รายงานการประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจาปี พ.ศ.2552
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
*******************
ผู้เข้ าประชุม
1. นายคณะวัฒน์
2. นายวีระวัฒน์
3. นายราเมศ
4. นายสุ ชาติ
5. นายชวาล
6. นายชาคริ ต
7. นายบุญดี
8. นายกลวัชร
9. นายรชตะ
10. นายธวัฒน์
11. นายสมพงษ์
12. นายสมโภชน์
13. นายสมเกียรติ
14. นายพิเชฎฐ์
15. น.ส.จุฑาสัณห์
16. นายโกวิทย์
17. นายศักดิ์เกษม
18. นายโป้ ย
19. นายศรัณยพงศ์
20. นายชยุต
21. นายศิรสิ ทธิ์
22. นายสมบูรณ์
23. นายพงษ์พนั ธุ์
24. นายไพฑูรย์
25. นายวิสูตร
26. นายองอาจ
27. นายประพจน์
28. นางวนิดา
29. นายณัฐชัย
30. นายสมบัติ
31. นายสมศักดิ์
32. นายประสงค์

อังสนานิวฒั น์
มิตรสู งเนิน
เรื องธนานุรักษ์
ภิญโญ
พัฒนกาชัย
ทิศกลาง
วงศ์ไตรรัตน์
อึ้งสวัสดิ์
ด่านกุล
ศิริปริ ญญานันต์
เทียบขุนทด
จินตนามณี รัตน์
ตันดิลกตระกูล
ชัยศรี
ตั้งตรี วรี ะกุล
เลาวัณย์ศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวตั กูลชัย
พงศ์ธนทรัพย์
เลิศด้วยลาภ
นิยมไร่
พันธุ์ศรี นคร
เพ็ญจันทร์
เจริ ญสันธิ์
พฤกษ์พนาเวศ
ธรรมประทีป
เสตะปุตตะ
ธิ ติรัตนานนท์
กาญจนวัฒนา
แสงแก้ว
มีสวัสดิ์

ส.อบจ.เขต อ.สี ควิ้ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯเขต 7
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสู ง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลือ่ ม
ส.อบจ.เขต.อ.ปั กธงชัย เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ปั กธงชัย เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต 3
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคา
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 3
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 4
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 5
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 6
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 8
ส.อบจ.เขต.อ.ลาทะเมนชัย
ส.อบจ.เขต.อ.สู งเนิน

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ 1
รองประธานสภา คนที่ 2

เลขานุการสภา อบจ.นม.
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33. น.ส.กนกกาญจน์
34. นายสมจิต
35. นางจินตนา
36. นายชาญ
37. นางอรอนงค์
38.นายพรชัย
39.นายกิตติ
40.นายประชา
41.น.ส.สุ ธาสิ นี
42.นายมนัส
43.นายพิชยั ศักดิ์
44.นายประเวทย์
45.นายชุณห์
ผู้ลาประชุม
1. นายกิติพงศ์
ฝ่ ายบริ หาร
1. นายนริ ศ
2. นายนพดล
3. นายเถกิงศักดิ์
4. นายเจริ ญ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอภิวตั น์
2. นางมลิ
3. นางวิรัลพัชร
4. นายสัญญา
5. นายกิตติ
6. นายจิรยุทธ
7. นางนงนุช
8. นางสาววรัทยา
9.นายสมศักดิ์
10.นางสาวสริ ตา
11.นางรังสิ ยา
12.นายคารณ
13.นายบัญญัติ
14.นายเชาวลิต
15.นายบารุ ง
16.นายชม

ตรงจันทึก
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก้ว
ธนสุ นทรสุ ทธิ์
อานวยทรัพย์
เชาวน์ดี
ฉัตรวงศ์วาน
ศิริโภคานนท์
ศรี บงกช
ชัยศรี
ชุมสงฆ์
ศิริชยั คีรีโกศล

ส.อบจ.เขต.อ.สี ควิ้ เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.สี ดา
ส.อบจ.เขต.อ.เสิ งสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสู ง เขต 2
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต 1
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว

พงศ์สุรเวท

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต 1

เรื องธนานุรักษ์
เนียมสู งเนิน
สุ ขวาสนะ
ปุสุรินทร์ คา

รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
ที่ปรึ กษานายก อบจ.นม.

พลสยม
จันทร์ อาภาส
พูนพิพฒั น์
อังคตรี รัตน์
สนธิเดชกุล
อาสาเสน
กาหลง
วัชรธีรเดช
ตาไธสง
กันตยาสกุล
นุทกิจ
ภูมิโคกรักษ์
พันธวิศิษฏ์
เกิดกลาง
แก้วประเสริ ฐ
จรโคกกรวด

ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยนายก อบจ.นม.
นักบริ หารงานคลัง
นักบริ หารงานทัว่ ไป
ผอ.โรงเรี ยนมัธยมประดู่วฒั นา
ผอ.โรงเรี ยนช่องแมววิทยาคม
ผอ.โรงเรี ยนวังโป่ งวิทยาคม
ผอ.โรงเรี ยนเทพารักษ์วทิ ยาคม
ผอ.โรงเรี ยนห้วยลึกผดุงวิทยา
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17.นายสาเริ ง
18.นางลดาวัลย์
19. นางบุญสุ ดา
20.นางขวัญจิตต์
21. นายวิสุทธิ์
22.นายประสาตร์
23.นายถาวร
24.นายสุ ภาพ
25.นายวสันต์ชาย
26. นางบัวรอง
27. นางมาลิน
28.นางสุ รีรัตน์
29.นายบรรลือ
30.นางวินญา
31.นางอรนุช
32.นางวนิดา
33.นางจิตรา
34.นางสุ พรรณี
35.นายกิติศกั ดิ์
36.นางสาวลัดดาวัลย์
37. นายเอกชัย
38.นางสุ วรรณา
39. นางชูรัตน์
40. นางรัตนาภรณ์
41. นายอรรถสิ ทธิ์
42. นางพิชชาภา
43. นายมานะ
44. นายศิริ
45.นายธี ระศักดิ์
46.นายจันทร์ หอม
47.นายสังคม
48.นายวัชรกฤตย์
49.นายประสิ ทธิ์
เริ่ มประชุมเวลา

14.00 น.

ทากิน
ไพศาล
แก้วกระจาย
เกตุสระน้อย
บุญโนนแต้
เสาไธสง
เฉลิมจาน
ยื่นคาพะเนาว์
อุลิตสถิตย์
สุ ขสมัย
จันทร์ ศรี นวล
แนมพลกรัง
แพงพงศ์
ศรี อุทธา
นิยะโมสถ
พานสู งเนิน
ชิตไธสง
ครุ ฑธะกะ
ชายากร
กาญจนพิมาย
พงษ์พานิช
สัตย์ซื่อ
อยู่คงดี
ขอมเกาะ
วิชยั คามาตย์
อินทร์ อร่ ามวงษ์
แย้มจะบก
อินทร์ อร่ ามวงษ์
คาแก้ว
กุลเกษ
อินทร์ อร่ ามวงษ์
ทุมปิ ติศิริรัตน์
จองรัตนวนิช

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักบริ หารงานนโยบายและแผน
นักบริ หารงานทัว่ ไป
ผอ.โรงเรี ยนมาบตะโกพิทยาคม
รอง ผอ.โรงเรี ยนหินดาดวิทยา
ผอ.โรงเรี ยนสองครพิทยาคม
พนักงานจ้างทัว่ ไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักบริ หารงานทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป
ลูกจ้างประจา
หนังสื อพิมพ์สตรี ธุรกิจ
หนังสื อพิมพ์อสี านโพสนิวส์
หนังสื อพิมพ์มหาชน
บก.หนังสื อพิมพ์มหาชน
หนังสื อพิมพ์เดอะนิวส์
หนังสื อพิมพ์นิวส์ ธุรกิจ
ผูส้ ื่ อข่าว KCTV
หนังสื อพิมพ์โคราชสี มานิวส์
หนังสื อพิมพ์ไผทสยาม
หนังสื อพิมพ์เทอดไท
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เลขานุการสภา อบจ.นม. ขณะนี้องค์ประชุมครบ ขออนุญาตเรี ยนเชิญท่านประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นปฏิบตั ิหน้าที่ครับ
นายราเมศ เรื องธนานุรักษ์ วันนี้วนั ที่ 14 ก.ย. 2552 เป็ นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2552
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ประธานสภา อบจ.นม.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบจ.นม. การจัดประชุมสัมมนารับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ไขร่ างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น กาหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย. 52 ณ โรงแรมอัมริ นทร์ ธนา ตาบลทับเทีย่ ง อาเภอ
เมือง จังหวัดตรั ง เพื่อรั บฟั งความคิดเห็นของประธาน รองประธาน เลขานุ การสภา อบจ.นม. ผอ.กอง
กิ จการสภา ตลอดจนผู ้สัง เกตการณ์ เ พื่ อ จะน าเสนอการปรั บปรุ งแก้ไ ขร่ า งประมวลกฎหมายองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ขอความกรุ ณาได้โปรดกรอกแบบตอบรับตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย และขอให้ส่งภายใน
วันที่ 15 ก.ย.52 ครับ
ระเบียบวาระที่ 2
รั บรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2551
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายก อบจ.นม.
เรี ยนประธานสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี มา สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา และผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุ มตั ิต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด การ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ต้งั จ่ายไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เรื่ องงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2551 เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินและการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกัน
เงิน ข้อ 57 กรณี ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้ นปี โดยสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง หรื อ
การเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนี้ผูกพันไม่ทนั สิ้ นปี ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นอนุมตั ิให้กนั เงิ น
ให้ปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็ จ ให้ขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงบประมาณและเพื่อประโยชน์
ของประชาชนโดยส่ วนรวม องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จึงเสนอญัตติขออนุ มตั ิขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ที่ต้งั ไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2551 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็ นต้นไป จานวน 7 โครงการ เป็ นเงิน 4,737,813.38
บาท (สี่ ลา้ นเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้ อยสิ บสามบาทสามสิ บแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตาม
บัญชี โครงการที่ไ ด้เ สนอเพื่อไปเบิก จ่า ยในปี งบประมาณประจาปี 2553 ต่ อสภาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์ประชุ มครบ สมาชิ ก
ท่านใดอนุมตั ิให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2551 ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอขอให้ยกมือขึ้น
(41 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิ ขอให้ยกมือขึ้น (ไม่มี)
สรุ ปมติที่ประชุม
อนุมัติให้ ขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2551
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ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา อบจ.นม.
นายนริ ศ เรื องธนานุรักษ์
รองนายก อบจ.นม.

ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณประจาปี 2552
ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมตั ิต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด กันเงิ น
กรณี ย งั มิ ไ ด้ก่ อ หนี้ ผู ก พัน ที่ ต้ งั จ่ า ยไว้ในข้อ บัญ ญัติ อ งค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด นครราชสี ม า เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2552 เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บเงิ น การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณี ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจาเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานขออนุมตั ิกนั เงินต่อ
สภาท้อ งถิ่น ได้อีกไม่เกิ นระยะเวลาหนึ่ งปี หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังมิ ได้ดาเนิ นการก่ อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมตั ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น หรื อ
กรณี มีความจาเป็ นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ าง ให้ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงและหรื อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิ นหนึ่ งปี ต่อ
สภาท้องถิ่นหรื อแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงบประมาณและเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โดยส่ วนรวมและมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จึง
เสนอญัตติขออนุ มตั ิกนั เงิ นกรณี ยงั มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน ที่ต้ งั ไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2552 ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็ นต้นไป ใน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ จานวน 19 โครงการ เป็ นเงิน 14,047,940 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง จานวน 20
โครงการ เป็ นเงิน 11,103,390 บาท รวมทั้งสิ้ น 25,151,330 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่ งแสนห้าหมื่นหนึ่ งพัน
สามร้ อ ยสามสิ บบาทถ้ว น) รายละเอี ย ดปรากฏตามบัญ ชี โ ครงการที่ ไ ด้น าเสนอเพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปี งบประมาณประจาปี 2553 ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต่อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์ประชุ มครบ สมาชิ ก
ท่านใดอนุ มตั ิให้ก ันเงิ น กรณี ไ ม่ได้ก่ อหนี้ ผู กพันไว้งบประมาณประจาปี 2552 ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอ
ขอให้ยกมือขึ้น ( 41 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิขอให้ยกมือขึ้น (ไม่มี)
สรุ ปมติที่ประชุม
อนุมัติให้ กันเงินกรณีไม่ ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณประจาปี 2552
ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติ เรื่ องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี 2552
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา และผูท้ รงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขอรับการอนุมตั ิจากสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัด ประจาปี งบประมาณ 2552 หมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ที่ ดิน และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เหตุ ผ ล ตามข้อ บัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2552 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2552 ซึ่ งได้
ตั้งงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการต่างๆ แต่ปัจจุบนั เนื่ องจากมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการโอนเงิ น
งบประมาณที่ได้ต้งั ไว้ดงั กล่าว ไปดาเนินการโครงการอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็ น โดยขออนุมตั ิ
โอนเงินงบประมาณดังต่อไปนี้ โอนลด กองแผนและงบประมาณ จานวน 1 โครงการ เป็ น 4,000,000 บาท
โอนเพิ่ม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 4,000,000 บาท โอนลด กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรี ยนสี คิ้ววิทยาคม) จานวน 1 โครงการ เป็ นเงิ น 56,000 บาท โอน
เพิ่ม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรี ยนสี คิ้ววิทยาคาร) จานวน 2 โครงการ เป็ นเงิน 56,000 บาท
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ทั้งนี้ได้เสนอบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ให้ท่านพิจารณาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ างที่ทาให้ลกั ษณะ ปริ มาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ่น
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุ ม ขณะนี้ องค์ประชุ มครบ สมาชิ ก
ท่านใดอนุ มตั ิให้โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี 2552
ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น (41 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิ (ไม่มี)
สรุ ปมติที่ประชุม
อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ประจาปี 2552
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติ เรื่ องขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ ายบริ หารแถลง
นายนพดล เนียมสู งเนิน เรี ยนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
รองนายก อบจ.นม.
นครราชสี มา และผู ้ทรงเกี ยรติ ทุก ท่ า น หลัก การ เพื่ อ ขออนุ มตั ิ จากสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด
นครราชสี มา ขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553 ต่อสภาองค์ก ารบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา เหตุผล ตามที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ได้ขออนุ มตั ิขยายเวลาเสนอ
ร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553 ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2552 ถึงวันที่ 14
กันยายน พ.ศ.2552 นั้น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาได้เร่ งรั ดดาเนิ นการยกร่ างข้อบัญญัติ
องค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัดแล้ว แต่เนื่ องจากการจัดทางบประมาณในปี นี้ มีการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบ
งบประมาณหลายรายการ ประกอบกับต้องจัดทางบประมาณตามรู ปแบบเดิม ควบคู่ก ับระบบการบริ หาร
การคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) จึงทาให้การจัดทางบประมาณ
ล่ า ช้ า ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเสนอร่ างงบประมาณปี 2553 ได้ ต ามก าหนด ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 ข้อ 24 ในกรณี ที่คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะนาร่ าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอต่อสภาท้องถิ่น ได้ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุ มตั ิ
ต่อ สภาท้อ งถิ่น แล้วรายงานให้ผู ้ว่า ราชการจังหวัดทราบ ดัง นั้น เพื่ อ ให้ถู กต้อ งตามระเบี ย บและเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้จ่ายงบประมาณสู งสุ ด จึงขอขยายเวลาเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2553 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จึงขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิขยายเวลาเสนอร่ าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553 เพื่อให้สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญท่านชวาล ครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูม้ ีเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกาชัย ส.อบจ.อ.ขาม
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง สะแกแสง ท่านประธานที่เคารพครับ จากหลักการและเหตุผลที่ฝ่ายบริ หารได้เสนอต่อสภานั้น ในเรื่ อง
ของการขยายเวลาในการนาร่ างงบประมาณหรื อนาร่ างข้อบัญญัติเข้าสู่ สภานั้น จากเหตุผล ผมเองเห็นใจ
ในส่ วนของโคราช มี หลายกองโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เรามี หน่ วยงานที่อ งค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดต้อ ง
รั บผิดชอบค่อ นข้างเป็ นจานวนมาก เงื่ อนไขในการนาข้อบัญ ญัติเข้าสู่ สภานั้น เกิ ดความล่ าช้า รวมทั้ง
เหตุผลที่ฝ่ายบริ หารได้นาเรี ยน ต่อสภาแห่งนี้มีความเห็นใจและผมเองก็มีการติดตามในเรื่ องของการจัดทา
งบประมาณนี้มาโดยตลอด ทราบว่ายังติดเงื่อนไขหลายๆประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนของหมวดค่า
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง เนื่องจากในหมวดของราคากลางต่างๆ จริ งๆแล้วผมเรี ยนประธานที่เคารพอย่างนี้เลย
นะครับว่าเมืองโคราชเราเป็ นเมืองใหญ่ ไม่อยากให้มีแบบอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับหลายๆจังหวัด
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หลายๆท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ น อบต. เทศบาล แต่เหตุผลจาเป็ นจริ งๆ ผมเองมีความขัดแย้งตลอดที่จะมีการ
ขยายเวลา เพราะผลที่เกิดขึ้นเกิดจากพี่นอ้ งประชาชน แต่จากที่ติดตามรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้านของราคากลาง หรื อ ในส่ วนของแต่ละกองต่างๆที่ส่งรายละเอียดเข้าสู่ ก องแผนนั้น ผมเห็นใจฝ่ าย
บริ หาร เพราะฉะนั้น คงจะต้องนาเรี ยนท่านประธานว่าได้โปรดเสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริ หารได้
ขยายเวลาในการนาข้อบัญญัติงบประมาณเข้าสู่ สภา ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ช่วงนี้อยู่ในสมัยประชุม สมัยที่ 2 จะครบวาระภายใน 19 ก.ย. 52 เรื่ องขยายเวลากลัวจะไม่ทนั ก็ขออนุ มตั ิ
ให้ท่านเลขานุการสภา ได้นาเรี ยนต่อสภาแห่งนี้ เชิญครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. เรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ ริ หาร ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากสมัยประชุ ม
จะครบในวันที่ 19 กันยายน 2552 แต่เมื่อคณะผูบ้ ริ หารขอขยายระยะเวลานาร่ างงบประมาณปี 2553 เข้า
ฉะนั้นเงื่อนเวลาจะไม่พอดีกนั แต่เนื่องด้วย พ.ร.บ.ของ อบจ.พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
มาตรา 22 วรรค 3 “สมัยประชุมสามัญ ให้มีกาหนด 45 วัน แต่ถา้ มีกรณี จาเป็ นให้ประธานสภา อบจ. สั่ง
ขยายประชุ มสามัญ ออกไปอี ก ตามความจ าเป็ นครั้ งละไม่ เ กิ น 15 วัน ” ที่ ท่ า นสมาชิ ก ขอให้ ท่ า น
ประธานสภาขยายก็อยู่ในอานาจ คงจะเป็ นอานาจของท่านประธานที่จะสั่งขยายระยะเวลาการประชุ ม
ออกไปอีก 15 วันครับ
ประธานสภา อบจ.นม. คงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าเลขานุการสภา อบจ.นม. แถลงแล้วเป็ นอานาจของประธานสภาจะสั่ง ขยาย
ระยะเวลาการประชุมครั้งละ 15 วัน
นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ขอประท้วงท่านประธานครับ ระเบียบวาระที่ 6 ท่านประธานขอมติขยายเวลาหรื อยังครับ
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม
ประธานสภา อบจ.นม. ผมขออภัยครับ มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครั บ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุ ม
ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว ท่านใดอนุมตั ิให้ขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553
ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น (41 เสี ยง) ท่านใดไม่อนุมตั ิ (ไม่มี)
สรุ ปมติที่ประชุม
อนุมัติให้ ขยายเวลาเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2553
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญท่านวีระวัฒน์ ครับ
นายวีระวัฒน์ มิตรสู งเนิน ผมได้รับเอกสารชุดหนึ่ง ท่านนายกไม่อยู่ ถ้าท่านอยู่คงได้รับข้อมูลจากผมบ้าง ผมได้รับแฟ็ กซ์ที่
ส.อบจ.อ.เมือง
นม 51001/5317 เรื่ องแจ้งกาหนดการออกรณรงค์เพื่อป้ องกันโรคระบาดไข้หวัด 2009 ชนิด A ในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสี มา เรี ยน ส.อบต. เรี ยน ส.อบจ.เขตอาเภอเมือง ดูแค่น้ ี พอเข้าไปดูเนื้อใน คือกาหนดการ
แจกเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย คู่มือประชาชน ดูวนั ที่ 7-11 ก.ย. ก็ไม่ได้ติดใจนะครั บ มาติดใจคาหนึ่ งว่า
“การแต่งกายเสื้ อรักษ์โคราช” ผมติดใจจริ งๆเสื้ อรั กษ์โคราช นายกแจกเมื่อไหร่ ครั บ ฝากฝ่ ายบริ หารไป
บอกท่านนายกด้วยครับ พอดีเผื่ออาเภออื่น เขาออกไปอาเภออื่นที่ไม่มี เขาจะได้รับ ว่าเสื้ อรั กษ์โคราชมัน
คืออะไร ผมก็ไม่สบายใจว่าของผมอาเภอเมือง เสื้ อรั กษ์โคราชมันอยู่ตรงไหน สมาชิ กอาเภอเมืองก็ถาม
แล้วไม่มีใครได้รับเลย เสื้ อรักษ์โคราชตั้งงบประมาณไว้ตอนไหน สัง่ จ่ายซื้ อได้อย่างไร มีดว้ ยหรื อให้ สจ.
หรื ออย่างไรก็เป็ นความไม่สบายใจของผมก็คือว่า ผมนานๆจะอภิปรายไม่เคยพูดด้วยซ้ าไป แต่ดว้ ยความ
งง การจะออกไปแจกของในพื้นที่หรื อการไปช่วยเหลือชาวบ้าน จาเป็ นต้องใส่ ไหมเสื้ อรักษ์โคราช ยังไม่
เลิกกันอีกหรื อครับ เมื่อไหร่ จะเลิกกันสักที ก็อยากจะฝากท่านประธานช่ วยเรี ยนไปยังฝ่ ายบริ หารให้เลิก
สักทีเถอะครับ ขอบคุณครับ
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
ส.อบจ.อ.ชุมพวง

ขอเชิญท่านกลวัชร ครับ
กราบเรี ยนท่านประธานที่เคารพ ผมกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง จริ งๆวันนี้ไม่ค่อยสบายว่าจะไม่
พูด เข้ามาเจอแฟ็ กซ์อยากจะพูดเลย คือผมก็ได้ยินท่านนายกพูดตลอดทางาน แบบมีธรรมาภิบาล โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ท่านไม่ตอ้ งกลัวการตรวจสอบครับ เพราะตอนนี้ DHI ปปช. กาลังมาตรวจสอบให้ใจเย็นๆ
พวกผมก็เอาใจช่วยท่าน บอกท่านได้เลยว่าคนดีผีคมุ้ คนไม่ดีผีไม่คมุ ้ หรอกครับ แต่วา่ สิ่ งที่ผมเข้ามาได้ยิน
ท่านวีระวัฒน์บอกเรื่ องรักษ์โคราช ผมเป็ นคนอภิปรายเรื่ องซี ดี ใช้งบประมาณหลวงหาเสี ยงรักษ์โคราช นี่
ยังมีอีก ผมยังว่าท่านนายกท่านคิดอะไรของท่านอยู่ ทุกวันนี้ ส.อบจ.ก็แตกแยกพอแล้ว ท่านยังจะทาให้พี่
น้องประชาชนทุกเขต เริ่ มแตกแยกก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ผมเข้าใจครับ รักษ์โคราช ชื่ อเสี ยงดี แต่ว่าอย่า
เอางบหลวงไปหาเสี ยงแบบนั้น มันไม่ดีหรอกครั บ ผมไม่อยากใช้คาว่าเอาเปรี ยบ ยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้ง
ท่านเพิ่งมาเป็ นได้สองปี ยังเหลืออีกนาน เหลืออีกตั้งสองปี กว่าจะได้เลือกตั้ง ใจเย็นๆ นักมวยเขาไม่ต่อย
ตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้า มวยเดี๋ยวนี้เขาต่อยกันยกสี่ กับยกห้าเขาก็ชนะกันได้ อยากฝากท่านประธานไปถึง
ฝ่ ายบริ หารว่าเงินหลวงให้เป็ นเงินหลวง ให้พี่นอ้ งประชาชนครบทุกบาท ทุกสตางค์ จะใช้เงิ นหลวงมาหา
เสี ยงล่วงหน้าไม่ดีหรอกครับ เป็ นการเอาเปรี ยบคู่ต่อสู ้เขา เพราะท่านรองนายก ท่านติงมาหลายครั้ง แต่ติง
ในใจผมก็ได้ยินพอดี ฝากท่านประธาน ท่านฝ่ ายบริ หารทุกท่านนะครั บ อยากให้มนั สงบสุ ข เดี๋ยวนี้ เขามี
แต่สมานฉันท์ หรื อจะให้ผมแปรสมานฉันท์ เป็ นอย่างอื่น ก็อยากฝากท่านประธานไปถึงฝ่ ายบริ หารทุก
ท่าน ว่าทางานร่ วมกันเถอะครับ ผมเอาใจช่วยอยู่ อย่าให้มนั แตกแยกให้มนั มากกว่านี้ครับ นี่ จะไปศึ กษาดู
งานเริ่ มขีดเส้นแล้วว่าถ้าพวกนี้ไป พวกนี้ไม่ไป มันดูไม่ดีจริ งๆครับตอนนี้ ผมกลัวว่าภาพอย่างนี้จะออกไป
ข้างนอกอีก อยากให้มนั ยุติได้แล้วครับ กราบขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านชวาลครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย กราบเรี ยนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูม้ ีเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกาชัย ส.อบจ.อ.ขาม
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง สะแกแสง ท่า นประธานที่เ คารพครั บ ผมเองได้รั บการประสานในเรื่ องของการศึ กษาดูง าน ทั้งทาง
โทรศัพท์ และวันนี้มาเห็นกาหนดการในการศึกษาดูงานของคณะของผูบ้ ริ หาร และ ส.อบจ. ระหว่างวันที่
16-19 ก.ย. 52 ที่ จัง หวัดภู เ ก็ ต ผมเรี ย นอย่ า งนี้ ว่า ตามก าหนดการจริ ง ๆแล้ว ผมเองเห็ น ในเรื่ อ งของ
การศึกษาดูงานว่ามีที่เทศบาลเมืองกะทู ้ วันนี้คงต้องถามเหตุผลว่าจริ งๆแล้วผมเห็นว่า อบจ. และในส่ วน
ของ อบจ.ภูเก็ต เราในฐานะ ส.อบจ.ด้วยกัน เป็ นท้องถิ่นด้วยกัน เราน่ าจะไปศึ กษาดูงานตรงจุดนั้น และ
ประสานกับ อบจ.ภูเก็ต น่าจะกว้างขวางขึ้น ตามกาหนดการจริ งๆแล้วดูหลายๆรอบ ในส่ วนที่จะประสาน
กับ อบจ.ภูเก็ตไม่มีเลยก็ฝากท่านประธานถึงฝ่ ายบริ หารว่าในการที่เราจะไปจังหวัดภูเก็ต เราน่าจะประสาน
ท้องถิ่นหรื อ อบจ.ด้วยกัน ซึ่ งผมเองจริ งๆแล้วผมเรี ยนตรงนี้ ว่าก่ อนหน้านั้นที่จะมีการจัดตารางขึ้นมาก็
ทราบข่าวว่าในส่ วนของท่านประธานเอง ในส่ วนของสมาชิกเองก็มีความมุ่งหวังที่จะไปจังหวัดภูเก็ต ผม
เองซึ่ งมีพรรคพวก มีขา้ ราชการซึ่งปั จจุบนั ท่านเป็ นผูอ้ านวยการการท่องเที่ยวอยู่ที่จงั หวัดภูเก็ต เขาจะดูแล
ให้เราอยู่ แต่เมื่อกาหนดการตรงนี้ ออกมาแล้วก็ไม่เป็ นไรครั บ อยากฝากท่านประธานถึงฝ่ ายบริ หารว่า
น่าจะประสาน อบจ.ภูเก็ตด้วย ในฐานะที่เรา อบจ.ด้วยกัน ไปเหยียบเมืองภูเก็ตก็น่าจะให้เจ้าของพื้นที่
ได้รับทราบบ้าง ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านประพจน์ ครับ
นายประพจน์ ธรรมประทีป กราบเรี ยนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติครับ ผมประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง
ส.อบจ.อ.เมือง
เขต 4 อยากจะกราบเรี ยนอย่างนี้ครับ ในสภาของเราแห่งนี้ ผมอยากกราบเรี ยนท่านประธานสภาด้วยความ
เคารพว่าระเบียบต่างๆในการประชุมสภาก็ดี มันกาลังจะเริ่ มถดถอยลงไป ผมอยากฝากเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องแรก
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สักครู่ น้ ีมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายว่าสภาแห่งนี้กาลังจะแตกแยกเป็ นสองฝ่ าย ผมกราบเรี ยนอย่างนี้ครับว่าไม่
มีการแตกแยก ผมถามว่าก่ อนจะถึ งเรื่ องกาหนดการศึ กษาดูงาน ผมอยากกราบเรี ยนประธานสภาและ
สมาชิกผูท้ รงเกียรติวา่ ผ้าหางกระรอกของเราที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบจ. นายแพทย์สาเริ ง
แหยงกระโทก ให้ดาเนินการเรื่ องผ้าหางกระรอกที่จะเอามาอนุรักษ์ เป็ นผ้าประจาเมืองของเรา ซึ่ งได้มีการ
ประชุ มหลายครั้ ง ได้อ อกหนังสื อเชิ ญ สมาชิ กทุ กท่ าน คณะกรรมการสามัญประจาสภา ไม่ ว่า จะเป็ น
คณะกรรมการอุตสาหกรรม ฝ่ ายอุตสาหกรรม ฝ่ ายท่องเที่ยว ฝ่ ายวัฒนธรรม เชิ ญมา จนวันนี้ อยากกราบ
เรี ยนให้ ท ราบว่ า ผลการด าเนิ น การในครั้ งนี้ จนมาถึ ง เราให้ ก ลุ่ ม ต่ า งๆแต่ ล ะอ าเภอที่ มี ก ลุ่ ม ทอ
ผ้าหางกระรอกนั้น ไปดาเนินการทอผ้า และกาลังจะกลับเอามาประกวด และเราให้หน่ วยงานราชการไม่
ว่าจะเป็ น พช. ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ศูนย์หม่อนไหม วัฒนธรรม ทุกหน่ วยงาน ตัวแทนศิ ลปิ น
คือพี่กาปั่ น บ้านแท่น ตัวแทนของผูส้ ื่ อข่าวบางส่ วน ประชุ มกันไปแล้ว แล้วมีกาหนดแถลงข่าววันที่ 17
ก.ย.และจะมีการประกวดผ้าหางกระรอกวันที่ 24 พอดีก็จะสื บเนื่องเข้ามาสอดคล้องกับการศึกษาดูงาน ผม
ถามว่าการศึกษาดูงาน ซึ่ งใช้งบประมาณของ อบจ.แห่ งนี้ มีรู้กนั สักกี่ คนที่ทางานตรงนี้ กนั ขึ้นมา พอมา
วันนี้จริ งๆแล้วหลายๆท่านที่ติดภารกิจไปไม่ได้ เพื่อนสมาชิกบางคนบอกว่ามีการแบ่งแยก ผมบอกว่าถ้า
เรามีการพูดคุยกัน ตกลงกันให้มนั ชัดเจนว่าระยะนี้หาความชัดเจนซึ่ งกันและกัน แต่ตวั ผมเองแจ้งแล้วว่า
ไปไม่ ไ ด้จ ริ ง ๆ เพราะวัน ที่ 17 ผมต้อ งแถลงข่ า วตรงนี้ เ ป็ นเหตุ ผ ลหนึ่ ง ฉะนั้น ผมกราบเรี ยนท่ า น
ประธานสภาไปยังฝ่ ายบริ หารก็ดี ไปยังเลขานุการสภา ก็ดีวา่ ในการประชุมในวันนี้ไม่วา่ กี่ วาระทั้งหมด 7
วาระด้วยกัน เอกสารไม่เ คยถึง มือสมาชิ กสัก ท่านเดี ยว เป็ นเพราะเหตุ ใด ถ้าผมพูดอย่างนี้ ท่านเลขาว่า
ประกาศ 24 ชัว่ โมง ปิ ดไว้แล้ว ถูกต้องครับ ไม่เถียง วันนี้ไม่มีการอภิปรายใดๆทั้งสิ้ น ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น เพราะว่าเรามานัง่ อ่านกันในห้องประชุมแห่งนี้ และตัวเลขก็เยอะไปหมด เราพิจารณากันไม่ทนั แต่
ด้วยความสมานฉันท์ ด้วยความเชื่อมัน่ ในฝ่ ายบริ หาร เชื่อมัน่ ในฝ่ ายสภา เพราะฉะนั้น ผมอยากกราบเรี ยน
ว่าหันหน้ามาหากันเถอะครับ ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายไหนก็แล้วแต่ เราไม่เคยมีการแตกแยกทั้ง 48 คน เพียงแต่วา่
เหตุผลเอามาคุยกัน อย่ามาเป็ นอีแอบ อย่ามาเสี ยดสี กนั มาพูดเปิ ดใจกัน เอาเหตุผลมาว่ากัน เพราะฉะนั้น
ผมอยากให้ส ภาแห่ งนี้ เ ป็ นไปในทิศ ทางเดี ย วกัน สมกับค าที่ว่า เป็ นสภาที่ ยิ่ ง ใหญ่ บ้านยัง ไม่มีจะอยู่
เหมื อ นกัน ผมเรี ย นท่ า นประธานสภา ไปถึ ง ฝ่ ายบริ หาร และเลขานุ ก ารสภา ตลอดจนเจ้า หน้า ที่ ให้
ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ผมอยากฝากถามว่าการที่จะไปทัศนศึกษาดูงาน ผมถามว่า ส.อบจ.รู ้ กนั
สักกี่คน ตรงนี้ตอ้ งมาคิด ฝากท่านประธานไว้ดว้ ยความเคารพครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. เรี ยนท่านประธานสภา อบจ. ท่านคณะผู ้บริ หาร ท่านสมาชิ กผูท้ รงเกี ยรติทุกท่านครั บ ในเรื่ องของการ
ประชุมผมเข้าใจว่าวันนี้ตอ้ งมีการท้วงติงในเรื่ องนี้ จริ งๆไม่อยากให้มนั เป็ นประเด็นมาก ท่านจะเห็นว่า
หนังสื อที่เชิญประชุมในข้อ 22 ข้อ 23 ระเบียบข้อบังคับการประชุม ประธานสามารถเรี ยกประชุมด่วนได้
ในกรณี ฉุกเฉิ น 24 ชัว่ โมงได้ ดูแล้วครับท่านแต่จาเป็ นเพราะเราได้รับหนังสื อแจ้งญัตติวนั ที่ 10 ก.ย.ลงที่
กองกิจการสภา ถ้าจะแจ้งตามระบบต้องใช้เวลา 3 วันทาการ แต่ร่างข้อบัญญัติปี 2553 ขอขยายมาครั้ งที่
แล้วหมดวันที่ 14 ก.ย.52 คือวันนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเรี ยกตามระบบ 3 วันทาการ มันก็จะเป็ นเงื่ อนเวลาที่ไม่
ทัน ถ้าผมจะเรี ยกประชุมตามระบบ ส่ งหนังสื อวันที่ 10 ก.ย.ใช่ ไหมครั บ วันที่ 11 ก.ย. 1 วันวันที่ 12-13
ก.ย. คือวัน เสาร์ -อาทิตย์ ไม่นบั เรี ยกประชุ มได้เร็ วที่สุดคือวันที่ 16 ก.ย. มันก็เ ลยจะเป็ นเงื่ อนของการ
บริ หารจัดการไม่ได้ ส่ วนความล่า ช้าเป็ นขั้นตอนผมไม่ทราบ แต่หนังสื อรั บที่กองกิ จฯวันที่ 10 ก.ย.52
ญัตติต่างๆเลยเร่ งด่วนส่ งไม่ทนั นี่คือไม่ใช่มาแก้ตวั พูดกันด้วยเอกสารแต่วา่ ผมไม่อยากให้มนั เป็ นประเด็น
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มาก เรี ยนท่านสมาชิกให้เข้าใจเพราะที่ส่งหนังสื อก็มี ระบุวา่ ข้อ 23 ไม่สามารถนัดประชุมล่วงหน้าก่ อนวัน
ได้ ก็เลยขออนุญาตใช้ระบบนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสภาของพี่น้องประชาชน เพราะถ้าข้อบัญญัติ
ขยายเวลาไม่ ทนั จังหวัดก็จะตั้งกรรมการมาสอบสวน ทาไมทาไม่ ทนั เราขยายไม่ทนั อย่ างไร ต้องขอ
อนุญาตชี้แจงที่นี่เพราะท่านสมาชิกที่ไม่เข้าใจว่าทาไมอยู่ๆก็เรี ยกประชุม อะไรก็ไม่มีให้ดู ข้าราชการกอง
กิจฯทั้งวันศุกร์ ก็นงั่ รออยู่จน 5 โมงเย็น จนมีสรุ ปว่าอย่างไรก็ตอ้ งประชุ มในวันนี้ ขออนุ ญาตเรี ยนให้ที่
ประชุมให้ทราบและท่านสมาชิกทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านนริ ศ เรื องธนานุรักษ์ ครับ
นายนริ ศ เรื องธนานุรักษ์ เรี ยนประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ผูบ้ ริ หาร และข้าราชการทุกส่ วน ผมดีใจเป็ นอย่างยิ่ง เช่นวันนี้
รองนายก อบจ.นม.
เราก็สามัคคีกนั ดี และคิดว่าอนาคตเราจะผ่านไปด้วยดี ขอชี้แจงเรื่ องไข้หวัด 2009 จริ งๆแล้วแม้แต่ผมก็ยงั
ไม่รู้ แต่เรื่ องเสื้ องบประมาณของท่านนายกเองครับ อย่างไรท่านนายกจะแจกให้ ท่านทามายังไม่มากครั บ
เรื่ องที่พวกเราจะไปศึกษาดูงานที่จงั หวัดภูเก็ต นั้น จริ งๆแล้ว ผมเองติดภารกิจอยู่มากมาย ผมไปด้วย1 วัน
และท่านนายกก็ไปด้วยครับ ท่านคงทราบดีวา่ โคราชเรางานเยอะแยะเลย เหมือนท่านกลวัชรบอกว่าหลาย
ฝ่ าย เดี๋ยวที่โน่น ที่นี่มาตรวจ ยุ่งเหยิงไปหมด เอกสารทากันไม่เสร็ จกันสักที กลัวจะผิดจะพลาดก็เร่ งทา ขอ
ฝากสมาชิกทุกท่านว่ามาร่ วมมือกันเถอะครับ มาสร้ างเมืองโคราชเถอะครั บ แล้วอีกเรื่ องหนึ่ง จริ งๆเรื่ อง
การจัดประชุม ในวันนี้ที่วา่ ช้าไปที่ทางฝ่ ายบริ หารส่ งวันที่ 10 ก.ย. วันเร่ งด่วนจริ งๆ ต้องขอขอบคุณไม่ว่า
ท่านประธานสภา ท่านรองวีระวัฒ น์ รวมทั้งท่านเลขาครั บ ต้องขอโทษท่านสมาชิ กทุกท่าน ที่เร่ งด่วน
เกินไป ต้องขอขอบคุณท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านเลขาด้วยที่ช่วยให้ทนั ในวันนี้ สิ่ งต่างๆนี้ ผม
คิดว่า เป็ นสิ่ งที่ เ ราจะร่ วมมื อ กันพัฒ นาเมื อ งโคราชได้ดีมากๆครั บ ท่า นกลวัช รไม่ต้อ งห่ วงครั บ ไม่ มี
แตกแยกครับ รับรองครับ โดยเฉพาะท่านกลวัชร กับผมไม่ตอ้ งห่วง ท่านว่าอย่างไรผมรับหมด มีอะไรมา
หาผม ผมช่วยหมดทุกเรื่ อง ไม่เฉพาะท่านกลวัชร ทุกท่านครับ ท่านสมาชิก 48 ท่านผมมีอะไรที่จะช่วยทา
ได้ ผมช่วยทาให้หมดจริ งๆครับ ก็ขอฝากเอาไว้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปศึกษาดูงานกันก็จะได้พูดคุยกันอีก
มากๆ ผมคิดว่าพร้ อมกันหมดนะครับ หลายๆท่านที่ไม่สะดวกที่ติดภารกิ จ แต่ถา้ ท่านปลีกตัวกันได้จริ งๆ
ขอให้ทุกท่านให้ไปด้วยกันเถอะครับจะได้ไปศึกษา จะได้เข้าใจ ซึ่งกันและกัน จะได้ไปศึ กษาดูงานกันที่
จังหวัดภูเก็ต และเราจะได้มาปรับปรุ งงานของเรา ท้ายสุ ดนี้ตอ้ งขอบคุณท่านสมาชิ กทุกท่าน รวมทั้งท่าน
ประธาน รองประธาน ท่านเลขานุการ ขอฝากนิดหนึ่งว่าท่านนายกหารื อกับผมอยู่เสมอ ทาอย่างไรเราจะ
หารื อกันได้ จังหวัดโคราชเราเป็ นจังหวัดใหญ่ แต่ผมเชื่ อมัน่ ว่าอีกไม่ช้า ไม่นาน เรากลมเกลียวกันดีมาก
ผมขอฝากความหวังนี้กบั ทุกท่านและผมเองก็พร้ อมที่จะให้ท่านติชม พร้ อมที่ช่วยเหลือรั บใช้เพื่อ พัฒนา
เมืองโคราชต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านชุณห์ ครับ
นายชุณห์ ศิริชยั คีรีโกศล กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ และหัวหน้าส่ วนราชการทุกท่าน สภาของ
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว
เราที่ไม่กม้ หัวให้ใครคงจะมีรายเดียว คือท่านเลขานุการ เพราะท่านยืนขึ้นมาพอดีกบั ไมค์เลย ส่ วนพวกเรา
ก็ตอ้ งก้มให้ไมค์อยู่นะครับ เรี ยนฝ่ ายบริ หารสักนิดหนึ่งครับ ผมว่าเราไม่ได้ไปหาสตางค์กนั เลยนะ เขามี
งบประมาณมาให้เรี ยบร้ อยแล้วแค่ไปให้ดูสถานที่ทางานเท่านั้นเอง วันนี้สภามาขออนุมตั ิขยายเวลาเสนอ
ร่ างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2553 ผมว่าถ้าเราหาเงินด้วยคงต้อง 2 ปี ถึงจะได้งบประมาณปี 2553 นี่ แค่
เราทาโครงการมา ก็ยงั ต้องมาขยายเวลานี่ เฉพาะจังหวัด ถ้ารั ฐบาลใหญ่เขาทั้งประเทศนะครั บ ฝากฝ่ าย
บริ หารหมายถึงว่าปี หน้าน่าจะเตรี ยมการสักนิดหนึ่ง และในช่วงโอกาสนี้จะฝากฝ่ ายบริ หารด้วยว่าเป็ นช่วง
หน้าฝนการคมนาคมหลายสาย น้ ามีการชะลอตัวหรื อไม่ บางแห่งที่เราจะต้องสร้ าง ต้องดูแล ท่านไปหา
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ดูเหตุ ดูผลในช่วงนี้ที่จะกักแหล่งน้ าที่จะต้องซ่ อมแซมถนน ตรงไหนคลองเล็ก คลองใหญ่ จะต้องใส่ ท่อ
ทาสะพาน ผมว่าให้ ส.อบจ.ออกพื้นที่เพื่อที่จะสร้ างงบประมาณ 2553-2554 ให้ถูกต้องตามสถานการณ์
ต่างๆ เรื่ องที่สอง วันนี้ สถานศึ กษาที่เขามาอยู่กบั เราถึง 58 โรง อยากฝาก ส.อบจ. หากเราสามารถแบ่ง
งบประมาณคนละ 10 ล้านบาท ไปดูแลการศึกษาบ้าง จะสร้ างความอบอุ่น และสร้ างให้ลูกหลานของเราที่
ขาดการเรี ยนการสอน ได้รับรู ้ การเรี ยน การสอนเพิ่มขึ้น ช่วยฝาก ส.อบจ.ด้วยนะครับ ส่ วน ส.อบจ.หลาย
ท่านที่ได้พูดเรื่ องรักษ์โคราช พยายามให้เป็ นเสื้ อ อบจ.เถอะครับ อย่าให้มีเสื้ ออื่นเลย ผมก็มีแต่เสื้ อ อบจ. ก็
เป็ น อบจ.ทั้งหมดน่ะครับ ทุกคนก็รักษ์โคราชอยู่แล้ว ต่อไปถ้าไปอยู่สุพรรณบุรี เราจะรักษ์โคราชได้หรื อ
เปล่าก็ตอ้ งรักสุ พรรณบุรี ให้ถือว่าเราเป็ นคนโคราช เป็ นเสื้ อ อบจ.โคราช ใช่ ไหมครั บท่านรองนายก ผม
อยากด้วยนะครับ ที่ท่านหนึ่งบอกว่าไม่ตอ้ งกลัวเรื่ องแตกแยก ผมก็สงสัยว่ าเราไม่ได้รักกันมาก่ อนก็ไม่
ต้องกลัวจะอกหักคงจะเป็ นอย่างนั้นหรื อไม่ ในสถานการณ์ช่วงนี้ผมคิดว่าพวกเรานั้นน่าจะเอาความสาคัญ
ของพี่นอ้ งประชาชน โดยเฉพาะไข้หวัดนก 2009 พวกเรานั้นไม่ได้มองว่าถ้าเกิ ดเหตุข้ ึนกับลูกหลานเรา
มันจะเป็ นการป้ องกันไม่ทนั พอมันเกิดเหตุกบั พวกเราแล้วจะไม่รู้เรื่ องเลย ผมว่าน่าจะศึกษาดูเผือ่ ลูกหลาน
ที่เป็ นไข้หวัด 2009 ก็เป็ นหลายท่าน เวลานี้ ค่อนข้างระบาดเยอะ โดยเฉพาะช่ วงหน้าฝนนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
ไข้เลือดออก ไข้มาลาเลีย ค่อนข้างได้รับความเดือดร้ อนพอสมควรโคราชของเรา ฝากท่านประธานไปถึง
ฝ่ ายบริ หาร ช่วงที่จะไปดูงานที่ภูเก็ตผมก็ยงั งงว่าพวกเราจะไปในโครงการที่บอกว่าไปภูเก็ต 2-3 วัน เพื่อ
วัตถุประสงค์ไปศึกษาดูงาน ความพร้ อมอาจขลุกขลักนิ ดหน่ อยเพราะบางคนยังไม่พร้ อมเท่าไหร่ นกั ตั้ง
งบประมาณแล้ว คนไหนพร้ อมก็อยากให้ไปแต่ไม่อยากให้ตาหนิกนั ว่าเป็ นฝ่ ายโน้น ฝ่ ายนี้ พวกเราเวลานี้
ยังไม่พร้ อมก็เพราะอย่างงบประมาณที่เห็นนี้ ชดั เจนเลย ที่ร่างไม่ทนั เพราะอยู่คนละที่ ฝ่ ายช่ างก็อยู่อีกที่
หนึ่ง ฝ่ ายบริ หารก็อยู่อีกที่หนึ่ง การศึกษาก็อยู่อีกที่หนึ่ง บางคนเข้าวัดสงสัยเข้ามาผิดที่หรื อไม่ จริ งๆก็ไป
กองการศึกษานัน่ ล่ะครับ อยากจะฝากฝ่ ายบริ หารว่าเวลานี้ถา้ อยากไปอยู่ที่หน้าสนามบิน โครงการคงจะ
เร็ วขึ้น เพราะตรงนั้นมี เครื่ องบินส่ ง เอกสารเร็ วขึ้นหรื อเปล่ าท่านรองนายก ยังสงสั ยว่าจะสร้ า งต่ออี ก
หรื อ ไม่ สานักงาน อบจ. หรื อยกเลิก ก็ช่ วยชี้ แจงสัก นิ ดหนึ่ ง เพราะว่าพวกเราไปๆ มาๆ ก็จะอยู่ที่เดิ ม
เหมือนเดิมหรื อไม่ก็จะได้ทาใจได้ ขอฝากเพียงเท่านี้ครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านพรชัย
นายพรชัย อานวยทรัพย์ กราบเรี ยนท่านประธานสภา ท่านผูบ้ ริ หาร และท่าน ส.อบจ.ทุกท่าน เมื่อสักครู่ ท่านชุณห์ ศิริชยั คีรีโกศล
ส.อบจ.อ.ครบุรี
จากวังน้ าเขียว ท่า นได้พูดเรื่ องการศึ กษามาด้วย บังเอิ ญว่าในเรื่ องของการศึ กษาเอง ผมได้รั บฟั ง จาก
โรงเรี ย นต่ างๆ หลายโรงเรี ย นจากผู ้บริ หาร และจากครู ในสั ง กัด อบจ.ของเรา เนื่ อ งจากในปี ที่ แ ล้ว
งบประมาณทาง อบจ.นม. ได้ต้งั งบประมาณที่จะดูแลโรงเรี ยนทั้ง 58 โรงเรี ยน ในหลายๆด้าน แต่พอใน
ปี งบประมาณ 2553 ที่ได้เสนอเข้าสู่ กองแผนเพื่อจัดทาเป็ นร่ างข้อบัญญัติงบประมาณของ ปี 2553 นั้น รู ้ สึก
ว่างบประมาณต่างๆที่เคยได้รับลดน้อยลงไป ยกตัวอย่างเช่น ค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรี ยนต่อหัว
นั้นปกติเป็ นจุดขายของโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาเป็ นอย่างดี แต่ผมได้รับคา
บอกเล่าไม่ทราบว่าเป็ นข้อเท็จจริ งอย่างไร อยากเรี ยนท่านผูบ้ ริ หารว่างบประมาณส่ วนนี้ โดนตัดไป ผม
กราบเรี ยนท่านประธานผ่านไปยังผูบ้ ริ หาร งบประมาณปี ที่แล้วเราได้จดั งบประมาณจากเงิ นรายได้ของ
อบจ.ของเราได้ใช้ในด้านของกองการศึกษานัน่ คือจ้างครู อตั ราต่างๆที่ถ่ายโอนมาอยู่กบั องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดที่ยงั ไม่ได้รับเงินจากกรม ยังไม่ส่งเสริ มในเรื่ องของเงินเดือนต่างๆ ยังไม่ได้รับทาง อบจ.เราก็
ต้องจัดเงินส่ วนหนึ่งเป็ นเงินค่าจ้างบุคลากรเหล่านี้ แต่ในปี นี้เราไม่ตอ้ งใช้เงินส่ วนนี้เป็ นการจ้าง เราใช้เงิน
อุดหนุนจากกรมที่จดั มาให้ เติมเต็มตามอัตราของแต่ละโรงเรี ยนแล้ว ผมคิดว่าเงินที่พฒั นาทางด้าน
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การศึ ก ษา ส่ วนที่ เ หลื อ จานวนมากพอสมควรหลัก หลายสิ บล้า นบาท น่ า จะได้น ามาพัฒ นาในเรื่ อ ง
การศึกษา และมีอีกประเด็นหนึ่งยังมีขอ้ ข้องใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่สงั กัด อบจ.นม. ว่างบประมาณที่
จะเข้าไปดูแลสถานศึกษาต่างๆที่สังกัดกับ อบจ.นั้น ทางฝ่ ายบริ หารก็บอกว่าให้ไปเอากับ ส.อบจ. ซึ่ งให้
งบประมาณไปแล้วคนละ 10 ล้านบาท แต่ดูในแผนงานของฝ่ ายบริ หารที่ได้แจกจ่ายให้มาว่างบประมาณ
โครงสร้ างพื้นฐาน ให้กบั สมาชิก 1 ท่าน 10 ล้านบาทนั้น ให้ไปดูแลในเรื่ องโครงสร้ างพื้นฐานต่างๆ ใน
เขตพื้นที่ของตนเอง ส่ วนงบการศึกษา งบกีฬา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวก็จะไปกองที่ฝ่ ายบริ หาร คราวนี้
เกิดประเด็นขึ้นมาว่าบางโรงเรี ยนมีภาระที่ตอ้ งพัฒนาโรงเรี ยนต้องใช้เงิ นมากกว่าที่ได้รับจัดสรรจากคา
บอกเล่าว่าปี นี้ อบจ.ของเราเองได้จดั สรรงบประมาณให้ในวงเงินพัฒนานั้น 600,000 บาท ส่ วนที่เหลือให้
ไปเอากับ ส.อบจ. และให้ไปตรวจสอบดูว่า ส.อบจ.นั้น คนไหนให้การศึ กษา คนนั้นส่ งเสริ มการศึ กษา
เห็นแก่อนาคตเด็กเยาวชน คนไหนไม่ให้งบแก่โรงเรี ยนพัฒนาการศึกษา คนนั้นไม่มีวสิ ัยทัศน์ เป็ นคาบอก
เล่าที่ออกมา ผมเลยมาคิดดูวา่ ความชัดเจนทางฝ่ ายผูบ้ ริ หารจะไปดู แลการศึ กษาหรื อไม่ หรื อว่าจะให้ ส.
อบจ.ไปดู แลในเรื่ อ งของงบประมาณของการศึ กษาในการพัฒนา งบพัฒนาครั บไม่ใช่ งบในเรื่ อ งของ
บุคลากร เฉพาะในเรื่ องของงบพัฒนา ผมยกตัวอย่างโรงเรี ยนหนึ่งได้งบ 600,000 บาทในการพัฒนา เขา
อยากจะมีรถไว้รับ ส่ ง เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนพื้นที่เขตบริ การของโรงเรี ยนของตนเอง เพื่อเป็ นการให้
เห็ นความแตกต่า งกับสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาว่าเรามี ร ถบริ ก าร รั บ ส่ ง นักเรี ย น ทางโรงเรี ย นมี
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะได้รถ 6 ล้อ เพื่อมาทาเป็ นรถโดยสารเพื่อจะรับส่ งเด็กนักเรี ยน แต่ 600,000 บาท
ไม่สามารถจัดซื้ อได้ ต้องมีเงินเพิ่มเติมอีกไม่ต่ากว่า 4-5 แสนบาท เพราะรถหนึ่งคัน 6 ล้อ น่าจะอยู่ 9 แสน
ถึง 1 ล้านบาท ในส่ วนเหล่านี้ทางผูบ้ ริ หารหรื อโรงเรี ยนต่างๆ เขาเลยคิดว่าจะไปเอาตรงไหนดี พอไปถาม
ส.อบจ. ท่านก็บอกว่าไปถามฝ่ ายบริ หาร พอฝ่ ายบริ หารบอกว่าให้ ส.อบจ.ไปแล้วไปถามเอากับ ส.อบจ.
ตรงนี้ เลยเป็ นข้อที่ไม่อยากให้เกิ ดความกังวลกับสถานศึ กษาต่างๆที่เ ขาพร้ อมใจมาอยู่กบั เรา และวัน นี้
ได้มาอยู่กบั เราแล้ว ถ้าทางฝ่ ายบริ หารบอกว่าในส่ วนที่เกินตรงนี้ให้ไปแล้ว ให้ไม่ได้ ผมเองก็จะได้รู้ จะได้
จัดงบประมาณในกรอบตนเองที่ให้มา ได้เสริ มเติมเต็มให้กบั ความต้องการให้แต่ละโรงเรี ยนที่เขาให้ความ
ต้องการมาผมเชื่อมัน่ ว่าในโรงเรี ยนที่สังกัด อบจ.เขายังสับสนอยู่ อยากให้ฝ่ายบริ หารว่าเงิ นส่ วนทีเหลือ
จากปี งบประมาณ 2552 คือในปี นี้ เราไม่ตอ้ งตั้งไปอีกจานวนมาก ค่าป้ ายโรงเรี ยน ปี ที่แล้ว โรงเรี ยนละ
200,000 บาท ทาป้ ายโรงเรี ยนที่สังกัด อบจ. 58 โรงเรี ยนก็เป็ นเงิ น 10 กว่าล้าน เงิ นในส่ วนนี้ เราไม่ได้ทา
ป้ าย เพราะป้ ายโรงเรี ยนทาครั้งเดียวไม่ได้ทาทุกปี เงินส่ วนนี้เราก็เจียดมาเติมเต็มให้โรงเรี ยนต่างๆที่เขามี
ความจาเป็ นตามภารกิจที่เขาจะกระทา ผมเชื่อมัน่ ว่าการศึกษาของลูกหลานเรา การศึกษาของโรงเรี ยนของ
สังกัด อบจ.ทั้ง 58 โรงเรี ยน คิดว่าคงจะดาเนินการเรี ยนการสอน ได้เป็ นอย่างดี ผมขอฝากท่านประธานไป
ยังฝ่ ายบริ หารได้ไปคิดตรงนี้นิดหนึ่งเราอย่าเพิ่งทิ้งการศึกษา มันเป็ นหัวใจของการพัฒนาประเทศชาติ เรา
ต้องมาดูความละเอียดอ่อนกับการศึกษา บุคลากร 1,500 กว่าคน ที่เป็ นครู เป็ นนักเรี ยนอีก 30,000 กว่าคน
ที่มาอยู่กบั เรา จะต้องดูแลเพราะว่าจังหวัดต่างๆ โรงเรี ยนต่างๆทัว่ ทั้งประเทศ เขาเฝ้ ามองดู จับตามองดูเรา
อยู่ตลอดเวลา อยากฝากท่านได้ดูแลตรงนี้เพื่อชื่ อเสี ยงขององค์กรของเรา เพื่ออนาคตของเด็กนักเรี ยนที่
สังกัด อบจ. เพื่อขวัญและกาลังใจ ของผูบ้ ริ หารและคณะครู ตลอดจนบุคลากร ที่สังกัดโรงเรี ยนทั้ง 58
โรงเรี ยนขอฝากด้วยครับ ดูแลเขาให้ดี ขอบคุณครับ
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ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านชวาลครับ
นายชวาล พัฒนกาชัย กราบเรี ยนท่านประธานและสมาชิกผูม้ ีเกียรติ กระผมชวาล พัฒนกาชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ท่าน
ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ประธานครับผมเรี ยนท่านประธานอย่างนี้นะครับ ให้ท่านช่วยกรุ ณานัดหมายเพื่อนสมาชิกที่จะไปศึกษาดู
งานนะครับว่าใครบ้างที่จะไปกับรถของ อบจ. ท่านประธานจะจัดให้ หรื อใครไปส่ วนตัว ผมเรี ยนท่าน
ประธานอย่างนี้นะครับว่าสาหรับวันที่ 16 ก.ย.52 ที่เราจะเดินทางไปนั้น ผมว่าเพื่อนสมาชิ กหลายท่านจะ
เดินทางไปด้วย เพราะมีการศึกษาดูงานที่รัฐสภา และพักที่กรุ งเทพ ผมเรี ยนท่านประธานอย่างนี้ ว่าตามที่
เพื่อนสมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนามท่านกลวัชร บอกว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้อาจจะมีการแบ่งพรรค แบ่งพวก
ผมเรี ยนท่านประธานด้วยความสัตย์จริ งว่าหลายๆท่านติดภารกิ จจริ งๆครั บ บางท่านอาจจะไปกับคณะ
วันที่ 16 ก.ย.52 และ วันที่ 17 ก.ย.52 จะขอกลับ และบางท่านอาจจะขึ้นเครื่ องตามไปภายหลัง ผมเรี ยน
ท่านประธานอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านประธานกาหนดชัดเจนว่าเราจะเดินทางกันกี่ โมง และ
เดินทางด้วยรถอะไร และอีกประเด็นหนึ่งอยากให้ท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ได้ประสานว่าท่านใดจะไป
ร่ วมคณะ บางครั้งในการประสานเจ้าหน้าที่ถามว่าไปหรื อไม่ไป แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ถามว่าไปกี่วนั บางครั้ง
ในเรื่ องของที่พกั เรี ยนท่านประธานว่าวันที่ 16 ก.ย.52 หลายๆท่านที่มีความพร้ อมที่มีเ วลาว่าง อยากจะ
ร่ วมคณะไปด้วยเรี ยนท่านประธานให้กาหนด หรื อ นัดหมายเพื่อนสมาชิ ก เพื่อเพื่อนสมาชิ กจะได้ร่วม
เดินทางไปกับคณะของเราด้วย ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. จะได้ให้ท่านเลขานุการสภา อบจ.นม.ได้นดั หมายนะครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. เรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ ริ หาร ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ เรื่ องการศึกษาดูงาน ขอกล่าว
ที่มาที่ไปนิดหนึ่งครับ บังเอิญพอทราบเรื่ องบ้างบางส่ วน ตอนแรกได้มีกาหนดการแรกขึ้นมา แต่ว่าด้วย
เงื่อนของเวลาตอนนั้นที่วา่ ในเรื่ องของการเงิน ตอนแรกจะใช้เงินในส่ วนของการศึกษาดูงานของสมาชิกที่
เราไม่ได้เดินทาง 4 ล้านกว่าบาท มันมีความจาเป็ นทราบจากท่านนายกว่าจะซื้ อหนังสื อเข้าการศึ กษา ก็
เลยยกเลิก พอยกเลิก สภาเลยมาดูเงินของคณะกรรมการประจาสภาอยู่ ทีน้ ีเงินส่ วนนี้กนั ไม่ได้ก็ควรจะตั้ง
ตั้งและควรไปเพิม่ ศักยภาพและเพิ่มความรู ้ ของท่าน ส.อบจ.ก็เลยมีโปรแกรมนี้ ข้ ึนมาทดแทน ขอเรี ยน
ท่า นสมาชิ ก ให้เข้าใจด้วย ส่ วนเรื่ อ งของวันที่ 16 ก.ย.52 เราจะมี รถจัดไว้หน้า อบจ. แต่ ดว้ ยการที่เ รา
ประสานงานกับ ส.อบจ.เป็ นประจา เราก็ทราบดีครับว่าหลายท่านภารกิจไม่ตรงบ้าง จะเอารถส่ วนตัวตาม
ไปบ้าง ขออนุญาตว่าจะให้กองกิจการสภา ได้โทรประสานท่านเร็ วที่สุดคือเย็นวันนี้ ช้าที่สุดก่ อนเที่ยงวัน
พรุ่ งนี้จะได้ขอ้ สรุ ปว่ามีกี่ท่านที่เดินทางไปพร้ อมคณะด้วยรถโค้ช มีกี่ท่านที่จะไปเฉพาะกรุ งเทพ ซึ่ งไปดู
งานของรัฐสภา เพราะหลายท่านเตรี ยมจะไปอยู่แล้ว ส่ วนวันที่ 17 ก.ย. 52 เราจะได้ทาเรื่ องของท่านที่จะ
ตามไปวันที่ 17 ก.ย.52 มีไฟท์บินเช้า ขออนุญาตว่าจะให้กองกิ จการสภา เป็ นผูป้ ระสานงานอีกครั้ งหนึ่ ง
เข้าใจครับ เพราะภารกิจไม่เหมือนกัน นักการเมือง บางท่านก็วา่ งเช้า บางท่านก็ไปพร้ อมกันแต่กลับก่อนก็
มี บางท่านไปวันที่ 16 ก.ย.52 กลับ วันที่ 17 ก.ย.52 ตอนเย็นก็มีแล้วแต่ เราจะพยายามอานวยความสะดวก
ให้ ส.อบจ.ทุกท่าน ให้มากที่สุดครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญท่านสมบูรณ์ ครับ
นายสมบูรณ์ นิยมไร่
เรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านทีมบริ หาร ท่านผูอ้ านวยการกอง ข้าราชการ ท่าน ส.อบจ.ผูท้ รงเกียรติ
ส.อบจ.อ.พิมาย
กระผมสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 วันนี้ถือว่าหัวข้อสาคัญๆก็ผ่านไปด้วย เรื่ องการไปศึ กษาดู
งานที่ จงั หวัดภูเ ก็ต กองกิ จการสภาโทรไปประสานผมเมื่ อวันศุ กร์ ที่ผ่ านมา ผมรู ้ สึกใจชื้ น ขึ้นมาที่ฝ่าย
บริ หารกับฝ่ ายสภา ลงเรื อลาเดียวกัน ความสมานฉันท์หรื อความสามัคคีจะเกิ ดขึ้นใน อบจ.ของเรา ถือว่า
เป็ นนิมิตหมายที่ดี เพราะระหว่างเราทางานกันมา จากเดือน เม.ย.51 จะเกือบสองปี แล้ว ฉะนั้นมีเวลา
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ประธานสภา อบจ.นม.
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
ส.อบจ.อ.บัวใหญ่

ทางานอีกแค่ 2 ปี กว่า ถ้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ก็สมแล้วที่ท่านเองผ่านการเลือกตั้งมาจากเสี ยงของ
ประชาชน ผมดีใจ และขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีจิตใจที่ประเสริ ฐ เรื่ องที่สอง ผมเองต้องขอขอบคุณท่าน
นายกและรองนายก นายนริ ศ เรื องธนานุ รักษ์ ที่ ผมได้ประสานเกี่ ยวกับปั ญหาเรื่ องการคมนาคม เขต
อาเภอพิมายที่ความเดือดร้ อนของพี่น้องประชาชนที่ท่านเองได้จดั งบประมาณไปให้ งบกลาง 300,000
บาท และจัดเครื่ องมือไปให้อีก 1 ชุด รถเกรด รถบด รถน้ า ไปพัฒนาปั ญหาของประชาชน ระยะทาง 8-9
กม. ก่อนหน้านี้ที่ประชาชนเดือดร้ อนนั้น เป็ นหลุมบ่อ ทางรถ เหมือนทางเกวียนเลยครั บ แต่ปัจจุบนั ทาง
รถยนต์ดี และสะดวก เป็ นการดูแลของ อบจ.ของเรา โดยการนาของนายก อบจ.นม.ของเรา ที่ใจดี ได้ ไป
ดูแลตรงนี้ให้เกิดผลขึ้นมาต่อชาวพิมาย ผมต้องขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก และทีมงานท่านนายก
ทุ ก ท่ า น ต่ อ มาผมขออนุ ญ าตว่ า จะถึ ง เทศกาลเที่ ย วพิ ม าย จ.นครราชสี ม า งานแข่ ง เรื อ ถื อ โอกาส
ประชาสัมพันธ์ผทู ้ รงเกียรติ ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ดว้ ยนะครั บ เพราะเป็ นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
คืองานเทศกาลแข่งเรื อ อ.พิมาย จ.นครราชสี มา ได้กาหนดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย.52-15 พ.ย.52 เป็ นเวลา
5 วัน 5 คืน แข่งเรื อจริ งๆ 2 วัน แต่แสง สี เสี ยง 5 วัน แต่ท้งั นี้ ทั้งนั้น ขอขอบคุณล่วงหน้าอีกนะครับ ปี นี้คง
ไม่ขาดไม่เขินนะครับ งบกลางของนายก ที่งานประเพณี ที่อ.พิมาย ปี ที่แล้วไปช่ วย 2 ล้านบาท แต่ท้ งั นี้ จดั
งานผ่านมาขาดทุนไป 5 แสนกว่าบาท ก็ดีดมาระหว่างท่านนายกคนเก่าได้อุดหนุนไป 3 ล้าน ก็พอจัด พอมี
เลี้ยงตัวได้ แต่ระหว่างจะจัดปี นี้ ก็ขอเลี้ยงตัวได้อย่างต่าอย่าให้ขาด 3 ล้านบาทนะครั บ ผมกราบเรี ยนท่าน
ประธานสภา และผ่านไปรองนายก ทีมงานนายก และไปถึงนายกด้วยนะครับ จะเป็ นพระคุณอย่างสู งครั บ
สมแล้วที่ อบจ.นม.เป็ นที่พ่ งึ ของประชาชนในระดับจังหวัด 32 อาเภอ ผมคิดว่าท่านนายกท่านรั กเท่ากัน
หมดครับ ส.อบจ. 48 คนนี้ คือหัวใจของท่าน นี่คือพูดตรงไปและตรงมา ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขอให้ทุกคนช่ วยกัน
ทางานเถอะครับ ไปด้วยกัน ความเจริ ญจะตามมา ขอขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านพิเชฎฐ์ ครับ
กราบเรี ยนท่านประธานสภา ท่านฝ่ ายบริ หาร ท่านรองนายก และหัวหน้าส่ วนราชการ ได้ยินท่านสมาชิก
หลายท่านขึ้นมาพูดเรื่ องของไปศึกษาดูงานที่จงั หวัดภูเก็ต จริ งๆอยากขอบคุณทางฝ่ ายบริ หารที่ให้โอกาส
สมาชิกได้ไปศึกษาดูงาน ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านส.อบจ.อ.พิมาย ท่านสมบูรณ์ นิ ยมไร่ ท่านบอกว่าพูด
เรื่ องไปเที่ ยว ผมเป็ นห่ วงว่า มีส มาชิ ก มี สื่อ มวลชนที่ มานั่งห้อ งประชุ มคิ ดว่า เราจะไปเที่ย วกัน จริ ง ๆ
โครงการนี้เท่าที่ทราบตอนแรกเกี่ยวกับเรื่ องภูเก็ต ได้ข่าวว่านายกเทศมนตรี ที่อาเภอกะทู ้ ที่จงั หวัดภูเก็ต
ทาหนังสื อเชิญมาให้ไปดูงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่ วนในเรื่ องของการไปดูการประชุมที่รัฐสภา ผมเห็น
ว่านับเป็ นนโยบายที่ดีของฝ่ ายบริ หารที่ให้โอกาสพวกเราที่ให้ไปดูการประชุมสภา ซึ่งวันที่ 16 ก.ย.52 จะมี
การพูดคุยเรื่ องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ งถือว่าเป็ นโอกาสดี ปกติคนทัว่ ไปจะเข้าไปดูคงลาบาก แต่การที่
เราได้เข้าไปดูหรื อเข้าไปดูแนวทางหรื อความคิดของผูท้ ี่เป็ น ส.ส. ของผูท้ ี่เป็ นวุฒิสมาชิกในการพูดคุยกัน
เรื่ องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมคิดว่าเป็ นโอกาสอันดี ขอขอบคุณฝ่ ายบริ หารนะครั บ ท่านนายกไม่ได้นงั่ อยู่
ตรงนี้ ต้องขอบคุณท่านรองนายกทั้ง 3 ท่านที่ให้โอกาสพวกเรา เกี่ยวกับเรื่ องพวกนี้เลยเป็ นห่วงว่าท่านผูม้ ี
เกี ย รติ มานั่ง อยู่ ในห้อ งประชุ มด้วย แล้วคุ ย แต่ เ รื่ อ งเที่ ย วก็ นึ ก แต่ ว่า เป็ นการไปเที่ ย วกัน จริ ง ๆแล้ว มี
สาระสาคัญในการที่เราเดินทางไปทั้งกรุ งเทพ และภูเก็ต อยากจะให้เพื่อนสมาชิ กร่ วมเดินทางไปด้วยกัน
ผมเองคิดว่าไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปดูการประชุมสภาที่รัฐสภาเท่าไหร่ นกั ถือว่าเป็ นโอกาสที่ดี อีกเรื่ องหนึ่ง
ที่ขออนุญาตพูดในที่ประชุม ที่ ส.อบจ.อ.ครบุรี ขออนุญาตเอ่ยนามท่านพรชัย พูดเรื่ องงบประมาณของฝ่ าย
บริ หารเกี่ ยวกับการศึ กษา ที่บอกว่าชาวบ้านให้บอกว่าไปขอ ส.อบจ. ผมขอเรี ยนอย่างนี้ ว่าพวกเราเป็ น
สมาชิกสภา ไม่มีอานาจ ไม่มีสิทธิ กา้ วก่ายในเรื่ องงบประมาณ ทุกอย่างเป็ นการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หาร
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เราอาจจะเป็ นผูส้ ื่ อข่าวเป็ นไปรษณี ย์ เอาเรื่ องราวของชาวบ้าน นามาให้ฝ่ายบริ หารได้รั บฟั ง ส่ วนฝ่ าย
บริ หารจะตัดสิ นใจอย่างไรเป็ นเรื่ อ งของฝ่ ายบริ หาร ที่บอกว่า ไปขอ ส.อบจ. เกรงว่า จะมีการเข้าใจผิ ด
อาจจะมีการเข้าใจว่า ส.อบจ.มีงบประมาณอยู่ในมือ ซึ่ งจริ งๆแล้วตามกฎหมายเราทาไม่ได้ อยากให้ฝ่าย
บริ หารดูแลการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ แต่จริ งๆก็เข้าใจนะครับ เพราะผลงานท่านก็เยอะ งานของ
ท่านนายกก็เยอะ ดูจากรั้วข้างๆ อบจ.เวลาผมไปศาล ผลงานท่านเต็มเลย กว่าจะหมดกี่ ปี คงจะเยอะมาก
ต้องเข้าใจนะครับภารกิจท่านเยอะ งบประมาณก็ตอ้ งใช้เยอะ ก็ฝากนะครั บว่าอย่างที่ท่านพรชัย บอกว่า
การศึ กษาเป็ นเรื่ อ งสาคัญ เป็ นหัวใจของการพัฒ นาประเทศ ถ้าทางฝ่ ายบริ หารจะดูแลเพิ่มอีกนิ ดหนึ่ ง
เพราะทางโรงเรี ยนเขตอาเภอบัวใหญ่ก็ขาดแคลนงบประมาณเหมือนกัน ส่ วน ส.อบจ.ไม่มีอานาจเกี่ยวกับ
งบประมาณแต่อย่างใด ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านรชตะ ครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. เรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติครับ เมื่อสักครู่ ท่านชุณห์บอกมีผมคนเดียวไม่ตอ้ ง
ก้ม จริ งๆไมค์เขาคานวณแล้ว ก้มไม่กม้ เสี ยงดังได้เท่ากัน อยู่ที่พลัง ท่านประธานครั บ วันนี้ ขออนุ ญาตพูด
ในฐานะ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด จะคล้ายๆท่านสมบูรณ์ ก็คืองบประมาณปี 2553 ปี นี้ คณะกรรมการประจา
สภาที่ได้ดาเนิ นการ ด้วยวิสัยทัศน์ของประธานคณะกรรมการ ท่านสมบัติ กาญจนวัฒนา ท่านสมาชิ ก
รวมทั้งกระผมด้วยได้น าเงิ นของคณะกรรมการประจาสภา ไปดาเนิ นการในเรื่ องของการศึ กษาดูงาน
พัฒนาเรื่ องแหล่งน้ า ในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง ประจา
จังหวัดนครราชสี มา โดยต้นเรื่ องพระเดช พระคุณ หลวงพ่อคูณ ปริ สุทฺโธ ได้ถวายฎีกาเรื่ องปั ญหาภัยแล้ง
และมีแผนแม่บท และมีพระราชทานลงมาก็ให้แผนแม่บทสาหรั บกรมชลประทาน กรมชลประทานก็
ได้มาศึกษา สารวจ ในการแก้ไขปั ญหาภัยแล้งของอาเภอด่านขุนทด อาเภอเทพารักษ์ และในภาพรวมใน
จังหวัดนครราชสี มาทั้งหมด เมื่อสารวจเสร็ จการนาหยิบมาใช้ไม่มี มีแต่แผน มีแต่รูปธรรม ไม่มีนามธรรม
ในการประชุ มครั้ งหน้าผมจะนาเสนอการดาเนิ นงานของคณะเกษตรและชลประทานต่อ ในญัตติการ
ประชุ มในครั้ งนี้ ที่ทราบเป็ นการประชุ มเร่ งด่ วน เลยไม่ ได้บรรจุ ในครั้ งหน้างานยังไม่เ สร็ จครั บท่า น
ประธานฝากไปยังผูบ้ ริ หารว่างานที่คณะนี้ทายังไม่เสร็ จ ยังต้องการความต่อเนื่อง ทั้งที่อาเภอสี คิ้ว อาเภอ
สู งเนิ น อ.เทพารั กษ์ อ.เมือง บางส่ วนที่อยู่ในแผนแม่บทของการบริ หารจัดการน้ าทั้งระบบ ฉะนั้น ใน
ปี งบประมาณ 2553 ผมขอพูดในสภาแห่งนี้เพื่อบันทึกไว้วา่ ขอให้ท่านได้ดูเงินของคณะกรรมการด้วยที่จะ
นาไปพัฒนาในรู ปแบบในเชิ งสร้ า งสรรค์ ส าหรั บการบริ หารงาน และเป็ นหน่ วยงานแรกที่ อบจ.เรา
ร่ วมกัน ทั้ง อบจ. กองทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของเรา และเจ้าหน้า ที่จากกรมชลประทาน
มาร่ วมทางาน ร่ วมทางานกันหลายวัน เกือบอาทิตย์ ถือว่าเป็ นโมเดล รู ปแบบหนึ่งที่น่าเอาไปทาต่อ ฉะนั้น
ขอเรี ยนท่านประธานไปยังผูบ้ ริ หารว่าในปี 2553 คณะกรรมการเกษตรฯ ขออนุญาตดาเนินงานที่คงั่ ค้างต่อ
มีท้งั ที่ อาเภอสี คิ้ว อาเภอสู งเนิน อาเภอเทพารักษ์ จะได้ดาเนินการต่อเพื่อจะได้มีภารกิ จที่สามารถที่ให้พี่
น้องประชาชนได้รับทราบงานของสภาได้ ขออนุ ญาตเรี ยนท่านประธานเพียงเท่านี้ และในครั้ งหน้าจะ
บรรจุวาระเป็ นญัตติเข้ามาเพื่อจะนาเสนอท่านสมาชิก ท่านนายกได้เห็นผลสัมฤทธิ์ ในการจัดดาเนิ นงาน
ขอบพระคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. จริ งๆหน้าที่ของ อบจ.ที่พูดไป ท่านสมาชิ ก ท่านพิเชฎฐ์ ที่พูดถึง บทบาทหน้าที่ของสมาชิ กก็เป็ นปั ญหา
ความเดือดร้ อนในเขตของเรามาเข้าสภา แต่ผมว่าการศึกษาเมื่องบประมาณปี 2552 ท่านคงทราบดี ว่าสภา
เราผ่านฉลุยเรื่ องการศึกษา อันนี้ไม่ได้พูดเอาใจผูบ้ ริ หารนะครับ วันนี้ท่านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด อบจ.มา
หลายท่าน สมาชิกหลายท่านเป็ นห่วง เพราะการศึกษาเป็ นการพัฒนาคนอยู่ที่การศึกษาเป็ นหลักสาคัญ
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สภาแห่งนี้เห็นความสาคัญด้านการศึกษา ทั้งท่านฝ่ ายบริ หารก็เข้าใจไปด้วยกันได้ งบประมาณปี 2552 นี้
และเรื่ องการศึกษาดูงาน ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับ หลายครั้งชาวบ้านบอกว่าเป็ น สจ.ดีนะ ได้ไปดูงานได้ไป
เที่ยว จริ งๆแล้วไม่ใช่ไปศึกษาดูงานไปเก็บเกี่ยวความรู ้ เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกัน อยากฝากไว้ตรงนี้ หน้าที่ของ
สภาเรา สจ.เรานี้ หน้าที่ของเราคือนาปั ญหาความเดือดร้ อนของแต่ละเขต หรื อทั้งจังหวัดนามาเข้าสภาเพื่อ
ของบประมาณจากฝ่ ายบริ หาร หรื อว่าเห็นชอบในร่ างต่างๆ ทั้งนี้ ทั้งนั้น ฝ่ ายบริ หารอาจจะดูแลไม่ทวั่ ถึง
เพราะ 48 เขต อาจจะมอบภารกิจให้ สจ.ช่ วยดูแล จัดงบประมาณมาให้เราคนละ 10 ล้านบาท จริ งๆฝ่ าย
บริ หารเป็ นผูด้ ูแล รับผิดชอบเงินส่ วนนี้ มีท่านผูใ้ ดจะอภิปรายเพิม่ เติมไหมครับ ไม่มีผมขอปิ ดประชุมครับ
17.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูถ้ อดรายงานการประชุม
(นางสุ พรรณี ครุ ฑธะกะ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจ
(นายรชตะ ด่านกุล)
เลขานุการสภา อบจ.นม.

