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เรีอง กร ะด  ูถาม

เรียน เลขาธิการคฌะรีรูเมนดรี
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๔. กระ■รถามที่ ๖๗๒ ร.

£. กระข้ถามที่ ๖๗ต ร.
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เรีอง กรสรถไฟคกวางไกล็สถานีรถไฟบานหมี (นายกๆ)

ของนายนิยม ารป้คุ!คุ!า สมาซิกสภารนทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี

เรีอง การแก่ไขนิคุ!หาการขายบริการทางเพศของนักศึกษา 

มหาวิทยาด็ย (นายกๆ)

ของนายเปรมค้กดิ เสยยุระ สมาชิกสภารแทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

เรีอง การสร้างถนนเชี่อมก่อวะหว่างอำเภอ (มหาดไทย)

ของนาบเปรมท้กดิ เสยบุระ สมาชิกสภารแทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

เรีอง การสิ่งเสริมกลุ่มเยาวชนไนชนบท (นายกๆ)

ของนายเปรมศ้กดิ เสยบุระ สมาซิกสภารแทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

เรีอง การสนับสนุนกลุ่มแนิข้านเกษครกรไนจังหวัดขอนแก่น 

(นายกๆ)

ของนายเปรมศึกดิ เสยบุระ สมาชิกสภารแทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

เรีอง การสํงเสริมตุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ไนวิด (ศึกษาธิการ) 

ของนายเปรมศึกส เสยบุระ สมาชิกสภาด้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

เรีอง กาวก่อสร้างถนนคอนกรีฅเสริมเหล็กไนหมู่บาน 

(มหาดไทย)

ของนางมยุรา อุร เคนทร์ สมาชิกสภาเสูแทนราษฎร 

จังหวัดมหาสารคาม

เรีอง การจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายไนไวงเรียน 

(ศึกษาธิการ)

ของนางมยุรา อุรเคนทว์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดมหาสารกาม
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tf. กระนิถามนิ ๖๗๗ ร. เรีอง กาวสร้างลานกีฟ้าเอนกประสงค์ไนไรงเรียน

(ศึกษาธิการ)

ของนางมยุรา อุวเคนทร์ สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดมหาสารคาม

๑0. กระนิถามนิ ๖๗๘ ร■ เรึอง ทางด่วนลอยฟ้าไนกรุงเทพมหานคร มีรอยแตกร้าว

และ เสาทรุดบางจุดไม่ปลอดภัยต่อขีวัดและทร้พย์สีน 

ของผู้สีญจรไปมาและผู้นิอยู่ไกล้บริเวณทางด่วน

(นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี

๑๑. กระ,qถามนิ ๖๗๙ ร. เรีอง องค์การบริหารส์วนตำบลและองค์การบริหารส์วนจังหวัด

นิการทำงานนิช้ำ,จ้อนก็น ทำไท้ด้อง เสียค่าไช้จ่าย 

จำนวนมาก (นาบกๆ)

ของนายนิยม ววปัญญา สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี

๑!ร. กระนิถามนิ ๖๘๐ ร. เรีอง การสร้างอ่างเนิบน้ำชลประทานขนาดกลาง

เฟ้อแก็ปัญหาความแท้งแส้งและป้องก็นน้ำท่วม 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร 

ไคยเริมด้งแต่จังหวัดลพบุรี (นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดลพบุรี
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เรื่อง องค์การบริหารต่วนตำบลและองค์การบริหารต่วนจังหวัดมีการท่างานที่ชํ้าร้อนกัน  ท่าให้ต้องเสย 

ค่าใร้จ่ายจำนวนมาก 

กราบเรียน ประธานสกาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอลังกระผู้ถาม ถามนายกfฐมนดรี ลังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้าได้รับการรัองเรียนจากราษฎรจำนวนนากว่ากา?ท่างานขององค์การบริหาร 

ต่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชํ้าร้ชินกัน ท่าให้ต้องเสยค่าใร้จ่ายและเงินเดอนมากชื้น แต่งาน 

ไม่ได้เพิ่มชื้น ท่าให้องค์การบริหารต่วนจังหวัดไม่มีงานท่า งบประมาณที่ได้มาต้องเสยไปกับค่าจ้าง เงินเดึอน 

เงินประจำตำแหน่ง ค่ารับรอง ค่าเต้นทาง ค่าประชุน ค่าอ่บรมลัมมนา และสวัสดิการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 

ชื้งควรจะนำเงินงบประมาณต่วนนี้ไปพ์ฌนาประเทศในด้านชื่น ๆ ที่มีความส์าค์ญและจำเป็นเร่งด่วน 

จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีแผนที่จะแกัไขปัญหาการท่างานชํ้าร้อนกันระหว่างองค์การบริหารต่วนตำบล 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร ขอทราบรายละเอยด

๒. รัฐบาลจะแกัปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมิให้ดกคํ่าไปกว่านี้โดยแกัปัญหาหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่ท่างานซํ้าร้อนกันจะได้นรีฉไม่ ประการใด กัาไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๓. องค์การบริหารต่วนตำบลและองค์การบริหารต่วนจังหวัดที่วประเทศต้องไร้จ่าย 

งบประมาณเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประชุม ค่า'รกอบรมสัมมนา ค่ายานพาหนะ 

ค่าเครื่องจักรกล ค่านำ^รักษาจ่อมแซม ค่านํ้ามันเชื้อเพลง ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าโต๊ะ เกัาชื่ อาคารที่ท่าการ 

และสวัสดิการชื่น ๆ ลังแต่ปี พ.ศ. ๒*๙๐ - ๒*๙๓ เป็นจำนวนเงินเท่าใด ขอทราบรายละเอียด 

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ส่าเนาถูกต้อง

( นางวัชรีวรรณ ฝ่ายทอง )

หัวหน้าฝ่ายกระผู้ถาม กองการประชุม

ขอแสดงความนับ?เออย่างยิ่ง 

( ลงชี่อ ) นิยม วรปัญญา

( นายนิยม วรปัญญา ) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี 
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เสาวนีย์, พิมพ์เห I

ซฐ)^หืเ5 ทาน


