รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5/2559
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สานักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
***************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายพิเชฎฐ์
3. นายกลวัชร
4. นายกิติพงศ์
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. นายสาทิช
24. นายพงษ์พันธุ์
25. นายพิชัยศักดิ์
26. นายสมชาย
27. นางสุพัตรา
28. นายชวาล
29. นายไกรวัจน์
30. นายไพฑูรย์

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

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2
เลขานุการสภา อบจ.นม.
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4
ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 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 1
ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.อ.คง
ส.อบจ.อ.พระทองคา
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31. นายโกวิทย์
32. นายสมจิต
33. นางสาวจุฑาสัณห์
34. นายสมโภชน์
35. นายบัวพันธ์
36. นายชยกฤต
37. นางสาวรมย์ธีรา
38. นายมนัส
39. นางอรอนงค์
40. นายชาคริต
41. นายบุญดี
42. นายกรีธาพล
43. นายรักชาติ
44. นายชาญชัย
45. นายวีระชาติ
46. นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1. นายวิสูตร
2. นายสมยศ

เลาวัณย์ศิริ
คิดการ
ตั้งตรีวีระกุล
จินตนามณีรัตน์
จันคาวงษ์
ยินดีสุข
แปลนดี
ศรีบงกช
ธนสุนทรสุทธิ์
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
ไพบูลย์วงค์
กิริวัฒนศักดิ์
ศรีวิพัฒน์
ทุ่งไผ่แหลม
ศิริชัยคีรีโกศล

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

เจริญสันธิ์
คุณเวียง

รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3

ฝ่ายบริหาร
1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายกิตติ
เชาวน์ดี
3. นายนพดล
เนียมสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชนะชัย
2. นางบุญสิตา
3. นางเพลินพิศ
4. น.ส.สริตา
5. นายนิธิโรจน์
6. นางบุญสิตา
7. นายจิรยุทธ
8. นายไพศาล
9. นางรังสิยา

รองปลัด อบจ.นม. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.นม.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการสานักการคลัง
(แทน) ผู้อานวยการสานักการช่าง
รักษาการ ผอ.สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้อานวยการกองกิจการสภา

ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
สุนทรพุทธศาสน์
กันตยาสกุล
บุญญาวัฒนานันท์
ขันธะวินะหุ
อาสาเสน
สมุทรเผ่าจินดา
นุทกิจ

๓

10. นายชนะชัย
11. นางพรเพ็ญ
12. นายเจษปฐมพงศ์
13. นางนงนุช
14. น.ส.อิชยา
15. นางอุไรวรรณ
16. นางณัฐชยา
17. นางเพ็ญประภา
18. นางศรีวรรณ
19. นายวิสุทธิ์
20. น.ส.ใจดาว
21. นางวินญา
22. นางดาราวรรณ
23. น.ส.สุรีรัตน์
24. นางสุวรรณี
25. นางสาวพิฐชญาณ์
26. นางสุพรรณี
27. นายศุภรัตน์
28. นางมาลิน
29. นางรุ่งทิพย์
30. นางภัคธมล
31. นายบรรลือ
32. นางชูรัตน์
33. น.ส.กชพร
34. น.ส.รัชดาพร
35. น.ส.ปราณี
36. นางบุญเลี้ยง
37. นายกิติศักดิ์
38. นายวสันต์ชาย
39. นายทวีศักดิ์
40. นายกชกร
41. นางกัญศลักษณ์
42. นายมานะ
43. นายเกียรติศักดิ์
44. นายศราวุฒน์
45. นายอนุสรณ์
46. นายศุภชัย

ชอบบัว
แพเกาะ
ธนเดชาพิทักษ์
กาหลง
วงศ์กันยา
ภัทรปิติพล
นรินทร์นอก
ภูมิโคกรักษ์
เจริญเดช
บุญการกิจ
จันทร์ทัน
ศรีอุทธา
โฆษิตอัมพรวัฒน์
พงษ์สุวรรณ
อนันธศิริ
รุจิรัตน์ธนชัย
ครุฑธะกะ
คอนงูเหลือม
จันทร์ศรีนวล
จาปีเพ็ชร
กูลฤทธานนท์
แพงพงศ์
อยู่คงดี
สมลือชาชัย
ฉายาวรรณ
ยิ่งจอหอ
กองเพชร
ชายากร
อุลิตสถิต ย์
สังข์วิลัย
นุรัตติวงศ์
รุ่งสุขประเสริฐ
แย้มจะบก
ปัดกลาง
อธิโนบุญวัฒน์
อธิโนบุญวัฒน์
อรชร

รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ
(แทน) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อานวยการสาธารณสุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนบริหรการคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
หน.ฝ่ายประชุมสภา อบจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
พนักงานธุรการ ชั้น 1
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการท่องเที่ยว
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นสพ.โคราชไฮคลาส
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มหาชน
ช่อง 8
โคราชข่าวเด็ด
T NEWS
ช่อง 8 นครราชสีมา
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
- เชิญประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนาสมาชิกสวดมนต์
เลขานุการสภาฯ
- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ กราบเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 5/2559 ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สานักการช่าง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผมจะขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่ 1 ครับ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งการรับบริจาคอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น จานวน 18ห้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ประธานสภาฯ
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ก่อสร้างที่พักอาศัย 3 ชั้น จานวน 18 ห้อง ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559 และที่ประชุมของเรามีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว บัดนี้ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียม
อุ ด มศึ ก ษาน้ อ มเกล้ า นครราชสี ม า ได้ ส่ ง มอบอาคารดั ง กล่ า ว ให้ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จึงเรียนแจ้ งให้ที่ประชุมทราบครับ
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านสมพร เชิญครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ คณะผู้บ ริหารและเพื่อนสมาชิ กผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร
จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 ด้วยความเคารพครับท่านประธานฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบี ยบ
วาระที่ 2 ขออนุญาตว่า จริงๆ แล้วเป็นสจ.มาก็หลายสิบปี และก็เพิ่งเคยเห็นได้รับความกรุณาจาก
สมาคมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ก็อยากจะหารือท่าน
ประธานฯ สั กนิ ด หนึ่ ง ครับ ว่ า เขามอบทรัพ ย์ สิ น มอบอาคารซึ่ ง เป็ น มู ล ค่า ถึง ห้า ล้ า นหกแสนบ าท ก็
อยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ ไปปรึกษากับฝ่ายบริหารเพราะว่าอย่างที่ท่านประธานฯ ได้กราบเรียน
ต่อสภาแห่งนี้เมื่อกี้อนุมัติโดยสภาแห่งนี้ หลังจากที่ได้มอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ก็อยากจะเรียน
หารือท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมอบโล่เกียรติยศหรือหนังสือขอบคุณหรือ
อะไรต่อหน้าสภาแห่งนี้ด้วยความเคารพครับ ถือว่าเป็นเกียรติยศเป็นชื่อเสียงและเป็นครั้งแรกและจะเป็น
แบบอย่างของโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งสภาแห่งนี้ได้อนุมัติขอด้วยนะครับ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีทีเดียว ถือว่าเป็นเกียรติ
แก่สภาแห่งนี้ด้วย และก็เป็นมงคลและก็เป็นเกียรติยศกับชื่อเสียงของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอีก
หลายโรงเรียนที่จะดาเนินการตรงนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ
ประธานสภา
ขอบคุณครับ เดี๋ยวไว้อยู่ในวาระอื่นๆ ท่านนายกฯจะได้ชี้แจงต่อไป ครับ ผมขอเข้าสู่วาระที่ 2 นะครับ
ที่ประชุม
-ทราบ-
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ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอแก้ไข มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 ไหมครับ ไม่มี
นะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 46 ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันที่ 16 กันยายน
พ.ศ.๒๕๕9 โปรดยกมือครับ รับรอง 43 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,
รองประธานสภาฯ 1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 รับรอง 43 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มีงดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี และเลขานุการ
สภาฯ)
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอแก้ไข มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2559 ไหมครับ ไม่มี
นะครับ ผมจะขอมมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 46 ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันที่ 23 กันยายน
พ.ศ.๒๕๕9 โปรดยกมือครับ รับรอง 43 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,
รองประธานสภาฯ 1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ รับรอง 43 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มีงดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี และเลขานุการ
สภาฯ)
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอแก้ไข มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2559 ไหมครับ ไม่มี
นะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุม 46 ท่าน สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันที่ 27 กันยายน
พ.ศ.๒๕๕9 โปรดยกมือครับ รับรอง 43 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,
รองประธานสภาฯ 1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี และเลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีม าสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ รับรอง 43 เสียง ไม่รับรอง –ไม่มีงดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรีและเลขานุการ
สภาฯ)
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นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

นายชาคริต ทิศกลาง

ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่สอง, วาระที่สาม
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่ว นจั งหวัด นครราชสีม าได้ล งมติขั้นรับหลักการแห่ง ร่า งข้อบั ญญั ติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 ที่ผ่านมา และกาหนดระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติในวันที่ 28-29 กันยายน 2559
ตั้งแต่ 08.00-20.00 น. นั้น เราได้ผ่านวาระที่ 1 ไปแล้ว และต่อไปก็จะเป็นวาระที่ 2 ซึ่ งเป็นขั้นแปร
ญัตติ ผมจะขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ได้รายงานผลการแปรญัตติให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิกจากอาเภอบ้านเหลื่อม
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สมาชิก
สภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า สั ง กั ด เขตอาเภอบ้ า นเหลื่ อ ม ในฐานะประธานสภา
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขออนุญาตให้ท่านชาคริต ทิศกลาง ซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ ได้
กล่าว ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชาคริต
ทิ ศ กลาง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในฐานะ
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ซึ่ ง มี การกาหนดยื่ น แปรญั ต ติ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28-29 กัน ยายน 2559 เวลา
08.00-20.00 น. และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. โดย
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติมี 7 ท่าน ดังนี้ 1. นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ 2.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ กรรมการ 3. นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี กรรมการ 4. นายสมจิต คิดการ กรรมการ
5. นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ กรรมการ 6.นายมนัส ศรีบงกช กรรมการ 7.นายชาคริต ทิศกลาง
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการพิจารณาแล้ว จึงเสนอผลการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการแปรญัตติโดยมี นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เป็นประธานกรรมการ นายชาคริต
ทิศกลาง เป็นเลขานุการ 2. ผู้ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้มาชี้แจง
คือ นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3.ปรากฏผลพิจารณา ดังนี้
ชื่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข หลักการและเหตุผล
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ร่างเดิมไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข การแปรญัตติไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติ
จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาทราบ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านคณะกรรมการแปรญัตติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัต ติ ได้ รายงานผลการปฏิบั ติหน้า ที่ ในการรับ คาแปรญั ต ติให้ทุ กท่ า นทราบแล้ ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ต่อสภาแห่งนี้ ดังนั้น จึงถือว่าสภาได้ผ่านวาระ 2 นะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วาระ 3 ขั้นลงมติ ซึ่งวาระ 3 จะไม่มีการอภิปรายนะครับ จะเป็ นการลงมติ ซึ่งขณะนี้ องค์ประชุ ม
มี 46 ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
งบประมาณรายจ่า ย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 เป็น ข้อบัญ ญั ติองค์การบริหารส่ ว นจัง หวั ด
นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ
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ประธานสภาฯ

นายกิตติ เชาวน์ดี

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายชยกฤต ยินดีสุข

43 เสี ย ง ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ ยกมื อ ขึ้ น ครั บ –ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 3 เสี ย ง (ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ 1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี และเลขานุการสภาฯ)
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยมติเห็นชอบ 43 เสียง
ท่านใดไม่เห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ –ไม่มี- งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
1 ท่าน นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี และเลขานุการสภาฯ)
เมื่อสภาของเราได้เห็นชอบแก่ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว ผมจะได้ดาเนินการส่งร่างข้อบัญญัติให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาภายใน 7 วัน นับจากวันที่สภามีมติเห็นชอบตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ต่อไปครับ
ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารจะมีอะไรพูดกับสภาหรือเปล่าครับ เชิญท่านรองกิตติ เชาวน์ดี ครับ
กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ต้องกราบขอบพระคุณ
ท่ า นประธานสภาฯ ผ่ า นไปยั ง เพื่ อ นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ทุ ก ท่ า นที่ กรุ ณ าเห็ น
ความสาคัญกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 ซึ่งท่านประธานฯ รวมทั้งท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่านได้กรุณาผ่านร่างงบประมาณเพื่อที่จะนาเม็ดเงินไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้หลายส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะกองช่างได้ทาแผนงานใน
การท างานให้กับ ปี 2560 ในเรื่องถนนหนทางจะเห็น ได้ ว่า ทั้ ง สื่ อโซเชี ย ลเองก็ต ามหรือแม้ กระทั่ ง
นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยก็ตามก็ให้ความสาคัญกับเรื่องการซ่อมแซมถนนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สาคัญให้กับประเทศนี้ ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอยืนยันว่าการ
ผ่านข้อบัญญัติครั้งนี้ฝ่ายบริหารที่นาโดยท่านนายกฯ ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี จะนาเงินงบประมาณไป
พัฒนา ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาสะท้อนปัญหาที่มาจากเพื่อนสมาชิกฯ
ทุกท่า น ผมขอยื นยัน ว่าอะไรที่ เป็น ประโยชน์ ต่อพี่ น้องประชาชน เป็น ประโยชน์ ต่อชาวโคราช เป็ น
ประโยชน์ต่อเพี่อนสมาชิกฯ เรายินดีจะทาให้ทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านรองฯ กิตติ เชาวน์ดี
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่
เชิญท่านสมาชิกฯ เชิญท่านชยกฤต ยินดีสุข จากอาเภอลาทะเมนชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร พี่น้อง
ข้าราชการ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมชยกฤต ยินดีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขตอาเภอลาทะเมนชัย ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนอาเภอลาทะเมนชัย ขออนุญาต
นาเรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้บริหาร เนื่องด้วย 2-3 เดือนที่ผ่านมา ที่อาเภอลาทะเมนชัยนั้ น
ได้มีฝนตกหนัก ๆ อยู่หลายครั้ง ได้ทาให้ถนนหนทางที่ใช้ในการสัญจรไปมาขาดก็มี เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่ง
ยังไม่ได้รับการดูแล ขณะนี้ฝนก็จะหยุดตกแล้วทางเทศบาลตาบลช่องแมวก็ได้ทาหนังสือขอเครื่องจักร
รถเกรด รถบด รถน้า เพื่อไปดูแลถนนหนทางในเขตตาบลช่องแมว อ.ลาทะเมนชัย เพื่ อใช้ในการสัญจร
ไปมา มายังตาบลอื่น ๆ และอาเภอ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรใช้ขนส่งสินค้าออกมาสู่อาเภอ ได้รับความ
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ประธานสภาฯ
นายชวาล พัฒนกาชัย

ประธานสภาฯ
นายชาคริต ทิศกลาง

สะดวกสบายยิ่ ง ขึ้น ขอน าเรีย นท่ า นประธานสภาฯ ฝากไปยั ง ผู้บ ริหารในฐานะตั ว แทนของพี่ น้ อง
ประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และเมตตาจากคณะผู้บริ หารเช่นที่ผ่านมาทุกครั้ง
ขอบพระคุณครับ
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากอาเภอลาทะเมนชัย เชิญท่านชวาล พัฒนกาชัย จากอาเภอขาม
สะแกแสง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกาชัย จากอาเภอ
ขามสะแกแสง หลังจากที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ผ่านร่างงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย
ประกาศใช้ แล้ ว ผมอยากจะเรีย นท่ า นประธานฯ ฝากถึง ฝ่ า ยบริหารว่ า ความเดื อดร้อนของพี่ น้ อง
ประชาชนที่จะเจอในลาดับต่อไปก็คือในเรื่องของถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของเรามีเครื่องจักรที่จะไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นชุดบดอัด ชุดทา
ผิว ผมอยากจะหารือท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารว่าปัจจุบันถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบมีความเดือดร้อนค่อนข้างจะสูง งบประมาณในปี 2560 เราจะเน้นในเรื่องถนนถ่ายโอน
ภารกิจของเราเองหลายเส้นทางที่เราได้รับการถ่ายโอนแต่เกิดความเสียหาย ขอให้ใช้งบประมาณที่มีอยู่
ให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ เพราะชุดบดอัดอาจได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือเทศบาลในการที่จะไปดาเนินการ ในส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นก็คง
จะเป็นภาระซึ่งทางท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลจะต้องดาเนินการให้เรา แต่ถนน
ของเรานั้นซึ่งเราได้มีงบประมาณอยู่แล้วอยากให้มีการรีบดาเนินการตรงนี้ เพราะที่ผ่านมาเราอาจจะมี
โครงการ อบจ.สัญจรเราก็ได้รับการดูแลตรงนี้ไ ป แต่ปัจจุบันงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ อบจ.
สัญจรเราไม่มี แต่ถนนหนทางในส่วนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจค่อนข้างเดือดร้อนอย่างมาก เพื่อน
สมาชิกฯ มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ผลกระทบอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่นาเรียนถึงฝ่ายบริหาร ใน
ส่วนของสภาฯ นั้น ได้รับการร้องขอ ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูง ขอให้เร่งรีบในเรื่องของ
ถนนหนทางด้วย อีกเรื่องหนึ่ง 30 ปีแห่งการรอคอย ผมเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2529 รอโอกาสที่จะมีสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบ้านของเรา 30 ปีกับอีก 2 เดือนแล้ว
ครับ ปกติแล้วผู้บริหารไม่ใช่ว่าตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นสภาจังหวัดจนถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าจะ
เป็นนายกฯ วิทูร ท่านหมอแหยง หรือว่านายกฯ แต่ละท่านที่ขึ้นมาล้วนแล้วแต่หาพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
สานักงานของเรา บัดนี้ผมเรียนว่าพื้นที่ของกองช่างของเราเราสามารถที่จะสร้างตึ กได้เป็นสิบ ๆ ชั้นก็ได้
พื้นที่ตรงนี้พอแล้วเรามีถนนวงแหวนอยู่ใกล้ ๆ แล้ว เราไม่ใช่เข้ามาในซอยเหมือนแต่ก่อน ตรงนี้อยากจะ
ฝากท่านประธานฯ ถึงฝ่ายบริหารว่ารีบเถอะครับ ท่านยังทันอยู่ครับ เราสามารถที่จะกู้เงินได้หลายร้อย
ล้านในการดาเนินการ ผมอยากให้เป็นสัญลักษณ์ของท่านนายกฯ ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีบ้านอยู่เพราะผู้บริหารที่มีชื่อว่านายกฯ ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากอาเภอขามสะแกแสง เชิญท่านชาคริต ทิศกลาง จากอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมชาคริต ทิศกลาง จากอาเภอเฉลิม
พระเกี ย รติ ในวาระอื่ น ๆ ก็ ค งไม่ ต่ า งจากหลายๆ อ าเภอที่ เสนอความเดื อ ดร้ อ นในเรื่ อ งของถนน
โดยเฉพาะถนนถ่ายโอนของอบจ. แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าอาเภอเฉลิมพระเกียรตินั้น ปีนี้เป็นปีที่ก่อตั้ง
มาแล้ว 20 ปี และทางอาเภอก็จะจัดงานครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งอาเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งถือว่า
เป็นงานใหญ่พอสมควรซึ่งในงานนี้กิจกรรมที่สาคัญก็คือ มีการปั่นจักรยาน เส้นทางของการปั่นจักรยาน
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จะต้องปั่นไปยังถนนถ่ายโอนไปยังอบจ. ซึ่งถนนเส้นนี้ ก็มีปัญหามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ปลูกต้นไม้ก็ดี การปิดถนนตั้งเวทีกล่าวโจมตี อบจ.ก็ดี เกิดขึ้นมาแล้วครับ ฉะนั้น เมื่อมีกิจกรรมการปั่น
จักรยานครั้งใหญ่ในวันครบรอบ 20 ปี ของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ก็คิดว่าถนนเส้นนี้ก็คงจะเป็นถนนที่
ใช้ปั่นจักรยาน ซึ่งก็ตอนนี้มีผู้มาลงทะเบียนร่วมเป็ นพัน ขณะที่ปีก่อนที่มีการปั่นจักรยานครั้งใหญ่ สอง
พันกว่าคน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเองไปเป็นประธานเปิด เพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้การจัดงานและมีผู้มาร่วม
งานครั้งนี้ได้เห็นสภาพพื้นผิวของเรา กระผมจึงกราบเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ว่ า
กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวันนครราชสีมา เขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ขอจอง
เครื่องจักรกล เพื่อไปดาเนินการตรงนี้ ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายค่าน้ามันอย่างไร ผมขอรับผิดชอบ แต่ขอให้
ได้เครื่องจักรกล เพื่อที่จะไปดาเนินการก่อนที่จะมีการปั่นจักรยาน เพราะว่าประชาชนจานวนมากและก็
ความเสียหายในเรื่องของอุปสรรค และก็ภาพลักษณ์ของอบจ. เราครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณครับ เชิญท่านสมพร จินตนามณีรัตน์ครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
สมพร จินตนามณีรัตน์ จากอาเภอโนนสูง ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีนะครับ กับพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา สองล้านคน ลาดับที่สอง ก็คือ ฝ่ายบริหาร ที่จะได้รับอนิสงค์ของงบประมาณปี
2560 ในครั้งนี้ ก็ต้องกราบขอบพระคุณ ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ ถึงแม้
จะไม่มีการแปรญัตติสักนิดเดียว ด้วยความเคารพว่าผลประโยชน์สามพันห้าร้อยล้านเกิดกับการศึกษา
เด็กเยาวชน 58 โรงเรียน ได้รับงบประมาณที่ผ่านสภาแห่งนี้ไปพันกว่าล้าน และเหลืออีกเจ็ดร้อยล้าน
ผมก็ถึงบอกว่ามันเป็นอภิมหาข้อบัญญัติเพราะว่าจาได้ว่า ผมได้อภิปรายเป็นข้ อสังเกตไว้ว่า ปัญหาวันนี้
ปัจจุบันนี้ น้าก็ท่วม ในหลายอาเภออย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กราบเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ฝ่ายบริหารอยู่ในขณะนี้ แล้วก็วันนี้ก็ทราบว่าลมหนาวเข้ามาแล้ว อีกไม่กี่วันหรือสิ้นเดือนลมหนาวก็คงจะ
เข้า มา วั น นี้เรื่องของถนนเจ็ ด ร้อยล้ านและก็อยู่ เพีย งแค่ 10 อาเภอ เท่ า นั้น เอง วั น นี้ สจ. รับ เรื่อง
ร้องเรียนของถนนมากมายท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ก็อยากจะให้ท่านพิจารณาว่าโครงการบาง
โครงการในเรื่องของถนนมันจาเป็นทุกอาเภอ ผมถึงกราบเรียนว่าวันนี้พี่น้องสองล้านคนของจังหวัด
นครราชสีมาใน 32 อาเภอ เดือนร้อนเหมือนกันหมด อย่างที่ผมอภิปรายในสภาแล้วว่ามีถนนเส้นหนึ่งซึ่ง
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ โครงการถนนเส้นเดียวสามสิบเก้าล้าน น้อยที่สุดก็คือ 2,200,000 บาท ท่าน
ประธานที่เคารพที่กระผมต้องลุกขึ้นอภิปรายในวาระอื่นๆ ในวันนี้ ก็เพื่อที่จะได้หารือกับท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าวันนี้พี่น้องอีก 22 อาเภอ ยังไม่ได้บรรจุในเรื่องของความจาเป็นเร่งด่วนเรื่องของ
ถนน เราเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะคิดโครงการว่าหลังฝนถนนดี หลังจากที่น้าท่วมแล้ว ฝนตกเรียบร้อย
แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลอันนี้ ก็เห็นใจทางฝ่ายบริหาร
จริงๆ ก็อย่างที่ทราบว่าวันนี้ ใน 150 กว่าเส้นทางที่ถ่ายโอนมา รวมทั้ง 5,000 กว่ากิโลเมตร แต่ตรงนี้
ก็ควรจะกระจายงบประมาณไปสู่หลายๆ อาเภอ วันนี้อย่างที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายเมื่อสักครู่กระผมเห็น
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อ ก่อนเราเคยมีโครงการอบจ. สัญจรและก็ทุกปีทางฝ่าย
บริหารโดยท่านนายกฯ ก็ให้ความกรุณาไปประชุมกับผู้นาเรายังจากันได้ว่าจากอบจ. สัญจร เราก็ได้รับอ
นิส งค์ในหลายอาเภอที เดี ยวที่ เครื่องจั กรกลของอบจ. ถึง แม้ว่ า จะช ารุด เสี ย หายบ้ า งก็ไ ม่ เป็ นไร ไป
ปรับปรุงเส้นทางชุดบดอัดตรงนี้ที่กระผมอยากจะให้เครื่องจักรกลของอบจ. ถึงแม้ว่าวันนี้โครงการอบจ.
สัญจรเราจะไม่มีแล้ว แต่ความต้องการของประชาชนยังมีอยู่เหมือนเดิมในเรื่องของถนนหนทาง ถ้าท่าน
ประธานเห็นข่าวในทีวีวันนี้ จะเห็นได้ว่าวันนี้สื่อมวลชนแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเอง ท่านก็ยังท้วงติง
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ว่ายังมีอีกไหมที่ไปถ่ายรูป วันนี้ถนนอบจ. ยังไม่มีนะครับ ที่ไปถ่ายรูปออกข่าวว่าถนนน้าท่วมและเป็นบ่อ
และตักน้าอาบ นี่แหละครับท่านประธานที่กระผมเป็นห่วงและต้องลุกขึ้นอภิปรายเพราะผมจาได้ว่าใน
การกันเงินงบประมาณปีที่ผ่านมา ปี 59 มีการกันเงินที่จะซื้อเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นรถเกรดเดอร์ รถ
บดอัด ซื้ อเถอะครับ ถ้าเงินเข้า มาซื้ อเลย จะกันเงินไว้ 10-20 ล้าน ตรงนี้ ปี 60 แล้ วเราก้าวเข้า สู่
งบประมาณ 4 ปีที่แล้วเราผ่านมา วันนี้เราต่ออายุราชการเราก็อยากจะดูแลหรือว่าจัดซื้อเครื่องจักรกล
ซ่อมแซมบ้าง อย่างที่ผมเคยกราบเรียนว่าวันนี้ 32 อาเภอ โคราชใหญ่จริงๆ ตั้งเป็น 3 โซนได้ไหม ตั้ง
เป็น 3 โซน โซนละ 10 อาเภอ และก็จัดชุดเครื่องจักรกลสัก 4 ชุด แสตนบายไว้ชุดหนึ่ง วันนี้ผมเห็นใจ
เจ้าหน้าที่ที่ไปทางานรวมทั้งเห็นใจเพื่อนสมาชิกหลายครั้งที่เครื่องจักรอบจ. เข้าไป เพื่อนสมาชิกวิ่งเข้าไป
ต้อนรับดูแล ประสานกับผู้นา เป็นหน้าเป็นตากับฝ่ายบริหารทั้งนั้น ได้รับความกรุณาจากอบจ. กระผมก็
อยากจะเห็นสิ่งดีๆ เหล่านี้จากการใช้งบประมาณปี 60 ในครั้งนี้ ในการที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องของถนนหนทางและก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าถ้าแก้หรืออะไรได้ก็แล้ว แต่ก็ขอ
ความกรุณาว่ากระจายงบประมาณอย่าไปกระจุกตัวอยู่ที่ 10 อาเภอ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หรืออะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตว่ากระจายไปให้ทั่วถึงครบทั้ง 32 อาเภอ ครบทั้งประชากร 2 ล้านคน
อบจ. ได้เป็นที่พึ่งต่อไปในเรื่องของถนนหนทางครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณสมาชิกจากอาเภอโนนสูงครับ ขอเชิญท่านพรชัย อานวยทรัพย์ จากอาเภอครบุรีครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายพรชัย อานวยทรัพย์ ส.อบจ.จากอาเภอครบุรีครับ ผมมีเรื่องที่
จะชี้แจงฝากท่านประธานสภาไปยังเพื่อนสมาชิกสักนิดหนึ่งครับ เนื่องจากผมเองทางานอยู่สมาพันธ์
ชาวไร่มันสาปะหลังแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ประชุมสมาพันธ์ชาวไร่มันสาปะหลังทั้งประเทศเมื่อวันที่ 30
ที่ผ่านมา โดยมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง อยากฝากเพื่อนสมาชิกทั้ง 31
อาเภอที่เหลือ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ปลูกมัน สาปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย มีพี้นที่
ปลูกมันสาปะหลังเกือบสองล้านไร่ มีผลผลิตเกือบแปดล้านตัน คิดเป็นจานวนเกือบหนึ่งในสี่ของทั้ง
ประเทศสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดนครราชสีมาไม่ต่ากว่าสองสามหมื่นล้านบาทต่อปี ในขณะนี้ราคาหัวมัน
สาปะหลังนั้นตกต่าในรอบยี่สิบปี สมัยแต่ ก่อนยี่สิบปีที่แล้วมามันสาปะหลังอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาท ใน
วันนี้ ขายได้หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ ซึ่งต้นทุนของเกษตรกรนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละสองบาทสิบสตางค์ แต่
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตกรได้ประมาณการต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละบาทเก้าสิบสตางค์
ในวั นนี้ เกษตรกรน าหั วมัน สดไปขายขายได้ ประมาณบาทสามสิบ สตางค์ตกต่ าที่ สุดในรอบยี่ สิบ ปี ก็
อยากจะประชาสัมพันธ์แจ้งยังสมาชิกว่าได้ไปบอกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ปลูกมันสาปะหลังว่าใน
ขณะนี้ให้ชะลอการขุดเก็บเกี่ยวไว้ก่อนอย่าเพิ่งที่จะถอนมันออกมาเพราะว่าถ้าถอนตอนนี้ท่านขายบาท
สามสิบสตางค์ ท่านขาดทุน เพราะว่าต้นทุนท่านอยู่ที่สองบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกรัม วันนี้ปัจจัยหลาย
ปัจจัยที่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังมีความจาเป็นที่จะต้องถอนมันด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะ
ไปใช้หนี้ธกส. ไม่ว่าจะเอามาดารงชีพ แต่อยากให้เพื่อนสมาชิกชี้แจงนิดหนึ่งว่ามาตราการของรัฐบาลโดย
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์โ อชา ได้ มี ม ติครม. ออกมาเมื่ อวั น ที่ 30 สิง หาคมที่ผ่ า นมา 4 มาตรการที่
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อชะลอการขุดเก็บเกี่ยว ซึ่งเกษตรกรท่านใดมี
ความจาเป็นเร่งถอนมันในขณะนี้ ที่จะนาเงินไปใช้หนี้ธกส. เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ธกส. จะต้อง
บังคับให้ท่านชาระหนี้ ถ้าท่านไม่ชาระหนี้ท่านจะตกเกรด อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นทาให้เกษตรกรเร่งที่จะ
ขุดหัวมันสดออกมาตอนนี้ ประกอบกับราคาหัวมันสาปะหลังตกต่าทาให้เกษตรกรหลายรายพยายามที่
จะถอนมันออกมาก่อนที่จะปลูกพืชชนิดอื่ น เพราะคิดแล้วว่าในอนาคตอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถึงฤดูเก็บ
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เกี่ยวมันสาปะหลัง ขายมันสาปะหลังก็จะไม่ได้ราคาเพราะในขณะนี้ยงั ไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง
ราคายังบาทสามสิบสตางค์ ถ้าถึงฤดูการเก็บเกี่ยวประมาณเดือนหน้าราคาจะตกต่ากว่านี้แน่นอน ก็เลย
ทาให้เกษตรกรนั้ นตื่น เร่งขุดหัวมันออกมาขายจึงทาให้เกษตรกรขาดทุนไปอย่างมาก รัฐบาลเองก็เลย
ออกมาตราการช่วยเหลือเกษตรกร 4 มาตรการ คือ 1.มาตรการสินเชื่อชะลอการขุดเก็บเกี่ยว ท่านไป
รับเงินที่ธกส. ได้ รายละห้าหมื่นบาทโดยทางรัฐบาลจะไปช่วยเหลือดอกเบี้ย 2.มาตรการลดต้นทุนในการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิต นั่นคือ รัฐบาลเองได้อนุมัติวงเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังรายละไม่เกิน
สองแสนสามหมื่นบาทต่อราย ท่านสามารถกู้มาทาระบบน้า เพื่อเพิ่มผลผลิตได้ สาหรับเกษตรกรเชื่อมั่น
ว่าในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อาเภอ เป็นหนี้ ธกส. ไม่ต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ท่านใดที่เป็นหนี้ธกส.
แล้วเดิมทีไม่สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้แต่ท่านมาเข้าโครงการมันสาปะหลัง ธกส. จะยกเว้นให้ ท่าน
สามารถกู้เพิ่มได้โดยไม่คิดวงเงินเก่า 3.มาตรการรวบรวมผลผลิต เนื่องจากราคาตกต่าวันนี้ก็เลยให้พี่
น้องเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งเป็นสหกรณ์หรือ เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อที่จะมาผลิตมันเส้นเอง ผม
กราบเรียนอย่างนี้ครับว่า ในเรื่องของมันสาปะหลังนั้น 100 เปอร์เซ็นต์ มันสาปะหลัง 30 ล้านตันทั้ง
ประเทศไทย เป็นการนาไปผลิตเป็นแป้งมันสาปะหลัง 55 เปอร์เซ็นต์ 40 เปอร์เซ็นต์ ไปผลิตเป็นมันเส้น
อีก 5 เปอร์เซ็นต์ไปผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าสารเคมีต่างๆ แต่ในวันนี้ตลาดมันเส้นหายไปเนื่องจากอาจ
เพราะว่าเกษตรกรเราเองไม่อยากจะมาผลิตมันเส้นหรือกาบมันตากแดดขาย ส่วนใหญ่จะใช้หัวมันสดเข้า
โรงงาน เพราะฉะนั้น ความต้องการของโรงงานมันสาปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา 23 โรงงาน แต่
ผลผลิตเกือบ 8 ล้ านตัน เพราะฉะนั้น ในตลาดของมันเส้นยังต้องการ รัฐบาลก็เลยอนุมัติวงเงินที่จะให้
เกษตรกรรวบรวมผลผลิตมันสาปะหลังส่งกับโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาแต่ด้วยมาตรการ
เหล่ า นี้ ผมเองในคณะท างานก็ไ ด้ เสนอไปและผ่ านครม. ออกมา หลั ง จากมี ม ติ ครม. เมื่ อวั น ที่ 30
สิงหาคม ที่ผ่านมา ยังไม่ตอบโจทย์ความเดือนร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง เกษตรกรผู้
ปลูกมันสาปะหลังยังเดือนร้อนกันอยู่ทางคณะกรรมการนโยบายมันสาปะหลังแห่งประเทศไทย ก็เลยได้
คิดหาวิธีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังอย่างเร่งด่วนอีกเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เนื่องจาก
ราคาหัว มั น สดตกต่า ในวั น นี้ เองคงจะเอาเข้ามติ ครม. ในวั น นี้ อีกกรณี หนึ่ง เร่งด่ ว น นั่ น คื อ พั กหนี้
เกษตรกรประมาณ 2 ปี เพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นไม่ต้องไปพะวงเร่งถอนมันเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้ธกส. ใน
วันนี้นาเข้ามติครม. น่าจะอนุมัติผ่านในวันนี้ เพราะว่าเราเสนอให้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ไป ประเด็นที่สอง
ที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเร่งด่วน คือ ทางกระทรวงพาณิชย์เอง ได้เรียกผู้ประกอบการโรงงานเอทานอล
ทั้งประเทศได้ไปตกลงที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะทาการตกลงเซ็นเอ็มโอยูร่วมในการรับซื้อมันสาปะหลัง
จากเกษตรกรอีกทางหนึ่ง เพราะปัจ จุบันนั้น เกษตรกรขายหัวมันสดไปที่โรงแป้งเกิน 55 เปอร์เซ็นต์
เอทานอลเองไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโรงงานเอทานอลทั่วทั้งประเทศสามารถแชร์มันสาปะหลังไปได้ ก็จะ
ทาให้ราคามันสาปะหลังสูงขึ้น เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานไปถึงเพื่อนสมาชิกได้ชี้แจงบอกกล่าวต่อ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังสักนิดหนึ่งได้ช่วยเหลืออย่าเพิ่งให้เขาขายมันขาดทุน ตอนนี้ให้ชะลอไว้สัก
นิดหนึ่งเดี๋ยวมาตรการในวันนี้จะออกผ่านครม. ออกมาที่จะช่วยเหลือ อย่างน้อยในวันนี้ที่จะเซ็นเอ็มโอยู
ร่วมกับโรงงานเอทานอลทั้งประเทศก็จะช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากขายหัวมันสด ณ วันนี้ ติดป้าย
โรงงานหนึ่งบาทหกสิบสตางค์ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ในวันนี้ทางสมาพันธ์เราเองได้ต่อรองกับรัฐบาลขอให้
รัฐบาลช่วยและก็จะเซ็นเอ็มโอยูกับโรงงานเอทานอลโดยทีจ่ ะรับซื้อกับเกษตรกรไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละหนึง่
บาทเก้าสิบสตางค์ อันนี้จะเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลื อเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลัง ก็ประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บ มาตรการการช่ ว ยเหลื อเกษตรกรผู้ ป ลู กมั น ส าปะหลั ง ให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชน ในจั ง หวั ด
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นครราชสีมา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมันสาปะหลัง มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด มีผลผลิตมากที่สุด แต่ในวันนี้ก็
เดือดร้อนมากที่สุดเช่นเดียวกัน เนื่องจากหัวมันสดตกต่า วันนี้ทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายาม
ที่จะหามาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ออกมาแล้วส่วนใหญ่
ไม่ค่อยทราบถึงพี่น้องประชาชน จากนโยบายของรัฐบาลคราวที่แล้วจากการสารวจออกมาตรการออกมา
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ เมื่อครั้งหนึ่งว่ามาตรการที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกมัน สาปะหลั งรายละไม่เกิน สองแสนสาม ในจังหวัด นครราชสีม ามี พี่น้ องประชาชนได้ เข้าใช้ใน
โครงการไม่ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ จากงบประมาณสองหมื่นกว่าล้าน ใช้ไม่กี่พันล้านในส่วนนี้ เนื่องจากพี่
น้องประชาชนเองอาจไม่ทราบข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลของทางภาครัฐที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก็
อยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปถึงเพื่อนๆ สมาชิกในแต่ละอาเภอ ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนใน
อาเภอต่างๆ นั้น ประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกมันสาปะหลังเกือบทุกอาเภอ เพราะฉะนั้ น ยามนี้พี่
น้องประชาชนเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตร ถ้าปีใดผลผลิตทางการเกษตรราคาดีก็จะทาให้
เศรษฐกิจของเมืองโคราชเติบโตเป็นอย่างมาก เพราะว่าโคราชเราเองอาศัยมันสาปะหลังเป็นพืชที่ทา
รายได้รองจากข้าว ก็ฝากท่านประธานสภาไปถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับได้ประชาสัมพัน ธ์และบอก
กล่าวกับพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
ขอกราบขอบพระคุณท่านพรชัย อานวยทรัพย์สมาชิกจากอาเภอครบุรีครับ ขอเชิญท่านมนัส ศรีบงกช
จากอาเภอโนนไทย ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาทุกท่านครับ กระผมมนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต
อาเภอโนนไทยครับ ต้องกราบเรียนต่อท่านประธานสภาฯ และท่านผู้บริหาร เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ดี
ที่พวกเราได้มาลงมติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560 ซึ่งเป็นงบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้จัดทาดี
มาก งบประมาณสามพันกว่าล้าน ไม่มีการแปรญัตติและก็มีการลงมติที่พร้อมเพรียงพร้อมใจกันทุกคน
และก็หลังจากนี้เราก็จะได้ใช้งบประมาณเพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนและก็ดูแลในเรื่องการทาถนน
หนทาง เนื่องจากในสี่ปีทีผ่านมาเราได้ทากิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ไม่ว่าการขุดลอกแหล่งน้า การทา
ถนนหนทาง ในปี 60 นี้ ฝ่ายบริหารได้เน้นในเรื่องของการทาถนนมากที่สุดโดนเฉพาะในถนนที่เป็นถนน
ถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่น่าเสียดายนิดเดียวครับว่าถนนเรายังไม่ครบทุก
อาเภอก็ฝากไปถึงฝ่ายบริหารว่าเราจะสามารถนางบประมาณส่วนไหนที่ไปเพิ่มเติมหรือขอจากกรมการ
ปกครองท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเอามาทาให้มันเพิ่ม เอามาทาให้ได้ทุกอาเภอ เพื่อความอยู่ดีกินดี
ของพี่น้องประชาชนและก็การสัญจรไปมา วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องถนนเป็นเรื่องที่สาคัญและก็มี
ถนนหลายสายที่มีพี่น้ องประชาชนได้ทนกับความเสียหายไม่ได้ และก็ไปอาบน้ าบนถนนก็เกิด ความ
เสียหายไปสู่โลกโซเชียลมีเดีย วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้น
ที่จะมาเกิดกับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็เรียบผ่านท่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่าย
บริหารว่าเราจะจัดการถนนที่มันเริ่มมีความเสียหายหลังจากที่ฝนตก และก็ขอสนับสนุนเพื่อนสมาชิกที่ได้
นาเสนอในเรื่องของหลังฝนถนนเรียบ ซึ่งเป็นโครงการที่เราเคยได้ดาเนินการมาอยู่เป็นประจา โครงการ
หลังฝนและส่งชุดบดอัดเข้าไปในการเกรดบดอัดทาถนนให้เข้าสู่สภาพปกติเพื่ อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้
ในการสัญจรและขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรด้วยความสะดวกรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลา การ
ประชุมครั้งที่แล้วผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าอาเภอโนนไทยที่ผมอยู่
ประสบปัญหาภัยแล้งน้าเพิ่งจะมา วันนี้ต้องกราบเรียนต่อท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารต้อง
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ขอบพระคุณที่ฝ่ายบริหารได้ส่งเครื่องสูบน้าไปที่อาเภอโนนไทยจานวนหลายเครื่องและวันนี้ดาเนินการ
สูบน้าเข้าเก็บในสระสาธารณประโยชน์ได้หลายตาบล ปัญหาต่อไปที่พี่น้องประชาชนอาเภอโนนไทยจะ
ประสบคือภัยน้าท่วม ตอนนี้ท่วมแล้ว 4 ตาบล ตาบลกาปัง ตาบลค้างพลู ตาบลสาโรง ตาบลบ้านวัง
เนื่ องจากล าเชี ยงไกรตอนบนที่ อาเภอด่า นขุน ทดรับ น้าปริม าณที่ มากและปล่ อยลงมาสู่ล าเชี ย งไกร
ตอนล่างในเขตพื้นที่ตาบลบัลลังก์ เขตอาเภอโนนไทย เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว 10 วันที่ผ่านมาเขื่อนลาเชียง
ไกรตอนล่างไม่มีน้าเลย แต่ปรากฏว่าผ่านไป 3 วั น ปริมาณน้าลงมาจากลาเชียงไกรตอนบนอาเภอด่าน
ขุนทดเข้าเขื่อน 3 วัน 24 ล้านลูกบาศก์เมตรเต็มจนล้นเขื่อนทาให้ต้องระบายน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ป้องกันปัญหาประตูบานระบายเขื่อนจะพัง ต้องระบายแล้วก็ลงไปท่วมที่ 3 ตาบล และต่อจากนี้ก็จะไปที่
โนนสูง พิมาย ชุมพวง ต่อไป ปริมาณน้า ณ วันนี้ น้าทรงเรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่มีฝนลูกใหม่มา ที่ว่าจะ
มาวันที่ 4-6 ก็เข้าสู่ภาวะปกติ เพราะฉะนั้นฝากเรียนประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ว่าปัญหาที่
ตามมาต่อไปในพื้นที่ลุ่มน้าลาเชียงไกร อีกหลายอาเภอที่ต้องประสบปัญหาน้าท่วม แต่โนนไทยโชคดีท่วม
ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่ง เพราะฉะนั้นต้องฝากเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารเรื่องที่หนึ่งที่เรา
จะต้องดูแลต่อไปก็คือ ถนน ที่จะเกิดความเสียหายจากฤดูฝน อีกหนึ่งเดือนจากนี้ไปก็จะต้องเริ่มซ่อม
ถนนกันแล้ว ก็ฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่าให้จัดชุดบดอัด ตามที่ท่านสมาชิกได้นาเสนอไปเมื่อสักครู่
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ท่า นมนั ส ศรีบ งกช จากอาเภอโนนไทยครับ ขอเชิญ ท่า นนายสาทิช บวชสั นเที ยะ จาก
อาเภอพิมาย ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ
ท่านหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มาครับ ผมสาทิ ช บวชสันเทีย ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอพิมาย ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณท่าน
นายกฯ ผ่านทางท่านประธานสภาฯ ว่าทางพิมายตอนนี้น้าก็ท่วมหลายวันเพราะว่าน้าต่างๆ จากทุก
อาเภอหลายอาเภอไหลมารวมกันที่อาเภอพิมาย ผมก็ได้ประสานงานมาจากท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท่านผู้อานวยการธีระชัย เทพนอก ก็ได้ส่งรถแม็คโครไปขุดลอกผักตบชวาที่สะพานบ้านขาม
ใต้ ตาบลดงใหญ่ แม่น้ามูล และหลังจากนั้นจะไปลอกที่ลาน้าเค็ม ที่สะพานบ้านกล้วย ตาบลดงใหญ่ ถ้ า
ไม่ลอก 2 จุดนี้จะทาให้น้าเอ่อท่วมหลายๆ ตาบลของอาเภอพิมาย ตอนนี้ก็ท่วมนาข้าวเสียหายเยอะ
พอสมควร ก็ต้องขอบพระคุณทางท่านนายกฯ ด้วยนะครับที่ได้ส่งรถแม็คโครไปช่วย จะขอต่อนะครับ ขอ
ต่อสภาแห่งนี้ ท่านนายกฯ ก็นั่งอยู่ตรงนี้ว่าก่อนหน้านั้นก็มีถนนขาด 2 ตาบล คือ ตาบลโบสถ์ กับตาบล
รังกาใหญ่ ทาให้น้าท่วมถนน ท่วมบ้านเรือน เยอะพอสมควร ก็จะเอารถแม็คโครตรงนี้ไปทาถนนดิน 2
ตาบล ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ขอลอกผักตบตรงนี้เสร็จก่อน ก็ขอทางสภาแห่งนี้เลย และผมเองก็ให้
ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เขาทาหนังสือร้องขอมาด้วย จากที่ผ่านวาระ 2 วาระ 3 ไปแล้ว ผมก็เห็น
ท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่าถนนพื้นที่แต่ละอาเภอมีความเดือดร้อนที่พิมายเองก็มีความเดือดร้อนเยอะ
เหมือนกัน แล้วหลายครั้งก็ร้องขอมาทางฝ่ายบริหารท่านก็ให้การสนับสนุนรถเกรด รถบดอัดน้าไปเป็น
ประจา แต่หลายครั้งเหมือนกันผมก็ไปดูเจ้าหน้าที่เขาทางานก็ สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เวลาเรามีกิจกรรม
อะไรเยอะๆ รถเกรด รถบด รถน้า ก็จะจอด ผมก็ไปถามคนขับรถว่าทาไมเราไม่เกรดต่อมันจะเสียเวลา
เปล่าๆ อาเภออื่นเขาจะได้เอาไปใช้ต่อ ก็ได้รับคาตอบจากพนักงานขับรถว่าคนขับรถเกรดไม่มา คนขับรถ
เกรดไม่พอ เป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะมีเครื่องจั กรอะไรให้พอเพียงกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนแล้วอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารลองดูว่าคนขับรถเกรดที่มีความจาเป็นเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
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ได้ เพราะว่ารถเกรด 2-3 คัน เท่าที่ถามมามีคนขับอยู่คนเดียว คนขับคนนี้ไปช่วยงานด้านอื่นรถก็จอดอยู่
เฉยๆ อันนี้ผมถามปัญหาจากคนขับรถนะครับ แต่ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการแก้ไขหรือยังนะครับ ถ้ายังไม่
แก้ไขก็อยากจะให้แก้ไขครับ รถจอดอยู่เฉยๆ จะได้ทางานอย่างทั่วถึง และก็ต้องขอขอบคุณท่านฝ่าย
บริหารว่ากิจกรรมต่างๆ ที่อาเภอพิมายร้องขอเมื่อไรทางฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการก็ให้การสนับสนุนมา
โดยตลอด ก็อยากจะกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่ านสมาชิ กจากอาเภอพิ มายนะครับ มีส มาชิกท่า นใดแจ้ง ถึง ความเดื อนร้อนของพี่น้ อง
ประชาชนเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญท่านประพจน์ ธรรมประทีป
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมประพจน์ ธรรมประทีป จากอาเภอ
เมือง เขต 4 ครับ ท่านประธานครับ ในเขต 4 ของผมนั้นคือ ตาบลบ้านใหม่ เป็นตาบลที่ติดกับตาบล
โคกกรวด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นความรับผิดชอบของท่านประธานสภาฯ ได้รับการดูแลอยู่ตรงนั้น สาหรับ
ตาบลบ้านใหม่นั้น จะมีปัญหาก่อนตาบลอื่นในอาเภอเมืองก็คือ ปัญหาของเรื่องน้า ถ้าน้าจะขาดก็ขาด
ก่อน ถ้าน้าท่วมก็จะท่วมก่อนเขา เพราะว่าตาบลบ้านใหม่ได้รับน้ามาจากตาบลสุรนารี ซึ่งขณะนี้ ถ้าท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบและทางฝ่ายบริหารได้รับทราบว่าบริเวณตาลคู่ได้มีการถมพื้นที่ที่จะทาตลาด
ค้าส่งของจังหวัดนครราชสีมาอีกแห่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น น้าที่ไหลมาจากตาบลสุรนารีขณะนี้ไม่มีที่กักเก็บ
แล้ว ก็มีส่ว นที่จะต้องสู บข้ามถนนมิ ตรภาพมายั งวิท ยาลัย ทางอีกฝั่งหนึ่งของตาบลบ้านใหม่น ะครับ
เพราะฉะนั้น การระบายน้าตรงนี้ ตาบลบ้านใหม่นั้น เป็นตาบลที่มีพื้นที่ต่าและเป็น ที่กักเก็บน้าเป็นอย่าง
ดี และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ขณะนี้ก็คือบ้านจัดสรรได้เกิดขึ้นมากในตาบลบ้านใหม่และสิ่งที่จาเป็นมาก
ที่สุดคือทางระบายน้า ซึ่งไม่มีทางระบายน้าที่จะไปลงลาตะคองหรือจะไปลงลาปรุ ซึ่งเมื่อก่อนลาปรุแห่ง
นี้เป็นสายน้าที่เลี้ยงชีวิตชาวตาบลบ้านใหม่มาโดยตลอด และปัจจุบันด้วยความเจริญทางวัตถุ การเจริญ
ทางสังคม ลาปรุได้ถูกรุกล้า 5 เมตร ถึง 10 เมตร ตอนนี้เหลือบางแห่งเหลือแค่ 2-3 เมตร จึงทาให้การ
ระบายน้านั้นล่าช้ากว่าทีอ่ ื่น เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงไปพร้อมกับ
ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ไปดูปัญหาน้าท่วมของตาบลบ้านใหม่ซึ่งทางเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ได้แจ้งมายังจังหวัดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงไปสารวจพื้นที่เนื่องจากท่านก็
ยังแปลกใจว่าทาไมตาบลบ้านใหม่น้าจึงท่วมขณะนี้ ได้ลงไปกับคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กับท่า น
นายกเหล่ากาชาดฯ ไปดูมีหมู่ 7 กับหมู่ 10 ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้าท่วมขนาดเอว พี่น้องสมาชิกอาจไม่เชื่อนะ
ครับว่าน้าจะท่วมขนาดเอว ได้รับการช่วยเหลือจากกรมชลประทานแล้วก็กรมบาดาลน้าที่ 5 ได้ส่งเครื่อง
สูบน้าขนาดใหญ่ไปช่วยกันสูบขณะนี้ยังต้องสูบน้าอยู่เลย เพราะว่าไม่มีทางระบายน้าแต่ผมคงคิดว่าอีกไม่
นานก็คงจะดีขึ้น เพราะว่าทางเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับกรมทางหลวงได้วางท่อสี่เหลี่ยมหรือที่
เรียกว่า บล็อกคอนเวิร์ส จากสามแยกปักธงชัยผ่านใต้สะพานกลับรถบริเวณสวนพริกไทยไปลงที่เขื่อนคน
ชุม คงจะดีขึ้น แต่อย่างไรก็แล้วแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราก็ยังมีความห่วงใยในพี่
น้องที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมืองลงไปดู ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็สั่ง
บอกว่าหน่วยงานไหนที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ให้มาดูแล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้สั่งกับ
ป้องกันจั งหวัดหาทางช่วยเหลือพี่น้องชาวตาบลบ้านใหม่ ทางศูนย์เมืองก็ได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือและเมื่อสอง
วั น ที่ แล้ ว ได้ รับ โทรศัพ ท์ จ ากศูน ย์ เ มื องว่ า องค์การบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม าไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ช่ว ยเหลื ออะไรได้เลยเพราะว่า ไม่ ถูกต้ องตามระเบี ย บนะครับ จึ ง ฝากตรงนี้ น ะครับ ว่ าเพราะฉะนั้ น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราได้สอบถามไปยังเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เทศบาลตาบล
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บ้านใหม่ก็บอกว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรได้เลย ผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ครับว่า
ทาอย่างไรเราถึงจะได้รับการช่วยเหลือและไปดูแลพี่น้องเราที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับให้ได้
เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ของพี่น้อง เพียงแค่ถุงยังชีพแค่นั้นเองนะครับ ถุงหนึ่งก็ประมาณ 500-600 บาท
แต่เราออกไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทาอะไรได้นะครับ จึงฝากไปยังท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
ว่า เมื่อเราออกไปแล้วพี่น้องเราไม่ได้ทราบเลยว่าจะช่วยเหลือได้หรือไม่ได้ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ผมก็
ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรเนื่องจากระเบียบ
ของทางราชการ อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่า ทาอย่างไร หาวิธีอย่างไรที่จะช่วยเหลือพี่น้องเราได้
และผมคิดว่าอีกไม่นานนี้ เมื่อน้าไปหนาวก็มาผ้าห่มจะซื้อได้อีกหรือเปล่า จึงฝากท่านประธานไปยังฝ่าย
บริหารครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณท่านประพจน์ ธรรมประทีปจากอาเภอเมืองครับ ท่านสมชาย จากอาเภอแก้งสนามนาง
เชิญครับ
นายสมชาย ภิญโญ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผม สมชาย ภิญโญ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอาเภอแก้งสนามนาง ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับท่าน
นายกแล้วก็พนี่ ้องประชาชนนะครับที่ วันนี้สภาเราได้ผา่ นงบประมาณ 3,379 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
โครงสร้างพืน้ ฐาน 538 ล้านบาท แต่ในงบประมาณนะครับ 3,000 กว่าล้านบาท ไม่มีของอาเภอแก้ง
สนามนางเลยและอีกอาเภออื่นก็ไม่มีนะครับ วันนี้ถือว่าผ่านร่างงบประมาณด้วยความมีหวังในอนาคตว่า
ท่านนายกจะได้เล็งเห็นว่าทุกอาเภออย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดว่า อีกเกือบ2 0 อาเภอไม่มีงบประมาณ
นาไปกระจายสู่พนี่ ้องประชาชน สจ.ถือว่าเป็นสมาชิกซึ่งอยู่กับพี่น้องประชาชน อยู่ใกล้ชดิ ประชาชน ถือ
ว่า สิ่งต่างๆที่เราเสนอเข้ามาตอนนี้อยู่ในแผนมีมากมาย ไม่ใช่วา่ แต่ถนน อาเภอแก้งสนามนางมีถนนถ่าย
โอนทั้งสิน้ 3 เส้นทางนะครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้รบั จัดสรรนะครับ ขออนุญาตท่านผู้บริหาร ด้วยความ
เคารพรักท่านนะครับ ที่ผมพูด ปกติผมไม่ค่อยพูด ทีผ่ มพูดเพราะผมรักท่านนะครับ แล้วก็พี่น้อง
ประชาชนแก้งสนามนางก็รักท่านนะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิง่ นะครับว่า ในโอกาสข้างหน้า ท่านจะให้
เกียรติสจ.ที่ท่านได้บรรจุแผนทีผ่ ่านคณะกรรมการแผนแต่ละอาเภอ บรรจุในอาเภอนะครับมาพิจารณา
ยื่นญัตติผา่ นสภา ท่านประธานสภาบรรจุร่างและความเดือดร้อนประชาชนนาสู่สภาเพื่ออนุมัติเห็นชอบ
ต่อไป อย่างไรท้ายที่สุดนะครับก็ขออนุญาต ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
ที่ได้ผา่ นร่างงบประมาณ 3,379 ล้านบาทนะครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายก จะเร่งรีบและใช้
งบประมาณให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนของอาเภอแก้งสนามนางต่อไป ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกจากอาเภอแก้งสนามนางนะครับ ครับท่านฝ่ายบริหารครับ มีอะไรชีแ้ จงไหม
ครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษณ์ สุวรรณฉวี เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุก
ท่านนะคะ ที่ได้ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง 32 อาเภอ ถือว่าทุกๆท่าน ทางฝ่ายนิติ
บัญญัติก็ได้เป็นหูเป็นตาแทนทางฝ่ายบริหารนะคะ บางอาเภอก็น้าท่วมบ้าง ไม่ท่วมบ้างก็แล้วแต่กรณี
ส่วนในกรณีที่น้าท่วมบ้านเรือนหรืออะไรก็ตาม มีผู้สงสัยหลายท่านว่า เอ๊ะทาไมต้องบอกนายกด้วยหรือ
ดิฉันบอกว่าโทรบอกเลย เหตุผลดิฉันไม่มี อะไรหรอกค่ะ วัตถุประสงค์ของดิฉันคือว่า ดิฉันเองจะได้ไป
เยี่ยมพร้อมกับสมาชิกทุกอาเภอ แต่ละอาเภอที่น้าท่วมเท่านั้นเอง เพราะเราจะได้ไปได้ทันใจแล้วก็ในการ
ที่ออกไปเยี่ยมแล้วนี่ท่านคะ ท่านสมาชิกคะ นิดหนึ่งว่าช่วยแวะไปที่ศูนย์ประสานงานหน่อยสักนิดหนึ่ง
เพราะเราทางานร่วมกันนะคะ รายชื่อผู้เดือดร้อนทั้งหมด พอไปแจกของแล้วท่านเร่งดิฉันให้ออกไป แต่
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รายชื่อไม่ตามมาสักทีหรอกค่ะ ต้องกลับย้อนไปดูตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็ดิฉันเองยึดถือระเบียบเป็นหลัก
และถ้าความเดือดร้อนที่ฉันทราบอยู่ในเรื่องโครงสร้างหรืออะไรก็ตาม แต่ดิฉันขอตอบนิดหนึ่งค่ะ ขอดูแล
บ้านเราเองก่อน พอเสร็จแล้วถ้าบ้านเราดีแล้ว เราก็จะดูข้างบ้านนะคะ เราดูทุกคนค่ะ แต่ถ้าบ้านเรายัง
ไม่สวยงาม ให้เขามาว่าเรา เอ๊ะทาไมเราไม่รู้จักดูแลบ้านเรา ก็เป็นประเด็นอีกใช่ไหมคะ ยังคิดว่าทุกคนคง
ทราบว่าปัญ หาที่เกิดขึ้น นี้เรามีทางแก้ไขนะคะ แล้ว ดิ ฉันบอกแล้ วว่าเราจะดูแลความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่เรามีระเบียบที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ดิฉันยึดถือระเบียบไว้ก่อนตอนนี้นะคะ ก็
คงต้องขอขอบคุณทางด้านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะว่า ในเรื่องของ
ความเดือดร้อน ดิฉันต้องขอขอบคุณที่ได้ เป็นหูเป็นตาแทน ไม่ว่าทุกเรื่อง หรือแม้แต่ในเรื่องของระบบ
ราชการก็ตาม ถ้ามีอะไรเดือดร้อน ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเปิดโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง ไม่เคยปิดโทรศัพท์เลย
ดิฉันยินดี เบอร์โทรศัพท์ดิฉันคงไม่ต้องบอกนะคะเพราะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะคะ และทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทุกกองยินดีต้อนรับท่านสมาชิกนะคะ ที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อพวก
เราจะได้ทราบทุกคน ขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ

ครับต้องขอขอบคุณท่านนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ท่านพรชัย จากอาเภอครบุรี เขต2
ครับ
นายพรชัย อานวยทรัพย์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมพรชัย อานวย
ทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอาเภอครบุรี ขอเพิ่มเติมนะครับ พอดีได้รับไลน์ด่วน
หนังสือจากผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เมื่อสักครู่นี่เอง ที่จะเรียกประชุมส่วน
เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลังนะครับ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น. ณ อาคารท้าวสุรนารีนะ
ครับ เพื่อที่จะหารือในเรื่องมันสาปะหลัง ผมจะได้มีข้อมูลนิดหนึ่งนะครับในแต่ละอาเภอ เพราะว่าทาง
ผู้ว่าฯเองต้องการที่จะทราบ และจะต้องรายงานไปที่กรมการค้าภายในว่าอาเภอไหนบ้างที่จะมีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการในเรื่องของการรวบรวมมันสาปะหลัง ส่วนอาเภอไหนที่จะมีเกษตรกรที่จะรวบรวมกัน
ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินวิสาหกิจหรือว่ากลุ่มละ 20 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 1% นะครับ ก็
แจ้งยังเพื่อนสมาชิกไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลั งด้วยในวันที่ 10 นะครับ บังเอิญว่าเพิ่งได้รับไลน์
จากท่านผู้ว่าฯ ว่าให้ร่วมประชุมในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เวลา 09:00 น ในเรื่องของมันสาปะหลังนะครับ
ก็ประชาสัมพันธ์ไปยังอาเภอต่างๆ ว่าเผื่อมีนายอาเภอของท่านที่ปลูกมันสาปะหลังที่อยากจะมีกลุ่มที่จะ
รวบรวมมันสาปะหลังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย และทางรัฐบาลเองจะสนับสนุนงบประมาณกลุ่ม
ละ 20 ล้านบาทในการรวบรวมผลผลิตมันสาปะหลังที่จะส่งให้กับโรงงานต่างๆ โดยที่ทางรัฐบาลจะ
ช่วยเหลือดอกเบี้ย ทางกลุ่มจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1% ต่อปี ขอกราบขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านพรชัยครับ ไม่มีแล้วนะครับ เชิญ ท่านประพจน์ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยความเคารพท่านประธาน
ครับ ฝากบอกผ่านท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารนะครับ เมื่อสักครู่นี้ ท่านนายกได้บอกว่า หลักฐาน
ต่างๆ ของแต่ละ สจ. จากการที่ออกช่วยเหลือแล้วหลักฐานมาไม่ครบนั้น ผมก็ต้องกราบเรียนแบบนี้ครับ
ว่า ต้องขอความกรุณาพี่น้องเราชาว สจ.ด้วยนะครับ ให้ความร่วมมือนิดหนึ่ง แต่ผมอยากจะกราบเรียน
แบบนี้ว่า สาหรับในเขตอาเภอเมืองนั้นไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เลย แม้กระทั่งครั้งที่แล้วถ้าท่านจาได้ พร้อม
กับโนนสูงนะครับ ท่านนายกสั่งในที่นี้เลยว่า ไปจัดการเลยพรุ่งนี้นะครับ โนนสูงได้ไปเรียบร้อยแล้วแต่
อาเภอเมืองยังไม่ได้ และครั้งที่สองสามวันที่ผ่านมานี้ ที่ท่านผู้ว่าลงไปเยี่ยมพื้นที่ เอกสารพร้อมครับ ส่ง
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มากับศูนย์เมืองเลย ก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ ที่พูดนี้ ไม่ได้อะไรมากมาย เพียงแต่บอกว่าเป็นการ
รักษาหน้า รักษาชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราแค่นั้นเอง ไม่มีคาตอบครับ
ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเพราะอะไรไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้เหมือนกัน ตรงนี้ผมถึงบอกว่า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี มาทั้ง 48 ท่าน พร้อมครับที่จะเป็นกระจกเงา แต่ผมไม่อยากให้
ทางฝ่ายบริหาร มองเป็นกระจกเงาเพื่อเห็นแต่ตัวท่านเอง อยากให้มองเป็นกระจกฝ้าหรือกระจกใส เพื่อ
มองทะลุไปแล้วก็เห็นเงาตัวเองในกระจกนั้นครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงกราบเรียนท่านประธานสภาว่า
ขอให้ท่านพิจารณานะครับว่า การช่วยเหลือตรงนี้เราจะทาอย่างไรได้ ให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบในอนาคตต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านสมพรกับท่านชุณห์นะครับ เชิญท่านสมพร ก่อนครับ เชิญครับ
นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ หารือนิดเดียวครับท่านประธานครับ เนื่องจากได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากเพื่อนสมาชิกนะครับว่า วันนี้ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวนะครับ ก็อยากจะไปถวายพระพรท่านนะครับ ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาฯ
ครับๆ ถ้างั้นเดี๋ยวปรึกษาอีกทีหนึ่งนะครับ เชิญท่านชุณห์ครับ
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ช่วงนี้ก็คงจะเป็นไตรมาส
แรกนะครับในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งถ้าดูงบประมาณ
แล้วนะครับ ก็อยากจะฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารซึ่ งเรามีหัวหน้าศูนย์อยู่ประจาทุกอาเภอนะครับ
ผมอยากจะเรี ย นว่ า หั ว หน้ า ศู น ย์ นั้ น น่ า จะเป็ น หั ว หน้ า ศู น ย์ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม เช่ น เป็ น
คณะกรรมการในการตรวจงานเสนองาน อันนี้มีแต่เสนองาน แต่เวลาโครงการไปแล้วไม่มีสิทธิไม่มีเสียง
ในการตรวจงาน ซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับนะครั บว่าชื่อและเกียรติยศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
คุณภาพงานต่างๆนั้นนะครับ ผมคิดว่าอยากจะให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
อยากจะให้หัวหน้าศูนย์นั้นมีความรับผิดชอบร่วมในการเป็นคณะกรรมการ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ไม่ว่า
จะทาถนน ไม่ว่าจะทาแหล่ง น้า ซึ่งเวลานี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อน หมายถึงว่า
ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกั น เค้ า ก็ ย กว่ า เราเป็ น พี่ ใ หญ่ อ ยู่ แ ล้ ว อยากให้ มี คุ ณ ภาพให้ ม ากขึ้ น เท่ า นั้ น เองนะครั บ
โดยเฉพาะถนน ถนนสายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมมติว่าเราออกไปทาโครงการ 3 เมตร 4
เมตร ผมอยากให้เราทา 6 เมตร ก่อน อย่างน้อยถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นก็รถสามารถ
สวนกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะว่าหากพื้นที่ไหนที่ไม่ยินยอมให้ทาถนนกว้าง เราก็อย่าไปทา เอา
ตรงที่มันกว้างก่อน ไม่ว่าถนนหรือแหล่งน้าก็เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้น ะครับ เรื่องอุทกภัย
อยากจะเรียนว่าฝ่ายบริหารนั้น ถ้าเกิดมีอุทกภัย อันดับแรกนั้นก็คงจะเป็นพวกของที่จะเอาไปดูแลพี่น้อง
ประชาชน อันที่สองนั้นเกิดมีถนนขาดหรือฝายน้าขาดต่างๆนั้น ที่จะแก้ไขปัญหานั้น หมายถึงว่าฝ่าย
บริหารนั้นสามารถให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ทาโครงการมาเสนอได้ทันท่วงทีหรือเปล่า หรือว่าเราจะทา
ผ่านอาเภอ หรือว่าจะทาผ่านจังหวัด หรือว่าจะทาผ่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ แต่ถ้าเรา
มีงบของเราเอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถฟื้นฟูเยียวยาได้ทันท่วงที ผมคิดว่างบไม่มากนะ
ครับ แค่ถนนขาดก็ไม่เกินห้าหมื่น หรือหนึ่ งแสนนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ขอให้ฝ่ายบริหารช่วย
ชี้แจงด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งคืองานท่องเที่ยว ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นปลายปีโดยเฉพาะงานท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นพิมาย ปักธงชัย ปากช่อง ขามทะเลสอหรือขามสะแกแสงนี่นะครับก็จะมีงานท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมาของเรา ส่วนหนึ่งวังน้าเขียวก็จะมีการจัดงานดอกไม้บ้านในม่านหมอก ซึ่งรูปที่ติดอยู่
ด้านหลั งก็จ ะเป็นงานดอกไม้ บานในม่า นหมอก ถ้า หากปีนี้ ไม่ มีง บประมาณไปก็จะมี แต่ ดอกไม้ ที่อยู่

