครับท่านครับ
นายมนัส ศรีบงกช
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ กระผมมนัส
ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัด เขตอาเภอโนนไทย วันนี้เรามีการอภิปรายค่อนข้าง
เครียดนะครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อมือของฝ่ายบริหารชุดนี้ในการนาพาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไป
ในทางที่มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะพี่น้องข้าราชการเราซึ่งเป็นข้าราชการที่มีความสามารถ วันนี้ เรามี
สานักช่าง เรามีสานักการคลังนะครับ ผมเชื่อมือ แต่ปัญหาของผมเนี่ยนะครับอยากจะกราบเรียนผ่าน
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารก็คือ พี่น้องผมที่อาเภอโนนไทยวันนี้ยังแล้งอยู่ครับ ผมได้ยืมเครื่องสูบน้า
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านทางสานักช่างมา วันนี้ยังไม่ได้รับเครื่องสูบน้าเนื่องจากอาเภอโนน
ไทยเป็นอาเภอที่ มันไม่มีฝนตกปริมาณที่มากพอ วันนี้พี่น้องเราสองตาบลเพิ่งจะได้รับน้าจากด่านขุดทด
นะครับ ก็คือต าบลบ้า นวั ง กับ ต าบลค้างพลู ปริม าณน้ าที่ ไหลมานั้ น ก็ไ ม่ เพี ย งพอ ผมต้ องประสาน
เครื่องจักรเข้าไปขุด ขุดเปิดลาห้วยเพื่อให้น้าล้นออกมาแล้วก็ไปสูบน้ากัน ปริมาณน้ามีไม่ถึงอาทิตย์น่ะ
ครับ ถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์เราไม่ได้เก็บน้าตรงนี้นะครับก็จะทาให้พี่น้องสองตาบล ประสบปัญหาภัยแล้ง
ไปอี ก ในปี 60 เพราะฉะนั้ น ฝากท่ า นประธานไปถึง ฝ่ า ยบริ ห ารนะครั บ ช่ ว ยก าชั บ ส านั กช่ า งช่ ว ย
ประสานงานเครื่องสูบน้าให้กับพี่น้องชาวโนนไทยแล้วมีอีก 8 ตาบลที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่นะครับ
ตาบลมะค่า ถนนโพธิ์ ยังไม่มีแหล่งน้าที่จะไหลมาเลยนะครับวันนี้ยังแจกน้ากันอยู่ ยังเจาะน้าบาดาลใช้
กันอยู่นะครับ โดยเฉพาะเทศบาลตาบลโนนไทยวันนี้ก็สูบน้าที่เราได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการไปขุดลอกคลองเพื่อเป็นแหล่งน้าสารอง สูบเก็บเข้ามาก็เป็นน้าที่ค่อนข้างเค็ม วันนี้
ใครผ่านไปที่โนนไทยลองไปชิมน้าดูได้ ยังเค็มเหมือนเดิมครับ ยังไม่มีเปลี่ยนแปลง 2 ปีแล้วครับอาบ
น้าเค็มมา 2 ปีแล้วนะครับ อันนี้ต้องฝากถึงฝ่ายบริหารช่วยกาชับ เพราะระยะเวลาที่เราจะเก็บน้าไม่กี่วัน
ครับ เครื่องสูบน้าวันนี้เรามีหลายเครื่อง ตรงไหนที่มันสามารถถอนออกมาได้แล้วส่งไปที่โนนไทยนะครับ
วันนี้ผมยืมมาประมาณ 5 เครื่องมีความต้องการด่วนๆ 5 เครื่องนะครับเพื่อที่จะเอาไปสูบน้าเก็บน้าเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้งของพี่น้องประชาชน ในปี 60 ต่อไปนะครับ บึงใหญ่ที่ใช้น้าในตลาดโนนไทย วันนี้ไม่มี
น้าสักหยดครับก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้น้ากันยังไง เดือนกันยาพายุราอี ก็ผ่านไปแล้วนะครับ ถ้าไม่มีพายุลูกใหม่
มาผมว่าก็ไม่รู้จะไปยังไง พี่น้องชาวโนนไทยนะครับ วันนี้ต้องฝากไปถึงฝ่ายบริหารครับ ช่วยกาชับให้พี่
น้องชาวโนนไทยหน่อย ขอเครื่องสูบน้าประมาณ 5 เครื่อง ด่วนๆ นะครับ ขอบพระคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
ครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอาเภอโนนไทยนะครับ ท่านนัฏฐชัยฐ์ ธน
กนกนนทณ์ จากอาเภอเมืองเชิญครับ ท่านครับ
นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ท่านประธานสภา ผมนัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 6 อาเภอ
เมืองนครราชสีมา วันนี้ผมพูดถึงความไม่สะดวกหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านทางท่าน
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ประธานไปยังฝ่ายบริหาร ก็คงยังไม่ทราบว่าในเขตพื้นที่ของผมนั้นก็มีความ การสัญจรไปมาที่ไม่สะดวก
และมีความเดือดร้อนจานวนมาก มี ถนนเส้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราที่รับผิดชอบ เช่น สาย
ลองตอง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรเศษซึ่งถนนเส้นนี้ก็เคยได้นางบประมาณในการปูแอสฟัลท์
ติคเข้าไปลงบ้างเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วและเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเช่นกันก็บางช่วงก็เอาถนนคอนกรีตกว้าง 8
เมตรไปลงระยะทางประมาณ 900 เมตร ในขณะนี้นั้นนะครับ ถนนเส้นนี้ที่เป็นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรานะครับ มีความชารุดเสียหายเป็นบางส่วน ก็อยากเรียนท่านประธานไป
ถึงฝ่ายบริหารให้ทราบว่า ยังไงเสียก็ลองไปตรวจสอบดูบ้างว่าท่านจะหางบประมาณมาซ่อมแซมหรือว่า
ก่อสร้างเส้นทางที่มันชารุกเสียหายให้ดีขึ้น เพราะว่าเส้นทางนี้ใช้ประโยชน์จากอาเภอเฉลิมพระเกียรตินะ
ครับ ผ่านตาบลบ้านโพธิ์ ผ่านตาบลบ้านตลาดมาถึงบ้านสระธรรมขันธ์ ตาบลจอหอมาออกถนนเส้น
สุรนารายณ์ที่จะมาถึงสี่แยกจอหอเข้าเมืองซึ่งมีประชากรใช้เส้นทางนี้สัญจรจานวนมาก จึงฝากเรียนไว้
ตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณ ครั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาจากอ าเภอเมื อ งนะครั บ มี ท่ า นใดจะแจ้ ง ความเดื อดร้ อนของพี่ น้ อ ง
ประชาชนเพิ่มเติมไหมครับ ท่านกรีฑาพล ครับ จากหนองบุญมากนะครับ เชิญครับ ท่านครับ
นายกรีธาพล ไพบูลย์วงค์ เรีย นท่ า นประธานสภา ท่ า นคณะผู้ บ ริหาร ท่ า นสมาชิ กผู้ ท รงเกีย รติ ทุ กท่ า น กระผมนายกรีธ าพล
ไพบูลย์วงค์ สมาชิกองค์การส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอหนองบุญมากนะครับ ก็ขออนุญาตนะ
ครับทางสภาตรงนี้นะครับ คืออย่างนี้ครับเนื่องจากตาบลสารภีนะครับ ของในเขตอาเภอหนองบุญมาก
มีถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมานะครับ ที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับ จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คือ สภาของเรานี้จะทราบว่าของเรามีถนนที่ต้องดูแลทั้งหมด 150
เส้นทาง ระยะประมาณ 5,000 กว่ากิโลนะครับ ตรงนี้ผมก็ได้คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราไม่มีงบประมาณนะครับ ผมก็เลยพูดคุยกับท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลว่ า ท่า นครับ ท่านมี งบมาสนับสนุ นที่จะด าเนิน การก่อสร้างให้ถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นะครับ ของเราทั้งหมดประมาณ 14 กิโล เขาขอทา 3 ช่วงนะ
ครับคือช่วงละ 2 ล้านโดยใช้เงินจ่ายขาดนะครับ ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี แต่
เขาติดตรงที่ว่าเขากลัวสานักงานตรวจเงินแผ่น ดินนะครับ กลัวความผิด เขาช่วยติด ปัญหาทาไม่ได้อะไร
อย่างไรนะครับ ตรงนี้เขาได้ทาหนังสือมาถึงสภาของเราเพื่อจะขออนุญาตทา ขอทางศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด ขอทางมณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อที่เขากลัวว่าเขาทาแล้วเขามีความผิดนะครับ ตรงนี้เราจะมี
หนังสือตอบกลับเขาไปอย่างไรเพื่อให้เขามั่นใจนะครับว่า เพราะสภาตรงนั้น ทางสมาชิกเขาเหมือนว่า
เขาไม่กล้ายกมือไม่กล้าทาครับตรงนี้ เค้าก็ปรึกษาผมว่า ท่า นสจ.ครับ ตรงนี้ให้สภาตรงนี้เราจะให้เขาทา
อย่างไรครับ เพื่อเขาจะเงินจ่ายขาดสะสมมาให้ ผมคิดว่า เขาทาไปแล้วเขามีความผิดนะครับ ตรงนี้ฝาก
ทางสภาของเราตรงนี้นะครับว่า เขาจะมีหนังสือมาว่าให้เราอนุมัติอย่างไรเพื่อให้เขาไม่วิตกกังวลตรงนี้
ครับ ขอขอบคุณสภาแห่งนี้ครับ
ประธานสภาฯ
ต้องขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากอาเภอหนองบุญมากครับ ท่านฝ่ายบริหารครับ มีอะไรชี้แจงไหมครับ เชิญ
ท่านรองกิตติ ครับ
นายกิตติ เชาวน์ดี
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ เรื่องการติดต่อสื่อสารท่านประธานครับ
ผมยินดี แต่ทุกครั้งไม่มีการเชิญ วันนี้มันมีประเด็นที่ผมโดนสอบเขาบอกว่าสภากับบริหารมันฮัว้ กัน ผมไม่
ต้องการให้มันเกิดเรื่องฮั้วกันในสภา วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนอยู่หลายท่าน ท่านผู้มีเกียรติอยู่หลายท่าน
วันนี้ได้เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้ฮั้วกัน เราไม่ได้ไปพูดจาข้างหลังไมค์ ไม่ได้ไปพูดจาในมุ มมืด ไม่ได้ไปอยู่ใน
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ซอกตึก อะไรที่ต้องทาตามระเบียบราชการ อะไรที่ทาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ทา แต่นั้น
ไม่ได้หมายความว่าจะไปกินข้าวด้วยกันไม่ได้ นั้นไม่ได้หมายความว่าจะไปพูดจาปราศรัยกันไม่ได้ หน้าที่
คือหน้าที่ บทบาทคือบทบาท ผมเรียนท่านประธานเองนะครับ เพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนให้เพื่อนสมาชิก
หลายๆ ท่านได้สบายใจ เดี๋ยวจะมีผู้หวังดีไปบอกว่าวันนี้เขามาพูดกันกลางสภาเลย เขาจะไปฮั้วกันข้าง
นอกแล้ ว มาจบในสภาผมไม่ อ ยากให้ เ กิด เหตุ การณ์ แบบนั้ น เกิ ด ขึ้ น นะครับ เรื่อ งที่ ส อง เรื่อ งการ
ประชาสัมพันธ์ผมเรียนแล้วนะครับว่า อาจจะเป็นไปได้ที่ประชาสัมพันธ์เราใช้สื่อโซเชียลน้อยไป กอง
สานักต่างๆ กาลังปรับกลยุทธ์ กองคลังควบรวมกองพัสดุเป็นสานักคลัง วันนี้เรากาลังปรับเปลี่ยนผ่าน
การเป็นสานักคลัง โครงการทางานตอนกลางวันไม่พักเที่ยง โครงการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
โครงการจัดหารายได้เพิ่ม สานักคลังกาลังปฏิบัติงานอยู่ซึ่งก็รายงานมาโดยตลอด สานักช่างควบรวมจาก
กองช่างกับกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาลังจะปรับปรุงฝ่าย ฝ่ายบางฝ่ายยังไม่เต็มก็จะทา
ให้มันเต็ม สานักปลัด ประชาสัมพันธ์ ไปอยู่ในนั้น นิติกรไปอยู่ในนั้น โรงเรียน 58 โรง มีข้าราชการอยู่
4 คน 5 คน เราก็ต้องช่วยกัน ผมเห็นหลายท่านก็ดีใจครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ได้แปลว่า
นายก ไม่ได้แปลว่ารองนายก ผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่านลงอยู่ในโซเชียลเยอะแยะ บางท่านลง
ส่วนตัว ก็ดีครับอะไรที่ทาแล้วเป็นประโยชน์ บางท่านไปทางานตรงไหน ออกไปตรวจสอบตรงไหน ก็
เปิดเผยสื่อสาร ผมเข้าใจนะครับว่า คนบางคนไม่ชอบเสพข่าวดี ชอบเสพข่าวร้าย เรื่องแค่นิดนึง ไป
ใหญ่โตแล้วบางพวกก็หวังผลทางการเมื อง บางพวกก็จ้องทาลาย สังเกตไหมครับหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับ
ไหนก็ตาม ถ้าไม่มีข่าวฆ่ากัน ไม่มี ไม่มีข่าวคนตาย ไม่มี ไม่มีข่าวเรื่องทะเลาะกัน ไม่มี ไม่ใช่หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์จะลงแต่อย่างนี้เท่านั้น เราต้องเปลี่ยนบทบาทบ้าง เพื่อนสมาชิกหลายท่านไปตรวจสอบไปดู
เขาทางาน ทาถนนหนทาง ได้น้า ไปดูเขาเกรดบดอัด ไปดูเจาะบ่อบาดาลลงโซเชียล มีอะไรครับ มีตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอยู่ เวลาผมทา ผมทาเสร็จก็ต้องไปออกข่าว มันสร้างภาพหรือ
เปล่า ทานิดนึงและเพื่อนผมเคยคุยกันนะครับว่า ทางานให้ทาแบบหมาฝรั่งหรือ ทานิดนึงแล้วเห่ าเสียง
ดังๆ แล้วจริงๆ ผมเอง ท่านนายกฯ ได้มอบให้ดูแลหลายกองนะครับ วันๆหนึ่งก็ต้องอยู่กับเอกสาร ขนาด
ตรวจทุกวัน ดูทุกวันยังมีเรื่องขนาดนี้ วันนี้ต้องคืนเงิน ยังหาเงินคืนไม่ได้เลยเกือบเจ็ดแสน เรื่องที่จะต้อง
แจ้งความดาเนินคดี เรื่องตั้งกรรมการสอบ ไป ปปช. ไปจังหวัด ไปทีหนึ่งไม่ใช่สิบนาทีกลับนะครับ ทีละ
สองชั่วโมง ถามผอ.สานัก ผอ.กองดูได้ ว่าไปจริงหรือเปล่า ไปทีหนึ่งครึ่งวัน อย่าว่าแต่ไปลงออกข่าวยิ้ม
หน้ากล้องเลย แค่จะเอาสติทางานไม่รู้ข้าราชการจะมีสติหรือเปล่า ผมไม่อยากมาพูดในสภา เดี๋ยวสภาจะ
มองว่า มันมีเรื่องราวใหญ่โตขนาดนั้นหรือ เรื่องมันไม่ได้ใหญ่มาก แต่คนที่ชอบเสพข่าวเหล่านี้ แต่ไม่ได้ว่า
เล็กนะครับมันก็ใหญ่แล้วก็หาผู้กระทาความผิด ว่าข้าราชการคนไหนประพฤติผิดก็ต้องยอมรับ ตรงไหน
ไม่ดีก็ต้องแก้ไข แต่อย่างนึงผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าสิ่งใดผิดก็ควรจะแก้ให้มันถูก หาผู้กระทา
ความผิดมาลงโทษให้ได้ แน่นอนมาตรฐานการทางานก็มีนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะมีข้าราชการบางคน
หลงผิด มีผู้รับจ้างบางคนเผลอเรออาจจะมีคนที่ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้อง แต่เราอย่าบอกว่าไม่รู้หรอกไม่ได้ อะไรที่
เกิดกับบ้านกับเมือง อะไรที่เกิดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มันควรจะรับรู้รับทราบ
ด้วยกันนะครับ อันที่สอง เรื่องถนนปัญหาอย่างหนึ่งทาไมเราถึงเลื อกทาที่เค้ามอบเป็นภารกิจหรือเปล่า
ถนนเส้นนี้ใช่ภารกิจไหม คลองเส้นนี้มันเชื่อมต่อหรือเปล่า สระลูกนี้มันใช้ได้สองหมู่บ้านจริงไหม มีใครมา
ยืนยันได้บ้าง โครงการบางโครงการ ช่างไปสารวจเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนจริง แต่บางครั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เค้า สะท้อนย้อนกลับ เราเห็นใจเพื่อนสมาชิ กพูดปากเปล่า พูดในสภาเราก็ฟัง เราก็
พยายามไปสารวจทาให้ หนังสือขอจากหน่วยงานอื่นไม่มีมายืนยันก็ไม่รู้จะทายังไง บอกเพื่อนสมาชิก
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รับคาถามมาแบบนี้แล้วตามดูสิเขาร้องขอ ประชาชนเค้าเดือดร้อนจริงไหม ถ้าเดือดร้อนจริงมีประชาคม
ทามาให้เราหน่อยไหม ทาไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ย กเลิกโครงการหลายโครงการ
บางโครงการไปซ้าซ้อนกับเงินหมู่บ้านโครงการละห้าแสน บางโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลทาแล้ว
ผมถามว่าเราผิดหรือเปล่า โครงการละห้าแสนไม่มีแผน ทาเลย แต่ของเราต้องเตรียมแผนมาหมด ความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาไม่เคยขอไปที่เดียวหรอก เขาไม่ไปขอองค์การบริหารส่วนตาบล ขอไป
หมู่บ้าน กรมชลประทาน เขาขอทุกที่ มันมีหน่วยงานที่ดูแลหลายอย่าง ส่วนหนึ่งเขาก็ขอมาที่เรา แล้วมัน
ก็เกิดปัญหา บางครั้งมันก็ไปเกิดการทับซ้อนกันบ้าง บางครั้งอันที่เขาขอมามันก็ทาไม่ได้บ้าง เพราะมัน
ไม่ใช่ ข้าราชการเราบางคนความรู้ความสามารถก็ไม่ถึง ไม่เข้าใจว่าแขนงของเส้นนี้มันเป็นอะไร มันทาได้
ทาไม่ได้ มันถึงเกิดปัญหา พวกเราเป็นสมาชิกสภาฯ ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบว่าตรงไหนได้ ไม่ได้ ตรงไหน
อานาจหน้าที่เราอยู่ตรงไหน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่อยากให้คนไปพูด ท่านไม่รู้หรอก เวลาเขาสอบ
ผม เวลาเขาบอกผม เวลาเขาตีล้อมผม เขาล้อมว่าอย่างไรบ้าง เขาจะล้อมว่าสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากับฝ่ายบริหารฮั้วกัน ผลที่ตามมาเป็นไงครับ ยุบสภาเกิดสุญญากาศ นี่เป็นเหตุผลที่
ไม่อยากพูดให้สภาได้รู้ เราทาหน้าที่เราไม่ได้คุยกันหลังไมค์เราไม่ได้คุยกันใต้โต๊ะ เราคุยกันที่แจ้ง อานาจ
หน้าที่ท่านประธานทา อานาจหน้าที่ผู้บริหารทา อานาจสมาชิกทา แต่ถ้าให้มาทากันหลังฉาก ทากันหลัง
โต๊ะอีกเมื่อไร ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้หูตากว้างไกล โดยเฉพาะสื่อโซเชียลนะ
ครับ สิ่งที่พูดในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มันต้อ งบันทึกลงในรายงานการประชุม แต่ผมยืนยัน
ท่านประธานสภากับผมถึงเคยกินข้าวด้วยกัน แต่ไม่เคยฮั๊วกัน ที่ร้านอาหาร ทาหน้าที่ ท่านก็ทาหน้าที่
ของท่าน ผมก็ทาหน้าที่ของผม มีอะไรเข้ามาว่าในสภา ถูกผิดก็มาว่ากันในสภา ประชาสัมพันธ์องค์กร ไม่
จาเป็นต้องเป็นข้าราชการทา ประชาชนก็ทาได้ พี่น้อง สจ.ก็ทาได้ ขอบคุณมากครับ
ครับต้องขอบคุณ ท่านรองกิตติ เชาวน์ดีนะครับ ท่านรองนายกฯ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะแจ้งความ
เดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดประชุมครับ ครับ ขอบพระคุณครับ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ)
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ด้วยวันนี้เราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะลงมติในเรื่องของการขอญัตติเห็นชอบการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัย 3 ชั้น จานวน 18 ห้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของ อบจ. ท่านประธานที่เคารพครับ ก่อนอื่นกระผมต้องขอชื่นชมลาดับแรก คือ ชมรมครูผู้ปกครองของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รวมทั้งท่านผู้อานวยการและฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการนาของท่านนายกฯ
ร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พร้อมกับคณะผู้บริหารที่ต้องชื่นชมเพราะว่าในคราวที่เราได้ยกมือที่ให้ความ
เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาจากสภาแห่งนี้ โดยจะเห็นได้ว่างบประมาณที่อุดหนุนการศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ. จานวน 58 โรงเรียน นับพันล้านบาท กระผมเองได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกับ ดร.ชูเกียรติ ซึ่งท่านเป็นผู้อานวนการเขต 31 ซึ่งดูแลโรงเรียนมัธยมของจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 50 โรงเรียน ได้มีโอกาสพูดคุยว่าวันนี้นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล วันนี้จะเห็นได้ว่า
โรงเรียนที่เรากาลังจะยกมือรับรองญัตติในเรื่องของการเสียสละที่จะสร้างอาคารเรียนเป็นจานวนเงิน
6,000,000 บาท วันนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ท่านผอ.ไพศาล มีสวัสดิ์ ซึ่ง
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วันนี้ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วย จริงๆแล้วผมอยากจะปรบมือให้ท่านมากทีเดียว ด้วยความเคารพว่าโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เป็นแบบอย่างที่ดี วันนี้โรงเรียนมัธยมของจังหวัดนครราชสีมา
ถือได้ว่า โรงเรียนเตรีย มอุดมศศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เป็นโรงเรียนตัว อย่างทีเดียวของจังหวั ด
นครราชสี มา และก็เป็น ตั วอย่า งระดับ ประเทศทีเดี ยวเท่ า ที่ ผอ.เขตเขาคุย กัน ต้องกราบเรีย นท่ า น
ประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา เกิดมาในสมัยนี้เอง และก็มีการจัดการในเรื่องแบบโรงเรียนกินนอนแห่งแรก เหนือสิ่งอื่นใด
วันนี้ ถามว่ามุ่ งเน้นการศึกษาผลการเรียนหรือผลประโยชน์ตกอยู่กับใครแน่นอนครับว่าคุณภาพของ
การศึกษาก็ตกอยู่กับเด็กนั่นเอง และวันนี้จะเห็นได้ว่าโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัดของท้องถิ่นอยู่ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เป็นแบบอย่างของ อบจ.ทั้งประเทศ ต้องกราบเรี ยนครับว่า
ได้รับเสียงชื่น ชมอย่างนี้ เพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน วันนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ า
นครราชสีมา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สอบติดแพทย์จุฬาฯ ปีละ
เกือบ 10 คน นี่ คือสิ่งที่เป็นคุณภาพไม่นับรวมวิศวะอีกปีหนึ่ง 5-10 คน ไม่นับรวมนิติศาสตร์ ที่เข้า
ธรรมศาสตร์ เข้าจุฬาฯ ได้อีก ตรงนี้แหละครับ ท่านประธานที่เคารพโดยเฉพาะที่ผ่านมาในการสอบ
โอเน็ตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อ มเกล้า นครราชสีมา สอบโอเน็ตติดอันดับที่ 2 ของ
ภาคอีสาน ตรงนี้ครับถึงจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกว่า วันนี้อย่าง
น้อยๆ สิ่งที่เราได้ผ่านงบประมาณไปเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ไปดาเนินการในการที่จะดูแลการศึกษานั้น วันนี้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ของจังหวัดนครราชสีมานั้นก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
และวั น นี้ ใ นการที่ เ ราจะยกมื อผ่ า นญั ต ติ ในการที่ จ ะเห็ น ชอบให้ด าเนิ น การก่ อสร้ า งโดยเงิ น บริ จ าค
6,000,000 บาท ของผู้ปกครองและครู ตรงนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ อยากจะเรียนผ่านท่าน
ประธานไปด้วยว่ามีสิ่งใดที่จะตอบแทน ศรัทธาของผู้บริจาคก็ควรจะฝากฝ่ายบริหารได้โปรดพิจารณาว่า
ทาโล่ หรือหนังสือขอบคุณเพราะถือว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นอย่างยิ่ง กระผมก็ขอนาเรียนท่านด้วยความเคารพ ขอบพระคุณครับ
มีผู้อภิปรายเพิ่มเติมนะครับ ขอเชิญท่านสจ.อดุลย์ อยู่ยืน ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ รองนายกฯ ท่านข้าราชการ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน ขออนุญาตสอบถามสั้นๆ 2 ประเด็น ประเด็นแรก ฝ่าย
บริหารได้แจ้งว่าในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้ต้องขอผ่านสภา ผมก็ไม่แน่ใจว่าอีก หน่อยถ้าเกิดโรงเรียนทา
ผ้าป่าแล้วถ้าสร้างโดมคงไม่มีปัญหาเพราะต้องเข้าสภาแต่ถ้าเกิดไปซื้อแอร์มาบริจาคโรงเรียนมันต้องขอ
เข้าสภาด้วยหรือเปล่า เพราะมันจะมาต่อเนื่องตรงสองบรรทัดสุดท้าย เขาบอกว่า หลังจากที่มอบอาคาร
ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเนี่ยจะต้องมีภาระติดพันค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
เพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่า 6,000,000 บาท อาคารนี้ ได้มาเป็นอาคารเปล่าๆยังไม่รวมสาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟ้า แสงสว่าง แอร์ อีกหน่อยจะเป็นภาระของโรงเรียนหรือเปล่า เพราะฉะนั้น ทางสภาเองหรือทาง
ฝ่ายบริหารจะมีอะไรสนับสนุนทางโรงเรียนอีกบ้าง ในกรณีที่ ตอนนี้ทางชมรมผู้ปกครองสร้างอาคารไว้
เรียบร้อยถึงเวลาโรงเรียนอาจมาบอกว่าขออนุญาตติดไฟ ติดแอร์ ติดหม้อแปลงเพิ่ม ซึ่งตอนนั้นผู้บริหาร
เองหรือสภาอาจบอกว่าไม่มีความจาเป็นเรื่องเงินอาจจะไม่พอ ซึ่งอาคารจะไม่ได้ประโยชน์อะไร ซึ่งตรงนี้
จะชัดเจนว่ามันจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตามมา และก็อย่างที่ประเด็นแรก ถ้ามีคน
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

นายมนัส ศรีบงกช

บริจาคแอร์โรงเรียนต้องมีคนมาขออนุญาตสภาไหม ถ้าขอมันต้องเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคหรือเปล่ า
ครับ ขอบคุณครับ
มีผู้อภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติของที่ประชุม ขนาดนี้มีองค์ประชุม
42 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น จานวน 18 ห้อง ภายในพื้นที่
บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยใช้เงินบริจาคของชมรมผู้ปกครองและครู
โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอขอยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 39
เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ 2 ท่าน)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น จานวน 18 ห้อง ภายในพื้นที่บริเวณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษาน้อมเกล้า นครราชสี มา โดยใช้เงินบริจาคของชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ด้วยมติเห็นชอบ 39 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งด
ออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ 2 ท่าน)
กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ยื่นกระทู้ถามจานวน 8 ราย ได้ยื่นกระทู้ถามด่วนต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านแรกขอเชิญท่านมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ กระผมนายมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอโนนไทย
ผมได้ยื่นกระทู้ถามด่วนต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 2 ข้อ ข้อที่ 1 การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขยายความสักเล็กน้อย อาเภอโนนไทยถือว่า
เป็นอาเภอที่ได้ชื่อว่าเป็นอาเภอที่แล้งซ้าซาก แล้งเป็นประจา แล้งยาวนาน ปัจจุ่บันนี้ต้องเรียนต่อท่าน
ประธานฯ ว่าโดยเฉพาะในเขตเทศบาลตาบลโนนไทยผมร่วมกับท่านนายกเทศมนตรีในการสูบน้าเพื่อนา
น้าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคมาถึงวันนี้ผมสูบน้ากันมาแล้วจานวน 18 เดือนด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เข้าฤดูฝน
ของปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสู้ปัญหาภัยแล้งไปได้อีกซักเท่าไหร่เพราะปริมาณน้านั้น
ตอนนี้น้าเริ่มห่างไกลเราไปทุกวัน ๆ เนื่องจากน้าแห้งทุกวัน เพราะฉะนั้นการสูบน้าวันนี้ต้องต่อสู้กันไป
อีกไม่ต่ากว่า 5 เดือนที่ต่อสู้กับภัยแล้งเฉพาะในเขตเทศบาลตาบลโนนไทย วันนี้ปัญหาหนักมากตาบล
อื่น ๆ อีก 9 ตาบลของอาเภอโนนไทยก็ไม่แพ้กันโดยเฉพาะตาบลมะค่ากับถนนโพธิ์ เป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ที่
สูงและเป็นเขตที่มีความแห้งแล้งอยู่เป็นประจาเพราะไม่มีลาน้าผ่านเหมือนตาบลอื่น ๆ วันนี้ต้องแจกน้า
แล้วจานวนหลายหมู่บ้านด้วยกันหนึ่ง ตาบลอย่างน้อย ๆ ต้องมีรถน้าประจาอยู่ตาบลละ 1 คัน วันนี้เกิด
ปัญหาหนักที่สุดที่อาเภอโนนไทย อีก 5 เดือนกว่าเราจะได้เข้าสู่ฤดูฝนจนกว่าจะมีน้าฝนมาไม่รู้ว่าจะอยู่
กันแบบไหนสาหรับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ต้องถามด่วนต่อท่านนายกว่าจะเตรียมความ
พร้อมในการที่จะต่อสู้ภัยแล้งอีก 5 เดือน เราจะเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ ข้อ
ที่ 2 การแก้ปัญหาคมนาคมขนส่งที่ชารุดเสียหาย เนื่องจากพื้นที่อาเภอโนนไทยเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่กว้าง
มีถึง 10 ตาบล 12 ท้องถิ่น ถนนเส้นทางคมนาคมมีหลายเส้นทางที่เป็นเส้นหลักๆในการขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร เรื่องของปศุสัตว์ ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมูต่างๆ ที่ต้องขนถ่ายสินค้าต่างๆ เพื่อขนส่ง
มาทางตัวอาเภอหรือตัวจังหวัดเป็นเส้นทางที่เป็นสายเมนสายรองวันนี้เริ่มชารุดเสียหาย เริ่มเป็นหลุมเป็น
บ่อเริ่มเกิดความเสียหายทาให้การสัญจรไปมาใช้ระยะเวลามากขึ้น ทาให้รถยนต์เกิดความเสียหายมากขึ้น
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ทาให้ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการซ่อมแซมรถยนต์ นี่คือสิ่งที่เกิดปัญหาตามมา เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็ขอถามต่อ
ท่านผู้บริหารเราเตรียมความพร้อมที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาในการใช้งบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ท้องถิ่นใช้จ่ายงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เราจะ
ได้ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ขอฝากถามถึงคณะผู้บริหารฝากท่านประธานสภาครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอโนนไทยนะครับ ผมขออนุญาตท่านนายกเนื่องจากมีผู้ถามกระทู้หลาย
ท่านและก็เป็นประเด็นเรื่องภัยแล้งต่างกัน ต่างวาระ ต่างสถานที่กัน ผมอยากจะให้ผู้ถามกระทู้ให้หมดทุก
ท่านก่อนแล้วค่อยให้ท่านนายกฯ ตอบครั้งเดียวนะครับ ของเชิญท่านที่ 2 ครับ คือ ท่านสจ.โกวิท ย์
เลาวัณย์ศิริ จากอาเภอบ้านเหลื่อมนะครับ
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ อบจ.นครราชสีมา เขต
อาเภอบ้านเหลื่อม ครับ ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้เปิดประชุมในวันนี้ ซึ่งอย่างที่
มวลสมาชิก 1 ใน 3 ของ อบจ.โคราช ได้ไปยื่นกระทู้ด่วนกับท่านประธานสภาฯ ที่ห้องกิจการสภาใน
วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ท่านได้เปิดประชุมสภาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความ
เดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นกระจกสะท้อนจากมวลสมาชิกทั้ง 48 ท่าน สาหรับ
เรื่องที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็
คงจะเป็นเรื่องของภัยแล้ง เพราะบางท่านอาจสงสัยบ้านเหลื่อม ก็มีแม่น้าชีอยู่ใกล้ๆ ไม่น่าจะแล้ง ก็ขอ
อนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยความเคารพว่าสาหรับอาเภอบ้านเหลื่อมมีด้วยกัน 4 ตาบล ตาบล
หนึ่งที่เกิดวิกฤตในช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ด้วยเรื่องของฝนตกปริมาณน้อยและก็แหล่งเก็บกักน้ามี
จานวนจากัด เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดวิกฤต ซึ่งมีหมู่ บ้านในเขตของตาบลช่อระกา เขาแจกน้ามาเป็นเวลา
2 เดือนแล้ว ในเวลานี้ และก็ที่สาคัญเรามองภาพกว้างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยในเรื่องของเขื่อน
ต่า งๆ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ท่ า นก็จะเห็น ภาพว่ า ปริม าณน้ าในเขื่อนแต่ ล ะเขื่อนก็น้ อยลงไปทุ กที
อยากจะเรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปถึงท่านนายกฯ ในเรื่องการแก้ปัญหาของภัยแล้ง โดยเฉพาะพี่
น้องชาวอาเภอบ้านเหลื่อม จะดาเนินการทาอย่างไรเพื่อให้ทันเหตุการณ์ ในห้วง 3-4 เดือนข้างหน้า ถ้า
สมมุติว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจ อีก 4 ตาบลวิกฤตตามมาอย่างแน่นอน อย่ากให้ทางฝ่ายบริหารรีบหาแนวทาง
ที่จะช่วยกันแก้ไขก่อนจะถึงเหตุวิกฤต ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านโกวิทย์ครับ ท่านที่ 3 เชิญท่านธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์
นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เคารพ คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กผู้ ท รงเกี ย รติ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
สื่อมวลชนที่เคารพ ครับ ผมนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ผมเป็นคนหนึ่งที่ยื่นกระทู้ด่วน หาทางช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนในเขต อ.ด่านขุนทด วันนี้เป็นตัวแทนของท่านรชฏ ด่านกุลด้วย ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ เพื่ออ่านประกาศของจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที ประกาศจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง อาเภอด่าน
ขุนทด ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุภัยแล้ง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา
– น. ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ตาบล
หินดาด หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ตาบลหนองกราด หมู่
ที่ 1, 6, 7, 15 ตาบลด่านขุนทด หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ตาบล
กุดพิมาน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ตาบลตะเคียน หมู่ที่ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ตาบลสระจระเข้ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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ตาบลบ้านแปรง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ตาบลหนองบัวตะเกียด
หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ตาบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ 1, 5 ตาบลพันชนะ หมู่ที่ 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ตาบลหนองไทร หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ตาบลหนองบัวละคร
หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ตาบลด่านใน และหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ตาบลด่านนอก อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา ซึ่งเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตรได้รับความ
เสียหาย ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่
สิ้น สุ ด อาศัยอานาจตามข้อ 20 (2) ของระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ า ด้ วยเงิ นทดรองราชการเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และมติที่ประชุม
ก.ช.ภ.จ. นครราชสี ม า ครั้ ง ที่ 11/2558 เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2558 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ. จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย (อาเภอแรกเหตุเกิดเมื่อวั นที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุด
ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ วันที่ 31 มกราคม 2559) นับแต่วันเกิดภัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ในประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม
พ.ศ.2559 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีประกาศอยู่ 3-4 ฉบับ แต่ผมขอ
อ่านเพียงฉบับเดียว อ.ด่านขุนทด มีพื้นที่ 16 ตาบล 18 ท้องถิ่น 225 หมู่บ้าน แต่ประสบภัยแล้ง 159
หมู่บ้านในขณะนั้น แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นใกล้ๆ จะถึง 200 หมู่บ้านจาก 225 หมู่บ้าน ท่านผู้ว่าฯ ได้ส่งรอง
ผู้ว่าฯไป 2 ครั้ง เมื่อวานท่านไป บ่าย 2 โมง ไปเยี่ยมไปสอบถามท้องถิ่น ประมาณ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯท่านก็ไป ไปที่ ต.โนนเมืองพัฒนา เป็นแห่งหนึ่งที่ ประสบปัญหาเรื่องภัย
แล้ง ช่วงก่อนหน้านี้แหล่งน้าต่างๆ ที่ทาง อบจ. โดยท่านนายกฯ ให้งบประมาณไปขุดลอกคลอง แหล่งน้า
หรือทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรมชลประทานให้ไปขุดส่วนหนึ่ง แต่พื้นที่อ.ด่านขุนทด
ยังขุดไม่หมด ขุดเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเอง สระไม่มีน้า มีแต่ความว่างเปล่า 7-8 เดือนที่ผ่านมาฝนเริ่ม
น้อย ทางผู้บริหารท้องถิ่นท่านได้จัดรถสูบ เครื่องสูบไปสูบน้า สูบไปรวมกันเพื่อใช้เก็บกักไว้ใช้สัก 1-2
เดือน บางทีแต่ละท้องถิ่น ท้องถิ่นน้าสูบเสร็จแล้ว ท้องถิ่นนี้พอทราบข่าวว่าเครื่องสูบน้าของ อบจ.ไป
ก็ทาหนังสือถึงนายกฯ โดยผ่านศูนย์ประสานงานประจาอาเภอ หนังสือยังไม่ถึงนายกฯ เครื่องก็ต้องขน
ย้ายบอกว่าให้จังหวัดมาขนย้ายให้ไหม บอกว่าไม่ต้อง อบต.ขนย้ายเอง ก็เลยขนไปขนมา 6-7 เดือน น้า
ก็แห้งไม่มีที่สูบ ทางกองช่างโดย ผอ.ธีระชัยก็ให้ช่างไปนากลับคืนมา ก็มีส่วนที่เสียหายบ้างเพราะไปอยู่
นานและท้องถิ่นก็ใช้กันบ่อย การแก้ปัญหาในช่วงเฉพาะหน้าคือการสูบน้ารวม แต่ละแห่งแต่ละที่น้าหมด
ไม่มีที่ที่จะสูบ หลาย ๆ แห่งต้องใช้รถของเทศบาล บางแห่งยังไม่มีรถของ อบจ.จะต้องขอใช้รถของ
ป้องกันฯ ครั้งหนึ่งก็ขอรถน้าของ อบจ.ไปสูบวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรวจเยี่ยมก็ไปสูบ สถานที่ที่จะ
ไปสูบ คือ 1.ประปาส่วนภูมิภาคอาเภอด่านขุนทด ตั้งอยู่ที่อาเภอ แต่ละท้องถิ่นเวลาจะไปเอาน้าประปา
ไป-กลับระยะทาง 20 -30 กิโลเมตร วันหนึ่งอย่างเก่งก็วิ่ง 2 – 3 เที่ยว มีปัญหาว่าแล้งมากชาวบ้าน
ต้องใช้น้าทุกครัวเรือน สถานที่ที่จะไปเอาน้าก็ไม่มี อีกแห่งหนึ่งก็คือติดบริเวณวิหารเทพหลวงพ่อคูณ
ขณะนั้นหลวงพ่อคูณได้ซื้อที่นาบริเวณที่ติดวัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณท่านมองการณ์ไกลว่าจะต้องทาเป็น
แหล่ ง น้ าก็ไ ด้ น้ าตรงนั้ น ไปสู บ และแจกจ่ า ยให้กับ พี่ น้ องประชาชน เพราะแถวบริเวณที่ อยู่ ในระยะ
ประมาณ 9 – 10 กิโลเมตร ถือว่าใกล้ที่สุดนี่คือการแก้ปัญหาในการสูบน้า ต่อไปถ้าน้าแห้งไม่รู้จะนา
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ประธานสภา
นายประพจน์ ธรรมประทีป

น้าที่ไหนมาแจก สิ่งสาคัญที่สุดต้องขอขอบคุณรถขุดเจาะ ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานฯ
ขุดเจาะบ่อบาดาลไปขุดเจาะที่อาเภอด่านขุนทดแห่งแรกที่ตาบลหนองกราด แห่งที่สองเจาะ 3 ที่ มีแต่
น้าเค็ม พื้นที่ด่านขุนทดที่ติดกับอาเภอโนนไทยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ดินเค็มข้างล่างเค็ม พอสูบออกมา
เจาะออกมาจะมีปัญหาเรื่องน้าเค็ม นี่คือปัญหาที่แก้ไม่ตก วิธีการที่จะแก้ปัญหาภัยแล้ง 1. คือเรื่องน้า
อุปโภคบริโภค 2.พี่น้องประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด ปลูกอ้อย ปลูกมัน ที่ผ่านมา
ปลูกข้าว ปริมาณฝนน้อย ประสบปัญหาพี่น้องที่ทาอาชีพเกษตรปลูกมัน หัวมันคือรากของมัน รากปกติ
จะเท่าแข้งขา แต่รากเวลาขาดฝนจะเท่าหัวแม่มือ ก็ประสบปัญหา อีกอย่างหนึ่งทานาผลผลิตส่วนใหญ่
คนปัจจุบันเวลาเก็บเกี่ยวเขาจะใช้รถเก็บเกี่ยว พอผลผลิตข้าวไม่ได้ 100% ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาสี
ความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นน้าหนักเบาก็จะไปตามลม ได้ส่วนหนึ่งเสียส่วนหนึ่ง ประสบปัญหาภัยแล้งอีก
ด้วย นี่คือปัญหาเรื่องภัยแล้ง ที่ตั้งกระทู้ด่วน สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากขอบคุณในเรื่องของรถปรับเกรดของ
อบจ.ที่ทางผู้บริหารได้ส่งไปขณะนี้ก็ปรับเกลี่ยในท้องที่อาเภอด่านขุนทดได้หลายแห่งแล้วครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านธวัฒน์ จากอาเภอด่านขุนทดครับ สมาชิกฯ ที่ยื่นกระทู้ด่วนท่านต่อไป ท่านที่ 4 ขอเชิญ
ท่าน สจ.ประพจน์ จากเขตอาเภอเมืองฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป จากอาเภอ
เมืองฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมาของเรามีทั้งหมด 32 อาเภอ ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย และประสบปัญหามากกว่าเขาในทุก ๆ เรื่อง ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาในหลาย ๆ อาเภอ หลาย
ๆ ท้องที่ กาลังประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นอาเภอครบุรีก็ดีมีแหล่งน้าลาแชะ ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิต
ทั้งพี่น้องชาวครบุรีและพี่น้องชาวปักธงชัยที่มีน้าลาพระเพลิง ลาพระเพลิงนี้จะส่งมายังปักธงชัย โชคชัย
เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ ทั้งทาการเกษตรทาสวน พี่น้องที่อยู่ในอาเภอปากช่องก็จะมีอ่างเก็บน้า
ลาตะคองโดยเฉพาะอ่างเก็บน้าลาตะคองนั้นเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนอาเภอเมือง ลาตะคองนั้นเก็บน้า
ได้หลายร้อยล้ านลูกบาศก์เมตร แต่มาปีนี้ ปล่อยน้าผ่านหลายอาเภอ ตั้งแต่ อาเภอสีคิ้ว อาเภอ
ขามทะเลสอ อาเภอสูงเนิน จนถึงอาเภอเมือง แต่กว่าจะมาถึงอาเภอเมืองนั้น พี่น้องแต่ละอาเภอกักน้า
เอาไว้ใช้กัน เพราะปัญหาของพี่น้องมีเหมือนกันทุกอาเภอ ไม่ว่าจะเป็นชาวเกษตรกร ชาวสวน โดยเฉพาะ
พี่น้องที่อยู่อาเภอเมืองนั้น เป็นอาเภอที่เป็นหัวใจและเป็นเศรษฐกินของจังหวัดนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็น
การคมนาคมก็ดี อุตสาหกรรมก็ดี ขออนุญาตเอ่ยนามต้องขอขอบคุณ ฯพณฯ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ท่านได้เล็งเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในอาเภอเมือง
นั้น ในอนาคตอาจจะขาดน้าแน่นอน ท่านได้จัดสรรงบประมาณ มีการวางท่อตั้งแต่ลาตะคองตรงมา โดย
ไม่ต้องไปผ่านแต่ละอาเภอมายังเขื่อน มะขามเฒ่า มาลงสูบน้าเทศบาลนครฯ โดยเฉพาะ นั่นคือวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารประเทศที่มองเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอาเภอเมืองนั้นมีเขตอุตสาหกรรมเป็น
แหล่งกระจายความเจริญให้กับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาของเราทั้งหมด นี่คือมีวิสัยทัศน์ และ
ต่อมาก็มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่ได้จัดสรร
งบประมาณที่ท่านได้เล็งเห็นความสาคัญของอาเภอเมืองโดยเฉพาะเขตเทศบาล ที่มีวิกฤติในการใช้
น้าประปา จนมีเรื่องมีราวว่าจะใช้น้าจากเขื่อนลาแชะ มากักไว้อ่างน้าหนองแหน มาส่งโรงกรองน้าของ
เทศบาลนครนครราชสีมาของเรา จนเกิดเป็นเรื่อง แต่ ณ วันนี้ด้วยความรักความสามัคคี เห็นใจซึ่งกัน
และกัน ก็ได้แบ่งปันน้ากันใช้โดยตลอด ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารว่า
อาเภอเมืองนั้น จริงอยู่ฝ่ายบริหารอาจจะบอกว่ามันแค่ในเมืองนี้เองหน่วยงานต่างๆก็จะได้ช่วยกัน ไม่ว่า
จะเป็น สานักงานป้องกันจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนับมี 24 ตาบล 215 หมู่บ้าน ไม่ว่าจะเกิด
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วิกฤติการณ์น้าแห้งแล้งขนาดนี้ แต่มันเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเดียวที่ผ่านอาเภอเมือง ก็คือลาตะคอง
เขื่อนลาตะคองก็ดี เขื่อนลามูลบนก็ดี หรือจะเป็นเขื่อนลาพระเพลิง ตลอดจนเขื่อนลาแชะ ไหลไปลง
แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี เพราะฉะนั้น เส้นเลือดใหญ่สายนี้ โดยเฉพาะลาตะคองที่ผ่านมายังอาเภอ
สีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอขามทะเลสอ ถึงอาเภอเมืองนั้น น้ามีน้อยก็ต้องถูกแต่ละอาเภอกักน้าเอาไว้ใช้
ในการเกษตร พืชสวนไร่นา สังเกตวันนี้อาเภอเมืองเราแห้งแล้งขนาดไหนทางที่จะไปเวียนนาการ์เด้ นท์
แอนด์ รีสอร์ท ผมได้ไปอบรมที่นั่น 4 ชุดด้วยกันเมื่อน้าขาดแคลน ถนนเกิดการทรุดตัว หลายโซนตรง
เวียนนาการ์เดนท์แอนด์รีสอร์ท ก็เริ่มทรุดตัวลงแล้ว นี่คือเห็นชัดเจนว่าปีนี้น้าแล้งแน่นอน และน้าแล้ง
ไม่พอใช้เกิดจากอะไร เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ก็เป็นสัญญาณว่าใน
อนาคตนั้นจะต้องมีอย่างนี้อีกแน่นอน อยากจะกราบเรียนต่อผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาครับว่า
ขณะนี้นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราตามระเบียบ ตามข้อบังคับ จะต้อง
จัดทาแหล่งน้า หรืออานวยความสะดวกให้พี่น้องส่วนใหญ่ที่ได้รับประโยชน์ โดยทั่วถึงกันแต่วันนี้ผมคิดว่า
แหล่งน้าต่างๆที่อยู่ในแต่ละตาบล แต่ละอาเภอนั้น จะเป็นแหล่งน้าธรรมชาติก็ดี แหล่งที่ขุดก็ดี บางแหล่ง
น้าไม่มีเส้นน้าไหลผ่าน หรือเป็นคลองส่งน้า อย่างเช่น อาเภอด่านขุนทด ต้องสูบน้าไปรวมกัน นี่คือปัญหา
แต่วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา น่าจะใช้วิกฤติตรงนี้ให้เป็นโอกาส แหล่งน้าเล็กๆ ตาม
หมู่บ้านตามที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคนไปขุดให้พี่น้องก็ดี หรือจะเป็นกรม
พัฒนาที่ดินไปขุดให้ก็ดี ตื้นเขินมานาน ที่ไม่มีทางน้าผ่านจากแหล่งน้าใหญ่ๆเข้าไป ที่ อบจ.เราไปทาให้
แล้ ว ก็ ไ ปใช้ โ อกาสนี้ ไ ปขุ ด ลอก แต่ ปี นี้ ณ วั น นี้ บ างแห่ ง ที่ เ ป็ น แหล่ ง น้ าขนาดเล็ ก ขนาดกลางที่ ใ ช้
งบประมาณ 2-5 แสนบาท ก็สามารถขุดลอกคลองได้ให้มันลึกลงไปอีก หรือให้มันกว้างขึ้นไปเพื่อจะเก็บ
น้าไว้ใช้ในปีต่อไปให้ได้ปริมาณมากขึ้น เหมือนขยายแก้วให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับน้าฝน เพราะฉะนั้นเชื่อ
เถอะครับว่าต่อไปนี้วิกฤติการณ์แบบนี้ จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอน เพราะว่าอย่างที่ผ่านมา เมื่อสองเดือน
ที่แล้ ว สองวั น หนาว สองวั นร้ อน นั่ น คือปรากฎการณ์ ท างธรรมชาติ ก็จ ะเป็ น แบบนี้ หนั กขึ้นทุ กๆปี
ยิ่งๆขึ้นไป มหาวิทยาลัยสุรนารี หรือ มทส. ขณะนี้ท่านทราบไหมครับว่ามาตั้งโรงสูบอยู่ที่ตาบลบ้านใหม่
เพื่อจะสูบน้าจากลาตะคลองขึ้นไปใช้ที่ มทส. ตาบลบ้านใหม่ในเขตของผมนั้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับน้า
ถ้าท่วมก็ท่วมก่อนเขา ถ้าแล้ งก็แล้ง ก่อนเขาอยู่ติด ลาตะคลองแต่ ไม่มีสายน้าหรือทางส่ งน้าเข้ามายั ง
อ่างเก็บน้าเพื่อจะผลิตน้าประปาไว้ให้กับพี่น้องในตาบลบ้านใหม่ได้ใช้ จึงเป็นสาเหตุที่มีการตั้งกระทู้ถาม
ทางฝ่ า ยบริหารว่า จะมี น โยบายเตรีย มการอย่ า งไรที่ จ ะแก้ไ ขปั ญ หาให้กั บ พี่น้ องที่ อยู่ ในอาเภอเมื อง
โดยเฉพาะวันนี้อาจจะบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมหรือยังเป็นข้อสังเกตุพร้อมแต่ในห้องประชุมนี้
แต่พอออกไปแล้วไม่พร้อมก็มี รถเรามีน้อยเข้าใจครับว่า 10 คัน 15 คัน กับ 32 อาเภอ เป็นพัน ๆ
หมู่บ้านไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือกันได้แต่ขอให้กระจายครับไม่ใช่ไปกระจุกอยู่ที่เดียว 10 คัน 15 คัน
มันก็ได้ชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแค่ตรงนั้น น่าจะกระจายกันไปที่ละคัน สองคัน ยังไงก็ไม่พอใช้
ต่อไปในอนาคตต้องเล็งเห็นว่าต้องใช้น้าใต้ดินให้มากไปกว่านี้โดยการเจาะบ่อน้าบาดาล
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอาเภอเมืองฯ ท่านที่ยื่นกระทู้ท่านต่อไปขอเชิญ
ท่านพิเชฎฐ์ ชัยศรี จากอาเภอบัวใหญ่
กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
ข้าราชการและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับ แนวทางปัญหาก็คงจะเหมือนกันทุกอาเภอ สาหรับเขต
อาเภอบัวใหญ่ แก้งสนามนาง บัวลาย ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพูดถึงเรื่องปัญหาภัยแล้งก็เหมือนกัน
ทั้งหมด ปัญหาคล้ายกันปัญหาเดียวกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือมันมีแหล่งน้าแต่มันไม่มีนา้ วิธีการ
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ที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในเรื่องแหล่งน้าลดความเดือดร้อนก็คงเป็นเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพราะน้าผิวดินไม่มีก็ต้องเอาน้าใต้ดนิ แต่ปญ
ั หาของเราคือจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ รถเรามีคัน
เดียว อาเภอบัวใหญ่มี 2 ตาบลที่แล้งหนักตอนนี้ต้องขอน้าจากทางอาเภอ ต้องนาน้าไปแจกจ่ายให้
ราษฎร 2 หมู่บ้าน 2 ตาบล และกาลังจะตามมาอีก 3-4 ตาบล ซึ่งก็ทาเรื่องขอรถขุดเจาะบ่อบาดาลของ
อบจ.มาแล้ว ท่าน ผอ.ธีระชัย เทพนอก ก็รับทราบแล้ว ตาบลหนองบัวสะอาด ซึ่งมีอยู่ 4 หมู่บ้านที่เราทา
เรื่องขอมาและทางผู้อานวยการกองช่างก็เร่งรีบให้ อยู่ ปัญหาเรื่องภัยแล้งเป็นเรื่องของปรากฎการณ์
ธรรมชาติ ฝนไม่ตกวิธีการในการบรรเทาปัญหาก็คือหาน้าใต้ดินมาบรรเทา ฝากเรียนทางฝ่ายบริหารว่า
ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตหาเครื่องจักรที่โดยเฉพาะเป็นรถขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มมาก็ดี จะได้กระจายไปทั่ว
แบ่งเป็นโซนไปจะได้ไม่ต้องรอนาน ผมก็ขอเรียนปัญหาคร่าว ๆ แค่นี้ครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณ ท่ า นสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่ วนจั ง หวั ด จากอาเภอบั ว ใหญ่ ต่ อไปเป็ นกระทู้ ของท่ า น
สจ.เลิศชัย ธนประศาสน์ จากอาเภอสีคิ้ว ขอเชิญครับ
นายเลิศชัย ธนประศาสน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายเลิศชัย ธนประศาสน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอสีคิ้ว ในนามตัวแทนของอาเภอสีคิ้ว ทั้ง
2 เขต ปัญหาภัยแล้งผมฟังดูแล้วจากเพื่อนสมาชิกฯ หลาย ๆ ท่าน ก็จะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน คือฝนทิ้ง
ช่วง ฤดูแล้งมาเร็วกว่าปกติ สาเหตุนี้เองที่ทาให้แหล่งน้าในเขตตาบล ในเขตหมู่บ้านแห้งเร็วกว่าปกติ
กว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วเรายังไม่แล้งขนาดนี้ แต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงห่างมานาน แล้งเร็วขึ้น แหล่งน้าในตาบลใน
หมู่บ้านเริ่มแห้งขอด การแก้ไขปัญหาของจังหวัดท่านผู้นาหลาย ๆ คนในเขตอาเภอสีคิ้ว ไม่ว่าจะเป็น
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็ดี ท่านกานัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ก็ดี ได้มาขอจาก อบต. ขอจาก
เทศบาลผ่านมาทาง สจ.ให้ผมและท่าน สจ.ศิริพงศ์ ได้เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
แล้ว แนวทางต้องทาประชาคมว่าจะใช้น้าร่วมกันและขออนุมัติมาทางจังหวัดถ้าจังหวัดอนุมัติจึงจะ
ขุดสระเหล่านั้นได้ปัญหาเหล่านี้หมู่บ้านที่อยู่ติดกัน 2 ตาบลมันมีไม่มาก แต่หมู่บ้านที่อยู่กลาง ๆจะไปหา
ประชาคมตรงไหนมาทาร่วมกันปัญหาตรงนี้เองที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนผมเองก็ชี้แจงไป
หลายครั้งหลายรอบเขาก็บอกว่าทาไมขุดลอกคลองทาไมทาได้ทาไมขุดสระมีความจาเป็นทาไมทาไม่ได้ ก็
ชี้แจงไปหลายครั้งหลายคราชี้แจงไปอย่างนี้แหละครับเพราะว่ากฎหมายเขากาหนดแบบนี้ เผอิญมีนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหนึ่งเขาบอกว่าถ้าขุดสระไม่ได้เขาขอเจาะบ่อบาดาลเพราะเนื่องจากว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เคยไปขุดเจาะบ่อบาดาลตาบลนั้นทั้งตาบลทุกหมู่บ้านมี 18 หมู่บ้านขอ
ขุดเจาะบ่อบาดาลทุกหมู่บ้านผมเห็นด้วยที่ไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้ทุกหมู่บ้านถึงแม้ว่าในช่วงที่ไม่เกิด
ภาวะภัยแล้งน้าเหล่านี้ที่มันอยู่ใต้ดิน แต่เมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นมาน้าเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สาคัญ
ที่สุดเขาจะมองถึงนโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของพี่น้อง
ประชาชนเวลาเขาเดือดร้อนถ้าเราไปช่วยเขาก็จะเห็นความสาคัญสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์จ ากพี่ น้องในเขตอาเภอสี คิ้วก็อยากจะมาขอชี้ แจงเรีย นท่ านประธานฯ ผ่ านไปยั ง ผู้ บริหาร
แนวทางตอนนี้ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทาอย่างไรทราบไหมครับท่านประธานฯ ผ่าน อบต. ผ่าน
สจ. ขอรถบรรทุกน้าไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านที่แล้งจริง ๆ เพื่อบรรเทาให้พี่น้องได้มีน้าใช้น้าอุปโภคบริโภค
เป็นครั้งเป็นคราวนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ถ้าที่ต้นเหตุจริง ๆ ถ้าเรามีแหล่งน้าบาดาลให้เขา
ผมเชื่ อ ว่ า พี่ น้ อ งประชาชนในหลาย ๆ อ าเภอ น่ า จะมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ต รงกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สถานการณ์น้าที่ท่านสมาชิกฯ หลายท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่ น้าในเขื่อนลาตะคลองของอาเภอสีคิ้วมี

๒๘

ความจุ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันมีน้าอยู่ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้าอยู่แค่ 26% แต่จะ
ใช้ได้จริง ๆ ก็คือ 67 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 23% เท่านั้นเอง ถ้าฝนไม่ตกอีกหลาย ๆ เดือนต่อมาผม
เชื่อว่าพี่น้องในเขตอาเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ จนมาถึงโคราชเดือดร้อนแน่ เช่นเดียวกันเขื่อนลามูล
บนมีความจุ 141 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มีน้าเพียง 37 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26% เท่านั้นเอง เขื่อน
ลาแชะจุได้ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้าแค่ 69 ล้านลูกบาศก์เมตร มี 25% เท่านั้นเอง จะเห็นได้ว่า
เขื่อนแต่ละเขื่อนมีน้าเพียง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น กลัวพี่น้องในเขตจังหวัดนครราชสีมาจะขาดน้า
เราจะหาวิธีการอย่างไร จะขุดสระในหมู่บ้านได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องทาวิธีการอย่างไร เรื่องที่ 2 ถ้า
ขุดสระไม่ได้ เจาะน้าบาดาลในหมู่บ้านได้หรือไม่อย่างไร ขอฝากท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากอาเภอสีคิ้ว ท่านต่อไปท่านสาทิช บวชสันเทียะครับ
นายสาทิช บวชสันเทียะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่าน
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายสาทิช บวชสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอาเภอ
พิมาย และโซนอาเภอลาทะเมนชัย อาเภอเมืองยาง อาเภอชุมพวง อาเภอประทาย จริงๆแล้วอาเภอทาง
ของผมเมื่อเปรียบเทียบแล้วถือว่าโชคดีกว่าเพราะมี แม่น้ามูลไหลผ่าน แต่ในความโชคดีเขตตาบลที่ว่าถ้า
บ้านผมเขาเรียกโซนโคกก็จะไม่มีน้าใช้ อย่างเขตของผมไม่ว่าจะเป็นตาบลโบสถ์ ตาบลนิคมสร้างตนเอง
ตอนนี้น้าในสระก็แห้งหมด ผมเองก็ทาเรื่องขอรถขุดเจาะน้าบาดาลมานานพอสมควร แต่เมื่อสองวันที่
ผ่านมาได้รับข่าวดีจากผู้บริหารและทาง ผอ.ธีระชัยว่าจะจัดการให้ เพราะว่าเขาเดือดร้อนจริงๆ ผมเองก็
เห็นงบประมาณที่ตั้งไว้หลายๆครั้งก็จะมีรถขุดเจาะน้าบาดาลอยู่เรื่อยนะครับ กระผมก็อยากจะสอบถาม
ผู้บริหารว่ามันพอจะซื้อเพิ่มได้หรือเปล่า พอภัยแล้งเมื่อไรเราก็มาพูดเรื่องปัญหาภัยแล้ง อยากจะเจาะน้า
บาดาลให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตจังหวัดนครราชสีมาเยอะๆ ทุกหมู่บ้าน ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านก็ถามมา
แบบนี้ แต่หลายครั้งที่ประสานมาทางสานักช่างก็จะบอกว่ารถเสียบ้าง รออะไหล่บ้าง ผมก็คิดว่าพื้นที่
กว้างขนาดนี้พอซี้อเพิ่มได้ก็ควรซื้อ พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนจะได้แก้ปัญหาให้ ได้ และในส่วนรายการอื่นๆ
กระทู้อื่นๆที่ยื่นไป สมาชิกหลายๆท่านก็พูดซ้าซ้อนกันไป เดี๋ยวฟังท่านนายกมาตอบในคราวเดียวกัน นะ
ครับ แต่ในส่วนของอาเภอพิมายนั้น ตอนนี้หลายๆหมู่บ้านต้องนารถน้าไปแจก อย่างตาบลนิคมเขาก็มีรถ
น้าของเขา ตาบลโบส์ถก็มีรถน้าของเขา แต่เขาก็ไม่พ อผมก็ต้องขอตาบลข้างเคียง พอขอตาบลข้างเคียง
เขาก็ต้องขอน้ามันผม ผมต้องดาเนินการให้ เพราะว่าถ้าไม่ทาแบบนี้ พ่อแม่พี่น้องก็จะว่าได้ว่าทาไมเป็น
สจ.แล้วแก้ปัญหาให้ไม่ได้ ผมก็อยากถือโอกาสนี้ถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกว่าถ้าเป็นไป
ได้ก็อยากจะให้ซื้อเครื่องจักรเพิ่มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถบด รถเจาะน้าบาดาล เมื่อประชุมหลายเดือนที่
แล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่ง ท่านพรชัย หรือท่านอดุลย์ คุยพูดกันเรื่องน้าบาดาล ว่ามันจาเป็นไหมต้องซื้อคัน
แพงๆ ในเมื่อตรงนี้ผิวน้าตื้น ตรงนี้ผิวน้าลึก ตรงผิวน้าตื้นใช้เครื่องจักรเล็กๆ ได้ไหม จริ งๆ ก็ใช้ได้ แต่ใน
ส่ว นของอาเภอพิ ม ายทางองค์การบริหารส่ ว นต าบลหลายๆพื้ น ที่ เขาก็ใช้รถเจาะบ่ อบาดาลเจาะได้
ประมาณ 30-40 เมตรเท่านั้นเอง หลังจากนั้น สูบไปไม่นานทรายมันก็จะไหลเข้าไปในซัมเมิดเครื่องก็
จะใช้ไม่ได้ ผมคิดว่าถ้ารถขุดเจาะใหญ่ๆแล้วลึกผมว่ายังมีความจาเป็นอยู่ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอาเภอพิมายนะครับ ท่านต่อไปซึ่งเป็นผู้ยื่น
กระทู้คนสุดท้ายนะครับ ขอเชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ จากอาเภอโนนสูงครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร
จินตนามณีรัตน์ ก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ที่ท่านได้ทาหน้าที่ในฐานะ
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ได้รับเรื่องกระทู้ถามอันเป็นสิ่งสาคัญของพี่น้องประชาชนทั้ง 32 อาเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา และ
ท่านมองเห็นความเดือดร้ อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการนา
ญัตติด่วน ท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากระทู้ที่ผมได้ยื่นถามกระทู้ 3 หัวข้อ
ดังนี้ ท่านประธานคงจะเห็นด้วยกับผมว่าวันนี้ แอร์ของที่ประชุมคงจะเป็นอัมพฤษ์ พัดลมคงจะเป็น
อัมพาต ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าแอร์ไม่เย็น ไฟไม่พออาจจะเป็นเพราะงบไม่พร้อมหรืออย่างไร ฝากท่าน
ประธานสภาฯไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ จริงๆแล้วท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ วันนี้ต้องกราบของ
พระคุณฝ่ายบริหารด้วยที่ให้เปิดประชุมสภาด้วยวันนี้ เพราะเล็งเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งตามนโยบายของรัฐบาล วันนี้กระผมได้ยื่น 3 หัวข้อในการที่จะเรียนทางฝ่ายคณะบริหาร ข้อที่ 1
แนวทางการจัดการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบเร่งด่วนเรื่องของแหล่งน้า การขุดลอกแหล่งน้า การขุด
เจาะบาดาล และก็เครื่องสูบน้า ในแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบเร่ งด่วนนั้น ในเรื่องของ
แหล่งน้า ในเรื่องของการเจาะน้าบาดาล ในเรื่องของเครื่องสูบน้า ต้องกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่
เคารพว่า วันนี้สถานการณ์ของประเทศไทยที่กาลังมุ่งเน้นอย่างยิ่งในการที่จะแก้ไขวันนี้ก็คือ ปัญหาภัย
แล้ง วันนี้ 32 อาเภอของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะท่านตัวแทนซึ่งเราแบ่งตัวแทนออกเป็น 4 โซน
ด้วยกัน แต่ละท่านได้มาให้ข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละอาเภอใน 4 โซน จะเห็นได้ว่าหลาย
เขื่อน ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลาตะคอง เขื่อนลาพระเพลิง เขื่อนลาเชียงไกร เขื่อนมูลบน เขื่อนลาแชะ เขื่อน
ลาพิมาย หลายแห่ง วันนี้น้าไม่พอหรอกครับ โดยเฉพาะในตัวของเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างที่
ผมได้อภิปรายมาแล้วในสมัยท่านผู้ว่าท่านที่แล้ว ท่านก็เป็นห่วงจริงๆ ว่าเขื่อนลาตะคองไม่พอแน่นอนน้า
ทีจะมาหล่อเลี้ยงประชากรหลายล้านคนในเขตเทศบาลนคร โดยเฉพาะวันนี้ต้องขอน้ามาจากเขื่อน
ลาแชะเพื่อมาคอยดูแลหรือว่าเป็นแหล่งที่สองที่จะดูแลพี่น้องในเขตเทศบาลหลายล้านคน วันนี้เองก็มี
เสียงคัดค้านในหลายอาเภอเช่นกันว่า อย่างอาเภอสีคิ้ว ว่าวันนี้อาเภอสีคิ้วเองต้องดูแลต้นน้า แต่ในเขต
เทศบาลนครกลับเป็นผู้ใช้น้า วันนี้อาเภอสีคิ้วเองอาจมีความไม่พอใจลึกๆ ที่เขื่อนที่เขาดูแลแต่ไม่สามารถ
ได้รับผลประโยชน์จากแหล่งน้าที่เขากักเก็บเช่นเดียวกันกับลาแชะ ท่านประธานสภาฯก็คงจะเห็นด้วยกับ
ผมว่าลาแฉะก็มีปัญหา ชุดที่แล้วก็มีกลุ่มอนุรักษ์ลาแฉะพยายามที่จะคัดค้านแต่ก็ด้วยความสามารถของ
ท่านผู้ว่าได้เจรจาว่าอย่างไรก็เห็นความเดือดร้อ นของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่
และเป็นคนจังหวัดเดียวกัน และก็ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจทีสาคัญของจังหวัดนครราชสีมา ก็คงจะให้
ขาดน้าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
เทคโนสุรนารี ที่จะขยายขนาดเป็น 400 เตียง ตรงนี้ต้องใช้น้าปริมาณมหาศาลจากที่ใช้เดิม วันนี้ไม่ว่าจะ
เป็นห้างสรรพสินค้าที่จะเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัล เทอมินัล ตรงนี้ใช้น้าแต่ละปีมูลค่ามหาศาลเลย
ทีเดียวตรงนี้ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานให้เห็นว่าวันนี้วิกฤตภัยแล้งในเรื่องของเขื่อน แน่นอนที เดียว
ครับว่าอันตรายทีเดียว เพราะฉะนั้น ในหลายแม่น้าหลักของจังหวัดนครราชสีมาก็เช่นกัน ท่านประธาน
จะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าวันนี้แม่น้ามูล ซึ่งเป็นสายเลือดหลักแห้งขอด ลาตะคองวันนี้เป็นลาตะคองที่
ไหลมาจากสีคิ้วผ่านตัวอาเภอเมืองโคราช แล้วก็ไหลออกไปเป็นสาขาแม่น้ามูลไป เขื่อนลาเกรียงไกรซึ่ง
ไหลมาจากอาเภอโนนไทยผ่านโนนสูงและก็ผ่านไปยังประทายหรืออะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้แหละครับถือว่า
เป็นสาคัญก่อนที่ผมจะขับรถมาผมมีโอกาสผ่านเส้นทางตาบลลามูลของอาเภอโนนสูงมาเชื่อมกับตาบล
ท่าช้างของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ ว่าจะเป็น กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
น้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องกราบเรียนตรงนี้ว่าวันนี้เขาทางานพร้อมกับทหารด้วยครับ
วันนี้มีการขุดลอกคลองแบบใหม่มีการวางท่อระบายน้า มีการฝังท่อระบายน้า ตรงไหนเดี๋ยวอีกสักครู่ผม
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จะเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารให้ทราบนะครับว่าวันนี้เราก็คงจะต้องลองมาคิดดูกัน
บ้าง การที่หน่วยงานรับผิดชอบของชลประทานร่วมกับหน่วยงานทหารวันนี้ใช้งบประมาณมากมาย
ทีเดียว วันนี้จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แน่นอนครับว่าเขาก็แก้ปัญหาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่านผู้ว่าฯ ท่านก็แก้ปัญหาด้วยเช่นกัน วันนี้เรามาลงลึกถึงรายละเอียดว่าในท้องถิ่นของเรา เมื่อ
2-3 เดือนที่แล้วก่อนจะประสบภาวะวิกฤตอย่างนี้ หลายตาบลในหลายอาเภอผู้นาในหลายท้องถิ่น
รวมตัวกันยังไงครับ ขอยืมสูบจากกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือ ปภ. เฉพาะรถน้าและอุปกรณ์ที่ทาง
ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯหลายท่านประสบมา เวลาไปยืมเครืองสูบน้าพร้อมท่อ 1. ค่าขนย้าย 2. ค่า
เจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ตกแต่ละจุดที่ขอนับแสนบาททีเดียว นั่นคือการที่เขารวมตัวกันที่จะแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ในขณะนั้น 2-3 เดือนก่อนนั้น ยังมีน้าพอที่จะสูบอยู่แต่ติดขัดด้วยงบประมาณตรงนี้จะไปเอามา
จากไหน บางอบจ. บางท้องถิ่น หรือบางเทศบาล ยกตัวอย่าง โนนสูง ไปติดต่อปภ.มาเรียบร้อยบอก
ค่าใช้จ่ายเดินน้าประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมเครื่องสูบ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประมาณ 200,000 บาท วันนี้
เห็นไหมครับว่าปัญหาภัยแล้งวันนี้ อบจ.เราละครับก็ดีใจนะครับว่าเพื่อนสมาชิกเราได้บอกว่า ได้มีการยืม
หรือว่าได้ดาเนินการที่จะเอาอุปกรณ์เครื่องสูบน้าของ อบจ.ไปดาเนินการแก้ไขปัญหาและก็เข้าใจว่าคงจะ
มีประโยชน์และก็ประสบผลสาเร็จในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง ก็ต้ องขอบพระคุณฝ่าย
บริหารที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น แต่ ณ ปัจจุบัน นี้ครับสถานการณ์ภัยแล้งวันนี้ที่เพื่อน
สมาชิกต้องยื่นกระทู้ถามด่วนก็เพื่อที่จะได้รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาผมคิดว่างบประมาณที่เรายกมือ
ผ่านสภาไปในต้นปีก็คงจะดาเนินการแก้ไขปัญหาไปได้ในส่ วนหนึ่งในเรื่องขุดลอกคูคลอง แต่วันนี้ในการ
ขุดลอกคูคลองนั้นก็อยากจะมีวิธีการหนึ่งในการที่จะรองรับน้า วันนี้แน่นอนครับว่าจากนี้ไป เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน ที่ฝนมันจะทิ้งช่วงอย่างนี้ และก็พอเดือนกรกฎาคมก็คลาดว่าฝนก็คงจะตกต้องตาม
ฤดูกาล ในช่วงนี้เอง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในลาดับแรก อยากกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่าน
ไปยังฝ่ายบริหารด้วยความเคารพว่า ถ้าเป็นถึงวิกฤตจริงๆ น้าในแม่น้าลาคลองอะไรต่างๆ มันแห้งหมด
อย่างน้อยๆ น้าใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เราเคยเห็นว่าเวลาประสบภัยแล้งน้าใจ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีรถน้าที่วิ่งตามกันว่าตาบลไหนร้องขอ อาเภอไหนร้องขอ ที่
มันแล้งจริงๆ ที่มันเกี่ยวกับเรื่องน้าอุปโภคบริโภค วันนี้ยังดีนะครับว่าท้องถิ่นบางท้องถิ่นก็จับมือกัน เช่น
เขตเทศบาลเขามีรถน้า ในเขต อบต. ไม่มีศักยภาพพอจะขอรถน้า เขาก็พึ่งพาอาศัยกัน แต่วันนี้ในฐานะพี่
ใหญ่ ในฐานะ อบจ.ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาฯไปยังฝ่าย
บริหารว่า อย่างน้อยๆ การขุดเจาะบ่อน้าบาดาลนั้น คงจะต้องใช้เวลาและต้องใช้งบประมาณอีกเยอะใน
การที่จะซ่อมแซมและวันนี้เราก็มีคันเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้อ งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดวันนี้ ก็
คือ ระดมในเรื่องของรถน้า เตรียมความพร้อมในเรื่องของแจกจ่ายน้า อย่างน้อยๆในภาพรวมที่จังหวัด
มองเห็นหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ท้องถิ่นเดียวกันกับพวกเรา ได้มองเห็นว่า อบจ.วันนี้ก็สามารถ
แก้ปัญหาภัยแล้ง น้าขาดจริงๆ ช่วยไปเติมได้ไหมวันละ 2 รถ หมู่บ้านที่กันดานมันไม่มีน้าจริงๆ ท่าน
ประธานสภาฯ แต่แหล่งน้าดิบวันนี้การประปาส่วนภูมิภาคก็ออกมาบอกแล้วว่าน้าคงจะอยู่ได้อีกเดือน 2
เดือน ในส่วนของประปาหมู่บ้านหลายส่วนทีเดียวก็คงจะอยู่ได้อีกเดือน 2 เดือน แค่นั้นเอง ตรงนี้แน่นอน
ครับว่า จะต้องหันมาหาอย่างน้อยๆ ก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการที่จะแก้ไขปัญหาของภัยแล้ง ใน
เรื่องของการที่จะดูแลเรื่องน้าอุปโภคบริโภค กระผมก็อยากจะนาเรียนว่า อย่างน้อยๆเพื่อเตรียมความ
พร้อมวันนี้ เพื่อนสมาชิกหลายคนก็คงจะเห็นด้วย ถ้าหมู่บ้านนี้ร้องขอมาว่าเดือดร้อนขอรถน้า 2 คัน ใน
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การที่จะบรรทุกน้าไปเติม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นน้าใจจาก อบจ. ในการแก้ไข
เบื้องต้น ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว กระผมอยากจะนาเรียนว่ามีเพื่อนสมาชิกได้เสนอมาว่า ตาม
งบประมาณที่เราได้ดาเนินการไปในการที่จะผ่านไปแต่ละอาเภอนั้น ก็คือการขุดลอกคูคลอง เราก็ขุดไป
ทุกปี แล้วก็มีเรื่องร้องเรียนมาทุกปี แต่นี้คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องของงบประมาณ เรื่องของภัย
แล้งก็เห็นด้วยแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับ ที่บอกว่าทาไมเราไม่คิดว่าวันนี้ผา่ นประธานสภาฯยังฝ่ายบริหาร
ได้ไหมครับว่าโครงการที่ลงไปตรงไหนที่สามารถ ผมขออนุญาตเรียกว่าคลองแก้มลิงนะครับ คือตรงไหนที่
มันเป็นช่วงลึกและก็มีความกว้างพอให้ขยายขนาดของความกว้าง ขนาดของความลึกแบบของความกว้าง
ความลึกเฉพาะบริเวณนั้น เช่น บริเวณนั้นเป็นคลอง ตัวต้นน้าอาจจะขุดได้แค่ 6 เมตร 10-20 เมตร แต่
จะมีช่วงกลางที่สามารถขุดเป็นสระ พอขุดเป็นสระมันขุดไม่ได้มันจะไปเข้าข้อที่เพื่อนสมาชิกไปบอกว่า
ขุดคลองขุดได้ทาไม่ขุดสระขุดไม่ได้ ก็เป็นแนวคิดผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารและก็ไปสู่ก าร
ที่จะขุดคลองเราทาได้เราขุดสระทาไม่ได้ เราก็ต้องกราบเรียนประธานสภาฯผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า
เรียกว่าโครงการคลองแก้มลิง ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของแต่ละอาเภอไม่เหมือนกัน อย่างเช่น ลาพิมาย ใน
บางส่วนที่จะขยายก็สามารถขยายได้ออก 40 เมตรและก็ขุดลึกลงไปอย่างน้อยๆ น้าทีไหลตามลาคลอง
ในขณะนี้อย่างน้อยๆ มันก็ไม่ไหลไปแล้วไหลไปเลย ไหลแบบแห้งขอด อย่างน้อยก็ยังมีคลองแก้มลิงเป็นส
ต๊อกน้าที่จะมีเหลืออยู่ อันนี้ก็เป็นความคิดอันหนึ่งที่จะผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารว่าวันนี้
นะครับในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น ก็ขออนุญาตท่านว่าก็ขอให้ท่านได้เตรียมความพร้อมในการที่จะรับ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างน้อยๆในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน เขาก็ได้
ดาเนินการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาภัยแล้งอยู่แล้ว อบจ.เราก็ได้มีการเปิด ประชุมสภาเพื่อหาแนวทางหรือ
เพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่ างแท้จริง ก็นาเรียนในกระทู้ที่ 1 ด้วยความเคารพ ส่วน
กระทู้ที่ 2 ท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม ถนน ความ
พร้อมของเครื่องจักรกล วัสดุซ่อมสร้าง เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้อง
ขอโทษท่ า นนายกด้ ว ยนะครับ ท่ า นเอ่ ย เสมอว่ า ถนน อบจ. ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 1,500 กิโ ลเมตร แต่ ว่ า
งบประมาณในการดูแลจัดการบริหารน้อยเหลือเกิน ไหนจะปัญ หาหลายอย่างในการบริหารจัดการ
งบประมาณในเรื่ องของถนนหนทางต่ า งๆ ผมก็ กราบเรีย นในที่ ป ระชุ ม ครั บ ว่ า ตรงไหนที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ส่วนหนึ่งงบประมาณก็คงไปลงแน่นอนว่าแก้ไขปัญหาไปได้ส่วนหนึ่ง แต่วันนี้มันเป็นความ
เดือดร้อนจริงๆ ในส่วนของถนนอบจ. ที่เป็นเส้นทางหลักยกตัวอย่างให้ฟัง ว่าเป็นถนนเส้นทางจากอาเภอ
โนนสูงมาทางอาเภอเฉลิมพระเกียรติ มาทางท่าช้าง เป็นถนนของอบจ.เต็มๆ แต่วันนี้ท้องถิ่นเขาก็เห็นใจ
อบจ. เหมือนกัน เพราะว่าจะเกรดทิ้งเลยมันเป็นถนนลาดยางแต่มันวิ่งไม่ได้จริงๆ ซ้ายโดน ขวาก็เจอไม่รู้
จะหลบไปทางไหนต้องหยอดเอา และผมคิดว่าในหลายๆ อาเภอ หลายๆ เส้นทาง ก็เป็นอย่างนี้ แต่อย่าง
น้อยวันนี้ท้องถิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น อบต. หรือเทศบาล เขาเรียกว่าภูมิปัญญาของท้องถิ่น เอาหินคลุก
ไปผสมกับซีเมนต์และก็ไปอุดรู อุดหลุมต่างๆ พอวิ่งได้ ตรงนี้แหละครับที่อยากจะเห็นในเรื่องของถนน
หนทางเราก็ต้องซ่อมแซมดูแลอย่างนี้ วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านมีความพร้อมหรือ
ยัง เมื่อกี้ท่านธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ได้อภิปรายว่าในอาเภอด่านขุดทดวันนี้ชุดเครื่องจักรกลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุดบดอัดกาลังดาเนินการอยู่ ท่านประธานสภาฯครับ ผมอภิปราย
ในสภาแห่งนี้หลายครั้ง อยากจะเห็นโครงการหลังฝนถนนดี อยากจะเห็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
จัดชุดเครื่องจักรกลออกเป็น 4 โซน 4 ชุด และดูแลแก้ไขปัญหาตรงไหนที่มันเดือดร้อนจริงๆ เอาชุด
เครื่องจักรกล ชุดบดอัด เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาก่อน มันเป็นความเดือดร้อนจริงๆ ภัยแล้งก็แล้วยัง
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ถนนไม่ดีอีก ตรงนี้ไม่ได้ว่าฝ่ายบริหารนะครับ ท่านทามาก็ถือว่าแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนี่งที่จะบรรเทาความ
เดือดร้อนนั้น ก็ต้องกราบเรียนว่าวันนี้จากัดด้วยงบประมาณก็เข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งต่างๆ เรายังจากัน
ได้ใช่ไหมครับ วันนั้นท่านนายกฯ ดาเนินโครงการในการที่จะไปจัด อบจ. สัญจร หลายท้องถิ่น หลาย
อาเภอ ได้มีการทาประชาคมผู้นาและก็ตกลงว่าเราจะไปดาเนินการให้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการถนนหนทาง
หรือเรื่องแหล่งน้าตามกาลัง หรือบางอาเภอในเรื่องเกี่ยวกับการเจาะน้าบาดาลรับปากไปแล้วแต่ปรากฏ
ว่ายังไม่ได้ไปเจาะ
ในฐานะเพื่ อ นสมาชิ ก ฯ ด้ ว ยกั น ก็เ ห็ น ใจทางฝ่ า ยบริ ห ารว่ า การขุด เจาะบ่ อ บาดาลบางครั้ง ต้ อ งใช้
งบประมาณและด้วยศักยภาพของเครื่องจักรกลวันนี้ทราบว่าบางสิ่งบางอย่างมันพิกลพิการไม่สามารถจะ
ดาเนินการได้ เราก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ในต้นปีผมยังจาได้ว่าเราได้ตั้งงบประมาณในการที่จะซื้อรถขุด
เจาะน้าบาดาลเพิ่มอีก 1 คัน ราคาเราไม่ว่ากันแต่ด้วยความเคารพว่าในเรื่องของงบประมาณพร้อม
หรือไม่พร้อมอย่างไรก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อย ๆ เราก็ตั้งงบประมาณไปในการที่จะซ่อมแซมบารุงดูแล
หรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการที่ให้เครื่องจักรที่เรามีอยู่แล้วมีศักยภาพและพร้อมที่จะดาเนินการ
ก่อนที่จะเข้ามาผมก็ขับรถวนดูในรอบศูนย์เครื่องจักรกลก็เห็นมีรถเกรดเดอร์ 1 คัน รถแมคโคร รถน้า
จอดอยู่ มีเครื่องสูบพิกลพิการอยู่อีกหลายสิบเครื่อง ทาอย่างไรเราจะบริหารจัดการตรงนี้ให้มีคุณภาพ
ให้มีศักยภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนหนทาง สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฯ หลายท่านได้ลงชื่อยื่นกระทู้
ถามและถือว่าเป็นตัวแทนที่จะมาพูดในวันนี้มิได้ที่จะนาเรื่องเหล่านี้มาต่อว่าทางฝ่ายบริหารแต่อย่างใดแต่
เป็นเพียงข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการที่จะบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตามภาระหน้าที่ วันนี้ใน
ฐานะที่เป็น สจ.มาเกือบ 4 ปีเต็มแล้วเราไม่ทราบว่าจะได้ต่ออายุเหมือนกับท่านนายกฯ หรือไม่ เพราะ
เดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรอีกหรือไม่ สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฯ เป็นห่วงและทาหน้าที่นั้นถือว่า
ทาหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อาเภอ ประเด็นที่ 3 ที่ยื่นกระทู้ถาม คือ
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามแนวทางของรัฐบาล กระทู้นี้สาคัญที่สุด แนวทางการจัดการ
บริหารงบประมาณตามแนวทางของรัฐบาลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนสมาชิกฯ หลายท่านบอกช่วย
ถามให้ด้วยว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นว่าให้กระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจไทยไม่ไหวแล้วและ
วิธีการที่จะดาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของเรา จะทาอย่างไร ท่านก็บอกว่ากระตุ้นโดยการใช้
จ่ายงบประมาณให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ รีบใช้จ่ายงบประมาณโดยผ่าน
กรมการปกครอง ตาบลละ 5 ล้านบาท แต่วันนี้ด้วยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์
โอชา ท่านก็เคยบอกไว้เราจะทาตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา เรา
จะทาอย่างซื่อตรง ขอให้จงโปรดไว้ใจและศรัทธา แผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน
นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้งบประมาณมาตามภาครัฐโดยผ่านกรมการปกครอง นายอาเภอเป็น
คู่สั ญ ญา และให้ สิ้ น สุ ด เดื อนมี น าคม เมื่ อ วานนี้ อนุ มั ติ อี ก เกื อ บ 20,000 ล้ า นบาท หมู่ บ้ า นละ
200,000 บาท ใช้งบประมาณเหมือนกับเงิน SML นี่คือกรมการปกครองที่เขาผ่านในเรื่องของการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้รีบใช้จ่ายงบประมาณในภาครัฐ เงินโอนลงมาแล้วตาบลละ 5 ล้านบาท วันนี้ก็
ดาเนินการปรากฏว่าไม่ทัน งบ 500,000 บาทนี่แหละครับ นายอาเภอเป็นคู่สัญญา แต่ปรากฏว่า
รายละเอียดของงานหรืออะไรก็แล้วแต่ ช่างที่ใช้ในการตรวจรับงานปรากฏว่าใช้ช่างของท้องถิ่น ใช้ช่าง
ของเทศบาลในการที่จะตรวจสเป็คคุณภาพงานหรือการออกแบบ เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทางรัฐบาลเขารีบ
ดาเนินการ วันนี้ใช้มาตรา 44 ขยายระยะเวลาดาเนินการ งบ 500,000 บาท เพราะต้องการความ
เร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องการให้ใช้งบประมาณโดยเร็ว เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือการแก้ปัญหา
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ประธานสภาฯ
นายกฯ อบจ. นม.

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบด้วย และวันนี้สภาฯ แห่งนี้ก็ต้อง
ขออนุญาตท่านประธานฯ เสนอแนะแนวคิดให้กาลังใจฝ่ายบริหาร ให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ สตง. ปปช.
เราทาตามถูกระเบียบทุกอย่างและวันนี้มันเป็นความเร่งด่วนด้วยหลักการและเหตุผลวันนี้อ้างสภาฯ ก็ได้
ว่าวันนี้สภาฯ ยื่นญัตติด่วนเพราะตามนโยบายของท่านนายกฯ ประยุทธ์ ท่านมอบมาตรา 44 ให้เร่งรีบ
ดาเนินการ ได้อนุมัติแล้วอีกหมู่บ้านละ 200,000 บาท 70,000 กว่าหมู่บ้านวันนี้อนุมัติและให้รีบ
ดาเนินการให้รีบเบิกจ่ายใช้งบประมาณโดยด่วน วันนี้แล้ว อบจ.เราจะนิ่งเฉยอยู่หรือ จะไม่ช่วยท่าน
นายกฯ กระตุ้นเศรษฐกิจหรือ วันนี้ท่านผู้ว่าฯ เองท่านตรวจดูท่านเพิ่งให้สัมภาษณ์นี่เอง ท่านบอกว่าให้
ท้องถิ่นรีบไปดูเรื่องปัญหาภัยแล้งให้ท้องถิ่นรีบไปแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แสดงว่าท่านดูงบประมาณ ท่านดู
การจัดการทางบประมาณในช่วงนี้ เพราะว่าจะมีคาสั่งพิเศษในเรื่องของงบประมาณในการแก้ปัญหาภัย
แล้งให้ท่านผู้ว่าฯ เป็นผู้ดาเนินการให้เร่งรีบดาเนินการโดยเร่งด่วน ท่านให้ข่าวว่าขอให้ เรื่องไปเที่ยวหยุด
ไว้ก่อน และก็รีบกลับมาจัดทางบประมาณในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้ไขปัญหาเรื่องน้า วันนี้ใน
เรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนั้นต้องรีบที่จะแก้ปัญหาและดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับที่กระผมต้องกราบเรียนในวันนี้ว่า มันต้องเป็นแบบเร่งด่วน รวดเร็ว
และถูกต้องตามระเบียบ วันนี้เราจะทาอะไรก็ทา สภาฯให้กาลังใจฝ่ายบริหารเสมอ ท่านก็ถือว่าท่านได้
บริหารงานมา 4 ปีเต็ม และวันนี้ท่านก็มีศักยภาพเต็มที่ ท่านก็มีในเรื่องการศึกษา วันนี้เราอภิปรายใน
เรื่ อ งของโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มน้ อ มเกล้ า นครราชสี ม า ผมได้ สั ม ผั ส สถานศึ ก ษา สมั ย ก่ อ นได้ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมาธิการต่างๆ ก็ได้เห็นปัญหาเหล่านี้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา จริงๆ
ต้องกราบขอบพระคุณท่ านวีระวั ฒ น์ มิต รสู งเนิน วั นนั้ นผมได้บ อกท่ านนายกฯ ว่า ได้ มีเด็กนักเรีย น
โรงเรียนกินนอนได้ไปนอนที่ใต้ถุน วันนี้ด้วยเงินบริจาคของสมาคมครูผู้ปกครองของโรงเรียนเตรีย ม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นี่คือบทสรุปค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ว่าการบริหารงาน วันนี้ยอมรับ
ในระดับมัธยมมีที่ไหนโรงเรียนที่เพิ่งตั้งขึ้น 3-4 ปี วันนี้สอบติดแพทย์จุฬาฯ ปีละเกือบ 10 คน โอเน็ต
ลาดับที่ 2 ของภาคอีสาน ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ วันนี้ผมคงจะใช้เวลาไปพอสมควร ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่าน
ประธานสภาฯ ที่เห็นความสาคัญของพี่น้องประชาชนได้เปิดโอกาสให้ยื่นกระทู้ สอบถามไปยังฝ่ายบริหาร
และก็ขอเป็นกาลังใจให้ฝ่ายบริหารโดยการนาของท่านร้อยตรีหญิงระนองรั กษ์ สุวรรณฉวี ขอให้กาลังใจ
ว่าได้โปรดรีบดาเนินการใน 3 กระทู้ ดังกล่าว ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาเส้นทางคมนาคม ปัญหางบประมาณ
ในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอาเภอโนนสูง ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ตอบ
กระทู้ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่าน ที่มาอยู่ในสภาแห่งนี้ ในเรื่องของภัยแล้งคิดว่าคงไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดเราจังหวัดเดียว แต่
ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งนิดหนึ่งนะคะว่าได้มีหนังสือจากศาลากลางในเรื่องขยายเวลากาหนดการจัดหา จัดซื้อ
จัดจ้าง ขยายไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ และก็มีหนังสืออีกฉบับ จากกรมป้องกันภัยได้ขยายการช่วยเหลือ
ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน นี้ ดิฉันเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใน
เรื่ อ งของฝ่ า ยบริ ห าร เพราะเราทราบปั ญ หาอยู่ อุ ป สรรคย่ อ มมี แ น่ น อน อุ ป สรรคอั น ดั บ แรก คื อ
เครื่องจักร เครื่องจักรท่านก็ต้องเข้าใจว่าเหมือนคน ใช้มากก็ต้องมีการซ่อมแซม ส่วนรถขุดเจาะไฮโดริก
นั่นเสียอยู่ วันจันทร์ออกใช้งานได้ แต่ก็ต้องตามคิวที่เดือนร้อน เมื่อเช้าดิฉันได้พบท่านผู้ว่าฯ ได้คุยในเรื่อง
ของภัยแล้ง ว่าจะทาอย่างไรดี ดิฉันบอกว่ามีเครื่องจักรท่านบอกมาได้เลย ท่านบอกว่าแหล่งน้ามันไม่มี

๓๔

แล้วจะทาอย่างไรดีครับ ถึงมีเครื่องจักรก็ทาอะไรไม่ได้ นอกจากการขุดเจาะน้าบ่อบาดาลเท่านั้น การขุด
เจาะน้าบ่อบาดาลเรามีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้น แต่ปีนี้เราได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้แล้ว แต่รอเงินก่อนนะ
คะ อยากจะเอาเงินไปพัฒนา 500,000 บาท ก่อนดีกว่า เพราะว่าอาจมีการเร่งด่วน ซ่อมถนน หรือว่า
ขุดลอกคลองสระน้า ต้องขอขอบคุณทั้ง 8 ท่าน ที่ได้ตั้งกระทู้ถาม ในเรื่องของภัยแล้ง ถามว่าแก้อย่างไร
ทางอาเภอโนนไทยก็ได้ขอท่อไปเอาจากลาน้า 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเท่าไรให้บอกมา เพราะว่าที่อื่นยังรอ
อยู่ ไม่ใช่อาเภอท่านอาเภอเดียว เพราะยังมีพี่น้องอาเภออื่นๆ รออยู่ ก็ได้ตกลงกันเรียบร้อย และถ้าจะขอ
เป็นครั้งที่ 2-3 แต่จะให้ช่วยเบ็ดเสร็จ 100% ที่อาเภอนั้น ดิฉันตอบเลยคงว่าไม่ได้ คงเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
ซึ่งกันและกัน และก็คงต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ดูแลประชาชน 2.6 ล้านคน
แทนดิฉันแค่คนเดียว เพราะท่านเองก็ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะทราบว่าตรงไหนที่ภัยแล้งตรงไหนที่มีน้า และก็ที่
มีน้าน้าก็จะแห้งไปอี ก ตอนนี้รอฟ้าประทาน คือ ฝนเท่านั้น ถามว่าตอนนี้ฤดูต่างๆ ของเมืองไทยกลับ
ตาลปัต ดิฉันคิดว่าคุณย่าคงช่วยเรา เวลามีวิกฤตอะไรก็ตาม โคราชเราช่วยด้วยธรรมชาติ ในการแก้ไขทุก
คนมีแนวคิดตรงกันหมด ดิฉันมีเครื่องจักร ทาง ผอ. สานักช่างเป็นคนจัดสรรต่างๆ แต่ก็จะรายงานทั้ง
ดิฉันเองและท่านรองกิตติว่า ในการช่วยเหลือเราจะไปอาเภอไหนก่อน ท่านผู้ว่าฯ ประกาศทั้งหมด 17
อาเภอ ที่เป็นภัยแล้ง ที่ท่านทั้ง 8 คน พูดมาก็อยู่ในอาเภอภัยแล้ง ก็เหลืออีก 9 อาเภอ ดิฉันก็ต้องเฉลี่ย
เครื่องจักรไปและเครื่องจักรเรามีจริงๆ เพียงแค่ 3 ชุดเท่านั้นเอง กับการที่จะใช้ 32 อาเภอ ก็ดูว่ารีบเร่ง
ตรงไหนก่อน อย่างอาเภอเมือง บ้านใหม่ ขุดไปแล้วบ่อหนึ่งน้าออกได้ดีมาก ไม่พอใช้กับประชาชนเพราะ
บ้านจัดสรรเยอะมาก ขออีกบ่อหนึ่ง ไม่ลึกเท่าไร อย่างงี้ดิฉันให้เพราะรถไปทีเดียวและก็ได้เลย ส่วน
ด่านขุนทด ไปขุดตั้งหลายทีน้าไม่มีขณะรถเราขุดตั้ง 120 เมตร ไม่ใช่ว่าเราไม่ไป เราไปแล้วไม่เจอน้า
อย่างไปพระทองคา เราขุดไปเจอเกลือ ก็แต่ละพื้นที่มีความหลากหลาย คงจะต้องฝากว่าไม่ว่าจะเป็นการ
ทาน้าประปาหมู่บ้านก็ดี ลาน้าของเรา มันแห้งไปทุกวัน ในการแก้ของดิฉันมีแต่คนพูดเรื่องการขุดเจาะน้า
บาดาล เครื่องสูบน้าเรามีค่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีแหล่งน้าให้เราไปสูบ ที่ท่านเห็นไม่มีคนขอเพราะไม่มีแหล่งน้า
นั่นเอง เพราะมันไม่มีแหล่งน้าที่จะสูบ ตอนนี้เครื่องมีอยู่ท่านขอได้เลย ถ้าท่านมีแหล่งน้า ตอนนี้อาเภอ
เมืองเขาเริ่มมีเวลาเปิดปิดน้า ไม่ใช่ว่าเปิดตลอด และก็ในส่วนแนวทางแก้ไข ทุกคนคิดเหมือนกัน แต่วันนี้
ดิฉันได้เห็นว่าทุกๆ ท่านทั้ง 8 ท่าน ได้เห็นถึงความเดือดร้ อนของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่ว่าที่ท่านไม่ได้
อภิปรายคือท่านไม่เห็นถือว่าทั้ง 8 ท่าน เป็นภาพรวมในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนคนโคราช
ดิฉันตัองขอขอบคุณ อย่างที่ท่านสจ. อาเภอโนนสูง คิดเหมือนดิฉันเลย อะไรจะแล้งก็แล้งไปเถอะแต่
อบจ. ไม่มีทางในเรื่องการแล้งน้าใจ ในการช่วยเหลือประชาชน ดิฉันรับปากได้ ดิฉันพร้อม ถ้าเครื่องจักร
ดี คนดี นะค่ะพร้อมทางานค่ะ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในการที่อภิปรายในครั้งนี้ที่ทาให้เราได้ทราบว่า
ความเดือดร้อนของประชาชนนั้นยังมีอีกเยอะ ไม่ใช่ว่าจะแก้เฉพาะอบจ. เท่านั้น ไม่ว่าส่วนราชการ ทั้ง
ส่วนจังหวัด ก็ช่วยกัน เมื่อเช้าดิฉันได้พบท่านผู้ว่าฯ เราก็คุยกันจะทาอย่างไรดี ถึงว่าอบจ. จะมีเครื่องจักร
แต่แหล่งน้าดิบไม่มีทาอย่างไร ถูกไหมค่ะ ดิฉันคิดว่าท่านคงเข้าใจดีตรงนี้ ก็ขอให้ท่านคิดว่าในเรื่องของ
การจัดสรรงบประมาณ การขยายเวลา ดิฉันคิดว่าจะดูในเรื่องของงบประมาณตัวนีว้ ่า ถึงท่านส่งมาเยอะๆ
หมายถึงดูแลแทนดิฉันในการพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ อะไรก็แล้วแต่ ถ้างบยังไม่เข้ามาก็ ไม่มีงบเหมือนกัน
อยากจะให้เราขยายเศรษฐกิจลงไป แต่ภาษีเรายั งไม่เข้า เลย ต้ องคิดอย่างงี้ก่อน ถ้า เงินมาแล้วดิฉั น
นาออกไปพัฒนาตามที่ท่านขออย่างงี้มันก็จบ แต่ทุกอย่างขอให้ ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้นเอง ดิฉันไม่
อยากให้หลายๆ ท่าน เดือดร้อนกับ สตง. ดิฉันคงต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และก็ขอขอบคุณ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ตั้งกระทู้ถามในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณค่ะ
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ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ตอบกระทู้ข้อซักถามของท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 8 ท่าน วาระต่อไปครับ เชิญครับ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน / งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
ขอเชิญท่านสจ.ชวาล พัฒนกาชัย ส. อบจ. อ.ขามสะแกแสง ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ ทรงเกียรติ กระผมนายชวาล
พัฒนกาชัย ส. อบจ. อ.ขามสะแกแสง ครับ เรื่องแรก ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ในเรื่องของรถขุด
เกรดบดอัด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะปรางได้ทาเรื่องเสนอผ่านโดยให้ตัวท่านนายกฯ ได้
อนุมัติให้เครื่องจักรไปทาการเกรดบดอัดที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะปราง กราบเรียนว่าไปตั้งแต่
วันที่ 20 ตอนนี้ก็จอดอยู่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะปรางที่เดิม เพราะทราบมาว่าเนื่องจากเรา
ติดงานย่าโม อาจจะใช้คนขับรถเกดมาช่วยยกเก้าอี้ ก็คงต้องฝากให้เร่งรีบด้วยครับ เรื่องที่ 2 ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ ไม่สามารถดาเนินการในหมู่บ้านเดียวได้ เป็นไปได้ไหม
ครับ เราสามารถยกเว้นระเบียบอะไรต่างๆ เพราะเนื่องจากพี่น้องประชาชนขนาดนี้สระน้าตามหมู่บ้าน
ต่างๆ แห้งขอด ผมเรียนว่าแห้ง ขอดและโครงการของเราทาได้จริงๆ ก็คือ การขุดลอกลาห้วย ซึ่งมัน
ห่างไกลจากหมู่บ้าน โอกาสที่จะดึงน้าเข้ามาสู่หมู่บ้านนัน้ ค่อนข้างจะลาบาก ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฝา่ ย
บริหารได้ประสานหรือทาเรื่องไปถึงผู้ว่าฯ หรือผ่านสภาของเราเพื่อให้มีการยกเว้นระเบียบในการที่จะ
สามารถนางบประมาณของเราไปขุดสระได้ เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล ก็ขอฝากว่า ขณะนี้
ต้องเรียนนะครับว่า ขามสะแกแสงที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลหลายบ่อ
อยู่ แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าท่อที่ลงไปในบ่อบาดาลขณะนี้มันมีปัญหาบ่อพังทั้งหมด เพราะว่าเราใส่ท่อเพียง
ท่ อ นเดี ย ว ฝากฝ่ า ยบริ ห ารให้ ท าการแก้ ไ ขด้ ว ยครั บ อี ก เรื่ อ งครั บ ฝากถึ ง ฝ่ า ยบริ ห ารด้ ว ยครั บ ว่ า
งบประมาณในส่วนของฝ่ายบริหารได้จัดสรรลงไปยังอาเภอต่างๆ นั้น ซึ่งที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้
ดาเนินการมีโครงการถนนหนทางบ้าง ถนนลาดยางบ้าง ก็อยากจะกราบเรียนฝ่ายบริหารว่าเป็นไปได้ไหม
ที่ฝ่ายบริหารจะรวบรวมหรือพิจารณาว่าโครงการต่างๆ ที่เหลือเหล่านั้น เอามาขุดลอกให้หมด ซึ่งผมคิด
ว่าสภาแห่งนี้คงจะอนุมัติ เพราะเราได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้ อีกเรื่องหนึ่งครับ
ท่านประธานสภาฯ ทราบวันนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านบอกว่า แอร์ร้อน วิธีแก้ไขปัญหาก็อยากจะบอกว่า
ถ้าเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ก็ขอเสื้อผ้าไทย เข้าประชุมอาจยกเว้นไม่ต้องใส่สูท เป็นผ้าไทยไม่ใช่เสื้อ
สงกรานต์ครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านสจ.ชวาล พัฒนกาชัย ส. อบจ. อ.ขามสะแกแสง ขอเชิญท่านต่อไปครับ ท่านสจ.ชาคริต
ทิศกลาง ส. อบจ. อ.เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญครับท่าน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ ทรงเกียรติ กระผมนาย
ชาคริต ทิศกลาง ส. อบจ. อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้ฟังท่านสมาชิกหลายๆ อาเภอ ได้เสนอความเดือดร้อน
ความต้องการของพี่น้องประชาชน ปัญหาต่างๆ ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวเฉลิม
พระเกียรติก็มีปัญหาเหมือนกันครับ ได้รับร้องเรียน ได้รับปัญหาต่างๆ มาเพื่อเสนอแก่สภาฯ แห่งนี้ครับ
เรื่องแรก เรื่องของโรงเรียน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ ที่นาสิ่งดีๆ ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะเตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา ซึ่งสร้าง
ชื่อเสียงให้กับอบจ. ของเราอย่างยิ่ง สร้างความภาคภูมิใจ ผมอยากจะมีเรื่องเสนอท่านประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายชวาล พัฒนกาชัย

ประธานสภาฯ
นายชาคริต ทิศกลาง
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ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ในฐานะที่ผมเองก็อยู่ในพื้นที่และได้รับทราบข่าวมา โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา
หลังจากที่ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศชาติ ในปี 2558 ผมได้เห็นว่ามีงบประมาณจัดสรรลงไปให้
การศึกษาอย่างมากมาย ทุกโรงเรียนได้งบมากมายโดยเฉพาะประถม ได้โรงเรียนละ 1 ล้าน – 2 ล้าน
บาท ทุ กโรงเรีย น ขณะเดี ย วกัน องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด เราก็มี โ รงเรีย นมั ธ ยม ก็ส ามารถได้ รับ
งบประมาณจัดสรรจานวนมาก โดยเฉพาะเฉลิมพระเกียรติมี 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 กว่าล้าน หนอง
ยาง 10 ล้ า น หนองงู เ หลื อ ม 18 ล้ า น อั น นี้ ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ น ความสามารถของท่ า นนายกฯ ที่ น า
งบประมาณด้านการศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยเจตนาดีที่ท่านมีความประสงค์ที่
อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ท่านก็ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้มีการเบิกจ่ายเป็น
งวดงานซึ่งก็สามารถที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับผู้รับจ้างและสามารถดาเนินการต่าง ๆ ไปได้ นี่ถือว่า
เป็นความตั้งใจมีเจตนาดีของท่านนายกฯ ในขณะเดียวกันการทางานก็มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตั้งแต่นั้นมา
จนบัดนี้ปีกว่า ๆ แล้วครับมีปัญหาเกิดขึ้น เกือบทุกโรงเรียน น่าจะหลายโรงเรียน ปัญหาคือเกิดจาก
หน่วยงานจากกรมที่ออกแบบมาแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่นี่ก็อีกประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือ
ปัญหาเรื่องที่เกิดจากการไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นโดยองค์กรของเราเองอาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานใหม่กอง
การศึกษาที่ไม่เคยทางานเกี่ยวกับพัสดุ ทาให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทาสัญญาแล้วไม่ได้ลง EGP นายกมี
ความสามารถมีศักยภาพในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ เพียงแต่ท่านยังใช้คนไม่ถูก เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของ
เราก็ยังใหม่อยู่ปัญหาเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้น่าจะไปอยู่ที่กองพัสดุซึ่งเขาทางานมาหลายปีและ
เขามีความชานาญ ผมอยากจะแนะนาท่านหนึ่ง คือ ท่านผอ.งามนิจ พลปัถพี ท่านเกษียณไปแล้ว แต่ผม
เชื่อในความสามารถของท่านจะช่วยแก้ปัญหาแต่ท่านไม่มีตาแหน่งใดๆ ถ้าสามารถเอาท่านมาช่วยได้ก็จะ
เป็นเรื่องที่ดี ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็จะแก้ไขได้และที่สาคัญก็คือว่าหาคนรับผิดชอบไม่ได้ เราหาผู้เป็ น
หัวหน้างานที่จะรับผิดชอบและก็ตามงาน ผมยังมองหาไม่เห็นและสอบถามไปยังโรงเรียนหรือทางใดๆก็
ยังไม่ได้คาตอบ ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้ถ้าสามารถดาเนินไปได้ถึงไหน แก้ไขไปได้ถึงไหนก็น่าจะส่งข่าวให้
ทางโรงเรียนเพื่อจะได้แจ้งให้กับผู้รับจ้างได้รับทราบ เพราะว่าอย่างงั้นแล้วปัญหาอื่นๆ ก็จะตามมาก็โชคดี
นะครับที่ผู้รับจ้าง ผู้รับงานต่างๆ เป็นพวกค้าขาย เป็นผลดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ที่ผมจะ
กราบเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าเราอย่าไปออกหนังสือเรียกค่าปรับ เพราะบางที่สัญญางานหมดแล้ว ถ้าเรา
ออกหนังสือเรียกค่าปรับผมคิดว่าปัญหาต่างๆ ก็จะตามมา เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง น่าจะ
เป็นความผิดของหน่วยงานหรือผู้ที่ให้สัญญากับผู้รับจ้างมากกว่า จึงอยากจะกราบเรียนปัญหานี้ไปยัง
ท่านประธานสภาฯ เพื่อที่จะได้รับการแก้ไขกับทางท่านนายกฯ โดยเฉพาะจังหวัดของเราผมถือว่าผู้ใหญ่
ในกรมเป็นผู้ที่มีสายสัมพันธ์กับจังหวัดมาก่อนก็น่าจะมีช่องทางที่ดีขึ้น ปัญหาที่ 2 ก็คงจะเป็นปัญหาที่ไม่
แตกต่างไปจากหลายๆ อาเภอ คือ เรื่องของถนนหนทางที่ได้รับความเสียหายจะต่างกับอาเภออื่นๆ ตรง
ที่ว่าอาเภอเฉลิมพระเกียรตินั้นเคยมีปรากฏการณ์ที่พี่น้องประชาชนตั้งเวทีปิดถนนร้องเรียนทาให้ข่าวดัง
ไปทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นผมเองได้อยู่ในพื้นที่ผมทราบนะครับว่ามีสัญญาณมาเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งนายอาเภอก็ดี กานัน ผู้ใหญ่บ้านก็ดี เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาตรงนี้ลาพังตัวกระผมเองมันแก้ไม่ได้
งบประมาณที่มีอยู่แต่ละปีคงไม่เพียงพอ ทีนี่ทราบว่าหลายอาเภอมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจของส่วนกลางลง
มาดูแลเรื่องถนนอาเภอละหลายๆ ล้าน หลายอาเภอแต่ก็แปลกนะครับ อาเภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีทั้งที่
เป็นอาเภอที่มีปัญหาในเรื่องนี้และก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะรุนแรงและสร้างผลกระทบและก็ สร้างชื่อเสียง
ในทางเสียหายให้กับ อบจ. แต่กับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ผมขอฝากไปยังฝ่ายบริหารและทางสานักการ
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ช่างด้วยนะครับว่าถ้าจะเสนอความเดือดร้อนในเรื่องถนนหนทางในเรื่องงบอุดหนุนเฉพาะกิจก็ดีขอให้มี
อาเภอเฉลิมพระเกียรติบ้าง ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสจ.พรชัย อานวยทรัพย์ สมาชิกอบจ.จากอาเภอครบุรี
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายพรชัย
อานวยทรัพย์ ส.อบจ.อาเภอครบุรี เขต 2 เรื่องที่ 1 ก็ตั้งแต่บ่ายมาแล้วทางเพื่อนๆ สมาชิก ก็ได้อภิปราย
ในเรื่องของภัยแล้งซึ่งเป็นปัญหาทั้งประเทศ ไม่ใช้เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาผมอยากกราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯไปยังท่านผู้บริหารว่าในการที่เราจะช่วยแก้ปัญหาของภัยแล้งนั้นเราจะต้องไปดูว่าช่องทาง
ไหนที่เราจะทาได้วันนี้เราจะมารับทราบแต่ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ด้วย ปั ญหาในการแก้ปัญ หาให้กับพี่ น้องประชาชนตอนนี้ที่ เราติด ขัด ในเรื่องของระเบีย บ กฏเกณฑ์
กฎหมายต่างๆ ที่ออกมาท่านประธานสภาฯครับ 32 อาเภอ 333 หน่วยงานท้องถิ่น ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในเรื่องของภัยแล้งนั้นผมลองสอบถามไปยังพื้นที่ต่างๆ ปัญหาที่ประสบกับพี่น้องประชาชนในเรื่อง
ของประปาหมู่บ้านเกินครึ่งหนึ่งประปาหมู่บ้านจะใช้แหล่งน้าดิบจากน้าผิวดินคือน้าในสระ หนอง คลอง
บึง ส่วนน้อยที่จะใช้จากน้าใต้ผิวดินคือขุดเจาะบาดาล แต่ปัญหาตอนนี้คือมันไปติดขัดตรงที่ว่าในการขุด
ลอกเราจะขุดลอกได้ เฉพาะคลองที่เชื่ อมต่ อกัน ผมอยากจะอ้า งอิง พระราชบัญญั ติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หมวดที่ 2 อานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจัดบริการอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ให้กับพี่น้องประชาชน มาตรา 17 (16) บอกว่า การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น นี้คือในอานาจหน้าที่ของ อบจ. เราสามารถปรับทาได้ วันนี้เราก็
เลยจะตีความว่าการที่เราจะช่วยเหลือประชาชนในการขุดสระ น้า หรือขุดลอกคูคลองต่างๆ ทาได้เฉพาะ
ขุดคลอกคูคลองเพราะมันเชื่อมตาบลต่อตาบลได้ สระน้ามันเป็นสระน้าเพียงในหมู่บ้านไม่สามารถขุดได้
ไม่สามารถก่อสร้างได้แต่ท่านประธานสภาฯ ลองไปดูใน (25) หมวดที่ 2 (25) อันว่าหน้าที่ของอบจ.
สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
เราใช้ช่องทางนี้ได้ไหมครับท่านประธานสภาฯ เราให้อบต.หรือส่วนท้องถิ่นอื่นทาหนังสือมาที่อบจ. ว่า
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประปาหมู่บ้านที่ใช้จากสระน้าลูกนี้มันแห้งขอดไปแล้ว ไม่สามารถใช้น้า
ผลิ ตประปาให้กับ หมู่ บ้ านได้อีกแล้ ว ประชาชนทั้ งหมู่ บ้า นเกิดความเดื อดร้อนไปทั้ งหมด แล้ ว ก็อ้า ง
พระราชบัญญัติที่กาหนดออกมาหมวดที่ 2 (25) ว่าสามารถสนับสนุนช่วยเหลือส่วนราชการอื่นใดหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นเพราะว่ามันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการกระจายอานาจที่กาหนดกฎเกณฑ์ตั้งกฎ อานาจหน้าที่ของอบจ.
เขียนออกมาอย่างนี้ ในการเขียนใน (16) นั้น เพื่อต้องการที่จะไม่ให้อานาจหน้าที่ของ อบจ. เราไป
ซ้าซ้อนกับอบต.หรือเทศบาล ก็เลยเขียนให้ว่าให้ดาเนินการเชื่อมส่วนท้องถิ่น 2 ท้องถิ่นขึ้นไป ตาม
มาตรา 16 แต่ท่านประธานสภาฯ ครับ มันมี (25) บอกด้วย เราทาหนังสือสอบถามไปที่คณะกรรมการ
กระจายอานาจว่าเราสามารถสนั บสนุ นแก้ไขปัญหาในข้อนี้ได้ ไหม ถ้าเรากระท าได้ แต่ผ มเชื่อมั่ นใน
ความรู้สึกและในทางการปฏิบัติ ผมก็เชื่อมั่นได้ว่ามันกระทาได้ เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อน วันนี้เรา
ดูพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขาดน้าไม่ได้ครับ วันนี้หลายสถานที่ใช้รถบรรทุกน้าไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทา
อันนั้นบรรเทาได้เฉยๆ แต่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ทุกหมู่บ้าน 90% มีระบบประปาหมู่บ้าน ถ้าเรามี
สระน้าเพื่อรองรับน้าเราก็เอาน้าไปเติมเต็มในสระเขาก็ผลิตประปาใช้กับ หมู่บ้านได้ วันนี้เราไม่ต้องไปพูด
ถึงเรื่องภัยแล้งในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรหรอกครับ วันนี้มันข้ามมาเรื่องของน้าอุปโภคบริโภค
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แล้ว เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้บริหารทาหนังสือไปยังคณะกรรมการกระจาย
อานาจหรือบุคคลที่อานาจในการที่จะวินิจฉัยที่จะพิจารณาในการช่วยเหลือประชาชนตรงนี้ขึ้นมาได้ ผม
เชื่อมั่นว่าถ้าวินิจฉัยแล้วผ่อนปนบอกว่าสามารถขุดสระได้ตามหมวดที่ 2 (25) มันจะเป็นการช่วยเหลือ
เพราะว่าเพื่อนสมาชิกทั้ง 48 คน ที่ดูแลเขตพื้นที่ ท่านนายกฯ ก็กรุณาให้งบประมาณที่จะไปดูแลพี่น้อง
ประชาชนอยู่แล้วก็สามารถจะจั ดสรรงบประมาณในส่วนนี้ได้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที เพราะในวันนี้เราอย่าลืมว่า ถ้าเราไปคาดหวังเฉพาะรถขุดเจาะบ่อบาดาลเรามีคันเดียวเท่านั้น
ครับท่านประธานสภาฯ เราไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงเพราะจานวนหมู่บ้านหลายพันหมู่บ้านใน
จังหวัดนครราชสีมา เราก็ต้องหาวิธีแก้ให้ และผมเชื่อมั่นว่าแก้ได้ด้วยนะครับ เรื่องที่ 2 ต้องขอบคุณท่าน
นายกฯ และขอบคุณท่านผู้บริหาร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่านได้อนุเคราะห์
งบประมาณในการจัดงาน “วันมันสาปะหลังแห่งชาติ” ขึ้นที่อาเภอครบุรี ซึ่งจากการจัดงานขึ้นในครั้งนั้น
ก็สร้างความตื่นตาตี่นใจและความกระตือรือร้นให้กับพี่น้องเกษตรให้กับผู้ปลูกมันสัมปะหลัง ตลอดจนทั้ง
ผู้มาร่วมงานเขาก็เลยมาปรึกษากับทางผมเองเพื่ อได้มานาเรียนทางสภาฯ แห่งนี้ และท่านผู้บริ หาร
เนื่องจากมันสัมปะหลังเป็นพืช เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติหลายแสนล้านบาทต่อปี ใน
ปัจจุบันถ้าเรานึกถึงวงการมันสาปะหลัง พันธุ์ มันสาปะหลัง เราจะไปนึกถึงพันธุ์ระยอง พันธุ์ห้วยบง นั้น
คือแล้วแต่ศูนย์วิจัยที่ทาการค้นคว้าวิจัยออกมาก็จะใช้ชื่อดังนั้น ในสายพันธุ์ในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาทีเกษตรกรที่ใช้พันธุ์มันสัมปะหลังทาการเพาะปลูกมากที่สุดคือ สายพันธุ์มันระยอง 89 ซึ่ง
ให้ผลผลิตสูง ผลผลิตจานวนต่อไร่สูงมากกว่าทุกสายพันธุ์ แต่เนื่องด้วยสายพันธุ์ 89 ยังไม่ได้รับรองจาก
กรมวิชาการเพราะฉะนั้นก็เป็นสายพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกเอาเองเพราะอยากได้ผลผลิต ข้ อเสียของสาย
พันธุ์มัน 89 คือ เขาเรียกมันน้า หัวใหญ่ น้าหนักมาก แต่ไม่มีแป้งเป็นความต้องการของประชาชนเพราะ
ได้น้าหนักมาก ขายได้จานวนกิโลมาก แต่ผู้ประกอบการโรงแป้งลานมันไม่ชอบเพราะไม่มีแป้ง เอาไปโม่
มันก็มีแต่น้า ไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์แป้ง เพราะฉะนั้น ปัญหาของสายพันธุ์มัน 89 มันเลยเกิดขึ้นกับพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ในวันนั้นได้มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมหลายสมาคม
ได้มาร่วมงาน วันนั้นและเขาได้นามันสายพันธุ์ 89 ไปทาการวิจัยหาข้อดี ข้อเสีย จนมาถึงอาทิตย์ที่แล้ว
สรุปออกมาแล้วว่า สายพันธุ์มัน 89 ทางการไม่รับรองแต่เขาพัฒนาสายพันธุ์มั น 89 ขึ้นมาใหม่ เขาให้
ผมเองนามาเสนอต่อสภาเพื่อที่จะขออนุมัติจากสภาจากท่านนายกฯ ว่าเห็นด้วยไหมว่าสายพันธุ์ใหม่ที่เขา
ได้วิจัยมาแล้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ อาจารย์สกลกับอาจารย์ประพาส เขาเอาข้อเสียของ
สายพันธุ์มัน 89 ก็คือ ไม่มีเชื้อแป้ง ข้อดีคือ เกษตรกรชอบ หัวใหญ่ น้าหนักมาก ขายได้เงินเยอะ แต่
โรงงานโรงแป้งไม่ชอบเพราะมันไม่มีแป้ง เขาก็เลยเอาสายพันธุ์มัน 89 ไปพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา และผมก็
คุยกันว่าจะตั้งชื่อว่า โคราช 1 เพราะสายพันธุ์มันสาปะหลังมีสายพันธุ์ระยอง ห้วยบง ต่อไป ต้อ งมี
โคราช 1 โดยให้ อบจ. เป็นต้นแบบที่จะนาพันธุ์มันต่างๆ ให้มีคณะกรรมการได้ไปประสานให้กับทาง
อาจารย์ที่ทาการวิจัยว่าสายพันธุ์มันเช่นนี้มันถูกต้องไหม แล้วสายพันธุ์มันเช่นนี้ กรมวิชาการพร้อมที่จะ
รับรองเขาก็เลยแนะนาว่า ให้ใช้โคราช 1 โดยเป็นพันธุ์มันสาปะหลังจากอบจ. นครราชสีมา แล้วหาแปลง
ทดลองให้เขาเขาจะเอามาลงพอมาลงก็ให้เกษตรกรมาเอาต้นมันไปขยายพันธุ์แล้วให้เกษตกรเอาพันธุ์มัน
มาคืนเราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆ มันก็จะเป็นพันธุ์มันสาปะหลังของอบจ. คือ โคราช 1 มันก็จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาทุกวันนี้ปัญหาของเกษตรกรคือเรื่องของราคา วันนี้ราคาตาม
โรงงานโรงแป้งต่างๆ เขาจะไปกาหนดราคาซื้อสูงก็ไม่ได้ เพราะเขาต้องอ้างอิงราคาตามตลาดโลก เพราะ
ถ้าเราไปขายแพงเราก็สู้ตลาดโลกไม่ได้ เราก็ขายแข่งกับเขาไม่ได้ ผลผลิตออกมาก็ไม่รู้จะไปขายตรงไหน
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ราคามันก็เลยต่าลง เพราะฉะนั้น เราจะต้องมาพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาผลผลิต จากเดิมได้ไร่ละ 3 ตันครึ่ง
ลองเอามาโคราช 1 ที่เราพัฒนามาตรงนี้ไร่หนึ่งประมาณ 5 ตันครับ เพิ่มขึ้นอีก 30% ในเมื่อปริมาณมัน
เพิ่ ม ขึ้น น้ าหนั กเพิ่ ม ขึ้ น ราคาคงที่ แต่ เขาได้ ราคาต่ อกิโ ลกรั ม มั น ได้ ม ากขึ้น ผลผลิ ต มากขึ้น ท าให้
เกษตรกรนั้นมีรายได้ จะเห็นได้ว่าถ้าปีใดที่ราคามันสาปะหลังราคาดี 2.50 – 3 บาท เศรษฐกิจในโคราช
วัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ รถยนต์ ขายดีเป็นเทน้าเทท่า เพราะเกษตรกรเขามีเงินเหลือที่จะมาจับจ่ายใช้
สอย เงินเฉพาะโคราชมันสาปะหลังปีหนึ่งไม่ต่ากว่า 6-7 หมื่นล้านบาท ถ้าเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่
ต่ ากว่ า 3 แสนล้ า นบาท งบประมาณมากมหาศาล เพราะฉะนั้ น เรื่ อ งนี้ ผ มเลยน ามาเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า จะเข้าร่วมโครงการยอมรับสายพันธุ์มันโคราช 1 ที่จะเป็นของ
อบจ. ของเราเนี่ย เป็นผู้บุกเบิกดาเนินการและกรมวิชาการเกษตรจะรับรองสายพันธุ์มันให้ นะครับแล้ว
เราก็มาหาแปลงทดลองและก็สนับสนุนให้กับเกษตรกรได้ปลูกพันธุ์มันที่เหมาะกับพื้นที่ของอาเภอ ของ
จังหวัดนครราชสีมาของเราครับ ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ครับ เรื่องที่ 3 ในเรื่องของพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วันนี้ครับ หน่วยงานของเราเป็น
หน่วยงานที่ใหญ่ เจ้าหน้าที่เราก็จานวนมาก งานก็เข้ามามากแต่บางครั้งปัญหาต่างๆ ในองค์กรของเรามัน
ก็มี แต่ในเมื่อมีปัญหาแล้วผมอยากนาเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง ผู้บริหารว่าเราได้มาหาทาง
ช่วยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าแบ่งเบาภาระปัญหาต่างๆ ที่มันเกิดขึ้น ผมนาเรียนท่านผู้บริหารอย่าง
นี้นะครับว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเราบางคน แต่ส่วนใหญ่ทางานได้ดีตอบสนองนโยบายของ
ทางคณะผู้บริหารและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ในอีกส่วนหนึ่งถ้าเรามาปรับอีกสักนิด
หนึ่งมันจะทาให้องค์กรของเราเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ในเรื่องปัญหาความคิด ในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปฏิบัติในองค์กรของเราต่างคนต่ างคิดเอาความรู้สึกของตนเองมา
เกี่ยวข้องไม่ได้เอาหลักเกณฑ์ ซึ่งตามระเบียบกฏหมายก็บอกไว้แล้วว่า การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
หรือว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ก่อนจะทาการ
ใดๆ จะต้องทาแผนปฏิบัติกาหนดแผนขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ ที่ต้องดาเนินการ วันนี้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ผมยกตัวอย่าง การจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องการแสดง กองหนึ่งบอกว่าจ้างการแสดงไม่ได้แต่พอไป
อีกกองหนึ่งจ้างได้ แต่ในเมื่อไปอยู่องค์กรเดียวกันเราน่าจะหาข้อยุติมาพูดคุยกันว่ามันจ้างได้หรือไม่ได้ ซึ่ง
ในวั น นั้ น ผมเองก็ไ ด้ ไ ปสอบถามที่ ส ตง. สตง.บอกว่ า ท าได้ ในเรื่องของการจั ด จ้ า งการแสดงแล้ ว เขา
ยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่สตง. ท้วงติงในเรื่องของอบจ. สัญจรของ อบจ.ของเราเขาไม่ได้ท้วงติงว่าห้ามจัดการ
แสดงแต่เขาท้วงติงว่าอบจ. สัญจรนั้นไม่ควรจัดดนตรีไปแสดงและแจกของยังชีพ การแจกของยังชีพคือ
เมื่อเกิดเหตุกระทันหัน เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ผิดแต่ถ้าไปอบจ. สัญจรจัด
ดนตรีแล้วแจกของมันไม่ถูกเขาก็บอกอย่างนี้ ผมก็เลยสอบถามว่าถ้า สตง. มากาหนดว่าห้ามจัดจ้างการ
แสดงอะไรต่างๆ เนี่ย งานทุกอย่างมันไปไม่ได้ ผมก็ยกตั วอย่างการจัดงานผ้าไหมปักธงชัยผมถามสองคน
คนที่ 1 คือ คนเขียนระเบีย บที่ จั ดประชุม อยู่ รายาแกรนด์ คนที่ 2 คือ สตง.ทั้ ง 2 ทั้ง ที่ จัง หวั ดและ
สานักงานใหญ่ที่กระทรวงพาณิชย์ชั้น 13 ผมก็ไปที่ชั้น 13 สานักงานใหญ่ สตง. ผมบอกว่าเอาหนังสือ
หลักการมาให้ผมดูว่าตรงไหนที่ห้ามจัดจ้างดนตรี ไม่มีครับ แต่เขาเอาคาสั่งของกระทรวงมหาดไทยมาให้
ดูว่าเราต้องปฏิบัติตามคาสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ยึดถือการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า สตง. ทั้งประเทศเวลาไปตรวจไม่เหมือนกัน แม้แต่สักที่ เพราะต่างคนต่างคิด ขนาดสตง. ยังคิดว่า
อันนั้นได้ อันนี้ไม่ได้ เขาก็ตอบว่ามันก็ถูก ถ้าจัดงานผ้าไหมเอาผ้าไหมมาตั้งบนโต๊ะแล้วจัดงานผ้าไหมแล้ว
ใครจะมาดู แล้วใครจะมาซื้อ สตง. เขาก็พูดอย่างนี้ สตง.เขาก็บอกว่าคุณจะจ้างถ้าคุณจะจ้างเบิ ร์ด ธงไชย
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ก็อต จักรพรรณ คุณจ้างไปเถอะ แต่อย่าเกินอานาจวงเงินที่เขากาหนด เหมือนกีฬา รางวัลกีฬาไม่เกิน
25% เช่นเดียวกัน เขาก็ตอบอย่างนี้ มันไม่ได้มีหนังสือห้ามแต่เป็นหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยขอ
ความร่วมมือ อันนี้เราก็เลยมาลองวิเคราะห์ดูว่าเราจะเดินไปยังไงว่าได้หรือไม่ได้ เพราะบางที่บางอาเภอ
ทาไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปยึดถือตามคนที่พูดบอกว่าได้ก็ผ่าน ไปเจ้าหน้าที่อีกคนบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ผ่าน มันก็
เป็นสองมาตรฐาน ทั้ งๆ ที่ว่ าอยู่ในองค์กรเดียวกัน วันนี้ เราต้องมาคุย กันว่าอันนี้ได้หรือไม่ไ ด้อย่างที่
กฎหมายกาหนดไว้ว่าให้เขียนกรอบว่าอันไหนได้หรือไม่ได้อย่างไร เวลาตรวจที่จะผ่านงบประมาณอันนี้ได้
อยู่ในกรอบ อันนี้ได้ๆ จบ ไม่ใช่ว่าความรู้สึกไม่ได้แล้วฉันก็มาวางไว้มันไม่ได้ฉันก็วางไว้งานมันเดินไปแล้ว
เสียหายแก่ราชการ พี่น้องข้าราชการจานวนมากแม้แต่ข้าราชการด้วยกันเองบางครั้งเอาอารมณ์ของ
ตัวเองมาตัดสินปัญหามาชี้ชัดว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรได้ อะไรไม่ได้ ไม่ได้เอากฎที่ เขากาหนดไว้ ผม
ยกตั ว อย่ า ง ผมเคยคุย อภิป รายไปแล้ ว ครั้ง หนึ่ ง เรื่องรถ การจ้ า งเหมารถก็มี ระเบี ย บออกมาแล้ ว ว่ า
คณะกรรมการเช็คลิสเขาก็ต้องไปดูมาแล้วว่าราคากลางจากนี่ไปนี่ราคาเท่าไร เราก็ใช้ราคานั้น แต่วันนี้
เจ้าหน้าที่บางคนยังเข้าใจผิดบอกว่าวันนี้น้ามันมันลดราคาจากแต่ก่อนเหมาจัดไปกรุงเทพรถบัส 2 ชั้น
ปรับอากาศ อยู่ที่ราคา 18,000-20,000 บาท นี่คือราคากลางโดยทั่วไป แต่เจ้าหน้าที่บางคนบอกว่า
ไม่ให้ฉันไม่ให้ ฉันให้ 15,000 บาท เพราะน้ามันมันลง แต่ท่านประธานสภาฯ ครับ ผ่านไปทางผู้บริหาร
เจ้เกียวครับ เวลาเจ้เกียวลดน้ามันลง เจ้ลดลงกิโลละสตางค์เดียวครับ มันไม่ได้ลดจานวนมากครับ
ต้องยึดถือราคากลางเพราะแม้แต่ในกฏหมายเขายังเขียนไว้ว่าแม้แต่ราคากลางกาหนดเอาไว้ 100 บาท
แต่ถ้าเราใช้ 120 บาท มันก็สามารถใช้เกินได้ตามอานาจหน้าที่ในกรอบที่มันเป็นราคาอย่างแท้จริง วันนี้
อย่าเอาความรู้สึกของตัวบุคคลนั้นมาตัดสินว่าได้หรือไม่ได้ อีกเรื่องหนึ่งที่ประสบมา จากกการจัดงานมา
ผมก็ได้รับการร้องเรียนบอกกล่าวหลายๆ ฝ่ายผมยกตัวอย่างของการจัดซื้อจัดจ้างเต้นท์ การจัดซื้อจัดจ้าง
เต้นท์เขียนไปบอกว่าตามโครงการของอาเภอหนีงบอกว่าจัดจ้างเหมาเช่าเต้นท์ราคา 1,500 บาทต่อหลัง
ซึ่งเป็นเต้นท์โค้งขาว ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจสอบเช็คหาราคากลางไปถามสมจิตเต้นท์ ไปถาม
ผู้ใหญ่บุญเลิศที่อยู่หมื่นไวย ไปถามโก๋บริการที่อยู่สีคิ้ว ไปถามหลายๆที่ ราคากลางก็อยู่ที่ 1,500 บาท
สมจิตเต็นท์ราคา 1,800 บาท ผู้ใหญ่เลิศ 1,600 บาท แต่เจ้าหน้าที่เอาความรู้สึกของเขามาตัดสินบอก
ว่าให้แค่ 800 บาท ผมนากราบเรียนแบบนี้ว่า ราคา 800 บาท ที่ทาไปก่อนนั้น มันเป็นโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างแบบ เอสเอ็มแอล ตามหมู่บ้าน ราคา 800 บาท ไม่เถียงครับ แต่เต้นท์โค้งขาวที่มีเชือกกัน
ความร้อนแสงยูวีสีดาๆ ใต้เต้นท์โค้งขาวราคา 800 บาท ไม่มีครับ มันมีราคา 1,500 -1,800 บาท แต่
เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไม่ผ่านแฟ้มให้บอกไม่ผ่าน พอไม่ผ่านโครงการงานอีก 3 วัน มันจะถึงมันก็เลยต้องยอม
800บาท มันเกินราคาตามที่กาหนดนั้นคือเอาความรู้สึกส่วนตัว พอผมเองได้ประสบปัญหาผมเองก็ได้
พยายามที่จะไปช่วยเคลียร์น้องๆ ที่ทาโครงการเพราะผมเองอยู่ในองค์กรเดียวกันก็อยากมาพูดมาคุยใน
สิ่งไหนที่เป็นไปได้ ผมก็ได้ไปบอกว่าผมก็ไปหาเบอร์โทรสมจิตเต้นท์ ผู้ใหญ่เลิศ หรือโก๋บริการให้เด็กคน
นั้นได้เช็คดูว่าในเมื่อไม่ให้ 1,500 บาทจะให้ 800 บาท ในเมื่อราคาท้องตลาดมันราคาเท่านี้ ก็ให้เขา
เช็คดูว่าเจ้าหน้าที่ก็ใช้อารมณ์มันไม่ใช่ธุระของฉันผมก็อยากจะสอบถามว่า ในเมื่อคุณสงสัยว่าราคามัน
แพงทาไมคุณไม่ถามคุณมาตอบคาถามแบบศรีธนนชัยมันไม่ได้มันต้องมาหาคาตอบช่วยกัน
ประธานสภาฯ
ขออนุญาตนะครับ คือว่ามีสจ.บางท่านจะขอพูด ขออนุญาตนะครับท่าน
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายบริหารที่เคารพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ด้วย ด้วยความเคารพผู้อภิปรายท่านพรชัย อานวยทรัพย์ จากอาเภอครบุรี ต้องขอประทานโทษที่เอ่ย
นามท่าน เนื่องจากกรณีอย่างนี้ข้าราชการหรือว่าถูกพาดพิ งในการอภิปราย และก็ไม่สามารถจะตอบ
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ปั ญ หาได้ เพราะฉะนั้ น ขอความกรุ ณ าท่ า นประธานสภาฯ ผ่ า นไปยั ง ผู้ อภิ ป รายว่ า ขอความกรุ ณ า
ระมัดระวังสักนิดนึง ในการที่จะกล่าวหาเจ้าหน้าที่ เพราะว่าบันทึกของการประชุมนั้นในเรื่องสาระสาคัญ
ถ้าหากว่ากล่าวหามีการใช้อานาจหน้าที่บกพร่องหรือว่ามีข้อความอื่นใดที่จะกระทบแน่นอนครับว่า เมื่อ
มติหรือเมื่อได้อ่านรายงานการประชุมสภาแล้วมีเรื่องที่จะพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือไม่เข้าใจอะไรนั้น ท่านนาเสนอได้ ขอ
ความกรุณาว่าในเรื่องขององค์กรในเรื่องของเจ้าหน้าที่ขอความกรุณาระมัดระวังนิดนึง ต้องกราบเรียน
ท่านประธานฯ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านพรชัยครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อคิดและก็ได้เป็นห่วงเป็นใย แต่เนื่องด้วยผมได้กล่าวไปแล้วว่า
ไม่ได้กล่ าวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่พูดโดยภาพรวมว่า การปฏิบัติงานในองค์กรเดียวกัน มัน ก็น่าจะมี
ระเบียบแบบแผนแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพราะว่าเราอยู่ร่วมกัน มันก็คงจะปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน ผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง ก็เลยได้มาพูดอภิปรายผ่านท่านประธานสภาฯไปยังผู้บริหารเผื่อ
ว่ามีเวลาที่จะได้บอกกล่าวหรือว่าได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ของเรา ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ในการอภิปรายของผม เป็นการอภิปราย
เพื่อที่จะให้องค์กรของเรานั้นได้มีระเบียบแบบแผนตามหลักการปฏิบัติที่จะยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน
ซึ่งทาง สตง. เอง ผมก็ได้ไปพูดคุย เขาก็บอกว่าควรไปอภิปรายในสภาฯ เพื่อที่จะได้กาหนดกฏเกณฑ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน ว่าหลักการปฏิบัติของอบจ. แนวทางเป็นอย่างนี้ นอกจากตามระเบียบที่ออกมาแล้ว
ไม่ว่าจะระเบียบของ สตง. ระเบียบของการจัดการอบรมหรือระเบียบการไปดูงานต่าง ๆ ที่มีออกมาแล้ว
แต่ในหลักของการปฏิบัติที่ใช้ดุลยพินิจที่ใช้ราคากลางที่ไปเสาะแสวงหาตามที่ต่าง ๆ มันควรจะอยู่ใน
ระดับเดียวกันเพราะในจังหวัดนครราชสีมาการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างของชนิดเดียวกัน แบบเดียวกัน
ราคาควรจะไม่เกินกันมาก เพราะมันไม่ได้อยู่ไกลกัน คิดค่าขนส่งบ้างนิดหน่อย เพราะมันไม่ได้อยู่ต่าง
อาเภอ อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของรถ เขามีระเบียบของเขา
อยู่แล้ว การจัดซื้อจัดจ้างเวทีแสงสีเสียง มันมีอยู่ในข้อบังคับ ในร่ะเบียบที่กาหนดไว้อยู่แล้ว เราก็ที่เป็น
รูปแบบเดียวกัน วันนี้เจ้าหน้าที่ระดับเล็ก ๆ เขามาอยู่ใหม่เขาก็อึดอัดเพราะว่าพี่ ๆ บางครั้งใช้ความรู้สึก
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน ส่งผลให้การทางานไม่สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านพรชัย สมาชิกฯ จากอาเภอครบุรี ต่อไปขอเชิญท่าน สจ.ชุณห์ จากอาเภอวังน้าเขียวครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ทราบกันว่า
เวลานี้เป็นช่วงฝนทิ้งช่วง ปีนี้ทุกอาเภอก็คงได้รับความอนุเคราะห์เรื่องน้า ปีนี้ทุกอาเภอก็ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องภัยแล้งเหมือนกันหมด บางคนไม่รู้คุณค่าของน้า น้าทุกหยดมีคุณค่ามาก ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ และฝ่ายบริหารที่ได้อนุเคราะห์รถขุดเจาะบ่อบาดาลที่ได้ไปขุดเจาะที่โรงพยาบาลวังน้าเขี ยว
ผมได้ทาเรื่องขอให้ไปขุดเจาะบ่อบาดาลเนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีน้า และคลองด้านหลังที่ใช้ประจาก็
แห้งขอด ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ และผู้บริหาร เรื่องที่ 2 เทศบาล 3 แห่ง มีบ่อไว้อนุญาตให้ต่อท่อ
ออกมา 1 กิโล ให้ใช้น้าประปาได้ มาที่เขตเทศบาล น้าแห้งหมด ซื้อท่ออีก 1 กิโล บ่อที่มีก็อนุญาตให้
สูบออกมาเพื่อให้ใช้น้าประปาได้ แต่วังน้าเขียวอีกประมาณ 1 ปี ไม่ขาดน้าเพราะเราของบประมาณ
90 กว่าล้าน เรื่องรถขุดเจาะบ่อน้าบาดาล ผมได้ไปดูแลอยู่ มีข้อเสียนิดเดียว อยากจะให้เป็นกรณีพิเศษ
ใช้เวลา 2-3 วัน เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ฝนแล้งทาง อบจ.สามารถใช้งบพิเศษได้
เช่น ทาฝนเทียม งบเขาไม่เพียงพอ เราใช้งบไปอุดหนุนเรื่องการทาฝนเทียมได้หรือไม่ การขุดลอกเรา
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น่าจะเอาโครงการพระราชดาริมาใช้ ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย มีโครงการแก้มลิงอยู่ที่ ประมาณ 300 ไร่
ให้งบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่หาวิธีการว่าทาอย่างไรให้ใช้งบประมาณน้อยที่สุด พอดีวันนั้น มีรถถมดิน
ซื้อดินขายดินกัน ก็เอาดินจากที่ขุด 300 ไร่ ให้ไปฟรีสามารถลดงบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณของรัฐ
แม้แต่บาทเดียว มีการขายดินกัน ให้กับรถที่ขายดินนั้นฟรี สามารถใช้งบประมาณ ที่โคราชทามา 2 ปี
แล้ว การขุดลอกคลองโดยเอาทรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ด้วย ขอดินไปใช้ฟรีได้ ฝากพี่
น้องหลาย ๆ คนที่มีที่สาธารณะ ที่เราไม่ต้องเสียค่าขุดดิน เอาไปถมที่ฟรี เราก็ได้บ่อน้า ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ
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